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كهرباء الشارقة تبتكر
وتكرم المبدعين

Sharjah Electricity inno-
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Book A Ride for your Brand on Sharjah Taxi and Sharjah Bus
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يوم العزة والكرامة

ظروف  في  العام  هذا  الشهيد  ويوم   44 الوطني  باليوم  االحتفاء  يأتي      
المبادرات  وإطالق  واستقرار  ورخاء  تطور  من  اإلمارت  تشهده  لما  استثنائية 
األول عالميًا  المراكز  إليه من تطور وازدهار وتبوء  اإلبتكارية  لتحقيق ما نصبو 
العمل  في  والتفاني  الجهود  مضاعفة  يتطلب  وذلك  المجاالت  كافة  في 
شعوب  أسعد  وطموحات  آمال  لتحقيق  باألداء  واالرتقاء  التطوير  لمواصلة 
الرشيدة  للقيادة  المطلق  يأتي كفرصة نجدد فيها عهدنا ووالئنا  األرض كما 
في الدولة التي نجحت بفضل حكمتها ورؤيتها في زرع روح التضحية والفداء 
ومساعدة  شأنه،  من  ترفع  التي  والقيم  اإلنسان  وتكريم  أبنائها  نفوس  في 
ونلبي  الوطن  جنود  جميعا  أننا  لهم  ونؤكد  ومحتاج  وضعيف  متضرر  كل 
العزة  بشهداء  لالحتفاء  يوم  وتخصيص  وقت.  أي  في  بأرواحنا  ونفتديه  ندائه 
لما  النفوس ورمز  النبيلة في  المبادئ والقيم  لترسيخ  يأتي كدعوة  والكرامة 
كل  في  لإلنسانية،  تضحيات  من  اإلماراتية  المسلحة  والقوات  الدولة  قدمته 
وصون  واإلرهاب  التطرف  محاربة  وفي  األبرياء،  إنقاذ  في  ومساهمتها  مكان، 
إلى  يدعون  الذين  وجه  في  خفاقة  عالية  اإلمارات  راية  ورفع  العربية  الكرامة 

والخراب. الفتنة 

صنعها  وأمجاد  بطوالت  لنروي  نقف  أن  لنا  يحق  المجيد  اليوم  هذا  وفي      
هؤالء األبطال وشهد لها العالم ونعزي أنفسنا وقادتنا في شهداء اإلمارات 
البواسل الذين القوا وجه ربهم الكريم خالل مشاركتهم في عملية »إعادة 
األمل » ضمن قوات التحالف العربي إلعادة الشرعية في اليمن ، ونقول لهم 
شباب  لفقدان  تتألم  قلوبنا  روؤسنا،  ورفعتم  عيوننا  أدمعتم  اليوم  هذا  في 
أنشدوا في صغرهم بأعلى صوت » نفديك باألرواح يا وطن » واليوم يقدمون 
والكرامة  العزة  شهادة  معهم  ويحملون  وطنهم  عن  دفاعًا  أرواحهم 
يعتبر  كله  شعبنا  عليين.  درجتها  الحق  ــالء  إع دروســهــا  اجمع  للبشرية 
وهذه  المشرق،  المستقبل  طريق  على  فارقة  عالمات  اإلمارات  أبناء  تضحيات 
اليوم  تقدم  التي  والدولة  والتفرد،  والتفوق  البطولة  إمارات  اإلمــارات،  هي 
والفداء  التضحية  في  العالم  بل  المنطقة  مستوى  على  المثالي  األنموذج 

االنسانية. الكرامة  عن  والدفاع  االرهاب  ومحاربة  الحق  ونصرة 

    وبدورها ساهمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة في االحتفاء باليوم الوطني  
وتقديم  ومنظماته،  المجتمع  فئات  جميع  مع  بالتضامن  الشهيد  ويوم   44
ضمن  منها  مشروعين  اعتماد  وتم  التميز  ثقافة  لتعزيز  مبتكر  مشروع   44
بالتعاون  الطاقة  وزارة  تنسقها  التي  لالبتكار  الوطنية  االستراتيجية  مبادرات 
المكتسبات  على  للحفاظ  جاهدة  الهيئة  وتسعى  الـــوزراء  مجلس  مع 
تتواصل  حتى  واألفراد  والشركات  الحكومية  الجهات  مع  الجهود  وتكاتف 

. والعالم  والدولة  الشارقة  إمارة  أرض  على  االنجازات  مسيرة 
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    استعرضت هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها 

التي  للمبادرة  اآلداء  وتقييم   2015 عام  خالل 

استجابة  يف  متيز«   « شعار  تحت  الهيئة  أطلقتها 

لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

الشارقة بأن يكون عام 2015 عام التميز يف الدوائر 

محاور   6 تضمنت  والتي  الحكومية  والهيئات 

عقده  الذي  االجتامع  خالل  ذلك  جاء  رئيسية 

الليم رئيس هيئة  املهندس راشد  الدكتور  سعادة 

كهرباء ومياه الشارقة مع مديري اإلدارات بالهيئة 

حققتها  التي  االنجازات  اتسعراض  خالله  وتم 

الهيئة خالل الفرتة املاضية وتحديد األهداف التي 

يف اجتامع لرئيس الهيئة ومديري اإلدارات

األهداف  تحديد  وتبحث  التميز  عام  خالل  اآلداء  وتقييم  اإلنجازات  تستعرض  الشارقة  كهرباء 

والخطط االسرتاتيجية لعام 2016

لتحقيقها خالل عام 2016 وبرامج  الهيئة  تسعى 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد  تنفيذها.  وخطط 

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن 

متيز   « شعار  تحت  الهيئة  أطلقتها  التي  املبادرة 

التميز  ثقافة  نرش  خالل  من  هدفها  حققت   «

واملعرفة  البحث  عىل  املوظفني  وحث   ، واإلبداع 

العمل  مبنظومة  لإلرتقاء  الجوانب  جميع  يف 

وذلك بالتعاون وتضافر كافة الجهود مع الجهات 

الخاص  والقطاع  العلمية  واملؤسسات  الحكومية 

يف  واإلبداع  التميز  ثقافة  لتعزيز  األعامل  ورجال 

مبادرة   25 من  أكرث  إطالق  وتم  املجاالت  كافة 

مبتكرة خالل عام 2015 منها انا مبدع وأحسنت 

وتحت أمرك وقف ومقرتحايت لــ سيوا وغريها من 

املبادرات.

مناقشة  اإلجتامع  خالل  تم  أنه  وأوضح      

الرئيسية    6 املحاور  ضمن  إنجازات  من  تم  ما 

عام  خالل  التميز  لتحقيق  الهيئة  حددتها  التي 

الكوادر  تطوير  األول  املحور  2015 حيث تضمن 

البرشية من خالل العلم واملعرفة وإعداد دورات 

تدريبية متخصصصة باإلضافة إىل زيارة عدد من 

العاملية  والرشكات  للمصانع  والفنييني  املهندسني 

الدورات  من  عدد  وتنفيذ  دولة   17 من  أكرث  يف 

املوظفني  وتدريب  لتأهيل  املتخصصة  التدريبية 

بأفضل املستويات العاملية داخل وخارج الدولة.
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الهيئة  حددته  الذي  الثاين  املحور  خالل  ومن 

ضمن مبادرتها لتحقيق التميز يف تقديم الخدمات 

اإلجراءات  من  عدد  تنفيذ  تم  املشرتكني   لجميع 

منها متديد ساعات العمل وإفتتاح 7 مراكز صيانة 

مرشوعات  وتطوير  اإلجراءات  وتبسيط  طارئة 

التوزيع  ومحوالت  وصناديق  وشبكات  اإلنارة 

عاملية  مبستويات  الخدمات  تقديم  تضمن  التي 

واملحلية  العاملية  الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون 

ومراكز األبحاث واملؤسسات العلمية. 

الرشكات  كربيات  استقطاب  الثالث  واملحور      

يف  الهيئة  مع  التعاون  تفعيل  بهدف  العاملية 

التميز  التي تساهم يف تحقيق  تنفيذ املرشوعات 

الكهرباء  سواء  املختلفة  الهيئة  عمل  مجاالت  يف 

واملياه والغاز الطبيعي حيث تم عقد اجتامعات 

والتنسيق مع أكرث من 200 رشكة عاملية  واملحور 

الرابع : تطبيق أحدث تكنولوجيا يف مجاالت عمل 

الهيئة من خالل االعتامد عىل الدراسات واألبحاث 

العلمية وتنظيم املؤمترات والندوات مثل منتدى 

الطاقة األول الذي نظمته الهيئة بداية عام 2015 

جامعة  مع  بالتعاون  أستاذية  كريس  وإطالق 

الشارقة واملشاركة يف عدد من املؤمترات واملعارض 

الذكية  املنازل  ومعرض  وويتكس  جيتكس  مثل 

بالعني وغريها من املعارض بهدف تبادل الخربات 

املتخصصة  والرشكات  الحكومية  الجهات  مع 

والخرباء واملحور الخامس الحفاظ عىل البيئة من 

الطاقة  تبنى وتطبيق مبادئ حفظ مصادر  خالل 

لتطوير  املتحدة  األمم  مكتب  بها  تكفل  التي 

املقاييس  منظمة  تبنتها  والتي  الصناعية  الربامج 

العاملية تحت مسمى )50001ISO  ( كأول هيئة 

املبادئ  هذه  وتطبق  تتبنى  عربية  ومياه  كهرباء 

ترشيد  بأهمية  والتثقيف  التوعية  إىل  باإلضافة 

عدد  تنفيذ  عىل  والرتكيز  واملياه  الطاقة  استهالك 

من الربامج التي تناسب الفئات املختلفة للتوعية 

وسائل  وأفضل  واملياه  للطاقة  األمثل  باالستخدام 

الطاقة  استهالك  لرتشيد  هدف  وتحديد  الرتشيد 

املرحلة  خالل   30% عن  تقل  ال  بنسبة  واملياه 

حملة  برامج  من  عدد  تنفيذ  خالل  من  املقبلة 

الرتشيد يف املنازل وسكن العامل  ومراكز األطفال 

السادس  واملحور  اإلنسانية  الخدمات  ومدينة 

املسئولية املجتمعية من خالل املبادرات للتفاعل 

الجوانب  ومراعاة  املختلفة  املجتمع  فئات  مع 

اإلنسانية مثل مبادرة نور حياتهم  ملساعدة األرس 

املحتاجة واملتعففة املتعرثين يف سداد املستحقات 

املجتمعية  والفعاليات  املبادرات  يف  واملشاركة 

مثل جفري الرحمة والعمل التطوعي .

استعراض  اإلجتامع  خالل  تم  أنه  وأوضح      

انجازات اإلدارات املختلفة وتقييم آدائهم وناقش 

واستمرار  بالهيئة  األداء  تطوير  مسرية  معهم 

العاملية  التكنولوجيا  أحدث  ومتابعة  التطوير 

إمارة  لسكان  الخدمات  أفضل  وتقديم  وتطبيقها 

هيئة  لتصبح  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  الشارقة 

عىل  مستدامة  مؤسسة  الشارقة  ومياه  كهرباء 

مستوى عاملي .

الليم،  راشد  املهندس      ووجه سعادة  الدكتور 

تحديد  برضورة  االجتامع  خالل  اإلدارات  مدراء 

عام  تنفيذها خالل  سيتم  التي  بوضوح  األهداف 

2016 وتحديد الربامج والخطط وتنفيذها بكفاءة 

يف الوقت املحدد لها. وأشار إىل أن هيئة كهرباء 

سبل  تعزيز  عىل  دوماً  تعمل  الشارقة  ومياه 

التعاون املثمر والعمل املشرتك مع جميع الرشكاء 

مسرية  ودعم  املشرتكة  األهداف  تحقيق  بهدف 

الشارقة  إمارة  مكانة  وتعزيز  واالزدهار،  النمو 

ودورها الحيوي محلياً وإقليمياً وعاملياً. 



مركز  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  افتتحت      

بعد  بالنارصية  الشامل  األعطال  ومتابعة  الصيانة 

والذي  العاملية  املواصفات  أفضل  وفق  تطويره 

يخدم أكرث من 40 منطقة مبدينة الشارقة ويعمل 

شاملة  إطار خطة  يف  وذلك  ساعة   24 مدار  عىل 

املشرتكني  خدمة  ومراكز  الصيانة  مراكز  لتطوير 

بالشكل الذي يتيح إنجاز املعامالت بسهولة ويرس 

والكفاءة.  بالجودة  متتاز  خدمات  وجود  ظل  يف 

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

يف  بدأت  الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

ومكاتب  الصيانة  ملراكز  التطوير  مرشوع  تطبيق 

واألسس  املعايري  من  عدد  وفق  املشرتكني  خدمة 

خدمات  وتوفري  للمراكز  مبتكرة  تصاميم  تشمل 

الخاصة  االحتياجات  وذوي  السن  لكبار  مميزة 

وتوفري نظام لتلقي معامالت ومطالب املشرتكني، 

دقيقتني  ووضع  املعامالت خالل   انجاز  وضامن 

والكفاءة  بالجودة  العمل  سري  ملتابعة  كامريات 

والعمل  باالبتسامة  املشرتكني  واستقبال  املطلوبة 

تقدمها  التي  الخدمات  عن  الرضا  تحقيق  عىل 

الهيئة وغريها من املعايري.

    وأكد ان خطة التطوير تتم وفق أسس علمية 

املتخصصة  الرشكات  من  عدد  مع  وبالتعاون 

التطوير  خطة  وستستمر  وانجازات  تسهيل  مثل 

يخدم 40 منطقة 

ويعمل عىل مدار 24 

ساعة

كهرباء الشارقة تفتتح 

مركز النارصية الشامل 

ومتابعة  للصيانة 

األعطال

املشرتكني  وخدمة  الصيانة  مراكز  جميع  لتشمل 

لتطويره  النارصية  مركز  اختيار  تم  أنه  إىل  وأشار 

من  أكرث  يخدم  ألنه  العاملية  املعايري  أفضل  وفق 

ذات  املناطق  من  الشارقة  مبدينة  منطقة   40

من  كبرية  كميات  وتستهلك  السكانية  الكثافة 

تم  أنه  مؤكداً  األحامل  نسبة  فيها  وتزيد  الطاقة 

ومعدات  وأجهزة  متخصصة  فنية  كوادر  توفري 

املواصفات  أفضل  وفق  الخدمات  تقديم  لضامن 

وتجهيز اسرتاحات للمرتددين عىل املركز وشاشات 

الكتب  من  وعدد  فواتري  سداد  وماكينة  عرض 

املشرتكني يف  انتظار  أوقات  واملطبوعات الستثامر 

القراءة واالطالع.

    وأوضح محمد عبدالله مدير إدارة التميز أن 

مركز النارصية املتكامل الذي تم افتتاحه يقع عىل 

الصيانة  خدمات  ويقدم  مربع  مرت   300 مساحة 

األحامل  قياس  ومتابعة  األعطال  عن  والكشف 

فواتري  وتحصيل  ساعة   24 مدار  عىل  الكهربائية 

الثامنة مساءاً  الثامنة صباحاً حتى  االستهالك من 

عبد  يوسف  وأوضح  نجوم.  خمس  معايري  وفق 

التي  املناطق  أن  النارصية  مركز  مدير  الكريم 

يخدمها املركز تشمل النارصية وميسلون والجزات 

وأبوشغاره والشويهني واملجرة واملصىل والنخيالت 

والبوطينة  والنباعة  الغوير  واملوافجة  ومغيدر 

والصبخة  والنخيالت  واملرقاب  والسور  والقادسية 

والريموك وعدد من املناطق األخرى تصل إىل 40 

منطقة.

عقد  الشامل  النارصية  مركز  افتتاح  وعقب      

سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس الهيئة 

مجلس  رئيس  نائب  الغزال  حسني  مع  اجتامع 

تنفيذ  رسعة  عىل  للتأكيد  انجازات  رشكة  إدارة 

وخدمة  الصيانة  مراكز  من  عدد  تطوير  خطة 

عالية  وكفاءة  وبجودة  وقت  أرسع  يف  املشرتكني 

حيث  من  الخدمات  جودة  ضامن  إىل  يهدف 

من  وخلوها  املعامالت  انجاز  ورسعة  التنظيم 

تقييم  واستامرات  االستبيانات  وإعداد  األخطاء 

اآلداء بصفة مستمرة.

العام  اآلداء  رقابة  مدير  النعيمي  سلوى  ومثنت 

برشكة تسهيل حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

يف  تسهيل  مع  والتعاون  خدماتها  تطوير  عىل 

الستيعاب  املواصفات  بأحدث  املراكز  تجهيز 

األعداد املتزايدة من املشرتكني.
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  كشف     

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بدأت 

الكهرباء  لشبكات  شاملة  تطوير  خطة  تنفيذ 

تستهدف  الشارقة  بإمارة  املناطق  مختلف  يف 

وفق  حديثة  بأخرى  القدمية  الكايبالت  استبدال 

من  الفاقد  وتخفيض  العاملية  املواصفات  أفضل 

الشبكات بنسبة ال تقل عن %50  وذلك بالتعاون 

الرشكات  من  عدد  مع  االسرتاتيجية  والرشاكة 

ستشهد  الهيئة  أن  إىل  مشرياً  واملحلية  العاملية 

خالل املرحلة املقبلة طفرة يف مجاالت الشبكات 

والعدادات الذكية بالشارقة من خالل تشييد بنية 

الكابالت التحتية املطلوبة وتطبيق حلول هندسة 

إىل  استنادا  التحكم  مركز  وتطوير  الشبكات 

أحدث نظم املعلومات الجغرافية للمساعدة عىل 

بكفاءة  التحتية  البنية  وصيانة  وتصميم  تخطيط 

ودعم مجاالت العمل يف املناطق املختلفة. 

من  لوفد  سعادته  استقبال  خالل  ذلك  جاء     

هورتيج  أورفار  ضم  العاملية  اريكسون  رشكة 

نائب رئيس الرشكة للصناعة واملجتمع وماجنوس 

وحدة  رئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  ماندرسون 

سرتانديجارد  وماري  العاملية  والخدمات  األعامل 

نائب رئيس الخدمات بالرشكة لبحث سبل توفري 

والعدادات  الشبكات  منظومة  تطبيق  متطلبات 

االسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون  وتفعيل  الذكية 

الفاقد من شبكات  للتدقيق عىل  أجهزة  وتركيب 

الكهرباء بإمارة الشارقة . وأوضح سعادة الدكتور 

تنفيذ  تعمل عىل  الهيئة  أن  الليم  راشد  املهندس 

كهرباء الشارقة تبحث توفري متطلبات تطبيق منظومة 

الشبكات والعدادات ذكية مع اريكسون العاملية

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  توجيهات صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

يف  الكهرباء  شبكات  تطوير  برضورة  الشارقة 

واستقرار  ثبات  عىل  والحفاظ  املناطق  مختلف 

الخدمات  وتقديم  املناطق  مختلف  يف  التيار 

مهارات  بتطوير  واالهتامم  عاملية  مبستويات 

الكوادر البرشية ودعم برامج التدريب املختلفة. 

والعدادات  الشبكات  منظومة  تطبيق  أن  وأكد 

األمثل  االستغالل  تحقيق  عىل  تعتمد  الذكية 

للطاقة الكهربائية إنتاًجا ونقاًل وتوزيعاً واستهالكاً، 

أثناء  املفقودة  الطاقة  كميات  خفض  جانب  إىل 

النظام  مكونات  يف  الكهربائية  القدرة  انتقال 

تتطلب  الذكية  الشبكات  أن  إىل  مشرياً  الكهربايئ 

مكونات  كافة  ىف  األجهزة  من  العديد  تطوير 

والتوزيع  والنقل  التوليد  تشمل  الذكية  الشبكة 

ينبغي  التى  األجهزة  وكذلك  والتحكم،  والحامية 

ومنط  اختياراته  ليحدد  املستهلك  لدى  توافرها 

استهالكه. وأشار إىل أن استخدام الشبكات الذكية 

ميكن أن يعمل عىل توفري حوايل %50 من الطاقة 

إمكانية  دراسة  يف  الهيئة  بدأت  وقد  الكهربائية، 

اعتامد وتطبيق معايري وأنظمة املنازل الذكية التي 

والتحكم  الطاقة  استخدام  أنظمة  فيها  تتكامل 

أنظمة  تعد  ، حيث  واإلضاءة  الحرارة  درجات  يف 

استهالك  فواتري  لتخفيض  وسيلة  الذكية  املنازل 

أفضل  بشكل  التحكم  نتيجة  كبري  بشكل  الطاقة 

يف  الفعالية  استمرار  مع  االستهالك  معدالت  يف 

كفاءة وأداء األجهزة الكهربائية مام يطيل عمرها 

التشغييل.

   وأوضح أن تطبيق منظومة الشبكات والعدادات 

الذكية بإمارة الشارقة يعد إحدى  االسرتاتيجيات 

الشاملة التي وضعتها الهيئة ضمن وثيقة الشارقة 

االستهالك  زيادة  عملية  ملواجهة  الرتشيد   مدينة 

مشكالت  عىل  ستقىض  أنها  كام  األحامل  وارتفاع 

قارئ العداد واملحصل وطباعة الفواتري وتحصيلها 

مرتبطة  ستكون  املشرتكني  لكل  القراءة  ألن 

بالشبكة وميكن قراءتها عن بعد وتعد العدادات 

لتغيري  ونسعى  نوعية  نقلة  االلكرتونية  الذكية 

تم  لتكون عدادات ذكية حيث  العدادات  جميع 

إجراء دراسة مستفيضة وتم تركيب أكرث من 700 

مع  التعاون  أن  وأكد  الشارقة.  بإمارة  ذيك  عداد 

اريكسون باعتبارها الرشكة العاملية املتخصصة يف 

مجال الخدمات التقنية وإحدى الرشكاء يف تنمية 

الذكية سيساهم يف  التكنولوجيا والشبكات  قطاع 

وتطبيق  التحكم  ومراكز  الذكية  الشبكات  تطوير 

منظمومة العدادات الذكية بجودة عالية وتقديم 

أشاد  جانبه  ومن  املواصفات.   بأفضل  الخدمات 

اريكسون  رشكة  رئيس  نائب  هورتيج  أورفار 

للصناعة واملجتمع باملستوى املتميز لهيئة كهرباء 

الخدمات  تطوير  نحو  وسعيها  الشارقة  ومياه 

واالعتامد عىل التكنولوجيا املتقدمة مؤكداً حرص 

الرشكة عىل تفعيل التعاون مع الهيئة يف مختلف 

التي تعمل  التدريبية  الربامج  املرشوعات وإعداد 

عىل تنمية وتعزيز مهارات املوظفني. 
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البدء  الشارقة عن  أعلنت هيئة كهرباء ومياه     

يف اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتطبيق نظام الجودة 

املتكامل )IMS( والحصول عىل  شهادات املطابقة 

 ،  18001  ،  14001  ،  9001 اآليزو  ملواصفات 

الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك   ،  27001  ،  50001

منظومة  تطوير  بهدف  للمواصفات  الربيطانية 

العمل اإلداري والجودة الشاملة ونظام إدارة أمن 

املعلومات واإلجراءات الداخلية  والبيئة والصحة 

والسالمة وتحسني مستوى رضا املشرتكني. إضافة 

إىل تطوير أهداف وسياسة إدارة وترشيد استهالك 

الطاقة طبقاً ألفضل املواصفات العاملية مبا يؤدي 

إمارة  سكان  لكافة  مضافة  قيمة  أكرب  تقديم  إىل 

الشارقة من مواطنني ومقيمني.

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

نظمت  الهيئة  أن   الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

ورشة عمل شارك فيها عدد من مديري اإلدارات 

الجودة  بنظام  للتعريف  بالهيئة  األقسام  ورؤساء 

الخاص  االعتامد  عىل  الحصول  وأهمية  املتكامل 

به  بالتعاون مع املعهد الربيطاين للمواصفات يب 

عىل  املؤسسات  أفضل  من  يعترب  والذي  آي  إس 

مستوى العامل يف مجال منح شهادات املطابقة .

كهرباء الشارقة تبدأ تطبيق إجراءات نظام الجودة الشاملة والحصول عىل  

شهادات املطابقة ملواصفات اآليزو 9001 ، 14001 ، 18001 ، 50001 ، 27001

عىل  للحصول  تسعى  الهيئة  أن  إىل  وأشار 

والتي  الشاملة  بالجودة  الخاصة  األيزو  شهادات 

 14001 ،  9001 اآليزو  تشمل مطابقة مواصفات 

مواصلة  خالل  من   27001  ،  50001  ،  11800  ،

الهيئة يف كافة املجاالت والتي  التطوير يف  خطط 

تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

تم  أنه  وأكد   . الشارقة   حاكم  األعىل  املجلس 

عىل  للمواصفات  الربيطاين  املعهد  مع  اإلتفاق 

تشمل  للموظفني  تدريبية  دورات  عدة  عقد 

املتكاملة   الجودة  أنظمة  مبتطلبات  التعريف 

التدقيق  إىل  إضافة  الجودة  أنظمة  توثيق  وطرق 

إىل  وأشار   . املتكاملة  الجودة  ألنظمة  الداخيل 

املتكامل  الجودة  نظام  لتطبيق  الهيئة  سعي  أن 

التزامها  ودلياًل واضحاً عىل  يعترب مؤرشاً   )IMS (

والسليمة  العاملية  واملعايري  املامرسات  باتباع 

مستوياتها  جميع  وعىل  الجودة  إدارة  مجال  يف 

األنظمة  أحدث  من  متكاملة  مجموعة  واتباع 

والحرص  الجودة  لضامن  العامل  يف  التكنولوجية 

عىل تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات 

ومراكز  والجامعات  الحكومية  وغري  الحكومية 

سعياً  املعنيني  الرشكاء  وجميع  العلمي  البحث 

الشارقة. لسكانإمارة  الخدمات  أفضل  لتقديم 

بهيئئة  التميز  إدارة  مدير  عبدالله  محمد  وأكد 

كهرباء ومياه الشارقة أنه تم التنسيق مع املعهد 

للدورات  الفوري  البدء  يف  للمواصفات  الربيطاين 

محدد  برنامج  خالل  من  للموظفني  التدريبية 

يتم  بحيث  املطابقة  إجراءات  نحو  الالزم  واتخاذ 

االنتهاء منها ومنح الهيئة شهادات املطابقة خالل 

6 أشهر ، مشرياً إىل أن حصول الهيئة عىل شهادات 

املطابقة يعترب برهان عىل سياسة الجودة الشاملة 

الهيئة يف عملها، والذي يظهر جلياً  التي تنتهجها 

كافة  والربامج يف  املشاريع  وإدارة  العمل  آلية  يف 

عىل  الحصول  إىل  واشار  الهيئة.  عمل  مجاالت 

ميزة  يضيف  املتكامل  الجودة  نظام  شهادات 

تنافسية للهيئة ستساعد عىل دعم وتعزيز خطط 

التحديث والتطوير خالل السنوات املقبلة، مؤكداً 

الحفاظ  الشارقة عىل   حرص هيئة كهرباء ومياه 

عىل النجاح والتقدم املطرد واالستمرار يف تطبيق 

أفضل املعايري املعتمدة عاملياً .
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غرفة  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  كرمت      

أوائل  من  باعتبارها  الشارقة  وصناعة  وتجارة 

تطبيق  تبدأ  التي  اإلمارة   يف  الحكومية  الجهات 

من  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  ارساتيجيات 

املبنى  يف  اإلنارة  مصابيح  جميع  استبدال  خالل 

الرئييس للغرفة بأخرى موفرة للطاقة تعمل بنظام  

 .LED

الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

تعمل عىل تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

تكاتف  برضورة  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 

الحكومية  والهيئات  الدوائر  مختلف  جهود 

الطاقة،  استهالك  املشرتكة لرتشيد  الرؤية  لتحقيق 

من خالل املبادرات التي تطرحها الهيئة وتنّفذها 

حققته  مبا  االحتفاء  ويأيت  اإلمارة.  مستوى  عىل 

يف  انجازات  من  الشارقة  وصناعة  تجارة  غرفة 

بني  الوعي  ونرش  الطاقة  استهالك  ترشيد  مجال 

منتسيبها بهدف تشجيع باقي الدوائر واملؤسسات 

رسيعة  اجرءاءت  باتخاذ  والخاصة  الحكومية 

معايري  »هناك  إن  وقال  املجال.  هذا  يف  وفعالة 

الشارقة  وثيقة  ضمن  الهيئة  حّددتها  ومواصفات 

املعتمدة  العاملية  للمعايري  طبقاً  الرتشيد  مدينة 

كفاءة  ورفع  الكهربائية  الطاقة  استهالك  لتوفري 

املياه  استهالك  ترشيد  إىل  إضافة   ، الطاقة  إنتاج 

التدوير  إلعادة  القابلة  املواد  كافة  واستخدام 

مراعاة   االستشارية لضامن  املكاتب  مع  والتعاون 

االعتبارات البيئية وأساليب الرتشيد يف كل مرحلة 

التصميم  مرحلة  من  بدءاً  البناء  مراحل  من 

من  البناء  حاجات  وتحديد  املبنى  وتخطيط 

،التربيد  التسخني  التهوية،  مثل  الجوانب  كافة 

عىل  والتشجيع  الشمس  ضوء  من  واالستفادة 

كالسّخانات  املتجددة  الطاقة  أنواع  استخدام 

الشمسية واستخدام أدوات موفرة وإعادة تدوير 

حكومة  وهيئات  »دوائر  أن  وأضاف   . املياه 

حلم  وتحقيق  رسالتها  لتجسيد  تتعاون  الشارقة 

املواصفات  ألفضل  وفقاً  الرتشيد  مدينة  الشارقة 

العاملية من خالل تطبيق معايري الرتشيد يف جميع 

مبانيها، ونرش الوعي بأهمية تعزيز ثقافة الرتشيد  

من  للحّد  املستدام  البناء  تقنيات  واستخدام 

أفضل  بيئية  حياة  وتوفري  املناخية  التغريات  تأثري 

التي  والبيئي  االقتصادي  التوازن  عىل  تحافظ 

واالقتصادي  العمراين  التطوير  عملية  تقتضيها 

بيئية  حياة  وضامن  الشارقة  إمارة  تشهدها  التي 

عىل  والحفاظ  القادمة  لألجيال  أفضل  وصحية 

حقوقها يف املوارد الحيوية. وأشاد بتعاون العديد 

من الجهات املحلية واالتحادية مثل وزارة الطاقة 

ووزارة البيئة واملياه وتفاعلهم االيجايب مع وثيقة 

تنفيذ  يف  وتضامنهم  الرتشيد  مدينة  الشارقة 

اسرتاتيجيات وأهداف الوثيقة.

رئيس  العويس  بن سلطان  الله  عبد  وأوضح      

أن  الشارقة  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس 

املبنى  لتحويل  املبادرة  زمام  اتخذت  الغرفة 

خالل  من  للبيئة  صديقة  منشأة  إىل  الرئييس 

إىل  وصوالً  واملاء  الكهرباء  عىل  والحفاظ  الرتشيد 

التنمية املستدامة يف بيئة خرضاء تتوافر فيها كافة 

الخدمات واملرافق العامة وخدمات الطاقة. وأشاد 

ومياه  كهرباء  هيئة  تبذلها  التي  القّيمة  بالجهود 

الشارقة وحرصها عىل ترشيد استهالك الطاقة من 

كافة  مع  وتعاونها  تطلقها  التي  املبادرات  خالل 

واملحققة  الداعمة  املبادرات  إلنجاح  الجهات 

وعىل  واملؤسسات  الهيئات  كافة  يف  الرتشيد  لهذا 

القطاعات املختلفة. وأشار إىل أن املبنى  مستوى 

املعايري  لجميع  مستويف  أصبح  للغرفة  الرئييس 

والسالمة  األمن  مجال  يف  املتبعة  واملقاييس 

الحصول  يف  ساهم  مام  البيئة  باملعايري  واإللتزام 

أن  إىل  مشرياً  والتكرميات  الجوائز  من  عدد  عىل 

وغرفة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بني  التنسيق 

تجارة وصناعة الشارقة مستمر حتى يتحقق حلم 

الجهات  جميع  وناشد  الرتشيد.  مدينة  الشارقة 

اسرتاتيجيات  تطبيق  برسعة  والخاصة  الحكومية 

استمرار  أجل  من  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة 

أفضل  مستقبل  واالزدهار وضامن  التطور  مسرية 

لألجيال القادمة .

كهرباء الشارقة تكرم غرفة التجارة والصناعة 

كأول جهة تطبق ارساتيجيات وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد
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    كهرباء الشارقة تنجز مرشوع التحول االلكرتوين 

إلجراءات توصيل الغاز الطبيعي لألجهزة املنزلية

انجاز  عن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كشفت 

طلبات  الستقبال  االلكرتوين  التحول  مرشوع 

لألجهزة  الطبيعي  الغاز  توصيل  إجراءات  وتنفيذ 

للفنيني  لوحية  كمبيوتر  أجهزة  وتوفري  املنزلية 

اإلجراءات  تيسري  بهدف  وذلك  الطلبات  ملتابعة 

عىل  والجهد  الوقت  وتوفري  النظم  أفضل  واتباع 

املشرتكني. وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة 

تعمل عىل االستفادة من التطبيقات التكنولوجية 

الشارقة  إمارة  لسكان  الخدمات  لتقديم  الحديثة 

للرؤية  تنفيذاً  وذلك  العاملية  املعايري  أفضل  وفق 

السمو  لصاحب  السديدة  والتوجيهات  الحكيمة 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

االهتامم  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

مبرشوعات البنية األساسية وتوفري مقومات الحياة 

الكرمية للسكان يف جميع مناطق اإلمارة وتشجيع 

للمحافظة  بديل  كوقود  الطبيعي  الغاز  استخدام 

عىل البيئة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة 

من  االستفادة  يف  التوسع  بأن  وأكد  الشارقة.  

   توفر أجهزة لوحية للفنيني لضامن الرسعة والجودة

مجاالت  يف  واستخداماته  الطبيعي  الغاز  مرشوع 

عىل  باملحافظة  الهيئة  التزام  يعكس  مختلفة 

استخدام  عىل  الشارقة  سكان  وتشجيع  البيئة 

الغاز الطبيعي كوقود بديل لالستفادة من الفوائد 

الغاز  باستخدام  مقارنة  يحققها  التي  املتعددة 

املسال » االسطوانات » حيث يساهم يف الحفاظ 

ويحقق  اليوم  ساعات  طوال  ومتوافر  البيئة  عىل 

األمان والسالمة، مشرياً إىل أن الهيئة تطبق أرقى 

يف  واألمان  الجودة  ومعايري  املواصفات  وأدق 

التنافسية  أسعاره  إىل  إضافة  الشبكة  متديدات 

مقارنة باستخدام األسطوانات. وأشار إىل أن الهيئة 

توزيع  بإدارة  الفنيني  وتأهيل  تدريب  تعمل عىل 

الغاز الطبيعي آلداء مهاهم بجودة وأمان تام كام 

وفرت لهم أجهزة كمبيوتر لوحية ملتابعة الطلبات 

ساعات  متديد  تم  كام  وقت  أرسع  يف  وأنجازها 

لألجهزة  الطبيعي  الغاز  توصيل  بقسم  العمل 

حتى  صباحاً  السابعة  الساعة  من  ليكون  املنزلية 

الساعة التاسعة مساءاً طوال أيام األسبوع للتيسري 

عىل املشرتكني.

    وأوضحت املهندسة آمنة بن هده مدير إدارة 

توزيع الغاز الطبيعي بأن متوسط طلبات توصيل 

الغاز الطبيعي لألجهزة املنزلية يرتاوح بني 70 إىل 

85 طلب يومياً وتم إنجاز أكرث من 11 ألف طلب 

شهر  نهاية  حتى  الجاري  العام  أول  من  إعتباراً 

سبتمرب املايض. وأشارت إىل أن عدد املشرتكني يف 

خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز 250 

التوسعات  يف  مستمرة  الهيئة  وأن  مشرتك  ألف 

لشبكة الغاز الطبيعي يف املناطق الجديدة مبدينة 

إدارة   انتهت  حيث  الرشقية  واملنطقة  الشارقة 

شبكة  توسعة  أعامل  من  الطبيعي  الغاز  توزيع 

الغاز الطبيعي ومتديدات خطوط  أنابيب خدمة 

السكنية  املناطق  من  عدد  يف  الطببيعي  الغاز 

النوف  مناطق  وهي  الشارقة  مدينة  يف  الجديدة 

1 حتى النوف 4  والقراين 5  والجرينة 1 وذلك 

الجديدة  املناطق  هذه  لسكان  الفرصة  التاحة 

تعد  التي  الحيوية  الخدمة  من  من  لالستفادة 

األوىل من نوعها يف املناطق وميكن لسكان يف هذه 

املناطق الجديدة االستفادة من الخدمة والرشوع 

الغاز  لتوصيل خدمة  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  يف 

املتبعة  االجراءات  مساكنهم حسب  إىل  الطبيعي 

لدى الهيئة وذلك عن طريق مراجعة مركز املتابعة 

العمل  فرق  بأن  واضافت  للهيئة.   التابع  املعني 

التابعة إلدارة الغاز الطبيعي تعمل لضامن وصول 

وتحقيق  مشرتك  كل  إىل  الحيوية  الخدمة  هذه 

االستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي .

توصيل  قسم  رئيس  الخيال  حسن  وأوضح     

أن  الطبيعي  الغاز  توزيع  بإدارة  املنزلية  األجهزة 

طلبات  وانجاز  استقبال  يف  االلكرتوين  التحول 

انجاز  املنزلية سيساهم يف رسعة  توصيل األجهزة 

الربنامج  يتضمن  حيث  الدقة  وضامن  الطلبات 

ارسال  ويتم  واملوقع  املشرتك  عن  كاملة  بيانات 

الفني  باسم  املشرتك  إىل  فورية  نصية  رسالة 

وموعد  معه  التواصل  ورقم  بالتوصيل  املكلف 

االنتهاء من  الطلب فور  يتم إغالق  التوصيل كام 

انجازه يف موقع العمل من خالل أجهزة الكمبيوتر 

اللوحية التي تم توفريها للفنييني.
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   بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع منظمة 

ىك إن إكس )) KNX البلجيكية التعاون والرشاكة 

تحت  عربية  ايزو  مواصفات  إلعداد  االسرتاتيجية 

رقم  ISO / IEC 14543-3   يف مجال األنظمة 

منوذجية  دراسة  وتطبيق  وإعداد  للمباين  الذكية 

مدينة  يف  الذكية  املدن  أنظمة  حول  وشاملة 

عىل  الهيئة  موظفي  وتأهيل  وتدريب  الشارقة 

يف  وذلك  الذكية  املباين  عىل  التدقيق  إجراءات 

أعدتها  التي  الرتشيد  وثيقة  اسرتاتيجيات  إطار 

الهيئة لتصبح الشارقة مدينة الرتشيد والتعاون يف 

واملحلية. جاء  الدولية  واملعارض  املؤمترات  مجال 

ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور املهندس راشد 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة لوفد من 

منظمة ىك إن إكس )) KNX برئاسة هاينز لوكس 

الرئيس التنفيذي للمنظمة

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح     

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل أن اتعاون 

إكس  إن  ىك  منظمة  مع  االسرتاتيجية   والرشاكة 

تعزيز  عىل  الهيئة  حرص  إطار  يف  يايت   KNX  ((

تطبيق  يف  والريادة  السبق  وتحقيق  التنافسية 

املعايري  وتنفيذ  الذكية  الشبكات  منظومة 

واالسرتاتيجيات  الخاصة بأن تصبح الشارقة مدينة 

املدينة  متطلبات  تطبيق  إىل  استنادا  الرتشيد، 

الذكية .

اعتامد  دراسة  يتضمن  التعاون  أن  إىل  وأشار     

إمارة  يف  الذكية  املنازل  وأنظمة  معايري  وتطبيق 

الشارقة التي تتكامل فيها أنظمة استخدام الطاقة 

والصوت  واإلضاءة  الحرارة  درجات  يف  والتحكم 

وإدارة  الهواء،  وتكييف  املحلية  الشبكات  ونظم 

تعد  حيث   ، واإلنذار  والرصد  والقياس   ، الطاقة 

فواتري  لتخفيض  وسيلة  الذكية  املنازل  أنظمة 

استهالك الطاقة بشكل كبري يزيد عن %60 نتيجة 

االستهالك  معدالت  يف  أفضل  بشكل  التحكم 

األجهزة  وأداء  كفاءة  يف  الفعالية  استمرار  مع 

واوضح  التشغييل.  عمرها  يطيل  مام  الكهربائية 

أن  بالهيئة  التميز  إدارة  مدير  عبدالله  محمد 

هناك  سيكون  أنه  تؤكد  واملعلومات  البيانات 

إقبال لدى سكان إمارة الشارقة عىل التجاوب مع 

الفكرة  انتشار  املتوقع  ومن  الذيك،  املنزل  مفهوم 

وتقبل الناس لها إمياًنا بجدواها من جهة ومسايرة 

ركب التطور يف الدول التي سبقتنا يف هذا املضامر 

من جهة أخرى .

مع  االتفاق  من  تهدف  الهيئة  ان  إىل  وأشار      

تسعى  أن   إىل   KNX  (( إكس  إن  ىك  منظمة 

بشكل منهجي إىل إعداد مواصفات عربية للمنازل 

يف  املناخية  والظروف  املجتمع  تناسب  الذكية 

وتحديد  قياس  خاللها  من  يتم  بحيث  املنطقة 

وتشجيع  وإيجاد  الذكية  باملنازل  الخاصة  املعايري 

الشارقة  يف  املنازل  أنظمة  مجال  يف  االبتكارات 

متكاملة  حلول  خالل  من  التكنولوجيا  بواسطة 

تطبيقية  ابتكارات  ذلك  ويشمل  استدامة  أكرث 

وتخطيطاً أفضل وكفاءة طاقة أكرب واستخدام ذيك 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

كهرباء الشارقة تبحث مع منظمة بلجيكية 

إعداد مواصفات ايزو عربية للمنازل الذكية
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بالتعاون  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت     

مع رشكة شل العاملية ندوة وورشة عمل استمرت 

ملدة يومني بحضور سعادة الدكتور املهندس راشد 

الليم رئيس الهيئة ومنري بوعزيز رئيس رشكة شل 

األعامل  رئيس  ونائب  الشاملية  واملناطق  ديب  يف 

منطقة  يف  الجديدة  األعامل  وتطوير  التجارية 

فيها عدد  أفريقيا وشارك  األوسط وشامل  الرشق 

كبري من املوظفني وتم خاللها استعراض مجاالت 

الطاقة  عىل  واالعتامد  الطاقة  مصادر  تنويع 

يف  الجانبني  بني  التعاون  أوارص  وتوثيق  النظيفة 

مجال  يف  بحوث  وتنفيذ  واإلبداع  االبتكار  مجال 

التنمية املستدامة. 

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف كلمته خالل افتتاح 

الدراسات  تنفيذ  عىل  الهيئة  حرص  العمل  ورشة 

عىل  واالعتامد  الطاقة  مصادر  بتنويع  الخاصة 

املقبلة  املرحلة  خالل  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 

تطبيق  خالل  من  االستدامة  منظومة  وتطوير 

أفضل املامرسات العاملية يف ترشيد الطاقة واملياه 

واستدامة البيئة يف مختلف املشاريع التي تنفذها 

الهيئة.  وأوضح أن الهيئة بدأت يف اتخاذ خطوات 

ودعم  بتوجيهات  عملها  مجاالت  لتطوير  جادة 

الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  كامل من صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

السياسات  من  عدد  تبني  خالل  من  الشارقة 

والسعي  الحديثة  التقنيات  وتطبيق  والربامج 

الكفيلة  والخطوات  والسبل  الوسائل  لتعزيز 

قطاع  يف  تقدم  وتحقيق  الطاقة  مصادر  بتنويع 

عىل  والعمل  املتزايد  الطلب  لتلبية  الكهرباء 

من  عليه  واملحافظة  الحيوي  القطاع  هذا  تطوير 

اإلنجازات لخدمة مسرية  املزيد من  أجل تحقيق 

التقدم والتنمية يف إمارة الشارقة.

بتحقيق  كبرياً  اهتامماً  تويل  الهيئة  أن  وأكد     

وترشيد  حفظ  خالل  من  املستدامة  التنمية 

الهيئة  تعمل  اسرتاتيجي  كهدف  الطاقة  استخدام 

بالتعاون مع جميع الجهات عىل وضع املبادرات 

الشبكات  بناء  تحقيقه وتحرص عىل  التي تضمن 

التوليد  ملحطات  التشغيلية  الكفاءة  ورفع  الذكية 

أفضل  وفق  الرتشيد  مدينة  الشارقة  تصبح  حتى 

تعتمد  الهيئة  أن  إىل  مشرياً  العاملية،  املواصفات 

كربيات  مع  بالتعاون  املتأنية  الدراسات  عىل 

األبحاث  ومراكز  والعاملية  املحلية  الرشكات 

للتحديات  املبتكرة  الحلول  إليجاد  والجامعات 

وتساهم يف  الكهربائية  الطاقة  قطاع  تواجه  التي 

البيئة  وحامية  الكربونية  االنبعاثات  من  التقليل 

كخيار اسرتاتيجي ملستقبل أجيالنا. 

    وأوضح أن الهدف الرئييس من عقد ورشة عمل 

مشرتكة بني الهيئة ورشكة شل التعرف عىل أفضل 

يف  تطبيقية  بحوث  وتنفيذ  وإعداد  املامرسات 

مبتكرة  حلول  ووضع  املستدامة  التنمية  مجاالت 

تحقيق  يف  وتساهم  العمل  منظومة  من  تطور 

والطاقة  الوقود  استخدام  وترشيد  االستدامة 

التدريب  خالل  من  املوظفني  مهارات  وتطوير 

واملؤسسات  الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون 

االبتكار  تضع  الهيئة   أن  إىل  وأشار  العاملية. 

املوظفني  وتأهيل  وتدريب  والتطوير  والبحوث 

الطاقة  مصادر  تنويع  بهدف  أولوياتها  طليعة  يف 

حلول  وتوفري  الكربونية  االنبعاثات  من  والحد 

مبتكرة لطاقة املستقبل . 

تقدميها خالل  تم  التي  العمل  أوراق      وركزت 

الطاقة  مصادر  تنويع  أهمية  عىل  العمل  ورشة 

مجاالت  لتطوير  الحديثة  التقنيات  وتطبيق 

الكفاءات  ورفع  العاملني  مهارات  وتنمية  العمل 

مجال  يف  املامرسات  أفضل  وتطبيق  التدريبية، 

األمن والسالمة والحفاظ عىل البيئة.

كهرباء الشارقة تبحث 

تنويع مصادر الطاقة 

يف ورشة عمل 

بالتعاون مع رشكة 

العاملية شل 
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل     

مبقر  مبكتبه  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

»بيئة«   للبيئة  الشارقة  رشكة  من  وفد  الهيئة 

املتخصصة يف مجال تقديم الحلول البيئية وإدارة 

التعاون  أوجه  بحث  بهدف  وذلك  النفايات، 

النفايات  التدوير وإدارة  إعادة  املشرتك يف مجال 

وتحويلها إىل طاقة واالطالع عىل أهم املامرسات 

يف هذا املجال، ترأس وفد رشكة بيئة السيد فهد 

شهيل، الرئيس التنفيذي للعمليات والسيد محمد 

النفايات  لتحويل  التنفيذي  املدير  قرييش  نعيم 

إىل طاقة وحمد غبار الشاميس مدير أول هندسة 

مرشوع توليد الطاقة من النفايات.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هذه الزيارة 

كافة  مع  والتفاعل  التواصل  تعزيز  إطار  يف  تأيت 

أفضل  والبحث عن  والخاصة،  الحكومية  الجهات 

املستدامة  التنمية  قضايا  ومناقشة   ، املامرسات 

مشاريع  تطوير  أجل  من  التعاون  سبل  وبحث 

اإلمارات  ودولة  الشارقة  إمارة  عىل  بالنفع  تعود 

الجهود  تضافر  بأهمية  الهيئة  إميان  من  إنطالقا 

لتوفري بيئة مستدامة للمجتمع ولالجيال القادمة. 

التعاون  سبل  تعزيز  تحرص عىل  الهيئة  ان  وأكد 

اىل  الرامية  الجهود  وتوحيد  لتنسيق  املشرتك 

الشارقة،  بإمارة  البيئية  التحديات  مواجهة 

التعاون  مناقشة مجاالت  الزيارة  تم خالل  حيث 

عىل  اإلطالع  جانب  إىل  الطرفني  بني  املستقبيل 

أخر  عىل  والتعرف  للرشكة  البيئية  املشاريع 

يتعلق  فيام  املستجدات  وأحدث  التطورات 

باملرشوع الذي أعلنت عنه بيئة لتحويل النفايات 

بأهمية  التوعية  مجال  يف  والتعاون  طاقة  إىل 

أهداف  وتطبيق  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد 

واسرتاتيجيات وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد التي 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  اعتمدها 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

صديقة  كإمارة  الشارقة  مكانة  لتعزيز  الشارقة 

مستوى  عىل  الطاقة  الستهالك  ومرشدة  للبيئة 

التنفيذي  الرئيس  السيد فهد شهيل،  وأكد  العامل. 

أهمية  “بيئة”  للبيئة  الشارقة  للعمليات يف رشكة 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بني  التعاون  تعزيز 

التنمية  لتحقيق   « بيئة   « للبيئة  الشارقة  ورشكة 

إعادة  مجال  يف  الخربات  وتبادل  املستدامة 

يساهم  مام  طاقة  إىل  وتحويلها  النفايات  تدوير 

ان  وأكد  الطاقة.  وتوفري  البيئة  عىل  الحفاظ  يف 

تعزيز  يف  كبري  بشكل  سيساهم  الزيارات  تبادل 

البيئي  املجال  الخربات يف  وتبادل  املشرتك  العمل 

من  أصبحت  بيئة  أنرشكة  إىل  مشرياً  مستقباًل 

إلعادة  مثالية  حلول  توفري  يف  الريادية  الرشكات 

التعاون  لتعزيز  قدماً  ونتطلع  النفايات،  تدوير 

لتطوير مشاريع  الشارقة  ومياه  كهرباء  مع هيئة 

تعود بالنفع عىل الطرفني. واستعرض خالل اللقاء 

معايري االبتكار املتقدمة التي نعتمدها الرشكة يف 

عمليات فرز النفايات وإعادة تدويرها. إىل جانب 

التعريف باالسرتاتيجيات التي تنتهجها رشكة بيئة 

عموماً لتحقيق أهدافها الرامية إىل ترسيخ مكانة 

الرشق  ملنطقة  بيئية  كعاصمة  الشارقة  إمارة 

األوسط.

كهرباء الشارقة ورشكة بيئة تبحثان تعزيز التعاون املشرتك يف مجال إعادة التدوير 

وتحويل النفايات إىل طاقة
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    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة  أن الهيئة تعمل عىل 

الطاقة بنسبة تصل إىل )50%(  إنتاج  رفع كفاءة 

التوليد  محطات  يف  التشغيل  تكلفة  وتخفيض 

ليصل  الكهرباء  الفاقد من شبكات  نسبة  وتقليل 

أن  إىل  مشرياً   ،  )3%( وهي  العاملية   النسبة  إىل 

خالل  سيشهد  الشارقة  إمارة  يف  الطاقة  قطاع 

اإلنتاج  مجال  يف  نوعية  طفرة  املقبلة  املرحلة 

أفضل  وفق  النقل  شبكات  وتطوير  والتوزيع 

تأسيس  خالل  من  العاملية  واملعايري  املواصفات 

رشاكات اسرتاتيجية مع كربيات الرشكات العاملية 

لتطوير  والجامعات  األبحاث  ومراكز  واملحلية 

األفكار، وتعزيز التعاون وتبادل الخربات واملعرفة. 

جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور املهندس 

الليم لوفد فنلندي برئاسة تيمو رايسكينني  راشد 

الكهربائية  القوى  ملحطات  اإلقليمي  املدير 

لرشكة وارتسيال يف منطقة الرشق األوسط وبحث 

الجانبان خالل الزيارة تفعيل الرشاكة االسرتاتيجية 

وإعداد  الكهرباء  إنتاج  تطوير محطات  مجال  يف 

خطة مستقبلية إلحتياجات إمارة الشارقة إلنشاء 

املتوقعة  الطلب  ملعدالت  وفقاً  جديدة  محطات 

يف  الفنلندية  الرشكة  خربات  من  واالستفادة 

مجال اإلبداع واألبحاث والتطوير، بإعتباره ركيزًة 

بقيادة  الشارقة  إمارة  حكومة  رؤية  يف  أساسية 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة.  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  ورحب 

بالوفد ، مؤكداً حرص الهيئة عىل تفعيل التعاون 

مع الرشكة يف مختلف أوجه إنتاج وتوزيع الطاقة 

املجال وخططها  هذا  الهيئة يف  واستعرض جهود 

االسرتاتيجية خالل املرحلة املقبلة.

       وأشار إىل أهمية توفري قاعدة بيانات ومعلومات 

واإلحصائيات  املؤرشات  عىل  واإلعتامد  سليمة 

واملياه  الطاقة  مرشوعات  حول  والعاملية  املحلية 

مجال  يف  املستقبلية  والربامج  السياسات  رسم  يف 

وتشجيع  العلمي  البحث  دعم  خالل  من  الطاقة 

وأساليب  الطاقة  وتوزيع  إنتاج  مجال  االبتكار يف 

الطبيعي  والغاز  واملياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد 

استخالص  خاللها  من  يسهل  بطريقة  وذلك 

الالزمة  القرارات  اتخاذ  يف  واستخدامها  النتائج 

تنفيذ  يف  والبدء  والتميز  التطور  مسرية  الستمرار 

التعاون  تفعيل  ان  وأوضح  مرشوعات جديدة.   

مع رشكة وارتسيال الفنلندية وغريها من الرشكات 

وفق  خدمات  مستويات  لتوفري  يهدف  العاملية 

أفضل املعايري العاملية واستقطاب أفضل الخربات 

العاملية يف املجال التقني مؤكداً أن تفعيل التعاون 

والرشاكة االسرتاتيجية سيعود بالنفع عىل الطرفني 

وسيسهم يف تعزيز مكانتهام الرائدة. بدوره أشاد 

القوى  ملحطات  اإلقليمي  املدير  رايسكينني  تيمو 

الرشق  منطقة  يف  وارتسيال  لرشكة  الكهربائية 

األوسط بالتقدم الذي حققته هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة يف مجال تطوير قدراتها يف مجال الطاقة، 

الفنلندية  وارتسيال  رشكة  استعداد  عن  معربا 

لتقديم خرباتها يف مختلف املجاالت التي تسهم يف 

تطوير العالقات بني الطرفني يف هذا املجال. وأشار 

الشارقة  بإمارة  الطاقة   ملشاريع  الحاجة  أن  إىل 

السنوات  خالل  الحالية  نسبتها  عن  ستتضاعف 

املتنامي  الطلب  تلبية  بهدف  القادمة  القليلة 

النمهضة  ظل  يف  سيام  وال  واملياه  الكهرباء  عىل 

الحضارية واإلقتصادية التي  تشهدها اإلمارة.

كهرباء الشارقة تبحث تطوير محطات إنتاج الكهرباء مع وفد فنلندي
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    حصلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل شهادة 

مايكروسوفت  رشكة  من  الربمجيات  ضامن  إدارة 

املعلومات  تقنية  نظام  لتطوير  نتيجة  العاملية 

العاملية   املعايري  أفضل  مع  يتوافق  مبا  بالهيئة 

وااللتزام بحقوق امللكية الفكرية يف كافة الربامج 

تسلم  مرشوعاتها.  يف  الهيئة  تستخدمها  التي 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  الشهادة 

السيد  من  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

جواد الرضا املدير اإلقليمي لرشكة مايكروسوفت 

العاملية، 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة  أن الهيئة ومن 

واملسؤولية  والشفافية  بالقيم  التزامها  منطلق 

الربامج  استخدام  متطلبات  حققت  املجتمعية 

امللكية  لحقوق  وفقا  نسخها  دون  األصلية  

الفكرية منوها إىل أن عملية التدقيق تتم بشكل 

العاملية  مايكروسوفت  رشكة  مع  بالتعاون  دوري 

املوجودة  الربامج  كون  من  التأكد  خاللها  ويتم 

امللكية  وحقوق  رشوط  مع  متوافقة  الشبكة  يف 

مبتابعة  حالياً  تقوم  الهيئة  أن  وأكد  الفكرية. 

بتطبيق  الخاصة  اإلجراءات  اتخاذ  يف  إجراءات 

والحصول   )IMS( املتكامل  الجودة  نظام 

 9001 اآليزو  ملواصفات  املطابقة  شهادات  عىل  

وذلك   ،  27001  ،  50001  ،  18001  ،  14001  ،

بالتعاون مع الهيئة الربيطانية للمواصفات بهدف 

الشاملة  والجودة  اإلداري  العمل  تطوير منظومة 

كهرباء الشارقة تحصل عىل شهادة االلتزام بحقوق امللكية الفكرية للربمجيات

ونظام إدارة أمن املعلومات واإلجراءات الداخلية  

رضا  مستوى  وتحسني  والسالمة  والصحة  والبيئة 

املشرتكني. إضافة إىل تطوير أهداف وسياسة إدارة 

املواصفات  ألفضل  الطاقة طبقاً  استهالك  وترشيد 

مضافة  قيمة  أكرب  تقديم  إىل  يؤدي  مبا  العاملية 

لكافة سكان إمارة الشارقة من مواطنني ومقيمني. 

اإلقليمي  املدير  الرضا  حواد  أشاد  جانبه  ومن 

هيئة  بجهود  العاملية  مايكروسوفت  لرشكة 

بالتطوير الشامل  كهرباء ومياه الشارقة والتزامها 

و  املتكاملة  الجودة  برامج  تطبيق  عىل  والحرص 

وااللتزام بحقوق امللكية الفكرية يف كافة الربامج 

التي تستخدمها الهيئة.
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مرشوع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تنفذ      

يف  القدمية  الكهرباء  توزيع  صناديق  الستبدال 

بصناديق حديثة  الشارقة  إمارة  مناطق  من  عدد 

األمن  توفر  التي  العاملية  املواصفات  أفضل  وفق 

والسالمة يف كافة أحوال املناخ .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 

مرشوع  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

استبدال صناديق الكهرباء القدمية بأخرى حديثة 

وبتقنية  العاملية  شنايدر  رشكة  مع  بالتعاون  يتم 

معايري  أفضل  مع  متوافقة  الجودة،  عالية  أملانية 

الجديدة  الصناديق  تصميم  وتم  والسالمة  األمن 

الصناديق  عكس  املكان  عىل  جاملية  لتضفي 

القدمية  التي تشوه املنظر العام وتشكل خطورة 

أحيان  يف  تتسبب  التي  األمطار  هطول  حالة  يف 

كثرية بانقطاع التيار وتلف الكيبل الكهربايئ. وأشار 

إىل أن تنفيذ املرشوع يهدف لزيادة كفاءة قدرة 

محطات الكهرباء، مبيناً بأن املرشوع سيعمل عىل 

رفع مستوى أداء واعتامدية شبكة توزيع الكهرباء 

يف املناطق املختلفة والقضاء عىل مشكلة صناديق 

إمارة  يف  األحياء  من  عدد  يف  الكهرباء  توزيع 

أن  مؤكداً  والصيانة  للمتابعة  وحاجتها  الشارقة 

الكاملة،  الصيانة  أعامل  إجراء  يف  مستمرة  الهيئة 

واستبدال صناديق توزيع الكهرباء التالفة ووضع 

حواجز حولها وتنظيفها وطالء بعضها.

الهنيامي رئيس قسم الصيانة       وأوضح أحمد 

صناديق  استبدال  مرشوع  أن  بالهيئة  والرتكيبات 

توزيع الكهرباء القدمية بأخرى حديثة بدأ تنفيذه 

يف عدد من مناطق إمارة الشارقة تشمل مناطق 

الرمثاء واملجرة والرقة والرحامنية والسيوح وذلك 

التي  الصناديق  ميدانية لحرص  تنفيذ دراسة  بعد 

متخصصة  فنية  فرق  خالل  من  الستبدال  تحتاج 

ومدربة بكفاءة عالية. 

     وأشار إىل صناديق التوزيع الجديدة تتوافق 

ألوان  ذات  بأنها  وتتميز  العاملية  املواصفات  مع 

تفتح  مقابض  بها  وتوجد  وواضحة  للنظر  ملفتة 

وتغلق بسهولة ، مع قفل محكم األغالق وسهولة 

واقي  بها  ويوجد  بها  الكهربايئ  الكيبل  تركيب 

التوزيع  لصندوق  األمامية  للواجهة  عازل  شفاف 

وذلك  والسالمة   األمن  معايري  أعىل  يضمن  مام 

يف  تتسبب  كانت  التي  القدمية  الصناديق  عكس 

أن  إىل  الكهربايئ، مشرياً  التيار  وانقطاع  الحوادث 

الشارقة  مناطق  كافة  يف  مستمر  املرشوع  تنفيذ 

خالل املرحلة املقبلة.

 

كهرباء الشارقة تنفذ مرشوع الستبدال صناديق توزيع 

الكهرباء القدمية وفقاً ألفضل املواصفات العاملية

أحمد الهنيامي
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مرشوعني  اعتامد  عن  الطاقة  وزارة  أعلنت     

ومياه  كهرباء  هيئة  بهام  تقدمت  ابتكاريني 

الشارقة حول التخزين االسرتاتيجي الجويف للمياه 

املنازل  يف  مرئية  الغري  املائية  الترسبات  وكشف 

الوطنية  االسرتاتيجية  مبادرات  ضمن  واملنشآت 

تنسيق  عىل  تعمل  التي  املياه  قطاع  يف  لالبتكار 

رئاسة  مكتب  مع  بالتنسيق  الوزارة  مبادراتها 

هذه  ودعم  تبني  يتم  وسوف  الوزراء  مجلس 

لها  والرتويج  الدولة  مستوى  عىل  املرشوعات 

بالخارج. جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

املهندسة  ضم  الطاقة  وزارة  من  لوفد  الشارقة 

لشؤون  املساعد  الوكيل  الشاميس  الفورة  فاطمة 

الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية والدكتور 

شهيل  وأمل  املائية  املوارد  خبري  املال  محمد 

القحطاين من إدارة اإلتصال املؤسيس .

الليم  راشد  املهندس  الدكور  سعادة  وأوضح      

أن فوز الهيئة باعتامد املرشوعني اللذين تقدمت 

بهام ملسابقة املشاريع االبتكارية يأيت كثامر لتبني 

وذلك  الهيئة  يف  وتطبيقها  اإلبداعية  املبادرات 

الدكتور  الشيخ  السمو  لتوجهيات صاحب  تنفيذاً 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة الرامية إىل تحقيق التميز واالعتامد 

الخدمات  تقديم  يف  واالبداع  االبتكار  عىل 

الحكومية واملشاركة املجتمعية مع كافة الجهات 

الخاصة والحكومية واكتشاف وتنمية املواهب يف 

املبتكرة  الخدمات  أفضل  وتقديم  املجاالت  كافة 

وزيادة القدرة التنافسية وتطوير مجاالت العمل 

.    وأكد أن الهيئة تتبنى خطة اسرتاتيجية لدعم 

االبتكار مبا يخدم االجندة الوطنية 2021 بطريقة 

مميزة ومتجددة ومبتكره من خالل تطبيق أفضل 

الدراسات  عىل  واالعتامد  واالبتكارات  املامرسات 

واألبحاث العلمية املتخصصة، مشرياً إىل أن الهيئة 

قدمت أكرث من 44 مرشوعاً مبدعاً خالل أسبوع 

االبتكار يف مجاالت الطاقة واملياه والبيئة. وحول 

اعتامدهم  وتم  الهيئة  قدمتهام  الذين  املرشوعني 

يف  لالبتكار  الوطنية  االسرتاتيجية  مبادرات  ضمن 

قطاع املياه أوضح سعادة الدكتور املهندس راشد 

الليم أن األول يتضمن إنشاء وتشغيل أول  نظام 

تخزين جويف)ASR( يف املنطقة. واملعروف عاملياً 

يعرف  فيام  وتنفيذه  إختباره  تم  النظام  هذا  أن 

هيئة  ولكن  فقط.  املحصورة  الجوفية  بالطبقات 

املبادرة  زمام  إتخذت  الشارقة  ومياه  كهرباء 

ونفذت مرشوع إنشاء وتشغيل أول نظام تخزين 

مياه جويف ويف منطقة ذات طبقات غري محصورة، 

لكشف  جهاز  إبتكار  فيتضمن  الثاين  املرشوع  أما 

من  واملرشوعان  للمباين  الداخلية  الترسبات 

املياه  عىل  تحافظ  التي  االبتكارية  املرشوعات 

والبيئة .

الفورة  فاطمة  املهندسة  أكدت  جانبها  ومن     

الكهرباء  لشؤون  املساعد  الوكيل  الشاميس 

إختيار  أن  التحلية  ومياه  النظيفة  والطاقة 

كهرباء  هيئة  بهام  تقدمت  اللذين  املرشوعني 

دقيقة  ودراسة  مراجعة  بعد  جاء  الشارقة  ومياه 

املحلية  الجهات  مختلف  من  املقدمة  للمشاريع 

املرشوعني  هذين  تأثري  من  والتأكد  واالتحادية 

املخزون  وتوفري  املائية  املوارد  عىل  الحفاظ  يف 

إىل  وأشارت  البيئة.  عىل  والحفاظ  االسرتاتيجي 

اعتامد مرشوعني ابتكاريني لكهرباء الشارقة ضمن مبادرات االسرتاتيجية الوطنية 

لالبتكار
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مع  التعاون  تفعيل  عىل  تعمل  الطاقة  وزارة  أن 

والرشكات  واالتحادية  املحلية  الجهات  كافة 

واالبداع  االبتكار  برامج  لدعم  املتخصصة  العاملية 

وتطبيق  البيئة  عىل  والحفاظ  الطاقة  مجاالت  يف 

أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

   وأوضح املهندس عصام املال مدير إدارة املياه أن 

حفر  تضمن  الجويف  االسرتاتيجي  الخزان  مرشوع 

آبار مناسبة وتركيب أنظمة تشغيل وإدارة مبتكرة 

مليون   5 من  للمرشوع  التخزينية  السعة  لزيادة 

جالون مياه إىل 30 مليون جالون مياه ثم إىل 50 

مليون جالون مياه. ويف بداية عام 2015م قامت 

تبلغ  تخزينية  بسعة  النظام  هذا  بنمذجة  الهيئة 

هذه  يف  املياه  تخزين  ويتم  جالون.  مليون   500

املياه  إمدادات  الفائض يف  الجوفية من  الطبقات 

املياه  معدالت  إستهالك  إنخفاض  فرتات  خالل 

املخزنة  املياه  هذه  من  اإلستفادة  بغرض  وذلك 

خالل فرتة إرتفاع معدالت الطلب عىل املياه. إن 

املياه  إمدادات  من  إسرتاتيجية  إحتياطيات  توفري 

يف الطبقات الجوفية ال يعترب رضوريا فحسب بل 

أساسًيا لضامن تغطية الطلب عىل املياه خالل أي 

ظروف طارئة وخاصة يف فرتات الذروة ويف أحوال 

تحلية  محطات  بالقرب  البحري  التلوث  حوادث 

املياه. وبعكس املياه الجوفية فإن املياه السطحية 

طويلة.     زمنية  لفرتات  تخزينها  يتم  أن   ميكن  ال 

وأكد أن الهيئة متكنت بنجاح من منذجة وإختبار 

الجويف وذلك  التخزين واإلسرتجاع  وتشغيل نظام 

والنظام   .94% من  أكرث  بلغت  إسرتجاع  بكفاءة 

يعمل اآلن بنجاح وفاعلية منقطعة النظري وبدون 

أي مشاكل. ويعترب التنفيذ الناجح لنظام التخزين 

واإلسرتجاع الجويف جزء من املبادرات املبتكرة التي 

املستدامة.  التنمية  لتحقيق  حاليا  الهيئة  تنفذها 

ومحصالت  نتائح  بتقديم  الهيئة  ساهمت  وقد 

يف  الجويف  واإلسرتجاع  التخزين  نظام  مرشوع 

والفعاليات  واملؤمترات  املنتديات  من  العديد 

حيث حظي املرشوع بالتقدير واإلعجاب من قبل 

العديد من املؤسسات والهيئات العاملية واملحلية 

وفاز املرشوع هذا العام بالجائزة الدولية ملنتدى 

كأفضل  تركيا  يف  بإسطنبول  والطاقة  املياه  تبادل 

عاملية.  تنافسية  مسابقة  مياه ضمن  إدارة  مرفق 

بإدارة  الحسن  محمد  الدين  عالء  الدكتور  وأكد 

االبتكاري  املرشوع  من  األسايس  الهدف  أن  املياه 

املرافق  رشكات  مساعدة  هو  الترسبات  كشف 

من  الترسبات  مواقع  وتحديد  كشف  يف  العامة 

يف  مساعدة  بيانات  وعرض  تنبيه  إصدار  خالل 

إن  كام  بالترسبات.  الصلة  ذات  القرارات  إتخاذ 

األنابيب  خطوط  يف  الترسبات  كشف  أنظمة 

اإلنتاجية  تعزيز  للغاية ملساهتها يف  تعترب مفيدة 

الوقت  وتوفري  والتوزيع  النقل  أنظمة  وفعالية 

الذي يتم إستغراقه يف الفحص اليدوي التقليدي. 

أهم  من  اليوم  تعد  األنظمة  هذه  فإن  وبالتايل 

ترسبات  لكشف  املبتكرة  والحلول  التقنيات 

فإن  املفاهيم  هذه  ظل  ويف  األنابيب  خطوط 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة بادرت بتنفيذ العديد 

من املشاريع ملراقبة وإدارة شبكات توزيع ونقل 

تم  مبتكر  منوذج  خالل   ومن  لها.  التابعة  املياه 

املياه  تدفقات  التحكم يف  إستخدام جهاز  تعديل 

أنحاء  جميع  يف  واملستخدم  مسبقاً  املدفوعة 

قياس  بغرض  جهاز(  مليون   10 من  )أكرث  العامل 

الداخلية. وقد تم تركيب هذا  وكشف الترسبات 

الجهاز يف العديد من املواقع مثل املساجد واملباين 

الحكومية والفلل وحقق نتائج واعدة ومبرشة يف 

مجال كشف الترسبات الداخلية. وأكد ان الهيئة 

التجريبي  املرشوع  هذا  توسعة  حاليا عىل  تعمل 

واملدارس   الحكومية  املباين  كافة  لتغطية  الرائد 

وذلك  اإلستهالك  عالية  واملرشوعات  واملساجد 

بغرض كشف وتخفيض معدالت فاقد املياه.



   كهرباء الشارقة تقدم 44 مرشوع ابتكاري يف مجاالت الطاقة واملياه والبيئة وتكرم 

املبدعني والداعمني
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    نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مجموعة من 

وابتكارات  بابداعات  احتفاالً  املتميزة  الفعاليات 

موظفيها تضمنت تنظيم معرض اإلبداع اإلمارايت 

جامعة  وطالبات  طالب  البتكارات  خاص  وركن 

لعرض  ومنصة  األمريكية  والجامعة  الشارقة 

تم  حيث  املجاالت  شتى  يف  املوظفني  ابتكارات 

عرض أكرث من 44 ابتكار جديد يف مجاالت الطاقة 

تكريم 16  تم  ، كام  البيئة  والحفاظ عىل  واملياه 

باإلضافة  املبتكرة  األفكار  وأصحاب  املبدعني  من 

إىل تكريم املوظفني املشاركني يف برنامج الجودة 

االمارايت  املخرتع  الهيئة  استضافت  كام  الشاملة، 

أديب البلويش امللقب بالعامل الصغري وتم تكرميه 

إلختياره شخصية شهر االبتكار الذي أطلقته الهيئة 

عىل شهر نوفمرب ، تزامناً مع أسبوع االبتكار الذي 

الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تجسيداً  يأيت 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 

صاحب  وإطالق  االبتكار  عام   2015 عام  بإعالن 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

رعاه الله االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار مام يعزز 

الذي تشهده  الحضاري  التطور واالزدهار  مسرية 

دولة اإلمارات يف كافة املجاالت.

املهندس  الدكتور  سعادة  االحتفاالت  شهد     

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

أمني  املهريي  بطي  بن  سلطان  املستشار  وسعادة 

وسعادة  الشارقة  إلمارة  التنفيذي  املجلس  عام 

مؤسسة  عام  مدير  املدفع  عمر  خالد  الدكتور 

الرسكال  جاسم  مروان  وسعادة  لإلعالم  الشارقة 

املدير التنفيذي لهيئة الشارقة لالستثامر والتطوير 

املهريي  عبدالعزيز  الدكتور  وسعادة  “رشوق” 

معمر  وسعادة  الصحية  الشارقة  هيئة  عام  مدير 

للبحث  الشارقة  جامعة  مدير  نائب  بالطيب 

بعدد  الفعاليات  والدراسات وشاركت يف  العلمي 

الفنية مدرسة األمل للصم ومدرسة  من العروض 

األندلس.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح     

تبني  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

املبادرات اإلبداعية وتطبيقها يف الهيئة يأيت تنفيذاً 

لتوجهيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

التميز واالعتامد عىل  الرامية إىل تحقيق  الشارقة 

الحكومية  الخدمات  تقديم  يف  واالبداع  االبتكار 

الخاصة  الجهات  كافة  مع  املجتمعية  واملشاركة 

كافة  يف  املواهب  وتنمية  واكتشاف  والحكومية 

التي  مبدع  أن  مبادرة  أنا  إىل  مشرياً  املجاالت 

أطلقتها الهيئة تلقت أكرث من 800 فكرة وإقرتاح 

لتيسري  منها  العديد  وتنفيذ  دراستها  وتم  مبدع 

للمشرتكني  الخدمات  أفضل  وتقديم  اإلجراءات 

القدرة  زيادة  يف  املبتكرة  األفكار  هذه  وأمثرت 

التنافسية وتطوير مجاالت العمل .

     وأكد أن الهيئة تحرص عىل  توفري بيئة عمل 

واكتشاف  واالبتكار  لإلبداع  ومشجعة  جاذبة 

املتميزين واملبدعني وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم 

اإلبداعية  ومقرتحاتهم  أفكارهم  تنفيذ  عىل 

ودافع  ايجابية  قوة  إىل  وتحويلها  واملبتكرة 

للمستقبل حتى تساهم يف تعزيز مكانة اإلمارات 

العلمي   البحث  مجال  يف  العاملية  الخريطة  عىل 

بخطوات  تسعى  الهيئة  أن  إىل  مشرياً  واإلنساين، 

يف  واملتطورة  الحديثة  األساليب  تبنى  نحو  ثابته 

خدماتها  تقديم  يف  يساهم  مام  املجاالت  شتى 

للمشرتكني مبواصفات عاملية حيث أطلقت الهيئة 
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مبتكرة  مبادرة   25 من  أكرث  الحايل  العام  خالل 

طاقاتهم  وتفجري  املوظفني  مهارات  لتطوير 

نوعية  طفرة  تحقيق  يف  ساهم  مام  اإلبداعية 

وانجازات غري مسبوقة.

الهيئة تحفز موظفيها عىل االبداع     وأوضح أن 

وافضل  احدث  واستخدام  مواهبهم  وإبراز 

األفكار  وتساهم  التطور  ملواكبة  التقنيات 

وهي  العمل  مجاالت  كافة  تطوير  يف  االبتكارية 

الداعم الرئييس لتحقيق التنمية املستدامة مشرياً 

إىل أن مسرية االبداع متأصلة يف الشعب اإلمارايت 

ومستمرة عىل مر العصور. وأشار إىل أن االبتكارات 

التي قدمها موظفو الهيئة خالل املعرض تضمنت 

تكلفته  تتجاوز  ال  ذيك  عداد  وتنفيذ  تصميم 

ويرسل  الزائدة  األحامل  عىل  يتعرف  درهم   500

رسائل نصية إىل املشرتك عند زيادة األحامل حتي 

فيجاي  املوظف  وقدمه  تخفيضها  من  يتمكن 

املعلومات وقدم قسم صيانة  تقنية  بإدرة  كومار 

العبيديل  عبدالقادر  إرشاف  تحت   33 محطات 

جهاز  منها  االبتكارات  من  عدد  القسم  رئيس 

باملحطة  كهربايئ  مفتاح  وتحويل  العازلية  إختبار 

ذيك  بيانات  برنامج  وابتكار  كهربائية  رافعة  إىل 

لحفظ ومتابعة 4550 معدة وجهاز وقدمت إدارة 

الداخلية  الترسبات  يكشف  لجهاز  ابتكار  املياه 

للمياه كام استعرض املهندس ضياء الدين عبدالله 

لتصميم  مرشوع  املواصالت  إدارة  من  بالخري 

وتنفيذ حواجز لبوابات محطات الهيئة من خالل 

وقدمت  املعدنية  املخلفات  لبعض  تدوير  إعادة 

لدمج  فكرة  مبدع  أنا  قسم  رئيس  الربدان  منى 

وأجزاء  فنية  لوحات  باستخدام  بالواقع  الخيال 

الستخدام  ابتكار  قدمت  كام  قدمية  سيارات  من 

بشكل  طاوالت  تصنيع  يف  السيارات  إطارات 

تساعد  التي  االبتكار  فكرة دراجة  مبدع وقدمت 

مامرسة  خالل  من  املوظفني  طاقات  تفجري  عىل 

من  عدد  الرتشيد  إدارة  قدمت  كام  الرياضة 

الذيك  املنزل  مجسم  تضمنت  االبتكارية  مبادرتها 

املبادرات  املرشد وبعض  الرتشيد والبيت  ودوالب 

الخاصة باألطفال.

ضمن  االبتكارات  من  عدد  الطالب  وقدم      

فعاليات املعرض حيث قدم الطالب محمد خلفان 

بن دسامل املزروعي الطالب بالصف الحادي عرش 

كهربائية  لطاقة  النباتية  الطاقة  لتحويل  مرشوع 

قدم  القرم كام  أشجار  االستفادة من  يعتمد عىل 

وقدم  الضباب  ضد  نظارة  مرشوع  أخر  طالب 

منها  االبتكارات  من  عدد  الشارقة  جامعة  طالب 

بطارية صديقة للبيئة تساهم يف تخفيف األحامل 

املنزلية تتكون من املاء وامللح والزنك واالستانلس 

إحدى  قدمت  كام  وموفرة  اقتصادية  مواد  وهي 

باستخدام  العامل  لزي  مبتكر  مرشوع  الطالبات 

أثناء  الحرارة  درجات  لتخفيف  الشمشية  الطاقة 

مرشوع  األمريكية  الجامعة  طالب  وقدم  العمل 

يف  استخدامها  وإعادة  املياه  من  الطاقة  لتوليد 

يعمل  هاتف  شاحن  ومرشوع  البحر  مياه  تحلية 

من  عدد  استعراض  تم  كام  الشمسية  بالطاقة 

والجامعة  الهيئة  بني  املشرتكة  البحثية  املشاريع 

كليات  طالبات  واملياه.وشاركت  الطاقة  مجال  يف 

التقنية من خالل تقديم لوحة عن شعار االبتكار.

الدكتور  سعادة  كرم  االحتفاالت  ختام  ويف      

املشاركني  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

كرم  حيث  الهيئة  وأنشطة  لفعاليات  والداعمني 

أمني  املهريي  بطي  بن  سلطان  املستشار  سعادة 

وسعادة  الشارقة  إلمارة  التنفيذي  املجلس  عام 

مؤسسة  عام  مدير  املدفع  عمر  خالد  الدكتور 

الرسكال  جاسم  مروان  وسعادة  لإلعالم  الشارقة 

املدير التنفيذي لهيئة الشارقة لالستثامر والتطوير 

املهريي  عبدالعزيز  الدكتور  وسعادة  “رشوق” 

معمر  وسعادة  الصحية  الشارقة  هيئة  عام  مدير 

للبحث  الشارقة  جامعة  مدير  نائب  بالطيب 

العلمي والدراسات كام كرم الشاعر بطي املظلوم 

ومياه  كهرباء  هيئة  يف  مدح  قصيدة  القى  الذي 

الشارقة والخدمات التي تقدمها، وشمل التكريم 

يف  بالهيئة  السابق  املوظف  العبدويل  سامل  حامد 

تكريم  وتم  الهيئة  ذاكرة  يف  رجال  مبادرة  إطار 

ضمن  املياه  بإدارة  املختربات  فنيي  عمل  فرق 

الذين  املوظفون  وهم  املجهولني  الجنود  فئة 

املرشوعات  تنفيذ  أجل  من  صمت  يف  يعملون 

بجودة وكفاءة يف كافة الظروف املناخية ويبذلون 

تم  كام  العمل،  يف  وتفاين  باخالص  جهودهم 

مبواعيد  التزاماً  األكرث  املوظفني  من  عدد  تكريم 

املهام  النجاز  متأخرة  ألوقات  واالستمرار  العمل 

ضمن فئة مدراء الوقت ، كام تم تكريم املوظفني 

الذين قدموا افكار ومقرتحات ابداعية خالل شهر 

نوفمرب وتم تكريم رواد سيوا وهم فئة املوظفون 

سعادة  كرم  كام  واملتقاعدين،  خدمتهم  املنتهية 

الليم،فريق العمل األمني  الدكتور املهندس راشد 

األمن  إدارة  مدير  الدقي  أحمد  عصام  برئاسة 

والسالمة كام تم تكريم أصدقاء سيوا واملتعاونني 

معها يف تقديم أفضل الخدمات للمجتمع. وأشاد 

قدمتها  التي  واملشاريع  باالبتكارات  املشاركون 

الهيئة وأثنوا عىل إتاحة الهيئة الفرصة لهم لعرض 

األفكار  وتبادل  وتشجيعهم  املبتكرة  مشاريعهم 

واالبتكارات خالل االحتفاالت التي نظمتها الهيئة 

لالحتفاء بأسبوع االبتكار.

 



    تنفيذاً ألهداف واسرتاتيجيات وثيقة الشارقة 

السمو  صاحب  اعتمدها  التي  الرتشيد  مدينة 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

هيئة  بدأت   ، الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

الستبدال  مرشوع  تنفيذ  الشارقة  ومياه  كهرباء 

الكشافات واملصابيح التقليدية عىل أعمدة اإلنارة 

بأخرى موفرة للطاقة تعمل بنظام LED وتخفض 

من  عدد  يف   50% عن  تزيد  بنسبة  االستهالك 

املناطق.

     وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

مرشوع  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

بأخرى  التقليدية  واملصابيح  الكشافات  استبدال 

من  الشارقة  إمارة  شوارع  يف  للطاقة  موفرة 

تواصل  التي  والرضورية  الحيوية  املرشوعات 

خطة  خالل  من  املناطق  بجميع  تنفيذها  الهيئة 

خالل  تطبيقه  يتم  زمني  وجدول  إسرتاتيجية 

املرحلة املقبلة كإحدى االسرتاتيجيات التي وضعتها 

الهيئة ضمن وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد. وأكد 

أن الهيئة تواصل العمل لياًل ونهاراً بكامل طاقتها 

ال  بنسبة  االستهالك  بتخفيض  هدفها  لتحقيق 

وتحقيق  املقبلة  املرحلة  خالل   30% عن  تقل 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

الدولية  االستدامة  معايري  أعىل  باعتامد  الشارقة 

بحيث تكون الشارقة مدينة الرتشيد منوذج عاملي 

يحتذى به يف هذا املجال، مثمناً حرص سموه عىل 

مجاالت  لتطوير  الالزمة  االمكانات  كافة  توفري 

عمل الهيئة وتقديم الخدمات مبواصفات ومعايري 

واملقيمن عىل  للمواطنني  املناطق  كافة  عاملية يف 

أرض إمارة الشارقة.

بالتعاون  يتم  املرشوع  تنفيذ  أن  إىل  وأشار      

وكربيات  املحلية  والهيئات  الدوائر  من  عدد  مع 

فيليبس  رشكة  مثل  املتخصصة  العاملية  الرشكات 

وسيمنس وأسن وغريها من الرشكات وبدأ التنفيذ 

بإمارة  املناطق  من  عدد  يف  للمرشوع  التجريبي 

البديع  فنني وشعبية  وأم  الرمسة  تشمل  الشارقة 

والياش . 

أفضل  تطبيق  عىل  تحرص  الهيئة  أن  وأوضح 

الشوارع من خالل  إنارة  العاملية يف مجال  النظم 

تركيب مصابيح حديثة ومتطورة يف أعمدة اإلنارة 

تشهدها  التي  التطوير  حالة  مع  تتناسب  بحيث 

تنفيذ  إىل  إضافة  مناطقها  كافة  الشارقة يف  إمارة 

دراسات الستخدام الطاقة الشمسية يف إنارة بعض 

اإلنارة  مرشوعات  أن  مؤكداً  بالشارقة  الشوارع 

التي تم تنفيذها يف غالبية املناطق بإمارة الشارقة 

ساهمت يف تجميل األحياء السكنية وتوفري األمن 

عجلة  ودفع  وللمشاه  السيارات  لسائقي  واألمان 

التنمية املستمرة ويتم مراعاة التصميم الجاميل يف 

أعمدة اإلنارة واملصابيح املستخدمة يف اإلضاءة.

    وأشار عادل املازم رئيس قسم الدعم واملتابعة 

الفنية أنه تم استبدال كشافات بشارع الذيد من 

بطاقة  تعمل  الثامن  الجرس  حتى  السابع  الجرس 

بطاقة  تعمل  للطاقة  موفرة  بأخرى  وات   400

الفنية  املواصفات  أفضل  مراعاة  وتم  وات   200

الصفراء  اإلضاءة  كشافات  اختيار  يف  العاملية 

املوفرة للطاقة التي تناسب الطرق الرسيعة بينام 

يف الشوارع الفرعية باملناطق السكنية تم اختيار 

املصابيح املوفرة للطاقة البيضاء التي توفر الراحة 

أن  وأكد  السكنية.   املناطق  لسكان  والهدوء 

 ،”LED“ استخدام التقنية الجديدة لإلنارة بنظام

يعمل عىل تحسني أداء اإلنارة يف الشوارع بشكل 

يوفر  كام  حيوية  أكرث  بألوان  إرشاقا  وأكرث  أجمل 

مقارنة   50% عن  تزيد  بنسبة  الكهربائية  الطاقة 

القدمية  التقليدية  والكشافات  املصابيح  مع 

كونها  للبيئة  األجهزة صديقة  أن هذه  إىل  إضافة 

أن  أو أى مواد خطرة كام  الزئبق  ال تحتوي عىل 

تنفيذ هذا املرشوع يساعد عىل تخفيض تكاليف 

الصيانة السنوية حيث ال تحتاج هذه الكشافات 

واملصابيح لصيانة لفرتة تزيد عن 5 سنوات.

تنفيذاً السرتاتيجيات وثيقة الشارقة 

الرتشيد مدينة 

كهرباء الشارقة تبدأ استبدال كشافات 

اإلنارة يف الشوارع  بأخرى تعمل بنظام 

LED وتوفر 50% من االستهالك

20

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ



    أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون 

مع وزارة الصحة حملة تحت شعار »كن مسعفاً  

.. تكن آمناً «، للعاملني بالهيئة يف كافة املستويات 

السالمة  وإجراءات  برشوط  لتعريفهم  الوظيفية، 

االختناق  وحاالت   ، الحوادث  ومخاطر  العامة، 

مع  التعامل  وكيفية  والغرق،  واالنزالق  والحرائق 

والنوبات  الحوادث  تلك  عن  الناتجة  اإلصابات 

السكري  ومرىض  الدماغية،  والسكتات  القلبية، 

وذلك تزامناً مع اليوم العاملي لإلسعافات األولية  .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

املوظفني  وقدرات  مهارات  تطوير  عىل  تحرص 

املشاركة  ثقافة  لديهم  وتعزز  املجاالت  كافة  يف 

تكن   .. أن حملة »كن مسعفاً   وأكد  املجتمعية. 

آمناً «تهدف إىل نرش ثقافة اإلسعافات األولية بني 

املوظفني، لتكون سبباً يف إنقاذ حياة أشخاص عند 

مع  والتعامل  الحوادث،  يف  لإلصابات  تعرضهم 

إجراء  تستدعي  التي  املفاجئة  الصحية  الظروف 

يف  خاصة  الرسعة  وجه  عىل  األولية  اإلسعافات 

يرسخ  أن ذلك  إىل  امليدانية، مشرياً  العمل  مواقع 

مفهوم اإلسعافات لدى األفراد عىل نحو يجعلهم 

حياة  إلنقاذ  خطواتها  إتقان  أهمية  يدركون 

املصابني واملرىض، ويحفز اآلخرين عىل اإلملام بها 

وتطبيقها عند الحاجة.

    وأشار سعيد القصري مدير إدارة املوارد البرشية 

مستوياتهم  مبختلف  العاملني  تعليم  أن  إىل 

مبخاطر  والتوعية  األولية  باإلسعافات  الوظيفية 

من  املجتمعية  باملسئولية  التزاماً  يأيت  الحوادث 

وقادرين  أفراد مؤهلني  توفري  املشاركة يف   خالل 

عند  والترصف  واملرىض،  املصابني  إسعاف  عىل 

واملرور  املنزل  أو  العمل  يف  سواء  حوادث  وقوع 

والغرق والحريق وغريها.

     وأكد أن الحملة ستتناول التصدي للحوادث 

مخاطرها،  من  للحد  الوقائية،  التدابري  واتخاذ 

العمل،  مواقع  يف  خاصة  معها  التعامل  وكيفية 

مع  التعامل  يف  اآلخرين  مساعدة  طلب  وعند 

الحوادث املختلفة، كام سيتم الرتكيز عىل الحاالت 

املرضية برشح خطوات طلب اإلسعاف، والتعامل 

ومرىض  الدماغية  والسكتات  القلبية  النوبات  مع 

اإلسعافات  مفهوم  توضيح  إىل  إضافة  السكر، 

أهميتها  عىل  والتأكيد  والسائقني،  للعامل  األولية 

وسيتم  لها  يتعرضوا  التي  الحوادث  ملواجهة 

السائقني  عىل  األولية  االسعافات  حقائب  توزيع 

عمل  وورش  تثقيفية  دورات  وتنظيم  والعاملني 

املوظفني وتعريفهم  الصحية لدى  الثقافة  لتعزيز 

بأسس وقواعد االسعافات األولية الصحيحة. 

يف  الدويل  املدرب  العبيديل  عبدالقادر  وأشار 

خالل  سيتم  أنه  إىل   ، األولية  اإلسعافات  مجال 

كهرباء  هيئة  أطلقتها  التي  الحملة  فعاليات 

اإلسعاف  بدور  العاملني  تعريف  الشارقة  ومياه 

املجتمعي، الذي يهدف إىل تقليل زمن االستجابة 

والحفاظ عىل استقرار حالة املصاب لحني وصول 

سيارة اإلسعاف، وطرق االتصال الصحيحة بغرف 

الحادث،  وقوع  مكان  تحديد  ودقة  العمليات، 

والتقليل من البالغات الخاطئة التي تؤثر يف زمن 

وتوسيع  اإلسعاف،  لخدمات  والرتويج  االستجابة 

دائرة التوعية بني رشائح املجتمع، وتعزيز إدراكهم 

بأهمية اإلسعاف املجتمعي.

نصيف  محمد  الدكتور  أشاد  جانبه  ومن      

هيئة  بجهود  الصحة  بوزارة  التدريب  خبرير 

كهرباء ومياه الشارقة املجتمعة وتنظيمها لحملة 

إىل ان معرفة  »كن مسعفاً  .. تكن آمناً « مشرياً 

حامية  يف  يساهم  األولية  االسعافات  أساسيات 

يف  خاصة  العامة  السالمة  عىل  ويحافظ  األرواح 

حاالت الحوادث. 

تزامناً مع اليوم 

لإلسعافات  العاملي 

األولية:

           كهرباء الشارقة 

تطلق حملة ) كن 

مسعفاً .. تكن آمناً (

موظفيها لتوعية 
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عن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كشفت      

تنفيذ خطة شاملة ملرشوعات اإلنارة واستبدال 

موفرة  بأخرى  التقليدية  واملصابيح  الكشافات 

الشارقة  إمارة  مناطق  من  عدد  يف  للطاقة 

حيث تم استبدال 800 كشاف ومصباح موفر 

الياش  مناطق  يف  املايض  الشهر  خالل  للطاقة 

والزبري  والشهباء  والبديع  والرمثاء  فنني  وأم 

السويحات  وشارع  الذيد  الشارقة  وشارع 

وأكد سعادة  ودسامن.  والفلج  وحلوان  الياش 

هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

اإلنارة  مرشوعات  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء 

التي  والرضورية  الحيوية  املرشوعات  من 

بإمارة  املناطق  تنفيذها بجميع  الهيئة  تواصل 

الشارقة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املجلس األعىل حاكم الشارقة من خالل خطة 

يف  تطبيقه  يتم  زمني  وجدول  إسرتاتيجية 

بهدف  املناطقوذلك  كافة  يف  اإلنارة  عمليات 

الشوارع  إنارة  يف  املستخدمة  الطاقة  توفري 

وأهداف  السرتاتيجيات  تنفيذا   50% بنسبة 

أعدتها  التي  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة 

مدينة  الشارقة  حلم  تحقيق  لضامن  الهيئة 

تتضمن  الهيئة  خطة  أن  وأوضح  الرتشيد. 

املحلية  الرشكات  مع  االسرتاتيجة  الرشاكة 

لتنفيذ مرشوعات االنارة يف مختلف  والعاملية 

تطبيق  عىل  الهيئة  من  حرصاً  وذلك  املناطق 

الشوارع  إنارة  مجال  يف  العاملية  النظم  أفضل 

من خالل تركيب مصابيح حديثة ومتطورة يف 

أعمدة اإلنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير 

الشارقة يف كافة مناطقها  التي تشهدها إمارة 

الطاقة  الستخدام  دراسات  تنفيذ  إىل  إضافة 

الشمسية يف إنارة بعض الشوارع بالشارقة. 

تم  التي  اإلنارة  مرشوعات  أن  وأضاف     

الشارقة  بإمارة  املناطق  غالبية  يف  تنفيذها 

املرورية  الحوادث  من  التقليل  يف  ساهمت 

وتجميل  اإلضاءة  قلة  بسبب  تقع  كانت  التي 

يف  فعال  بشكل  تسهم  كام  السكنية،  األحياء 

توفري األمن واألمان لسائقي السيارات وللمشاة 

مراعاة  ويتم  املستدامة  التنمية  عجلة  ودفع 

واملصابيح  اإلنارة  أعمدة  يف  الجاميل  التصميم 

املستخدمة يف اإلضاءة. 

    بدوره، قال املهندس أحمد بني ياس مدير 

إدارة اإلنارة إنه تم االنتهاء من تركيب 53 عمود 

وكشاف ضمن املرحلة الثانية من مرشوع إنارة 

الشوارع يف منطقة سوق السيارات االوتوزون 

لوحتني  وعدد   كيبالت  4872مرت  واستخدام  

استبدال20  تم  كام  األعمدة  لتشغيل  توزيع 

عمود إنارة مقابل تلفزيون الشارقة واستخدام 

بني  الفاصل  الشارع  ويف  كيبالت  مرت   500

تركيب  تم  والجرف  بالحمرية  الحرة  املنطقة 

170 عمود 340 مصباح وكشاف بحمولة 136 

ألف   18,150 بطول  كيبالت  ومتديد  وات  ك 

مرت وضمن مرشوع إنارة جامعة الشارقة فرع 

 91 عدد  مرت   4.2 عمود   27 تركيب  تم  الذيد 

كام  مرت   4100 بطول  كيبالت  ومتديد  فانوس 

تم نقل وصيانة 45 عمود ب 180 فانوس يف 

منطقة املدينة الجامعية

   ضمن خطة شاملة إلنارة الشوارع  وتخفيض 

االستهالك بنسبة %50    

كهرباء الشارقة تعلن تركيب وصيانة أعمدة اإلنارة 

يف 11 منطقة بالشارقة
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    تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون 

لتطبيق  جهودها  اإلسالمية  الشئون  دائرة  مع 

مدينة  الشارقة  وثيقة  واسرتاتيجيات  أهداف 

الرائد  املساجد  تفعيل دور  الرتشيد من خالل 

االستهالك  ترشيد  بقضية  للتوعية  املجتمع  يف 

باعتبارها  العمرية  والفئات  الرشائح  لكافة 

وقدوة  واملعرفة  والعلم  الهدى  منارات 

ترشيد  برامج  وتطبيق  األخرى  للمؤسسات 

مساجد  جميع  يف  واملياه  الكهرباء  استهالك 

الشارقة وتخفيض االستهالك بنسبة ال تقل عن 

.30%

    ومببادرة من دائرة الشئون اإلسالمية ودعم 

فني من هيئة كهرباء ومياه الشارقة تم إجراء 

 500 يف  الرتشيد  وأدوات  لقطع  صيانة  أعامل 

متابعة  إىل  باإلضافة  حكومي  ومبنى  مسجد 

استبدال اإلنارة العادية مبصابيح موفرة للطاقة 

الشارقة وتغيري  يف عدد من املساجد يف إمارة 

مع  بالتعاون  وذلك  املياه  محابس  من  عدد 

دائرة الشئون اإلسالمية.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم وضع 

اسرتاتيجية واضحة وأسس ومعايري محددة من 

إلحداث  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  خالل 

تغيري يف املفاهيم الخاصة باستخدامات الطاقة 

وتحقيق أفضل النتائج لرتشيد استهالك الطاقة 

وتخفيض   30% عن  تقل  ال  بنسبة  واملياه 

وتوجيهات  بدعم  وذلك  الكربونية  االنبعاثات 

من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

والتواصل  التعاون  تعزيز  برضورة  الشارقة 

يف  واملؤسسات  والهيئات  الدوائر  كافة  بني 

املستدامة  التنمية  لتحقيق  الشارقة  إمارة 

الحيوية  املجتمع  بقضايا  الوعي  وتنمية 

استهالك  ترشيد  ثقافة  نرش  عىل  والرتكيز 

ميارسه  يومي  سلوك  وجعلها  واملياه  الكهرباء 

الهيئة  أن  وأوضح  الشارقة.  إمارة  سكان 

أهداف  لتنفيذ  الالزمة  االمكانات  كافة  وفرت 

الشارقة  مدينة  الشارقة  وثيقة  واسرتاتيجيات 

وفقاً ألفضل املامرسات العاملية يف هذا املجال 

الشارقة  إمارة  مكانة  ترسيخ  يف  تسهم  حتى 

الحضارية وريادتها يف الحفاظ عىل البيئة.

كبرية  أهمية  تويل  الهيئة  أن  إىل  وأشار      

بتوفري االحتياجات الالزمة من املياه والكهرباء 

للرتشيد  برامج  حددت  أنها  كام   ، للمساجد 

االسرتاتيجيات  خالل  من  باملساجد  خاصة 

الرتشيد  مدينة  الشارقة  بوثيقة  حددتها  التي 

تتضمن محورين األول فني من خالل تركيب 

والصنابري  املياه  ترشيد  وأدوات  قطع  وصيانة 

ومتابعة  املسبقة  واملعايرة  التحكم  ذات 

الوضوء  مياه  تدوير  إعادة  مرشوعات  تنفيذ 

واستبدال  الطرد  صناديق  يف  منها  واإلستفادة 

استبدال املصابيح الكهربائية يف مساجد الشارقة 

بأخرى موفرة للطاقة وصيانة أدوات الرتشيد يف 500 مسجد 
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املصابيح العادية بأخرى موفرة ومتابعة صيانة 

أجهزة التكييف وإنشاء مسجد مخترص للصالة 

توعوي من  الثاين  واملحور  الكبرية  املساجد  يف 

الخاصة  وامللصقات  الكتيبات  توزيع  خالل  

بسلوكيات  واملؤذنني  اآلمئة  وتوعية  بالرتشيد 

الدروس  إللقاء  والتنسيق  الصحيحة  الرتشيد 

واملواعظ عىل املصلني يف األوقات املختلفة .

ومثن جهود دائرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

مدينة  الشارقة  وثيقة  تنفيذ  يف  ومبادرتها 

الرتشيد من خالل اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 

االستهالك  ترشيد  من  درجة  أعىل  لتحقيق 

مؤسسات  لباقي  قدوة  لتكون  باملساجد 

وهيئات املجتمع وتفعيل دورها يف نرش ثقافة 

إمياناً  وذلك  املجتمع  أفراد  كافة  بني  الرتشيد 

رشائح  عىل  التأثري  يف  وقدرتها  املساجد  بدور 

املجتمع.   

القاسمي  محمد  بن  صقر  الشيخ  وأوضح     

الدائرة  أن  اإلسالمية  الشئون  دائرة  رئيس 

الهيئات  بالتواصل مع كافة  تويل أهمية كبرية 

واملؤسسات للتوعية بالقضايا الحيوية وترسيخ 

السلوكيات االيجابية والسليمة يف كافة نواحي 

الحياة وتعزيز األنشطة والفعاليات التي تخدم 

كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون  ورحب  املجتمع 

ومياه الشارقة من خالل دعم وتطبيق أهداف 

الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  واسرتاتيجيات 

السمو  صاحب  واعتمدها  الهيئة  أعدتها  التي 

القاسمي  محمد  بن  سلطان   الدكتور  الشيخ 

لتنفيذ  الشارقة   حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

استهالك  ترشيد  ثقافة  وتدعيم  لنرش  آليات 

الدين  عليها  يحث  والتي  واملياه  الكهرباء 

اإلسالمي.

    وأكد أن املسئولني بدائرة الشئون اإلسالمية 

الكهرباء  استهالك  ترشيد  ألهمية  مدركني 

هذا  يف  مبادرات  ولديهم  باملساجد  واملياه 

منوذج  املساجد  تصبح  أن  بهدف  املجال 

ملؤسسات املجتمع املختلفة ومنرب لنرش ثقافة 

أن  وأوضح  املجتمع.  رشائح  كافة  بني  الرتشيد 

دور املسجد يف التوعية جزء متكامل مع أدوار 

فاملسجد   ، املجتمع  يف  األخرى  املؤسسات 

مؤسسة لها أثر كبري عىل نفوس الناس وتقويم 

املساجد  وعالقة  وتهذيبهم،  سلوكياتهم 

تفاعل  عالقة  وأحواله،  املجتمع  قضايا  بكافة 

اإلسالمي  املجتمع  يف  املسجد  ومكانة  مستمر 

فهو  واملادي،  الروحي  التوجيه  مصدر  تجعله 

لألدب  وندوة  للعلم  ومدرسة  للعبادة  ساحة 

والخطابة.

    وأشار إىل أن  دائرة الشئون اإلسالمية وضعت 

خطة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

أسفرت عن العديد من النتائج اإليجابية منها 

عدد  يف  املياه  تدوير  إعادة  مرشوعات  تنفيذ 

كبري من مساجد الشارقة وتم نقل الصالة من 

املصىل الرئييس إىل الليوان ) املخترص( يف عدد 

باقي  يف  التنفيذ  وجاري  الكبرية  املساجد  من 

واألدوات  القطع  تركيب  تم  كام   ، املساجد 

املرشدة يف أكرث من 90 % من مساجد الشارقة 

بنسبة  املياه  استهالك  تخفيض  يف  ساهم  مام 

ترشيد  مجال  ويف   %  40 إىل   30 بني  ترتاواح 

استهالك الكهرباء باملساجد تم تركيب مصابيح 

 100 من  بدالً  وات   22 جهد  للطاقة  موفرة 

وات يف جميع مساجد الشارقة ، كام تم تبديل 

مصابيح الرثيات وأصبحت 8 وات بدالً من 40 

وات وبلغ إجاميل املصابيح التي تم استبدالها  

عىل  اإلطالع  تم  كام  مصباح   15000 من  أكرث 

استخدام  تطبيق  العاملية يف  املامرسات  أفضل 

تقنية السخان الشميس وتطبيق معايري املباين 

الخرضاء لتنفيذها مبساجد الشارقة .

الحوسني  عبدالكريم  املهندس  وأشار      

انه  إىل  اإلسالمية  الشئون  بدائرة  إدارة  مدير 

االستهالك  لرتشيد  الدائرة  مبادرات  ضمن 

إضاءة  يف  تحكم  أجهزة  تركيب  تم  باملساجد 

املساجد  من  كبري  عدد  يف  املكيفات  وتشغيل 

وتركيب  قسمني  إىل  الوضوء  أماكن  وتقسيم 

املواصفات  هيئة  من  معتمدة  تكييف  أجهزة 

للبيئة   وصديقة  للطاقة  موفرة  واملقاييس 

ضمن فئة 5 نجوم ومتابعة املوظفني باملساجد 

يف إغالق اإلضاءة واملكيفات يعد انتهاء الصالة 

للمياه  موفرة  بأخرى  الطرد  صناديق  وتغيري 

ومتابعة عامل النظافة الستخدا غناء بدال من 

أنابيب املياه.  
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   تنفذ هيئة كهرباء ومياه الشارقة ، برنامجاً 

الكهرباء واملياه  لحملة ترشيد استهالك  مكثفاً 

لتوعية  اإلمارة،  يف  األطفال  ورياض  باملدارس 

والطاقة  املياه  بأهمية  والطالبات  الطلبة 

الستمرار  الالزمة  األساسيات  من  باعتبارهام 

يف  والتطور  التنمية  وتحقيق  واإلنتاج  الحياة 

بالتعاون مع  الهيئة  املجاالت.  وأطلقت  كافة 

العام  بداية  مع  التعليمية  الشارقة  منطقة 

 « االطفال  رياض  يف  الرتشيد  قافلة   « الدرايس 

التي تستهدف توعية املنتسبني لعدد  7 رياض 

عىل  تحتوي  حقائب  توزيع  خالل  من  أطفال 

تتناسب  تثقيفية  وألعاب  وملصقات  كتيبات 

ملصقات  إىل  باإلضافة  األطفال،  سن  مع 

جدارية توعوية ملمرات الروضة.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

األطفال  مشاركة  لتعزيز  جهودها  تواصل 

وطالب املدارس يف قضايا حامية البيئة وغرس 

لديهم  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  ثقافة 

التي  املستقبل  أجيال  باعتبارهم  الصغر  منذ 

مسرية  استمرار  يف  املجتمع  عليهم  يعتمد 

إعدد  عىل  الهيئة  وحرصت  واالزدهار  النهضة 

مدينة  الشارقة  وثيقة  متخصصة ضمن  برامج 

بحيث  العمرية  الفئة  هذه  تناسب  الرتشيد 

يف  جديدة  مهارات  اكسابهم  عىل  تعمل 

معاً،  آن  يف  والفائدة  املتعة  بني  تجمع  أجواء 

»سفراء  شعار  تحت  مبادرة  إطالق  تتضمن 

العمرية  الفئة  تستهدف  التي  الرتشيد«  

سلوكيات  غرس  خالل  من  سنوات   7  5- من 

الصغر  منذ  األطفال  لدى  الصحيحة  الرتشيد 

قطورة  الكرتونية  الشخصيات  دور  وتفعيل 

وابتكار  األطفال  توعية  يف  وشعلول  وكهروب 

األطفال  تساعد  اليكرتونية  وألعاب  تطبيقات 

عىل تعلم أساليب وسلوكيات الرتشيد بطريقة 

االستهالك  لرتشيد  جامعات  وتشكيل  جذابة 

لطالب  توعية  محارضات  وتنظيم  املدارس  يف 

يف  ومسابقات  فعاليات  وتنظيم  املدارس 

واألدباء  املؤلفني  مع  والتعاون  الناشئة  مراكز 

املجتمع  يف  الثقافية  واملؤسسات  والشعراء 

كرتونية  أفالم  وإنتاج  قصرية  قصص  لتأليف 

ومرسحيات تناسب الفئة العمرية املستهدفة.

الهيئة  تنفذه  الذي  الربنامج  أن  إىل      وأشار 

الوعي  غرس  إىل  يهدف  األطفال  بروضات 

مبادئ  عىل  تنشئتهم  عىل  والعمل   ، لديهم 

وأسس سليمة لرتشيد استهالك الطاقة واملياه، 

لذلك،  املناسبة  والوسائل  بالطرق  وتعريفهم 

حيث أن الرشيحة املستهدفة تعد من الرشائح 

املساهمة  عىل  الهيئة  تحرص  التي  املهمة 

الصحيحة  واألساليب  القيم  عىل  تنشئتها  يف 

وتوعيتهم  واملياه،  الطاقة  استهالك  لرتشيد 

توفري  سبيل  يف  الهيئة  تبذلها  التي  بالجهود 

إنتاجها  بطرق  والتعريف  والكهرباء  املياه 

راشد  وأكد  وتوزيعها.   ونقلها  وتحليتها 

املرزوقي رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة 

تكثيف  جانب  ركزت عىل  الحملة  أن  الرتشيد 

خالل  من  االستهالك  ترشيد  مبجاالت  التوعية 

تناسب  وملصقات  وإرشادات  كتيبات  توزيع 

املرحلة العمرية ألطفال الروضة، وتخدم هذه 

األهداف، إضافة إىل تنظيم عدد من املسابقات 

عن  موضوعات  حول  والطالبات  الطلبة  بني 

التوعية  دروس  من  عدد  وإلقاء  الرتشيد، 

وتوصلهم  والكبار  الصغار  بيد  تأخذ  كوسيلة 

إىل طريق األمان يف استهالك املاء والكهرباء. 

التي سيتم إطالق قافلة  الروضات  وأوضح ان 

والدراري  النـور  روضات  تشمل  بها  الرتشيد 

ومدرسة  العلمي  واإلبداع  والرباعم  والسالم 

الرشد الخاصه ومدرسة الزهور الخاصه.

الرتشيد  بإدارة  الجالف  أنيسة  وأكدت      

تكون  أن  عىل  حرصت  الهيئة  أن  الهيئة  يف 

ألطفال  املوجهة  الرتشيد  حملة  فعاليات 

العمرية  املرحلة  هذه  مع  تتناسب  الروضة 

يستطيع  مبسطة  مسابقات  إعداد  خالل  من 

اللوحات  بعض  وعرض  استيعابها،  االطفال 

والسلبية  اإليجابية  السلوكيات  حول  والصور 

يف  والغاز  واملياه  الكهرباء  استخدامات  أثناء 

األطفال  عىل  وهدايا  جوائز  وتوزيع  املنازل، 

الرتشيد  وسلوكيات  مفهوم  لرتسيخ  وذلك 

الصحيحة لديهم.

الشارقة  كهرباء 

تطلق قافلة الرتشيد 

يف 7 رياض أطفال

2626

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
طـــة

شـ
و أنـ

خـــــبار 
أ



27

11
7 

دد
ع

 ال
 -

 1
6 

ة 
سن

 ال
ر-

وا
نـــ

         أ

   تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها 

لتفعيل الحملة التي أطلقتها يف املراكز التجارية 

للتوقيع عىل وثيقة االنضامم إىل مبادرة ساعة 

الرشيد حيث نظمت الهيئة مساء أمس األول  

ميجا  مبركز  املتميزة  الفعاليات  من  مجموعة 

عىل  للتوقيع  املجتمع  فئات  الستقطاب  مول 

من  تحتويه  ما  عىل  واالطالع  الرتشيد  وثيقة 

وسلوكيات  أساليب  حول  صحيحة  معلومات 

كسفراء  األطفال  من  عدد  شارك  كام  الرتشيد، 

مع  التفاعل  خالل  من  الفعاليات  يف  للرتشيد 

رواد املركز وتوزيع الهدايا واملطبوعات عليهم.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

مبادرة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

عامها  يف  كبرياً  نجاحاً  حققت  الرتشيد  ساعة 

األول حيث تفاعل معها كافة رشائح املجتمع 

ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية عىل مستوى 

إمارة الشارقة ووقع عىل الوثيقة خالل أسبوع 

الشارقة  إمارة  سكان  من   10000 يقارب   ما 

تطوير  القادم  العام  خالل  املبادرة  وستشهد 

كافة  لتشمل  والتوسع  التنفيذ  ألليات  شامل 

يف  رشكاء  الجميع  يعترب  حيث  الدولة  مناطق 

لتضافر  ونسعى  واملياه  الطاقة  عىل  الحفاظ 

الجهود لتحقيق الهدف الذي ننشده من خالل 

ترشيد االستهالك بنسبة ال تقل عن %30 خالل 

املرحلة املقبلة .

الهيئة  أطلقتها  التي  املبادرة  ان  إىل  وأشار 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

عام  كل  من  يوليو  أول  لتكون  الشارقة  حاكم 

من الساعة 2,30 حتى 3,30 ظهراً وهي الساعة 

الكهربايئ  التيار  عىل  الطلب  فيها  يزداد  التي 

وتصل األحامل إىل الذروة وذلك بهدف التوعية 

وتخفيض  للطاقة  األمثل  االستخدام  بأهمية 

االنبعاثات الكربونية من خالل  إغالق األجهزة 

الدورية،  بالصيانة  واالهتامم  رضورية  الغري 

تسعى لتوجيه رسالة لقادة املجتمع والسياسيني 

املنازل  وربات  واملدارس  القرار  اتخاذ  ومراكز 

وتعزيز  الجهود  تضافر  برضورة  الفئات  وكافة 

يف  وريادتها  الحضارية  الشارقة  إمارة  مكانة 

الحفاظ عىل البيئة ، وتحقيق التنمية املستدامة 

من  الحيوية  املجتمع  بقضايا  الوعي  وتنمية 

استهالك  ترشيد  ثقافة  نرش  عىل  الرتكيز  خالل 

ميارسه  يومي  سلوك  وجعلها  واملياه  الكهرباء 

سكان إمارة الشارقة للحفاظ عىل نعمتي املاء 

تعتربان  واملياه  الكهرباء  أن  حيث  والكهرباء، 

مجتمعات  أي  تستطيع  وال  الحياة،  عامد 

لهام  اليومي  االحتياج  ظل  يف  عنهام  االستغناء 

والحياة  واالستقرار  للنمو  أساسيني  كمطلبني 

حضارة  وجود  يعني  وتوافرهام  الطبيعية.. 

وحياة ومنو وتقدم واستدامة.

مدير  سامل  جمعة  غادة  املهندسة  وأوضحت   

إدارة الرتشيد أن الفعاليات التي نفذتها الهيئة 

تتضمن  مول  ميجا  مبركز  األول  أمس  مساء 

الكبار  األرسة  أفراد  كافة  تناسب  أنشطة 

عىل  للرسم  فقرات  تضمنت  حيث  والصغار 

التصوير  واستديو  الرتشيد  سفري  وجائزة  الوجه 

مسابقات  وتنظيم  ومطبوعات  هدايا  وتوزيع 

للتوقيع  املختلفة  املجتمع  فئات  الستقطاب 

مشرية  الرتشيد،  لساعة  االنضامم  وثيقة  عىل 

إىل أن الهيئة ستستمر خالل املرحلة املقبلة يف 

تنظيم عدد من الفعاليات يف الدوائر الحكومية 

املبادرة  بأهداف  للتوعية  التجارية  واملراكز 

ووسائل تنفيذها والتوعية بأساليب ومامرسات 

االنضامم  عىل  وتشجيعهم  الصحيحة  الرتشيد 

ليكون  الطريق  بداية  وجعلها  الرتشيد  لساعة 

يومي  سلوك  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد 

متارسه كافة فئات املجتمع.

مبشاركة األطفال سفراء الرتشيد

املراكز  يف  الرتشيد  وثيقة  عىل  التوقيع  حملة  تواصل  الشارقة  كهرباء 

التجارية

املهندسة / غادة جمعة
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أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة 

كهرباء ومياه الشارقة أن إحدى األسباب الرئيسية 

املختلفة  املناطق  يف  الكهربايئ  التيار  إنقطاع  يف 

إىل  يرجع  الحايل  الصيف  خالل  الشارقة  بإمارة 

السكنية والتي تم  العشوائية يف األحياء  اإلضافات 

بناؤها دون الرجوع للجهات الرسمية، واملتعارضة 

زيادة  إىل  باإلضافة  البناء   وأنظمة  اشرتاطات  مع 

األحامل يف املباين من خالل تشغيل معدات وأجهزة 

يف املنازل تستهك كميات إضافية من الكهرباء دون 

املناسبة لهذه  الحمولة  الهيئة لتحديد  الرجوع إىل 

تنفذها  التي  الحفريات  بسبب  وكذلك  األجهزة 

املختصة  للجهات  الرجوع  بدون  الرشكات  بعض 

انقطاع  يتسبب يف  الكايبالت مام  ملعرفة مسارات 

التيار الكهربايئ عن املناطق املختلفة .

ومياه  كهرباء  لهيئة  تقرير  أحدث  أن  إىل  وأشار 

الشارقة كشف أن عدد البالغات الواردة عن أعطال 

بسبب زيادة األحامل عىل الكايبالت ونتيجة أعامل 

الحفريات الغري مرخصة بلغ 960 بالغ خالل الفرتة 

من يناير حتى أغسطس من العام الحايل كام بلغ 

التي تعطلت لنفس السبب 2614  الفيوزات  عدد 

املنازل  بعض  إحداث حرائق يف  وتسببت يف  فيوز 

والكايبالت ووحدات توزيع باجاميل عدد 139. 

سكان  تستهدف  حملة  أطلقت  الهيئة  أن  وأوضح 

لإلضافات  السلبي  بالتأثري  للتوعية  الشارقة  إمارة 

العشوائية واألحامل الزائدة عىل الشبكة الكهربائية 

والحفريات التني تتم بدون الرجوع للهيئة ملعرفة 

وتتسبب  املختلفة  املناطق  يف  الكايبالت  مسارات 

أوضاع  توفيق  الكهربايئ ورضورة  التيار  إنقطاع  يف 

السكنية والتي تم  العشوائية يف األحياء  اإلضافات 

بناؤها دون الرجوع للجهات الرسمية، واملتعارضة 

مع اشرتاطات وأنظمة البناء. 

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم ان الهيئة 

الكهربائية  الشبكة  لتطوير  مكثفة  جهود  تبذل 

القدمية  التوزيع  وصناديق  الكايبالت  واستبدال 

بأخرى حديثة تتوافق مع أفضل املواصفات العاملية 

ودخول عدد من محطات 132و 33 الخدمة خالل 

للشبكة  واالستقرار  الثيبات  لتحقيق  املايض  العام 

وجودة  بكفاءة  الخدمات  وتقديم  الكهربائية 

املجتمع  جهود  تضافر  يتطلب  ذلك  ولكن  عالية 

املحددة  بالحموالت  االلتزام  من خالل  والتعاون 

لكل منزل وعدم اتخاذ أية اجراءات دون الرجوع 

يلزم  ما  املنطقة وتوفري  لدراسة األحامل يف  للهيئة 

لالضافات الجديدة.

عىل  تعمل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  ونوه 

وتحافظ  باالستمرارية  تتسم  نظيفة  طاقة  توفري 

عىل البيئة ، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة 

املرشوعات  وتطوير  جديدة  مرشوعات  تنفيذ  يف 

يتزايد  واملياه  الكهرباء  الطلب عىل  أن  إال  الحالية 

الذي تشهده  التطور واالزدهار  نتيجة  بشكل كبري 

اإلمارة يف مختلف املجاالت . 

وأشار إىل ان حملة تصحيح أوضاع مخالفات البناء 

شعار  تحت  إطالقها  تم  التي  السكنية  املناطق  يف 

“يداً بيد نحو بيئة سكنية مثىل” بالتعاون بني دائرة 

الشارقة  ومياه  كهرباء  وهيئة  واملساحة  التخطيط 

تصحيح  عن  أسفرت  الشارقة،  مدينة  وبلدية 

األوضاع يف أكرث من 2100 منزل وفيال سكنية حتى 

شهر يوليو 2015.

تصحيح  حملة  يف  املشاركة  الجهات  جهود  ومثن 

املناطق  يف  البناء  مخالفات  أوضاع  ومعالجة 

واملساحة  التخطيط  دائرة  تشمل  والتي  السكنية 

خالل  من  هدفها  حققت  والتي  الشارقة   وبلدية 

معالجة  خالل  من  بالشارقة  الجهات  كافة  تعاون 

السكنية،  األحياء  يف  للمباين  الجاملية  الخصائص 

املناطق  يف  القامئة  املباين  حالة  وتصحيح  وتوثيق 

التحتية،  البنية  كفاءة  مستوى  ورفع  السكنية، 

اإلضافات  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  من  والحد 

الواقعية  االحتياجات  إىل  والتعرف  العشوائية، 

للجمهور، ورفع مستوى الوعي التخطيطي لديهم، 

التنمية  خطط  يف  وتأثريهم  بدورهم،  وتعريفهم 

املجتمعية الشاملة للمدينة .

كهرباء الشارقة تطلق حملة للتوعية 

اإلضافات العشوائية وأعامل الحفريات الغري مرخصة 

السبب الرئييس يف انقطاع التيار الكهربايئ بالشارقة

أكرث من 3700 بالغ أعطال بسبب الحموالت الزائدة وعدم 

معرفة املقاولني ملسارات الكايبالت

حسن الزرعوين
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    بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تنفيذ دراسة 

الرشكات  من  عدد  مع  بالتعاون  شاملة  ميدانية 

املحلية والعاملية لتطبيق منظومة العدادات الذكية 

يف مناطق إمارة الشارقة، حيث تم تركيب أكرث من 

700 عداد ذيك يف مبايت مبنطقة مويلح والشويهني 

واملنطقة الحرة بالحمرية كمرحلة أوىل وتم إعداد 

العدادات  بقراءة  الخاصة  والتطبيقات  الربامج 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأضح  ومتابعتها. 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الدراسة 

والتي  للهيئة  االسرتاتيجية  الخطة  إطار  يف  تأيت 

تهدف الستبدال العدادات القدمية بعدادات ذكية 

للمصانع واملراكز التجارية واملباين السكنية الكبرية 

القادم،  العام  من  إعتباراً  تنفيذها  سيبدأ  والتي 

حيث أن تطبيق منظومة العدادات الذكية يسهم 

العدادات  قراءات  يف  الدقة  كبري يف ضامن  بشكل 

من  الفعلية  االستهالك  كميات  عىل  والتعرف 

الكهرباء، مشرياً إىل أن الهيئة تعتمد عىل الدراسات 

جديد  نظام  أي  تطبيق  عند  واملتأنية  املتخصصة 

لضامن تحقيق الفائدة للهيئة واملشرتكني. 

جادة  خطوات  اتخاذ  يف  بدأت  الهيئة  أن  وأوضح 

لتطوير مجاالت عملها بتوجيهات ودعم كامل من 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

من  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  القاسمي عضو 

وتطبيق  والربامج  السياسات  من  عدد  تبني  خالل 

الوسائل  لتعزيز  والسعي  الحديثة  التقنيات 

والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم يف قطاع 

الكهرباء لتلبية الطلب املتزايد والعمل عىل تطوير 

أجل  من  عليه  واملحافظة  الحيوي  القطاع  هذا 

تحقيق املزيد من اإلنجازات لخدمة مسرية التقدم 

والتنمية يف إمارة الشارقة.

   وأكد أن الهيئة تويل اهتامماً كبرياً بتحقيق التنمية 

استخدام  وترشيد  حفظ  خالل  من  املستدامة 

بالتعاون  الهيئة  تعمل  اسرتاتيجي  كهدف  الطاقة 

مع جميع الجهات عىل وضع املبادرات التي تضمن 

ورفع  الذكية  الشبكات  بناء  عىل  وتحرص  تحقيقه 

تصبح  حتى  التوليد  ملحطات  التشغيلية  الكفاءة 

أن  إىل  مشرياً  العاملية،  الرتشيد  مدينة  الشارقة 

بالتعاون مع  املتأنية  الدراسات  تعتمد عىل  الهيئة 

كربيات الرشكات املحلية والعاملية ومراكز األبحاث 

والجامعات إليجاد الحلول املبتكرة للتحديات التي 

تواجه قطاع الطاقة الكهربائية وتساهم يف التقليل 

كخيار  البيئة  وحامية  الكربونية  االنبعاثات  من 

اسرتاتيجي ملستقبل أجيالنا. 

    وأوضح املهندس يارس عيىس أحمد رئيس قسم 

العدادات بالهيئة أن الدراسة شملت تركيب 160 

عداد ذيك يف 3 مباين سكنية وعدد 100 عداد ذيك 

ذيك  عداد   400 وعدد  الشويهني  مبنطقة  بناية  يف 

عدد  تركيب  وسيتم  بالحمرية  الحرة  املنطقة  يف 

أخر من العدادات الذكية يف بعض املناطق لضامن 

تطبيق  تواجه  تحديات  أية  عىل  والتعرف  الدقة 

 . املختلفة  املناطق  يف  الذكية  العدادات  منظومة 

تركيب  تتضمن  االسرتاتيجية  الخطة  أن  إىل  وأشار 

عىل  للتعرف  التوزيع  محطات  يف  ذكية  عدادات 

والفاقد  منطقة  كل  يف  املوزعة  الكهرباء  كميات 

تتم  التي  العشوائية  واإلضافات  الشبكات  من 

دون إخطار الهيئة كام تتضمن استبدال العدادات 

ومن  ذكية  بعدادات  املختلفة  املناطق  يف  القدمية 

املخطط أن يبدأ تطبيق املنظومة عىل عدة مراحل 

اعتباراً من بداية العام القادم.

لضامن دقة القراءة والتعرف عىل الفاقد واإلضافات العشوائية 

كهرباء الشارقة تنفذ دراسة ميدانية لتطبيق منظومة العدادات الذكية يف اإلمارة
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كهرباء الشارقة أول جهة 

تستضيف حملة عونك ياوطن 

يف الشارقة وتطلق مبادرة طبق 

الخري وتنظم محارضة لتشجيع 

املوظفني عىل األعامل 

التطوعية
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كأول  الشارقة  استضافت هيئة كهرباء ومياه       

جهة حكومية بإمارة الشارقة الحملة  التي أطلقتها 

هيئة الهالل األحمر للتربع  لدعم األوضاع اإلنسانية 

يف اليمن ومساعدة حوايل 10 ماليني شخص تأثرت 

أوضاعهم نتيجة األزمة األخرية ، تحت شعار عونك 

يا مين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

وتستمر  الله  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 

ومشاريع  برامج  لصالح  الدعم  لحشد  شهر  ملدة 

اليمن  يف  األحداث  من  للمتأثرين  املوجهة  الهيئة 

وتخفيف معاناتهم .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد      

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بادرت 

باملسئولية  التزامها  إطار  يف  الحملة  يف  باملشاركة 

املجتمعية وتعزيزا للدور اإلنساين الذي تضطلع به 

يف مساعدة املحتاجني والتفاعل مع القضايا املحلية 

والعربية  . ومثن توجيهات القيادة الرشيدة بإطالق 

اإلنسانية  الظروف  لتخفيف  مين   يا  عونك  حملة 

السائدة حاليا يف اليمن وتوطيد  العالقات األخوية 

الشقيقني  الشعبني  بني  تجمع  التي  والروابط 

اإلمارايت واليمني.

الرئييس  مبقرها  استضافت  الهيئة  أن  وأوضح      

املوظفني  عىل  الكوبانات  وتوزيع  التربعات  حملة 

الحملة  لتعزيز  التطوعية  كوادرها  وحشدت 

وإنجاح فعالياتها إلظهار أكرب قدر من التضامن مع 

من  كبري  اقبال  الحملة  وشهدت  اليمن  يف  األشقاء 

املوظفني للتربع ملساعدة الشعب اليمني الشقيق.

شهد تدشني الفعاليات الشيخ محمد بن عبدالعزيز 

النعيمي.  وأوضح سعيد القصري مدير إدارة املوارد 

البرشية أن الهيئة كثفت جهودها التطوعية ونرش 

فعاليات  املوظفني وذلك ضمن  بني  التطوع  ثقافة 

شهر  الهيئة  عليه  أطلقت  الذي  أغسطس  شهر 

التطوع حيث نظمت إدارة املوارد البرشية بالهيئة 

األعامل  أهمية  حول  ملوظفيها  تثقيفية  محارضة 

واملجتمع  الفرد  عىل  النفيس  وتأثريها  التطوعية 

يف  وشارك  الجوهري  حسني  الدكتور  قدمها 

املحارضة أكرث من 250 موظف وموظفة من الهيئة 

وذلك يف إطار إطالق املبادرات التطوعية وتشجيع 

كام  التطوعية،  األعامل  يف  املشاركة  عىل  املوظفني 

أطلقت الهيئة مبادرة طبق الخري من خالل تشجيع 

املوظفني عىل إعداد أطباق ووجبات منزلية وبيعها 

من  العائد  توريد  يتم  أن  عىل  الهيئة  يف  لزمالئهم 

حياتهم  مبادرةنور  صندوق  لصالح  األطباق  هذه 

التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون 

املحتاجني  ملساعدة  الخريية  الشارقة  جمعية  مع 

واألرس املتعففة يف سداد فواتري  استهالك.
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الليم  املهندس راشد  الدكتور          عقد سعادة 

مع  اجتامعاً  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

بالهيئة  تشكيلها  تم  التي  املتخصصة  الفرق  قادة 

االسرتاتيجية  إعداد  يف  دورها  تفعيل  سبل  لبحث 

العمل  مجاالت  وتطوير   2016 بعام  الخاصة 

واملناسبات  الفعاليات  يف  واملشاركة  املختلفة 

االجتامعية والتخطيط للتنمية املستدامة وتبسيط 

الوعي  وتنمية  اإلبداع  عىل  والتشجيع  اإلجراءات 

مهمة عىل  قضايا  والرتكيز عىل  واملجتمعي  الثقايف 

مستوى بيئة العمل. 

    وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن 

تشكيل فرق عمل مصغرة  يهدف إىل الرتكيز عىل 

دراسة ومناقشة أهم القضايا يف بيئة العمل والتي 

تؤثر عىل تقديم الخدمات مبستويات عاملية وتؤثر 

عىل بيئة العمل بشكل مبارش وتشجع عىل االلتزام 

التجارب  ملشاركة  باإلضافة  املجتمعية،  باملسئولية 

للخروج   ، والعاملية  املحلية  الجهات  اإليجابية مع 

بتوصيات لتطوير اسرتاتيجيات ونظم العمل وآلية 

برضورة  الفرق  قادة  وطالب  املثىل.   التطبيق 

األعضاء  مع  باجتهاد  والعمل  األهداف  تحديد 

إلعداد اسرتاتيجيات وخطط التطوير والتفاعل مع 

قضايا املجتمع الحيوية خالل املرحلة املقبلة حتى 

تحقق الهيئة أهدافها بتقديم الخدمات مبستويات 

عاملية.

    وأشار السيد سعيد القصري مدير إدارة املوارد 

تم  أنه  والتسويق  االتصال  فريق  وقائد  البرشية 

ودور  أهداف  وتحديد  استعراض  االجتامع  خالل 

فريق  تتضمن  والتي  املقبلة  املرحلة  خالل  الفرق 

االتصال والتسويق ويهدف للتفاعل مع مؤسسات 

التي  للخدمات  والرتويج  الخربات  وتبادل  املجتمع 

باإلعداد  ويختص  الرحمة  وفريق  الهيئة   تقدمها 

اإلسالمية  باملناسبات  االحتفاالت  يف  للمشاركة 

ويختص  اإلتحاد  وفريق  التطوعية  واألعامل 

واملناسبات  للدولة  الوطني  اليوم  باحتفاالت 

عىل  بالرتكيز  ويختص  الطاقة  وفريق  الوطنية 

بنظام  ويختص  التميز  وفريق  البديلة  الطاقة 

وأفراد  واملراجعني  املوظفني  من  املقرتحات  جمع 

ومقرتحايت  مبدع(  أنا   ( نظام  خالل  من  املجتمع 

يف  واملامرسات  النظم  أفضل  مع  واملقارنة  لسيوا  

تطوير العمل وفريق الثقافة ويختص بإبراز الدور 

الثقايف إلمارة الشارقة وزيادة املحصول الثقايف عند 

مبتابعة  ويختص  العلمي  البحث  وفريق  املوظفني 

الكهرباء  مجال  يف  البحوث  إليه  توصلت  ما  أخر 

الجامعات  مع  التعاون  وتفعيل  والغاز  واملاء 

واملؤسسات العلمية ، وفريق كلباء ويختص مبتابعة 

مع  والتفاعل  كلباء  ملدينة  التطويرية  االحتياجات 

يستهدف  الذي  خورفكان  وفريق  املدينة  سكان 

أفضل  لتقديم  األهداف  وتحديد  الخطط  إعداد 

وفريق  وللموظفني   املنطقة  لسكان  الخدمات 

وسيكون  النشاط  مامرسة  لتفعيل  وذلك  الرياضة 

للمشاركة يف عضوية جميع  الفرق املذكورة  تأثري 

عىل تقييم أداء املوظف السنوي وذلك وفقاً لدور 

مساهامت كل عضو بالفريق ونشاطه.

الفرق املتخصصة بكهرباء الشارقة 

تشارك يف تطوير اآلداء وتحقيق التنمية املستدامة



الشارقة  كهرباء 

تعلن عن انجاز 

لشبكة  توسعات 

الطبيعي  الغاز 

باملنطقة  واملياه 

الرشقية
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انجاز  الشارقة عن      أعلنت هيئة كهرباء ومياه 

الرشقية  باملنطقة  التطويرية  املرشوعات  من  عدد 

ومرشوعات  الطبيعي  الغاز  متديدات  مجال  يف 

املصىل  منطقة  سكان  ملطالب  استجابة  ويف  املياه 

الطبيعي  الغاز  خدمات  بتوصيل  بخورفكان 

متكاملة  متديدات  شبكة  الهيئة  نفذت  ملنازلهم 

للمنطقة كام تم إنجاز ما يزيد عن %70 من شبكة 

املياه الخاصه بالتغذية لعدد 110 منزل تم انشائها 

مبنطقة  دولة  رئيس  السمو  صاحب  مكرمة  ضمن 

اإلسكان  لدائرة  الشعبية  املنازل  ومرشوع  الحراي 

بالشارقة يف نفس املنطقة  وإنجاز %50 من شبكة 

منطقة  إمتداد  الحوامي  ملنطقة  املغذية  املياه 

املديفي بخورفـكان.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن املرشوعات التي تم 

تنفيذها يف املنطقة الرشقية تأيت يف إطار توجيهات 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

بأفضل  األساسية  والبنية  الخدمات  توفري  برضورة 

املستويات العاملية يف كافة مناطق إمارة الشارقة.

 وأكد ان مرشوعات التطوير التي تستهدف الهيئة 

تنفيذها يف مجال الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي  

من  املناطق  كافة  ستشمل  املقبلة  املرحلة  خالل 

خالل دراسة مستفيضة ومتأنية ملطالب واحتياجات 

األهايل وسكان إمارة الشارقة.  وأوضحت املهندسة 

الطبيعي  الغاز  توزيع  إدارة  مدير  هده  بن  أمنة 

نفذ  الرشقية  املنطقة  يف  الطبيعي  العاز  قسم  أن 

عملية املسح األريض للمنطقه دون االستعانه بأي 

مقاول وذلك بالرغم من أن منطقة املصيل مبدينة 

املناطق  من  وتعد  جبلية  طبيعة  ذات  خورفكان 

مل  أنها  كام  الطبيعي  الغاز  شبكه  لتمديد  الصعبة 

مناطق  شملت  التي  األويل  املرحله  ضمن  تكن 

املديفي وحطني وحياوة وتم تحديد طول الشبكه 

وتم  املوجودة  املساكن  وعدد  الخطوط  وأقطار 

الطبيعي  الغاز  توزيع  لشبكة  املخططات  وضع 

ملعرفة  واملساحة  التخطيط  دائرة  مع  بالتنسيق 

حتي  املستقبل  يف  ستخصص  التي  األرايض  عدد 

لتستوعب  التمديدات  شبكة  وتنفيذ  تصميم  يتم 

التوسع املستقبيل وبلغ طول الشبكه حوايل 6800 

مرت وأقطار الخطوط  63 مم و 32 مم و 25 مم 

وعدد 6 مناطق عبور للخط تحت األسفلت دون 

قطع االسفلت وعدد املساكن 102 مسكن و حوايل 

بطول  االنرتلوك  تركيب  اعادة  سكنيةو  عامرات   6

3100 مرتو تم مترير خط الغازي من خالل وادي 

عميق ليشمل الغاز جميع املنطقة

    وأشارت إىل أنه بعد االنتهاء من عملية املسح 

والدراسة تم اخطار سكان املنطقة  للبدء يف  أعامل 

الحفر بواسطة عامل قسم الغاز وبعد االنتهاء من 

إجراءات  تطبيق  من  التأكد  تم  التمديدات  تنفيذ 

مضغوط  هواء  ضخ  خالل  من  والسالمة   األمن 

وجود  عدم  من  للتأكد  كامل  يوم  ملدة  بالشبكة 

األمن  معايري  أعىل  لضامن  بالشبكه  ترسيب  أي 

والسالمة ألهايل املنطق’ يف املستقبل وبعد االنتهاء 

يف  الطبيعي  الغاز  ضخ  تم  الفحص  عملية  من 

الشبكة ملعرفة قراءة ضغط الغاز وجاءت القراءات 

األصليه  للضغوط  انخفاض  أي  وجود  دون  سليمه 

لعموم الشبكه يف املدينة مام يدل عيل ان عملية 

التمديد متت عيل اساس هنديس دقيق.

إدارة خورفكان  املال مدير  املهندس أحمد  وأوضح 

املنطقة  يف  املياه  مرشوعات  تنفيذ  مجال  يف  أنه 

شبكة  من   70% عن  يزيد  ما  إنجاز  تم  الرشقية 

ضمن  منزل   110 لعدد  بالتغذية  الخاصه  املياه 

مكرمة صاحب السمو رئيس دولة مبنطقة الحراي 

ومرشوع املنازل الشعبية لدائرة اإلسكان بالشارقة 

املياه  شبكة  من   50% وإنجاز  املنطقة   بنفس 

املديفي  منطقة  إمتداد  الحوامي  ملنطقة  املغذية 

اعـتـامد  مـن  االنتهاء  تـم  كام   ، بخورفـكان 

الـرفع يف  الـنهائية ملـشـروع محطـات  املخططات 

الكهرباء   ( الخاصة مبجاالت  واللـؤلؤية   القادسية 

املدنية  املدين – املخططات  الدفاع  امليكانيكا –   –

اللجنة  اعضاء  قبل  من   ) االتصاالت   – األجهزة   –

بإدارة  املكلف  املياه  قسم  رئيس  ارشاف  وتحت 

املرشوع وتم اصدار35 عدد  شهادات عدم مامنعة 

عداد   19 عدد  وتغيري  عداد   69 عدد  وفحص 

تجاري(  وواحد  سكني   8(  9 لعدد  التوصيل  وتم 

مبختلف  مرت   1411 بإجاميل  خطوط  تركيب  وتم 

األحجام.
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انجاز  الشارقة عن      أعلنت هيئة كهرباء ومياه 

خورفكان   مبدينة  التطويرية  املرشوعات  من  عدد 

لعدد  الكهربايئ  التيار  وتشغيل  توصيل  تم  حيث 

134 منزل وفحص 11 منزل أخر وتم توصيل املياه 

خالل  جديد  وتجاري  سكني  مرشوع   56 لعدد 

قسم  وقام  الحايل  العام  من  يوليو  يونيو  شهري 

 72 بفحص  بإدارة خورفكان  والتخطيط  الدراسات 

مخطط واستالم 4 مواقع جديدة ملحطات 11 ك.ف 

وتم عمل فحص 213 عداد للتأكد من سالمتها  وتم 

 529 بطول  مختلفة  بأقطار  مياه  خطوط  تركيب 

مرت كام يجري حالياً تنفيذ محطة الحراي جهد 33 

ك.ف التي تم انجاز 75 % من االعامل الخرسانية 

الرتانسفورمر والسوروسيتم استكاملها خالل  ملبني 

رقم  للمغذي  كابل  متديد  تم  كام  املقبلة  املرحلة 

 33 ترانسكو  محطتي  بني  الرابط  ك.ف(   33(  3

ك.ف »الشبكة االمارتية املوحدة » ومحطة التوليد 

بحجم 630 مام2 وبطول 828م وتم تحويل مغذي 

الزبارة ومغذي حيص 33 ك.ف من محطة التوليد 

اىل محطة ترانسكو 33 ك.ف.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن املرشوعات التي تم 

تنفيذها يف مدينة خورفكان تأيت يف إطار توجيهات 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

بأفضل  األساسية  والبنية  الخدمات  توفري  برضورة 

املستويات العاملية يف كافة مناطق إمارة الشارقة.

 وأكد أن مرشوعات التطوير التي تستهدف الهيئة 

تنفيذها يف مجال الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي  

املناطق  كافة  ستشمل  املقبلة  املرحلة  خالل 

ملطالب  ومتأنية  مستفيضة  دراسة  خالل  من 

واحتياجات األهايل وسكان إمارة الشارقة. وأوضح 

املهندس أحمد املال مدير إدارة خورفكان أن هناك 

عدد من املرشوعات النتطويرية التي يتم تنفيذها 

لرتكيب  املواقع  تجهيز  تشمل  خورفكان  مبدينة 

وضمن  والريموك  بالرشق  ترانسفورمر   2 عدد 

محطات   3 عدد  تنفيذ  سيتم  التطويرية  الخطط 

جهد 33 كيلو فولت يف مناطق الحراي 2 والرشق 

كيلوفولت  محطات11  يخص  وفيام  واملديفي2   2

التنسيق  ويتم   2 الحراي  ملحطة  التجهيز  جاري 

محطة   21 لتنفيذ  والتخطيط  الدراسات  قسم  مع 

جديدة وفقاً لألولويات.

     وأشار إىل أن الهيئة نفذت عدد من مرشوعات 

كهرباء الشارقة تعلن عن إنجاز 

عدد من املرشوعات التطويرية 

بخورفكان

يونيو  شهري  خالل  خورفكان  مدينة  يف  اإلنارة 

أعمدة   5 عدد  تركيب  تم  حيث  املاضيني  ويوليو 

إنارة بارتفاع 12 مرت أمام حديقة دبا الحصن العامة 

وعدد 5 أعمدة إنارة إرتفاع 12 مرت وأجهزة تشغيل 

اللمبات ومتديد كيبل 16ملم بطول 278م وتركيب 

التحلية  مبحطة  مرت   6 بإرتفاع  إنارة  عمودين 

 3 عدد  إزالة  تم  كام  الكيبالت  ومتديد  بخورفكان 

أعمدة إنارة بإرتفاع 15.8مرت من أمام حديقة دبا 

الحصن تعيق العمل وذلك بناءا عىل طلب الرشكة 

املنفذة ملرشوع الشارع الدائري والشارع الوسطي 

بدبا الحصن .
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    احتفلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف مقرها 

الرئييس بتكريم عدد من موظفيها املبدعني الذين 

قدموا أفكار وانجازات متميزة ، وتم اختيار عدد 10 

من العامل آلداء مناسك العمرة وعدد 20 ملنحهم 

فلنسعدهم   عاملنا  ملبادرة  تفعيال  العيد،  مكافآة 

وذلك يف إطار جهود الهيئة لتشجيع التميز وتطوير 

العمل وتحسني األداء وتوفري البيئة األمثل لإلبداع 

الهيئة، كام كرمت  أهداف وإسرتاتيجية  يحقق  مبا 

الهيئة خالل االحتفال ، عبد الله سلطان بن خادم 

عضو  الخريية  الشارقة  لجمعية  التنفيذي  املدير 

مجلس اإلدارة إلختياره الشخصية املتميزة عن شهر 

يونيو الذي أطلقت عليه الهيئة شهر الرحمة تزامناً 

مجموعة  وإطالق  املبارك  رمضان  شهر  حلول  مع 

وذلك  والتطوعية  الخريية  واألعامل  املبادرات  من 

يف  خاصة  الهيئة  مع  التعاون  يف  املؤثرة  لجهوده 

وضمن   ، واملتعففة  املحتاحة  األرس  دعم  مجال 

املرحوم  تكريم  تم  الهيئة   ذاكرة  مبادرة رجال يف 

محمد فوزان مطر وتسلمت درع التكريم زوجته 

عائشة سيف األمني العام ملجلس الشارقة للتعليم 

وابنه أحمد محمد فوزان مطر  .

املهندس  الدكتور  التكريم سعادة       شهد حفل 

األمني  سيف  وعائشة  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

سلطان  الله  وعبد  للتعليم  الشارقة  ملجلس  العام 

بن خادم املدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخريية 

اإلدارات  مديري  من  وعدد  اإلدارة  مجلس  عضو 

ورؤساء األقسام واملوظفني وتضمن برنامج الحفل 

عرض لعدد من األفالم القصرية حول الفئات التي 

تم تكرميها.

      وأكد الدكتور املهندس راشد الليم أن الهيئة تهدف 

إىل تحفيز موظفيها وتشجيعهم عىل التميز يف أداء 

واجباتهم، وتوفري جميع التسهيالت يف نطاق العمل 

وتنمية املهارات من أجل تعزيز مسرية التطوير يف 

املتميزين يف  تكريم موظفيها  الهيئة وتحرص عىل 

القطاعات.  بكافة  الوظيفية  املستويات  مختلف 

وأوضح ان اختيار عبد الله سلطان بن خادم املدير 

الشخصية  الخريية  الشارقة  لجمعية  التنفيذي 

املتميزة عن شهر الرحمة جاء ملا له من دور قيادي 

ورؤية ثاقبة يف التواصل مع املجتمع لنرش الثقافة 

التطوعية وإرساء األسس واالسرتاتيجيات يف مجال 

التعاون  الخريية والتطوعية  وحرصه عىل  األعامل 

والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة 

املعنية مبجاالت العمل الخريي.

     وشمل التكريم فرق عمل الخطوط الكهربائية 

الهوائية ضمن فئة الجنود املجهولني وهم املوظفون 

الذين يعملون يف صمت من أجل تنفيذ املرشوعات 

بجودة وكفاءة يف كافة الظروف املناخية ويبذلون 

جهودهم باخالص وتفاين يف العمل، كام تم تكريم 

العمل  مبواعيد  التزاماً  األكرث  املوظفني  من  عدد 

تم  ، كام  املهام  متأخرة النجاز  واالستمرار ألوقات 

ومقرتحات  افكار  قدموا  الذين  املوظفني  تكريم 

سيوا  رواد  تكريم  وتم  يونيو  شهر  خالل  ابداعية 

وهم فئة املوظفون املنتهية خدمتهم واملتقاعدين، 

كام كرم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم،فريق 

مدير  الدقي  أحمد  عصام  برئاسة  األمني  العمل 

تأمني محطة  الذي شارك يف  إدارة األمن والسالمة 

براميل  نتيجة  التلوث  من  املياه   لتحلية  الحمرية 

باتجاه  التيار  البحر وجرفها  مواد برتولية ملقاه يف 

من  عدد  التأمني  عملية  يف  شارك  حيث  املحطة، 

الشارقة  لرشطة  العامة  القيادة  تتضمن  الجهات 

رشطة  ومركز  عجامن  لرشطة  العامة  والقيادة 

من  الثالث  والرسب  الحمرية  وبلدية  الحمرية 

قوات السواحل وحرس الحدود ، كام شمل التكرم، 

فئة رواد سيوا وفئة أنا مبدع وهم املوظفون الذين 

قدموا مقرتحات ساهمت يف تطوير العمل .

أطلقت مبادرة جديدة تحت 

شعار رجال يف ذاكرة الهيئة

كهرباء الشارقة تحتفي 

املبدعني وتختار  مبوظفيها 

التنفيذي لجمعية  املدير 

الشخصية   الخريية  الشارقة 

املتميزة لشهر الرحمة
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الشارقة يف مقرها  ومياه  كهرباء  توجت هيئة      

 7  5- العمرية  الفئة  أطفال  من  عدد  الرئييس 

يف  الهيئة  مع  يتعاونون  للرتشيد  كسفراء  سنوات 

األطفال  لدى  الصحيحة  الرتشيد  سلوكيات  غرس 

تطبيق  عىل  التنافس  روح  ونرش  الصغر  منذ 

أفضل املامرسات يف هذا املجال من خالل زيارات 

كام  أقرانهم،  مع  والتفاعل  واملدارس  للحضانات 

الذين  الهيئة بعدد من موظفيها املبدعني  احتفت 

قدموا أفكار وانجازات متميزة باإلضافة إىل تكريم 

برامج  تنفيذ  يف  ومتطوعة  متطوع   25 من  أكرث 

حملة الرتشيد، وضمن مبادرة رجال يف ذاكرة الهيئة  

بن  راشد  الشيخ  السابق  املوظف  الهيئة  كرمت 

املياه  بإدارة  الذي عمل  القاسمي  بن صقر  حميد 

منذ عام 1971م حتى عام 2009 م، كام احتفلت 

 15 لعدد  الصيفي  التدريب  برامج  باختتام  الهيئة 

متدرب ومتدربة من طالب املدارس والجامعات  .

شهد حفل التكريم سعادة الدكتور املهندس راشد 

الشارقة وعبدالله  الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  العويس  سلطان 

اإلدارات  مديري  من  وعدد  الشارقة  وصناعة 

ورؤساء األقسام واملوظفني وتضمن برنامج الحفل 

يف  الرتشيد  حول  القصرية  األفالم  من  لعدد  عرض 

حياتنا والفئات التي تم تكرميها.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد       

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تواصل 

املدارس  األطفال وطالب  لتعزيز مشاركة  جهودها 

يف قضايا حامية البيئة وغرس ثقافة ترشيد استهالك 

الطاقة واملياه لديهم منذ الصغر باعتبارهم أجيال 

املستقبل الذين يعتمد عليهم املجتمع يف استمرار 

مسرية النهضة واالزدهار وحرصت الهيئة أن تتضمن 

الهيئة  أعدتها  التي  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة 

عدد من الربامج املتخصصة التي تناسب هذه الفئة 

العمرية بحيث تعمل عىل اكسابهم مهارات جديدة 

 ، معاً  آن  يف  والفائدة  املتعة  بني  تجمع  أجواء  يف 

»سفراء  شعار  تحت  مبادرة  الهيئة  أطلقت  حيث 

أطفال  من  عدد  اختيار  تستهدف  التي  الرتشيد«  

الفئة العمرية من -5 7 سنوات وتتويجهم سفراء 

سلوكيات  غرس  يف  الهيئة  مع  يتعاونون  للرتشيد 

ونرش  الصغر  منذ  األطفال  لدى  الصحيحة  الرتشيد 

من  املامرسات  أفضل  تطبيق  عىل  التنافس  روح 

دور  وتفعيل  واملدارس  للحضانات  زيارات  خالل 

الشخصيات الكرتونية قطورة وكهروب وشعلول يف 

توعية األطفال وابتكار تطبيقات وألعاب الكرتونية 

وسلوكيات  أساليب  تعلم  عىل  األطفال  تساعد 

لرتشيد  جامعات  وتشكيل  جذابة  بطريقة  الرتشيد 

توعية  محارضات  وتنظيم  املدارس  يف  االستهالك 

القصري  سعيد  وأكد  والجامعات  املدارس  لطالب 

إىل  تهدف  الهيئة  أن  البرشية  املوارد  إدارة  مدير 

أداء  يف  التميز  عىل  وتشجيعهم  موظفيها  تحفيز 

نطاق  يف  التسهيالت  جميع  وتوفري  واجباتهم، 

مسرية  تعزيز  أجل  من  املهارات  وتنمية  العمل 

موظفيها  تكريم  عىل  وتحرص  الهيئة  يف  التطوير 

بكافة  الوظيفية  املستويات  مختلف  يف  املتميزين 

عىل  يقترص  ال  التكريم  أن  إىل  مشرياً  القطاعات 

املوظفني الحاليني وإمنا أطلقت الهيئة مبادرة رجال 

الهيئة كإحدى املبادرات الخالقة لتكريم  يف ذاكرة 

ذاكرة  ينىس يف  ال  تاريخاً  بجهودهم  رجال سطروا 

الهيئة .

التفتيش  عمل  فرق  شمل  التكريم  أن  وأوضح     

كام  املجهولني  الجنود  فئة  ضمن  الترسبات  عىل 

تم تكريم عدد من املوظفني األكرث التزاماً مبواعيد 

املهام  النجاز  متأخرة  ألوقات  واالستمرار  العمل 

الهيئة  وكرمت   ، الوقت  مدراء  مبادرة  ضمن 

ابداعية  ومقرتحات  افكار  قدموا  الذين  املوظفني 

رواد  فئة  التكريم،  شمل  كام   ، يوليو  شهر  خالل 

قدموا  الذين  املوظفون  مبدع وهم  أنا  وفئة  سيوا 

تكريم  وتم  العمل  تطوير  يف  ساهمت  مقرتحات 

املثابرين الذين حصلوا عىل مؤهالت علمية خالل 

العمل .

كهرباء الشارقة تتوج األطفال سفراء الرتشيد وتحتفي 

واملتطوعني باملبدعني 
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كهرباء  بهيئة  املشرتكني  متابعة  إدارة  نظمت      

لتحديد  ذهني  عصف  جلسة  الشارقة  ومياه 

املشرتكني  بيانات  تحديث  يف  املامرسات  أفضل 

نظام  وتطبيق  املتطورة  التكنولوجيا  واستخدام 

بالربيد  الفواتري  وإرسال  للشكاوى   10002 األيزو 

الهواتف  عرب  القصرية  النصية  والرسائل  االلكرتوين 

متاشياً  الورقية  الفواتري  عن  واالستغناء  املحمولة 

مع اسرتاتيجيات حكومة الشارقة بالتحول لتقديم 

التنمية  وتحقيق  والذكية  االلكرتونية  الخدمات 

املستدامة.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن جهود جميع العاملني 

يف الهيئة والتعاون مع الرشكاء االسرتاتيجيني تتوحد 

بهدف تحسني الخدمات وتكامليتها مبا يحقق رضا 

السمو  صاحب  رؤية  مع  يتوافق  ومبا  املشرتكني 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

املجلس األعىل حاكم الشارقة بأن يكون عام 2015 

عام التميز واإلبداع وتوفري أفضل الخدمات لسكان 

إمارة الشارقة من مواطنني ومقيمني. 

    وأشار إىل أن جلسة العصف الذهني تأيت تطبيقاً 

الهيئة املتعلقة بتطوير وتيسري اإلجراءات  ملنهجية 

والخروج  الحديثة،  االلكرتونية  التطبيقات  وتوفري 

املقدمة   الخدمات  تطوير  تدعم  التي  باملبادرات 

للمشرتكني يف إمارة الشارقة وتبني أفكار ومقرتحات 

مبتكرة لدعم جهود التطوير وزيادة الكفاءة .

وأوضح أن إطالق مبادرة »انا مبدع« و »مقرتحايت 

لـ سيوا » وغريها من املبادرات تهدف إىل االجتهاد 

واالرتقاء  والتحسني  التطوير  ومحاولة  واإلبداع 

للمشرتكني  الخدمات  وتقديم  العمل  مبنظومة 

استقطاب  خالل  من  عالية  وجودة  بكفاءة 

املقرتحات واألفكار اإلبداعية وأخذها بعني االعتبار 

عىل  واإلطالع  منها  األفضل  وتطبيق  ودراستها 

حيث  أفضلها  تطبيق  العاملية  املارسات  أحدث 

تعمل الهيئة عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق 

اوائل  من  لتصبح  للشكاوى   10002 األيزو  نظام 

الجهات التي تتبنى هذا النظام وتطبقه.

    وأوضح حسني العسكر مدير خدمة املشرتكني أن 

تفاعلية  مناقشة  تضمنت  الذهني  العصف  جلسة 

والرتكيز  املشرتكني  متابعة  إدارة  يف  اآلداء  لتقييم 

عىل تطبيق التكنولوجيا واملعايري املطلوبة للتحول 

االبتكار  وتعزيز    10002 األيزو  نظام  تطبيق  إىل 

يف الخدمات مبا يعود بالنفع عىل املشرتكني وذلك 

الهيئة  وضعتها  التي  عرش  الخمسة  املبادئ  ضمن 

رضورة  وتضمنت  عملها  مجاالت  لتطوير  كإطار 

االعتامد عىل األفكار اإلبداعية ونرش وترويج ثقافة 

الواحد  الفريق  بروح  والعمل  املستمر  التطوير 

لتحقيق األهداف املشرتكة وأمثرت جلسة العصف 

التحفيزية واملبتكرة  األفكار  الذهني عن عدد من 

لتشجيع املشرتكني عىل تحديث بياناتهم حتى يتم 

اتخاذ اإلجراءات للتحول نحو الفاتورة الخرضاء .

جلسة عصف ذهني بكهرباء الشارقة لتطوير الخدمات وتطبيق 

نظام األيزو 10002 للشكاوي
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    بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تنفيذ برنامج 

الهندسية  االستشارات  ملكاتب  ميدانية  زيارات 

يبلغ  والتي  املشرتكة  الخدمات  بادارة  املسجلة 

عددها 160 مكتب وذلك بهدف  تفعيل الرشاكة 

اإلسرتاتيجية وبحث سبل تطوير وتيسري اإلجراءات  

بتطبيق  الخاصة  واآلليات  واملتطلبات  واملعايري 

املخططات  وإعتامد  الطلبات  استقبال  أنظمة 

االستهالك  ترشيد  ومعايري  مواصفات  وتطبيق 

الشارقة  إمارة  يف  الذكية  الطاقة  وإدارة  العاملية 

بهدف املساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة من 

خالل إسرتاتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة .

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مكاتب االستشارات 

للهيئة  اسرتاتيجيني  رشكاء  الشارقة  يف  الهندسية 

األنظمة  كافة  وتحديث  تطوير  إىل  الوصول  يف 

عن  تقل  ال  بنسبة  االستهالك  وترشيد  واإلجراءات 

واسرتاتيجيات  أهداف  تنفيذ  خالل  من   30%

الهيئة  أعدتها  التي  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  واعتمدها 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

الشارقة كمنهج عمل وخارطة طريق لتحقيق حلم 

الشارقة مدينة الرتشيد.

تعترب  الهندسية  االستشارات  مكاتب  أن  وأكد      

خالل  من  وميكن  مرشوع  ألي  البداية  نقطة 

إىل 40 %   30 توفري حوايل  مبنى  التصميامت ألي 

وتفعيل  الرتشيد  أنظمة  تطبيق  عند  الطاقة  من 

اإلدارة الذكية للطاقة يف املباين مام يساهم يف دفع 

الطاقة  إنتاج  تكاليف  ويوفر  قدما  العمل  مسرية 

ويحافظ عىل البيئة ويخفض االنبعاثات الكربونية 

الخدمات  تقديم  عىل  تعمل  الهيئة  ان  إىل  مشرياً 

لكافة متعامليها سواء املشرتكني أو ممثيل مكاتب 

وقت  ويف  عاملية  مبعايري  الهندسية  االستشارات 

التكنولوجيا  تطبيق  خالل  من  جهد  وبأقل  قيايس 

الهيئة  ستبدأ  حيث  الذكية  واألنظمة  املتقدمة 

املحوالت  غرف  مخططات  اعتامد  إجراءات  يف 

إلكرتونيا.

الرشاكة  عىل  تعتمد  الهيئة  أن  إىل  وأشار      

والرشكات  املجتمع  مؤسسات  مع  اإلسرتاتيجية 

األعامل  وأصحاب  والصغرية  واملتوسطة  الكبرية 

الطاقة  مصادر  وتأمني  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

والتطوير  البناء  مسرية  الستمرار  املستقبل  ألجيال 

التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

نتائجها  تظهر  والتي  اإلمارة  أرض  عىل  الشارقة 

بوضوح من خالل  ما نشاهده من طفرات إمنائية 

وإنجازات رائدة يف جميع املجاالت.

    وأضاف أن الهيئة تركز عىل القطاع السكني الذي 

القطاعات  بينام  االستهالك  قيمة  من   72% ميثل 

الخدمية  أو  التجارية  أو  الصناعية  سواء  األخرى 

متثل %28 وأكد أن الهيئة تعمل باجتهاد لتحقيق 

من   2021 عام  لتكون  الدولة  وإسرتاتيجية  رؤية 

عبيد  مريم  وأكدت  املتقدمة.  العامل  دول  أفضل 

بالهيئة  املشرتكة  الخدمات  إدارة  مدير  هاشم  بن 

االستشارات  ملكاتب  امليدانية  الزيارات  برنامج  أن 

الهندسية الذي أعدته الهيئة بدأ من الشهر الحايل 

ويستمر حتى شهر مارس القادم حيث تم تقسيم 

مجموعة  كل  مجموعات  إىل  اإلستشارية  املكاتب 

تضم 20 مكتب استشاري  للوقوف عىل مقرتحاتهم 

ووضعها  لدراستها  وموضوعية  بشفافية   وآرائهم 

وإدارة  الرتشيد  أنظمة  وتطبيق  التنفيذ  موضع 

وميرسة  متميزة  خدمات  وتقديم  الذكية  الطاقة 

لهم وتوفري الوقت والجهد ليتمكنوا من املساهمة 

والعالقة  الكامل  الرضا  إىل  الوصول  يف  بايجابية 

النظام  أن  وأكدت  واملشرتكني  الهيئة  بني  املتميزة 

االستشارات  مكاتب  بتسجيل  الهيئة  طبقته  الذي 

الهندسية يعترب انجاز كبري وساهم يف تطوير نظام 

العمل .

تصبح  حتى  مستمر  التطوير  أن  إىل  وأشارت      

مستوى  عىل  املؤسسات  أفضل  من  واحدة  الهيئة 

التي  واملبادرات،  املشاريع  دعم  خالل  من  العامل 

مع  يتوافق  مبا  املستدام  التطوير  عملية  يف  تسهم 

معايري  أعىل  ويحقق  اإلسرتاتيجية  الهيئة  خطة 

لرشكائها  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات،  يف  التميز 

ومتعامليها. 

كهرباء الشارقة تنفذ برنامج زيارات ميدانية لعدد 160 مكتب 

استشارات هندسية 
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    استعرضت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أحدث 

التطورات يف املرشوع الرائد لشبكة الغاز الطبيعي 

بإمارة الشارقة وجهودها يف مجال ترشيد االستهالك 

الذكية وذلك خالل مشاركتها يف فعاليات  واملنازل 

مؤمتر ومعرض الرشق األوسط للكهرباء واملاء الذي 

الوطني  أبوظبي  مركز  يف  الطاقة  وزارة  تنظمه 

فعالياته  واختتمت  أيام  ثالثة  واستمر  للمعارض 

أمس )الثالثاء (  وأوضح سعادة الدكتور املهندس 

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

تبادل  إىل  تهدف  املعرض  فعاليات  يف  املشاركة 

والخرباء  واملياه  الكهرباء  قطاع  رواد  مع  الخربات 

األوسط  الرشق  منطقة  من  والدوليني  اإلقليميني 

يف  املشاركة  البلدان  من  وغريها  أفريقيا  وشامل 

حلول  لتقديم  التوصل  بهدف  املعرض  فعاليات 

عملية وتقنية لتوفري  الطاقة واملياه وتنفيذ الحلول 

التكنولوجي والحفاظ عىل  التفوق  الذكية وضامن 

البيئة. 

    وأكد أن مؤمتر ومعرض الكهرباء واملاء يف الرشق 

)POWER-GEN(  يعترب  »باور-جني«  األوسط 

املستجدات  أحدث  مع  للتفاعل  مهمة  منصة 

ويساهم يف توفري أحدث املعلومات حول التطّورات 

التي  واملياه  الطاقة  مجال  هذا  يف  التكنولوجية 

الطلب  وتزايد  النمو  معّدالت  مواكبة  تساعد عىل 

تحرص  الهيئة  أن  إىل  مشرياً  واملياه  الطاقة  عىل 

تعترب  التي  املتخصصة  املعارض  يف  املشاركة  عىل 

الهيئة  وضعتها  التي  املهمة  االسرتاتيجيات  إحدى 

ضمن وثيقة الرتشيد التي تنفذها لتحقيق الهدف 

الرئييس بأن تصبح الشارقة مدينة الرتشيد العاملية.

أن  التميز  إدارة  مدير  عبدالله  محمد  وأوضح 

األوسط  الرشق  ومعرض  مؤمتر  يف  الهيئة  مشاركة 

هذا  الطاقة  وزارة  تنظمه  الذي  واملاء  للكهرباء 

الهيئة إهتامم كبري  العام جاء متميزاً وشهد جناح 

من املشاركني يف فعاليات املعرض واستقطب عدد 

زائر لالطالع عىل  يتجاوز 7000  الزائرين  كبري من 

يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  الرائدة  التجربة 

مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي واملعدات التي 

تستخدمها ونظم األمن والسالمة املتبعة يف تنفيذ 

مشاركتها  خالل   الهيئة  استعرضت  كام  املرشوع، 

لنرش  الهيئة  تسعى  حيث  الذيك  للمنزل  منوذج 

الطاقة  استهالك  توفر  التي  الذكية  املنازل  فكرة 

استحداث  الهيئة عىل  وتعمل  كبرية  بنسبة  واملياه 

مع  بالتعاون  الذكية  للمنازل  عربية  مواصفات 

منظمة ىك ان اكس األوربية، كام استعرضت الهيئة 

أطلقتها  التي  املبادرات  من  عدد  املعرض  خالل 

لتطوير الخدمات التي تقدمها مثل فكريت لسيوا.

املعارض  شعبة  رئيس  دمياس  شيخة  وأكدت      

بالهيئة أنه تم توفري كادر متخصص بكفاءة عالية 

من موظفي الهيئة للرد عىل استفسارات الزائرين 

والهدف  الهيئة  وفعاليات  ألنشطة  رشح  وتقديم 

كبري  عدد  استقبال  وتم  املعرض  يف  املشاركة  من 

سهيل  سعادة  أبرزهم  الهيئة  بجناح  الزائرين  من 

وزارة  من  سعودي  ووفد  الطاقة  وزير  املزروعي 

الطاقة ووكيل وزارة الطاقة القطري وعدد كبري من 

الوفود املشاركة والزائرين.

وفود عربية وعاملية 

وأكرث من  7000 زائر 

للجناح

الشارقة  كهرباء 

التجربة  تستعرض 

الرائدة لشبكات الغاز 

واملنازل  الطبيعي 

الذكية مبعرض الرشق 

للكهرباء  األوسط 

واملاء
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    كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن وجود 

تشغيل  عدم  يف  تتمثل  شهر  خالل  مخالفة   100

يف  للشبكة  القدرة  معامل  لتحسني  املكثفات 

، كام  الكبرية  التجارية والسكنية والصناعية  املباين 

مواد  تخزين  يف  تتمثل  مخالفات   10 اكتشاف  تم 

الكهرباء مام يشكل خطورة كبرية  بغرف عدادات 

ومخالفة ملعايري األمن والسالمة وقوانني الهيئة.

الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأكد 

باعتبارها  الكهربائية  الطاقة  املحافظة عىل  أهمية 

من العنارص األساسية ألي تنمية حقيقية وطموحة، 

ترشيد  بقضايا  الوعي  تعميق  عىل  الهيئة  وحرص 

االستهالك واألمن والسالمة يف استخدامات الكهرباء 

جهود  من  نبذله  ما  لبيان  إضافة  الجميع  لدى 

وتوزيعها،  ونقلها  الكهرباء  لتوليد  مالية  وموارد 

مشريا إىل أن تنوع برامج ترشيد االستهالك الهدف 

ورشائح  العمرية  الفئات  كافة  إىل  الوصول  منه 

الرتشيد  مدينة  الشارقة  حلم  نحقق  وأن  املجتمع 

العاملية.

110 مخالفة خالل شهر

كهرباء الشارقة تطلق حملة للتوعية بخطورة تخزين مواد بغرف 

العدادات وعدم تشغيل املكثفات

     وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أطلقت 

املكثفات  تشغيل  بأهمية  املشرتكني  لتوعية  حملة 

السكنية  املباين  يف  خاصة  القدرة  معامل  لتحسني 

مواد  تخزين  وخطورة  الكبرية  واملصانع  والتجارية 

نظافتها  عىل  املحافظة  وعدم  الكهرباء  غرف  يف 

مام يتسبب يف حوادث . وأوضح أن الهيئة نظمت 

ضمن فعاليات حملة التوعية دورات تدريبية شارك 

فيها عدد من املفتشني والفنيني حول طرق كشف 

الكهرباء واملياه  التوصيالت وعدادات  الرسقات يف 

والسكنية،  والصناعية  التجارية  واملنشآت  باملباين 

واتخاذ  املوقع  يف  املخالفة  مع  التعامل  وطريقة 

املخالفات  هذه  مثل  ردع  يف  الالزمة  اإلجراءات 

استنزاف وهدر  بأرضار ومخاطر  الجمهور  وتوعية 

بالعدادات  التالعب  عن  االبتعاد  ورضورة  الطاقة 

باملجتمعات  تليق  ال  سلبية  سلوكيات  باعتبارها 

نظم  ومراعاة  العامة  بحقوقها  والواعية  املثقفة 

عىل  أيضاً  اشتملت  كام  والسالمة،  األمن  ومعايري 

بيان االستخدام الخاطئ لغرف العدادات .

      

    وأوضح املهندس يارس عيىس أحمد رئيس قسم 

إعداد  يف  تساهم  الدورات  هذه  أن  العدادات 

العاملني واملختصني ملرحلة التفتيش الصارم وتوقيع 

املخالفات وأشار إىل أن عدم تشغيل معامل القدرة 

وزيادة  الكهربائية  الشبكات  كفاءة  عىل  يؤثر 

يقوموا  والفنييني  املفتشني  أن  إىل  مشرياً  األحامل 

االلتزام  برضورة  البداية  يف  املشرتكني  بإخطار 

وعدم  العدادات  غرف  ونظافة  املكثفات  بتشغيل 

االلتزام  عدم  حالة  ويف  بالغرف  مواد  ية  تخزين 

وفقاً  تدريجية  تكون  التي  املخالفات  توقيع  يتم 

لألحامل يف حالة عدم تشغيل املكثفات والتي تبدأ 

معامل  كان  حالة  يف  االستهالك  قيمة  من   1% ب 

القدرة أقل من 0.93 وتزيد تدريجياً حتي تصل إىل 

%20 من قيمة االستهالك 
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فعاليات  بالهيئة يف   املواصالت  إدارة      شاركت 

)املركبات  املستقبل  ملركبات  الدويل  املؤمتر 

وذلك  بديب  عقد  والذي  والهجينة(  الكهربائية 

املهندس  الدكتور  سعادة  توجيهات  إطار   يف 

أسطول  لتطوير  املوقر  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

واستخدام  للطاقة  بدائل  عن  والبحث  املركبات 

عىل  تحافظ  والتي  واملستدامة  النظيفة  الطاقة 

املؤمتر  فعاليات  يف  شارك  القادمة.  لألجيال  البيئة 

املواصالت  إدارة  مدير  القضاه  حسني  املهندس 

إدارة املواصالت تطلع عىل أفضل املامرسات 

خالل مشاركتها يف املؤمتر الدويل ملركبات 

املستقبل 

دورة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت      

العمل  فرق  إدارة  بعنوان  عمل  وورشة  تدريبية 

شهر  مع  تزامناً  وذلك  الفعال  املؤسيس  والقائد 

االبتكار  شهر  الهيئة  عليه  أطلقت  الذي  نوفمرب 

وشارك يف فعاليات الدورة التي استمرت يومني 30 

من املوظفني وقادة واعضاء الفرق املتخصصة التي 

شكلتها الهيئة لتطوير مجاالت العمل .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح      

الدورة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

تأيت  الهيئة  نظمتها  التي  العمل  وورشة  التدريبية 

وتأهيل  تدريب  إىل  الرامية  إسرتاتيجيتها  ضمن 

العلمية  والربامج  التقنيات  عىل  البرشية  كوادرها 

التي  املهام  شتى  يف  مهاراتهم  وتعزيز  الحديثة 

التدريب  توىل  الهيئة  أن  إىل  وأشار  بها.  يقومون 

اهتامًما خاصاً من خالل وضع برنامج متميز يهدف 

إىل  مشرياً  مستمر،  بشكل  البرشية  املوارد  لتطوير 

أن الهيئة حرصت عىل أن تتضمن الخطة التدريبية 

حيث  إدارة،  لكل  الفعلية  االحتياجات  العام  لهذا 

احتياجاتها  لتحديد  الصالحية  إدارة  كل  منح  يتم 

الفعلية  االحتياجات  من  انطالقاً  التدريبية 

للموظفني.

املوظفني  تدريب  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأكد      

برامج  خالل  من  العاملية  املواصفات  أفضل  وفق 

وداخل  خارج  الهيئة  تنفذها  متخصصة  تدريبية 

السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  الدولة 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

االرتقاء  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

مهاراتهم  وتنمية  الشارقة  حكومة  موظفي  بآداء 

لتنمية اإلبداع واالبتكار لدى موظفيها

كهرباء الشارقة تنظم دورة تدريبية وورشة عمل حول إدارة فرق 

العمل والقائد املؤسيس الفعال

موزة  وأشارت   . املستجدات   أحدث  ومتابعة 

العقرويب رئيسة قسم التدريب بالهيئة إىل أن قسم 

الهيئة يتلقى  يف  البرشية   املوارد  بإدارة  التدريب 

الهيئة  وأقسام  إدارات  لكل  التدريبية  االحتياجات 

التدريبية  الربامج  أن  وأكدت  الكرتوين،  بشكل 

يف  العاملني  أداء  تطوير  يف  فعال  بشكل  ساهمت 

مختلف التخصصات.

العمل  التدريبية وورشة  الدورة  أن      وأوضحت 

املؤسيس  والقائد  العمل  فرق  إدارة  بعنوان  كانت 

الفعال وقد نظمتها الهيئة بهدف إكساب املوظفني 

وأعضائها  املتخصصة  الفرق  وقلدة  املشاركني 

مهارات القدرة عىل االبتكار والتفاعل مع الجمهور 

القيادة  بفنون  واإلملام  وإيجايب،  صحيح   بشكل 

الخوف  عىل  والتغلب  الحديث  وتقنيات  الفعالة 

واملواجهة واالستعداد للظروف الطارئة للمفاجآت 

القلق  حاجز  كرس  إىل  باإلضافة  تحدث،  قد  التي 

الثقة  وتنمية  املواجهة  من  والخوف  النفيس 

أداء  من  يتمكنوا  حتى  املوظفني  لدى  بالنفس 

عملهم بالشكل األمثل.

والسيد محمد املال مساعد مدير اإلدارة واملهندس 

الهيئات  من  عدد  املؤمتر  وجمع  الشافعي  محمد 

الدوليني  والخرباء  العامليني  واملصنعيني  الحكومية 

والتطورات  املستقبلية  الفرص  ملناقشة  واملفكرين 

واإلبداعات يف قطاع املركبات الكهربائية والهجينة 

إدارة  مدير  القضاه  حسني  املهندس  وأوضح   .

فريدة  فرصة  يعد  املؤمتر  أن  بالهيئة  املواصالت 

القياسية  املواصفات  صياغة  يف  الهيئة  ملشاركة 

خدمة  كمزود  القطاع  هذا  يف  املنظمة  والقوانني 

وجهة تنفيذية رئيسة إلمارة الشارقة يف هذا املجال 

خاصة بعد إعتامد الشارقة كأول مدينة صحية يف 

الرشق األوسط. وتأيت مشاركة الهيئة يف هذا املؤمتر 

وخطة  إسترياتيجية  صياغة  يف  الجوهرية  ألهميته 

املجال  هذا  يف  الريادي  الهيئة  دور  لتعزيز  عمل 

الحيوي واملستقبيل.
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 يف إطار السعي نحو  نرش أهداف واسرتاتيجيات 

اعدتها  التي  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة 

الهيئة واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

الرتشيد  إدارة  كثفت  الشارقة،  حاكم  األعىل 

التي  والقيم  املبادئ  لرتسيخ   جهودها  بالهيئة 

ورشائح  فئات  جميع  لدى  الوثيقة   تضمنهتا 

من  والطفل  املرأة  استهدفت  حيث  املجتمع 

 « ملخيم   الختامي  الحفل  يف  مشاركتها  خالل 

تنظمه  الذي   2015 لعام   « الصيفي  مشمس 

باقة  تقديم  وتم  الشارقة   سيدات  نادي  إدارة 

والسحوبات  العمل  وورش  املسابقات  من 

والجوائز بجانب التوعية بساعة الرتشيد وتوقيع 

املهندسة غادة جمعة سامل  الوثيقة، وأوضحت 

التي نظمتها  الفعاليات  الرتشيد أن  إدارة  مدير 

اإلدارة خال ل الفرتة املاضية تضمنت  املشاركة 

تنظمه  الذي  الصيفي  املعسكر  ختام  حفل  يف 

للمجلس  التابعة  بالشارقة  الطفل  مراكز  إدارة 

مسابقات  تنظيم  خالل  من  لألرسة،  األعىل 

 50  ( يقارب  ملا  تحفيزية  وجوائز  عمل  وورش 

 )6-12  ( بني  أعامرهم  ترتاوح  منتسب  ( طفل 

سنة، حيث يستهدف املعسكر تثقيف األطفال 

كام  عليها  الحفاظ  ورضورة  املائية  بالبيئة 

شاركت الهيئة يف فعالية » أميش »  والتي تفاعل 

 ( الكرتونية  الشخصيات   مع  الجمهور  خاللها 

كهروب ، قطورة وشعلول ( باإلضافة إىل تنظيم 

ورشة عمل لألطفال، ضمن برامج حملة الصحة 

الصحي  التثقيف  إدارة  نظمتها  التي  والسياحة 

بنيلها  احتفاالً  األرسة  لشؤون  األعىل  باملجلس 

الشارقة  و)  العربية  السياحة  عاصمة  لقب 

مدينة صحية (

معدل  قياس  جهاز  تدشني  تم  أنه  إىل  وأشارت 

من  وذلك  الرتشيد  بإدارة  الكهرباء  استهالك 

أجل توضيح الفرق بني استهالك اإلنارة املرشدة  

أنشطة مكثفة ومشاركة 

مبادئ  لتفعيل  مجتمعية 

واسرتاتيجيات وثيقة الشارقة 

الرتشيد مدينة 

واألنواع األخرى الغري مرشدة .

إدارة  مدير  مساعد  املرزوقي  راشد  وأوضح 

توعية  يف  مستمرة  اإلدارة  جهود  أن  الرتشيد 

املجتمع بسبل الرتشيد املثىل حيث القى برنامج 

الرتشيد  إدارة  قدمته  الذي  بيدكم”  “ترشيدنا 

تجاوباً  للفتيان  اإلجتامعية  الرتبية  دار  يف 

 ، واإلدارة  للدار  املنتسبني  قبل  من  ملحوظاً 

الرتشيد  ساعة  مببادرة  اعجابهم  ابدوا  الذين 

املبادرة  لهذه  لإلنضامم  الفوري  واالستعداد 

الرتشيد  ساعة  وثيقة  عىل  توقيعهم  خالل  من 

كام اجتاز موظفي قسم الدعم الفني يف إدارة 

القضائية  للضبطية  التدريبية  الدورة  الرتشيد 

القضايئ  الضبط  مأمور  صفة  منحتهم  والتي 

بالنسبة للجرائم والتجاوزات التي تقع يف دائرة 

 ، الوظيفية  مبهامهم  تتعلق  والتي  اختصاصهم 

اإلنتاجية  وزيادة  األداء  تطوير  يف  يسهم  مام 

التطورات  ملواكبة  األفضل  وتقديم  والفعالية 
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التي تشهدها اإلمارة وتم تنظيم فعاليات حملة 

الرتشيد بالتعاون مع دائرة التخطيط واملساحة 

بالدائرة  واملراجعبني  املوظفني  توعية  بهدف 

واتباع  الطبيعية  الرثوات  عىل  الحفاظ  برضورة 

منهج الرتشيد يف استهالك الطاقة و املياه حيث 

تم الرشح عىل مجسم املاء والكهرباء باإلضافة 

املهندس محمد سعفان محارضة عن  إلقاء  إىل 

املساعده  والتقنيات  الرتشيد  واساليب  طرق 

وتسليط الضوء عىل ساعة الذورة كام تم توزيع 

الكتيبات واملنشورات التوعوية والتثقيفية عىل 

واملوظفني  املراجعني  من   )  400  ( مايقارب 

هيئة  صحية،  مدينة  الشارقة  برنامج  كرّم      

الربنامج  رشكاء  ضمن  الشارقة  ومياه  كهرباء 

والرعاة والجهات الداعمة والقامئة عىل الربنامج، 

للمناسبات  الجواهر  قاعة  يف  أقيم  حفل  يف 

الصحة  منظمة  اعتامد  بعد  وذلك  واملؤمترات، 

يف  صحية  مدينة  أول  الشارقة  أخرياً  العاملية 

للمنظمة،  اإلقليمية  الشبكة  ضمن  املنطقة، 

بعد إيفائها جميع املعايري واالشرتاطات الصحية 

الجديدة املتعلقة باملدن الصحية.

الليم  الدكتور املهندس راشد      تسلم سعادة 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة درع التكريم 

من  الشيخ عصام بن صقر القاسمي، املستشار 

العليا  اللجنة  رئيس  الحاكم،  سمو  مكتب  يف 

تكريم الهيئة ضمن رشكاء برنامج الشارقة مدينة صحية

الرتشيد يف  إدارة  متتاليني وشاركت  يومني  ملدة 

إدارة  أطلقته  التي  بيت  مرشوع مزرعة يف كل 

لشؤون  األعىل  باملجلس  والتوعية  التثقيف 

التوايل  عىل  السابعة  للسنة  بالشارقة   األرسة 

واملسائية،  الصباحية  الفرتتني  عىل  أسبوع  ملدة 

وذلك بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

والدوائر املحلية وبعض الرشكات املتخصصة يف 

املجال الزراعي، وذلك يف مجلس ضاحية مويلح 

السويدي  سامل  بن  خميس  سعادة  بحضور 

بالشارقة  الضواحي والقرى  رئيس دائرة شؤون 

، ومتثلت مشاركة إدارة الرتشيد بإلقاء محارضة 

عن طرق ترشيد املياه يف مجال الزراعة بجانب 

توعوية  كتيبات  ومعرض  لألطفال  رسم  ورشة 

 )  600 ( مايقارب  توزيع  املجلس وتم  ملرتادي 

هدية للمشاركني. 

معرض  الرتشيد  ادارة  زارت  أخرى  ناحية  ومن 

اضاءة الرشق االوسط مبركز دىب التجارى العاملى 

والحلول  الجديدة  التوجهات  عىل  للتعرف 

الحديثة  بالطرق  االضاءة  النظمة  املستدامة 

واملرشدة للطاقة.

الصحية  املدن  برنامج  إىل  الشارقة  النضامم 

منظومة  نتيجة  املنظمة  اعتامد  وجاء  العاملي 

الجهات  جميع  فيها  تشاركت  تراكمية  عمل 

واملعايري  الخدمات  لتوفري  الشارقة،  إمارة  يف 

الصحية السليمة املرتكزة إىل توجيهات صاحب 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة،  القاسمي، عضو املجلس األعىل حاكم 

يف تحقيق األمن الصحي، وتوفري أفضل املعايري 

الصحية والبيئية يف اإلمارة.

رؤساء  تكريم  االحتفال  خالل  وتم       

الشارقة  برنامج  ملعايري  والقادة  الفرق  وأعضاء 

للربنامج  الداعمة  واملؤسسات  صحية  مدينة 

ومياه  كهرباء  هيئة  وهي  الراعية،  واملؤسسات 

الشارقة واتصاالت ومواصالت الشارقة وجامرك 

التعاونية  الشارقة  وجمعية  وجلفار  الشارقة 

وصناعة  تجارة  وغرفة  ووقاية  الشارقة  وبلدية 

الشارقة.
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    كثفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها يف 

املكثفات  بأهمية تشغيل  التوعية  تنفيذ حملة 

يف  الكهربائية  للشبكة  القدرة  معامل  لتحسني 

وتوفري  والصناعية  والسكنية  التجارية  املباين 

وسائل األمن والسالمة بغرف العدادات ونفذت 

فعاليات  كلباء  بالهيئة يف مدينة  التفتيش  فرق 

للمنازل  ميدانية  زيارات  خالل  من  الحملة 

واملنشآت، كشفت عن 07 مخالفة خالل أسبوع 

تتمثل يف 60 مخالفة عدم تشغيل املكثفات و10 

مخالفات تخزين مواد بغرف عدادات الكهرباء 

مام يشكل خطورة كبرية ومخالفة ملعايري األمن 

والسالمة والنظم واإلجراءات القانونية وتسبب 

يف حدوث الحرائق.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأكد سعادة      

أهمية  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

باعتبارها من  الكهربائية  الطاقة  املحافظة عىل 

العنارص األساسية ألي تنمية حقيقية وطموحة، 

وحرص الهيئة عىل تعميق الوعي بقضايا ترشيد 

استخدامات  يف  والسالمة  واألمن  االستهالك 

تبذله  ما  لبيان  إضافة  الجميع  لدى  الكهرباء 

70 مخالفة خالل أسبوع يف كلباء

كهرباء الشارقة تكثف جهودها للتوعية بأهمية تشغيل املكثفات وخطورة التخزين 

بغرف العدادات 

الهيئة من جهود وموارد مالية لتوليد الكهرباء 

برامج  تنوع  أن  إىل  مشريا  وتوزيعها،  ونقلها 

ترشيد االستهالك الهدف منه الوصول إىل كافة 

نحقق  وأن  املجتمع  ورشائح  العمرية  الفئات 

حلم الشارقة مدينة الرتشيد العاملية. وأشار إىل 

حملة  أطلقت  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن 

املكثفات  تشغيل  بأهمية  املشرتكني  لتوعية 

لتحسني معامل القدرة خاصة يف املباين السكنية 

تخزين  وخطورة  الكبرية  واملصانع  والتجارية 

عىل  املحافظة  وعدم  الكهرباء  غرف  يف  مواد 

نظافتها مام يتسبب يف حوادث وحرصت الهيئة 

عىل أن تشمل الحملة جميع املناطق يف إمارة 

الشارقة .

واالرشاد  بالتوعية  تبدأ  الهيئة  أن  وأوضح      

اإلجراءات  اتخاذ  يتم  االلتزام  عدم  حالة  ويف 

وتوعية  املخالفات  هذه  مثل  لردع  القانونية 

وهدر  استنزاف  ومخاطر  بأرضار  الجمهور 

والسالمة  األمن  ومعايري  نظم  ومراعاة  الطاقة 

بالعدادات  التالعب  عن  االبتعاد  ورضورة 

باعتبارها سلوكيات سلبية ال تليق باملجتمعات 

وأوضحت  العامة.  بحقوقها  والواعية  املثقفة 

أن  كلباء  إدارة  مدير  الزعايب  موزة  املهندسة 

معامل  تحسني  عىل  يعمل  املكثفات   تشغيل 

استهالك  ويخفض  الكهربائية  للشبكة  القدرة 

تكليف  يف  ويوفر  التوليد  محطات  يف  الوقود 

إنتاج الطاقة ويقلل نسبة االنبعاثات الكربونية.

الهيئة  تطبقها  التي  اإلجراءات  أن  إىل  وأشارت 

بتشغيل  االلتزام  عدم  حالة  يف  املخالفني  تجاه 

بعرشة  تقدر  غرامة  تحصيل  تتضمن  املكثفات 

القدرة  آالف درهم ويف حالة ثبوت أن معامل 

من  تبدأ  غرامات  تحصيل  يتم   0.93 من  أقل 

إىل  تصل  حتي  تدريجياً  وتزيد  درهم  آالف   3

فرق  أن  إىل  االستهالك، مشرية  قيمة  من   20%

التفتيش تم تأهيلها بأفضل املستويات العاملية.

بتشغيل  االلتزام  برضورة  املشرتكني  وناشدت 

كل  لها  الدورية  الصيانة  وإجراء  املكثفات 

الطاقة  عىل  الحفاظ  يف  للمساهمة  أشهر   6

العنارص  من  باعتبارها  واستدامتها  الكهربائية 

األساسية ألي تنمية حقيقية. 
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد     

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

الحلول  خالل  من  الخدمات  لتطوير  تسعي 

الذكية األكرث تطوراً، متاشياً مع رؤية وتوجيهات 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

الخدمات  تقديم  يف  واالبداع  التميز  بتحقيق 

الرفاهية  يحقق  مبا  الشارقة  إمارة  لسكان 

ستشهد  الهيئة  أن  إىل  وأشار  لهم،  والسعادة 

تطبيق  مجال  يف  طفرة  املقبلة  املرحلة  خالل 

من  الذكية،  والعدادات  الشبكات  منظومة 

وتطبيق  املطلوبة  التحتية  البنية  تشييد  خالل 

حلول هندسة الشبكات وتطوير مركز التحكم، 

الجغرافية  املعلومات  نظم  أحدث  إىل  استنادا 

نوعية  نقلة  تحقيق  يف  فعال  بدور  واملساهمة 

ورفع  للمشرتكني  املقدمة  الخدمات  حيث  من 

 )50%( إىل  تصل  بنسبة  الطاقة  إنتاج  كفاءة 

التوليد  محطات  يف  التشغيل  تكلفة  وتخفيض 

وتقليل نسبة الفاقد من شبكات الكهرباء حتى 

يصل إىل النسبة العاملية  وهي )3%( .

الدكتور  سعادة  استقبال  خالل  ذلك  جاء    

من  املستوى  رفيع  لوفد  الليم  راشد  املهندس 

مارتن  ضم  العاملية   »ABB« يب  يب  أي  رشكة 

زيوريرش املدير االقليمي لوحدة أعامل أنظمة 

وساشني  األوسط   الرشق  يف  الطاقة   شبكات 

وكايل مدير مجموعة املنتجات املحلية لشبكات 

سبل  الجانبان  وبحث  الطاقة  وأنظمة  االتصال 

الهيئة  سعي  إطار  يف  املشرتك  التعاون  تعزيز 

نحو التميز وتحقيق الريادة يف مجاالت عملها، 

الشبكات  منظومة  تطبيق  مجال  يف  السيام 

والعدادات الذكية والحفاظ عىل البيئة ، حيث 

تعترب رشكة أي يب يب من الرشكات الرائدة عاملياً 

املهندس  الدكتور  واستعرض  املجال.  هذه  يف 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

الفعال  ودورها  الهيئة،  اسرتاتيجية  الوفد  مع 

الشارقة،  إمارة  يف  املستدامة  التنمية  تعزيز  يف 

وخططها املستقبلية والدراسات واألبحاث التي 

والطاقة  الطاقة  مجاالت  يف  تنفيذها  تعتزم 

املتجددة خالل املرحلة املقبلة.

    وأشاد بالتعاون القائم بني هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة ورشكة ABB ، مثنياً عىل رسعة اإلنجاز 

الرشكة،  هذه  بهام  تتمتع  اللذين  العمل  ودقة 

من  املتخصصة  الفنية  كوادرها  عىل  وكذلك 

منظومة  تطبيق  أن  وأوضح  وفنيني.  مهندسني 

الشارقة،  بإمارة  الذكية  والعدادات  الشبكات 

يعد إحدى االسرتاتيجيات الشاملة التي وضعتها 

الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  ضمن  الهيئة 

وارتفاع  االستهالك،  زيادة  عملية  ملواجهة 

قارئ  مشكالت  عىل  ستقىض  أنها  كام  األحامل 

العداد واملحصل وطباعة الفواتري وتحصيلها ألن 

القراءة لكل املشرتكني ستكون مرتبطة بالشبكة، 

مرشوعات  لتنفيذ  تسعى  الهيئة  أن  إىل  مشرياً 

بعد  الذكية  األنظمة  لشبكات  التحتية  البنية 

كربيات  من  عدد  مع  مستفيضة  دراسات 

لضامن  املتخصصة  واملحلية  العاملية  الرشكات 

الجودة والكفاءة .

   وأشار إىل أن استخدام الشبكات الذكية ميكن 

الطاقة  من   50% حوايل  توفري  عىل  يعمل  أن 

املدير  زيوريرش  مارتن  وأثنى  الكهربائية. 

الطاقة   شبكات  أنظمة  أعامل  لوحدة  االقليمي 

اي يب يب عىل جهود  األوسط برشكة  الرشق  يف 

اإللكرتونية  الخدمات  وتطوير  لتسهيل  الهيئة 

بنية  تأسيس  عىل  العمل  خالل  من  والذكية، 

الحلول  مسرية  تعزز  ومتوازنة،  فعالة  تحتية 

وتبسيط  الذكية  الخدمات  وتبني  الذكية 

اإلجراءات ، وتقديم خدماتها ملتعامليها بكفاءة 

»أي  رشكة  ان  وأكد  املستوى.   عالية  وجودة 

»هيئة  مع  التعاون  تعزيز  عىل  تحرص  يب«  يب 

كهرباء ومياه الشارقة« يف مسريتها نحو التطوير 

أفضل  وفق  الطاقة  شبكات  أنظمة  وتحديث 

من  عدد  تبني  خالل  من  العاملية  املواصفات 

الحديثة  التقنيات  وتطبيق  والربامج  السياسات 

لتلبية الطلب املتزايد والعمل عىل تطوير هذا 

القطاع الحيوي.

كهرباء الشارقة تبحث تنفيذ مرشوعات البنية التحية 

ألنظمة الشبكات الذكية مع »ABB« العاملية
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برنامج  الشارقة  ومياه  كهرباء     نظمت هيئة 

بهدف   موظف   100 لعدد  مكثف  تدريبي 

اإلجراءات  بكافة  االلتزام  بأهمية  توعيتهم 

 )IMS( الخاصة بتطبيق نظام الجودة املتكامل

عىل   والحصول  لتطبيقه  الهيئة  تسعى  الذي 

 ،  9001 اآليزو  ملواصفات  املطابقة  شهادات 

وذلك   ،  27001  ،  50001  ،  18001  ،  14001

للمواصفات  الربيطانية  الهيئة  مع  بالتعاون 

بهدف تطوير منظومة العمل اإلداري والجودة 

الشاملة ونظام إدارة أمن املعلومات واإلجراءات 

وتحسني  والسالمة  والصحة  والبيئة  الداخلية  

تطوير  إىل  إضافة  املشرتكني.  رضا  مستوى 

أهداف وسياسة إدارة وترشيد استهالك الطاقة 

إىل  يؤدي  مبا  العاملية  املواصفات  ألفضل  طبقاً 

إمارة  سكان  لكافة  مضافة  قيمة  أكرب  تقديم 

الشارقة من مواطنني ومقيمني.

     وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

الهيئة  أن   الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

التي  العمل  وورش  التدريبي   الربنامج  نظمت 

شارك فيها 100 موظف من اإلدارات واألقسام 

املختلفة بالهيئة بهدف تطوير مهارات املوظفني 

نظام  مع  تتناسب  بحيث  قدراتهم  وتنمية 

لتطبيقه  الهيئة  تسعى  الذي  املتكامل  الجودة 

يب  للمواصفات  الربيطاين  املعهد  مع  بالتعاون 

إس آي والذي يعترب من أفضل املؤسسات عىل 

مستوى العامل يف مجال منح شهادات املطابقة .

املوظفني  تدريب  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأكد 

برامج  وفق  العاملية  املواصفات  أفضل  وفق 

تدريبية متخصصة تنفذها الهيئة خارج وداخل 

السمو  لتوجيهات صاحب  تنفيذاً  الدولة وذلك 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

وتنمية  الشارقة  بآداء موظفي حكومة  االرتقاء 

مهاراتهم ومتابعة أحدث املستجدات  .

   وأشار محمد عبدالله مدير إدارة التميز إىل 

لبنود  تنفيذاً  جاء  التدريب  الربنامج  تنفيذ  أن 

عىل  للمواصفات  الربيطاين  املعهد  مع  اإلتفاق 

تشمل  للموظفني  تدريبية  دورات  عدة  عقد 

املتكاملة   الجودة  أنظمة  مبتطلبات  التعريف 

وطرق توثيق أنظمة الجودة إضافة إىل التدقيق 

الداخيل ألنظمة الجودة املتكاملة .

نظام  لتطبيق  الهيئة  سعي  أن  إىل  وأشار      

الجودة املتكامل ) IMS( والحرص عىل تدريب 

املوظفني يعترب مؤرشاً ودلياًل واضحاً عىل التزامها 

باتباع املامرسات واملعايري العاملية والسليمة يف 

مستوياتها  جميع  وعىل  الجودة  إدارة  مجال 

األنظمة  أحدث  من  متكاملة  مجموعة  واتباع 

والحرص  الجودة  لضامن  العامل  التكنولوجية يف 

مع  الوثيق  والتعاون  الجهود  تنسيق  عىل 

والجامعات  الحكومية  الحكومية وغري  الجهات 

ومراكز البحث العلمي وجميع الرشكاء املعنيني 

إمارة  لسكان  الخدمات  أفضل  لتقديم  سعياً 

الشارقة.

كهرباء الشارقة تنظم برنامج تدريبي مكثف 

ملوظفيها لتوعيتهم بإجراءات نظام الجودة الشاملة 
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كهرباء الشارقة تطلق مبادرات ذكية وتستعرض خدماتها االلكرتونية 

مبعرض جيتكس

املهندسة / إميان الخيال
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خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقت     

لتكنولوجيا  جيتكس  معرض  يف  مشاركتها 

الفرتة  خالل  ديب  يف  أقيم  الذي  املعلومات 

مجموعة   ،2015 أكتوبر   22 إىل   18 من 

من  عدد  واستعرضت  الذكية  املبادرات  من 

االلكرتونية  والخدمات  والربامج  التطبيقات 

يف  وتسهم  للمشرتكني  توفرها  التي  املتقدمة 

الخدمات  أفضل  وتوقري  التطوير  جهود  تعزيز 

وتضم املبادرات اسرتاتيجة الهيئة الذكية 2020 

مبصنع  خاصة  ومبادرات  ذكية  وتطبيقات 

ومنظومة  والرتشيد  الصيانة  وأعامل  زالل  مياه 

العدادات الذكية.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد     

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن املشاركة 

تايت يف إطار االسرتاتيجيات التي وضعتها الهيئة 

الرتشيد من خالل  الشارقة مدينة  وثيقة  ضمن 

تفعيل دور املعارض لتوعية اكرب عدد من الناس 

باالستخدام األمثل للطاقة واملياه والجهود التي 

وتوفري  العمل  مجاالت  لتطوير  الهيئة  تبذلها 

بأهمية  والتوعية  املواصفات  بأفضل  الخدمات 

وسلوكيات الرتشيد الصحيحة.

عىل  واالعتامد  الخدمات  تطوير  أن  وأكد    

ومياه  كهرباء  بهيئة  املتقدمة  التكنولوجيا 

صاحب  ورؤى  لتوجيهات  تنفيذاً  يأيت  الشارقة 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

التطوير  أبحاث  أحدث  مواكبة  برضورة 

كافة  يف  وتطبيقها  املتقدمة  والتكنولوجيا 

أن  إىل  وأشار  الشارقة.  بإمارة  العمل  مجاالت 

للمشرتكني  الفرصة  تتيح  املعرض  يف  املشاركة 

والزائرين للتعرف واإلطالع عىل أحدث خدمات 

الهيئة اإللكرتونية والذكية ، وتهدف الهيئة من 

مع  الخربات  تبادل  إىل  املعرض  يف  املشاركة 

أكرب معارض  أحد  يعد  املشاركة حيث  الجهات 

الهيئة  جهود  أن  مؤكداً  العامل،  يف  التكنولوجيا 

والحمالت  املبادرات  إطالق  عىل  تركز  حالياً 

الذكية  والخدمات  باملبادرات  املشرتكني  لتوعية 

حصول  لضامن  وفرتها  التي  وااللكرتونية 

املشرتكني عىل خدمات ذات كفاءة عالية، حيث 

كام  وتطويرها،  التقنيات  أحدث  اعتمدت عىل 

أسهمت اإلسرتاتيجية التي وضعتها الهيئة بشكل 

وضامن  الحالية  لإلنجازات  الوصول  يف  كبري 

استخدام  نسب  زيادة  للمشرتكني  فائدتها 

الخدمات والتطبيقات الذكية.

    وأوضحت املهندسة إميان الخيال مدير إدارة 

باستمرار  تحرص  الهيئة  أن  املعلومات  تقنية 

املشرتكني  ومتطلبات  احتياجات  تلبية  عىل 

العاملية وأفضلها،  الجودة  أعىل معايري  لتحقيق 

الذكية  الهيئة  اسرتاتيجة  الهيئة  أطلقت  ولذلك 

يف  املامرسات  أفضل  تطبيق  خالل  من    2020

توفري وطرح الخدمات اإللكرتونية والذكية عن 

طريق تطبيقات اآليفون واألجهزة اللوحية التي 

تعمل بنظام ios أو األندرويد وإمكانية إنجاز 

من  واالستفادة  وزمان  مكان  أي  يف  املعامالت 
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املوظفني  تأهيل  جانب  إىل  األخرى  املميزات 

للتحول الذيك إلمتام املعامالت بالطريقة األرسع 

واألكرث مالءمة وبأماٍن تام .

 

قسم  رئيس  السويدي  مروة  وأكدت      

يف  املشاركة  أن  بالهيئة  االلكرتونية  الخدمات 

الذكية  التطبيقات  عرض  تضمنت  املعرض 

الهيئة  تعمل  التي  زالل  مياه  مبصنع  الخاصة 

عىل توفريها حتى ميكن الحصول عىل منتجات 

وتنظيم  الذكية  الربامج  طريق  عن  املصنع 

عن  وتوفريها  الخدمة  وطلب  الصيانة  اعامل 

طريق الهواتف املحمولة واألجهزة الذكية ، كام 

الذكية  الربامج  استعراض  املعرض  خالل  سيتم 

الخاصة برتشيد استهالك الطاقة واملياه واملبادرة 

التي أطلقتها الهيئة تحت شعار فكريت لـ سيوا 

عن  املشرتكني  ومالحظات  مقرتحات  الستقبال 

األنظمة  عرب  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات 

الهيئة يف املعرض  والربامج الذكية ، كام تعرض 

الذكية  العدادات  منظومة  تطبيق  يف  جهودها 

يف إمارة الشارقة

الهيئة  توفري  من  الهدف  أن  إىل  وأشارت 

الذكية  الهواتف  عرب  خدماتها  من  كبرياً  عدداً 

التيسري  هو  واإلنجليزية  العربية  وباللغتني 

خالل  من  والجهد  الوقت  وتوفري  العمالء  عىل 

تعمل  حيث  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 

حديثة  تكنولوجية  تقنيات  اعتامد  عىل  الهيئة 

أفضل  إىل  املشرتكني  خدمة  مبعايري  للوصول 

املستمر  االرتقاء  وتعزيز  العاملية،  املستويات 

معايري  توفري  لضامن  املؤسيس  التميز  بعملية 

للمشرتكني وبالتايل تحقيق  خدمة غري مسبوقة 

السعادة والراحة للمتعاملني.

إدارة الرتشيد تطلق برامج ألعاب 

ذكية للرتشيد مبعرض جيتكس 

    أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامج 

لأللعاب الذكية لألطفال يتضمن معلومات عن 

الطاقة  استهالك  لرتشيد  الصحيحة  السلوكيات 

واملياه وذلك خالل مشاركتها يف فعاليات معرض 

جيتكس للتقنية وجاءت مشاركة إدارة الرتشيد 

والعاب  مسابقات  تضمنت  مميزة  بفعاليات 

مبتكرة لجذب الزائرين لجناح الهيئة وتوعيتهم 

بأساليب وسلوكيات الرتشيد السليمة 

مدير  مساعد  املرزوقي  راشد  وأوضح      

والتثقيف  التوعية  قسم  رئيس  الرتشيد  إدارة 

األرس  من  العديد  استقطبت  الفعاليات  أن 

والعائالت الذين أبدوا اعجابهم مبا تقدمه هيئة 

يف  وتوعية  خدمات  من  الشارقة  ومياه  كهرباء 

وتعرفوا  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  مجال 

عىل الربامج املختلفة التي تنفذها الهيئة ضمن 

الشارقة  حلم  لتحقيق  محددة  اسرتاتيجية 

بوثيقة  الزائرين  توعية  تم  كام  الرتشيد،  مدينة 

الرتشيد ودعوتهم لالنضامم اليها ليكونوا فاعلني 

ترشيد  يف  ايجايب  دور  خالل  من  املجتمع  يف 

االستهالك.



خالل االحتفال بشهر 

الوفاء للجنود البواسل 

والشهداء األبرار

موظفو كهرباء 

الشارقة يوقعون وثيقة 

الوالء للقيادة الرشيدة 
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    نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة إحتفاالً 

مبادرة  خالله  أطلقت  الرئييس  مقرها  يف 

التوقيع  عىل  واملراجعني  املوظفني  لتشجيع 

السمو  لصاحب  واإلنتامء  الوالء  وثيقة  عىل 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 

والقيادات الرشيدة وكرمت خالل االحتفال عدد 

من موظفيها الذين أنهوا فرتة االخدمة الوطنية 

تزامناً مع شهر الوفاء الذي أطلقته الهيئة عىل 

شهر أكتوبر الجاري تضامناً مع جنودنا البواسل 

من  قدموه  تقديرا وعرفانا مبا  األبرار  وشهدائنا 

من  عدد  تكريم  إىل  باإلضافة  للوطن   عطاء 

موظفيها املبدعني الذين قدموا أفكار وانجازات 

متميزة .

املهندس  الدكتور  سعادة  االحتفال  شهد      

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

الشيباين  محمد  عبدالله  وسعادة الدكتور 

الوالء  لوثيقة  التنفيذي  والرئيس  املؤسس 

واالنتامء حيث كرمته الهيئة إلختياره الشخصية 

عليه  أطلقت  الذي  أكتوبر  شهر  عن  املتميزة 

وجنود  الرشيدة  للقيادات  الوفاء  شهر  الهيئة 

الوطن وشهدائه البواسل وذلك  ملا له من دور 

القيم  لتعزيز  املجتمع  مع  التواصل  يف  مؤثر 

الوطنية وترسيخ الوالء واالنتامء.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

الهيئة   جهود  إطار  يف  يأيت   االحتفال  هذا  أن 

والقيادات  للوطن  واالنتامء  الوالء  قيم  لرتسيخ 

عىل  والتشجيع  املجتمع  فئات  لدى  الرشيدة 

وتوفري  األداء  وتحسني  العمل  وتطوير  التميز 

القيادة  أن  إىل  مشرياً  لإلبداع  األمثل  البيئة 

الرشيدة يف البالد كرست هذه املبادئ والقيم يف 

النفوس قوالً وفعاًل مام ساهم يف الحفاظ عىل 

الوطن  راية  عىل  واالبقاء  الوطنية  اإلنجازات 

بالعمل  وااللتفاف حول  خفاقة عالية وطالب 

الذات  وإنكار  والتجرد  الرشيدة  الوطن  قيادة 

ما تحقق من  للحفاظ عىل  وتحمل مسئولياتنا 

واالزدهار  البناء  مسرية  واستمرار  ورخاء  تطور 

االنجازات  من  مزيد  تحقيق  يف  قدماً  للميض 

عىل أرض اإلمارات الطيبة.

موظفيها  تحفيز  إىل  تهدف  الهيئة  أن  وأكد     

واجباتهم،  أداء  يف  التميز  عىل  وتشجيعهم 

العمل  نطاق  يف  التسهيالت  جميع  وتوفري 

مسرية  تعزيز  أجل  من  املهارات  وتنمية 

التطوير يف الهيئة وتحرص عىل تكريم موظفيها 

الوظيفية  املستويات  مختلف  يف  املتميزين 

الحفل  برنامج  وتضمن  القطاعات.  بكافة 

القصرية حول عدد من  عرض لعدد من األفالم 

ولقاءات  الوفاء  شهر  خالل  الوطنية  الفعاليات 

مع املوظفني الذين أنهوا فرتة الخدمة الوطنية 

فقرة  عرض  تم  كام  تكرميها  تم  التي  والفئات 

فنية من إعداد وتنفيذ طالب وطالبات مدرسة 

»الجندي  بعنوان  الدولية  الربيطانية  الشارقة 

الصغري« .

      وتم خالل االحتفال تكريم فرق عمل غرفة 

أمن العمليات  ضمن فئة الجنود املجهولني وهم 

ويبذلون  صمت  يف  يعملون  الذين  املوظفون 

جهودهم باخالص وتفاين ، وضمن مبادرة رجال 

عبدالرحيم حسني  تكريم  تم  الهيئة   ذاكرة  يف 

السهالوي الذي التحق للعمل بالهيئة عام 1976 

، كام تم تكريم عدد من املوظفني األكرث التزاماً 

متأخرة  ألوقات  واالستمرار  العمل  مبواعيد 

النجاز املهام ضمن مبادرة مدراء الوقت ، وتم 

لتقدميه  العبيديل  عبدالقادر  املوظف  تكريم 

أفضل مقرتح إبداعي خالل شهر أكتوبر، كام تم 

املنتهية  املوظفون  فئة  وهم  سيوا  رواد  تكريم 

خدمتهم واملتقاعدين، كام كرم سعادة الدكتور 

حصلوا  الذين  املثابرين  الليم  راشد  املهندس 

عىل مؤهالت علمية خالل العمل 

محمد  عبدالله  الدكتور  سعادة  وأثنى      

لوثيقة  التنفيذي  والرئيس  املؤسس  الشيباين 

الوالء واالنتامء خالل الكلمة، التي ألقاها بهذه 

ومياه  كهرباء  هيئة  مبادرات  عىل  املناسبة 

عىل  التوقيع  عىل  املوظفني  لتشجيع  الشارقة 

وثيقة الوالء واالنتامء وإطالق شهر الوفاء عىل 

أطلقتها  التي  املتميزة  واملبادرة  أكتوبر  شهر 

مشرياً   ، وفاءك«  عن  »عرب  شعار  تحت  الهيئة 

هذه  الحتضان  سباقة   أصبحت  الهيئة  أن  إىل 

املبادرات لالعرتاف بالجميل والعرفان ملا تقدمه 

القيادات الرشيدة لشعب اإلمارات الذي أصبح 

أسعد شعب عىل األرض بفضل حكامه وقياداته 

الدكتور  لسعادة  الشكر  ووجه  الرشيدة. 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه  املهندس راشد 

الشارقة لتبنيه هذه املبادرات النبيلة، ومتنى أن 

تستمر وتنتقل إىل باقي الجهات الحكومية.



كهرباء الشارقة تطلق حملة »عرب عن وفائك« لتعزيز الهوية الوطنية 

واالنتامء لدى موظفيها

الشارقة حملة      أطلقت هيئة كهرباء ومياه 

قيم  لتعزيز   « وفائك  عن  عرب   « شعار  تحت 

لدى  الرشيدة  والقيادة  للوطن  واالنتامء  الوالء 

املوظفني وتفعيل مشاركتهم املجتمعية وحثهم 

فعاليات  ودشن  الجهد  من  مزيد  بذل  عىل 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  الحملة 

رئيس الهيئة وعدد من مدراء االدارات ورؤساء 

األقسام. 

    وتتضمن فعاليات الحملة التوقيع عىل مجسم 

وشجرة الوالء وتنظيم عدد من الفعاليات التي 

وشارك يف  واالنتامء  الوطنية  الهوية  قيم  ترسخ 

تدشني الحملة عدد من طالب وطالبات مدرسة 

تقديم  يف  املشاركة  خالل  من  للصم  األمل 

محارضة  تنظيم   إىل  باإلضافة  الوطني  النشيد 

بعنوان »الهوية الوطنية« قدمتها الدكتورة أمل 

بالهول الفاليس.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 

االنتامء  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

والوالء للوطن والقيادة الرشيدة متأصل وراسخ 

الغالية  رايتنا  عىل  قلوبنا  وتوحدت  نفوسنا  يف 

العالية، وهذا دافعاً للمزيد من العطاء الصادق 

وغري املحدود، والذي يصل عند شعب اإلمارات 

واألرواح  باألعامر  التضحية  درجة  إىل  الكريم 

واحداً  صفاً  والوقوف  ورفعته  الوطن  أجل  من 

وراء قيادتنا الرشيدة التي ال تألو جهداً يف توفري 

كافة سبل الحياة الكرمية والرفاهية .

بالهيئة  االتحاد  فريق  إطالق  أن  وأكد      

لتشجيع  تهدف   ) وفائك  عن  )عرب  لحملة 

املوظفني وفئات املجتمع عىل التعبري عن حبهم 

وانتامئهم ووالئهم  لوطنهم وقيادتهم من خالل 

لتعزيز  العمل  يف  واالجتهاد  واإلخالص  التفاين 

يف  واالستمرار  الوطن  حققها  التي  املكتسبات 

فعاليات  أن  إىل  والتطورمشرياً  االزدهار  مسرية 

كافة  املقبلة يف  املرحلة  الحملة مستمرة خالل 

املواقع بالهيئة.
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استعرض      

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ضمن 

فعاليات املؤمتر الخليجي السنوي الثاين للطاقة 

واملياه يف ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان 

وجهود  رؤية   « االستهالك  وترشيد  »االستدامة 

تحقيق  مجال  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

رفع  خالل  من  االستهالك  وترشيد  االستدامة 

 )50%( إىل  تصل  بنسبة  الطاقة  إنتاج  كفاءة 

التوليد  محطات  يف  التشغيل  تكلفة  وتخفيض 

وتقليل نسبة الفاقد من شبكات الكهرباء حتى 

يصل إىل النسبة العاملية  وهي )%3( وتحقيق 

التنمية املستدامة والحفاظ عىل حقوق األجيال 

القادمة يف املوارد الطبيعية . وأكد خالل ورقة 

هيئة  أن  املؤمتر  خالل  قدمها  التي  العمل 

كهرباء ومياه الشارقة تويل اهتامما كبرياً بحفظ 

وترشيد استخدام الطاقة وبناء الشبكات الذكية 

انواع  أجود  واستخدام  البيئة  عىل  والحفاظ 

الوقود وتطبيق أفضل املواصفات العاملية للحد 

خالل  من  الكربونية  واالنبعاثات  الثلوث  من 

املبادرات املبتكرة التي تنفذها الهيئة بالتعاون 

التقني  التطور  الجهات ملواكبة  العديد من  مع 

يف  العاملية  الجودة  معايري  أحدث  وتطبيق 

والحفاظ  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  مجال 

التي  الطاقة  مصادر  حفظ  ملبادئ  وفقاً  عليها 

تكفل بها مكتب األمم املتحدة لتطوير الربامج 

الصناعية والتي تبنتها منظمة املقاييس العاملية 

هيئة  وكانت   )50001( ايزو  مسمى  تحت 

ومياه  كهرباء  أول هيئة  الشارقة  ومياه  كهرباء 

ومن  وتطبقها  التوصيات  هذه  تتبنى  عربية 

هذا املنطلق تضمنت اسرتاتيجية الهيئة تحديد 

بنسبة  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  نسبة 

عىل  الهيئة  تعمل  اسرتاتيجي  كهدف    30%

تحقيقه بالتعاون مع الجهات األخرى من خالل 

وضع املبادرات التي تضمن تحقيقه.

تبادل  العمل عىل أهمية      وركز خالل ورقة 

وتدعيم  وتعزيز  الجهود  وتضافر  الخربات 

املبتكرة   الحلول  إليجاد  التعاون،  عالقات 

الطاقة يف منطقة  التي تواجه قطاع  للتحديات 

املؤمتر  هذا  مثل  أن  إىل  مشرياً  العريب،  الخليج 

يساهم يف تحفيز التعاون مع الهيئات الخليجية 

املتخصصة ويعزز جهود البحث العلمي محلياً 

ومناقشة  الخربات  تبادل  ويسهل  وإقليمياً،  

الطاقة  مجال  يف  والتطورات  املستجدات  آخر 

السياسات والربامج  الكهربائية وتبني عدد من 

والسبل  الوسائل  تعزز  التي  الكهربائية 

قطاع  يف  تقدم  بتحقيق  الكفيلة  والخطوات 

،  وتعمل  املتزايد عليه  الطلب  لتلبية  الكهرباء 

تحقيق  اجل  من  عليه  واملحافظة  تطويره  عىل 

التقدم  مسرية  لخدمة  اإلنجازات  من  املزيد 

االتجاه  إىل  وأشار  املجلس.  دول  يف  والنامء 

يف  املستدامة  التنمية  عىل  الرتكيز  يف  العاملي 

مجال الطاقة واملياه حيث حددت األمم املتحدة 

االستدامة  لتحقيق  هدف   17 املايض  الشهر 

تضمنت مبدأين السادس والسابع حول التنمية 

املستدامة يف مجال الطاقة واملياه ألهميتهم يف 

استمرار الحياة والتطور االقتصادي واالجتامعي 

مؤكدأ أن هناك طلباً عاملياً متزايداً عىل مصادر 

املستدامة  الطاقة  عىل  الرتكيز  ويجب  الطاقة، 

ملواجهة التحديات البيئية.

ضمن ورقة عمل قدمها رئيس الهيئة 

كهرباء الشارقة تستعرض جهودها لتحقيق االستدامة وترشيد االستهالك أمام 

املشاركني يف املؤمتر الخليجي الثاين للطاقة واملياه 
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بهيئة  والتسويق  االتصال  فريق  شارك      

كهرباء ومياه الشارقة يف فعاليات منتدى أفضل 

شعار  تحت  عقد  والذي  الحكومية  املامرسات 

حكومات متميزة إلسعاد الناس وجاءت مشاركة 

الفريق للتعرف عىل أفضل املارسات العاملية يف 

التواصل مع الجامهري وإطالق املبادرات الهادفة 

االسرتاتيجية  إطار  يف  وذلك  الناس  تسعد  التي 

الدكتور  سعادة  بقيادة  الهيئة  وضعتها  التي 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه  املهندس راشد 

تقدمها  التي  بالخدمات  االرتقاء  يف  الشارقة 

واتخاذ  املجتمعية  باملسئولية  وااللتزام  الهيئة 

تؤدي  التي  املبادرات  واطالق  االجراءات  كافة 

إلسعاد الناس وخاصة سكان إمارة الشارقة

املنتدى  يف  شارك  الذي  االتصال  فريق  ضم 

السيد سعيد القصري مدير إدارة املوارد البرشية 

والسيد حسني عسكر مساعد مدير إدارة خدمة 

شئون  قسم  رئيس  هده  بن  وأسامء  املشرتكني 

املوظفني وبثينة املناعي مديرة التسويق وجالل 

مريس رئيس قسم اإلعالم وعمر الخطيب رئيس 

رئيس  الزري  وأمنه  االجتامعي  التواصل  قسم 

شعبة إنهاء الخدمة والتقاعد.

وأوضح السيد سعيد القصري مدير إدارة املوارد 

االتصال  فريق  عىل  العام  واملرشف  البرشية 

والتسويق أن مشاركة الهيئة يف املنتدى تأيت يف 

والتعرف  بخدماتها  اإلرتقاء  عىل  حرصها  إطار 

التي  العاملية  واملامرسات  التجارب  أفضل  عىل 

تحقق رضا املشرتكني وإسعادهم مشرياً إىل أنه 

الحكومية يف  الجهات  الوحيدة من  الهيئة هي 

هذا  فعاليات  يف  شاركت  التي  الشارقة  إمارة 

املنتدى حيث أنها تحرص عىل السبق والريادة 

الناس  وإسعاد  الذكية  الخدمات  تقديم  يف 

وأطلقت الهيئة خالل العامني املاضيني أكرث من 

الناس ونرشت روح  25 مبادرة متنوعة إلسعاد 

لدى  والتطوعية  املجتمعية  واملشاركة  التعاون 

موظفيها.

وأشار إىل أن املنتدى عرض العديد من التجارب 

الناجحة التي ساهمت يف إسعاد الناس وتطوير 

املختلفة  الحكومية  الجهات  لدى  الخدمات 

عىل  املقبلة  املرحلة  خالل  الهيئة  وستعمل 

تطبيق عد من هذه التجارب إلسعاد موظفيها 

واملتعاملني معها والناس بصفة عامة . 

فريق االتصال بكهرباء الشارقة يشارك 

يف فعاليات منتدى حكومات متميزة 

إلسعاد الناس



الهيئة تنظم محارضة لتعزيز الهوية الوطنية ملوظفيها

الدكتورة  أمل بالهلول
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ومياه  كهرباء  بهيئة  التدريب  قسم  نظم     

الشارقة  محارضة بعنوان »الهوية الوطنية« 
قدمتها الدكتورة أمل بالهول الفاليس وبدأت 
املحارضة بإشادة بدور القيادات الرشيدة يف 
البالد التي تسعى بكل اجتهاد لتوفري الرخاء 
والرفاهية للشعب اإلمارايت وجميع املقيمني 
النوع  هذا  عىل  وأثنت  الطيبة  األرض  عىل 
من املبادرات لتوضيح وترسيخ معنى الهوية 
الوطنية يف املؤسسات الحكومية، ثم تطرقت 
معنى  تعريف  من خالل  اللقاء  أهداف  إىل 

املواطنة، وما هي حقوق املواطن وواجباته 
ويكون  املواطن  يستعد  وكيف  الدستور،  يف 
املجاالت  كافة  يف  الوطن  لخدمة  مؤهاًل 
بالتسلح بالعلم وتطوير الذات. كذلك حثت 
وتوثيقه،  بالرتاث  واالحتفاظ  التمسك  عىل 
وبينت أهمية بيان انتامء الفرد لهذا الوطن 
للدولة  الحكيمة  للقيادة  الوالء  خالل  من 
الروح  وتحفيز  واالتحاد  بالقوانني  وااللتزام 
الوطنية. ونبهت الدكتورة أمل يف محارضتها 
ورضورة  العنرصية  عن  االبتعاد  رضورة  إىل 

وايضا  والتقاليد.  العادات  عىل  الحفاظ 
تنمية  يف  الفرد  دور  نقطة  عىل  شددت 

املجتمع وتفاعله مع مجتمعه. 
رئيسة  العقرويب  مطر  موزة  وأوضحت      
شملت  املحارضة  أن  التدريب  قسسم 
املوروثات،  إىل  والتعرف  بالتعليم،  االهتامم 
واحرتام  الوطني،  والزي  باللغة  واالهتامم 
األنظمة املعمول بها، وحب العمل الجامعي 

والتطوعي وتنمية املهارات الذاتية . 
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معرض اإلبداع اإلمارايت بكهرباء الشارقة 

يروي مسرية االبتكار ويدعم الهوية الوطنية
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد      

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

تحرص عىل  توفري بيئة عمل جاذبة ومشجعة 

لإلبداع واالبتكار واكتشاف املتميزين واملبدعني 

تنفيذ  عىل  وتشجيعهم  مهاراتهم  وتطوير 

أفكارهم ومقرتحاتهم اإلبداعية واملبتكرة، مشرياً 

ثابته نحو تبنى  الهيئة تسعى بخطوات  إىل أن 

املجاالت  شتى  واملتطورة يف  الحديثة  األساليب 

للمشرتكني  خدماتها  تقديم  يف  يساهم  مام 

خالل  الهيئة  أطلقت  حيث  عاملية  مبواصفات 

العام الحايل أكرث من 25 مبادرة مبتكرة لتطوير 

مهارات املوظفني وتفجري طاقاتهم اإلبداعية.

االمارايت  االبداع  افتتاح معرض  جاء ذلك خالل 

بالتعاون  بالهيئة  االتحاد  فريق  نظمه  الذي 

والخاصة  الحكومية  الجهات  من  عدد  مع 

عام  مدير  نائب  عبدالكريم  منى  بحضور 

الخدمات اإلنسانية وعدد من مديري اإلدارات 

ورؤساء األقسام وعدد كبري من موظفي الهيئة 

عروض  تقديم  خالله  تم  والذي  واملراجعني 

الذي  الرثاء  عىل  الرتكيز  بهدف  ابداعية  تراثية 

تتمتع به البيئة اإلماراتية واإلبداع يف التصميم 

الوطنية  الهوية  دعم  بهدف  وذلك  واالبتكار 

وترسيخ مفاهيم اإلبداع يف شتى املجاالت لدى 

املوظفني.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأثنى      

بها  قام  التي  والربامج  املشاريع  عىل  الليم 

فريقي  من  خاصة  املبدعون  الهيئة  موظفو 

برئاسة  والثقافة  الربدان   منى  االتحادبرئاسة 

يف  جهودهم  أمثرت  والتي  عبدالرحمن  مريم 

معرض  أن  إىل  مشرياً  العمل  منظومة  تطوير 

اإلبداع اإلمارايت الذي يقام للمرة االوىل مببادرة 

التي  الجهود  اطار  يف  يأيت  االتحاد  فريق  من 

السمو  لتوجهيات صاحب  تنفيذاً  الهيئة  تبذلها 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة الرامية إىل 

واالبداع  االبتكار  عىل  واالعتامد  التميز  تحقيق 

واملشاركة  الحكومية  الخدمات  تقديم  يف 

املجتمعية مع كافة الجهات الخاصة والحكومية 

واكتشاف وتنمية املواهب يف كافة املجاالت.

االبداع  عىل  موظفيها  تحفز  الهيئة  أن  وأوضح 

وافضل  احدث  واستخدام  مواهبهم  وإبراز 

يف  عرضه  تم  وما  التطور  ملواكبة  التقنيات 

املعرض جزء من املشاريع املبتكرة التي قدمها 

الرتايث  الطابع  اعتامد  وتم  الهيئة  موظفو 

للمعرض للربط بني املايض والحارض والرمز إىل 

اإلمارايت  الشعب  يف  متأصلة  االبداع  مسرية  أن 

ومستمرة عىل مر العصور.
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   وأوضحت منى الربدان رئيس قسم أنا مبدع  

فعاليات  أن  بالهيئة  االتحاد  فريق  ورئيس 

اإلبداعية  املشاريع  عرض  تضمنت  املعرض 

الحرف  وعرض  القديم  والسوق  اإلماراتية 

تضمنته  الذي  واالبتكار  واالبداع  قدمياً  اليدوية 

اماراتية متكاملة وإعداد  لبيئة  تم تصميم  كام 

فريق  قدمها  التي  الشعبية  األكالت  من  بوفية 

اولية  اسعافات  لحقيبة  وعرض  بالهيئة  اإلتحاد 

تروي  التي  القدمية  للصور  ومعرض  قدمية 

وتم  االمارايت  والرتاث  التاريخ  من  حقبات 

تقديم عرض فني مبدع للفرق املوسيقية قدمياً 

عرب الشاشات، كام شارك يف الفعاليات التمكني 

اإلجتامعي والخدمات اإلنسانية من خالل عرض 

أدبية  فقرات  تقديم  وتم  اليدوية  منتجاتهم 

بن  سامل  مثل  اإلماراتيني  املبدعني  من  وشعرية 

الفعاليات  يف  شاركت  كام  وراشد رشار،  معدن 

من  لعدد  عرض  خالل  من  املتاحف  إدارة 

والقهوة  الفريج  ودكان  واالبداعات  االبتكارات 

الشعبية ومنامة للضيافة واملعرض املتجول من 

متحف املحطة.

     وأشادت باملشاركة املتميزة لعدد من الجهات 

التي  املعرض  فعاليات  يف  والخاصة  الحكومية 

الرئييس  باملقر  أيام  ثالثة  مدار  عىل  ستستمر 

وأرسهم  واملراجعني  للموظفني  ومتاحة  للهيئة 

وفئات ورشائح املجتمع األخرى.
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    أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مبادرة 

تحت شعار »نستطيع التغيري« لتوعية موظفي 

بأهمية  الحكومية والرشكات واملصانع  الجهات 

واإلضاءة  الكهربائية  لألجهزة  األمثل  االستخدام 

بالسلوكيات  وااللتزام  العمل  ساعات  خالل 

الصحيحة للرتشيد.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح      

أن  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

املبادرة التي تم إطالقها تحت شعار »نستطسع 

التي  الرتشيد  حملة  برامج  ضمن  تأيت  التغيري« 

الكل  »بالرتشيد  شعار  تحت  الهيئة  أطلقتها 

برنامج   35 من  أكرث  تتضمن  والتي  مستفيد« 

ونرش  الوعي  لتنمية  تنفيذها  سيتم  متنوع 

سلوكيات وأساليب الرتشيد الصحيحة بني كافة 

كهرباء الشارقة تطلق مبادرة »نستطيع التغيري« 

املوظفني لتوعية 

تنفيذاً  تأيت  كام  املجتمع،  فئات 

الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة  

يحتذى  منوذج  الشارقة  تكون  بأن 

به يف ترشيد استهالك الطاقة واملياه 

أطلقها  التي  املبادرة  خالل  من 

الرتشيد  ساعة  شعار  تحت  سموه 

االستخدام  بأهمية  التوعية  بهدف 

االنبعاثات  وتخفيض  للطاقة  األمثل 

الغري  األجهزة  خالل  إغالق  من  الكربونية 

بهدف  الدورية  بالصيانة  واالهتامم  رضورية 

الحفاظ عىل الطاقة من أجل مستقبل األجيال 

القادمة وفقاً ملبادئ حفظ مصادر الطاقة التي 

تكفل بها مكتب األمم املتحدة لتطوير الربامج 

الصناعية والتي تبنتها منظمة املقاييس العاملية 

تحت مسمى ايزو 50001، وكانت هيئة كهرباء 

عربية  ومياه  كهرباء  هيئة  أول  الشارقة  ومياه 

تتبنى هذه التوصيات وتطبقها ومبا يتامىش مع 

املتحدة  األمم  حددتها  التي    17 ال  األهداف 

السادس  مبدأين  وتضمنت  االستدامة  لتحقيق 

مجال  يف  املستدامة  التنمية  حول  والسابع 

الحياة  استمرار  يف  ألهميتهم  واملياه  الطاقة 

أن  مؤكدأ  واالجتامعي  االقتصادي  والتطور 

الطاقة،  مصادر  عىل  متزايداً  عاملياً  طلباً  هناك 

ملواجهة  املستدامة  الطاقة  عىل  الرتكيز  ويجب 

التحديات البيئية.

تنفيذ  يف  مستمرة  الهيئة  ان  وأكد      

التي  االستهالك  ترشيد  وبرامج  االسرتاتيجيات 

حتى  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  تضمنتها 

املرزوقي  راشد  وأوضح  الحلم.  هذا  يتحقق 

مساعد مدير إدارة الرتشيد رئيس قسم التوعية 

عىل  تعتمد  الجديدة  املبادرة  أن  والتثقيف 

توزيع أجهزة اإلضاءة املوجهه التي تحتوي عىل 

تنظيم  تتضمن  كام  للموظفني  توعية  ارشادات 

زيارات للمكاتب بالجهات الحكومية والرشكات 

الستخدام  الصحيحة  الطرق  لرشح  واملصانع 

االضاءة  عىل  واالعتامد  الكهربائية  األجهزة 

اإلضاءة  واستخدام  اإلمكان  قدر  الطبيعية 

االلتزام  بأهمية  والتوعية  املكاتب  يف  املوجهه 

باالشرتاطات الخاصة برتشيد االستهالك وتركيب 

املصابيح املوفرة للطاقة وتركيب قطع وأدوات 

االشرتاطات  من  وغريها  املياه  استهالك  ترشيد 

مام يساهم يف تخفيض استهالك الطاقة واملياه 

هذا  أن  وأشار   .  %  30 عن  تقل  ال  بنسبة 

ترشيدية  برامج وحمالت  إطالق  العام سيشهد 

تستهدف فئات ورشائح مهمة يف املجتمع مثل 

والجامعات  املدارس  وطالبات  وطالب  العامل 

وربات املنازل.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت      

الوطني  املجلس  مع  اسرتاتيجية  اتفاقية رشاكة 

السنغافورية  للحكومة  التابع  العامة  للخدمات 

تتضمن التعاون يف إعداد اسرتاتيجية مستقبلية 

وفق  ومعالجتها  املياه  وتوزيع  وتحلية  إلنتاج 

مركز  نظام  وتطبيق  العاملية  املعايري  أفضل 

لتقليل  املياه  شبكات  عىل  والرقابة  التحكم 

وتبادل  الترسبات  عىل  والكشف  الفاقد  نسبة 

املعلومات والخربات يف مجال ترشيد االستهالك، 

االتفاقية  هذه  مبوجب  الطرفان  سيعمل  كام 

عىل تشجيع التعاون يف مجاالت البحث العلمي 

بهدف  واملعارض  العمل  وورش  واملؤمترات 

تطوير مهارات الكوادر البرشية وإعداد قيادات 

فنية مؤهلة مبستوى عايل .

    وقع االتفاقية  باملقر الرئييس لهيئة كهرباء 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  الشارقة  ومياه 

هي،  جو  إنجي  والسيد  الهيئة  رئيس  الليم 

للخدمات  الوطني  للمجلس  التنفيذي  الرئيس 

بحضور  السنغافورية  للحكومة  التابع  العامة 

األقسام  ورؤساء  اإلدارات  مديري  من  عدد 

املجلس  من  املستوى  رفيع  ووفد  بالهيئة 

السنغافوري.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد     

صاحب  من  ومتابعة  بدعم  تتطلع  الهيئة  أن 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

إىل تحقيق التنمية املستدامة وتقديم الخدمات 

اسرتاتيجية  وإعداد  املواصفات  أفضل  وفق 

إمارة  يف  واملياه  الطاقة  ملرشوعات  مستقبلية 

نتيجة  عليها  املتنامي  الطلب  ملواجهة  الشارقة 

يف  اإلمارة  تشهده  الذي  واالزدهار  التطور 

الدراسات  عىل  باالعتامد  وذلك  املجاالت  شتى 

كربيات  مع  والتعاون  املتخصصة  واألبحاث 

وأكد  والعاملية.   املحلية  املتخصصة  الرشكات 

ان توقيع االتفاقية مع مجلس الخدمات العام 

لسجل  نظراً  يأيت  السنغافورية  للحكومة  التابع 

إدارة  مجال  يف  لسنغافورة  العاملية  اإلنجازات 

التعاون  سيتم  أنه  إىل  مشرياً  ومعالجتها،  املياه 

تضمن  التي  املستقبلية  املشاريع  من  عدد  يف 

مواصفات  يف  التحسن  واستمرار  االنتاج  كفاءة 

إىل  . وأشار  الشبكات  الفاقد من  املياه وتقليل 

أن شبكات املياه بالشارقة متتد ألكرث من 3000 

كيلومرت ويبلغ اإلنتاج 110 ماليني جالون يومياً 

املواصفات  أحدث  تطبق  الهيئة  أن  مؤكداً  

الفنية العاملية يف إنتاج وتوزيع املياه، وتحرص 

تحافظ  للبيئة  صديقة  مواد  استخدام  عىل 

يتم  كام  الشبكات،  تنفيذ  يف  املياه  جودة  عىل 

يف ضخ  العاملية  الفنية  املواصفات  أفضل  اتباع 

التحكم يف  يتم  بأدىن ضغط ممكن حتى  املياه 

الترسبات واملحافظة عىل املياه.

الرئيس  هي،  جو  إنجي  السيد  وأثنى      

لوزارة  التابع  العام  الخدمات  التنفيذي ملجلس 

جهود  عىل  السنغافورية  املياه  ومصادر  البيئة 

املياه  عىل  الحفاظ  مجال  يف  الشارقة  إمارة 

إىل  مشرياً  لها،  األمثل  باالستخدام  الوعي  ونرش 

كهرباء  هيئة  مع  التعاون  اتفاقية  توقيع   أن 

أفكار جديدة  الشارقة سيساهم يف نرش  ومياه 

التعاون والتواصل ومزيد من فرص العمل  من 

املشرتك بني الشارقة وسنغافورة. خاصة يف مجال 

االتفاقية  توقيع  وعقب  املائية.  املوارد  إدارة 

الناجحة  تجربته  السنغافوري  الوفد  استعرض 

وترشيد  املياه  توزيع  شبكات  تطوير  مجال  يف 

االستهالك والخطط املستقبلية ملرشوعات املياه 

وكرم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم الوفد 

وتم تبادل الهدايا والدروع التذكارية.

كهرباء الشارقة توقع اتفاقية تعاون مع وفد حكومي سنغافوري إلعداد اسرتاتيجية 

املياه  مستقبلية ملرشوعات 



سودوكو  باليابانية معناه وحيد الرقم هي أحجية منطقية توافقية تعتمد عىل ترقيم الخانات. بيئة الع.هدف اللعبة هو ترقيم خانات شبكة 
n2 \times n2 )عادة times 9\ 9( مقسمة إىل مناطق n \times n بأرقام من 1 إىل n2 دون ان يتكرر رقم يف أي منطقة أو صف أو عمود.

اسم  تحت  ديل  مجلة  قبل  من  ونرشت   1979 عام  جارنز  هوارد  األمرييك  املعامري  قبل  من  أخرتعت  الحديثة  السودوكو  اللعبة  مخرتع 
Number Place. ثم أصبحت هذه اللعبة شعبية يف اليابان عام 1986 بعد أن نرشها مجلة 

املربعات  بعض  اوالً  وتكون   9×9 صغري  مربع  و81   3×3 كبرية  مربعات   9 من  تتكون  لعبة  هي  السودوكو  لعبة  اللعبة  عن  معلومات 
الصغرية مضافة ببعض األرقام وعيل الالعب أكامل اللعبة بوضع األرقام من 1 إيل 9 دون تكرار يف كل مربع من املربعات التسعة الكبرية ويف كل 

صف ويف كل عمود. وأخذت اسمها الذي تعرف به اآلن سودوكو والذي يعني: الرقم الوحيد. ويف عام 2005 أصبحت لعبة عاملية.
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CONT. CO.LLC

Oman Office:
P.O. Box 1554, PC 133, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24120270 | Fax: +968 24120272 

U.A.E Office:
P.O. Box 31599, Sharjah, U.A.E
Tel: +971 6 5422773 | Fax: +971 6 5422986 

SCAN
We are a UAE based EPC electrical contracting and trading 
company known for our integrated products and services 
tailor made for the utilities, airport, construction and 
manufacturing industries etc. Sound Domain knowledge, 
customer driven approach to business and process strictly 
conforming to global quality practises have catapulted us 
to No. 1 position in a short span of time, since our 
inception.

Today our vey name stands for attributes as diverse as the 
range of services and products. We are into exemplaray 
acumen steeped in ethical business practises, committed 
work force, a passion for bringing the best to the 
customers and the ability to execute the project of any 
magnitude.

That explains the notable expansion of our customer base 
and the sharp rise in our turn-over. Whats more, we are on 
the list of electrical contractors and suppliers accredited to 
the Federal Electricity and Water Authority. Sharjah 
Electricity & Water Authority Dubai Electricity & Water 
Authority, Abu Dhabi Electricity & Water Authority, and 
various other reputed organizations in the U.A.E.

Email: sales@scanelectromechanical.com | www.scanelectromechanical.com

EPC Electrical Contracting for supply, Installation of Substation equipments & Power cables from low voltage 
up to 220kV. We are Stockiest & Supplier of Transformers, Switchgear, HV & LV material including Cables & 
OHL. We Expertise in Substation, Transformers, Switchgear, Cables, OHL,  FOC/SCADA & Telecom equipments



العامل  الكهرباء يف جميع دول     هيئات ورشكات 

الكهربائية  الطاقة  توفري  عن  األول  املسؤل  هي 

يف  الرسيع  للتزايد  للمشرتكني،ونظراً  وإيصالها 

الكهربائية ومن ثم  الطاقة  التوليد ونقل  معدالت 

وحجمها  الكهربائية  الشبكة  تعقيد  زاد  توزيعها 

مام نتج عنة صعوبة يف تشغيل تلك الشبكة يدوياً 

مرتبط  الشبكة  تلك  عىل  اإلرشاف  يكون  حيث   ،

بعدة أقسام هي قسم التوليد وقسم النقل وقسم 

إدارة  إيل  للحاجة  ونظراً  التوزيع  وقسم  الحامية 

األقسام  بني  والتنسيق  ومراقبتها  الشبكة  هذه 

املختلفة فيها تأيت الحاجة إيل مركز توزيع األحامل 

أو مركز التحكم )  اسكادا(. 

)SCADA (كلمة اسكادا باللغه االنجليزيه تعنى

Supervisory Control and Data Acquisi�(

)tion System

والتحكم  املراقبة  نظام  العربية  باللغة  ومعنها 

البيانات  جمع  خالل  من  معينة  منظومة  يف 

بجودة  املنظومة   تلك  ادارة  يتم  ليك  واملعلومات 

من  البيانات  بتجميع  يقوم  نظام  وهو  عالية 

وإرسالها  التحكم  نظام  يف  املوضوعة  الحساسات 

والتحكم  اإلدارة  لغرض  الرئييس  الحاسب  إىل 

واملراقبة وبتعريف آخر هو احد الربامج التطبيقية 

يتم  التي  التحكم  عمليات  اجل  من  املستخدمة 

بها تجميع البيانات يف الوقت الحقيقي من أماكن 

املحيطة  والظروف  التجهيزات  ملراقبة  بعيدة 

وبنفس الوقت التحكم بها.

شاشة  عن  عبارة  هي  العام  مبفهومها  واالسكاد 

املطلوبة  البيانات  تغذيتها بجميع  يتم  حاسب آيل 

الكهربائية  الشبكة  يف  والتحكم  مراقبه  لتحليل 

التحكم  مركز  أو  األحامل  توزيع  مركز  ويعترب 

الطاقة  منظومة  يف  الزاوية  وحجر  االرتكاز  نقطة 

محطات  بني  الوصل  حلقة  ميثل  حيث  الكهربائية 

ومحطات  والحامية  النقل  ومنظومة  التوليد 

التحويل وشبكات التوزيع داخل املدن حيث تقوم 

مراكز األحامل مبتابعه اآليت::  

بالتحكم  وذلك  فنياً  الكهربائية  الشبكة  إدارة   .1

الطاقة  تدفق  استمرار  لتأمني  فيها  والسيطرة 

الكهربائية إيل املستهلك بجهد وتردد ثابت .  

الكهربائية  الشبكة  استقرار  عىل  املحافظة   .2

املولدات  خرج  يف  التحكم  عمليات  بواسطة 

السامح  بعدم  املحطات  صالحية  عىل  واملحافظة 

بتجاوز األحامل املقررة لكل مغذي . 

حال  يف  بديلة  كهربائية  تغذية  تأمني  كذلك   .3

خروج إحدى املحطات املختلفة أو املغذيات . 

اإلحصائيات  وعمل  املختلفة  األحامل  دراسة   .4

املطلوبة من أجل تطوير الشبكة أو انشاء محطات 

جديدة تضاف إيل الشبكة ، نظراً لزيادة األحامل أو 

التوسعات املستمرة يف املناطق

عىل  بالعمل  وذلك   : الشبكة  يف  الرتدد  ضبط   .5

تثبيت قيمتـه يف حـدود ) 50 هريتز (

 : بالشبكة  الكهربائية  املعدات  تحميل  مراقبة   .6

مثل خطوط النقل واملحوالت وغريها بحيث تكون 

التشغيل ، بحيث لو زاد  يف املدى املسموح به يف 

نقل  يتم  املحوالت  أو  الخطوط  أحد  عىل  الِحمل 

جزء من الِحمل إيل خط أو محول آخر ضمن املدى 

املسموح به . 

للمعدات  االضطراري  الفصل  حاالت  معالجة   .7

وتوجيهها  الصيانة  فرق  بتحريك  وذلك   : بالشبكة 

إيل أماكن الفصل للتعامل مع الحاالت املختلفة .  

األقسام  وإبالغ   : املختلفة  االنذارات  مراقبة   .8

املختصة عنها التخاذ االجراء االزم  

دور وأهمية مركز التحكم والرقابة

دور وأهمية مركز 
والرقابة التحكم 

62

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ

62

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ

رسالتك وصلت



الهامة  األمور  التحكم مع بعض  تتعامل غرفة  كام 

التي تحصل أثناء عملية التشغيل من أهمها 

 : SHUT�DOWN 1. أوامر الفصل والتوصيل

للمعدات  الدورية  الصيانة  إلجراء  الحاجة  فعند 

الجهات  من  واملوافقة  التنسيق  وبعد  الكهربائية 

املعنية بذلك يتم نقل أحامل هذة املعدات املراد 

املسموح  املدى  ضمن  أخرى  معدات  إيل  صيانتها 

به يف عملية التشغيل ، ثم تتم عملية الصيانة من 

من  ومتابعة  بإرشاف  امليدانية  الصيانة  فرق  قبل 

غرفة التحكم ، وبعد االنتهاء من عمل الصيانة يتم 

التأكد من صالحية املعدة الكهربائية قبل دخولها 

يف الخدمة بإرشاف من فرق الصيانة ، وبعد التأكد 

من سالمة وكفاءة املعدة يتم إعادة أحاملها إليها 

وإدخالها يف الخدمة مرة أخرى. 

 : BLACK�OUT 2.  الخروج الكيل

كبرية  مناطق  عن  الكهربايئ  التيار  انقطاع  وهو 

نسبياً كاملدن أو أجزاء كبرية من املدن ، وللخروج 

أو  خلل  حدوث   : أهمها  من  أسباب  عدة  الكيل 

عطل يف إحدى محطات التوليد الرئيسية أو إحدى 

400ك.ف/220ك.ف(   ( الكبرية  التحويل  محطات 

، أو  ما ُتغذي مناطق كبرية من املدن  والتي غالباً 

حصول انقطاع يف عدة خطوط نقل ذات جهد عايل 

)400ك.ف( بسبب أحد الكوارث الطبيعية مثل ) 

الرياح و العواصف ، الصواعق املدمرة ، األمطار... 

إلخ( . 

فعند حصول الخروج الكيل بسبب أو بآخر وبعد 

مرة  الشبكة  تأهيل  وإعادة  السبب  هذا  انتهاء 

الجهد  ذات  املحطات  جميع  فصل  يتم   ، أخرى 

العايل واملتوسط واملنخفض وإعادة تغذيتها محطة 

واحدة  دفعة  وليس  متسلسل  بشكل  محطة  بعد 

حتى يتم تغذية وإعادة الشبكة بالكامل للخدمة، 

وذلك تفادياً لحصول خروج كيل آخر أثناء عملية 

التغذية . 

3. االحتياطي الدوار : 

املوجود يف  االحتياطي  والحمل  التوليد  قدرة  وهو 

ماكنية  أي  ان  حيث   ، عملها  أثناء  التوليد  ماكينة 

توليد يجب ان يتوافر فيها هذا االحتياطي الدوار 

، فمثاًل ماكينة ُتنتج )45ميجاوات( والحمل الفعيل 

يكون  الدوار  فاالحتياطي  )35ميجاوات(  عليها 

الدوار  االحتياطي  هذا  من  ويستفاد  10ميجاوات 

وخروجه  املولدات  أحد  يف  عطل  حدوث  عند 

بصورة  الشبكة  أحامل  زيادة  عند  أو  الخدمة  من 

مفاجئة ، فعندئذ يستفاد منه يف سد هذة األحامل 

وذلك بإدخاله يف الخدمة عىل صورة توليد .  

 : LOAD SHED 4. طرح األحامل

األحامل  زيادة  أو  املولدات  أحد  تعطل  عند 

بصورة مفاجئة يف الشبكة والتي ال ميكن تغطيتها 

باالحتياطي الدوار ، يحدث اختالل يف تردد الشبكة 

الرتدد  ليعود  األحامل  بعض  فصل  من  البد  وعليه 

بطرح  الفصل  هذا  ويعرف  الطبيعي  وضعه  إيل 

لبعض  تتم  الفصل  عملية  ان  ويالحظ   ، األحامل 

العامة  الشبكة كاملرافق  الغري حساسة يف  األحامل 

فصل  ويتجنب  العاديني  واملشرتكني  القرى  وبعض 

الحيوية  واملرافق  املطارات  و  املستشفيات  أحامل 

األخرى ، وتستمر عملية الفصل إيل ان يتم تأهيل 

الكهربايئ للمشرتكني  التيار  الشبكة ومن ثم إعادة 

هذة  الفصل  عملية  تحدث  وقد   . عنهم  املفصول 

ِقبل  من  يدوية  بطريقة  أو  أتوماتيكية  بطريقة 

املشغل املرشف يف غرفة التحكم.

مميزات نظام االسكادا

1.  الرسعة : 

استقبال  حيث  من  مهم  عامل  الرسعة  ان  نالحظ 

البيانات وتحليلها والرد عليها يف وقت قصري الن أي 

بطء أو إهامل يف غرفة التحكم قد يربك الشبكة 

الكهربائية بأكملها يؤدي إيل انقطاعها . 

2. الزمن:

الكهربائية  فالطاقة  ساعة    24 مدار  عىل  العمل 

رضورة من رضوريات الحياة ، ويجب توفريها عىل 

من  وهي  انقطاع  أو  خلل  بدون  ساعة   24 مدى 

أبرز مميزات غرفة التحكم.

 

 

إعداد

السيد عبد املجيد محمد
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A wholly owned subsidiary of Paradigm Pioneers Group, Developer Building Contracting LLC is a Category 1 
Specialized Turnkey Civil & Steel Contractor since 2005. The company has successfully completed several 
Industrial and Residential Projects in UAE. DBC has built its reputation through its high performance 
standards and its wide range of services. DBC employs a large team of highly qualified Engineers and 
Managers who ensure complete customer satisfaction through their Professional Excellence. The DBC Head 
Office is located in Sharjah and various Branch Offices spread across Sharjah and Dubai.

Introduction

CO
N

TA
CT U

SWebs i te :  www.db c-me.com
E-mai l :  in fo@ dbc-me.com

Head Office 
P.O.Box 68595, Sharjah, UAE 
Tel.: +971 65 688 683 | Fax: +971 65 688 684 
Hamriyah Free Zone Office
P.O. Box 50683, Sharjah, UAE
Tel.: +971 65 262 276 | Fax: +971 65 262 278
Dubai Office           
P.O. Box 127573, Dubai, UAE
Tel.: +971 42 556 039 | Fax: +971 42 556 040

DEVELOPER BUILDING CONTRACTING LLC

Turnkey Construction Solutions which includes Civil Construction Works,
Steel Structural Works, MEP & Civil Defence Works
Green Construction & Consultancy
Oil & Gas Terminal, Storage Tanks & Installation relatedactivities
Development of all types of Industrial Facilities and Factories
Laying services pipeline works
Electrical substations & other electrical installations 
WTP, STP & ETP Design & Installation
Construction of services network (water & sewage work)

Services Offered



   Sharjah Electricity and Water 
Authority (SEWA) has entered into 
a strategic partnership agreement 
with the National Council and the 
General Services of the Government 
of Singapore to enhance the 
production and distribution of 
desalinated water in the Emirate of 
Sharjah at the latest international 
standards, apply the most advanced 
solutions and technologies to control 
and monitor the water networks 
and reduce the losses and leaks 
and exchange the experiences 
and information in the field of 
water conservation. Under their 
partnership agreement, SEWA and 
the Singaporean National Council 
of General services will cooperate 
to conduct scientific researches and 
studies and organize workshops, 
training courses and conferences to 
raise the skills of SEWA employees 
and prepare qualified and skilled 
technical leaders in such fields.

   The strategic partnership agreement 
was signed at the Chairman’s Office 
– SEWA Headquarters, by H.E Dr. 
Rashid Al Leem, the Chairman 

of Sharjah Electricity and Water 
Authority and Mr. Inge Joe, the 
CEO of the National Council of the 
General Services of the Government 
of Singapore, in the presence of a 
number of SEWA managers and 
heads of departments and sections 
and the Singaporean delegation 
members.

   In his statements following the 
signature ceremony. H.E Dr. Rasid 
Al Leem stressed that SEWA is 
looking to achieve sustainable 
development and the provision of 
services in accordance with the best 
specifications and prepare a future 
strategy for energy projects and 
water. He added that the signing of 
the agreement with the Council of 
Services General of the Government 
of Singapore follows the record 
global achievements of Singapore 
in the field of water management 
and treatment. It will cooperate in 
a number of future projects that 
ensure efficient production and 
continued improvement in the water 
specifications and reduce wastage 
of networking, he said. He noted 

that the water distribution system of 
Sharjah extends for more than 3,000 
kilometers and has a production of 
110 million gallons per day, stressing 
that SEWA applies the latest 
international technical specifications 
in the production and distribution of 
water, and is keen to use eco-friendly 
materials to maintain water quality.

    On his part, Mr. Inge Joe, the CEO of 
the National Council of the General 
Services affiliated to the Ministry 
of Environment & Water Resources 
of Singapore Government, praised 
the efforts of SEWA in the field of 
water conservation and optimal 
use pointing out that the signing 
of the cooperation agreement will 
contribute to the dissemination 
of new ideas of cooperation and 
communication and more joint works 
between the two sides in the field of 
water resources management.

SEWA partner with the Singaporean National Council of 
General Services to prepare SEWA future water strategy
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SEWA joins hands 
with a Belgian 
association to promote 
ISO standards for 
intelligent homes 

  In line with its strives for suitable 
smart technologies and solutions 
to support its recent declaration of 
“Sharjah City of Conversation”, 
Sharjah Electricity & Water Authority 
has entered into strategic partnership 
with KNX Association – Belgium 
to promote the specifications and 
standards in Sharjah under ISO / 
IEC 145433- for intelligent homes 
and buildings and smart cities using 
KNX technology the worldwide 
standards for all applications for 
home and building controlling and 
networking. The agreement covers 
the collaboration between the two 
organizations to prepare a field model 
study on applications of the standards 
of the smart cities, provide SEWA 
employees with necessary training 
on the inspection and applications of 
the intelligent building standards for 
“Sharjah City of Conversation” as 
well as access to the relevant global 
conferences and exhibitions. 

  In his statements following his 
meeting with a delegation from 
KNZ Belgium led by Mr.  Heinz 
Lux, the CEO of KNX Association, 
H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority said the partnership 
and cooperation KNX Association 
comes with SEWA’s eagerness 
to enhance the competiveness 
and achieve a leading position in 
applications of smart technologies 
and solutions. It is also a part of 
SEWA efforts to implement the 
necessary applications of smart cities 
as well as the intelligent solutions 
and standards for SEWA’s under 
progress project of Sharjah City of 
Conversation.

   H.E Dr. Rashid Al Leem pointed 
out that SEWA under this agreement 
will adopt the KNX standards 
which are approved throughout the 
world for the smart applications 
in home and building control, 
ranging from lighting and shutter 
control to security systems, HVAC, 
monitoring, alarming, water control, 
energy management, smart metering 
as well as household appliances. He 
added such smart home standards 
assist in lowering the electricity bills 
by more than 60% as the result of the 
rational controlling and networking 
of electrical devices and the power 

efficiencies. This set of International 
Standards will encourage users and 
planners to implement intelligent 
controls in homes and functional 
buildings.

   On his part, Mr. Mohammed 
Abdullah, the Manager of SEWA 
Excellence Department noted that 
recent figures and statistics reveal 
that there is a strong response and 
increasing understanding by the 
residents of the Emirate of Sharjah 
to the newly developed concept of 
the intelligent homes and buildings. 
According to Mr. Mohammed 
Abdullah, the concept is expected 
to receive wider spread in the near 
future. “Thus we will manage to 
keep up with courtiers which have 
preceded us in this regard” he said.

   He revealed that the agreement 
made with NKX Association is 
aiming to preparing and designing 
special standards and specifications 
for Arab intelligent homes that suit 
the community requirements and 
traditions as well as the prevailing 
climatic conditions of the region.  
The standards will encourage the 
innovative building designs and 
techniques of the smart homes as 
well as the utilizations of the latest 
applications, I.T technologies and 
communications in this regard.
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  Sharjah Electricity & Water 
Authority has proceeded with the 
implementation of a comprehensive 
field study in collaboration with a 
number of global and local leading 
organization to introduce smart 
metering systems at several areas 
of the Emirate of Sharjah. As part 
of the first phase of this project, 700 
smart meters have been installed at 
several building in Moweileh and Al 
Shuwaiheen areas. The necessary 
applications and programs for the 
operation and control of such meters 
have been already provided.

   H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority cited that the 
smart meter project is a part of 
SEWA’s wide commitment to 
adopt best technological solutions 
that contribute to enhancing 
operational efficiency, enhance 
the quality of services we offer to 
our customers, guaranteeing the 
highest environmental standards 
and providing the means for 
comfortable and happy lifestyles.  It 
comes in line with SEWA ‘s strategy 
to apply the latest smart solutions 
and technologies and  replace all 
mechanical and electro mechanical 
water and electricity meters in the 
Emirate of Sharjah with smart meters 
in line the directives of His Highness 
Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 

Member and Ruler of Sharjah,
H.E Dr. Rashid Al Leem indicated that 
the application of smart meters will 
help improve accuracy in readings, 
helping customers significantly in 
reducing their monthly bills. Such 
smart metering solutions will display 
the actual and accurate quantities of 
power consumption in the Emirate. 
He pointed out that SEWA always 
conducts the necessary feasibility 
studies upon application of any 
new application to ensure the 
achievement of the maximum benefit 
for both SEWA and its customers. 
SEWA has embarked on the Smart 
Meters project by adopting a number 
of new technologies including 
the latest smart metering systems 
and intelligent control systems to 
achieve the highest possible levels 
of efficiency, availability and 
reliability.  “In line with our vision 
to become a sustainable world-class 
utility, we work continuously to 
adopt best technological solutions 
that contribute to enhancing 
operational efficiency, enhance the 
quality of services we offer to our 
customers, and guarantee the highest 
environmental standards” he said.

   He pointed out that SEWA attaches 
great importance to the achievement 
of the sustainable development 
through the preservation and 
rationalization the power 
consumption and introduction of 

smart solutions and applications to 
raise the operational efficiency of 
the generation plants in line with 
the initiative of Sharjah City of 
Conservation.  He noted that SEWA’s 
development plans are mainly 
based on accurate engineering 
studies made in collaboration with 
international and local organizations, 
research institutes and universities. 
It is SEWA’s policy to employ the 
most sophisticated solutions and 
applications to enable SEWA to 
meet the challenges facing the sector 
of Electricity, eliminate risks of 
the co2 emissions and maintain the 
environment as strategic target.

   According to Mr. Yassir Essa 
Ahmed. The Head of Meters 
Section, the field study covers the 
installation of 160 smart meters in 
three residential building and 100 in 
one building in Shuwaiheen area and 
400 meters in Hamriyah Free Zone. 
Other areas will be covered soon. 
He added the project also covers 
the installation of smart applications 
at SEWA substations to collect 
necessary data such actual quantities 
of the distributed and lost power in 
each area and feedback about any 
unauthorized connections. Under the 
plan, the old meters will be replaced 
by smart ones in all areas by the 
beginning of next year. 

 

SEWA introduces smart meters to 
ensure reading accuracy and monitor 
power loss and unauthorized 
connections
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cooperation with all parties, is 
working to develop initiatives that 
guarantee achieving a smart grid 
and improve operational efficiency 
of the power plants, aiming to make 
Sharjah the city of rationalization 
according to the best international 
standards.  SEWA depends on careful 
studies in collaboration with major 
local and international companies 
and research centres and universities 
to find innovative solutions to the 
challenges facing the electric power 
sector and contribute to the reduction 
of carbon emissions protecting the 
environment

   He added that, under this agreement, 
the parties shaped their cooperation 
structure on areas of diversification 
of energy resources and relying on 
clean energy, and agreed on closer 
cooperation between the two sides in 
the field of innovation and creativity, 
and implementation of research in 
the field of sustainable development.
 
  The Chairman of SEWA announced 
that SEWA is planning raise the 
efficiency of power production 
SEWA power generation plants 
by 50%, reduce the generation 
and operation costs and the power 
loss at the Electricity networks to 
the acceptable international level 
(3%) and save about 30% of power 
consumption
 
  He noted that SEWA is striving to 
achieve the sustainable development 
and maintain the environment and 
preserve our natural resources 

to secure the rights of our next 
generations through several 
means including the use of high 
quality fuel and apply the latest 
international standards to eliminate 
any pollution or carbon emissions. 
The Chairman added that SEWA 
has initiated several initiatives 
in collaboration with leading 
international organizations to cope 
pace with latest global techniques 
and developments in the fields of 
power and water conservations. It is 
worth mentioning that SEWA, as the 
first electricity and water authority 
in the Arab region, has adopted 
the specifications and standards 
introduced by the UN Industrial 
Development Program Office on 
the maintenance of power and water 
resources (ISO 50001).  

 
On other hand Mr. Mounir Bouaziz, 
the Head of Shell International - 
Dubai & Northern Emirates and 
Vice President Commercial and 
New Business Development in 
the Middle East and North Africa 
emphasized  on the importance of 
this cooperation agreement entered 
into by Sharjah Electricity & Water 
Authority and Shell International to 
establish a long-term cooperation 
around various energy initiatives, 
with a focus on preservation of 
energy resources  He added that 
under the agreement the two 
sides will promote joint work and 
exchange of ideas and experience, in 
addition to conducting joint research 
and consultations on projects that 
support the sustainable development 
of Sharjah
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Mounir Bouaziz, the Head of Shell 
International - Dubai & Northern 
Emirates and Vice President 
Commercial and New Business 
Development in the Middle East 
and North Africa. The agreement 
ceremony took place at the office of 
the Chairman in SEWA Head Office, 
was attended by several executives 
from SEWA and Shell International.
 
   The agreement was aimed to forge 
innovative solutions, identify best 
practices and implement applied 
research in the areas of sustainable 
development and the development 
of innovative solutions for the 
development of work systems which 
can contribute to sustainable and 
rational use of fuel and energy. It 
was also aimed at the development 
of staff skills through training.
HE Dr. Rashid Al Leem confirmed 
SEWA’s keenness to initiate studies 
to diversify energy resources and 
rely on renewable and clean energy 
during the next phase and develop 
sustainability system through global 
best practices in energy and water 
conservation. The chairman affirmed 

SEWA’s eagerness to partner with 
major global and local companies to 
improve the work environment and 
enhance the efficiency, reliability 
and sustainability of SEWA services.  
He added that SEWA recognizes that 
preserving our energy resources will 
be one of the greatest challenges 
in our drive towards sustainable 
development.

   He explained that SEWA has 
began to take serious steps for the 
development of areas of work under 
the guidance and full support of 
His Highness Dr Sheikh Sultan Bin 
Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah, through the adoption 
of a number of policies and 
programmes and the application of 
modern technologies which seek 
to strengthen steps to diversify the 
energy sector.

   He stressed that SEWA attaches 
great importance to sustainable 
development through conservation 
and energy efficiency as a strategic 
objective. The civic body, in 

SEWA enters into 
an agreement 
with Shell to 
diversify the 
energy resources 
and provide clean 
generation fuels

Sharjah Electricity & Water 
Authority and Shell International 
signed an agreement aimed at 
boosting bilateral cooperation in 
the fields of innovation, creativity 
and conducting researches on 
diversification of energy resources, 
sustainability and efficiency of 
energy and provision of clean fuels 
for the generation units of SEWA 
Power Stations. H.E Dr. Rashid 
Al Leem, the Chairman of Sharjah 
Electricity & Water Authority signed 
on behalf of SEWA while Shell 
International was represented by Mr. 
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   H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority revealed that SEWA 
is currently embarking on implement 
a comprehensive development of 
electricity networks in various parts 
of the Emirate of Sharjah to replace 
all old electricity cables and meters 
with new and improved gadgets and 
save not less than 50 per cent of the 
vital power. The main aim of the 
plan is to replace the old installations 
with modern ones, according to the 
best international standards, which 
can reduce power loss, through the 
network, by at least 50 per cent.

   The above statement was made 
by H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
Authority following a meeting with 
a high rank delegation from Ericson 
International Company comprising 
of Orvar Hurtig, the Vice President 
for Ericsson’s Industry and Society 
business, Magnus Mandersson, the 
Vice President and Head of Business 
Unit Global Services and Mary 
Strandgard, the Deputy Head of 
Business Unit Global Services. The 
meeting discussed the best means 
to strengthen the fruitful strategic 
partnership between SEWA and 
Ericson International and the 

requirements of smarts meters and 
applications as well as sophisticated 
power devices to monitor the power 
loss on the electricity networks 
through the Emirate of Sharjah. 
The development project covers the 
construction of cables’ infrastructure 
and the application of network 
engineering solutions and the 
development of the SEWA Control 
& Monitoring Centre as per the latest 
geographic information systems to 
assist in the planning, design and 
maintenance of the infrastructure 
efficiently. H.E Dr. Al Leem pointed 
out the development project is a part 
of SEWA’s strives to implement 
the directives of His Highness Dr. 
Sheikh Sultan Bin Mohammed Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah, on the need 
to develop electricity networks in 
different regions and to maintain the 
stability of power.

   He pointed out that the use of smart 
grids can be done to save about 50 
per cent of the electric power and 
SEWA began to study the possibility 
of adoption and application of 
standards, This involves regulations 
on smart homes where there is 
integrated energy use and control 
of temperature and lighting systems 

to reduce energy consumption 
significantly and the bills as a result 
of better consumption control. He 
explained that the application of 
smart networks in Sharjah is one 
of the comprehensive strategies 
developed by SEWA in line within its 
recent Declaration of Sharjah City of 
Conservation. He added that the use 
of smart grids and applications will 
enable of SEWA to save about 50% 
of power consumption. In the same 
trend, SEWA has recently conducted 
a study about the possibilities of 
drafting the necessary standards and 
specifications for the smart houses 
which will be equipped with the 
necessary control devices of lighting, 
temperature, power efficiency and 
remote metering.

   On his part, Mr. Orvar Hurtig, 
the Vice President for Ericsson’s 
Industry and Society business 
praised the development strives 
recently made by  Sharjah Electricity 
& Water Authority on the various 
levels of it activities and services. He 
pointed out that Ericson International 
Company is eager to establish long 
term strategic partnership with 
SEWA for the mutual benefits of 
both parties.
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority (SEWA) pointed 
out that SEWA continuously strives 
to raise its power efficiency by 50% 
and reduce the operational costs 
at its generation stations as well 
as the power loss in its electrical 
system to 3% in line with the global 
acceptable rate. He announced that 
the power sector in the Emirate of 
Sharjah will witness and quantum 
leap ahead during the next phases 
in terms of the power generation 
and distribution and development 
of the transmission at the most 
latest international standards and 
specifications, That comes in line 
with SEWA strategy to strengthen 
its infrastructure networks and 
data centres to meet the current 
and future needs of the Emirate of 
Sharjah. He emphasized on the fact 
that SEWA is keen to implement 
such strategic plans through the 
establishment of fruitful partnership 
and collaboration with the leading 
global and local organization, 
research centers and universities 
to upgrade its infrastructure and 
implement smarter technologies to 
manage generation, transmission 
and distribution.
    The above statements were made by 
H.E Dr. Rashid Al Leem following 
his meeting with a Finnish delegation 
from Wartsila Middle East led by Mr. 
Rimur R., the Regional Director of 
Electrical Power Plants at Wartsila 

Middle East. The discussions took 
place during the meeting covers 
the ways to strengthen their mutual 
strategic partnership in various 
field such developing SEWA power 
generations, preparing a future plan 
for the power requirements of the 
Emirate of Sharjah as per the power 
demand rates and establishing new 
Smart Power Generation solutions. 
SEWA will utilize the expertise in the 
fields of technological development 
and researches studies to support the 
comprehensive development vision 
of Sharjah government as per the 
farsighted directives of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah.

   The Chairman of SEWA 
welcomed the visiting delegation 
and assured the eagerness of SEWA 
to enhance strategic collaboration 
with Wartsila Middle East on 
various fields of power generation, 
distribution and transmission in 
the Emirate of Sharjah. He briefed 
Wartsila’s delegation about the 
strategic development plans to be 
implemented by SEWA during the 
next phases. He indicated the vital 
need for provision for accurate data 
base of local and global statistics 
and indications about the power and 
water projects which will assist in 
drafting the necessary future policies 
and programs of Energy in the 
Emirate of Sharjah. The chairman 

not that SEWA is very keen to 
support the scientific researches and 
studies and encourage the creation 
and innovation in the field of energy 
production and conservation of 
electricity, water and natural gas.

He outlined that the collaboration 
with Wartsila Middle East is part of 
SEWA’s efforts to enhance closer 
ties with its partners, and support 
projects and initiatives that help 
in the sustainable development of 
partnerships for the benefit of both 
parties.

   On his part, Mr. Rimur R., the 
Regional Director of Electrical 
Power Plants at Wartsila Middle 
East praised the progress made by 
SEWA to develop and upgrade its 
capabilities and infrastructures of 
energy to cove the growing demand 
of power in the Emirate of Sharjah.
Mr. Rimur stressed the readiness 
of the Finnish Wärtsilä company to 
offer their expertise in various areas 
that contribute to the development 
of relations between the two parties 
in this area. He pointed out that 
the need for energy projects in the 
Emirate of Sharjah will double in 
the next few years in order to meet 
the growing demand for electricity 
and water, particularly in light of the 
cultural and economic development 
taking place in the emirate

SEWA to utilize 
the Finnish 
expertise to 
develop its 
generation 
stations
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  Sharjah Electricity & Water 
Authority organized a training 
program for 100 employees on the 
Integrated Management System 
(IMS) in line with SEWA’s plan to be 
certified to ISO9001, 14001, 18001, 
50001and 27001 in collaboration 
with the British Standards Institute 
(BSI). The training course is 
designed to make SEWA employees 
fully aware of the procedures relating 
to the compliance with standards 
of the Integrated Management 
System. The training program was 
aiming at developing new quality 
administration systems, information 
security programs as well as the 
relevant procedures in respect of 
the environment, health and safety 
at work sites. The program was 
designed to develop and enhance 
customer satisfaction levels. It 
also covered the enhancement of 
objectives of the policies of the 
power conservation as per the latest 
international standards to achieve 
high added value for the benefits 
of both citizens and residents of the 
Emirate of Sharjah.

H.E Dr. Rashd Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority noted that the 
training program featured by the 
participation of 100 employees 
from the various departments 
and sections of SEWA, comes 
in line with the partnership with 
the British Standards Institution 
(BSI), the world’s leading ISO 
certification service organization. It 
was a part of SEWA’s continuous 
efforts to develop the skills and 
capabilities of the employees and 
meet customer requirements and 
to achieve their satisfaction at all 
times through the Implementation 
and the improvement of high quality 
standards while being committed to 
the areas of environmental protection 
and occupational health and safety.
The Chairman added SEWA attaches 
prime importance to provision 
of the qualification and training 
programs for its employees on UAE 
and abroad in accordance to the 
visionary directives of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 

Member and the Ruler of Sharjah to 
enhance the performance of Sharjah 
Government’s employees and 
develop their skills and capabilities.
According to Mr. Mohammed 
Abdullah, the Manager of SWAE 
Excellence Department, the training 
program was conducted in the 
framework of implementing the 
partnership agreement signed with 
the British Standards Institute which 
cover a series of training workshops 
and courses to raise the awareness 
of SEWA employees about the basic 
requirements of total quality and 
integrated management systems. 
“That reflects the commitment 
of SEWA to follow the latest 
international standards and partner 
with the leading government 
and non-government entities, 
universities and research institutes 
to provide our customers with high 
quality service at their satisfaction” 
Mr. Mohammed Abdullah said.
 

SEWA organizes training program for its employees on IMS 
awareness in collaboration with BSI
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  Sharjah Electricity & Water 
Authority has commenced the 
implementation a renovation project 
aiming at replacing old feeder pillars 
in several areas of the Emirate of 
Sharjah with the latest state-of-the-
art ones at the highest international 
standards and specifications. The 
replacement project is a part of 
SEWA endeavors to ensure the 
safety and security of its operations 
and applications and achieve the 
highest possible levels of efficiency, 
availability and reliability.
   Commenting on the aims of 
the project, H.E Dr. Rahid Al the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority said the project 
on replacement of Feeder pillars is 
being developed in collaboration 
with Schneider Electric Global, 
the leading international company 
in developing the connected 
technologies and solutions to 
manage energy and process in ways 
that are safe, reliable, efficient and 
sustainable. The feeder pillars will 

enhance the aesthetics of the city 
unlike the old ones that distort the 
overall view and are dangerous in the 
case of rainfall that cause often the 
interruption of power and damage to 
the electric cable.
   He added that the project comes 
in line with SEWA’s vision to 
become a sustainable world-class 
organization “We work continuously 
to adopt best technological solutions 
that contribute to enhancing 
operational efficiency, enhance the 
quality of services we offer to our 
customers, and guarantee the highest 
environmental standards” H.E Dr. 
Al Leem said.
   On his part Mr. Ahmed Hanyame, 
the Head of Maintenance & 
Installations Section at SEWA 
explained the replacement process 
of the old feeder pillars has already 
commencement in several areas 
of Sharjah including Al Ramtha, 
Al Majara, Al Riqqa, Al Rahmania 
and Al Seuyouh. He added that the 
implementation of the replacement 

project is based on a field survey 
recently made by several technical 
teams comprising of highly qualified 
and skilled employees to check the 
conditions of the feeder pillars.
   According to Mr. Ahmed Hanyame, 
the new feeder pillars are designed 
in line with highest global standards 
in terms of safety, security and 
operational efficiency. The pillars 
are characterized with distinguished 
colors, easy accessible and tight 
closure. Unlike the old ones which 
was causing disastrous incidents,, 
the front part of the new pillars is 
protected with insulted cover to 
provide highest standards of security 
and safety.

Old Feeder Pillars in Sharjah to be replaced with high quality 
ones

Ahmed Hanyame
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  Sharjah Electricity & Water 
Authority launched the Al 
Nasseriyah Comprehensive 
Troubleshooting & Maintenance 
Center after the completion of the 
renovation and refurbishment works. 
The new center which will serve 
about 40 areas in Sharjah city, is a 
part of SEWA’s comprehensive plan 
to develop the emergency offices 
and customer services centers. That 
comes in line with SEWA vision to 
provide world-class services and 
to meet the growing requirements 
of our customers as well as its 
commitment to providing a safe 
and stable supply of electricity and 
water to the highest levels of quality. 
 
 H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity& 
Water Authority said that SEWA 
has been continuously upgrading its 
infrastructure with a particular focus 
on improving customer service and 
enhancing operational efficiency. 
The new center will play a pivotal role 
in strengthening SEWA’s capacity to 
improve monitoring of our systems 
across the emirate and ensure quick 
response to emergencies. The new 
troubleshooting and maintenance 
center is a clear demonstration of our 
firm commitment to take a leading 
position and ensure the highest 
levels of efficiency, reliability and 
excellence in our operations. It is a 
part of SEWA’s strategy to deliver 
the highest standards of excellence 
and quality in all its services.

SEWA launches state-
of-the-art center to 
provide round-the clock 
troubleshooting and 
maintenance services

 He affirmed that SEWA is 
committed to provide its customers 
with convenient and uninterrupted 
services at the latest international 
standards.  The main aim of the 
plan is to provide rapid response to 
emergencies and requirements of the 
customers throughout the Emirate 
of Sharjah. Dr. Al Leem said that 
the new center is established at 
strategic geographical location to 
cover the surrounding areas and 
meet the requirements of the newly 
developed ones. It is was designed 
to render round-the-clock services 
to 40 highly populated areas 
characterized with highest power 
demand in Sharjah city.“Opening 
this new center is part of the 
initiative launched to emphasize 
SEWA’s commitment to promoting 
the quality and easy access to its 
services and to achieve the highest 
level of customer satisfaction. 
Currently we are working on 
several future projects that will 
develop SEWA’s overall operations, 
optimise its services and meet the 
increasing demand for electricity 
and water in compliance with the 
highest standards of efficiency 
and reliability,” he said. Mr. 
Mohammed Abdullah, the Manager 
of Excellence Department pointed 
out Nasseriyah Center will render 

integrated high quality services of 
maintenance and troubleshooting 
at the highest global standards. He 
added that the new center developed 
in an area 300 m2, is well equipped 
in terms of modern facilities and 
technologies, projector bill payment 
machine and skilled employees who 
have been intensively trained and 
qualified to deal with customers.On 
his part , Mr. Yousif Abdul-Kareem, 
the Manager of Nasseriyah Center 
that the new center is well equipped 
to serve about 40 areas including 
Al Nasseriyah, Maysloon, Al Jazat, 
Abu Shaghara, Al Showaiheen, Al 
Mazara, Al Mussala, Al Nukhailat, 
Mughaidir, Al Mowafjah, Al 
Ghowhir, Al Naba’a, Abu Tina, Al 
Qadisiyah, Al Sur, Al Murghab, Al 
Sabkha and Al Yarmouk and other 
areas.

   Following the opening ceremony 
of the new Al Nasseriyah Center,  
H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity& 
Water Authority held a meeting with 
Mr. Hussein Al Ghazal, the Deputy 
Chairman of the Board of Directors 
of INJAZAT. The discussions took 
place during the meeting covered 
the progress made in SEWA 
development project of new
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SEWA introduces smart meters to ensure 
reading accuracy and monitor power 
loss and unauthorized connections

SEWA partner with the Singaporean 
National Council of General Services to 
prepare SEWA future water strategy
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03SEWA launches state-of-the-art center to 
provide round-the clock troubleshooting 
and maintenance services

SEWA organizes training program for 
its employees on IMS awareness in 
collaboration with BSI

SEWA to utilize the Finnish expertise to 
develop its generation stations

SEWA enters into an agreement with Shell to diversify 
the energy resources and provide clean generation fuels
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Sharjah: a global city of conservation
It was a dream that Sharjah to become a city of conservation. Thanks 
to the farsighted visions and wise directives of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah and with hardworking, visionary planning and dedication, 
the dream has become reality.  Sharjah city has been crowned as the 
«City of Conservation» of energy, water and gas on both regional and 
global levels. Thus, Sharjah City has taken an important step towards the 
achievement of ultimate sustainable development, providing high quality 
services at the latest international standards and global specifications.. 
SEWA has already started making efforts towards creating one of the 
best model cities of power conservation within an ambitious strategy and 
creative initiatives. It is also enhancing its role as a model to be globally 
imitated in competitiveness and leadership. SEWA is considered as the 
first Arab Electricity and Water Authority that adopted and applied the 
principles of Energy Resources Maintenance That constitutes an integral 
part to its on-going development process and its civilized mission in a bid 
to promote Sharjah’s regional and international image to take a lead in 
suitability and environment. It is recognition of SEWA that preserving our 
energy resources will be one of the greatest challenges in our drive towards 
sustainable development. It is an integral part to its on-going development 
process  and its civilized mission in a bid to promote Sharjah’s regional 
and international image to take a lead in suitability and environment

The declaration of Sharjah as model city of conservation is also a part 
of SEWA›s consistent efforts to create awareness about the conversation 
and rationalization of electricity, water and natural gas in the Emirate of 
Sharjah and educate and bring up the young generations on the rational 
usage of the public services and national resources. In this respect this 
has successfully launched several initiatives such as the One Saving Hour 
Initiative which was launched under the directives of His Highness, the Ruler 
of Sharjah and attracted overwhelming response from all the categories of 
the community. That comes in line with SEWA commitment to increase the 
efficiency of power and water consumption in Sharjah, enhance the role of 
Sharjah City as an international model for power and water conservation, 
achieve sustainable development and maintain the environment. SEWA 
is working in collaboration with the leading international organizations to 
enhance the progress of Sharjah for the prosperity and welfare under our 
visionary leadership  It is the aim of SEWA to spread awareness amongst 
community members on conservation, protect the environment and build 
a sustainable future for the Emirate of Sharjah. 
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كهرباء الشارقة تبتكر
وتكرم المبدعين

Sharjah Electricity inno-
vate and honor the 
creators


