إبرﻏﻀ 2022

السﻈﺋ 24
الﺳﺛد 149

ضمﻆ ﻄﺤروع تﻌﺠﺳﺋ وتطﻌﻏرﻄﺗطﺋ الﻂﻐﺋ
ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﺊﺛأ الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺎﺔرﻏﺊﻎ ﻓول وﺖﺛة غازﻏﺋ
لﺎﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء بﺼﺛرة ﻄﻐﺔاواط
بﺼﺛرة إﻇﺎاجﻐﺋ  ﻄﻂﻐﻌن جالﻌن
والﺎﺤﺶﻐﻀ ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﺊﺛأ
تﻈفﻐﺜ الﺛراﺠات �ﻇﺤاء ﻄﺗطﺋ تﺗﻂﻐﺋ جﺛﻏﺛة
بالﺗمرﻏﺋ بالﺎﺳاون ﻄع بﻐﻌت خﺊرة ﺲالمﻐﺋ

بﺎﺿﻂفﺋ ﻄﻂﻐﻌن درﻊﻃ
ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﻈفﺜ
ﻄﺤروﺲات تطﻌﻏرﻏﺋ بالمﻈطﺼﺋ الﻌﺠطى
خﻘل 

بﻋﺛف تﺤﺶﻐﻂﻋا بطاﺻﺋ
ﻄﻂﻐﻌن جالﻌن ﻏﻌﻄﻐاً
ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﺊﺛأ تﻈفﻐﺜ
ﻄﺤروع لﺎأﻊﻐﻀ ﻄﺗطﺋ الﺗمرﻏﺋ
لﺎﺗﻂﻐﺋ المﻐاه
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بهدف تطوير االحصائيات االقتصادية
كهرباء الشارقة ودائرة اإلحصاء تبحثان تفعيل
التعاون وتشكيل فريق لدعم استراتيجيات تبادل
البيانات

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد من مكتب االستثمار
األجنبي المباشر تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات
للمستثمرين
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بتكلفة  170مليون درهم
كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات تطويرية
بالمنطقة الوسطى خالل 2021

بتكلفة تجاوزت  54.305مليون درهم
كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات تطويرية وتعديالت في الشبكات
بالمنطقة الوسطى خالل عام 2021

أسرة التحرير
اإلشراف العام
خولة أحمد الفردان

27

بتكلفة تجاوزت  80مليون درهم
كهرباء الشارقة تنفذ محطتي لنقل الطاقة في المنطقة الوسطى

محـرر أول
جالل مـرسي
تصو يـر
شمير سيدو
التسويق
فاطمة محمد علي
تصميم وإخراج
خلود عبدالغفار عرب

34

بعد إنجاز ربط المنطقة بالشبكة
كهرباء الشارقة تبدأ توصيل الكهرباء للمتعاملين والمستثمرين
في منطقة العرقوب

39

كهرباء وبلدية الشارقة
تبدأن تنفيذ برنامج لترشيد استهالك المياه في  37حديقة

To safeguard you and your family

ﻄﻈددﻏﻀ ﻄﺳﺼﺋﺋ
ﻄﺎﺳﺛدة اﺠﺠﺎﺚﺛاﻄتت
Anti-Bacterial
Multipurpose Wipes

ﺚﺚــخخ ﻄﺳﺼـﻃ ﻂﻂﻐـﺛﻏﻆ

Hand Sanitizer Spray

التطوير اإلداري
وأخالقيات الوظيفة

تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة بضرورة االستمرار
التطوير اإلداري وتطبيق التكنولوجيا
في
المتقدمة في تقديم الخدمات وادماج عناصر
شابة في هذه العملية مع االستفادة من
الخبرات واالنجازات المتراكمة.
وتتضمن عملية التطوير تحديد االهداف
واالمكانات وما يتطلبه ذلك من تقييم للموارد
الفنية والبشرية والمادية وكذلك التخطيط
للكوادر البشرية على أسس
المستقبلي
وقواعد عامة  ،تكفل الكفاءة واالنجاز وتوفر
امكانية االستدامة والنمو والتطور وبناء القدرات
بشكل مؤسسي من خالل مفاهيم رقمية
وذكية واالنتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا
التقليدية إلى مرحلة استخدام تكنولوجيا جديدة
متطورة.
ومن أهم عوامل نجاح أي منظومة
تطوير إداري هو تحديد المسئوليات ووضع
معاييير محددة للسلوك المهني واألخالقيات
الوظيفة التي تساهم في توفير بيئة عمل
مثالية للموظفين يمكن من خاللها تحقيق مزيد
من االنجازات وتطوير الخدمات التي تقدمها
الهيئة للمتعاملين ،ولذا أطلقت هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة وثيقة السلوك المهني
واألخالقيات الوظيفة  ،بهدف تنمية الثقافة
المؤسسية للموظفين ،ودعم القيم المهنية
وتنمية روح المسؤولية لديهم ،بما ينعكس

إيجابا على اإلنتاجية وتعزيز المعايير األخالقية
ً
والقيم المهنية للموظفين  ،ويعزز األداء،
انطالقا من رؤية واستراتيجية الهيئة
وذلك
ً
وحرصها على االرتقاء للوصول لمعايير التميز
والجودة لخدمة أفراد المجتمع.
وهذه الوثيقة تم إعدادها كقاعدة
معرفية لجميع الموظفين العاملين في
الهيئة ،وتتضمن القيم األساسية التي يجب
على الموظف أن يعمل في إطارها والتي
تحكم سلوكه المهني والوظيفي ،والقيم
التطويرية التي تسعى الهيئة من خاللها
لتقديم أعلى مستويات الخدمة  ،وتنمية
وتطوير القيم المهنية واألخالقيات الوظيفية
السليمة وأطر االنضباط الذاتي للموظف.
وتضمنت عدد من القيم األساسية
للسلوك المهني وأخالقيات الوظيفة تشمل
الصدق واألمانة والموضوعية والحيادية
واالقتصاد والنزاهة والوالء والكفاءة واالمتياز
والريادة والشفافية والعدالة والمساواه .
ونأمل أن تعزز الوثيقة من العالقات االيجابية
وتطوير العمل االداري وتقديم أفضل
الخدمات للجماهير.

بفضل الرؤية الحكيمة لحاكم الشارقة

انجازات نوعية وطموحة في جميع
المجاالت والمحافل على مدار خمسون
عام ًا

رفع سعادة سعيد السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى
مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة
بمناسبة الذكرى ال  50لتولي سموه
مقاليد الحكم في اإلمارة والتي
تصادف  25يناير من كل عام  ..مؤكدا
أن رؤية وحكمة سموه وإسهاماته
محليا وعربيا وعالميا في
المتميزة
ً
كافة المجاالت والتواصل بين الحضارات
واالنفتاح على اآلخر بفكر متقدم له
قيمه وعراقته المستمدة من عاداتنا
وقيمنا اإلسالمية حقق
العربية
للشارقة مكانة عالمية رائدة في كل
المجاالت وبكافة المحافل.
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واستطاعت إمارة الشارقة في
ظل قيادة سموه أن تحقق على مدار

 50عاما العديد من اإلنجازات التي
ال حصر لها وتنشأ منظومة متطورة
ومتكاملة للتنمية في كافة المجاالت،
وشهدت نقلة نوعية وإنجازات كبيرة،
في مشروعات البنية األساسية ومنها
الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والطرق
الحديثة ودعم األنشطة الصناعية
واالقتصادية والتجارية التي تواكب
متطلبات الحاضر الزاهر والمستقبل
المضيء وتساهم في بناء اإلنسان
وتوفير متطلبات الحياة الكريمة
للمواطنين والمقيمين على أرض
اإلمارة الطيبة.
وأكد أن قطاع الطاقة
والمياه في إمارة الشارقة باعتباره من
القطاعات الحيوية المعززة لمسيرة
التنمية المستدامة حقق بفضل دعم
ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو

المجلس األعلى حاكم الشارقة على
عاما إنجازات نوعية وطموحة
مدار 50
ً
 ،من خالل استراتيجية ترتكز على
رؤية وتوجيهات سموه بالتغلب على
التحديات  ،ودراسة مستمرة لتغيرات
الطلب وأنماط االستهالك ،واالستفادة
من الفرص  ،وتوظيف التكنولوجيا
المتطورة وزيادة كفاءة الطاقة وتنفيذ
المشروعات الطموحة لزيادة اإلنتاج
وضمان استمرارية اإلمدادات ،وتطوير
أنظمة وشبكات النقل والتوزيع ورفع
كفاءة وحدات اإلنتاج لتعزيز أمن الطاقة
محوريا في التقدم
عامال
الذي أصبح
ً
ً
والنهضة الحضارية ولم يكن لهذه
المشروعات الطموحة أن ترى النور
لوال دعم سموه الالمحدود وتوجيهاته
ومتابعته الدقيقة لكل التفاصيل .

بهدف تطوير االحصائيات
االقتصادية
كهرباء الشارقة ودائرة
اإلحصاء تبحثان تفعيل
التعاون وتشكيل فريق
لدعم استراتيجيات تبادل
البيانات

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة مع

وفد من دائرة اإلحصاء

اإلحصاء وطارق السويدي رئيس قسم

المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة.
وأشار إلى أنه تم خالل االجتماع

االحصائيات في الدائرة.

والتنمية المجتمعية في الشارقة ،سبل

وأكد سعادة سعيد سلطان

استعراض أوجه التعاون لتطوير العملية

األعمال

السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز

اإلحصائية في منظومة العمل بين

اإلحصائية المتعلقة باألنشطة اإلقتصادية

الشارقة حرص الهيئة على تفعيل التعاون

المؤسسات الحكومية في الشارقة

والناتج المحلي إلمارة الشارقة ومؤشرات

مع دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية

والتصنيف لألنشطة اإلقتصادية وفق

القياس من خالل بيانات إحصائية متكاملة

وتوفير كافة االمكانات الالزمة لدعم

أفضل

والعمل

عن العاملين ومستوى الدخل واألنشطة

وتعزيز األعمال اإلحصائية واالعتماد على

على تحديث البيانات لجميع األنشطة

اإلقتصادية إلمارة الشارقة ،وتشكيل فريق

مؤشرات قياس وقاعدة بيانات محددة

اإلقتصادية وتوفير قاعدة بيانات موحدة.

لمتابعة تطوير األعمال اإلحصائية وتسهيل

لمتابعة النمو والتطور في األعمال ودعم

واستعرض الشيخ محمد بن حميد

عملية تبادل البيانات والمعلومات  ،ودعم

وتطوير األداء المؤسسي بما يحقق

القاسمي ،رئيس دائرة اإلحصاء والتنمية

استراتيجيات التنمية المستدامة في إمارة

األهداف االستراتيجية لحكومة الشارقة

المجتمعية بالشارقة أسس ومعايير المسح

الشارقة والدولة .

والمصلحة العامة للجمهور وتحقيق

اإلقتصادي وأهمية مشاركة هيئة كهرباء

التنمية المستدامة.

ومياه وغاز الشارقة باعتبارها من أهم

التعاون

والتنسيق

لتطوير

استقبل سعادة سعيد سلطان

األنظمة

العالمية،

السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز

وثمن دور دائرة اإلحصاء والتنمية

الجهات االقتصادية في اإلمارة ودورها

الشارقة ،وعبدالله الشامسي المدير

المجتمعية في توفير البيانات اإلحصائية

التنفيذي للهيئة وفد من دائرة اإلحصاء

في مختلف القطاعات وتصميم وتطوير

مؤثر في كافة األنشطة األخرى  ،مشي ًرا
إلى أن االجتماع مع المسئولين في هيئة

والتنمية المجتمعية بالشارقة ،ترأسه الشيخ

وسائل جمع المعلومات التي تسهم

كهرباء ومياه وغاز الشارقة باكورة سلسلة

محمد بن حميد القاسمي ،رئيس الدائرة ،

في تطوير األنشطة اإلقتصادية وخدمة

من االجتماعات تعتزم دائرة اإلحصاء

وضم كل من الشيخ سلطان بن عبدالله

المجتمع ومواصلة االرتقاء بمستقبل

والتنمية المجتمعية عقدها مع مختلف

القاسمي  ،مدير الدائرة  ،والمستشار

تنفيذا لرؤية
اإلجيال القادمة وذلك
ً
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور

الهيئات والدوائر لتطوير البيانات اإلحصائية
الخاصة باألنشطة اإلقتصادية ودورها في

عبد الشافي وعبدالله الكديد  ،مدير إدارة

سلطان بن محمد القاسمي ،عضو

الناتج المحلي في إمارة الشارقة.

االحصائي علي محبوب والخبير االحصائي
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تقدير ًا جلهودها يف تطوير الكوادر البشرية
كهرباء الشارقة حتصل على شهادة إعتماد أفضل بيئة عمل
حصلت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة على شهادة إعتماد
أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great
العالمية وذلك
place to work
تقدي ًرا لجهود الهيئة في مجال تحفيز
الموظفين وتوفير مناخ من الثقة من
التميز المهني
خالل تطبيق وترسيخ
ّ
للموظفين والفخر باالنتماء للهيئة
والعمل بروح الفريق الواحد واإلنتاجية
وتوفير بيئة عمل إيجابية من مختلف
النواحي .
َتسلم عبدالله الشامسي
المدير التنفيذي للهيئة شهادة اعتماد
أفضل بيئة عمل لعام  2022والتي
تمنحها المنظمة األمريكية «غريت
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بليس تو ورك» ،بناء على االستبيان
الخاص بمؤشر الثقة الذي تم طرحه
على الموظفين لقياس تجربتهم
في العمل بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة وشارك فيه عدد كبير من
مختلف المستويات الوظيفية تجاوز
 1800موظف ،جرى تسليم الشهادة
في المقر الرئيسي للهيئة بحضور
إبراهيم المغربل مدير عام غريت بليس
تو ورك في الشرق األوسط  ،وعدد
من مدراء اإلدارات بالهيئة.
وأكد عبدالله الشامسي أن
حصول الهيئة على شهادة االعتماد
ألفضل بيئة عمل لعام  .2022يأتي

في إطار استرايجية الهيئة التي تركز
على العنصر البشري واالستماع
الحتياجات الكوادر البشرية وتطلعاتهم
وإعداد وتنفيذ المبادرات التي تساهم
في توفير بيئة العمل اإليجابية التي
تسهم في تنمية قدرات الموظف
وتحقيق التوازن بين العمل والحياة
الشخصية ،والتي تعد من الركائز
األساسية للثقافة المؤسسية في
الهيئة ،والتي بنيت على مناخ من
الثقة والتحفيز للموظفين من خالل
تطبيق ونشر وترسيخ مفهوم العمل
بروح الفريق الواحد واإلنتاجية وزيادة
القدرة التنافسية والفخر باالنتماء
للهيئة.

وأوضح أن موظفي الهيئة
يبذلون جهود كبيرة ويساهمون في
دعم بيئة ومسيرة العمل ،والمساهمة
اإليجابية في توفير خدمات الكهرباء
والمياه والغاز الطبيعي ،وتقديم
مبادرات وخدمات الكترونية وذكية
على مدار الساعة لتلبية احتياجات
وتطلعات المتعاملين  ،مشي ًرا إلى أن
الهيئة أصبحت ضمن قوائم أفضل
بيئات العمل ،وهذا يعد انجا ًزا يضاف
إلى سجل انجازاتها .وأضافت عائشة
حسين عبد الله مدير إدارة االستراتيجية
والتطوير المؤسسي أن الحصول
على الشهادة جاء بناء على مؤشر
الثقة والذي تحقق من خالله نتائج
ايجابية ،حيث تم االستناد على معايير
تقييم رئيسية حققت فيها الهيئة
ِنسب مرتفعة منها فعالية وتأثير
االتصال والتواصل الداخلي بين فريق
القيادة والموظفين ،شعور الموظف
بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه ،الرفاه
الوظيفي وتحقيق التوازن بين الحياة

الشخصية والعمل ،قدرة الهيئة على
تطوير كفاءة الموظفين  ،روح الفريق
والعمل الجماعي ،الهوية والثقافة
المؤسسية للهيئة  ،والمسؤولية
المجتمعية.
وأكد إبراهيم المغربل مدير
عام غريت بليس تو ورك في الشرق
األوسط على أن االستبيان الذي
نفذته الهيئة حقق نتائج مرتفعة وذلك
نتيجة لجهودها في إعداد وتنفيذ
استراتيجية تحقق التميز لموظفيها
 ،وأظهر الموظفون مستوى عال
من المرونة والقدرة على التأقلم مع
التغيرات والرغبة في تقديم المزيد من
الجهد إلنجاز العمل بالشكل األفضل،
ومن خالل االستبانة اتضح أن التواصل
المستمر بين القيادة والموظفين
والعمل الجماعي سمات بارزة في
الهيئة .
وأشاد بإنجازات ومبادرات
الهيئة التي تركز على الكوادر البشرية
في مختلف المستويات الوظيفية

وحققتها خالل فترة قصيرة مما جعلها
تستحق بجدارة الحصول على شهادة
أفضل بيئة عمل للجهات التي تسهم
التميز المهني لموظفيها،
في تحقيق
ّ
وتوفر لهم بيئة عمل مثالية من
مختلف النواحي وذلك استنادا إلى
التحليل الشامل والمستقل الذي تجريه
المنظمة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،إذ تعتمد هذه الشهادة على
التغذية الراجعة التي يتم تقديمها من
الموظفين كجزء من استطالع موسع
حول تجربتهم في مكان عملهم.
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ضمن مشروع توسعة وتطويرمحطة اللية
كهرباء الشارقة تبدأ التشغيل التجريبي ألول وحدة غازية لتوليد الكهرباء
بقدرة  345ميجاواط
أعلنت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة اليوم عن بدء التشغيل
التجريبي ألول وحدة غازية لتوليد
الكهرباء بقدرة  345ميجاواط ضمن
مشروع توسعة محطة اللية إلنتاج
الكهرباء ،ويتكون مشروع تطوير
وتوسعة المحطة من توربينتين
غازيتين من صنع شركة ميتسوبيشي
للطاقة من طراز  M701Fبقدرة
 345ميجاواط لكل وحدة و غاليتنين
إلسترجاع الحراره و توربينه بخارية بقدرة
 336ميجاواط بكفاءة إجمالية مركبة
تجاوزت  60٪وتبلغ التكلفة اإلجمالية
للمشروع  2مليار دهم.
ومن جانبه أكد سعادة سعيد
سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة أن مشروع
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توسعة محطة اللية لتوليد الطاقة
الكهربائية بقدرة إجمالية 1026
ميجاواط يحقق رؤية صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي  ,عضو المجلس األعلى
لإلتحاد حاكم الشارقة حفظه الله
ورعاه لتلبية الطلب على الكهرباء
ومواكبة التطور الصناعي والتجاري
والسكني في إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على
تطوير محطات إنتاج الكهرباء وفق
إستراتيجية  2030لزيادة القدرة
اإلنتاجية المركبة لتبلغ  4600ميجاواط
من الكهرباء ورفع الكفاءة التشغيلية
إلى أكثر من  60%مما له أكبر األثر
في الحد من اإلنبعاثات الكربونية
والحفاظ على موارد الطاقة.

وأوضح المهندس عيسى
السويدي مدير إدارة إنتاج الكهرباء
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن
الهيئة تتعاون منذ عام  2018مع
تحالف شركة ميتسوبيشي للطاقه
اليابانية و السويدي للطاقة ،لتطوير
وتوسعة محطة الليه بنظام الدوره
المركبه وعينت الهيئة شركة أي ال
إف كإستشاري للمشروع  ،باشرت
الهيئة االختبارات التجريبية للوحدات
منذ نوفمبر  2021بالتعاون مع مقاول
وإستشاري المشروع لضمان جودة
عمل الوحدات وإستقرار الشبكة
الكهربائية .على أن يتم أنجاز المشروع
في يناير .2023

بقدرة إنتاجية  90مليون جالون والتشغيل 2026
كهرباء الشارقة تبدأ تنفيذ الدراسات إلنشاء محطة تحلية جديدة
بالحمرية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية

كشفت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة عن البدء في تنفيذ
خطة لزيادة إنتاج المياه المحاله بإمارة
الشارقة من خالل إنشاء محطة تحلية
مياه جديدة بالحمرية إلنتاج  90مليون
يوميا وذلك في إطار استراتيجية
جالون
ً
الهيئة الستدامة المياه وتوفيرها
للمشروعات التطويرية ولألجيال
القادمة.
وأوضح المهندس عصام
المال مدير إدارة محطات المياه
والتحلية أن الهيئة وقعت عقد مع
عدد من االستشاريين وبيوت الخبرة
العالمية إلعداد الدراسات الفنية
والمالية والقانونية إلعداد الدراسات
والمواصفات الفنية تمهيدا لطرح
مناقصات للشركات المتخصصة لتنفيذ
المحطة مشي ًرا إلى ان هذه الدراسات
تستغرق عام ونصف والتنفيذ حوالي
 3سنوات ومن المتوقع اإلنتهاء من
تنفيذ المشروع عام . 2026

مسيرة التنمية الشاملة في مجاالت
البنى التحتية والطفرة االنشائية التي
تشهدها إمارة الشارقة بفضل متابعة
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو الملجس األعلى حاكم الشارقة.

عليه كمصدر متنامي للمياه العذبة
في إمارة الشارقة ،لتقليل اإلجهاد
واالستنزاف ومحدودية مصادر المياه
الجوفية وتملحها ،بينما تعتمد على
 5%من المياه الجوفية و 15%من
المياه الواردة.

وأوضح أن محاور استراتيجية
الهيئة تتضمن اإلدارة المتكاملة للموارد
المائية الطبيعية المحدودة ،وموارد
المياه غير التقليدية ،التي تشمل المياه
المحالة وإعادة استخدام مياه الصرف
الصحي المعالجة بشكل فعال ،والتركيز
على محور إدارة الطلب على المياه ،
ومن خالل العمل المشترك مع جميع
الشركاء ومراقبة جودة المياه وكفاءة
اإلنتاج ومراقبة الشبكات وايجاد حلول
لكميات المياه الفاقدة والهدر وتجنب
تلوث المياه وتخزين المياه وتكثيف
جهود التوعية بأهمية االستخدام
األمثل للمياه وترشيد استهالكها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل
على تطبيق التكنولوجيا المتقدمة
وتطوير السياسات في مجال تحلية
المياه والعمل على زيادة معدل
استدامتها كما تعمل على رفع
الكفاءة اإلنتاجية للمحطات ،وتقليل
التكلفة االقتصادية وتخفيض األثر
البيئي وتقليل االنبعاثات الكربونية
والبصمة البيئية إلنتاج المياه المحالة .
كما تعتمد الهيئة على استخدام الغاز
الطبيعي لتشغيل محطاتها ،مما يزيد
من استدامتها وتقليل بصمتها البيئية .

وأشار إلى أن هيئة كهرباء
ومياه الشارقة تشهد تطورا في
قطاعات عملها وتنفيذ توسعات
ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة

وأضاف أن تحلية ماء البحر
تلبي  80%من االحتياجات اإلجمالية
للمياه في إمارة الشارقة  ،وهي بذلك
رئيسا ،يعتمد
تشكل موردا استراتيجيا
ً
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بهدف توفيرها بكفاءة وأسعاراً تنافسية وترسيخ مكانة
اإلمارات في المجال
سهيل المزروعي يعلن تأسيس سوق اإلمارات للطاقة
معالي سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية

أعلن معالي سهيل بن محمد
فرج فارس المزروعي وزير الطاقة
والبنية التحتية ،بدء العمل على
تأسيس سوق اإلمارات للطاقة ،والذي
يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية
بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر
تنافسية ،والرقي بمستوى التكامل
والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية
دولة اإلمارات ،وترسيخ مكانتها كإحدى
الدول الجاذبة لالستثمار في هذا
داعما
القطاع الحيوي الذي يمثل
ً
رئيسا لالقتصادات الوطنية.
ً
وقال معاليه »:إن تأسيس
سوق االمارات للطاقة» هو ثمرة العمل
المشترك بين الهيئات والشركات
المزودة لخدمة الكهرباء في اإلمارات،
بما يدعم تطوير قطاع الطاقة
ويحقق تطلعات الدولة للخمسين عاما
القادمة ،وقد وجه معاليه الشكر إلى
الجهات الوطنية الموقعة على اتفاقية
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العمل على تأسيس السوق وتشمل
إلى جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية،
دائرة الطاقة في أبوظبي ،والمجلس
األعلى للطاقة بدبي ،وهيئة كهرباء
ومياه دبي ،وهيئة كهرباء وماء وغاز
الشارقة ،وشركة االتحاد للماء والكهرباء،
وشركة االمارات للماء والكهرباء،
وشركة أبوظبي للنقل والتحكم ،على
هذا اإلنجاز ،داعيا إلى مواصلة العمل
الجاد إلنجاح مستهدفات اإلمارات
عاما المقبلة ،وبناء مستقبل
للخمسين
ً
مشرق للمجتمع.
وأضاف معاليه »:طوت دولة
عاما من عمرها
اإلمارات خمسين
ً
بإنجازات نوعية وطموحة في قطاع
الطاقة ،ونحن اليوم حريصون على
عاما
جيدا للخمسين
االستعداد
ً
ً
القادمة بهذا القطاع ،باعتباره من
القطاعات الحيوية المعززة لمسيرة
التنمية المستدامة ،ومحو ًرا رئيسا
لجذب االستثمارات األجنبية ،وإن الدولة

ُتعد من البلدان األكثر اهتماما بالطاقة
النظيفة ،وإنه مع احتفال اإلمارات
بالذكرى الخمسين لتأسيسها ،نؤكد
التزامنا التام باتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ،ونتطلع
إلى تعزيز الشراكة مع جميع الدول
لتحقيق نتائج ملموسة في العمل
المناخي».
بدوره قال الدكتور
		
عفيف سيف اليافعي ،الرئيس التنفيذي
لشركة ابوظبي للنقل والتحكم
(ترانسكو) « :تمهد االتفاقية الموقعة
حديثا بين مختلف األطراف في قطاع
ً
الطاقة في اإلمارات العربية المتحدة
تناسقا
الطريق أمام سوق للطاقة أكثر
ً
وكفاءة .كما نعتز في ترانسكو بدورنا
جزءا من اتفاقية
المحوري وأن نكون ً
ستسهم في مواصلة تطوير البنية
التحتية وتساعد على تمكين مسيرة
التنمية في الدولة متماشية مع
أهدافها في مجال الطاقة والبيئة».

ويساهم مشروع «سوق االمارات
للطاقة» ،في خلق مزيد من التكامل
والتعاون بين الجهات المزودة للكهرباء،
األمر الذي من شأنه خلق تنافسية
وتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة وتقليل
البصمة الكربونية ،إضافة إلى زيادة
االستعدادية لمواجهة حاالت الطواري
واالنقطاعات الكهربائية ،كما سيمكن
الجهات المشاركة من تبادل الكهرباء
في الدولة ضمن صيغة تجارية تضمن
المنفعة لألطراف .كما ستمكن
المراحل المستقبلية من المشروع
الهيئات من دراسة خلق فرص تجارية
مستقبال خليجيا ودوليا
أكبر والتوسع
ً
من خالل التنسيق بين الجهات المعنية
في الدولة ،ما يخلق عوائد اقتصادية
وفرصا وظيفية لمواطني الدولة.
ً
وتقدر الفوائد المتوقعة من المشروع،
حسب الدراسات التي قامت بها وزارة
الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع
شركائها االستراتيجيين ،بأكثر من 5.2
مليار درهم بحلول عام  2033من
خالل زيادة حجم تجارة الكهرباء عبر
شبكة الدولة وتوسعها مستقبال خارج
حدود الدولة ،والتخطيط والتشغيل
األمثل للشبكة الكهربائية.
وبهدف إنجاح المشروع ،تم
إبرام إتفاقية األطراف لسوق الكهرباء
بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وجميع
الشركات والهيئات المحلية المشاركة
في جهود إنشاء هذا السوق ،وهم:
دائرة الطاقة أبوظبي و شركة اإلمارات
للماء والكهرباء و شركة أبوظبي للنقل
والتحكم ،و هيئة كهرباء ومياه دبي
و المجلس األعلى للطاقة بدبي،

و هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة،
وشركة االتحاد للمياه والكهرباء ،حيث
تم التوقيع من جميع األطراف المعنية
واالتفاق على البدء في المرحلة
األولى من تصميم وتشغيل السوق.
يذكر أن دولة اإلمارات تعمل
حاليا على مراجعة االستراتيجية الوطنية
للطاقة  ،2050التي تعد مؤش ًرا على
قوة ونضوج قطاع الطاقة باإلمارات،
والتي تلعب دورا فعاال في مواءمة
التطورات الحاصلة في قطاع الطاقة
على المستويين المحلي والعالمي،
والتي أطلقتها الدولة عام ،2017
بهدف رفع كفاءة االستهالك بنسبة
 40%في قطاعات االستهالك
المختلفة ،وتنويع مصادر الطاقة
للوصول إلى  50%طاقة نظيفة
من مزيج الطاقة المستقبلي .ووفقا
لإلستراتيجية الوطنية للطاقة ،2050
إنبثقت بعض المشاريع الرائدة لتحقيق
األهداف االقتصادية والبيئية ،حيث
أعلنت دولة اإلمارات في عام 2021
الحياد الكربوني بحلول عام ،2050
كما أنها أعلنت «خريطة الطريق إلنتاج
الهيدروجين لدعم الحياد الكربوني»
في قمة التغير المناخي  COP26في
غالسكو.
وأكد المهندس حمد الطنيجي
مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة أن تكاتف الجهود
والتنسيق بين الجهات العاملة في
مجال الطاقة بالدولة لتأسيس سوق
االمارات للطاقة سيساهم في تنمية
هذا القطاع الحيوي ورفع مستوى
مؤكدا
كفاءة منظومة الطاقة

حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
على التعاون والتنسيق مع وزارة
الطاقة وكافة الجهات وتبني تقنيات
الطاقة المتجددة من أجل تنفيذ
استراتيجية اإلمارات للطاقة  2050لرفع
كفاءة الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار
تنافسية لتلبية االحتياجات وخفض
االنبعاثات الكربونية والحد من األثر
البيئي لعمليات اإلنتاج ونشر الوعي
بأساليب االستخدام األمثل من خالل
االعتماد على األبحاث والدراسات
المتخصصة.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة
في دولة اإلمارات تولي أهمية كبيرة
لقطاع الطاقة ودوره المحوري في
مستقبل التنمية المستدامة من خالل
إستراتيجية ترتكز على التغلب على
التحديات  ،ودراسة تغيرات الطلب
واالستهالك ،واإلستفادة من الفرص
المستقبلية ،وتوظيف التكنولوجيا
المتطورة وزيادة كفاءة الطاقة وتنفيذ
المشروعات الطموحة لزيادة اإلنتاج
وضمان استمرارية اإلمدادات ،وتطوير
أنظمة وشبكات النقل والتوزيع ورفع
كفاءة وحدات اإلنتاج لتعزيز أمن الطاقة
محوريا في التقدم
عامال
الذي أصبح
ً
ً
والنهضة الحضارية ويعتبر اطالق سوق
االمارات للطاقة اضافة جديدة لزيادة
القدرة التنافسية لهذا القطاع .

13

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد من مكتب
االستثمار األجنبي املباشر تعزيز التعاون
لتقدمي أفضل اخلدمات للمستثمرين

الحوافز التي تشجع المستثمرين على
إقامة المشروعات التنموية واإلقتصادية
الطموحة وثمن جهود مكتب الشارقة
لالستثمار األجنبي في التنسيق والتواصل
مع مختلف دول العالم للتعريف بالفرص
الواسعة التي يتيحها اقتصاد إمارة
الشارقة المتنوع

استقبلت هيئة كهرباء ومياه

المدير التنفيذي للمكتب .وأكد عبدالله

وغاز الشارقة وفد من مكتب الشارقة

عبدالرحمن الشامسي

خالل االجتماع

لالستثمار األجنبي المباشر لبحث سبل

مع الوفد أن إمارة الشارقة تتمتع بعدد

ومن جانبه أوضح محمد جمعة المشرخ

تفعيل التعاون لتقديم أفضل الخدمات

من المزايا التنافسية لجذب اإلسثمارات

المدير التنفيذي أن هيئة كهرباء ومياه

وتوفير مزيد من المحفزات وإطالق

اإلقتصادية في مختلف المجاالت ومن

وغاز الشارقة من المؤسسات المهمة

المبادرات وتوفير كافة اإلمكانات الالزمة

أهمها الطاقة والمياه ،مشي ًرا إلى أن رؤية

التي لها دور كبير وفعال في دعم

لتسهيل اإلجراءات التي تساهم في دعم

واستراتيجية الهيئة تهدف لتوفير خدمات

القطاعات االسثمارية وتوفير مناخ وبيئة

البيئة االستثمارية المتطورة التي تشهدها

الكهرباء والمياه وشبكات الغاز الطبيعي

عمل جاذبة لالستثمارات.

للتوسعات الحضارية واإلقتصادية وفق

داعمة لإلقتصاد بما يتماشى مع أفضل
الممارسات.

فرصا لجذب
إمارة الشارقة والتي تشكل
ً
االستثمارات األجنبية واستقطاب الشركات

أفضل المواصفات وإطالق العديد من

لالستثمار األجنبي المباشر يعمل بالتعاون

من مختلف دول العالم للعمل في اإلمارة

الخدمات االلكترونية والذكية مما يساهم

مع كافة الجهات لتوفير المحفزات والبرامج

لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.

في جذب االسثمارات األجنبية واستقطاب

وتنفيذ األفكار التي تسهل إجراءات

الشركات للعمل في إمارة الشارقة.

تأسيس األعمال على المستثمرين وإنجاز

		

استقبل الوفد عبدالله

وأوضح

أن

مكتب

الشارقة

عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي

وأوضح أن الهيئة تحرص على

معامالتهم بزمن قياسي وذلك بالتعاون

الشارقة

التنسيق المستمر والتواصل مع الدوائر

مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية

وترأس وفد مكتب الشارقة لالستثمار

والهيئات لمتابعة الوضع االقتصادي

مما يساهم في جذب االسثمارات

األجنبي المباشر محمد جمعة المشرخ

بإمارة الشارقة والتقييم المستمر وتوفير

األجنبية.

لهيئة
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لضمان توفير بيئة

كهرباء

ومياه

وغاز

لتلبية الطلب المتزايد
بالمنطقة حتى عام 2027
كهرباء الشارقة تنجز
مشروع تطوير محطة توليد
الطاقة بالنحوة

أنجزت إدارة خورفكان
		
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
مشروع تطوير وتحديث محطة توليد
الكهرباء بمنطقة النحوة ،من خالل
استبدال المولدات الكهربائية الموجودة
بالكامل بأخرى حديثة ،وفق أحدث
النظم العالمية بطاقة إنتاجية 3000
كيلوفولت أمبير وتمتاز المولدات
الجديدة التي تم تشغيلها بأنها ال تصدر
ضوضاء ،وتغطي األحمال المستقبلية
المطلوبة حتى عام  ،2027وذلك
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
بتوفير أفضل الخدمات لكافة المناطق
وأوضح المهندس يوسف
الحمادي مدير محطة خورفكان لتوليد
الكهرباء وتحلية المياه أن تنفيذ مشروع
استبدال المولدات القديمة بأخرى
حديثة في النحوة سيسهم في تعزيز
كفاءة الطاقة بالمنطقة وتخفيض
فقدان الطاقة ،وأنه نظ ًرا للتطور
الذي تشهده منطقة النحوة ،والزيادة

العمرانية،
والتوسعات
السكانية
حرصت الهيئة على تطوير محطة
التوليد وتوفير مولدات جديدة ،تعمل
وفق أفضل المواصفات العالمية،
لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية
للمنطقة من الكهرباء .
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع
شركة «أجريكو» ،لتطوير وتشغيل
وصيانة محطة توليد كهرباء النحوة،
وتزويدها بأحدث مولدات الديزل حيث
كانت تضم المحطة  4مولدات ديزل
بسعة  2000كيلوفولت أمبير وتم
تركيب عدد 6مولدات ديزل جديدة
بسعة  3000كيلو فولت أمبير  ،حيث
تم االتفاق مع الشركة على أن تكون
مولدات الديزل الجديدة بأحدث النظم
والمواصفات العالمية.
وأشار إلى أنه تم تركيب
المولدات الجديدة في المحطة ،وتم
تشغيلها في وقت قياسي ،وستتم
عمليات التشغيل والصيانة الدورية
من خالل فرق فنية مؤهلة ،وفق
أفضل المواصفات ،للحفاظ على

كفاءة المولدات واستمرار عملها بما
يضمن تقديم أفضل الخدمات لسكان
المنطقة .
وأضاف مدير إدارة خورفكان
في الهيئة المهندس أحمد المال،
أن منطقة النحوة من المناطق ذات
الطبيعة الجبلية والبيئية الخاصة ،لذا
حرصت الهيئة على أن تكون المولدات
الجديدة ذات مواصفات بيئية خاصة،
تتناسب مع ما تشهده المنطقة من
توسعة في البنية التحتية .
وأن الهيئة عملت على اتخاذ
كل اإلجراءات التي تضمن المحافظة
على كفاءة المولدات ،وتقليل حاالت
الطوارئ ،من خالل دراسة شاملة
للتأكد من كفاءة المولدات الجديدة
قبل البدء في تنفيذ المشروع .
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المهندس أحمد المال
مدير إدارة خورفكان

القريب من الشاطئ بما يشكل وجهة سياحية متكاملة
في المنطقة.

إنارة كورنيش اللؤلؤية
في خورفكان بأعمدة
ديكورية موفرة للطاقة
أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
أعمال تركيب وتشغيل أعمدة إنارة ديكورية بإرتفاع  12متر
بكورنيش اللؤلؤية تم تصميمها وفق رؤية تناسب جمالية المكان
وتم تركيب كشافات ومصابيح موفرة للطاقة حفاظا على البيئة
وتمديد كايبالت وتركيب صندوقين للتحكم في اإلنارة وذلك
ضمن مشروع تطوير كورنيش اللؤلؤية الذي يشمل مالعب
مخصصا للنساء وخدمات
وشاطئا
لألطفال وحمام سباحة،
ً
ً
ومرافق وأنشطة تسهم في توفير أماكن متنوعة ومتعددة
لترفيه األسر والسياح ومرافق وأنشطة في جبل (سويفة)
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وأكد المهندس أحمد المال مدير إدارة خورفكان
حرص اإلدارة على أداء دور محوري ومهم ضمن
مسؤوليتها تجاه البيئة والحفاظ عليها وتوفير أرقي
الخدمات من الكهرباء و الماء واإلنارة ،مشيرا الى انه
وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم
الشارقة تحولت مدينة خورفكان إلى واحة تنبض بالحياة
بالغا بالبنية التحتية من جانب حكومة
اهتماما
كما تشهد
ً
ً
الشارقة حيث تحوي العديد من المشاريع العمرانية
والسياحية واإلقتصادية وتشهد إقبال كبيرمن الزائرين
والسائحين .وأضاف أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل
الخدمات لسكان ومشروعات مدينة خورفكان في كافة
المناطق مشي ًرا إلى أن إنارة كورنيش اللؤلؤية بخورفكان
بأعمدة ديكوية تعتبر من المشاريع المهمة التي تخدم
المنطقة والتي تم إنجازها وفق أفضل المواصفات
وبتكلفة تجاوزت  800,000درهم.

كهرباء الشارقة تنير الطريق إلى جامعة الذيد بتركيب
 523عمود و 3محوالت
كشفت إدارة المنطقة
		
الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة عن اإلنتهاء من تنفيذ مشروع
انارة الطريق الرابط بين طريق الشارقة
خورفكان وجامعه الذيد بتركيب 523
عمود إنارة وعدد  4محوالت 100
كيلوفولت ومحول  500كيلوفولت
وتمديد كايبالت بطول  25.500كم
بتكلفة تجاوز  7.600مليون درهم.
وأكد المهندس خليفة
		
محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة
الوسطى أن الهيئة مستمرة في توفير
أفضل الخدمات لسكان ومشروعات

المنطقة الوسطى في كافة المناطق
مشي ًرا إلى أن إنارة الطريق الرابط بين
طريق الشارقة خورفكان وجامعه الذيد
يعتبر من المشاريع المهمة التي تخدم
المنطقة والتي تم إنجازها وفق أفضل
المواصفات
وأكد أن مشروعات
		
اإلنارة من المشروعات الحيوية
والضرورية التي تواصل إدارة المنطقة
الوسطى تنفيذها بجميع المناطق من
خالل خطة إستراتيجية وجدول زمني
يتم تطبيقه في عمليات اإلنارة في
كافة المناطق.

وأوضح أن الهيئة تحرص على
تطبيق أفضل النظم العالمية في
مجال إنارة الشوارع من خالل تركيب
مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة
اإلنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير
التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة
مناطقها وتساهم في تجميل الطرق
والشعبيات واألحياء السكنية وتوفر
األمن واألمان لسائقي السيارات
وللمشاه ودفع عجلة التنمية المستمرة
ويتم مراعاة التصميم الجمالي في
أعمدة اإلنارة واللمبات المستخدمة
في اإلضاءة.
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إدارة المنطقة الوسطى بكهرباء الشارقة تبحث مع المجلس البلدي بالذيد
تسهيل االجراءات وتطوير الخدمات
زار وفد من إدارة
		
المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة برئاسة المهندس
خليفة الطنيجي مدير اإلدارة مقر
المجلس البلدي لمنطقة الذيد بهدف
بحث الخطط والمشاريع التطويرية
المستقبلية للمنطقة الوسطى
وتسهيل المعامالت بين المجلس
البلدي وهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة ووضع آلية تنسيق ومتابعة
الشكاوى وتعزيز العالقات وسبل
التعاون بين الجانبين لتسهيل اجراءات
الخدمات والمشاريع الحكومية التي
تساهم في تطوير وخدمة المنطقة
الوسطى وسكانها.
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سعادة
اإلجتماع
ترأس
محمد بن هويدن مدير المجلس
البلدي لمنطقة الذيد وبحضور
عدد من مديري الدوائر الحكومية
وممثليهم وحضر من هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة المهندس خليفة
محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة
الوسطى والمهندسة ريم الماجدي
و مساعد مهندس إبراهيم الحوسني
وسعيد الكتبي .
وأوضح المهندس خليفة
محمد الطنيجي أنه تم خالل االجتماع
مناقشة اآلليات واإلجراءات لتفعيل
التعاون مع مختلف الجهات الحكومية

لتيسير الخدمات وتوضيح استراتيجيات
ومنهجيات العمل  ،وطرح كافة السبل
واإلمكانيات التي تساهم في تيسير
الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأكد أن إدارة المنطقة الوسطى
تحرص على التعاون والتنسيق مع
مختلف الجهات من أجل تطوير
الخدمات وتقديمها بسهولة ويسر
للمتعاملين

تدعو اجلمهور لالستفادة من اخلدمات وطرق
الدفع الذكية
كهرباء الشارقة تنجز  529.328ألف معاملة
رقمية على البوابة والتطبيق الذكي خالل 2021
المهندسة فاطمة علي أصغر
مدير إدارة تقنية المعلومات

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز

واإلتصال أن الهيئة تعمل على التحول

للتمكن من تصفح الفاتورة بشكل مباشر

عدد  529.328ألف معاملة

الرقمي لتقديم الخدمات للمشتركين

عند استقبالها على الهاتف المتحرك

رقمية على بوابة الخدمات اإللكترونية

بهدف

وجهدهم

عن طريق الرسائل النصية ،وتم إطالق

والتطبيق الذكي خالل عام  2021تضمنت

وتشجيعهم

الطرق

خدمة اإليصال الرقمي عند دفع الفاتورة

الدفع الذكي للفاتورة ،وتحديث الملف

اإللكترونية إلنهاء معامالتهم وتسديد

الشهرية عن طريق الرسائل النصية ،وتم

الشخصي للمشتركين ،والتسجيل في

فواتيرهم بسهولة ويسر وبأمان حيث

كذلك إطالق خدمة شهادة عدم ممانعة

البوابة اإللكترونية والتطبيق الذكي و طلب

وفرت العديد من طرق الدفع االلكتروني

لتوصيل التيار الكهربائي على الرسائل

توصيل الغاز بمتوسط زيادة بلغت 2.34%

تشمل

www.

النصية للمالك والمقاولين بالتعاون مع

مقارنة بعام  ،2020كما تم استقبال قرابة

 sewa.gov.aeوالتطبيق الذكي SEWA

إدارة خدمات الكهرباء.

 14,000اللف طلب على خدمة تحت

 Appوماكينات اتصاالت ومراكز الصرافة

واضافت ان

أمرك الرقمية والتي تم إطالقها في

وماكينات الدفع االلكتروني  MBMAوأكثر

أيضا خدمة التقييم الشامل للخدمات عن

بداية  2021وتختص بتزويد المشتركين

من  17بنك.

طريق الرسائل النصية ،والبريد اإللكتروني

الشارقة

توفير

وقتهم

على

الموقع

استخدام

االلكتروني

الهيئة اطلقت

بالخدمات األساسية مثل خدمة بدء

وأشارت مروة السويدي رئيس

فور تخليص أية معاملة إلكترونية على

وإغالق حساب وتغيير التعرفة والمزيد من

قسم إدارة الخدمات الذكية بإدارة تقنية

الموقع أو التطبيق الذكي ،حيث تسعى

الخدمات  ،كما تم تسجيل عدد 36.542

المعلومات واإلتصال

إلى أن االدارة

الهيئة لتطوير خدماتها من خالل دراسة

ألف مستخدم جديد في خدمة حسابي

أطلقت خالل عام  2021عدد من

مالحظات و اراء الجمهور المستخدمين

مع على البوابة اإللكترونية الخاصة بالهيئة

الخدمات الذكية واإللكترونية شملت

لهذه الخدمات والبرامج للعمل على تلبية

والتطبيق الذكي

إطالق التصميم اإللكتروني الجديد للفاتورة

متطلبات و احتياجات العمالء بشكل يفوق

وأوضحت المهندسة فاطمة

الخضراء على البريد اإللكتروني للعمالء،

التوقعات.

علي أصغر مدير إدارة تقنية المعلومات

كما تم إضافتها إلى خدمة الرسائل النصية
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كهرباء الشارقة تستعد للحصول على شهادة نظام إدارة االبتكار
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تماشيا مع استراتيجية
الهيئة في بناء حلول مبتكرة لدفع
النمو االقتصادي و التوصل الى
مبادرات و حلول مبتكرة تسهم بتعزيز
الكفاءة واالرتقاء بالخدمات المقدمة
لالفراد و الجهات.عقدت إدارة
اإلستراتيجية والتطوير المؤسسي
اجتماع مع شرك ة �Smart Ad
visory
Rapid
Innovation
 )(SARIلتطوير منظومة االبتكار
وآلية جمع و تقييم االفكار والبرنامج

المهني لموظفي الهيئة لنيل
شهادة نظام إدارة االبتكار GINI
ترسيخا لمكانة الهيئة كبيئة حاضنة
و محفزة للمواهب ومختبرا لألفكار
االبداعية .

المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة
بالمناطق والشعبيات بالمنطقة الوسطى
تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب
جاءت
ً
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد
حاكم الشارقة ،بضرورة العمل على تنفيذ
برنامج لتطوير وتعديل الشبكات وانجاز
مشروعات محطات لنقل وتوزيع الكهرباء
وتقديم أفضل الخدمات وإنارة الشعبيات
في المنطقة الوسطى ومتابعة مستمرة
من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن
سلطان القاسمي ولي العهد نائب
الحاكم رئيس المجلس التنفيذي .
وأكد أن استراتيجية الهيئة تولي
اهتماما كبي ًرا لتوفير الخدمات للمشروعات
التطويرية الجديدة وتطوير الخدمات
في كافة مجاالت عملها ضمن خططها
الحالية والمستقبلية ،من أجل مواكبة
النمو المطرد لألحمال وحركة التوسع
العمراني والسكاني ،الفتا إلى أن تلك
المشاريع ستساهم في تخفيف األحمال

بتكلفة  170مليون درهم
كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات تطويرية
بالمنطقة الوسطى خالل 2021

على المناطق وتزويد المناطق الجديدة
بالكهرباء.
وأضاف أن المشروعات تم تنفيذها
وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات
وجودة عالية وباستخدام أفضل المعدات
واألجهزة  ،بما يسهم في تقديم أفضل

نفذت إدارة المنطقة الوسطى

و موزع الطاقة و إلغاء الخطوط الهوائية

الخدمات وتلبية احتياجات السكان ،وتعزيز

بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عددا

وإنجاز ( )500معاملة إلعتماد مخططات

البنى التحتية ،وتطوير مرافقها وأشار إلى

من المشروعات التطويرية في الشعبيات

الكهرباء

والتوصيل

أن المشروعات التطويرية مستمرة في

والمناطق المختلفة التابعة للمنطقة خالل

باإلضافة لتنفيذ محطتي توزيع بالمدام

المنطقة الوسطى بما يضمن تقديم

عام  2021بتكلفة بلغت  170مليون درهم

وسفاري جهد 33ك.ف وبلغ مجموع

أفضل الخدمات للسكان والحفاظ على

تضمنت إنجاز عدد  24مشروع إلنارة الطرق

مشاريع العمالء المنجزة لمختلف األراضي

استقرار الشبكات ،وتستقبل إدارة المنطقة

ضمن الحدود اإلدارية للمنطقة الوسطى

 200مشروع ( الزراعية – السكنية –

الوسطى المتعاملين في مقرها بمنطقة

وتركيب ما يقارب  3,433عمود إنارة

التجارية – الصناعية ) .

البطائح لتقديم خدمات سداد فواتير

وإضافة

األحمال

لخدمة سكان وأهالي المنطقة الوسطى

اإلستهالك ورسوم التوصيل والمخالفات

وتوفير البيئة المناسبة لهم كما تم تركيب

وأوضح المهندس خليفة محمد

وعقود اإليجار وعدم الممانعات لخدمة

 100محول في مختلف المشاريع وإنجاز

الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى

األهالي والتيسير عليهم وتم تجهيز المقر

أكثر من  150مشروع لتعديالت المحوالت

بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن

بأفضل األجهزة والكوادر البشرية.
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بطول  23.8كم وتكلفة جتاوزت 7.58
ماليني درهم

كهرباء الشارقة تنجز مشروع متديد
شبكة املياه يف املورده  3بضاحية
السيوح
كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
عن االنتهاء من تنفيذ شبكة المياه العذبة في
منطقة الموردة  3بضاحية السيوح بالكامل بتكلفة
اجمالية بلغت  7,583,337درهم شاملة قيمة
األعمال و المواد ،وتجاوز طول الشبكة 23.8
كم بأقطار تتراوح ما بين  100ملم و  300ملم
و باستخدام أنابيب مطابقة ألحدث المواصفات
العالمية و التي تحافظ على البيئة .وتم توصيل
خدمة المياه بنسبة  % 100لجميع المتعاملين
الذين استكملوا إجراءات التوصيل حسب األنظمة
المتبعة في الهيئة.
وأوضح المهندس فيصل السركال مدير
إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن
الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل
وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة ،
مشي ًرا إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة
تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير
إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية
الشاملة في كافة القطاعات.
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وأشار إلى أن الهيئة تعمل على اعداد
خطة إستراتيجية لضمان تطوير كافة قطاعات عملها
وباالعتماد على أحدث تكنولوجيا وعلى الكوادر الوطنية
المتخصصة وذلك بالتزامن مع الطفرة االقتصادية
والصناعية والحضارية الهائلة التي تشهدها إمارة
الشارقة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو الملجس األعلى
حاكم الشارقة ،ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد
بن سلطان القاسمي ولي العهد .

المهندس فيصل السركال
مدير إدارة المياه

حاليا في  15مشروع
وأضاف أنه يجري العمل
ً
إلدارة المياه منها شبكات توزيع جديدة كما في المورده
 3و  4و منها خطوط رئيسية ناقلة مثل خط ( الرحمانية
 العزرة)  ،و منها استبدال الشبكات القديمة بأخرىجديدة مثل (الغافية – الصبخة – القادسية – اليرموك
– سمنان )
وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في
استخدام األنابيب الخاصة بشبكة المياه والمصنوعة من
مادة  GREو هي مادة مقواة بألياف زجاجية مطابقة
ألحدث المواصفات العالمية و الشروط الصحية المتبعة
في أنابيب نقل المياه العذبة.
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 2021مبلغ  54.305مليون درهم وذلك
ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل
على تنفيذها لخدمة األهالي في هذه
المناطق.
وأوضح المهندس خليفة محمد
الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى
أن مشروعات التطوير التي نفذتها اإلدارة
بالمنطقة الوسطى ساهمت في االرتقاء
بالخدمات وتحقيق استقرار وثبات الشبكات
ولم ترد أية بالغات عن انقطاعات للكهرباء
في المناطق السكنية والحكومية وبلغت
نسبة بالغات انقطاعات الكهرباء للمناطق
الصناعية والتجارية  1%كما تم فتح 2,023
معاملة ألهالي المنطقة الوسطى في
القطاعات السكنية والتجارية والصناعية
والحكومية والزراعية.
وأشار إلى أن إدارة المنطقة
الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة تعمل على

تطوير خدماتها

للمشتركين من خالل توفير وقتهم
وجهدهم والسعي الدائم الستخدام
كافة التقنيات الحديثة المتاحة في تنفيذ
أعمالها وتسهيل اإلجراءات بما يحقق
رضا المشتركين وتستقبل المتعاملين
في مبنى إدارة المنطقة الوسطى في

بتكلفة تجاوزت  54.305مليون درهم
كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات تطويرية وتعديالت

في الشبكات بالمنطقة الوسطى خالل عام 2021

منطقة البطائح مع اتخاذ كافة اإلجراءات
االحترازية لتقديم خدمات سداد فواتير
اإلستهالك ورسوم التوصيل والمخالفات
وعقود اإليجار وعدم الممانعات وذلك
لخدمة األهالي والتيسير عليهم
وأضاف أن الهيئة مستمرة في
تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية

وتركيب ما

الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن

بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد من

يقارب  50محول بالمنطقة الوسطى وتم

المشروعات التطويرية خالل عام 2021

تمديد كايبالت لتنفيذ هذه المشروعات

سعيا منها لمواكبة
المنطقة الوسطى
ً
التطور الكبير وتحقيقا لخطتها التنموية

تضمنت تنفيذ  20مشروع لإلنارة في

بأطوال تصل إلى  197.624كم وتجاوزت

وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية

الشعبيات والمناطق المختلفة بتركيب

التكلفة اإلجمالية للمشروعات التي تم

إلنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي

 3,368عمود كما تم تنفيذ عدد 80

تنفيذها بالمنطقة الوسطى خالل عام

أسرع وقت.

نفذت إدارة المنطقة الوسطى
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مشروع لتعديالت الشبكة

كهرباء الشارقة تحصل على شهادتين ايزو
في مجال أمن وحوكمة تكنولوجيا المعلومات
حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز

حوكمة تقنية المعلومات وتمكين فريق

الشارقة على شهادة أيزو (ISO / IEC

العمل من تحديد المخاطر الجديدة وتقييم

 ) 27001في مجال إدارة أمن المعلومات

اآلثار ووضع األنظمة والضوابط الالزمة

وشهادة مواصفة ايزو في حوكمة

لحماية المعلومات التي تحد من حجم

تكنولوجيا المعلومات (ISO / IEC 38500

المخاطر المحتملة  ،وتصميم الضوابط

) واللتان تعدان من أفضل الشهادات

الالزمة وتنفيذها وتبني إجراءات مستدامة

على مستوى العالم في مجال حماية

الستمرارية األعمال ،وإدارة األزمات  ،ورفع

أمن المعلومات ،وتطبيق معايير سالمة

مستوى الوعي وتحسين االستجابة

وسرية البيانات عبر أنظمة أمنية عالية

للمتطلبات المتعلقة بتقنية المعلومات.

التقنية ،وتعزيز دور الحوكمة والرقابة في

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توفير

مجال أمن المعلومات وإدارة المخاطر .

كل اإلمكانات الالزمة من أجل االرتقاء
المستمر بالخدمات ومواكبة النهضة

وأكد ماجد الشامسي مدير إدارة

الحضارية الشاملة التي تشهدها إمارة

التدقيق وتقييم المخاطر بهيئة كهرباء

الشارقة في كافة المجاالت .وأوضحت

ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تحرص على

المهندسة أسماء الحوسني رئيس قسم

تبني أفضل المعايير في مجال أمن

الحوكمة المؤسسية والمخاطر واالمتثال

المعلومات والحوكمة ،وذلك لتوفير بنية

أن حصول الهيئة على هاتين الشهادتين

تحتية قوية وضمان خدمات مستدامة

جديدا يضاف إلى سجلها في
يمثل إنجازا
ً

من

مجال التكنولوجيا ،وتأكيدا على فعالية

استراتيجية الهيئة لحفظ البيانات وضمان

نظام أمن المعلومات المطبق واستكماال

سريتها وخصوصيتها من خالل تطبيق

لدور الحوكمة في مجال أمن المعلومات

اطارشامل لنظام أمن المعلومات ونظام

وادارة المخاطر في تعزيز التحول الرقمي

للمتعاملين

والموظفين

كجزء

ماجد الشامسي
مدير إدارة التدقيق
وتقديم الخدمات

وتطويرها وتحقيق

أعلى معدالت رضا المتعاملين والمجتمع
ويعتبر

انعكاس

الستراتيجية

الهيئة

ورؤيتها نحو التحول الرقمي في خدماتها
وإجراءاتها وحماية أنظمتها وبياناتها،
وتعزيز منصاتها الذكية المتطورة .وأضافت
أن الهيئة مستمرة في المزيد من التطوير
في مجال التكنولوجيا ،والحوكمة وأمن
المعلومات ،وأتمتة جميع العمليات
واإلجراءات وتوفر كافة المستلزمات
واألدوات الفنية والكوادر البشرية من
أجل خدمة المتعاملين واالرتقاء بمجاالت
عملها.
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بهدف تشغيلها بطاقة  20مليون جالون يومي ًا
كهرباء الشارقة تبدأ تنفيذ مشروع لتأهيل محطة احلمرية لتحلية املياه
أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز

المجلس التنفيذي لالرتقاء بمستوى

ويأتي ذلك في ظل حرص الهيئة على

الشارقة عن توقيع اتفاقية مع إحدى

مشروعات البنية األساسية لتوفير كافة

تعزيز قدرات تحلية المياه وتقليل االعتماد

الشركات المتخصصة إلعادة تأهيل محطة

مقومات الحياة الكريمة والراحة واالستقرار

الحمرية لتحلية المياه التي تعمل بنظام

لجميع سكان إمارة الشارقة من مواطنين

حفاظا على مخزون المياه
على اآلبار
ً
الجوفية ،مشي ًرا إلى أن إجمالي إنتاج

التناضح العكسي لرفع كفاءتها اإلنتاجية

ومقيمين .وأشار إلى أن الهيئة وقعت

الهيئة من المياه يصل إلى  110ماليين

إلى الطاقة القصوى والتي تبلغ 20

عقد اتفاق مع شركة ميتيتو المتخصصة

مليون جالون في اليوم لتوفير المياه

في بناء وتأهيل محطات إنتاج وتحلية

يوميا وتعمل الهيئة باستمرار لتعزيز
جالون
ً
وتقوية الشبكات وتحسين جودة وعذوبة

النقية لمدينة الشارقة ومنطقة الحمرية

المياه وسيتم البدء مباشرة في تنفيذ

المياه .

بتكلفة تتجاوز  29,5مليون درهم.

المشروع تحت إشراف الهيئة وسيتم إنجاز

وأوضح المهندس عصام المال
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المشروع خالل فترة  12شهر.

مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن

وأوضح أن تأهيل محطة الحمرية

تنفيذا للتوجيهات
هذه المشروع تأتي
ً
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور

لتحلية المياه لتعمل بطاقتها اإلنتاجية
القصوى اإلجمالية التي تبلغ  20مليون

سلطان بن محمد القاسمي عضو

جالون ستساهم في مواكبة التوسع

المجلس األعلى حاكم الشارقة ودعم

العمراني في الشارقة وستؤدي لتحسين

ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد

جودة وعذوبة المياه  ،وتحسين ضغط

بن سلطان القاسمي ولي العهد رئيس

المياه على طول المسار بمدينة الشارقة

بتكلفة جتاوزت
 80مليون درهم
كهرباء الشارقة تنفذ
محطتي لنقل الطاقة
يف املنطقة الوسطى

أنجزت إدارة نقل الطاقة بهيئة

الطاقة وفق أعلى مستويات التوافرية

 1محطة  132كيلوفولت وعدد  11محطة

كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنشاء وتشغيل

واالعتمادية والكفاءة ،وضمن مساعيها

 33كيلوفولت باإلضافة إلى عدد من

محطتي توزيع جهد  11/ 33كيلوفولت

الدؤوبة لالرتقاء بمستوى الخدمات التي

المشروعات الخاصة بتحسين وتطوير

بالمنطقة الوسطى بتكلفة تجاوزت 80

نقدمها للمتعاملين.

الشبكات وترقية المحطات.

مليون درهم وذلك في إطار دعم الخطط

وأكد أن الهيئة مستمرة في

وأشار المهندس أحمد بني ياس،

التنموية الطموحة ،وفي إطار سعي

تنفيذ المشاريع التنموية التي تدعم البنية

نائب مدير إدارة نقل الطاقة إلى أن إنجاز

الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة

التحتية بما يسهم في التطوير المستدام

محطتي توزيع في المنطقة الوسطى

وبهدف تقوية الشبكة الكهربائية القديمة

لنوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها

تم وفق أفضل المواصفات وتم التشغيل

وتغذية حديقة السفاري وتغيير الخطوط

للمواطنين والمقيمين والصيانة الدورية

بعد فحص واختبار أجهزة الحماية والتحكم

الهوائية بكيبالت أرضية وتغذية منطقة

لمحطات نقل الطاقة للمحافظة على

والتأكد من جاهزيتها وكفائتها للتشغيل

المدام والمناطق المحيطة بها وتعديل

قدرتها لنقل الكهرباء وضمان تزويد جميع

وأشار إلى أن كل محطة تضم عدد 3

وتحسين جودة الطاقة.

المدن والمناطق في اإلمارة بالطاقة

محوالت ضغط عالي وعدد  20مفتاح

الكهربائية المطلوبة على مدار الساعة.

تشغيل رئيسية وبلغت تكلفة المشروع

وأوضح المهندس حمد الطنيجي
مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة أن الهيئة

وأضاف أن الخطة االستراتيجية لتطوير

المدني والكهربائي للمحطتين  30مليون

تعمل على تنفيذ استراتيجية تدعم

مشروعات نقل وتوزيع الطاقة لعام

درهم وتم تمديد كايبالت بطول 101.500

الخطط التنموية في كافة مدن ومناطق

 2022تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات

كيلومتر لمحطة سفاري بتكلفة  26مليون

اإلمارة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ

الحيوية والضرورية التي تساهم في

درهم ،كما تم تمديد كايبالت بطول 79

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

تحقيق

للشبكات

كيلومتر لمحطة المدام بتكلفة  24مليون

عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم

الكهربائية وتوفير خدمات الكهرباء في

الشارقة  ،وذلك من خالل العمل على

كافة المناطق والمشروعات التطويرية

توفير بنية تحتية متطورة تلبي االحتياجات

الجديدة وتشمل الخطة تنفيذ محطتي

المتزايدة على الطاقة  ،وتوفير إمدادت

نقل الطاقة جهد  220كيلوفولت وعدد

االستقرار

والثبات

درهم .
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بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لإلمارة

كهرباء الشارقة تطلق حملة إلزالة الملصقات العشوائية
على ممتلكات الهيئة وأعمدة اإلنارة

أطلقت إدارة خدمات الكهرباء
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
بتوجيهات من سعادة سعيد سلطان
السويدي رئيس الهيئة ،حملة إلزالة
الملصقات واإلعالنات العشوائية التي
تشوه المنظر الجمالي والحضاري عن
جدران المنشآت ومحطات التوزيع
وأعمدة اإلنارة ولوحات التوزيع
وجميع الممتلكات التابعة للهيئة في
مختلف مناطق مدينة الشارقة وذلك
إنطالقا من حرصها على المحافظة
ً
على المنظر الجمالي وتقليل مظاهر
التلوث البصري ونشر الوعي بين أفراد
المجتمع.
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وأوضح الدكتور المهندس
حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات
الكهرباء أن الحملة التي أطلقتها الهيئة
تشمل مختلف المرافق والمنشآت
التابعة للهيئة وسيتم تنظيم جوالت
تفتيشية مستمرة على مدار العام إلزالة
اإلعالنات والملصقات  ،سواء إعالنات
األفراد أو الشركات والمؤسسات وغيرها
من أشكال الملصقات واإلعالنات التي
تشوه المنظر الجمالي العام للمدينة،
ّ
وتؤدي إلتالف ممتلكات الهيئة
وتخالف القانون  .وأكد أن الملصقات
العشوائية تعد اعتداء على ممتلكات
الهيئة وتستلزم اتخاذ اإلجراءات

الرادعة للمخالفين حيث بدأت الحملة
التي أطلقتها الهيئة بتوعية الجماهير
بخطورة وضع الملصقات اإلعالنية،
وبعدها سيتم تطبيق اإلجراءات التي
نص عليها القانون بمخالفة تصل
إستنادا إلى
قيمتها إلى  3000درهم
ً
الفقرة ( )9من المرسوم األميري
رقم ( )38لسنة  2014بشأن إعادة
تنظيم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
حتى يستشعر الجميع مسؤوليته
في الحفاظ على المظهر الجمالي
والحفاظ على الممتلكات العامة حيث
تم تخصيص فرق فنية إلزالة الملصقات
وإعادة طالء الممتلكات.

الدكتور المهندس حسن الزرعوني
مدير إدارة خدمات aالكهرباء

وأضاف المهندس عبدالرحمن
كرم مدير طوارىء الكهرباء ،أن الهيئة
تسعى للحد من هذه السلوكيات
السلبية من خالل حصر أسماء
المخالفين
واألفراد
المؤسسات
وتطبيق اإلجراءات عليهم حيث تلجأ
الشركات اإلعالنية إلى وضع مواد
الصقة يصعب إزالتها وتبقي أث ًرا يشوه
الممتلكات العامة بعد إزالتها كما ان
بعض المؤسسات واألفراد يعيدون
وضع الملصقات واإلعالنات العشوائية
مرة أخرى بعد إزالتها من على ممتلكات
الهيئة وإعادة طالئها مما يستلزم اتخاذ
اإلجراءات الرادعة تجاه المخالفين.
ودعا الجهات والمؤسسات

واألفراد لاللتزام بعدم وضع اإلعالنات
على ممتلكات للهيئة بشكل عشوائي
وطالب جميع المواطنين والمقيمين
باإلبالغ عن أية مخالفات من خالل
القنوات التفاعلية التي وفرتها الهيئة
على الموقع االلكتروني sewa.gov.
 aeأو من خالل مركز االتصال .991
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بالشراكة بين « التخطيط والمساحة « و « كهرباء الشارقة « و «البلدية»
إطالق منصة إلكترونية موحدة لخدمة اعتماد مخططات الوحدات السكنية
المخططات ،حيث أن الخدمة تمكن

تقديم التسهيالت واختصار االجراءات

أعلنت دائرة التخطيط والمساحة
وهيئة كهرباء مياه وغاز الشارقة وبلدية

االستشاري من تقديم المخططات

المتعلقة بتراخيص البناء في مدينة

مدينة الشارقة عن إطالق منصة

للجهات الثالثة عبر منصة إلكترونية

الشارقة للمساهمة في اختصار الوقت

إلكترونية موحدة لتقليص المدة الزمنية

موحدة ،ويتم التدقيق واعتماد

والجهد وإنجاز خدمة اعتماد المخططات

لترخيص بناء الوحدات السكنية ،حيث يتم

المخططات من قبل الفريق الهندسي

الهندسية خالل وقت قياسي.

اعتماد المخططات للوحدات السكنية

لكل جهة ،كما يتم سداد رسوم اعتماد

الجديدة من قبل الجهات الثالثة عبر

المخططات لهذه الجهات عن طريق

على مكاتب االستشارات الهندسية

منصة إلكترونية واحدة كل حسب

المنصة ذاتها بخطوة واحدة بعد توفير

المشاركين لالطالع عليها وإبداء أية

اختصاصه ،وخالل وقت قياسي يختصر

أمر الدفع اإللكتروني الموحد.

أراء أو مالحظات حولها باعتبارهم شريكا

الجهد على االستشاريين ،وتعزز من

اتيجيا في نجاح هذه الخدمات.
استر ً

الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات

ورشة عمل شارك بها أكثر من 150

والدوائر الحكومية في اإلمارة لتقدم

مشاركا من أصحاب مكاتب االستشارات
ً

أفضل الخدمات والتسهيل على

الهندسية ،الستعراض أهمية هذه

الكبير الذي تقدمه اإلمارة الباسمة

المتعاملين من خالل التحول الرقمي.

الشراكة في تقديم مختلف التسهيالت

للمستثمرين ،حيث باتت وجهة مثالية

في العديد من الخدمات التي تقدمها،

لالستثمار بفضل ما توفره من تحفيزات

كما ناقشت الورشة الدور الذي يقوم به

وتسهيالت في ظل ما تشهده من

العمل ضمن منظومة مشتركة

فريق العمل المكون من دائرة التخطيط

طفرة نوعية في كافة المجاالت.

لتقديم أفضل الخدمات من خالل هذه

والمساحة وهيئة كهرباء ومياه وغاز

المنصة الموحدة الختصار مراحل اعتماد

الشارقة وبلدية مدينة الشارقة في

وأكدت الجهات الحرص على
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وقامت الدوائر المشتركة بعقد

وخالل الورشة تم عرض الخدمة

وثمنت هذه الدوائر الدعم

بهدف التطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات
كهرباء الشارقة والجامعة األمريكية تناقشان التعاون
في  8مشاريع بحثية متخصصة
ناقشت ورشة العمل التي

الدراسات واألبحاث المتخصصة في

الشارقة وتطوير نظام ذكي للكشف

نظمتها إدارة البحوث والدراسات بهيئة

مجاالت عمل الهيئة الفنية والتقنية

عن التسربات في شبكات النقل والتوزيع

كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع

واإلدارية  ،وتطبيق الجوانب العملية

في الشارقة وتقييم جودة المياه وقدرة

الجامعة االمريكية في الشارقة عدد من

للبحوث والدراسات الجامعية .

شبكة توزيع المياه على الصمود في

المشاريع البحثية المتعلقة بمجاالت عمل

وأكدت أن البحث العلمي ،يعتبر

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وتقييم

اإلدارات الفنية والخدمية بالهيئة وذلك

من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الهيئة

العوامل التي تؤثر على الترشيح العضوي

في إطار التعاون المشترك بين الهيئة

في تحقيق التطوير والتقدم وتعتبر

في األنابيب البالستيكية وتطوير نظام

والجامعة في المجال البحثي بهدف

الخيار األفضل لوضع الخطط اإلستراتيجية

إدارة موارد موحد للكهرباء والمياه والغاز

التطوير المستمر للمشروعات والخدمات

على أرض الواقع ،من خالل تبني

في المدن الذكية وتعزيز مرونة شبكات

التي تقدمها الهيئة ،حضر الورشة عدد

المنهجية العلمية ،واالعتماد على البحوث

التوزيع ضد الكوارث الطبيعية والهجمات

من مديري اإلدارات والمهندسين الباحثين

والدراسات العلمية ،لتطوير المشروعات

اإللكترونية ودراسة جدوى آلليات سياسة

والمهتمين بالمشاريع البحثية القائمة

والخدمات ومواجهة التحديات.

توليد الطاقة الشمسية في دولة اإلمارات

وأشارت إلى أنه تم خالل ورشة

العربية المتحدة والبوليمرات العضوية

وأوضحت المهندسة ميادة سالم

العمل التي تم تنظيمها افتراضيا عن

المسامية اللتقاط واكتشاف أيونات

البردان مدير إدارة البحوث والدراسات

بعد مع الجامعة األمريكية استعراض

المعادن الثقيلة

بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة

ومناقشة  8أبحاث ودراسات علمية

تحرص على تنمية وتوطيد العالقات مع

متخصصة تضمنت تقييم دورة الحياة

الجامعات والمحلية والعالمية وتنفيذ

البيئية ألنابيب توزيع المياه في إمارة

والجديدة.

31

ضمن مشاركتها في النسخة الثانية لملتقى الشارقة لالتصال
كهرباء الشارقة تستعرض تجربة مركز االتصال
في التعامل مع  18ألف بالغ خالل أيام.
شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز

اآلداء والتي تشمل وقت اإلجابة ومعالجة

ومواجهة التحديات وأية حاالت طارئة.

الشارقة في فعاليات النسخة الثانية

المكالمات ودقة اإلتصال األولى ومعدل

وأشار إلى تسجيل وتصنيف البالغات حسب

لملتقى الشارقة لمراكز االتصال من خالل

التحويل

والمعرفة

األولوية وخطة استدعاء ودمج مهندسين

استعراض أفضل الممارسات في إدارة

والمهنية وااللتزام باالجراءات.

الكهرباء والفنيين ضمن أسطول الدعم

األزمات والطوارئ وتجربة مركز االتصال

وتطرق خالل الجلسة إلى تجربة

وتقسيم المناطق إلى أجزاء وتحديد قائد

التابع للهيئة في التعامل مع  18ألف بالغ

مركز االتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز

على كل منطقة ومراقبة مستمرة من

خالل أيام.

الشارقة في أفضل الممارسات خالل

غرفة العمليات والتحكم والرقابة المجهزة

واستند على تجربة

بأحدث التكنولوجيا لتحليل البيانات والذكاء

مدير إدارة مركز االتصال بهيئة كهرباء

التي مرت عليها الهيئة في (منخفض

االصطناعي وتخطيط الموارد والتوجيه

ومياه وغاز الشارقة خالل الجلسة األولى

الخمسين) خالل االسبوع الماضي ،حيث

والمتابعة ،وأهمية دور االتصال الفعال

من فعاليات الملتقى استراتيجية الهيئة

استقبل المركز مايزيد عن  18ألف مكالمة

مع الجماهير وتقديم البرامج التثقيفية

لعام  2025وأهمية التخطيط المسبق

خالل أيام مشي ًرا إلى الغالبية العظمى
للبالغات ناتجة عن اعطال داخلية

والتوعوية من خالل وسائل االعالم
وقنوات االتصال المختلفة مما يساهم

بين االدارت وفرق الطوارئ في الهيئة و

(خارج اختصاص الهيئة) وبسبب وضع

بشكل كبير في تأدية مهام وواجبات

تشكيل فريق العمل والتنفيذ والمتابعة

خطة استباقية ساهم بشكل كبير في

االدارات بفعالية.

والتدقيق ومراجعة النتائج ومؤشرات

سرعة االستجابة من قبل فرق الطوارئ

وتحدث محمد عبدالله بن علي

لما قبل األزمة ودور التعاون اإليجابي
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ووقت

الخمول

األزمات والكوارث

كهرباء الشارقة تطلق منصة ذكية
لتقديم طلبات اعتماد المخططات وتوصيل الخدمات

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز

محمد القاسمي عضو المجلس األعلى

للمتعاملين تقديم الطلبات بصيغة pdf

الشارقة عن إطالق منصة ذكية متاحة

لالتحاد حاكم الشارقة بضرورة توفير

من خالل الرابط

لمكاتب االستشارات الهندسية والمقاولين

أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة من

http://eservices.sewa.gov.ae/

المعتمدين في الهيئة ويتم من خاللها

مواطنين ومقيمين واتخاذ كافة اإلجراءات

sites/anon/en/pages/login.aspx

تقديم ومتابعة طلبات اعتماد المخططات

لتوفير الوقت والجهد وللتيسيرعليهم

وأشار

وتوصيل الخدمات لكافة أنواع المشاريع

وذلك لمواكبة متطلبات مسيرة التنمية

المشتركة ستستقبل جميع المعامالت

في إمارة الشارقة ،وذلك بهدف تسهيل

باإلمارة وتحقيق رضا المتعاملين مع الهيئة

عن طريق المنصة الذكية وتوقف جميع

عملية التقديم وتسريع اعتماد المخططات

باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية

القنوات األخرى الستقبال الطلبات  ،بداية

وتوصيل الخدمات باالضافة إلى توفير

لتحسين وتطوير الخدمات ،حيث ستساهم

من يوم الخميس الموافق  24فبراير

الوقت والجهد على المتعاملين حيث أن

منصة التقديم الذكية إلدارة الخدمات

2022

الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم

المشتركة في تسريع عملية تقديم

المعامالت عبر منصة إلكترونية  ،ويتم

المعامالت واعتمادها  ,ويمكن من خاللها

التدقيق واعتماد المخططات من قبل

متابعه جميع الطلبات وحاالتها .

إلى

أن

إدارة

الخدمات

الفريق الهندسي.
ابراهيم

وأكد أن الفئات المستهدفة

البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة

التي ستسفيد من إطالق المنصة تشمل

أن إطالق المنصة يمثل نقلة نوعية

أكثر من  180من المكاتب االستشارية

في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة

المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه وغاز

الشركاء

الشارقة و 162من شركات الكهرباء والغاز.

تنفيذا لتوجيهات
االستراتيجيين ويأتي ذلك
ً

ووفرت الهيئة معلومات حول آلية

وأوضح

للمتعاملين

المهندس

بالتعاون مع

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن

التسجيل

في

الخدمة

كما

يمكن
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بعد إنجاز ربط المنطقة بالشبكة
كهرباء الشارقة تبدأ توصيل الكهرباء للمتعاملين والمستثمرين في منطقة العرقوب
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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز

وأكد الدكتور المهندس حسن

الشارقة مشروع ربط منطقة العرقوب

الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء

والمستثمرين بالمنطقة

بشبكة الهيئة بما يلبي إحتياجات المنطقة،

أن اإلدارة  ،تعمل على تقديم أفضل

على طلب خدمة الكهرباء من خالل

وبدأت إدارة خدمات الكهرباء بالهيئة في

الخدمات وتطوير األداء وتطبيق أفضل

منافذ تقديم الخدمة بالهيئة .

توفير خدمات الكهرباء بالمنطقة والعمل

الممارسات للتيسير على المتعاملين في

فعليأ بتوصيل بعض المعامالت وتمديد

جميع مناطق إمارة الشارقة .

كابالت الضغط العالي بما يقارب 4000

وأضاف أن استراتيجية الهيئة

متر وجاري العمل على تعزيز الشبكة

اهتماما كبي ًرا لتوفير الخدمات لكافة
تولي
ً

وإنارة الطرق المؤدية والداخلية للمنطقة

المناطق والمشروعات التطويرية الجديدة

بما يقارب  700عمود إنارة وذلك من

وتطوير الخدمات في كافة مجاالت

منطلق حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز

عملها ضمن خططها الحالية والمستقبلية،

الشارقة على توفير خدمات الكهرباء

من أجل مواكبة النمو وحركة التوسع

بجميع مناطق إمارة الشارقة .

العمراني والسكاني.

وتدعو

المتعاملين

الهيئة

إلى التقديم

كهرباء وبلدية الشارقة تبحثان تطوير برامج ترشيد استهالك المياه في الحدائق

عقد فريق العمل المشترك

للحدائق والبحث عن الحلول لإلستهالك

بلدبة الشارقة مريم أحمد مشابج رئيس

بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

المرتفع

ودسمان

قسم الحدائق والمنتزهات والمهندس

وبلدية الشارقة اجتماع افتراضي عن بعد

وإعداد وتنفيذ خطة تحويل ارضية مالعب

محمد حسن الهاشمى رئيس قسم

لبحث أفضل الطرق والممارسات لترشيد

الحدائق إلى العشب الصناعى ونظم

الصيانة

إستهالك المياه بالحدائق والتحديات

الري التي تقوم بها فرق العمل بالبلدية

وتم خالل االجتماع استعراض

والمعوقات لبرامج الترشيد وعرض النتائج

المختصة بعمليات الزراعة والرى للمنشات

الخطوات التى تم اتخاذها لترشيد الطاقة

والجهود التى قامت بها الهيئة والبلدية

المختلفة من حيث متوسط احتياج المتر

والمياه فى الحدائق العامة والتي يزيد

فى مجال ترشيد إستهالك المياه وتم

يوميا
المربع للنجيل الطبيعى من المياه
ً
على أن يتم الرى وفق برنامج صحيح من

عددها عن  67حديقة مما وفر كميات

مشتركة لتطوير برامج الترشيد ورفع

حيث تناسب كمية المياه المستخدمة مع

معدل التنسيق والتواصل بين الجهتين

مساحة مسطح الزراعة وبحث مقترح

لتركيب قطع وأدوات ترشيد المياه

إمكانية رى النجيل بالمساجد بالمياه

بالحدائق والمتنزهات بمدينة الشارقة

المعالجة

اإلتفاق على وضع خطة وآلية عمل

ودراسة معدالت االستهالك واالهتمام

لحديقتي

شارك

في

الغوير

اإلجتماع

كبيرة من المياه.

من

بالتوعية االرشادية وكيفية االستفادة من

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة راشد

التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية

محمد ماجد المرزوقى نائب مدير ادارة

واستخدام المياه المعالجة في الري .

الترشيد واحمد عبدالله المحضار رئيس

وبحث فريق العمل المشترك

قسم الدعم الفنى و المهندس احمد

خالل االجتماع تحديث اعضاء فريق الترشيد

مصطفى مهندس بإدارة الترشيد ومن
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تعزيزا لدوره في خدمة المجتمع
مصنع مياه زالل التابع لكهرباء الشارقة يقدم الرعاية لــ  14جهة

ويوزع  74597عبوة على المدارس خالل عام 2021

يواصل مصنع مياه زالل التابع

للحمالت والمبادرات التي تخدم المجتمع

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه

لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة دوره

من خالل إنتاج عبوات تحمل ملصقات

وغاز الشارقة تواصل العمل على تطوير

في خدمة المجتمع من خالل دعم

خاصة تحقق هذا الهدف .

مصنع مياه زالل وتعزيز قدرته التنافسية

ورعاية الفعاليات واألنشطة والمؤسسات

وأوضح علي أحمد علي الكندي مدير

وااللتزام بمسئوليتها المجتمعية وأشار

الرياضية ،لتستمر مسيرة التقدم الحضاري

إدارة مصنع مياه زالل أن دعم ورعاية

إلى أن مصنع مياه زالل يعمل وفق

والثقافي واالجتماعي والرياضي الذي

المصنع لمختلف الجهات والفعاليات  ،تأتي

أفضل المعايير العالمية على توفير المياه

تشهده اإلمارة ،بقيادة صاحب السمو

لتعكس االلتزام بالمسئولية المجتمعية ،

نوعا من الخدمات
المعبأة النقية باعتبارها
ً

محمد

والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة

األساسية والعامة بأعلى مستويات

القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد

والمؤسسات

تعزيز

الجودة للمحافظة على صحة وسالمة

حاكم الشارقة ،حيث بلغ عدد العبوات

ونشر الثقافة والقيم والعادات األصيلة

الجمهور وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم

على المدارس والحضانات

والسلوكيات الصحية بين كافة فئات

323

المجتمع ،مما يعزز التنمية المستدامة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو
وذلك
ً
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد

مدرسة وحضانه خاصة وحكومية كما تم

بإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة اإلمارات

القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد

تقديم الدعم والرعاية خالل عام 2021

بشكل عام ،وسيكون له األثر اإليجابي

حاكم الشارقة.

لعدد  14جهة من خالل توفير عبوات

في ترسيخ المسئولية المجتمعية ،وتطوير

مياه مجانية أو المساهمة بالدعم والترويج

مستوى األداء.

الشيخ

الموزعة

الدكتور

سلطان

بن

 74597تم نوزيعها على عدد
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الرياضية،

بهدف

وأكد أن منتجات مصنع مياه
زالل تتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير

علي أحمد علي الكندي
مدير إدارة مصنع مياه زالل

صناعة المياه العالمية وأنها تخضع لعملية

االلكتروني للمصنع  www.zulal.aeأو

تطوير متواصل يتواكب مع متطلبات

البريد االلكتروني order.zulal@sewa.

العصر باإلضافة إلى أن مصنع مياه زالل

. gov.ae
وأوضح

يعتمد في منتجاته على معالجة المياه

أن

قائمة

الجهات

الجوفية الطبيعية وتنقيتها وتحسين

التي قدم لها مصنع زالل الدعم او

وتطوير صناعة المياه المعبأة ومواكبة

الرعاية خالل عام  2021باإلضافة إلى

التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال

المدارس والحضانات شملت المجلس

وتقديم خدمات متطورة تلبي متطلبات

األعلى لشؤون االسرة والهالل األحمر

المستهلكين وتحقق رضائهم الكامل.

االماراتي ومنصة الشارقة الرقمية والهيئة

وأضاف ان منتجات زالل تتوفر في عدد

العامة للرياضة وجمعية الشارقة الخيرية

من منافذ التجزئة والجمعيات والتعاونيات

ومؤسسة القلب الكبير ونادي الشارقة

المتواجدة في أنحاء مختلفة في الدولة

الرياضي

والشارقة

لتطوير

القدرات

 ،باالضافة الى ثالث نقاط بيع تابعة لزالل

والمجلس

البلدي

لمدينة

خورفكان

في السيوح  ،الرحمانية و حمده كما

ومبادرة ساعة الترشيد وهيئة الشارقة

تم توفير اسطول من المركبات كاملة

للكتاب ومركز الشارقة لريادة األعمال

المواصفات لتلبية منتشرة في مختلف

ونادي كلباء الرياضي ونادي سيدات

المناطق لتوصيل عبوات المياه للمنازل

الشارقة – فرع كلباء .

ويمكن طلب منتجات مصنع زالل من
خالل الواتس آب أو االتصال على الرقم
المجاني  8006666أو من خالل الموقع
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في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن
تركيب قطع الترشيد للمياه يوفر أكثر من
 40%من االستهالك وتعمل إدارة الترشيد
على متابعة االستهالك وتركيب قطع
الترشيد في عدد من المنشآت بالشارقة
تضمنت عدد من الحدائق العامة وعدد
من مراكز الناشئة وعدد من المساجد
والمدارس والمباني الحكومية كما تم
الكشف عن التسربات في العديد من
المواقع مما وفر كميات كبيرة من المياه.
وأضاف أن تنفيذ خطة لترشيد
استهالك المياه في عدد  37حديقة

كهرباء وبلدية الشارقة تبدأن تنفيذ برنامج لترشيد
استهالك المياه في  37حديقة
بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة

تخفيض قيمة الفاتوره واألعباء الماليه
على المتعاملين.

تنفيذ برنامج لترشيد استهالك المياه

وأكدت ان إدارة الترشيد بالهيئة

وتركيب قطع وأدوات الترشيد بعدد 37

تحرص على التواصل والتنسيق مع كافة

حديقة خالل عام  2022م وتم البدء فى

الجهات لدعم ومساندة المبادرات التي

تنفيذ البرنامج من خالل متابعة القراءات

تساهم في االستخدام المثل للموارد

اليومية للحدائق للتعرف على كميات

الحيوية ومن اهمها المياه وشددت على

المياه المستهلكة ووضع حلول للحد من

ضرورة تضافر الجهود وتسخير اإلمكانات

هدر المياه واالستخدام األمثل لها.

ومشاركة الجميع سواء جهات حكومية

أوضحت المهندسة غادة جمعة سالم

أو مؤسسات عامة وشركات وأفراد في

مدير إدارة الترشيد أن هيئة كهرباء ومياه

ترشيد استهالك المياه والحفاظ عليها من

وغاز الشارقة أطلقت العديد من المبادرات

الهدر  .وأوضح أحمد المحضار رئيس قسم

التوعوية والفنية لترشيد استهالك المياه

رئيس قسم الدعم الفنى بإدارة الترشيد

بمدينة الشارقة خالل عام  2022تم البدء
في تنفيذها من خالل متابعة قراءات
عدادات االستهالك للتعرف على كميات
حاليا ومدى مالئمتها
المياه المستخدمة
ً
للمنشآت والمرافق والمسطحات الخضراء
والمالعب بكل حديقة وسيتم بعدها
تركيب قطع وأدوات الترشيد واالستمرار
في المتابعة وعمل الدراسات الالزمة
واإلعالن عن النتائج وكميات المياه التي
تم توفيرها بعد تركيب القطع وبعد
االنتهاء من تنفيذ برنامج الترشيد في 37
حديقة يكون قد تم ترشيد االستهالك
وتركيب قطع الترشيد في جميع حدائق
مدينة الشارقة والبالغ عددها  67حديقة.

تناسب كافة شرائح وفئات المجتمع
المختلفة مشيرة إلى أن تركيب القطع
واألدوات المرشدة تساهم بشكل كبير
في تخفيض اإلستهالك وتؤدي إلى
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ضمن خطتها لعام  2022وبتكلفة تتجاوز  925مليون درهم

إدارة نقل الطاقة بكهرباء الشارقة تكشف عن تنفيذ
 14محطة نقل الطاقة وعدد من المشروعات التطويرية
كشفت إدارة نقل الطاقة بهيئة

الشارقة وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ

الجامعة و المنطقة الصناعية )B(17

كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن خطتها

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

واستبدال الكابالت لمحطات الناصرية،

االستراتيجية لتطوير مشروعات نقل وتوزيع

ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس

والمركز الرياضي ( ،)2والمنطقة الصناعية

الطاقة لعام  2022والتي تتضمن تنفيذ

المجلس التنفيذي .

 ، 7Aوالمنطقة الصناعية  7Bوتركيب

عدد من المشروعات الحيوية والضرورية

وأشار إلى أن الخطة تضمنت

مقاومات التأريض المحايد (المرحلة الثالثة)

التي تساهم في تحقيق االستقرار

البدء في تنفيذ مشروع محطة المطار

عدد  33وحدة واستبدال مفاتيح التشغيل

والثبات للشبكات الكهربائية وتوفير خدمات

 220/132/33/11ك.ف ومحطة الشنوف

 11ك.ف .الكهربائية

لمحطة المنطقة

الكهرباء في كافة المناطق والمشروعات

 220/33ك.ف ومشروع محطة الغبيبة

الصناعية ( )15وتركيب مفاعل تحويل

الخطة

 132/33/11ك.ف وتنفيذ عدد  11محطة

مغناطيسي  100MVARلمحطة الطي

تنفيذ محطتي نقل الطاقة جهد 220

نقل الطاقة جهد  33/11كيلوفولت

مكثفات

كيلوفولت وعدد  1محطة  132كيلوفولت

تشمل

الجادة()2

كهربائية  33ك.ف .بسعة  56MVARفي

وعدد  11محطة  33كيلوفولت باإلضافة

ومحطة الطي( )2محطة بيئة والمدام

محطتي المجاز و المنطقة الصناعية 17A

إلى عدد من المشروعات الخاصة بتحسين

ومستشفى القاسمي( )2(،)1والحوشي

وأعمال استبدال محطات المركز الرياضي

وتطوير الشبكات وترقية المحطات بتكلفة

وأم الطرافة وحلوان ( )2والفشت

 33 – 1،2ك.ف وإعادة تجديد تأهيل

تقديرية تتجاوز  925مليون درهم.

والخالدية ( )1و المنطقة الصناعية1

المفاتيح الكهربائية لمحطة الناصرية 132

التطويرية
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المهندس حمد الطنيجي
مدير إدارة نقل الطاقة

الجديدة

وتشمل

مشروع

محطة

 220ك.ف

ك.ف

وتركيب

.

وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة

وأوضح المهندس أحمد بني

نقل الطاقة أن الخطة التي تنفذها اإلدارة

ياس نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن خطة

وأكد أن الفرق الفنية بإدارة نقل

خالل عام  2022تم إعدادها وفق دراسة

االدارة لعام  2022تضمنت تنفيذ عدد من

الطاقة تتابع تنفيذ المشروعات وفق

شاملة للشبكات في كافة المناطق

المشروعات التطويرية وتعديل الشبكات

أفضل المواصفات الفنية وتقوم بمتابعة

بالشارقة ووفق رؤية وتوجيهات صاحب

في عدد من المناطق حيث تضمنت

أعمال الصيانة الدورية والطارئة على مدار

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد

الخطة

أعمال ربط الشبكة لمنطقة

 24ساعة لتوفير أفضل الخدمات لسكان

القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم

المدام وتعديل خطوط النقل لمحطات

إمارة الشارقة

حــوار مــع مـهـنـدس
إعداد  :خولة أحمد الفردان
زاويتنا اليوم إذ تفرش بساط الفخر و نلتقي
بواحد من أبنائنا املخلصني  ..الذي ميتاز
بإرادته و طموحه املتجدد لتطوير العمل
وتنفيذ مهماته بإتقان مدون ًا اسمه يف سجل
العناصر املتميزة.
ويف هذا احلوار نلتقي

املهندسة  /هبة النجار  ..مهندسة
يف إدارة توزيع الكهرباء حاصله على
بكالوريوس هندسة الطاقة املتجددة من
جامعة الشارقة .

كيف بدأ مشوارك العملي بالهيئة ؟

منذ دراستي كانت إهتماماتي بالطاقة
املستدامة لذا قررت أكمال دراستي يف هذا
املجال رغبة مني يف احلصول على معلومات
أكثر يف هذا املجال ألن الطاقة ستكون
هي األهم يف املستقبل وعليه بدأت تدريبي
العملي اخلاص باجلامعة يف عام 2016
يف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبعد
إكمالي دراستي اجلامعية التحقت يف العمل
لدى الهيئة يف عام .2018

ما هي أهم اإلجنازات التي حتققت
توزيع الكهرباء مؤخر ًا ؟
بتوفيق من اهلل حصلت على إجنازات كثيرة
منها خاصة يف مجال التفتيش وبعد أن
أصبح التحول الرقمي ضرورة ملحة من
ضرورات احلياة املستقبلية .ألن املستقبل
اليوم أصبح رقمي ال يحتاج إلى الورق مما
سهل إجناز املعامالت مع العمالء بوقت
وجهد أقل.

مما هي أهم العوامل التي ساعدت
على حتقيق اإلجنازات يف إدارة توزيع
الكهرباء ؟

بتوجيهات من اإلدارة العليا ورئيس الهيئة
كان لهم الفضل بعد اهلل يف دعمي ومساعدتي
على حتقيق هذه األهداف ووصولي الى هذه
املرحلة من العمل وجزاهم اهلل خير اجلزاء.

ما هي املشروعات احلالية التي تنفذها
إدارة توزيع الكهرباء؟

بتوجيهات من اإلدارة العليا ورئيس الهيئة
كان لهم الفضل بعد اهلل يف دعمي ومساعدتي
على حتقيق هذه األهداف ووصولي الى هذه

املرحلة من العمل وجزاهم اهلل خير اجلزاء.

ما هي االجنازات التي ساهمت يف متيز
إدارتكم ؟

حتول الشهادات الورقية الى الكترونية
ويتم استالمها من قبل العميل عن طريق
الرسائل النصية تسهيال للعمالء وخدمة
لهم .وطموحنا األكبر هو الوصول إلى أكبر
عدد من املواطنني واملقيمني لالستفادة من
خدماتنا.

ما هي خطط التطوير خالل املرحلة
املقبلة ؟

عمل على ربط شهادة الفحص املبدئ
للكهرباء مع الدوائر احلكومية اخلدمية
األخرى وأيضا يتم العمل على منصة
حكومية ليتم توفير اخلدمات من خاللها
للدوائر احلكومية.

ما هي هواياتك املفضلة التي متارسها
يف أوقات الفراغ ؟

القراءة واالطالع على أفضل التجارب
العاملية يف مجال الكهرباء ومواكبة آخر
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التطورات عبر املنصات االلكترونية.
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