"دوكاب" تستعرض مبادراتها المستدامة في "ويتيكس" 2016
"دوكاب" الرائدة إقليمياً في مجال حلول الكابالت ،الراعي اإلستراتيجي في هذه الحدث الكبير

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 4 ،أكتوبر  :2016أعلنت "دوكاب" ،الشركة الرائدة في مجال صناعة الكابالت الكهربائية عالية
الجودة في الشرق األوسط ،عن كونها الراعي اإلستراتيجي لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"  .2016حيث ستعمد
"دوكاب" إلى المشاركة في معرض "ويتيكس" بنسخته ال 18والذي سوف يقام خالل الفترة من الرابع إلى السادس من شهر أكتوبر
في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ،باإلضافة إلى المشاركة بحدث المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض .وتهدف "دوكاب"
إلى عرض أخر الحلول الحديثة التي تعبر عن المبادرات المستدامة ومجاالت صناعة الكابالت التخصصية.
وانطالقاً من أهداف رؤية اإلمارات لعام  2021القائمة نحو تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة ،وبالتزامن مع فعاليات
"األسبوع األخضر" المواكب لموعد "ويتيكس"  ،2016ستعمل "دوكاب" على إثبات تنفيذ جهودها الجبارة المعنية بدعم االستدامة
البيئية والمندرجة ضمن عمليات تصنيع منتجات الكابالت المتخصصة ومرفقاتها والتي تتوافق مع أعلى معايير الصناعة.
وسيحظى زوار "ويتيكس" بفرصة توثيق هذه الجهود في عمليات "دوكاب" المعنية بالمواد الخام والتصنيع والتغليف والسعة العمرية
للمنتج ومعالجة المنتجات القريبة من انتهاء حياتها االفتراضية.
وفي إطار هذه المناسبة ،قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ ،رئيس مجلس إدارة "دوكاب"" :يعتبر معرض ’ويتيكس‘ إحدى
المنصات الفعالة والتي تجمع المتخصصين والمفكرين من مختلف القطاعات المعنية بالمياه والكهرباء والتكنولوجيا والبيئة في
مكان مثالي لتبادل الرؤى واألفكار ،وخاصة مع التركيز الدولي المتزايد حول تنمية وتطوير مصادر طاقة مستدامة .ولذلك نحن
فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الفعاليات الدولية الهادفة بكوننا الراعي االستراتيجي لمعرض ’ويتيكس‘ ،وأيضاً لتكون إحدى
المنصات المثلى التي ننطلق عبرها لعرض منتجاتنا ذات الجودة العالية والمصنعة في اإلمارات العربية المتحدة ،باإلضافة إلى
إبراز الجهود الجوهرية التي نقوم بها لخدمة مصلحة قطاع التصنيع وغيره من القطاعات المرتبطة.
وتأتي مشاركة "دوكاب" في معرض "ويتيكس" بالتزامن مع إعالنها األخير عن أحدث منتجاتها المتمثلة بمجموعة الكابالت
الخاصة بقطاع الطاقة النووية  ،NuBICCوالتي تم اختيار هذه الكابالت إلدراجها في مشروع محطة تحت اإلنشاء "هانول  1و
 "2للطاقة النووية التابعة لشركة الطاقة الكهرمائية النووية الكورية ،باإلضافة إلى إدراجها في مشاريع أخرى من هذا القطاع مثل
"شمس  "1التابع لـ "مصدر" في أبوظبي ومحطة توليد الطاقة الشمسية بقدرة  13ميغاواط التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ،إضافة إلى محطة براكة للطاقة
النووية في أبوظبي.
ويشار إلى أن "دوكاب" عضو في كل من مجموعة اإلمارات للبيئة ومجلس اإلمارات لألبنية الخضراء إلى جانب كونها عضو
مؤسس في مجموعة دبي للجودة .وتنعكس جهود "دوكاب" في هذا المجال من خالل تميز مصانعها الخمسة باإلضافة إلى مصنع
"دوكاب لأللمنيوم" القادم بأعلى المعايير البيئية من خالل امتالكها ألحدث اآلالت المعاصرة و إجراءات التدقيق المنظم لضمان
الحد األدنى من هدر المواد والطاقة.

 انتهى –حول "دوكاب":

تعود ملكية "“دوكاب” " إلى مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية والشركة القابضة العامة "صناعات" ،وقد حققت الشركة خالل عام  2015عوائداً قدرت

بـ 1.5مليار دوالر أمريكي .تعد “دوكاب” إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير ،وتصميم ،وتصنيع وتسويق ،وتوزيع كابالت النحاس واأللمنيوم

والمستخدمة في قطاعات الطاقة ،واإلنشاءات ،والقطاعات الصناعية ،والدفاع ،والنقل ،والقطاعات المتخصصة .تشغل الشركة حالياً خمسة مصانع في

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إضافة إلى مصنع  AEI Cablesفي المملكة المتحدة .وحالياً تنتج “دوكاب” أكثر من  115ألف طن سنوياً من الكابالت
المعدنية المستخدمة للجهد العالي المنخفض والمتوسط .باإلضافة إلى  110آالف طن سنوياً من القضبان والكابالت النحاسية .وخالل مسيرتها الناجحة،

واصلت "دوكاب" تحقيق معدالت نمو كبيرة ،خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المتخصصة التي تقدمها من خالل خطوط االنتاج المصممة خصيصاً لقطاعات

صناعية هامة مثل PetroBICC :المصممة لقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ،و RuBICCالمطاطية لالستخدامات المرنة ،ومجموعة
 FlamBICCالمثبطة للهب ،و  NuBICCالتي تم تطويرها واعتمداها للعمل في قطاعات توليد الطاقة النووية ،حيث يصل عمرها التشغيلي إلى أكثر من
 60عاماً .وحصلت "دوكاب" على شهادة اعتماد اإليزو للجودة رقم  ،9001:2000وشهادة اعتماد اإليزو رقم  14001الخاصة باألنظمة اإلدارية البيئية،
كما حصلت على شهادة  OHSAS 18001والخاصة بمعايير الصحة والسالمة الصادرة من ( BASECاللجنة البريطانية المصدقة لخدمات الكابالت).

وتمتاز كابالت “دوكاب” أيضاً بحصولها على شهادة التقليل من الخسائر المطابقة للمقاييس البريطانية المسجلة في المملكة المتحدة.
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.ducab.com
www.aeicables.com
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