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كلمـــة املدير العام بالإنابة

عزيزي القارئ 

ت�شهد �شركة اأبوظبي للتوزيع يف الآونة الأخرية العديد من الأن�شطة والربامج الطموحة 

التي ناأمل يف اأن ت�شكل يف جمملها ٌنقلة نوعية كبرية يف طبيعة العمل بال�شركة وم�شريتها نحو التميز.
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اآرائهم يف �شري العمل يف ال�شركة واملعوقات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها ونعمل على تنفيذ كل ما 

جاء فيه من مقرتحات واآراء وناأمل يف اأن ُيعقد هذا الجتماع ب�شورة �شنوية.

ال�شركة يف  لتطوير قدرات  ال�شرتاتيجي  الربنامج  تنفيذ م�شروع  العمل ب�شورة جيدة يف  ي�شري  ثانيًا 

العام. هذا  جمال اإدارة الأ�شول والذي نتمنى اأن ُيكلل باحل�شول على �شهادة “با�س 55” بنهاية 

من املقرر اإطالق املرحلة الأوىل من م�شروع تطوير اخلدمات الإلكرتونية يف مطلع العام القادم، كما 

يجري العمل على قدم و�شاق يف م�شروع تطوير مركز الت�شال، لي�شكال معًا نقلة مف�شلية يف م�شرية 

ال�شركة نحو التميز ومواكبة م�شتجدات الع�شر.

نود اأن نعرب عن �شعادتنا بال�شتجابة الكبرية التي وجدها برنامج “�شوركم” الذي اأطلقناه خالل هذا 

العام لتلقي مقرتحات �شركاءنا الداخليني واخلارجيني ون�شكر اجلميع على ذلك.

وتقبلوا فائق ال�شكر والتقدير
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القبي�سي: 

كلمات ال�سيخ زايد لنا كانت متنحنا القوة والثقة

الإنتاج  تكاليف  اأدى خلف�س  ما  وهو  الوقت  ذلك  الدائرة يف  عمل 

ب�شورة كبرية.

و�شجعني املناخ اجليد وامل�شاعد على العمل الذي وفرته لنا قيادة 

الب�شرية  الدائرة على تنظيم برامج تدريبيه لرفع قدرات الكوادر 

التي كانت تعمل يف الدائرة يف ذلك الوقت حيث متت دعوة العديد 

العديد  ابتعاث  مت  كما  املحا�شرات  لتقدمي  العامليني  اخلرباء  من 

يف  وامل�شاركة  تدريبيه  دورات  حل�شور  الدائرة  يف  العاملني  من 

بالطاقة  املتعلقة  اجلوانب  خمتلف  تتناول  التي  العاملية  املوؤمترات 

ال�شيخ  روؤية  لتنفيذ  جهودنا  من  كجزء  وذلك  اخلارج  يف  واملياه 

زايد الهادفة للمزج بني توليد الكهرباء وحتلية املياه وو�شع اأف�شل 

الت�شاميم واملوا�شفات للمحطات التي نقوم بت�شييدها وزيادة طاقة 

املياه  لتحلية   MSF بطريقة   تعمل  التي  املقطرات  وحدات  اإنتاج 

وذلك رغم ال�شكوك القوية التي اأبداها اخلرباء وال�شت�شاريون من 

ميكن  اقت�شادية  م�شتويات  اإىل  املقطرات  واإنتاج  حجم  زيادة  اأن 

من  عدد  حول  م�شتفي�شة  درا�شات  اإجراء  بعد  فقط  اإليه  الو�شول 

واملحاب�س  امل�شخات  اأحجام  بزيادة  تتعلق  التي  الكبرية  العقبات 

على �شبيل املثال. وبرفعنا للطاقة الإنتاجية من 2 مليون جالون يف 

اليوم اإىل 6 ثم 8 ثم 12 ثم 16 واأخريًا 17 مليون جالون يف اليوم 

انخف�شت تكلفة حتلية املياه من 7 دولر للمرت املكعب اإىل 0.7 دول 

للمرت املكعب.

املجال،  هذا  يف  اخلربة  اأهل  خمتلف  مع  قوية  عالقات  وخلقنا   

م�ستقبل املياه والكهرباء يف العامل العربي يقوم على الطاقة املتجددة

الإمارات  اأعالم  من  علم  هو  القبي�سي  دروي�ش  الدكتور 

منى  جيله  اأبناء  من  وكغريه  والكهرباء،  املياه  جمال  يف 

ودعم  رعاية  حتت  الباكر  �سبابه  منذ  القبي�سي  وترعرع 

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  اهلل  باإذن  له  املغفور 

من�سئ دولة الإمارات العربية املتحدة. عمل القبي�سي يف 

خمتلف املواقع بدائرة املياه والكهرباء باأبوظبي بدءاً من 

نائب مدير حمطة كهرباء اأبوظبي ومدير عام ملحطات 

توليد الكهرباء وحتلية املياه وملدة ق�سرية كوكيل بالإنابة 

للدائرة.

متى وكيف؟

اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املرحوم  اأطلقه  الذي  الربنامج  �شمن 

لتلقي  املتحدة  للملكة  ابتعاثي  مت  البالد  يف  التعليم  لن�شر  نهيان 

جمال  يف  بالدي  تنمية  يف  امل�شاهمة  يف  ولرغبتي  عليا.  درا�شات 

الطاقة اخرتت التخ�ش�س يف جمال الهند�شة الكهربائية وبالفعل 

 1976 عام  يف  املتحدة  باململكة  و�شتمن�شرت  جامعة  من  تخرجت 

وهو نف�س العام الذي التحقت فيه بدائرة املياه والكهرباء باأبوظبي 

والتي اأ�شبحت فيما بعد هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي. ومنحتني هذه 

البداية فر�شة كبرية خلدمة بلدي وكذلك تعلم الكثري حتت القيادة 

والتوجيه املبا�شر لل�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان، الذي كان حينها 

ي�شغل من�شب رئي�س دائرة املياه والكهرباء. 

الهند�شة  يف  الدكتوراه  درجة  على  حت�شلت   1981 عام  ويف 

طريق  عن  وذلك  املتحدة  باململكة  لوفبورا  جامعة  من  الكهربائية 

الدرا�شة الذاتية واإجراء الأبحاث خالل عملي يف الدائرة. وتعلمنا 

برفع  وقمنا  اقت�شادية  بكميات  الإنتاج  اأهمية  الفرتة  هذه  خالل 

الطاقة الإنتاجية للوحدات التابعة لنا بغر�س خف�س تكلفة الإنتاج 

ولو مت احت�شاب العائد من ذلك خالل العقود املا�شية لوجدنا اأنه 

ي�شاوي مليارات الدولرات. وقمت خالل هذه الفرتة بامل�شاهمة يف 

اإن�شاء وحدات لإنتاج املياه والكهرباء فارتفعت الطاقة الإنتاجية اإىل 

املياه  و280 مليون جالون من  الكهرباء  4000 ميغاواط من  نحو 

وذلك خالل فرتة عملي التي امتدت لنحو 22 عامًا، يف الفرتة من 

1976 و1998، حتت قيادة �شمو ال�شيخ �شرور الذي قاد الدائرة 
اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املرحوم  عن  نيابة  واقتدار  حكمة  بكل 

نهيان. 

منا�سب:

كنائب  اأوًل  والكهرباء  املياه  دائرة  يف  املنا�شب  خمتلف  يف  عملت 

النادي  منطقة  يف  كانت  التي  اأبوظبي،  كهرباء  حمطة  ملدير 

ال�شياحي، وكمدير عام ملحطات توليد الكهرباء وحتلية املياه وملدة 

ق�شرية كوكيل بالإنابة للدائرة. وميثل اأهم دور قمت به خالل هذه 

الفرتة يف القيام بامل�شاريع امل�شرتكة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه 

�شهده  الذي  الكبري  التو�شع  ملقابلة  الطاقة  ا�شتهالك  تخف�س  التي 
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حيث قمت ومببادرة �شخ�شية مني، خارج نطاق مهامي يف الدائرة، بتطوير م�شادر للتعليم والتدريب 

واإجراء الأبحاث يف جمال حتلية املياه. 

على �شبيل املثال بداأنا يف عام 1992 العمل يف مو�شوعة حتلية وم�شادر املياه

The Encyclopedia of Desalination and Water Resources (DESWARE 

وذلك بجهد جماعي �شارك فيه جمموعة كبرية من خرباء حتلية املياه واملجالت املرتبطة بها حتى 

اأ�شبحت حقيقة ملمو�شة بعد مرور ع�شرة �شنوات من ذلك. وقمت باإطالقها اأول مرة يف �شكل قر�س 

مدمج يف عام 2000 ويف عام 2002 مت وقف العمل بهذه الن�شخة واإطالق ن�شخة اأخرى على �شبكة 

الإنرتنت على الرابط الإلكرتوين:www.desware.net. . ويتم حتديث هذه الن�شخة واإ�شافة اأي 

معلومات لها كلما دعت ال�شرورة لذلك وهي ت�شاوي اليوم 31 جملدًا ي�شم كل منها نحو 500 �شفحة. 

ال�سيخ زايد 

ومعاملته  زايد  ال�شيخ  باملرحوم  جمعتنا  التي  اجلميلة  اللحظات  عن  را�شخة  ذكريات  لدي  كطالب 

والكهرباء،  املياه  دائرة  بنا ويف مرحلة لحقة، خالل فرتة عملي يف  واهتمامه  لنا  والكرمية  اجلميلة 

ب�شورة  منا  كل  مع  احلديث  على  يحر�س  كان  زايد  ال�شيخ  �شرور.  ال�شيخ  عرب  العالقة  هذه  ت�شكلت 

والثقة  القوة  املتحدة متنحنا  للمملكة  زياراته  نقابله خالل  كنا  عندما  لنا،  كلماته  تكن  ومل  مبا�شرة 

عن  كثريًا  يحدثنا  وكان  و�شعبنا.  باأهلنا  والهتمام  بالدنا  خلدمة  وا�شحة  روؤية  تعطينا  واإمنا  فقط، 

كل  و�شط  الوطنية  وهويتنا  وثقافتنا  تقاليدنا  على  احلفاظ  واأهمية  �شخ�شياتنا  وبناء  التعليم  اأهمية 

عوامل وتاأثريات احلياة احلديثة. وكان يعلمنا من خالل �شلوكه، ولي�س كلماته فقط، اأهمية اللتزام 

بالقيم واملُثل الإن�شانية العليا.

بني املا�سي واحلا�سر

بني  اأبوظبي  يف  والكهرباء  املياه  خدمات  بني  مقارنة  اإجراء  اإن 

الذي  الكبري  التطور  ب�شورة جيدة  نرى  واحلا�شر جتعلنا  املا�شي 

�شهده هذا املجال. اإن الروؤية الثاقبة لقيادتنا هي التي خلقت هذا 

بالتحديات حتى  نتاج رحلة طويلة ومليئة  الكبري الذي جاء  الفرق 

و�شلنا للو�شع الذي نحن عليه اليوم.

امل�ستقبل؟ 

بن  زايد  ال�شيخ  اهلل  باإذن  له  للمغفور  احلكيمة   النظرة  �شكلت 

�شلطان اآل نهيان، ومن بعده �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان و�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان وال�شيخ �شرور بن 

حممد اآل نهيان، م�شدر الإلهام يل طيلة حياتي فهم من زرع بذرة 

املياه  خدمات  مل�شتقبل  وروؤيتي  وعقلي.   قلبي  يف  والجتهاد  العمل 

لقيادتنا،  احلكيمة  الروؤية  من  تنطلق  التي  باأبوظبي،  والكهرباء 

الطاقة  خا�س  وب�شكل  املتجددة،  الطاقة  مل�شادر  اللجوء  يف  تتمثل 

ال�شم�شية. كانت دائرة املياه والكهرباء �شباقة يف جمال ا�شتخدام 

واإن�شاء  بت�شميم  قامت  حيث  املياه  حتلية  يف  ال�شم�شية  الطاقة 

وت�شغيل حمطة جتريبية لتحلية املياه بالطاقة ال�شم�شية يف منطقة 

اأم النار وظلت تعمل يف الفرتة من 1984 وحتى 2002.  

واأرى اأن الطاقة ال�شم�شية �شتاأخذ ن�شيب الأ�شد يف مقابلة الطلب 

املتنامية  احتياجاتنا  وتوفري  بالدنا  يف  الكهرباء  على  امل�شتقبلي 

ب�شورة كبرية من الطاقة لتحلية مياه البحر. 

ا�ستدامة: 

اأتذكر هنا ال�شوؤال التايل الذي تقدم به �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

2011 وهو: كيف ميكن لنا  اآل نهيان للح�شور يف جمل�شه يف عام 

ال�شوؤال  هذا  على  الإجابة  تكمن  بالدنا؟  يف  املائي  الأمن  حتقيق 

وا�شتدامة  املياه  من  مواردنا  اإدارة  على  مقدرتنا  يف  جدًا  الهام 

م�شادر الطاقة. واإذا مت حتقيق الأمن يف جمال الطاقة واملياه فاإن 
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متعددة الطوابق يف اأبوظبي يرتاوح من 170 اإىل 200 لرت يف اليوم ويف الفلل يرتاوح من 270 اإىل 

1،760 لرت يف اليوم وت�شتهلك املجتمعات املتطورة يف اأوروبا واأ�شرتاليا وكندا من 150 اإىل 250 لرت 
يف اليوم للفرد. ال�شتدامة ل تتعلق فقط بطريقة ا�شتخدام املوارد الطبيعية املتجددة لإنتاج املياه ولكن 

العلمية  املياه مراعاة حزمة من اجلوانب  لأنظمة  املتكاملة  الإدارة  وتتطلب  ال�شتهالك.  بنمط  اأي�شُا 

والتكنولوجية والهند�شية والبيئية والجتماعية والقت�شادية بهدف الو�شول لال�شتدامة يف ا�شتهالك 

اأي من م�شادر احلياة بالن�شبة لالإن�شان، مبا فيها الطاقة واملياه. 

واأ�شبحت البيئة ت�شكل حمور اهتمام عاملي ومت اختيار ال�شيخ زايد رجاًل لالأر�س يف عام 2005 وذلك 

بف�شل جهوده يف زرع 100 مليون �شجرة يف الدولة. واليوم اأ�شبحت دولة الإمارات ب�شكل عام، واإمارة 

اأبوظبي ب�شكل خا�س، يف طريقها لت�شبح اأر�س الأحالم التي تقوم على التنمية امل�شتدامة لكافة �شكان 

العامل.

�سح املياه:

مورد  با�شتخدام  معني  مورد  يف  ال�شح  م�شاألة  على  التغلب  ميكن 

اآخر يكون متوفر بكرثة ويتطلب ذلك بذل جهد علمي كبري. ميكن 

للعامل تطبيق هذه الفكرة ملجابهة حتدي ال�شح يف املياه ولكن ن�شبة 

لالت�شاع الكبري لرقعة العامل والتباين ال�شديد يف مناطقه ل ميكن 

تطبيق ا�شرتاتيجية واحدة يف هذا املجال لكل اأنحاء العامل.  

ولكن الو�شع يف منطقة اخلليج خمتلف متامًا، فمعظم هذه املنطقة 

تعاين من اجلفاف وامل�شدر الوحيد للمياه فيها هي البحار، لذلك 

يتم اللجوء لتحلية مياه البحر حتى ُت�شبح �شاحلة لل�شرب والطاقة 

امل�شتخدمة يف هذا يجب اأن تكون من م�شدر متجدد،  اإذًا علمان 

اأن م�شاحة 1915 كم2من خاليا الطاقة ال�شم�شية ميكن اأن توفر 

التي  املياه  كمية  اأ�شعاف  ثالثة  من  اأكرث  املحالة  املياه  من  كمية 

جتري يف اأنهار النيل والفرات ودجلة جمتمعة.

ملنطقة  املائي  الأمن  لتحقيق  واعد  م�شتقبل  هنالك  اأن  اأرى  لذلك 

والعمل على  الإ�شرار  املزيد من  يتطلب  ولكن هذا  العربي  اخلليج 

اخلليج  دول  بقية  تقوم  اأن  يف  ثقة  كلي  واأنا  الأهداف  هذه  حتقيق 

بال�شري على نف�س خطى دولة الإمارات العربية املتحدة يف ا�شتخدام 

الطاقة ال�شم�شية لتحقيق الأمن املائي.

مياه وطاقة وجمتمع: 

للطاقة  الجتماعية  التاأثريات  عن  احلديث  يف  املبالغة  ميكن  ول 

واملياه فتحقيق الأمن يف هذين اجلانبني يوؤدي بال�شرورة لتحقيق 

الأمن الجتماعي الذي مير عرب حتقيق الأمن يف جمالت الغذاء 

وال�شحة والتعليم وهو ما يوؤدي خللق ال�شالم وال�شتقرار. اإن حلم 

حتقيق ال�شتدامة �شوف ي�شبح بالتاأكيد حقيقة واقعة اإذا انتهجنا 

نهجًا يقوم على العلم. 

والرفاهية  بالرثوة  املا�شية  �شنة  اخلم�شني  خالل  نحن  متتعنا 

والتنمية بف�شل مواردنا من النفط وعلينا الآن التفكري بجدية فيما 

ميكن اأن نفعله بعد اأن تن�شب هذه املوارد. 

الأ�سرة: 

للقبي�شي ثالثة اأبناء وخم�س بنات متزوجات ولديه عدد من الأحفاد 

فهي  جمال  لأم  الآن  اإليه  و�شلت  فيما  الكبري  الف�شل  يعود  ويقول: 

قد �شربت كثريًا يف متابعة �شوؤون العائلة خ�شو�شًا خالل الفرتات 

الطويلة التي كنت اأق�شيها بعيدًا عنها يف اإجراء البحوث وامل�شاركة 

يف املوؤمترات الدولية. 

�سهادات وجوائز:

للبيئة  الحتادية  الهيئة  املياه-  البيئة  وزارة  	•
الإمارات  جامعة  	•

املياه لتحلية  الدولية  اجلمعية  	•
بريطانيا كمربيدج،  للبيوغرافيا،  الدويل  املركز  	•

للبيوغرافيا الأمريكي  املركز  	•
ببلجيكا للعلوم  امللكية  الأكادميية  ع�شو  	•

والفنون للعلوم  العاملية  الأكادميية  ع�شو  	•
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ذلك يعني حتقيق الأمن يف جمالت اأخرى مثل الغذاء وال�شحة وغريها من املجالت. وتعتمد م�شاألة 

التعليم وعلينا ال�شتعداد لذلك  اإدارة املوارد على بناء قدراتنا كب�شر وهو ما يتم ب�شكل رئي�شي عرب 

يف القرن الواحد والع�شرين كما متت الإ�شارة لذلك يف الأجندة رقم 21 لقمة الأر�س التي عقدت يف 

ريودي جانريو يف عام 1992.   

وبالتوافق مع الهتمام العاملي حول ق�شايا ال�شتخدام امل�شتدام للموارد الطبيعية ب�شكل عام، اأدركنا 

نحن يف دائرة املياه والكهرباء التاأثريات البيئية ال�شالبة لذلك حيث بلغت النبعاثات الغازية لنا نحو 

21 مليون طن من غاز الكربون ب�شبب ا�شتخدام النفط لتوليد الطاقة وُيقدر ما ُتنتجه اأن�شطة حتلية 
4 اإىل 9 مليون طن من  من  ي�شاوي  ما  اأو  املياه من هذه النبعاثات بن�شبة ترتاوح من 20 اإىل 45%، 

غاز ثاين اأوك�شيد الكربون يف العام. والأهم من ذلك ان هذا الوقود وم�شادر املياه لي�شت دائمة. 

املباين  يف  يعي�شون  للذين  املياه  من  اليومي  الفرد  ا�شتهالك  ن�شيب  فاإن  الدرا�شات،  لبع�س  ووفقًا 

ت
يا

ذكر
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وتقوم �شركتا “ويربو” و”ديجيتا�س األ بي اآي” يف الوقت احلايل بو�شع هذه ال�شرتاتيجية الإلكرتونية 

وو�شع جدول  املوقع  ت�شميم  على  وي�شتمل ذلك  الإنرتنت  �شبكة  على  لل�شركة  املوقع اجلديد  واإطالق 

زمني لإطالق اخلدمات الإلكرتونية خالل ال�شنتني القادمتني واملقرر اإطالق الدفعة الأوىل منها خالل 

الفرتة الأوىل من عام 2015. 

“توزيع” عن العمل  “ديجيتا�س األ بي اآي” ملجلة  وحتدث توم بوريل، مدير عالقات العمالء ب�شركة 

اإلكرتوين  موقع  باإطالق  وباخت�شار،  مهمتا،  “تتعلق  قائاًل:  الإلكرتونية  ال�شرتاتيجية  هذه  و�شع  يف 

باأف�شل  املواقع اخلا�شة  يناف�س  الإنرتنت مب�شتوى  �شبكة  للتوزيع على  اأبوظبي  �شركة  لتقدمي خدمات 

ال�شركات العاملة يف جمال خدمات توزيع املياه والكهرباء يف العامل. وهذه ال�شرتاتيجية الإلكرتونية 

هي اخلطوة الأوىل نحو و�شع و�شائل اإلكرتونية �شهلة ال�شتخدام ومفيدة وُتعني العمالء على التفاعل 

اأكرث مع ال�شركة”. 

اأوًل القيام بالكثري من الأبحاث والدرا�شات التي ُتعني يف و�شع ال�شرتاتيجية املنا�شبة، حيث مت  ومت 

الأمر ثم  روؤيتهم نحو هذا  التعرف على  ال�شركة بهدف  العاملني يف  اإجراء مقابالت مع خمتلف من 

من  عليه  احل�شول  يف  يرغبون  ما  ملعرفة  واملقاولني  واملوردين  العمالء  من  وا�شعة  ل�شرائح  التحدث 

اأنهم  من  ي�شتكون  النا�س  اأن  يف  ذلك  من  بها  خرجنا  التي  الأ�شا�شية  اخلال�شة  ومتثلت  املوقع.  هذا 

من  الكثري  منهم  ت�شتهلك  التي  الورقية  الإجراءات  من  بالعديد  ال�شركة  مع  تعامالتهم  يف  يواجهون 

الذي  واملهني  الراقي  بالتعامل  امل�شتطلعني  واأ�شاد معظم  ال�شركة.   اأفرع  لأدائها عرب  واجلهد  الوقت 

يجدونه من العاملني يف ال�شركة ولكنهم باملجمل تقريبًا اأبدوا رغبة وا�شحة يف التعامل مع ال�شركة يف 

امل�شتقبل عرب �شبكة الإنرتنت. 

تقرير

وبناء على هذه اللقاءات مت اختيار عدد من الأ�شخا�س ميثلون خمتلف �شرائح �شركاء ال�شركة، على 

�شبيل املثال “املقاولون” ميثلهم ال�شيد فيجي كويل، البالغ من العمر 39 عامًا ويحمل اجلن�شية الهندية 

وميتاز باملثابرة يف العمل ويق�شي معظم الوقت يف تقدمي طلبات الأحمال LDN بفرع ال�شركة مبدينة 

زايد. ودلت اأبحاثنا على اأن هنالك نحو 300 �شخ�س ي�شرتكون مع  فيجي يف العمل يف نف�س الوظيفة، 

لذلك حر�شنا على تقدمي و�شائل اإلكرتونية متكنهم من اأداء هذه املعامالت عرب املوقع اجلديد مما 

يعني توفري الكثري من الوقت واجلهد بالن�شبة للمقاولني وكذلك العاملني يف اأفرع ال�شركة. ومع تطور 

العمل يف امل�شروع نزداد نحن معرفة مبتطلبات من يعملون يف هذا املجال مما ي�شاعدنا على تقدمي 

خدمات اإلكرتونية تتنا�شب مع احتياجاتهم. 

وقمنا كذلك باإجراء درا�شة ومقارنة تف�شيلية ملختلف املواقع الإلكرتونية اخلا�شة ب�شركات خدمات 

توزيع املياه والكهرباء يف العامل التي وجدنا اأنها ت�شم الكثري من الآليات املفيدة، مثل األعاب اإلكرتونية 

الفيديو  باأفالم  وال�شتعانة  الطبيعية  للموارد  امل�شتدام  ال�شتخدام  جتاه  الأطفال  وعي  لرفع  الهادفة 

والو�شائل التفاعلية ملد امل�شتخدمني باملعلومات ب�شورة اأ�شرع. و�شوف ن�شتعني ببع�س من هذه الو�شائل 

البيئة  العتبار  يف  الأخذ  مع  للتوزيع  اأبوظبي  ل�شركة  اإلكرتوين  املوقع  وت�شميم  و�شع  يف  املتقدمة 

والظروف املحلية لأبوظبي. 

واإننا ب�شكل عام فاإننا نهدف جلعل العمالء يق�شون اأقل وقت ممكن يف اأداء كل ما هو متعلق بخدمات 

اأف�شل طريقة لك�شب ر�شاهم تتمثل يف  اأن  اإل يف م�شتوى ال�شرورة الق�شوى وندرك  املياه والكهرباء 

متكينهم من اأداء هذه املعامالت عرب الو�شيلة التي يف�شلونها اأكرث اإذا كان ذلك عرب الهواتف املتحركة 

م�شتوى  على  النا�س  اأن  ووجدنا  الو�شائل.  من  غريها  اأو  الإلكرتونية  الأجهزة  اأو  الإنرتنت  �شبكة  اأو 

العامل يق�شون نحو 9 دقائق فقط يف املتو�شط خالل العام يف اأداء املعامالت اخلا�شة بخدمات املياه 

والكهرباء واإذا متكنا من الو�شول لهذا امل�شتوى يف اأبوظبي عرب اخلدمات الإلكرتونية فاإن ذلك �شُيعترب 

اإجنازًا كبريًا.

وفور النتهاء من و�شع هذه ال�شرتاتيجية �شيقوم الفريق املكلف بو�شعها باإجراء حملة لرفع وعي لدى 

كافة العاملني بال�شركة حولها وتقدمي �شرح حول بع�س اخلدمات الإلكرتونية التي �شيتم اإطالقها يف 

مبادرة حتول ا�سرتاتيجي نحو تطوير اخلدمات الإلكرتونية

اإطالق اأول دفعة من اخلدمات الإلكرتونية يف مطلع عام 2015

لتطوير  �ساملة  ا�سرتاتيجية  للتوزيع  اأبوظبي  �سركة  تبنت 

وحت�سني اخلدمات التي تقدمها عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص 

بها على �سبكة الإنرتنت، حيث ي�ستطيع عمالء ال�سركة اليوم 

فواتري  �سداد  مثل  فقط،  الأ�سا�سية  املعامالت  ببع�ص  القيام 

على  جاري  العمل  ولكن  املوقع،  هذا  عرب  والكهرباء،  املياه 

من  بدءاً  عربه،  الأخرى  املعامالت  كافة  اأداء  من  متكينهم 

الذمة ف�ساًل  براءة  اإ�سدار �سهادات  اإىل  التو�سيل  تقدمي طلبات 

مثل  قبل،  من  متوفرة  تكن  مل  اأخرى،  خدمات  اإ�سافة  عن 

مدهم مبعلومات اآنية حول حالت انقطاع اخلدمات مع توفري 

مراقبة  على  العمالء  ت�ساعد  دقيقة  وبيانات  بيانية  ر�سومات 

على  ت�سجيعهم  وبالتايل  والكهرباء  املياه  من  ا�ستهالكهم 

العمل على تر�سيده.
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املرحلة الأوىل منها خالل مطلع عام 2015 ومن املقرر اإجراء هذه احلملة خالل �شهر �شبتمرب القادم. 

اأهداف اخلدمات الإلكرتونية:

ال�شركة عمالء  ر�شا  م�شتوى  رفع  	•
ال�شركة مع  املعامالت  لأداء  اجلميع  لدى  املف�شلة  القناة  هو  الإلكرتوين  املوقع  ي�شبح  اأن  	•

ال�شركة  مع  املعامالت  اأداء  يف  الذكية  الهواتف  ا�شتخدام  من  اجلميع  متكني  	•
لها التابع  الت�شال  مركز  مع  الهاتفية  واملكاملات  ال�شركة  لأفرع  املراجعني  عدد  من  احلد  	•

ال�شركة مع  املعامالت  اأداء  يف  امل�شتغرق  الزمن  من  	احلد  	•
وللعمالء لل�شركة  بالن�شبة  املعامالت  لأداء  املالية  التكلفة  من  احلد  	•

ال�شركة مع  املعامالت  اإجراء  يف  الوراق  ا�شتخدام  من  احلد  	•
رفع م�شتوى الوعي لدي العمالء، وب�شكل خا�س فيما يتعلق بال�شتخدام امل�شتدام للمياه والكهرباء 	•
جدًا  مهمة  املبادرة  “هذه  للتوزيع:  اأبوظبي  ل�شركة  بالإنابة  العام  املدير  ال�شويد،  �شعيد  �شعادة  وقال 

بالن�شبة لنا لأنها متكننا من اأن ن�شبح من اجلهات الرائدة يف جمال اخلدمات الإلكرتونية مما ي�شاعد 

لي�س فقط يف حت�شني �شورتنا كموؤ�ش�شة تهتم بالتميز فيما يتعلق بخدمة العمالء ولكنها متتاز اي�شًا 

بالديناميكية ومواكبة كافة اأ�شكال التطور وجتعلنا نفتخر جميعًا بالعمل فيها”.     
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تقرير
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الت�سال  مركز  لتطوير  م�سروع  تنفيذ  على  للتوزيع  اأبوظبي  �سركة  تعمل 

كن العاملني يف  اخلا�ش بها يت�سمن توفري اأنظمة واآليات حديثة ومتطورة تمُ

املركز من التوا�سل مع عمالء ال�سركة عرب قنوات متعددة ومتنوعة وبالتايل 

تقدمي اأف�سل اخلدمات لهم.

ويجري تنفيذ امل�شروع بالتزامن مع �شركة العني للتوزيع وبالتعاون مع �شركة “فوكالكوم” املتخ�ش�شة 

يف هذا املجال. و�شتقوم الأخرية بتوفر اأحدث التكنولوجيات امل�شتخدمة يف مراكز الت�شال مما ميكن 

املركز من حت�شني اخلدمات التي يقدمها لعمالء ال�شركة وبالتايل الدفع بجهود ال�شركة الهادفة لك�شب 

ر�شا العمالء وحتقيق املزيد من النمو والتطور.

ويعمل مركز الت�شال التابع لل�شركة اليوم باأجهزة واأنظمة قدمية وغري متطورة وباإمكانيات �شعيفة 

جتعله عاجز عن مقابلة النمو املطرد يف قاعدة عمالء ال�شركة اأو مالحقة م�شتجدات الع�شر. ولدى 

العمالء اليوم الكثري من الآمال والتطلعات التي ياأملون من اجلهات اخلدمية حتقيقها، ويف مقدمتها 

القنوات  من  العديد  عرب  اأي�شًا  واإمنا  فقط،  العمالء  خدمة  مراكز  عرب  لي�س  ال�شركة،  مع  التوا�شل 

تطوير مركز الت�سال اخلا�ص ب�سركة 

اأبوظبي للتوزيع

اإطالق املركز ب�سورته اجلديدة خالل 

نهاية هذا العام

والربيد  املتحرك  الهاتف  واأجهزة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  مثل  الأخرى 

الإلكرتوين بهدف احل�شول على ا�شتجابة فورية لكل ا�شتف�شاراتهم وطلباتهم.

و�شيعود هذا امل�شروع بالكثري من الفوائد على عمالء ال�شركة والعاملني يف املركز 

وعلى اأداء ال�شركة ب�شكل عام. اإذ �شيتمكن العمالء من خالله من احل�شول على 

كثريا  لالنتظار  احلاجة  دون  منا�شبة  يرونها  التي  الو�شائل  كل  عرب  اخلدمات 

اأجهزة  اإجراء مكاملات مطولة عرب  اأو  لل�شركة  التابعة  العمالء  يف مراكز خدمة 

الهاتف ودون احلاجة لإعادة املعلومات اخلا�شة بهم مرات ومرات ملن يتعاملون 

معه من موظفي ال�شركة.  و�شيمكن النظام اجلديد العاملني يف املركز من ترتيب 

عرب  اخلدمة  تقوم  كما  اأولويتها،  ح�شب  الطارئة  احلالت  يف  الواردة  املكاملات 

الهواتف الذكية بتوفري �شور مرئية اآنية عن �شري العمل يف اإ�شالح ال�شبكة يف حالة 

ال�شركة  عمالء  من  عميل  كل  مينح  اجلديد  النظام  اإن  وباخت�شار  القطوعات. 

الإح�شا�س باأنه �شخ�شية مهمة.

اإلكرتونية  �شا�شات  باملركز  العاملني  الت�شال  ل�شباط  اجلديد  النظام  ويوفر 

ا�شتعرا�س  من  متكنهم  الإنرتنت  ب�شبكة  مبا�شرة  ومرتبطة  ال�شتخدام  �شهلة 

كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بالعميل املت�شل، ف�شاًل عن املعلومات املطلوبة 

التي مُتكن من تقدمي احللول الفورية لطلبات وا�شتف�شارات املت�شلني دون اي تاأخري، بينما �شيتمكن 

امل�شرفون من ال�شتماع للمكاملات ومد �شابط الت�شال امل�شتجيب للمكاملة بالقرتاحات واحللول عرب 

الر�شائل الإلكرتونية. وكل هذا �شيمكن ال�شركة من تدعيم �شورتها كموؤ�ش�شة تهتم بالتميز يف جمال 

خمة العمالء.

وقام الفريق املنفذ للم�شروع خالل �شهر مايو بعقد عدد من املحا�شرات ح�شرها اأكرث من 600 من 

واأفكارهم  اآرائهم  على  والتعرف  واأهميته  امل�شروع  حول  لديهم  الوعي  رفع  بهدف  بال�شركة  العاملني 

حوله.

الرئي�شية  املحاور  من  يعترب  امل�شروع  هذا  “اإن  بالإنابة:  العام  املدير  ال�شويدي،  �شعيد  �شعادة  وقال 

باأف�شل  ال�شتعانة  اأوًل” ويت�شمن  “العميل  �شعار  تنفيذها حتت  يجري  التي  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  يف 

التكنولوجيات امل�شتخدمة يف جمال مراكز الت�شال و�شيتم ربطه مب�شرية التحول الكبرية التي ت�شهدها 

الت�شال  مركز  حتويل  من  �شيمكن  مما  اخلدمات  لتقدمي  الإلكرتونية  بالو�شائل  لال�شتعانة  ال�شركة 

ال�شركة  مع  للتوا�شل  لدى عمالئنا  املف�شلتني  القناتني  لت�شبحا  الإنرتنت  �شبكة  على  ال�شركة  وموقع 

وبالتايل تقليل زمن النتظار يف مراكز خدمة العمالء التابعة لنا وعدم احلاجة لفتح املزيد من مراكز 

خدمة العمالء”.

و�شيتم البدء يف تنفيذ املرحلة الأوىل من مركز الت�شال ب�شكله اجلديد خالل �شهر يوليو على اأن يتم 

التطبيق الفعلي بنهاية هذا العام.
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امللتقى الأول للمهند�سني

ا�سرتاتيجية متكاملة لرفع ن�سبة التوطني اإىل %45 عرب التدريب والتاأهيل

نظمت �شركة اأبوظبي للتوزيع يف يوم الثالثاء املوافق 6 مايو 2014، بفندق ذا كارلتون اأبوظبي امللتقى 

الأول للمهند�شني العاملني بال�شركة حتت �شعار “معًا لالأف�شل” وذلك بغر�س الت�شاور حول كل ما يتعلق 

العاملية وذلك بح�شور  للمعايري  اأف�شل اخلدمات وفقًا  ال�شركة و�شبل تطويره بهدف تقدم  بالعمل يف 

وا�شع من امل�شوؤولني واملهند�شني العاملني يف ال�شركة. 

وحتدث يف اللقاء �شعادة �شعيد حممد ال�شويدي، املدير العام بالإنابة، حيث قدم ال�شكر للح�شور على 

فيها.  للعمل  اختياركم  على  ون�شكركم  بكم  نفتخر  لل�شركة  كاإدارة  ونحن  الكرمية  الدعوة  هذه  تلبية 

م�شيفًا: “نحن نحتاج للكوادر املواطنة لتحقيق طموحات قيادتنا الر�شيدة، واأن دولة الإمارات العربية 

املتحدة حققت الكثري من اإجنازاتها على م�شتوى العامل بف�شل الكوادر املواطنة”. واأ�شاف ال�شويدي: 

“نحن نعترب كل فرد منكم قائد يف مكانه وجمال عمله ونعتمد عليكم كثريًا يف تطوير العمل والدفع به 
لالأمام”.  وقال ال�شويدي: “اإن الهدف من هذا اللقاء هو ال�شتماع لكم اأكرث مما ت�شمعون منا ومعرفة 

للتوزيع و�شوف  اأبوظبي  العمل وما ترغبون يف احل�شول عليه من �شركة  التي تواجهكم يف  التحديات 

ُيعقد مثل هذا اللقاء مرتني يف كل عام”. 

وحول عملية توطني الكوادر الب�شرية بال�شركة، قال ال�شويدي:” لقد و�شعنا ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل 

لتوطني الكوادر العاملة، خ�شو�شًا يف املجالت الفنية باعتبارها الأ�شا�س الذي تقوم عليه ال�شركة، حيث 

مت رفع الن�شبة امل�شتهدفة يف ذلك خالل هذا العام من %34 اإىل %45 ولكن يجب اأن يتم ذلك ب�شورة 

متوازنة تراعي عدم التاأثري على �شري العمل تت�شمن توفري برامج تدريبية لتطوير الكوادر املواطنة يف 

داخل وخارج الدولة”.  وطالب ال�شويدي اجلميع باحلر�س على امل�شاركة يف تنفيذ هذه ال�شرتاتيجية: 

“عرب تدريب وتاأهيل املواطنني اجلدد ومتكينهم من القيام بالدور املطلوب منهم بال�شورة املُثلى”. 
اأجهزة  ي�شم  الذي  بال�شركة  اخلا�س  التدريب  مركز  اإن�شاء  يف  النتهاء  على  �شارف  العمل  اإن  وقال 

ومن  حديثة  تدريب  وو�شائل 

الفرتة  افتتاحه خالل  املقرر 

ال�شتعانة  و�شيتم  القادمة 

ببع�س الكوادر الوافدة للعمل 

فيه. 

“اإننا نعتمد  ال�شويدي:  وقال 

مبداأ ال�شفافية التامة يف كل 

املوظفني  برتقيات  يتعلق  ما 

املوظف  تعريف  �شيتم  حيث 

لعدم  اأدت  التي  بالأ�شباب 

ح�شوله على الرتقية وما يجب عليه القيام به للح�شول عليها ويجري العمل الآن يف مرحلة املناق�شة 

للتعاقد مع ا�شت�شاري لإعادة هيكلة ال�شركة من الناحية الإدارية”. 

واختتم ال�شويدي حديثه بالقول: “اإننا نطمح لتعزيز ال�شورة الإيجابية لدى ال�شباب املواطن عن العمل 

لدى ال�شركة واأمتنى اأن ت�شبح يف يوم من الأيام كل قيادات ال�شركة من امل�شتوى الأول والثاين والثالث 

هي من ال�شباب املواطنني”.       

وقام ال�شويدي يرافقه كل من ال�شادة فهد ال�شام�شي، مدير دائرة الأعمال امل�شاندة، والدكتور ماجد 

الكثريي، املدير التنفيذي لدائرة الأ�شول بالإنابة،  واملهند�س عبداهلل اخلمريي، مدير دائرة ت�شغيل 

و�شيانة الكهرباء، واملهند�س حممد م�شيط املرزوعي، مدير دائرة امل�شاريع والتو�شيالت بالإنابة، بالرد 

على اأ�شئلة وا�شتف�شار احل�شور، ومت يف ختام اللقاء التقاط ال�شور التذكارية للجميع.

با�شتخدام  “نقوم  العدادات:  و�شيانة  معايرة  اأول  مهند�س  اخلرو�شي،  �شيف  �شعيد  املهند�س  ويقول 

عدادات ل تتفق فقط مع املعايري واملوا�شفات واملتطلبات العاملية ومتطلبات مكتب التنظيم والرقابة 

وموا�شفات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي، واإمنا نلتزم مبوا�شفات ومتطلبات اإ�شافية و�شعناها من واقع 

منا  والتزامًا  العدادات  اأنواع  اأف�شل  ا�شتخدام  بهدف  املجال وذلك  العملية يف هذا  خربتنا وجتاربنا 

بتقدمي اأف�شل اخلدمات للعمالء وفقًا لال�شرتاتيجية التي تتبناها ال�شركة”.

 Advanced القائمة  التحتية  وبنيتها  املتقدمة  العدادات  نظام  اإدخال  اأن  اخلرو�شي  واأ�شاف 

بدًل   ،)Meter  Reading/ Advanced Metering Infrastructure (AMR/AMI
النوع  “يعمل هذا  ال�شركة يف هذا املجال، وقال:  امليكانيكية، �شكل نقلة كبرية يف عمل  عن العدادات 

من العدادات املتقدمة اليوم يف معظم نقاط اخلدمة يف املناطق التابعة لل�شركة وهي مزودة ب�شا�شات  

واإمكانية  تخزين القراءات واإر�شالها   LCD   Liquid Crystal Display الكري�شتال ال�شائل 

عرب و�شائل الت�شال املختلفة اإىل مركز املعاجلة لتدخل يف نظام الفوترة”. وقال: “مُيكن ذلك موظفي 

خدمة العمالء من التعامل مع كل ما يتعلق بالعدادات، مثل حالت التاأخر يف ال�شداد واإ�شدار �شهادات 

براءة الذمة وف�شل وتو�شيل التيار وغريها من املعامالت، دون احلاجة للقيام بزيارات ميدانية من 

التي  التقديرية  القراءات  العدادات كثريًا يف م�شاألة خف�س عدد  وافادة هذه  العدادات”.   قبل قراء 

تلجاأ اإليها ال�شركة يف حال مل يتمكن قراء العدادات من دخول املوقع اأو العقار الذي يوجد به العداد، 

ح�شب اخلرو�شي. 

ويقول اخلرو�شي: “مت تزويد الور�شة باأجهزة حديثة خا�شة مبعايرة العدادات حتاكي ا�شتهالك العميل 

معينة  فح�س  نقاط  بفح�س  تقوم  حيث 

فيها ومقارنتها وفقًا ملعايري عاملية لتحديد 

�شالحيتها للعمل ثم قبولها وا�شتخدامها 

هذه  تطبيق  “يتم  وي�شيف:  املواقع”.  يف 

العدادات اجلديدة  الإجراءات على كافة 

اإعادة ا�شتخدام الأخرية،  والقدمية، قبل 

وال�شتخدامات  الأحجام  خمتلف  ومن 

مبا يف ذلك عدادات اجلهد وال�شتهالك 

�شركة  ب�شبكة  تربطنا  التي  العايل 

تران�شكو”. 

وي�شري اخلرو�شي اإىل اأنه: “تقوم ال�شركة بتوريد وبيع كافة العدادات امل�شتخدمة يف ال�شبكات التابعة 

للعمل  �شالحيته  من  للتاأكد  لنا  الرجوع  دون  قبله  من  عداد  اأي  برتكيب  عميل  لأي  ُي�شمح  ول  لها، 

مع  التعامل  اأي�شًا  الور�شة  عمل  ويت�شمن  لذلك”.   املو�شوعة  واملوا�شفات  ال�شروط  لكافة  وا�شتيفائه 

ال�شكاوى الواردة من عمالء ال�شركة، مثل العتقاد باأن قيمة الفواتري ل تتنا�شب مع حجم ال�شتهالك 

الفعلي لديهم، او امل�شاكل التي يبلغ عنها قراء العدادات، مثل عدم متكنهم من القراءة لأي �شبب من 

على  للح�شول  الور�شة  وت�شعى  بال�شركة.  الطوارئ  اأق�شام  خمتلف  من  الواردة  ال�شكاوى  اأو  الأ�شباب 

العتماد يف ISO 17025  اخلا�س مبختربات املعايرة والختبار.

ور�سة العدادات: تقوم الور�سة بتحديد موا�سفات العدادات ومعايرتها و�سيانتها

ُتعترب ور�صة �لعد�د�ت، �لتابعة ل�صعبة �صيانة وتركيب �لعد�د�ت،  �حد �الأذرع �لفنية لد�ئرة خدمة �لعمالء، حيث تقوم �لور�صة بكل 

ما يتعلق بعد�د�ت �ملياه و�لكهرباء من حتديد للمو��صفات و�ملعايرة و�لرتكيب و�ل�صيانة. 

اأخبار مقابلة
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تعرف املقاولون وال�شت�شاريون العاملون يف جمال التمديدات الكهربائية على الن�شخة الثالثة من اأنظمة 

التو�شيالت الكهربائية التي اأ�شدرها مكتب التنظيم والرقابة موؤخرًا ف�شاًل عن اخلدمات الإلكرتونية 

ال�شنوي  الجتماع  بال�شركة، خالل  امل�شوؤولون  واأكد  اإدخالها.  للتوزيع على  اأبوظبي  ال�شركة  تعمل  التي 

مايو   19 املوافق  الثنني  يوم  يف  اأبوظبي  انرتكونتيننتال  بفندق  ُنظم  الذي  وال�شت�شاريني  للمقاولني 

األقوا مزيدًا من ال�شوء  اأهمية اللتزام بالأنظمة اجلديدة للتو�شيالت الكهربائية كما  2014 ، على 
على خطط ال�شركة لتقدمي كافة خدماتها عرب �شبكة الإنرتنت ابتداًء من مطلع العام القادم 2015. 

وقال املهند�س حممد م�شيط املزروعي، املدير بالإنابة لدائرة امل�شاريع والتو�شيالت بال�شركة، خالل 

اللقاء: “نهدف من هذا الجتماع لتقوية العالقات بيننا يف �شركة اأبوظبي للتوزيع و�شركائنا ب�شورة 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  بهدف  خا�شة،  ب�شورة  الكهربائية  التمديدات  وا�شت�شاري  ومقاويل  عامة، 

لعمالئنا الكرام”. وا�شاف اإن هذا الجتماع يتناول ق�شايا مثل: “ال�شالمة وتقدمي خدمات موثوق بها 

بهدف الو�شول لر�شا العمالء وهو ما لن يتحقق اإل بدعكم وتعاونكم معنا”. 

الن�سخة اجلديدة لأنظمة التمديدات الكهربائية ت�سمل 

املقار خارج نطاق ال�سبكة

اإطالق املوقع الإلكرتوين اجلديد لل�سركة يف مطلع 2015

املقاولون وال�ست�ساريون يتعرفون على 

الأنظمة اجلديدة للتمديدات الكهربائية 

واخلدمات الإلكرتونية لل�سركة

17جملة د�خلية ربع �صنوية ت�صدر عن �أبوظبي  للتوزيع توزيع 16

واأكد املهند�س عادل املرزوقي، مدير ق�شم التو�شيالت بالإنابة، اأن الق�شية الأ�شا�شية التي نود الرتكيز 

عليها اليوم اأننا: “نعمل معًا ك�شركاء ولي�س متناف�شني” واأن الهدف امل�شرتك بيننا يتمثل يف: “تقدمي 

خدمات عالية امل�شتوى لعمالئنا”. 

املو�شوعة  اخلم�س  اخلطوات  عن  بالإنابة،  التفتي�س  �شعبة  مدير  املزروعي،  را�شد  املهند�س  وحتدث 

لعملية التو�شيل التي تبداأ باإ�شعار الإمداد وت�شديق الر�شومات وطلب التو�شيل ثم التفتي�س الداخلي 

للتو�شيالت اإىل توفري الإمداد. وحوال ما مت اإ�شافته للن�شخة الثالثة من اأنظمة التو�شيالت الكهربائية، 

ال�شبكة ومرابط  الواقعة خارج نطاق  املن�شاآت  لت�شمل  الأنظمة  تو�شعة نطاق هذه  “مت  املزروعي:  قال 

الأنظمة  ون�شت  ال�شم�شية”.  الطاقة  اإنتاج  خاليا  عن  ف�شاًل  امل�شابهة  املواقع  من  وغريها  القوارب 

اجلديدة على عدم ا�شتخدام خمزن مكثفات يف الفلل ال�شكنية، ووجوب وجود حم�شن معامل قوة مدمج 

الإخراج وغريها من  وم�شابيح  الفلور�شنت  وملبات  الكبرية  الكهربائية  واملاكينات  التكيف  اأنظمة  مع 

الأنظمة امل�شابه. وقال اإن كافة امل�شاريع احلا�شلة على اعتماد ا�شعار حمولة بعد تاريخ الأول من اإبريل 

2014 عليها اللتزام بالأنظمة اجلديدة. 

وقال �شيمون ويرثز، مدير التجاري ملبيعات الأفراد، تبنت �شركة اأبوظبي للتوزيع ا�شرتاتيجية لتطوير 

موقعها الإلكرتوين: “حتى ل يقت�شر على تقدمي خدمة �شداد الفواتري اأو متليك معلومات حول ال�شركة 

فقط، ولكن لي�شمل تقدمي كافة معامالت وخدمات ال�شركة عرب �شبكة الإنرتنت”. واأ�شاف: “يف عام 

2015 �شتقوم ال�شركة باإطالق حزمة من اخلدمات الإلكرتونية الذكية �شهلة ال�شتخدام التي ت�شاعد 
على ك�شب ر�شا العمالء حيث توؤدي خلف�س الوقت واجلهد امل�شتغرق يف تلقي خدماتنا و�شت�شكل نقلة 

املجال يف  العاملة يف هذا  ال�شركات  باأف�شل  مقارنة  والفعالية  ال�شركة من حيث اجلودة  لعمل  نوعية 

العامل”. وقال تتمثل الأهداف الرئي�شية للخدمات الإلكرتونية، اجلاري العمل فيها بالتن�شيق بني �شركة 

اأبوظبي للتوزيع و�شركة ويربو و�شركة ديجتا�س ليبي، هي: “زيادة م�شتوى ر�شا عمالء �شركة اأبوظبي 

معامالتهم  لإجراءات  للجميع  املف�شلة  القناة  هو  الإنرتنت  �شبكة  على  ال�شركة  موقع  وجعل  للتوزيع 

املمار�شات  اأف�شل  على  بناء  الإلكرتونية  خدماتنا  من  خدمة  كل  بت�شميم  “نقوم  واأ�شاف:  معها”. 

�شركات  اأف�شل  قبل  من  امل�شتخدمة  والإجراءات 

مع  وبالت�شاور  العامل  يف  والكهرباء  املياه  توزيع 

جديدة  اإلكرتونية  حلول  و�شع  بهدف  �شركائنا 

وا�شت�شاريني  كمقاولني  جميعًا  طموحاتكم  تلبي 

�شركة  وكانت  عمالئكم”.  طموحات  وبالتايل 

خدمة  موؤخرًا  اأطلقت  قد  للتوزيع  اأبوظبي 

من  وال�شت�شاريني  املقاولني  متكن  اإلكرتونية 

الت�شجيل عرب موقع ال�شركة على �شبكة الإنرتنت 

دون احلاجة لزيارة اأفرع ال�شركة. 

اأحمد  املهند�س  من  كل  قام  الجتماع  ختام  ويف 

واملهند�س  الغالبي  بدر  املهند�س  و  احلرمي  علي 

والرقابة  التنظيم  مكتب  ومن  البادي  عبداهلل 

كل من املهند�س جي يل واملهند�س حممد يو�شف 

بالرد على اأ�شئلة وا�شتف�شارات احل�شور.

اأبوظبي للتوزيع تطبق نظام لتكرمي املوظفني املتميزين

تخ�سي�ص جوائز بالتينية وذهبية وف�سية للفائزين من اأفراد وفرق العمل

للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  عام  مدير  ال�شويدي،  حممد  �شعيد  �شعادة  اعتمد 

 Employee Recognition ال�شركة  لتكرمي موظفي  نظامًا  بالإنابة، 

الذين اأثبتوا كفاءة ومتيزًا يف الأداء يف خمتلف مواقع العمل وذلك يف اإطار 

ا�شرتاتيجية ال�شركة الهادفة لتح�شني بيئة العمل وتقدمي اأف�شل اخلدمات 

لعمالئها الكرام. 

ما  اأق�شى  وبذل  الإنتاجية  زيادة  على  املوظفني  لتحفيز  النظام  ويهدف 

لديهم من جهد وزيادة الولء لل�شركة لديهم وتدعيم التوا�شل بني بع�شهم 

البع�س و�شمان حتقيق موؤ�شرات الأداء الرئي�شية وبالتايل الو�شول لأف�شل 

نتائج لالأداء.  

املدراء  على  تطبيقها  يقع  اإجراءات  بالربنامج  اخلا�س  النظام  ويت�شمن 

واأهداف  مفاهيم  ل�شتيعاب  م�شتوياتهم،  بكافة  بال�شركة،  واملوظفني 

مبداأ  حتقيق  على  فيها  الرتكيز  ومت  بها.  �شيعمل  التي  والكيفية  الربنامج 

امل�شداقية واأن تتوافق املعايري التي يتم مبوجبها تكرمي املوظف املعني مع 

قيم واأولويات ال�شركة املتمثلة يف الولء للعمالء واللتزام مبعايري ال�شلوك 

الجتماعية  بامل�شوؤولية  واللتزام  الأداء  يف  والتميز  القومي  الأخالقي 

للموؤ�ش�شة وغريها من القيم. 

على  وتن�س  للمكرم  ال�شخ�شي  ال�شلوك  تقييم  الختيار  عملية  وتت�شمن 

عدم ترك م�شاحة زمنية كبرية بني التكرمي والوقت الذي وقع فيه العمل 

اأو النتائج التي مت مبوجبها التكرمي. ويحق التكرمي لكل املوظفني الدائمني 

الذين اأكملوا مدة �شتة اأ�شهر من العمل امل�شتمر يف ال�شركة.   

الفئة  هي  العمل  وفرق  لالأفراد  مُتنح  فئات  لثالث  اجلوائز  تق�شيم  ومت 

تعينها  التي  الربنامج  اإدارة  جلنة  بوا�شطة  لها  التقييم  ويتم  البالتينية 

ال�شركة مب�شاعدة من�شق الربنامج والفئتني الذهبية والف�شية ويتم التقييم 

مع  والت�شاور  مب�شاعدة  والأق�شام  والإدارات  الدوائر  مدراء  بوا�شطة  لها 

باأي من  للفوز  اأو فريق عمل  اأي �شخ�س  من�شق الربنامج.  وميكن تر�شيح 

هذه اجلوائز بوا�شطة امل�شرف اأو املدير املبا�شر اأو الزمالء من نف�س الق�شم 

اأو من الأق�شام الأخرى اأو من يراأ�شهم ال�شخ�س املعني اأو املدراء وامل�شوؤولني 

من اأق�شام واإدارات اأخرى اأو من عمالء ال�شركة اأو املوردين اأو املوؤ�ش�شات 

احلكومية الأخرى. 

ومل يتم و�شع �شقف حمدد لعدد مرات تر�شيح اأي �شخ�س اأو فريق عمل لنيل 

اأي من هذه اجلوائز وذلك حر�شًا من اإدارة ال�شركة على حث اجلميع على 

ال�شتمرار يف الهتمام بالربنامج وبالتي حت�شني الأداء ب�شورة م�شتمرة. 

التو�شيات والأفكار  الهادفة لتطبيق  اإطار اجلهود  وياأتي هذا الربنامج يف 

التي متت مناق�شتها خالل امللتقى الأول للمهند�شني العاملني بال�شركة، الذي 

“معًا لالأف�شل”.  �شعار  2014 حتت  6 مايو  املوافق  الثالثاء  يوم  ُعقد يف 

بتطبيق  للقيام  اأع�شاء  خم�شة  من  جلنة  بتكوين  ال�شركة  اإدارة  و�شتقوم 

الربنامج  عن  املعلومات  من  وللمزيد  عام.   كل  مرة  ينفذ  الذي  الربنامج 

ميكن الدخول للرابط الإلكرتوين التايل: 

http://addcportal/DocumentCenter/Procedures/Employee%20Recognition%20Procedure.pdf

اأخبار
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ابن النفي�ش هو عالء الدين اأبو احل�سن على بن اأبي 

احلزم القر�سي الدم�سقي )1288-1213( 

الدورة  وحلل  ف�شر  من  اأول  وهو  التخ�ش�شات،  متعدد  م�شلم  عامل 

الدموية يف ج�شم الإن�شان وكذلك الدورة الدموية يف الرئتني. كما كان 

ابن النفي�س �شباقًا يف جمال الطب التجريبي وت�شريح اجلثة بعد املوت 

وت�شريح الإن�شان ،وهو اأي�شًا اأول من عَرف مبادئ التمثيل الأي�شي.

وبعيدًا عن الطب ، در�س ابن النفي�س الأدب والفقه واأ�شبح اأحد علماء 

املدر�شة الفقيهة ملذهب الإمام ال�شافعي.

ابن النفي�ص

خمرتعون

باملخت�صر 
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خ�سومات منتجع الفر�سان

مت التوقيع على اتفاقية مع منتجع الفر�شان الريا�شي 

ر�شوم  من  الدويل لتقدمي خ�شومات بقيمة 50% 

خ�سومات جزيرة يا�ش الع�شوية للعاملني بال�شركة وا�شرهم.

بقيمة  لتقدمي خ�شومات  العامة  لإدارة احلدائق  �شركة فرح  اتفاقية مع  التوقيع على  مت 

ووتر ورلد” بجزيرة  “يا�س  اأبوظبي” و  “عامل فرياري  %25 من ر�شوم دخول كل من 
يا�س للعاملني بال�شركة واأ�شرهم.

اأبوظبي للتوزيع ت�سارك يف احتفالت �ساعة الأر�ش 2014

29 مار�س 2014
�شاركت �شركة اأبوظبي للتوزيع يف الحتفالت التي اأقامتها هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي ، مبنا�شبة �شاعة 

الأر�س يف كل من املارينا مول ومنتزه املنرية ب�شاطئ الراحة وذلك بالتعاون مع �شركة الدار العقارية 

وبح�شور عدد كبري من امل�شوؤولني يف الهيئة وال�شركات التابعة لها. 

اأبوظبي للتوزيع ت�سارك يف ويتيك�ش 2014

اأبوظبي 15 اأبريل 2014: �شاركت �شركة اأبوظبي للتوزيع �شمن جناح هيئة مياه وكهرباء 

اأبوظبي يف الدورة ال�شاد�شة ملعر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�س” 2014  

الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي يف الفرتة من 14 اإىل 16 اإبريل يف مركز دبي الدويل 

للمعار�س واملوؤمترات.

اليوم العائلي 2014

�شركة  يف  واملوظفني  امل�شوؤولني  من  كبري  عدد  �شهد 

اأبوظبي للتوزيع واأفراد اأ�شرهم فعالية اليوم العائلي 

لل�شركة التي نظمها ق�شم املوارد الب�شرية والدارة - 

جزيرة  يف  فرياري  عامل  يف  العامة  العالقات  �شعبة 

يا�س يف يوم اجلمعة املوافق 18 اأبريل 2014.

عا�سمتي

�شاركت اأبوظبي للتوزيع يف فعاليات “عا�شمتي” 

منطقة  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمتها  التي 

الباهية وملدة اأ�شبوعني
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�سرطة اأبوظبي تكرم ذياب الع�سريي

كرمت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، 

خلفان  حممد  اللواء  معايل  يف  ممثلة 

الآيكيدو  مدرب  الزميل  الرميثي، 

املقدمة  مبادرة  على  الع�شريي  ذياب 

باملفرق  الأحداث  رعاية  ملركز  منه 

لتدريب الحداث على فن الآيكيدو. 

تدريب

�شمن  لختيارها  الب�شر  مرمي  للزميلة  مربوك 

ب�شرية  تنمية  وا�شت�شاري  مدرب   ٢٥ اف�شل 

املئوي  التدريبي  امللتقى  يف  الدولة  م�شتوى  على 

بال�شارقة الذي نظمته منطقة ال�شارقة التعليمية. 

تهنئة 

مت  الذين  والزميالت  الزمالء  لكل  بالتهنئة  اأبوظبي  ب�شركة  العاملون  يتقدم 

يف  التوفيق  لهم  ونتمنى  بال�شركة  الإدارية  املواقع  خمتلف  يف  موؤخرًا  تعينهم 

مواقعهم اجلديدة. 

ق�سةاإنقول مربوك

الواقع بالقرب من م�شكننا ي�شكل �شاحة دائمة ملعركة حربية تقع كل يوم بيني وبني  اأ�شبح مدخل ال�شوبرماركت 

اأبني وُت�شتخدم فيها كل اأنواع مدافع “الدموع” ذات العيار الثقيل و�شواريخ “ال�شراخ” العابرة لالأجواء وغوا�شات 

“العويل” ومدمرات “�شرب الأر�س بالرجلني” التي تاأتي معًا كتكتيكات �شمن ا�شرتاتيجية “ف�شيحتنا بجالجل” 
الهادفة لغزو املقر الدائم لل�شكولتة. وعندما ي�شل �شري العمل يف تنفيذ ال�شرتاتيجية اإىل م�شتوى النبطاح على 

الأر�س ت�شري بق�شتنا الركبان وتذوب لها اأفئدة احل�شان من حولنا فت�شدر كلمات مثل “معلي�س واحدة لن ت�شر” 

اأو تتطور اإىل “خذ هذه” فاأجد اأنا اأنه ل مفر من النبطاح بدوري والتوجه نحو املقر الدائم لل�شكولتة.

والأمر الغريب، اأو دعنا نح�شن الظن ونقول اإنه من “ال�شدفة” فقط، اأن هذا املقر الدائم لل�شكولتة دائمًا ما يكون 

بالقرب من املقر الدائم للمحا�شب بال�شوبرماركت، هل ت�شتطيع يا عبد الدائم  تف�شري �شبب هذه اللقاء املكاين 

الدائم بني هذين املقرين الدائمني؟

والأكرث غرابة اأن املقر الدائم للمحا�شب يكون حم�شورًا يف مكان �شيق ومن حوله يقع عدد ل ينتهي من املقرات 

الدائمة لل�شكولتة فتجد الأخرية منت�شرة على ميينك وي�شارك ومن فوقك ومن حتتك فاأين املفر؟ 

ول يتم عقد معاهدة للهدنة يف هذه احلرب يليها وقف اإطالق النار وال�شروع يف مفاو�شات �شالم اإل بعد ا�شت�شالمي 

ثم جرجرتي لأذيال اخليبة والهزمية وتوجهي �شاغرًا نحو اأقرب مقر دائم يف ال�شوبرماركت لكافة اأنواع وعالمات 

ال�شكولتة وما جاورها من حلويات وب�شكويت. 

اللياقة  الكثري من مترينات  اأداء  اأن علي  اأكت�شف  ليوم واحد حتى  بانبطاحي  تنتهي  اأن هذه احلرب  اأعتقد  وكنت 

البدنية والنف�شية والع�شبية لكي اأنبطح كل يوم حتى اأ�شبح ذلك من العادات املالزمة يل مثل ظلي. 

وعندما اأعيتني احليلة يف تبني ا�شرتاتيجية م�شادة ل�شرتاتيجية اقتحام املقر الدائم ال�شكولتة جلاأت ل�شتخدام 

“الرتويل” ك�شجن متحرك وعندها تلقيت مكاملة هاتفية من مدرب الفريق الأوملبي الأمريكي ل�شباق قفز احلواجز 
ي�شيد فيها مبهارات ابني يف هذا ال�شرب من الريا�شة ويطلب �شمه لأفراد فريقيه. 

واأخريًا جلاأت لال�شتعانة باأحد الأ�شدقاء  فاأعطاين ثالثة خيارات الأول اأن ل اأح�شر اأبني معي لل�شوبرماركت مطلقًا 

اأو اأن اأتركه يف املنزل خالل فرتة ت�شوقي يف ال�شوبرماركت اأو اأن اأمتنع عن ا�شطحابه يف جولة الت�شوق اليومية.      

حرب اقتحام املقر الدائم لل�سكولتة 

بقلم: ال�سادق اأحمد عبدال�سالم
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Dear reader 

ADDC has embarked on a number of ambitious projects and 
programs, hopefully, will constitute a great stride in the company’s 
march towards achieving performance excellence.

First of all, we organized the 1st Engineers Forum with the objective of gauging the 
engineers’ opinions regarding our business performance, obstacles they are facing and 
how to overcome them.  I would like to ensure all of you that we are working on putting 
the outcomes of this forum into effect.

Secondly, work is going very well on the PAS 55 project, which is aimed at improving 
the whole life cycle management of our physical assets and will end up with obtaining 
independent certification for PAS 55 in this November.

Plans are underway to roll out the first wave of e-Services, part of the major e-Services 
transformation initiative that has been adopted, by early 2015. Work is also afoot on 
introducing the new contact center platform to provide the systems, processes and 
practices to help our contact center staff offer a better services to customers through 
multiple channels

The overwhelming response to the 1st cycle of Shoorkum program was very heartening 
and we are looking forward to receive more contributions in its future editions.

Thank you

 

Saeed Mohammed Al Suwaidi
Acting MD, ADDC    
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Reminisces

The future of electricity and water are in the renewable resources, especially 
solar energy

Dr. Darwish MKF Al Gobaisi is one of the UAE national 
pioneers in the area of water and electricity services. 
Similar to his contemporaries, Al Gobaisi spent his 
early years under the guardianship of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, founder of the UAE. He 
worked in different positions with Abu Dhabi Water 
and Electricity Department (WED) staring from 
Deputy Superintendent, Abu Dhabi power station, 
Director General, Power & Desalination (P&D) Plants, 
and for a brief period as WED Acting Under Secretary. 

When and how you joined (WED)?

In the framework of the program of higher education 
envisaged and ordered by HH Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, I was sent to the UK for higher 
studies. To participate in the development of our 
country in the energy sector, I chose to specialize in 
electrical engineering and graduated from University 
of Westminster, UK in 1976 and in the same year 
joined the Water and Electricity Department (WED) 
which later became Abu Dhabi Water and Electricity 
Authority (ADWEA). Thus started my work in the WED 
which gave me a great opportunity to serve and also 
learn a lot under the direct leadership and guidance of 
HH Sheikh Sorour bin Mohammad, who was already 
Chairman of the WED. 

Subsequently in 1988 I earned my PhD degree in 
electrical engineering from Loughborough University, 
UK, by private studies and research outside my work 
hours in the WED submitting my thesis on energy 
systems. It was during this period the principle 
of economy of scale was realized by us. It was a 
breakthrough in the convictions of the desalination 
community. The plant scale was increased to reduce 
the unit cost of production which if taken over the 
past decades amounts to a saving of several billions of 
dollars. the capacity of which was increased to about 
4000 MW and 280MGD respectively during my 22-
year tenure, 1976-1998, under the guidance of HH 
Sheikh Sorour who ably led our department at the 
behest of HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. 

Posts; 

A. I served the WED in various capacities as Deputy 
Superintendent, Abu Dhabi power station which was 
situated in the Tourist Club Area, as Director General, 
Power & Desalination (P&D) Plants, and for a brief 
period as Acting Under Secretary. Most importantly 
during this period was my role in the integration of 
power and desalination as cogeneration projects for 
WED expansion of its facilities and departments. 
Coupling electricity generation with desalination 
results in bringing down the cost of water production 

to nearly half of the cost of production that arises in 
the case of separate power and desalination processes. 

In the wonderful atmosphere of able leadership and 
inspiration, I was encouraged to organize refresher 
course programs to build human capacity in the people 
working in the WED. Many international experts were 
invited to give lectures and members of WED staff 
were sent to attend advanced courses and participate 
in scientific conferences on energy and water related 
areas abroad. That endeavor was our effort in realizing 
the vision of HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
and turning into a valid concept-cogeneration, dual 
generation of electricity and water, better specification 
in plant design, even a breakthrough in the size limits 
of MSF desalination plants, despite serious suspicions 
of experts and consultants that economy of scale 
can only be reached after a thorough study of de-
bottlenecking of constraints such as pump and valve 
sizes. By raising the capacity from 2 Mgd- through 6-8-
12 to 16-17 Mgd, the cost of desalinated water was 
found to fall from $7/m3 to $0.7/m3.

The interaction with the global expertise was so 
extensive and close, that I took personal initiative 
privately, outside my duties in the WED to develop 
knowledge sources for education, training, research 
and development in desalination. The Encyclopedia of 

Sheikh Zayed’s words give us great 
strength and confidence
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Sheikh Zayed; 

I, as a student, have indelible memories of the great 
moments with HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
his fond treatment and his caring attitude to all of 
us, later indirectly through HH Sheikh Sorour while 
in service with the WED. Sheikh Zayed used to take 
interest in talking individually to each one of us 
especially when we went to see him in London during 
his visits. His words not only gave us great strength 
and confidence in our lives but also provided a clear 

direction to us to serve our country and to care for 
our people. He used to tell us about the value of 
education and character. His words used to underline 
the importance of upholding our great traditions and 
culture and national identity amidst all the modern 
influences. Without the use of words his attitude to 
us alone taught also about the importance of human 
values. 

The past and present; 

A comparison between the Water and Electricity 

services in Abu Dhabi makes one thing clear. The vision of our beloved leaders made 
the huge difference. It has been a long and challenging journey to this day when we 
can boast of world class services. 

The future;

I am personally inspired and guided throughout my life by the vision of HH Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan continued by HH Sheikh Khalifa, and HH Sheikh 
Mohammad, and HH Sheikh Sorour who planted the seeds of commitment to the 
development of our nation in my heart and mind. In my own vision which is a 
reflection of the vision our able leadership, the future of electricity and water are 
in the renewable resources and especially solar energy. WED has pioneered in solar 
desalination powered by solar energy; a demonstration plant was designed, built 

and operated in Umm Al Nar for 18 years (1984-2002). 

In the future, I envisage solar energy taking a major share of the electricity demand 
in our country and also serve the energy needs for desalination of seawater to meet 
the fast growing demand. 

Sustainability; 

I am reminded of a question put before an audience by HH Sheikh Mohammad bin 
Zayed Al Nahyan in his majlis in December 2011: How do we achieve water security 
in our country? 

The answer to this most important question lies deep in our ability to manage 
our resources. If energy and water security is ensured (this issue is discussed in 

Desalination and Water Resources (DESWARE) which 
started in 1992 as a collective work authored by 
experts in desalination and related subjects became a 
reality within a decade. It was first released on CDROM 
in 2000. In 2002 the CDROM version was discontinued 
and a new edition was launched on the Internet at www.
desware.net . It is continually updated and augmented 
with new information as and when deemed necessary. 
DESWARE is equivalent to 31 volumes, each of about 
500 pages. 
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the response to Q 7 in more detail), security in other aspects such as food, health 
etc. will automatically follow. How resources are managed depends on human 
capabilities. Capacity building is mainly through education and the 21st century 
has to be prepared for it as indicated by Agenda 21 of the 1992 Earth summit in Rio. 

Alongside the global concerns about sustainability in general, we in the WED were 
aware of the environmental impacts. Yearly emission of about 21 million tons of 
Carbon dioxide into the atmosphere is estimated due to fossil fuel powered co-
generation.

The share of desalination in this is 20-45% implying 4-9 million tonnes of CO2 
emissions annually. Furthermore, in absolute terms, this fossil fuel powered energy 
and water systems are not sustainable. 

According to surveys the capita daily consumption of water in multistoried 

apartments in Abu Dhabi is 170— 200 liters per person, in villas 270—1,760 liters 
per person. Developed societies in Europe, Australia and Canada consume 150 – 250 
liters per capita per day. Sustainability is not only linked with the use of renewable 
natural resources used to generate water but also with consumption patterns. 
An integrated approach to the management of the water system encompassing 
scientific, technological, engineering, environmental, social and economic aspects 
is required to achieve sustainability of all human engineered life support systems 
including those of energy and water. 

The concern for the environment and sustainable development became global. 
HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan was nominated as the Champion of the 
Earth-2005- 100 million trees were planted in the UAE at his behest and the UAE in 
general and the Emirate of Abu Dhabi in particular, are geared to become sustainably 
developed dreamlands on this planet. 

relations that lead to peace and harmony which are 
critically necessary for sustainable development. Also 
the dream of sustainability will surely become a reality 
if we follow the path charted by appropriate science 
policy. 

In the globalized world, those who achieve 
sustainability will reap the benefits of connectedness 
but will never be chained. 

Over the last 50 years we have been enjoying, wealth, 
comfort and development through our fossil energy 
resources. We must now seriously think about the 
approaching limits. 

Family; 

Al Gobaisi has three sons and five daughters and the 
daughters are married and have children and he said; 
“I owe me a lot to Um Jamal because she was very 
patient in pursuing our family affairs while I am away 
doing researches and attending local and international 
conferences”.    

Awards and certificates; 

Al Gobaisi won a number of awards, honors 
and certificates from national and international 
organizations such as; 

•	 Ministry	 of	 Environment	 and	Water-	 The	 Federal	
Environment Agency, UAE

•	 UAE	University	

Water scarcity; 

One scarcity can be overcome with the abundance 
another natural resource with the help of 
resourcefulness of people. The world will apply this 
idea and meet the challenge of water scarcity but 
due to the vastness of the world and diversity of its 
regions, one single strategy cannot be applied to the 
entire world uniformly. 

But the scenario of the gulf region is different. Most 
of the region is arid and the only water sources are 
usually the nearby seas. Seawater has to be turned into 
potable water by desalination and the energy required 
for this process should come from a renewable source, 
taking in mind that a solar collector of 1915 km2 can 
produce three more rivers (Nile, Euphrates, and Tigris) 
of desalinated water. 

Thus I see a very promising possibility to achieve 
water security in the gulf region. This requires our 
determination to act towards viable realization of this 
objective and I am sure taking inspiration from the 
UAE other Gulf states will follow the path through 
solar energy towards water security.

Water, energy and society; 

The social impacts of energy, in all imperatives leading 
to sustainable life and development including water 
cannot be overemphasized. With security in energy 
and water sectors, social security automatically follows 
through security of food, health, education and thereby 

•	 The	International	Desalination	Association	(IDA)

•	 The	international	Biographical	Centre	of	Cambridge-	
England

•	 	The	American	Biographical	Institute	

•	 Corresponding	member	 of	 Royal	 Belgian	Academy	
of Overseas Sciences

•	 Member	Arab	Academy	Of	Sciences

•	 Fellow	World	Academy	of	Arts	and	Sciences
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ADDC has recently embarked on a major E-Services 

transformation initiative. Today, our customers 

are able to perform basic transactions such as 

bill payments on our website, but in the future 

we intend to make all our current transactions 

available electronically, from connection requests 

through to clearances. We will also enable new 

services that have not been possible before, such 

as providing real-time information on outages 

or detailed graphs and statistics to help people 

monitor and reduce their consumption of water 

and electricity.

Wipro and DigitasLBi are developing our digital strategy and implementing the new 

website. The strategy will set out the creative vision for the site and the roadmap 

of E-Services to be provided over the next two years, with the first wave of services 

in early 2015. 

Tom Burrell, DigitasLBi’s Global CRM Director spoke to “Distribution” about how 

they are developing the digital strategy: “Our brief is to ensure that ADDC’s 

E-Services website is right up there with the best global utilities, and the Digital 

Strategy is the first step to ensuring that we develop usable, useful and relevant 

E-Services that will really engage customers”.

A lot of research is needed to get that right. We started off by interviewing key 

stakeholders from across the business to understand their vision, and then we also 

spoke to a wide range of customers, suppliers and contractors to find out what they 

are looking for.  A key theme that emerged was that people felt they have to deal 

with too much paperwork, and spend too much time waiting in branches. Most 

people we spoke to were really pleased with the professional and respectful way 

that ADDC staff served them, but almost everybody would prefer to deal with us 

through the web in future.

Based on these interviews we developed a number of “personas” – fictional characters 

with their own personalities, life stories and preferences that represent a particular 

group of ADDC stakeholders. For example, the ” Contractor” is represented by Vijay 

Kohli, a 39 year old, hard-working Indian who spends most of his days in ADDC’s 

Madinat Zayed branch dealing with LDN requests. Our research tells us that there 

are about 300 people similar to Vijay, so if we develop E-Services that make life 

easier for him, that’ll be a lot of time saved both for Abu Dhabi contractors and for 

ADDC branch staff. As the project develops we’ll really get to know these personas 

in detail to help us design and build the right services to meet their needs.

We also did a detailed benchmarking study of global utility websites. There is 

some really exciting stuff happening out there such as games to raise children’s 

awareness of sustainability, loyalty programs, and innovative use of video and 

interactive content to help users get information fast. To help us design the best 

site for ADDC we’ll study some of these leading practices and then adapt to suit 

Abu Dhabi’s unique environment.

On the whole, customers don’t really want to spend any more time dealing with 

their utilities than is absolutely necessary, so the way to keep them satisfied is 

to make it as easy as possible for them to do so through their preferred channel, 

whether that is mobile, web, kiosks or whatever. We found that globally, customers 

only spend an average of 9 minutes per year dealing with their utility. If we can 

achieve that in Abu Dhabi through E-Services then we’ll have done a great job.”

Once the Digital Strategy is completed, the E-Services team will be running an 

Awareness Roadshow across ADDC offices to explain the strategy to staff, and to 

showcase some of the first services that will go live early next year. All staff will be 

invited to attend these sessions, which are being planned for September. 

Objectives for E-Services [put this in a box alongside the text]

•	 Improve	levels	of	customer	satisfaction

Report

TRANSFORMING ADDC’S E-SERVICES
ADDC embarks on a major E-Services transformation initiative
The first wave of E-Services to be rolled out by early 2015

•	 Position	the	web	as	our	preferred	channel	for	customer	interaction

•	 Enable	mobile	transactions	through	smartphone	apps

•	 Reduce	need	for	branch	visits	and	calls	to	the	contact	centre

•	 Improve	transaction	times	for	customer	interactions

•	 Reduce	ADDC’s	transaction	costs	and	cost-to-serve	customers

•	 Minimise	the	need	for	paper-based	communications

•	 Provide	information	to	educate	and	inform	customers,	in	particular	to	help	them	

use water and energy more efficiently

ADDC’s Acting Managing Director Saeed Al Suwaidi noted that “This initiative is a 

very important and exciting opportunity for ADDC. By becoming a leader in the 

field of E-Services, not only will we enhance our reputation as an organization 

that is genuinely committed to excellence in customer service, we can also help to 

position ADDC as a modern and dynamic organization that we can all be proud to 

work for”.
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Better Connections

Upgrading our Contact Cen-
tre for the 21st Century

ADDC is to introduce new contact centre platform 

between now and the end of the year to provide the 

systems, processes and practices to help contact centre 

staff offer a better service to customers through multiple 

channels.

The project is being run jointly by ADDC and AADC in partnership with service 

provider Vocalcom. Vocalcom will provide modern contact centre technology that 

will drive greater efficiency and customer focus, while helping us to manage rapid, 

sustainable growth.

Today, our contact center is equipped with outdated systems that are no longer 

supported, with limited ability to scale to meet growth in customers and very little 

support for 21st century channels. Customers today have high expectations of their 

service providers - they want to engage with us not just through our branches but 

through a wide variety of channels such as social media, 

mobile and email, and of course they expect instant 

resolution of queries and issues.

This project will bring major benefits for customers, 

contact center staff, and our business. Customers will 

be able to access support in whichever ways suit them 

best, with less time waiting in branch queues or on hold, 

and no need to keep repeating the same information 

to our staff. We’ll be able to prioritise urgent calls in 

the case of emergencies or critical customers, while 

location-based services via smartphones could provide 

visual, real-time updates of network status in the case 

of outages. In short, every customer should be made to 

feel like a VIP. 

Contact center agents will be equipped with a simpler, 

user-friendly, web-based interface providing them 

with a “360 degree view” of the customer. Knowledge 

Management systems will give them the information to 

provide first time resolution of queries and problems, 

while supervisors will be able to listen in to calls and offer agents suggestions 

through instant messaging. All this will allow our business to further enhance its 

reputation for excellent customer service.

Throughout May the project team has been running awareness sessions in our offices. 

So far these have been attended by over 600 staff members and have provided the 

team with very helpful feedback and insights from the business community. 

Report

Saeed Al Suwaidi, Acting Managing Director, said “this project is a key part of ADDC’s 

‘Customer First’ strategy. A best-in-class call centre solution, aligned and integrated 

with our ongoing e-Services transformation, will allow us to position the call centre 

and the internet as our preferred channels for support, reduce queue time at our 

customer services centers and to enhance the customer experience”.   

The initial system upgrade will be in July, with enhanced functionality going live by 

the end of this year.
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Meters Workshop; setting standards, calibration, installation and 

maintenance of meters

The Meters Workshop, of the Meters Maintenance and Installation Section, is a one of the technical 
arms of ADDC’s Customer Services Directorate (CSD). Its scope of works include setting the standards, 
calibration, and maintenance of water and electricity meters. 

The 1st ADDC’S Engineers Forum organized

Integrated strategy for increasing national workforce percentage to 45 per cent

Interview

Eng. Saeed Saif Nasser Al Khuroosi, Senior Meter Calibration and Maintenance 
Engineer, said; “ We use meters that conform, not only to the International 
standards, requirements and regulations set by the RSB and ADWEA, but we also 
have developed our own criterions with the ultimate objective of providing our 
customer with the best of its kind services as per ADDC’s strategy”. 

Al Khuroosi added that the introduction of AMR/AMI constituted a great step 
forward in the company’s work in this area; “AMRs are installed today in most of 
our service points and they have the capabilities of storing readings and sending 
them, through the telecommunication mediums, to the processing unit to be used 
in the billing system”. Adding; “These features enable customer services officers to 
do different operations, such as issuance of clearance certificates, disconnection 
and reconnection, from the convenience of their offices”. The AMR also were very 
helpful in reducing estimated readings, he added. 

Al Khuroosi said; “The workshop has been fitted out with estate of the arts calibration 
& testing equipment for meter calibration that simulate consumption to check 
certain points in meters in light of globally recognized standards to be approved 
before using them in sites”. Adding; “All new and recycled meters of different sizes 

and usages, including the high 
demands meters, go through 
these procedures”. 

“ADDC is the sole supplier of 
meters used in its networks and 
customers are not allowed to use 
any meter before being checked 
and approved by this workshop 
as per the said conditions and 
standards,” he said. 

The workshop also deal with 
customers’ complaints, such as 
inconsistency they deem between the actually consumption and bills amount and 
complains filled by meter readers’ and emergency departments. The workshop is 
working hard to obtain the ISO 17025 accreditation.    

News

ADDC organized on Tuesday, May 6, 2014, in The Ritz-Carlton Abu Dhabi, the First 

Engineers Forum under the slogan “Together for the Better”. The meeting, attended 

by a large number of managers and engineers, tackled different business issues with 

the ultimate objective of improving performance and achieving KPIs. 

H.E. Saeed Al Siwaidi, ADDC Acting MD, said that we are proud of you for choosing 

ADDC as employer and thank you for attending this event. Adding; “We have faith in 

the UAE national cadres as the prime force that will help us achieve the ambitions 

of our visionary leadership. The UAE has attained a great number of achievements 

of global caliber depending on its qualified national human resources”. He also said; 

“We consider each and every one of you as a leader in his domain of work and we 

depend on you for pushing the work ahead”. “This meeting have been convened 

with the ultimate objective of getting knowledge about your concerns and the 

challenges that face you as well as your aspirations and needs”. 

As for the efforts aimed at honing the skills of UAE nationals, he said; “We have 

adopted a clear-cut strategy to nationalize our workforce, particularly in the 

technical domains because they are the core of our business. We have increased the 

targeted nationalization percentage for this year from 34 per cent to 45 per cent, 

however, this will be done gradually without affecting the work flow. The strategy 

features providing training for UAE nationals inside the country and abroad”. 

The official said that work in establishing ADDC’s training center is about to be 

completed and the center will operational soon. “It will hire some of our expatriate 

employees who enjoy exceptional expertise and knowledge,” he said. 

Al Siwaidi said; 

“Workforce upgrading 

procedures are done in 

a very transparent way 

and each employee 

will be acquainted 

with reasons behind 

not getting promoted 

and what he should 

do to attain that”. 

Adding that the work 

is in the tendering 

stage for hiring a consultant to reorganize the company’s organizational chart”. “ 

We are doing the best to maintain the positive image of the company among our 

employees, hopefully one day all the first, second and third lines officials to be from 

the young UAE nationals,” he concluded. 

Al Siwaidi, Fahad Al Shamsi, Director of BSD, Dr. Eng. Majid Al Kathiri, Acting 

Executive Asset Management Director, Eng. Abd Allah Al Khimiri, Electricity O&M 

Director, and Eng. Mohammed Mishait Al Mazrowie, Acting Director of Projects and 

Connections Directorate, responded to the attendance enquires at the end of the 

meeting. 
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Abu Dhabi-based Electrical contractors and consultants have been acquainted with 

the newly launched 3rd Edition of Electricity Wiring Regulations (EWR), which has 

been recently issued by the Regulations and Supervision Bureau (RSB), as well as the 

new e-services provided by Abu Dhabi Distribution Company (ADDC). In the Annual 

Meeting, organized by ADDC in InterContinental Hotel Abu Dhabi on Monday, May 

19, 2014,  the company officials stressed the importance of adhering to the new 

EWR, besides shedding light on the company’s plans to provide all its services online  

starting from early 2015.  

Addressing the gathering, Eng. Mohammed Mushait Al Mazrouei, Acting Director of 

Projects and Connections Directorate, said; “this meeting is organized for cementing 

ties between ADDC and its stakeholders in general, electrical contractors and 

consultants in particular, with the main objective of providing the best of its kind 

services for our valued mutual customers”. Adding this meeting stresses; “Issues 

such as safety and reliability, consequently customer satisfaction, which are not be 

attainable without your support and engagement”. 

Eng. Adel Al Marzoqui, Acting Connections Department Manager, said the main 

point we want to stress today that; “We are partners not opponents” and that our 

common goal is to; “provide first class services to our customers”.  

Engineer Rashed Al Mazrooi, Acting Head of Inspection Section, spoke about the five-

step connection process that starts with demand notification, drawing approval, 

connection requests, internal inspection and finally supply activation. As for what 

has been added to the EWR, Al Mazrooi said; “The scope of the new EWR has been 

extended to include Off-Grid premises, addressing external lighting in premises, 

electrical installations in marinas and similar locations and solar PV systems”. 

EWR also states that Capacitor Bank is not to be used in residential villas and the 

installed A/Cs, large electrical machines, fluorescent or discharge lighting, etc., must 

have integral Power Factor Correction, he said.   All projects with LDN approved 

after 1st of April 2014 must follow the new regulations, official concluded.     

Simon Withers, Retail Commercial Manager, said that ADDC has adopted a 

strategy to transform its website to be “more than just for paying bills and getting 

information, but also to provide all the company’s transactions and services online”. 

Adding; “In 2015, ADDC will roll out smart, useful and easy to use e-services, that 

delight our customers by saving them time and energy, ushering in a new era of 

efficiency that is comparable with the best in the world in our industry”. The main 

objectives of the new e-services, which are a combined effort from a joint team 

from ADDC, Wipro and DigitasLBi “are to improve levels of ADDC’s customers’ 

satisfaction and to position the web as the company’s preferred channel for all 

interactions,” he said, adding “We are designing each new E-Service based on leading 

practices from global utilities, design 

principles established in consultation 

with our stakeholders and lean business 

processes to create solutions that work 

for you and your customers”. ADDC 

has recently launched e-services for 

contractors and consultants licensing 

online.

At the end of the meeting Eng. Ahmed 

Ali Al Harmi, Eng. Bader Al Galbi, Eng 

Abdulla al Badi and from RSB Eng 

Chee Lee and Eng Mohammed Yousef, 

responded to the attendances enquiries. 

News

ADDC educates electrical con-
tractors and consultants on 
the new EWR and e-services 
EWR scope extended to include Off-Grid premises

Enhanced ADDC E-services website to go online in 

early 2015 

H.E. Saeed Mohammed Al Siwaidi, ADDC Acting MD, approved 

the Employee Recognition Procedure Program (ERP) aimed at 

recognizing employees who proved excellent performance 

with the ultimate objective of providing the company’s 

customers with the best of its kind services. 

The procedures’ potential benefits include, but not limited 

to, increasing productivity, optimizing employee attitudes/

behavior, fostering an open communication of appreciation, 

attaining KPIs/shared benefits and ultimately achieving 

better business results/shared benefits. 

The guiding principles reflect a genuine expression of 

appreciation, recognition practices will be aligned with 

the value goals and priorities that matter most to ADDC. 

The program is open to the company’s entire permanent 

employees who have completed six months service with the 

organization.  

The program will provide three categories of prizes, platinum 

for individuals and teams, gold for individuals and teams 

and sliver for individuals. Administration of the ERP will, as 

much as possible, follow the principles of simplicity, speed 

and delegation/empowerment. This means the selection 

process will be short in duration, decision made in most 

cases within the department and with the full involvement of 

the employees. Nomination will be received and considered 

from the nominee’s supervisors or manager, business unit 

colleagues or colleagues from other business units in the 

company, subordinates, managers or executives from other 

areas of business, customers, suppliers and government 

departments. There will be no limitations on the number 

of times an individual or team can be nominated, as the 

management’s intention that momentum in the ERP be 

maintained and improved as time goes on. All nominations 

should be addressed to the ERP Coordinator with a CC to the 

Business Unit Leader. 

The program is a part and parcel of the efforts aimed at 

implementing the recommendations of the Engineers First 

Forum that was organized on Tuesday, 6 May 2014 under 

the slogan “Together for the Better”.   A five member ERP 

Committee will be selected annually with one year term to 

run the program. 

For further enquiries, please log on to; 

Employee Recognition Program launched 
Platinum, Gold and Silver prizes for individuals and teams 

http://addcportal/DocumentCenter/Procedures/Employee%20Recognition%20Procedure.pdf
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Inventors

The Family Day 

A large number of ADDC’s employees 

and their families attended the Family 

Day 2014 that took place in Ferrari 

World Abu Dhabi, Yas Island, on Friday, 

18 April, 2014.

Asematy  

ADDC participated in the 

“Asematy” Initiative organized 

by the Municipality of Abu Dhabi 

City in Al Bahya area for two 

weeks.

WETEX 201  

ADDC took part in the Water, Energy, Technology, and Environment 

Exhibition (WETEX) 2014 as part of ADWEA’s stand. The event 

was organized by DEWA in the period from April 14 to 16 in Dubai 

International Convention and Exhibition Centre (DICEC). 

IBN al-Nafis

Ala-Al-Abu AL-Hassan Ali Ibn Abi-Hazm AL-Qarshi  
AL-Dimshqi Known as IBN al-Nafis(1213-1288)

Was an Arab Muslim polymath who first described 

human blood cieulation and pulmonary circulation. 

He was also an early proponent of experimental 

medicine, postmortem autopsy, human dissection and 

first described the concept of metabolism. Apart from 

medicine, Ibn AL-Nafis learned literature and theology. 

He also became an expert on the shafi school of 

jurisprudence.

Al Forsan Discounts 

An agreement has been signed with Al 

Forsan, International Sports Resort, to 

provide ADDC’s staff and their families 

with discounts on annual membership 

fees that amount to 50 per cent. 

Earth Hour 2014;  

ADDC participated in the Earth Hour 2014 as part of ADWEA group of 

companies. The event, organized in association with Aldar Properties PJSC took 

place in Marina Mall and Al Muneera, Shatty Al Raha.

Yas Island Discounts 

An agreement has been signed with Farah Leisure Parks Management, 

to provide ADDC’s employees and their families with 25 per cent 

discounts on entry fees to Yas Water World and Ferrari World Abu 

Dhabi. 

In brief
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Abu Dhabi Police honors 
Dhyab Al Asiri 

Abu Dhabi Police General 

Directorate, Lit. Mohammed 

Khalfan Al Rimaith, honored 

Dhyab Al Asiri, ADDC’s 

employee and Aikido 

instructor, for the initiative 

provided by him to the Al 

Mafraq Juvenile Care Center.

Congratulations 

ADDC staff extend heartfelt congratulations to all colleagues 

who have been recently appointed in managerial positions 

wishing them the best in their new jobs.  

Training 

Maryam Al Bishir for being selected 

among the top 25 trainers and 

consultants of HR development across 

UAE in the Training Forum No. 100, 

organized by Sharjah Educational 

Zone.

Chocolate permanent headquarters invasion war 
By Sadiq A. Salam 

The entrance of the supermarket, located next to our house, has turned into a location for a 

daily war between me and my son.  All types of heavy artilleries of “tears”, “yelling” ballistic 

missiles, “moaning” submarines and “floor banging” aircrafts carriers are used in this war as 

tactics within an overall “scandal creating” strategy with the ultimate objective of invading the 

chocolate’s permanent headquarters in the supermarket. When the strategy implementation 

progression reaches the point of laying down on the floor and both of us become a focus point 

for all shoppers then words like “One is not bad” or even “please take this one” start popping 

up from here and there. At this point I find no way but to succumb and move towards the 

nearest chocolate permanent abode which is, strangely, located next to the cashier counter in 

all supermarkets, anyone can come up with explanation for this?   And more strangely, cashier 

areas are always preceded by tunnels of endless number of chocolate stands. 

No light of truce or ceasefire agreement, to be followed by peace negotiations, could be seen 

at the end of this dark tunnel unless I yield in humility and start disgracefully moving towards 

the nearest shelve full of all brands of chocolate, biscuits and cookies. 

I thought that this war takes place and ends in one day till I later discovered that it has become 

a part of my daily routine and I have to do many cardio and psychological exercises to face it.  

When I become high and dry in finding a counterstrategy, I started using the shopping trolley 

as mobile jail, however one day I received a telephone call from the coach of the US Olympic 

hurdle race team asking me for permission to add my “talented” son to his squad.  

Finally I consulted a friend of mine who gave me three options to deal with this situation; 

either not to take my son to the supermarket at all, or to always leave him at home while 

shopping in the supermarket or to stop taking him in my daily journey to the market.

Congratulations Story
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