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F

 إن عمليــة التنميــة والبنــاء والتطويــر ال تعتمــد علــى مــن هــم
فــي مواقــع المســؤولية فقــط، بــل تحتــاج إلــى تضافــر كل الجهــود 

ــة. لــكل مواطــن علــى أرض هــذه الدول

مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة وباني نهضتها الحديثة

المغفور له بإذن اهلل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

ندعم مستقبل أبوظبي بالحياة والضوء
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كلمة المدير العام 
سعادة سعيد محمد السويدي 

المدير العام



7

إن هــذه الخطــة االســتراتيجية هــي خارطــة الطريــق التــي 
أبوظبــي  خطــة  أهــداف  بتحقيــق  نقــوم  خاللهــا  مــن 
خــالل  مــن  وذلــك  والكهربــاء،  المــاء  بقطــاع  المتعلقــة 
تحقيــق 16 هدفــًا اســتراتيجيًا ومســتهدفات 31 مؤشــرًا 
فــي  متضمنــة  اســتراتيجية  مبــادرة   86 و  اســتراتيجيًا 
الوثيقــة  هــذه  فــي  هنــا  هــا  وإننــا  الخطــة.  هــذه  طيــات 
فــي  الحثيثــة  المســاهمة  أعيننــا  نصــب  نضــع  المهمــة 
تحقيــق رؤيــة قيادتنــا الرشــيدة المتمثلــة فــي رؤيــة أبوظبــي 
فــي مواصلــة العمــل علــى إقامــة مجتمــع آمــن وواثــق وبنــاء 
اقتصــاد مســتدام ومنفتــح عالميــًا ويمتلــك القــدرة علــى 
المنافســة، باإلضافــة إلــى تحقيــق الهــدف 17 مــن خطــة 
أبوظبــي الرامــي إلــى بنــاء قطــاع ميــاه وكهربــاء وصــرف 
للمــوارد.  األمثــل  االســتغالل  يضمــن  مســتدام  صحــي 

ولتحقيــق ذلــك، قمنــا ببنــاء خطتنــا االســتراتيجية علــى 
أربعــة محــاور اســتراتيجية رئيســية أولهــا إســعاد متعاملينــا 
عــن طريــق تقديــم خدمــات ذكيــة غيــر مســبوقة تفــوق 
توقعاتهــم وتمكينهــم مــن التحكــم فــي اســتهالكهم 
إلدارة  متكامــل  برنامــج  تنفيــذ  خــالل  مــن  اليومــي 
الخطــة  ترتكــز  كمــا  االســتهالك.  وترشــيد  الطلــب  جانــب 
علــى ضمــان نمــو واســتدامة شــبكات التوزيــع مــن خــالل 
التخطيــط الســليم والتنفيــذ ذي الكفــاءة العاليــة لمشــاريع 
الشــبكة  منظومــة  فــي  الممنهــج  واالســتثمار  النمــو 
محــورًا  عملياتنــا  تنفيــذ  فــي  التميــز  ووضعنــا  الذكيــة. 
التوزيــع  شــبكات  انقطــاع  تقليــل  لضمــان  رئيســيًا  ثالثــًا 
الجــودة  معاييــر  أعلــى  واســتخدام  الفــوري  والتوصيــل 
الكربونيــة  البصمــة  تقليــل  إلــى  باإلضافــة  والكفــاءة 
خطتنــا  بنــاء  مــن  لنــا  البــد  وكان  الشــركة.  لعمليــات 
فــي  التميــز  يضمــن  قــوي  أســاس  علــى  االســتراتيجية 
بيئــة  خلــق  فــي  االســتثمار  خــالل  مــن  المؤسســي  األداء 
تحفــز علــى االبتــكار واإلبــداع باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي 
اســتقطاب وتطويــر الكفــاءات المواطنــة وتمكينهــا مــن 
قيــادة نجاحــات الشــركة بــكل فخــر. كمــا ووضعنــا تقويــة 
العالقــات االســتراتيجية مــع شــركائنا كأحــد أهــم اللبنــات 
إلــى  باإلضافــة  االســتراتيجية  خطتنــا  عليهــا  تقــوم  التــي 
تطبيــق أعلــى معاييــر الكفــاءة الماليــة واســتمرارية األعمــال. 

فــي حقيقــة األمــر، فــإن بــدء حياتــي الوظيفيــة فــي شــركة 
ترجمتــي  فــي  األثــر  عظيــم  لــه  كان  للتوزيــع  أبوظبــي 
إلــى  أبوظبــي  خطــة  ألهــداف  التنفيذيــة  اإلدارة  وأعضــاء 
هــذه الخطــة االســتراتيجية، وذلــك بســبب الفرصــة التــي 
حظيــت بهــا لفهــم هــذه المؤسســة مــن جذورهــا وعملــي 
جــل حياتــي المهنيــة فــي خدمــة متعامليهــا الكــرام. وكان 
لهــذا عظيــم األثــر فــي إدراكــي بــأن إســعاد المتعامليــن 
علــى  العمــل  علينــا  وجــب  الــذي  األســمى  الهــدف  لهــو 
إلــى  الشــركة  هــذه  بتحويــل  قمــت  وقــد  تحقيقــه. 

واإلداريــة  الهندســية  قدراتهــا  علــى  تعتمــد  شــركة 
الجبــارة لتحقيــق القيمــة األســمى للمتعامليــن مــن خــالل 
رقميــًا  خدماتهــا  وتحويــل  عملياتهــا  هندســة  إعــادة 
وبنــاء ثقافــة إســعاد المتعامليــن فــي نســيجها الفكــري 

والعملــي.  

أعلــن  بــأن  هنــا  هــا  اليــوم  أخاطبكــم  وأنــا  ســعيد  وأنــا 
نجاحنــا غيــر  المســبوق فــي تحقيــق مســاعينا فــي إســعاد 
تشــهد  التــي  الباهــرة  النتائــج  خــالل  مــن  المتعامليــن 
بالتطويــر غيــر المســبوق الــذي شــهدته هــذه الشــركة مــن 
خــالل تحقيــق نتائــج رضــى للمتعامليــن تفــوق الشــركات 
الجهــات  إلــى  باإلضافــة  األخــرى،  الخدميــة  الحكوميــة 
قارنتنــا  التــي  المعياريــة  المقارنــات  نتائــج  وفــق  العالميــة 
بأفضــل الجهــات الخدميــة فــي العالــم. كمــا وقــد وصلنــا 
إلــى نتائــج توطيــن هــي األعلــى منــذ تأســيس الشــركة،  
كمــا وقــد وصلنــا إلــى نتائــج باهــرة فــي مــا يتعلــق بتقليــل 
انقطاعــات وخســائر شــبكات التوزيــع وتســريع التوصيــل 
للمتعامليــن فــي جميــع المناطــق الجغرافيــة التي تغطيها 

عمليــات الشــركة.

نجــاح  بــدون  يتحقــق  بــأن  النجــاح  لهــذا  يكــن  ولــم 
الذيــن  المؤسســة  هــذه  فــي  المبدعيــن  الموظفيــن 
نتائــج  إلــى  المؤسســية  أهدافنــا  يترجمــوا  أن  اســتطاعوا 
واقعيــة فــي مياديــن العمــل، وكلــي فخــر وأنــا أزورهــم فــي 
 مواقــع عملهــم ومكاتبهــم وأراهــم يعملــون علــى تحقيــق
نتائــج  أثبتــت  لقــد  وســعادة.  فخــر  بــكل  لــه  نطمــح  مــا 
رضــى الموظفيــن ومشــاركتهم فــي تحقيــق اســتراتيجية 
فهمهــم  مــدى  علــى  تــدل  عظيمــة  نتائــج  الشــركة 
المــاء  قطــاع  فــي  تحقيقهــا  إلــى  نســعى  التــي  للمهمــة 
والكهربــاء والتطويــر المســتمر الــذي نعمــل علــى تحقيقــه 
بتلــك  لفخــور  وإنــي  كمــا  اليومــي.  عملنــا  خــالل  مــن 
خــالل  مــن  عززناهــا  التــي  القويــة  االســتراتيجية  العالقــات 
خططهــم  لتحقيــق  االســتراتيجيين  شــركائنا  مشــاركة 
بصــورة  معهــم  التواصــل  قنــوات  وتقويــة   االســتراتيجية 

مباشرة ويومية. 

لقــد رأت هــذه الخطــة االســتراتيجية النــور بعــد فتــرة طويلــة 
مــن العمــل لضمــان مشــاركة جميــع األطــراف المعنيــة مــن 
لتكــون  تطويرهــا  فــي  وشــركاء  ومتعامليــن  موظفيــن 
القادمــة  األعــوام  فــي  الشــركة  توجــه  فــي  نوعيــة  نقلــة 
بالتــوازي مــع خطــة أبوظبــي. ولقــد حرصنــا علــى أن تتميــز 
هــذه الخطــة بالحيويــة والمرونــة لمواجهــة ريــاح التغييــر 

التــي قــد تعصــف بتطبيقهــا فــي المســتقبل. 

واهلل ولي التوفيق
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التميز في األداءالتميز في العملياتإسعاد المتعاملالنمو واالستدامة
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األهــداف  بالتفصيــل  توضــح  االســتراتيجية  الشــركة  خطــة  إن 
تحقيــق  فــي  للمســاهمة  وضعهــا  تــم  التــي  والمبــادرات 
أبوظبــي  خطــة  فــي  المحــددة  أبوظبــي  حكومــة  طموحــات 

.2020

وتعمــل شــركة أبوظبــي للتوزيــع فــي المقــام األول علــى إســعاد 
طلــب  فــي  تجربتهــم  لجعــل  اإلجــراءات  بتبســيط  المتعامليــن 
عــن  تغنيهــم  بحيــث  اإلنجــاز  بكفــاءة  وتتميــز  مريحــة  الخدمــات 
الحضــور الشــخصي، وفــي نفــس الوقــت تمكنهــم مــن قيــاس 

ــه. اســتهالكهم اليومــي والتحكــم ب

أبوظبــي،  إمــارة  تطويــر  لجهــود  الشــركة  دعــم  إطــار  وفــي 
النمــو  تحقــق  متكاملــة  اســتراتيجية  تنفيــذ  علــى  نعمــل 
المســتدام لشــبكات التوزيــع وتوفــر التوصيــل الفــوري بالشــبكة 
للمتعامليــن. كمــا سنســتمر فــي االســتثمار فــي بنــاء الشــبكات 
إلــى  ونطمــح  آمنــة.  بصــورة  الشــركة  أصــول  وإدارة   الذكيــة، 
ــاه مــن خــالل التشــغيل  ــاء والمي ــرات انقطاعــات الكهرب خفــض فت
المــاء  خســائر  تقليــل  إلــى  باإلضافــة  التوزيــع،  لشــبكات   الذكــي 

علــى  وســنعمل  عاليــة.  تشــغيلية  كفــاءة  لضمــان  والكهربــاء 
حمايــة البيئــة بمواصلــة العمــل علــى خفــض البصمــة الكربونيــة.

 سنســتمر فــي الســنوات الخمــس القادمــة علــى مواصلــة خلــق
االســتثمار  وســنواصل  واالبتــكار،  لإلبــداع  داعمــة  عمــل  بيئــة 
المؤهلــة  الوطنيــة  الكــوادر  لجــذب  البشــرية  مواردنــا  فــي 
الكــوادر  هــذه  تطويــر  علــى  ســنعتمد  و  عليهــا،  والمحافظــة 
والتقــدم  التميــز  مــن  المزيــد  إلــى  الشــركة  لقيــادة  المواطنــة 

واالزدهــار. 

كمــا سنســتمر فــي تركيــز جهودنــا للنهــوض بالشــركة لتكــون 
ذات عالمــة بــارزة وشــعار يترجــم الطمــوح ومصــدر إلهــام لآلخريــن، 
ســنواصل وضــع وتطبيــق المبــادرات المجتمعيــة ليكــون للشــركة 
عالقاتنــا  تقويــة  علــى  وســنعمل  هادفــة،  مجتمعيــة  مشــاركة 
لزيــادة درجــة  مــع الشــركاء، كمــا ســنطبق نموذجــًا ماليــًا فعــاالً 
االســتثمارية  المشــاريع  وتنفيــذ  واختيــار  والفعاليــة  الكفــاءة 

بعنايــة. 

الملخص التنفيذي



تعتبــر شــركة أبوظبــي للتوزيــع واحــدة مــن أكبــر الشــركات العاملــة 
ــاء علــى مســتوى المنطقــة. وقــد تــم  فــي مجــال توزيــع المــاء والكهرب
تأسيســها وفــق قــرار رقــم 2 لعــام 1998 إلعــادة تنظيــم قطــاع المــاء 
الشــركة  نجــاح  فــي  الفضــل  ويعــود  أبوظبــي  إمــارة  فــي  والكهربــاء 
الليــل  يواصلــون  الذيــن  لموظفيهــا  الجبــارة  الجهــود  إلــى  المســتمر 
بالنهــار لتحقيــق التميــز فــي األداء وتحقيــق أفضــل النتائــج فــي جميــع 

المجــاالت. 

وكهربــاء  ميــاه  هيئــة  مظلــة  تحــت  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة  تعمــل 
أبوظبــي مــع غيرهــا مــن شــركات المجموعــة لتشــغيل سلســلة اإلمــداد 
الخاصــة بالمــاء والكهربــاء فــي أبوظبي. و منذ تأســيس الشــركة، كانت 
األولويــة هــي ضمــان اســتمرارية توزيــع خدمــات المــاء والكهربــاء لألعــداد 

المتزايــدة مــن عمالئنــا بصــورة متميــزة تضاهــي األفضــل عالميــًا. 

وتســاعد أفــرع الشــركة التــي تنتشــر فــي مواقــع اســتراتيجية فــي جميــع 
مناطــق إمــارة أبوظبــي، باإلضافــة إلــى شــبكات التوزيــع التــي تتوســع 
باســتمرار، فــي تمكيــن الشــركة مــن تغطيــة معظــم المناطــق الممتــدة 
إلمــارة أبوظبــي، باســتثناء مدينــة العيــن التــي تتولــى خدمتهــا شــركة 

العيــن للتوزيــع، وهــي شــركة شــقيقة مــن شــركات المجموعــة. 
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بالكامــل  مملوكــة  وطنيــة  هيئــة  أبوظبــي  وكهربــاء  ميــاه  هيئــة 
كاملــة. وإداريــة  قانونيــة  باســتقاللية  تتمتــع  أبوظبــي.  لحكومــة 

أسســت الهيئــة فــي شــهر مــارس مــن عــام 1998 بموجــب المرســوم 
األميــري رقــم )2( لعــام 1998 لتحــل محــل دائــرة الميــاه والكهربــاء، 
وتحمــل الهيئــة مهمــة تنفيــذ سياســات حكومــة أبوظبــي المتعلقــة 

بقطــاع المــاء والكهربــاء بمــا فــي ذلــك سياســة خصخصــة القطــاع.

تعمــل شــركة أبوظبــي للتوزيــع ضمــن إطــار السياســة العــام لهيئــة 
المــوارد  بمســائل  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  أبوظبــي،  وكهربــاء  ميــاه 
البشــرية، والمشــتريات والسياســة الماليــة. وفــي عــام 2014، أصــدرت 

الهيئــة »دليــل الصالحيــات 2014« الــذي منــح شــركة أبوظبــي للتوزيــع 
االســتقاللية. مــن  مزيــدًا  المجموعــة  شــركات  وبقيــة 

شركة أبوظبي للتوزيع

نبذة عن شركة أبوظبي للتوزيع

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

مجموعة شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي:



التنظيــم  مكتــب  مــن  بإشــراف  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة  تعمــل 
المــاء  قطــاع  تنظيــم  تتولــى  مســتقلة  جهــة  وهــو  والرقابــة، 
والكهربــاء فــي إمــارة أبوظبــي. ويتمتــع مكتــب التنظيــم والرقابــة 
بالصالحيــة الكاملــة لتنظيــم عمــل الجهــات المرخصــة فــي اإلمــارة 
القانــون  حــدده  لمــا  وفقــًا  والتقنيــة،  االقتصاديــة  الناحيتيــن  مــن 

رقــم 2. 

والرقابــة  التنظيــم  مكتــب  أصــدر   ،2014 ينايــر   1 وفــي 
 ED/L01/008 رقــم  والكهربــاء  المــاء  وتوريــد  توزيــع  رخصــة 
تشــغيل  رخصــة  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة  منحــت  التــي 
توزيــع إلــى  باإلضافــة  والكهربــاء  الميــاه  توزيــع   شــبكات 

المياه والكهرباء ضمن الحدود الجغرافية المحددة لها.

ويســتخدم مكتــب التنظيــم والرقابــة آليــة ضبــط لألســعار تضــع 
أبوظبــي  شــركة  تســتطيع  التــي  اإليــرادات  حجــم  علــى  ســقفًا 
تطبيــق  عبــر  المرخصــة،  أنشــطتها  مــن  اســتردادها  للتوزيــع 
»ضابــط األســعار رقــم 5« ســاري المفعــول مــن عــام 2014 وحتــى 

  .2017 نهايــة 
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تتولــى شــركة أبوظبــي الوطنيــة للبتــرول 
الــذي  الطبيعــي  الغــاز  توريــد  )أدنــوك( 
المســتخدم  الرئيســي  المصــدر  يشــكل 
وذلــك  الكهربــاء،  وتوليــد  الميــاه  إلنتــاج 
الطاقــة  شــراء  »اتفاقيــات  خــالل  مــن 
الديــزل ُيســتخدم  بينمــا   والمــاء«، 
و النفــط الخــام كوقــود بديــل عنــد الحاجــة، 
المــاء  توليــد  شــركات  علــى  ويتحتــم 
احتياطــي  بمخــزون  االحتفــاظ  والكهربــاء 
مــن الوقــود يكفــي لعمــل محطــات اإلنتــاج 

الحاجــة.   وقــت  القصــوى  بطاقتهــا 

والكهربــاء  المــاء  وإنتــاج  توليــد  يعتمــد 
علــى  كبيــر  بشــكل  أبوظبــي  فــي 
شــركات المنتــج المســتقل، حيــث تســود 
المــال رأس  توزيــع  فــي   60/40  نســبة 
الشــريك  بيــن  اإلنتــاج  محطــات  ملكيــة 
إطــار  وفــي  أبوظبــي.  وحكومــة  األجنبــي 
تســتثمر  للمســتقبل،  اســتعدادها 
البديلــة  الطاقــة  تقنيــات  فــي  أبوظبــي 
الريــاح،  وطاقــة  الشمســية  كالطاقــة 
التــي  النوويــة  الطاقــة  إلــى  باإلضافــة 
إمــداد  سلســلة  ضمــن  قريبــًا  ســتدخل 

اإلمــارة.   فــي  الطاقــة 

تختــص شــركة أبوظبــي للمــاء والكهربــاء بعمليــة 
شــراء وبيــع الميــاه والكهربــاء مــن المنتــج المســتقل 

بأســعار تنافســية وكفــاءة عاليــة. 

و بغــرض موازنــة العــرض والطلــب على المــدى القريب 
أبوظبــي  ميــاه وكهربــاء  تشــرف شــركة  البعيــد،  و 
والكهربــاء،  المــاء  وشــراء  بيــع  عقــود  تنفيــذ   علــى 
وتحديــد تعرفــة التزويــد بالجملــة، وعقــود اتفاقيــات 

توفيــر الوقــود.

 بيع وشراء التوليد واإلنتاجإمداد الوقود
الماء والكهرباء

النقل

أبوظبــي شــركة  عاتــق  علــى   تقــع 
للنقــل والتحكــم )ترانســكو( مســؤولية 
للميــاه والمســتمر  اآلمــن  النقــل   توفيــر 
والكهربــاء مــن المنتجيــن المســتقلين 
ــع التابعــة لشــركتي  ــى شــبكات التوزي إل
باإلضافــة  للتوزيــع،  والعيــن  أبوظبــي 
إلــى تأميــن نقــل الخدمــات إلــى اإلمــارات 

الشــمالية. 

قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي
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الكهربــاء  و  المــاء  خدمــات  توزيــع  يعتبــر 
الحلقــة األخيــرة فــي سلســلة عمليــة توفيــر 
تعمــل  حيــث  الكهربــاء،  و  المــاء  خدمــات 
علــى  للتوزيــع  والعيــن  أبوظبــي  شــركتا 
ــع، ممــا  ــة التوزي ــق بعملي ــا يتعل إدارة كل م
مــع  للتعامــل  الوحيــدة  الجهــة  يجعلهمــا 

يوميــة. بصــورة  المتعامليــن 

التوزيع واإلمداد

هنا تقع شركة أبوظبي 
للتوزيع في قطاع الماء 

والكهرباء.

الخطوة األخيرة 
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المدير العام

قسم تخطيط 
استراتيجية 

األعمال واألداء

أنشطة التوزيع

الهيكل التنظيمي

أنشطة اإلمداد

وحدات مساندة األعمال

الشؤون 
القأنونية

 دائرة األعمال المساندة

قسم 
الموارد 

البشرية

قسم 
اإلمداد

قسم 
المالية

قسم 
تكنولوجيا 
المعلومات

قسم الصحة 
والسالمة 

والبيئة 
والجودة

دائرة التشغيل

دائرة المشاريع والتوصيالت

دائرة إدارة األصول

دائرة خدمة المتعاملين

للتوزيــع  أبوظبــي  لشــركة  التنظيمــي  الهيــكل  يدعــم 
التخصصيــة فــي تنفيــذ األعمــال بواســطة وضــع حــدود واضحــة 
المعالــم لألعمــال التــي تشــترك فــي نوعيــة النشــاط والمهــارات 
يتعلــق  فيمــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  إلنجازهــا،  المطلوبــة 
بتطويــر شــبكات الميــاه والكهربــاء، فــإن دائــرة إدارة األصــول 
ُتعنــى بإنشــاء أصــول الشــبكة ووضــع مواصفــات ومقاييــس 
العمليــات، ومعاييــر الصيانــة والتخلــص مــن األصــول المهلكــة. 
اآلمــن  بالتشــغيل  والصيانــة  التشــغيل  دائــرة  ُتعنــى  بينمــا 
أمــا عــام.  بشــكل  التوزيــع  لشــبكات  االســتباقية   والصيانــة 
وإدارة  إنجــاز  هــو  دورهــا  فــإن  والتوصيــالت،  المشــاريع  دائــرة 
بالشــبكة.  المتعامليــن  وتوصيــل  الرأســمالية  المشــاريع 
بينمــا يتعلــق دور دائــرة خدمــة المتعامليــن بــكل مــا يخــص 
المتعامليــن مــن تقديــم الخدمــات عــن طريــق القنــوات الرقميــة 
والصوتيــة وأفــرع الشــركة، والفوتــرة، وإدارة ديــون المتعامليــن، 
وصيانتهــا  العــدادات  وتركيــب  واالقتراحــات،  الشــكاوى  وإدارة 

المهــام.   وغيرهــا مــن 

تعمــل جميــع هــذه الدوائــر بتناغــم لضمــان اســتمرارية توفيــر 
الخدمــات اآلمنــة لعمــالء الشــركة بصــورة مبســطة وميســرة.
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أنشطتنا في مجال اإلمداد والتوزيع

نشاط التوزيع

نشاط اإلمداد

تخطيط وتطوير وبناء الشبكات

الصيانة والتشغيل

توصيل الخدمات للمتعاملين

توفير وتشغيل العدادات

 يتولى الفريق الخاص بأنشطة التوزيع المسؤولية عن بناء وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع،
بما في ذلك توصيل المتعاملين بالشبكة

مهام اإلمداد المساندةمهام اإلمداد الرئيسية

خدمة قراءة العدادات
المتعاملين

أنظمة 
المتعاملين

 األسعار والتعرفة

 تطوير المنتجات

التسويق 
والتواصل

تحليل بيانات 
المتعاملين

الجودة والنظم 
الرقابية

الحسابات 
الرئيسية

مراكز االتصال

إصدار الفواتير  

التحصيل  

تديــر شــركة أبوظبــي للتوزيــع أربــع أنشــطة فــي آن واحــد. حيــث تحــدد 
أحدهمــا  التوزيــع،  ألنشــطة  منفصليــن  حســابين  الممنوحــة  الرخصــة 

اإلمــداد. ألنشــطة  آخريــن  وحســابين  للكهربــاء،  واآلخــر  للميــاه 

وبنــاء  وتطويــر  التخطيــط  فــي  للتوزيــع  األساســية  األنشــطة  وتتمثــل 
الشــبكات، والتشــغيل، والصيانــة، وهــي تختلــف تمامــًا عــن األنشــطة 
التــي تخــص التعامــل المباشــر مــع المتعامليــن وتعتبــر ضمــن نشــاط 
االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  أن  يجــب  األساســية  االختالفــات  وهــذه  اإلمــداد. 
إختــالف المعنــى لنفــس المفهــوم لــكل نشــاط، فاالبتــكار فــي نشــاط 
التوزيــع يعنــي إيجــاد حلــول جديــدة فــي توفيــر المــاء و الكهربــاء، بينمــا 
لخدمــة  جديــدة  وســائل  إيجــاد  يعنــي  االمــداد  نشــاط  فــي  االبتــكار 
المتعامليــن أو توفيــر منتــج خدمــي جديــد أو تطويــر للخدمــات الحاليــة.

تــام،  بتناغــم  معــًا  تعمــل  أن  يجــب  األنشــطة  هــذه  أن  مــن   وبالرغــم 
إال أننــا نتبنــى نهجــًا إداريــًا خاصــًا لــكل منهــا، ونســتخدم اســتراتيجيات 

مختلفــة، ومؤشــرات أداء مختلفــة أيضــًا. 

يعمــل أكثــر مــن 400 موظــف معظمهــم مــن مواطنــي الدولــة 
ليــاًل ونهــارًا فــي إدارة خدمــة المتعامليــن. وألن هــذا الفريــق هــو 
المســؤول  هــو  فإنــه  اإلمــداد  أنشــطة  علــى  الرئيســي  المشــرف 
ــراءة العــدادات وإصــدار  ــا وق ــاه لمتعاملين ــاء والمي عــن بيــع الكهرب
الفواتيــر والمهــام األخــرى المرتبطــة بالمتعامليــن. كمــا هــو موضــح 

ــاه: فــي الشــكل أدن
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أبوظبي

%42

2100

%84

2.336

18.57

636K

%81.3

 جزيرة السعديات
ميناء زايد

جزيرة الريم
مواقع أخرى

رأس الخيمة

الفجيرة

أم القيوين

عجمان

الشارقة

دبي

 ميناء خليفة -
المنطقة الصناعية

الشهامة/ مشروع تطوير أبومريخة
جزيرة هيدرا

مساكن الشهامة
فيلل الريف

عالم السيارات
جلوبال فاوندريز العالمية

المنطقة الحرة - الفالح
مواقع أخرى

منطقة العاصمة
مدينة خليفة أ

حدائق الراحة
وطني

مواقع أخرى

محاضر ليوا
المنطقة الصناعية- جفن

الجبانة
قصر السراب

أم الزمول
مواقع أخرى

عدد المتعاملين: 180,719
الحمولة القصوى: 2,171  

ميغاواط
عدد المحطات: 3,917

عدد المتعاملين: 144,784
الحمولة القصوى: 2,969 

ميغاواط
عدد المحطات: 10,107

نسبة التوطين  

معلومات مهمة:

إجمالي عدد 
الموظفين 

نسبة مشاركة 
الموظفين

صافي الدخل
)مليار درهم( 

 الدخل اإلجمالي 
)مليار درهم( 

عدد نقاط 
الخدمة 

نسبة رضا 
المتعاملين 

العين

 جزيرة
أبوظبي
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أبوظبي

أصول الكهرباء التابعة لشركة أبوظبي للتوزيع

اسكان االمارات بجزيرة دلما

مشروع تطوير جزيرة صير بني ياس

المنطقة الصناعية - غياثي
تطوير االسكان بالمنطقة الغربية - غياثي

بدع المطاوعة
أم األشطان
ماقع اخرى

ايكاد 2، 3، و4
مصانع الحديد ومصانع 

أخرى

عدد المتعاملين: 29,759
الحمولة القصوى: 619 
عدد المحطات: 4,215

النطاق الجغرافي لعمليات شركة أبوظبي للتوزيع

أصول المياه التابعة للشركة

شبكة كهرباء بطول 38,503 كيلومتر  •

خطوط هوائية لتوزيع الكهرباء تمتد ألكثر من   •
4,826 كيلومتر

أكثر من 18,239 محطة كهرباء منتشرة في جميع   •
أنحاء اإلمارة

23,897 عدد المحوالت في الخدمة  •

جزيرة أبوظبي

المجمع السكني في الغويفات
التطوير السكني في السلع، المنطقة الغربية

اإلسكان اإلماراتي في السلع 

تقدم شركة أبوظبي للتوزيع خدماتها إلى 356,162 متعامل 
على امتداد منطقة تبلغ مساحتها 57000 كم مربع، تغطي 

كامل إمارة أبوظبي باستثناء مدينة العين. 

شبكة مياه بطول 9,443 كيلومتر  •

طول أنابيب التوصيل بالشبكات الداخلية 14,444   •
كيلومتر

أكثر من 42 محطة ضخ تنتشر في جميع أنحاء   •
اإلمارة 

منطقة الظفرة

منطقة الظفرة
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تتطلــب األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي مــن شــركة أبوظبــي 
،2020 أبوظبــي  بخطــة  االســتراتيجية  خطتهــا  موائمــة   للتوزيــع 
والمشــاريع  والمبــادرات  البرامــج  مواءمــة  طريــق  عــن  وذلــك 
هــذا  وفــي  أبوظبــي.  حكومــة  برامــج  مــع  للشــركة  االســتراتيجية 
أداء  مؤشــرات  مســتهدفات  بتحقيــق  الشــركة  تلتــزم  الخصــوص 
القطــاع المتضمنــة فــي خطــة أبوظبــي، كمــا تشــترط األمانــة العامــة 
للمجلــس التنفيــذي أن تكــون شــبكات توزيــع الميــاه والكهربــاء 
 فعالــة ومســتدامة وآمنــة، كمــا أن للشــركة دورًا رئيســيًا فــي نشــر 

ثقافة ترشيد االستهالك في إمارة أبوظبي.

السياســات واالســتراتيجيات  أبوظبــي  تضــع هيئــة ميــاه وكهربــاء 
ــاء بإمــارة أبوظبــي بصــورة تضمــن  المنظمــة لقطــاع الميــاه والكهرب
الصالحيــات  بمقتضــى  تعمــل  لهــا  التابعــة  الشــركات  جميــع  أن 
الممنوحــة لهــا. تحتــم هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي علــى شــركة 
العليــا  واالســتراتيجيات  بالسياســات  االلتــزام  للتوزيــع  أبوظبــي 

قبلهــا. مــن  الموضوعــة 

يتوقــع متعاملونــا أن توفــر لهــم الشــركة إجــراءات خدمــة بســيطة 
بالســرعة،  بالشــبكة  توصيلهــم  عمليــة  تتميــز  وأن  ومفهومــة، 
وأن تكــون باقــة الخدمــات المقدمــة آمنــة ومســتدامة وعلــى أعلــى 
المســتويات، مــع منحهــم القــدرة علــى التحكــم فــي اســتهالكهم 
اليومــي، إال أن أهــم مــا يســتحقه متعاملونــا منــا هــو أن نعاملهم بود 
 وترحيــب فــي جميــع قنــوات تقديــم الخدمــات التــي يســتخدمونها 

للوصول إلى خدماتنا.

يعتبــر موظفــو شــركة أبوظبــي للتوزيــع أهــم عنصــر  تعتمــد عليــه 
الشــركة لتحقيــق تطلعاتهــا. لذلــك تضمــن الشــركة حصولهــم علــى 
حوافــز مجزيــة، وأن تضمــن لهــم الشــركة وضــوح مســارهم المهنــي 
والترقيــات  المكافــآت  ربــط  يتــم  وأن  طموحاتهــم،  يرضــي  ممــا 
لتطويــر  الفرصــة  ُيمنحــوا  وأن  بأدائهــم،  عليهــا  يحصلــون  التــي 
الــذات والنمــو، وأن يكــون لهــم دور أساســي فــي صياغــة وتنفيــذ 
 اســتراتيجية الشــركة، وأن يعملــوا فــي بيئــة عمــل تشــجع اإلبــداع 

واالبتكار وتقدر الكفاءات.

يتطلــب مكتــب التنظيــم والرقابــة مــن شــركة أبوظبــي للتوزيــع 
اإليفــاء بالتزاماتهــا بخصــوص شــروط الترخيــص والقواعــد والنظــم 
الرقابيــة فــي إطــار آليــة تحكــم األســعار، وفــي الوقــت نفســه، يضــع 
المكتــب حوافــز ماليــة لجهــود تطويــر األداء وزيــادة كفاءة التشــغيل 
علــى  االتفــاق  يتــم  بالقطــاع،  العاملــة  الشــركات  مــع  وبالتعــاون 
المــوارد  حســب  تنفيذهــا  يتــم  المــدى  بعيــدة  تطويريــة  برامــج 
المتاحــة.  وعلــى المكتــب أن يقــوم بمواءمــة النظــم الرقابيــة التــي 
يضعهــا مــع متطلبــات خطــة أبوظبــي 2020، بحيــث تكــون البيئــة 
 الرقابيــة عامــاًل مســاعدًا يضمــن التحقيــق األمثــل لتطلعــات حكومــة 

أبوظبي في قطاع الماء والكهرباء.

الشركات األخرى العاملة بالقطاع:

تســعى شــركة أبوظبــي للتوزيــع للتعــاون والتنســيق مــع الشــركات 
األخــرى العاملــة بالقطــاع فــي مجــاالت عــدة، منهــا التنبــؤ بمعــدالت 
التشــغيلية  المهــام  وتنســيق  ومواءمــة  المســتقبلية  الطلــب 
الخاصــة بمشــاريع البنــى التحتيــة، إضافــة إلــى التنســيق بشــكل عــام 

فــي شــتى المواضيــع االســتراتيجية.

موظفو الشركة:متعاملونا:

شركاؤنا الرئيسيون في أبوظبي
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الشــركاء  أحــد  هــو  والمطابقــة  للجــودة  أبوظبــي  مجلــس 
االســتراتيجين للشــركة، حيــث يتــم التعــاون مــع المجلــس والعمــل 
علــى المحافظــة علــى بنيــة تحتيــة متينــة ذات مواصفــات عالميــة. 
أن  علــى  الشــركة  والمطابقــة  للجــودة  أبوظبــي  مجلــس  يســاعد 
تكــون عناصــر شــبكات الميــاه والكهربــاء التابعــة لهــا والمنتجــات 

العالميــة. للمواصفــات  مطابقــة  لعمالئهــا  تقدمهــا  التــي 

فــي عمليــة  رئيســيًا  تلعــب دورًا  البلديــة  الشــؤون  أن دائــرة  حيــث 
هــي  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة  أن  وبمــا  أبوظبــي،  مدينــة  تطويــر 
فــإن ذلــك  بالمنطقــة،  الميــاه والكهربــاء  الوحيــد لخدمــات  المــزود 
يتطلــب التنســيق الكامــل بينهمــا. كمــا تحصــل شــركة أبوظبــي 
للتوزيــع علــى كامــل الدعــم مــن دائــرة الشــؤون البلديــة فــي منــح 
الموافقــات الالزمــة لتنفيــذ المشــاريع الرأســمالية للشــركة، كمــا أن 
لدائــرة البلديــة والنقــل دورًا أساســيًا فــي منــح التراخيــص الالزمــة 
لتمكيــن الشــركة مــن إنجــاز مشــاريعها الرأســمالية وإتمــام عمليــة 

بالشــبكة. المتعامليــن  توصيــل 

المنطقــة  »تطويــر  رؤيــة  تحقيــق  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة  تدعــم 
الغربيــة، وذلــك بتوفيــر  المنطقــة  بلديــة  مــع  بالتنســيق  الغربيــة« 
 خدمــات المــاء والكهربــاء فــي جميــع أرجــاء منطقــة الظفــرة ومواكبــة 

التطور المستمر في المنطقة.
أبوظبــي  »رؤيــة  تحقيــق  بهــا  المنــاط  الرئيســية  الجهــة  بصفتــه 
2030«، فــإن التنســيق بيــن مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي 
علــى  يتوجــب  حيــث  قصــوى،  ضــرورة  للتوزيــع  أبوظبــي  وشــركة 
الشــركة مواءمــة خططهــا التنمويــة مــع خطــط التنميــة المبينــة 
فــي »رؤيــة أبوظبــي 2030«، وذلــك لضمــان جاهزيــة البنــى التحتيــة 
الخاصــة بشــبكات الميــاه والكهربــاء ومواكبتهــا للبرامــج التنمويــة 

لجميــع المناطــق الحضريــة.

تعتبر شــركة أبوظبي للخدمات العامة »مســاندة« من أهم الشــركاء 
الرئيســيين بالنســبة لشــركة أبوظبــي للتوزيــع، حيــث يتــم التنســيق 
الخدمــات  توفيــر  فــي  بدورهــا  لتقــوم  ودعمهــا  معهــا  الكامــل 
التنســيق جليــًا الحكوميــة، ويظهــر هــذا   المســاندة للمؤسســات 
 فــي مشــاريع التطويــر العقــاري الضخمــة و البنيــة التحتيــة التــي تصب

في مصلحة مدينة أبوظبي.
يتطلــب شــركاؤنا مــن االستشــاريين والمتعاقديــن والمورديــن أن 
ــة للعمــل، مــع االلتــزام بالترتيبــات  توفــر لهــم الشــركة شــروطًا عادل
والموضوعيــة  المتبادلــة  بالثقــة  تعامالتنــا  تتســم  وأن  التعاقديــة، 
 والشــفافية، هــذا باإلضافــة إلــى تســهيل وتبســيط اإلجــراءات الخاصــة 

بالتعاقد بين الشركة وبينهم.

الجهــات  أهــم  إحــدى  للتوزيــع، بصفتهــا  أبوظبــي  تمتلــك شــركة 
الشــركاء  مــن  طويلــًة  قائمــًة  أبوظبــي،  إمــارة  فــي  الخدميــة 
الذيــن ال يتســع المجــال هنــا لذكرهــم، لذلــك فإننــا نغتنــم هــذه 
الفرصــة للتعبيــر عــن عميــق شــكرنا وامتناننــا لهــم جميعــًا، وعــن 
ــا لدورهــم فــي مســاعدتنا علــى تحقيــق تطلعــات الشــركة   تقديرن

االستراتيجية الداعمة لخطة أبوظبي 2020.

المطورون العقاريون:

معلومــات  العقارييــن  للمطوريــن  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة  توفــر 
بشــبكات  الخاصــة  والشــروط  بالمواصفــات  يتعلــق  فيمــا  واضحــة 
الميــاه والكهربــاء. كمــا أن الشــركة تعكــف علــى تبســيط إجــراءات 
التــي  تســليم أصــول الميــاه والكهربــاء لضمــان سالســة العمليــة 
تتــم عــادة عنــد اإلنتهــاء مــن مشــاريع التطويــر العقــاري لهــا مــن قبــل 

المطوريــن.

االستشاريون والمتعاقدون والموردون:

الشركاء:
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نــتــائــج األعــمــال

تطمــح شــركة أبوظبــي للتوزيــع دائمــا إلــى توفيــر مســتوى 
عــال مــن الخدمــات لمتعامليهــا، وذلــك إيمانــًا منــا بــأن خدمــة 
المتعامــل تكمــن فــي صميــم مــا نقــوم بعملــه بصــورة يوميــة. 
نمتلكهــا  التــي  نســبيا  الحديثــة  التوزيــع  شــبكات  تســاهم 
ــة الجــودة التــي  ــا بالخدمــات عالي ــى متعاملين ــى الوصــول إل إل
اقتصاديــة  وبأســعار  مســتدامة  بصــورة  وذلــك  يحتاجونهــا، 
كمــا هــو مســموح بــه فــي حــدود الترخيــص الممنــوح مــن قبــل 

مكتــب التنظيــم والرقابــة. 

ــا بالخدمــات،  ــة اســتمرارية إمــداد متعاملين ــا بأهمي ــًا من وإيمان
ــع  ــال هــوادة فــي االســتثمار فــي نمــو شــبكات التوزي نســتمر ب
وتطبيــق برامــج ذكيــة وذات كفــاءة عاليــة لصيانــة وتشــغيل 
الشــبكات  عمــل  اســتمرارية  لضمــان  وذلــك  الشــبكات 

عاليــة.  بموثوقيــة 

كمــا نقــوم ببنــاء واســتخدام أنظمــة هــي األحــدث مــن نوعهــا 
مــع ضمــان تكامــل جميــع هــذه األنظمــة لتنفيــذ العمليــات 
الرئيســية، وإعــادة هندســة هــذه العمليــات وتطويرهــا بصــورة 
بصــورة  للمتعامليــن  الخدمــات  تقديــم  لضمــان  مســتمرة 

ســريعة وذكيــة. 

إال أن اســتثمارنا األعظــم يكمــن فــي اســتثمارنا فــي مواردنــا 
البشــرية، حيــث أننــا نؤمــن بأنهــم عمــاد النهضــة والتطويــر 
فــي هــذه الشــركة، ويتــم اســتثمارنا هــذا عــن طريــق التعليــم 
والتطويــر المســتمرين لتمكيــن موظفــي الشــركة مــن قيــادة 

العمليــات اليوميــة بكفــاءة عاليــة.  

نحــن شــركة ترنــو إلــى تحقيــق النتائــج، ويبقــى المســتقبل 
الماضــي فــي  حققنــاه  مــا  علــى  ونبنــي  دائمــًا،  ذهننــا   فــي 
نواجههــا التــي  التحديــات  مــن  متعلميــن  إنجــازات   مــن 
إلــى مواصلــة بنــاء ثقافــة قائمــة علــى  بــال هــوادة  وماضيــن 
الجبــارة  الهندســية  قدراتنــا  واســتخدام  المتعامــل  إســعاد 
الشــركات  مصــاف  فــي  الشــركة  ووضــع  المســتمر  لالبتــكار 

العالميــة. 

سندع إنجازاتنا تتحدث عنا
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رحلة المتعامل 
لطلب الخدمة

إغالق أو تحويل 
 بداية التواصل الحساب
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والدفعاالستهالك معامالت أخرى 

أسباب 
التواصل 

بين الشركة 
والمتعاملين 

سمات المتعاملين 
الشخصية

تبــوأت الشــركة مكانــة رائــدة كواحــدة مــن أفضــل الشــركات علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي فــي 
مســتوى رضــى المتعامليــن مــن خــالل تحقيقهــا لنســبة مرتفعــة لرضــى المتعامليــن تســاوي %81.3. 

%81.3
نسبة معدل رضا 

المتعاملين

سمعة الشركة

أظهــرت نتائــج دراســات المقارنــة المعياريــة مــع 
الــدول األوروبيــة التــي قامــت بهــا شــركة إرنيســت 
آنــد يونــغ العالميــة لشــركة أبوظبــي للتوزيــع، بــأن 
نتائــج الرضــى الخاصــة بمتعاملــي الشــركة تــوازي 
البريطانيــة  الشــركات  بأفضــل  الخاصــة  تلــك 
البريطانيــة.    Good Energy شــركة  مثــل 
العديــد  علــى  إقليميــا  الشــركة  تفوقــت   كمــا 

من الشركات العاملة في نفس المجال.  

نســعى  الــذي  الرئيســي  الهــدف  المتعامليــن  إســعاد  يعتبــر 
تطبيــق  نحــو  ثابتــة  خطــوات  الشــركة  خطــت  وقــد  لتحقيقــه، 
رضــى  مســتوى  زيــادة  إلــى  الراميــة  المبــادرات  مــن  مجموعــة 
لطبيعــة  تفصيليــة  دراســات  إجــراء  خــالل  مــن  المتعامليــن 
احتياجاتهــم المختلفــة وفــق شــرائحهم، ووضــع مشــاريع تطويريــة 
للخدمــات وســبل تقديمهــا حســب رغبــة كل متعامــل. وأعــادت 
الشــركة بنــاء رحلــة المتعامــل لتكــون أكثــر ســهولة معتمــدة 
علــى التحــول الرقمــي وتقديــم الخدمــات الصوتيــة عــن طريــق 
مركــز االتصــال باإلضافــة إلــى تبســيط إجــراءات الخدمــات وتوفيــر 

يحتاجهــا.  أن  قبــل  للمتعامــل  االســتباقية  المعلومــات 

وقامــت الشــركة بدراســة واســعة لمســتويات رضــى متعامليهــا 
اســتخدام  ضمــان  مــع   2016 عــام  فــي  شــرائحهم  باختــالف 

عينــة دراســة أكبــر تفــوق تلــك التــي اســتخدمتها الشــركة فــي 
يفــوق  مــا  االختبــار  عينــة  حجــم  بلــغ  حيــث  الماضيــة،  الســنوات 
عــن  لهــم  الميدانــي  المســح  تقديــم  تــم  متعامــاًل   3,877 الــــ 
إلكترونــي  بريــد   2,386 إرســال  مثــل  القنــوات  مختلــف  طريــق 
واالتصــال بأكثــر مــن 1,036 متعامــل هاتفيــًا، والقيــام بأكثــر مــن 
الدقــة  بالغــة  معاييــر  اســتخدام  مــع  لوجــه  وجهــًا  مقابلــة   509
إلتمــام الدراســة، عــن طريــق دراســة الرغبــات الفرديــة للمتعامليــن 
لضمــان  ذلــك  كل  الخدمــة،  تقديــم  قنــوات  فــي  وتفضيالتهــم 
الحصــول علــى دراســة كاملــة الجوانــب تمكــن الشــركة مــن وضــع 

خطــط تطويريــة لرفــع نســبة رضــى متعامليهــا. 

تســعى الشــركة بــأن تكــون خدماتها 
مــن  متعامليهــا  لســعادة  مصــدرًا 
خــالل ضمــان رحلــة متعامــل تتســم 

واإليجابيــة. والمتعــة  بالســهولة 

 إسعاد المتعاملين

 نتائج أعمال شركة أبوظبي للتوزيع

رحلة المتعامل
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نسبة التوطين

معدل مشاركة 
الموظفين

نسبة الدفعات المدفوعة 
خارج أفرع خدمة 

فرع  المتعاملين

المشاركةرضا

قنوات الدفع 
األخرى

مشاركة وتفاعل 
الموظفين

 نسبة التوطين 
في 2016

نسبة دفع 
الفواتير عبر 

القنوات الرقمية

تفعيل الخدمات 
عن طريق نظام 

»توثيق«

عدد المعامالت التي أنجزت 
بواسطة برنامج توثيق دون الحاجة 

للحضور الشخصي لمركز خدمة 
المتعاملين زة

نج
لم

ت ا
مال

عا
لم

د ا
عد

المعامالت التي أنجزت بواسطة مراكز خدمة المتعاملين 

المعامالت التي أنجزت عن طريق نظام توثيق 

فينس لومباردي

 نتائج أعمال شركة أبوظبي للتوزيع

إن اإلنجازات التي تحققها أي شركة ما هي إال محصلة للجهود الفردية التي 
يقدمها كل من ينتمي إليها.

نوفمبر     ديسمبر    سبتمبر  أكتوبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس   فبراير   يناير   
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160

1.56

 صافي الدخل 
)مليار درهم(

إجمالي اإليرادات 
)مليار درهم(

متوسط الفترة 
المستغرقة 

للتوصيل

متوسط مدة 
انقطاع الكهرباء

متوسط تكرار 
انقطاعات 
الكهرباء

حجم صافي الدخل يعكس ارتفاع 
سقف الدخل المسموح والكفاءة 

التشغيلية

 دخل الشركة االجمالي في عام 
2015 بحساب الدخل الوارد من 

الفواتير والدعم الحكومي

160
دقيقة من االنقطاعات لكل حالة   

1.57
متوسط تكرار االنقطاعات لكل حالة 

3
هو متوسط عدداأليام الالزمة إلنجاز 

 التوصيل بعد اكتمال
مبنى المتعامل

)أيام(



16

%0.6-

%3.06-

%6.30-

%4.57-

%1.1+

%8.85+ %0.53+ %4.72-

مواطن

 أجــرت شــركة أبوظبــي للتوزيــع فــي عــام 2015
تأثيــر  لمعرفــة  اختباريــة  دراســة   2016 و 
ــة  ــر تعرف ــرات التــي طــرأت بســبب تغيي المتغي
تأثيرهــا  مــدى  وقيــاس  والكهربــاء  الميــاه 
والكهربــاء  المــاء  اســتهالك  معــدل  علــى 
بمــا النتائــج  أثبتــت  أبوظبــي.  إمــارة   فــي 

ال يــدع مجــاالً للشــك انخفــاض االســتهالك مــن 
لفئــة المواطنيــن  بالنســبة  النظريــة  الناحيــة 
فــي القطــاع الســكني علــى وجــه الخصــوص 
 ولجميــع الفئــات األخــرى علــى وجــه العمــوم.
وتقــوم الشــركة بالمشــاركة الفاعلــة فــي إعــداد 
تعرفــة  بوضــع  الخاصــة  االقتصاديــة  الدراســات 
المتعامليــن  المــاء والكهربــاء لجميــع شــرائح 
التــي تحقــق الطموحــات الحكوميــة الرشــيدة 
فــي ترشــيد اســتهالك المــاء والكهربــاء وتوفيــر 

المــوارد لألجيــال القادمــة.  

وافد

نسبة انخفاض استهالك 
الكهرباء

نسبة زيادة استهالك 
الكهرباء

القطاع الصناعيالقطاع التجاريالقطاع الحكومي

نسبة االنخفاض الكلي في 
استهالك الكهرباء

القطاع السكني

القطاع غير السكني

الكهرباء

أثر إعادة هيكلة تعرفة المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي
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Span of operations

%14.23-

%20.80-

%17.10-

%19.18-

%7.70-

%18.10-%11.60-%8.80-

مواطن

وافد

نسبة انخفاض 
استهالك المياه

نسبة انخفاض 
استهالك المياه

القطاع الصناعيالقطاع التجاريالقطاع الحكومي

 نسبة االنخفاض الكلي
في استهالك المياه

القطاع السكني

القطاع غير السكني

المياه
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»إن سعادة متعاملينا تبدأ من سعادة 
موظفينا. لذلك سنركز جهودنا 

إلسعادهم«

 سعيد محمد السويدي
مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع

إنجازات شركة أبوظبي للتوزيع 



19

عقــدت اإلدارة العليــا للشــركة بقيــادة المديــر العــام جلســات عصــف ذهنــي 
تحديــث  فــي  القيمــة  الموظفيــن  مســاهمات  مــن  االســتفادة  بغيــة 
اســتراتيجية الشــركة ومواءمتهــا مــع خطــة أبوظبــي 2020. كمــا واصلــت 
الشــركة مــا بدأتــه مــن ورشــات عمــل تفاعليــة بالتعــاون مــع جامعــة أبوظبــي. 
و قــد أثمــرت هــذه الورشــات عــن فيــض مــن التوصيــات والمقترحــات التــي 
ُوضعــت قيــد الدراســة و التنفيــذ وعــززت عمليــة التخطيــط االســتراتيجي فــي 

الشــركة.

ووفقــا لتوجيهــات األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي، قامــت شــركة أبوظبــي 
أبوظبــي  لحكومــة  التابعــة  والهيئــات  والشــركات  الدوائــر  وجميــع  للتوزيــع 
لخطــة  االســتراتيجية  األهــداف  لتحقيــق  االســتراتيجية  مشــاريعها  بمواءمــة 
أبوظبــي 2020 وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع شــركائها االســتراتيجيين 
كبلديــة أبوظبــي، وهيئــة البيئــة، ومجلــس التخطيــط العمرانــي، وشــركة 
 أبوظبــي للصــرف الصحــي، ودائــرة النقــل وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة.
وقــد تــم ربــط مشــاريع الشــركة مــع خطــة أبوظبــي 2020 وتحديــد درجــة تأثيــر 

هــذه المشــاريع علــى تحســين مؤشــرات األداء. 

ميــاه  هيئــة  مــع  بالتعــاون  الطلــب  جانــب  إدارة  برنامــج  الشــركة  أطلقــت 
وكهربــاء أبوظبــي بغيــة تخفيــض اســتهالك المــاء والكهربــاء فــي اإلمــارة 
ســنوات  عــدة  ستســتغرق  التــي  المترابطــة  المشــاريع  مــن  منظومــة  عبــر 
البرنامــج  حصــل  المرجــوة.  الترشــيد  مســتهدفات  لتحقيــق  التنفيــذ  مــن 
علــى موافقــة مكتــب هيئــة التنظيــم والرقابــة ممــا منــح الشــركة األفضليــة 
لتقــود جهــود إمــارة أبوظبــي فــي مجــال ترشــيد اســتهالك المــاء والكهربــاء. 
ــة الشــركة نحــو المســاهمة فــي تطبيــق  ممــا يشــكل خطــوة مهمــة فــي رحل

البرنامــج فــي إمــارة أبوظبــي. 

ويذكــر أن الشــركة أطلقــت البرنامــج ضمــن فعاليــات »القمــة العالميــة للمياه« 
التــي عقــدت فــي أبوظبــي فــي ينايــر 2017.

تحقيق نسبة 81.3% في رضى المتعاملين

رضــى  دراســة  فــي  عاليــة  نســبة  حققنــا  بأننــا  نفخــر 
المتعامليــن التــي أجريناهــا وشــملت 4000 متعامــل. 
تجربــة  لفهــم  مكثفــة  مقابــالت  إجــراء  تــم  وقــد 
المتعامليــن فــي تعاملهــم مــع الشــركة فــي مجموعــة 
واســعة مــن المعامــالت، وتبيــن أن النتائــج التــي حققتهــا 
الشــركة كانــت متميــزة عنــد مقارنتهــا بأفضل الشــركات 

والعالمــي.  اإلقليمــي  المســتويين  علــى 

ســجلت الشــركة خــالل موســم الصيــف نســبًا منخفضــة فــي عــدد انقطاعــات 
شــبكات التوزيــع وتكرارهــا وأقــل فتــرة زمنيــة النقطــاع التيــار الكهربائــي. 
ومثلــت هــذه األرقــام افضــل النتائــج التــي حققتهــا الشــركة منــذ تأسيســها. 
فعلــى الرغــم مــن درجــات الحــرارة المرتفعــة كان متوســط فتــرة انقطــاع التيــار 

المســجل )139 دقيقــة( ومتوســط تكــرار االنقطــاع )1.49 مــرة( لــكل حالــة.  

وتــم تحقيــق هــذه النتائــج عــن طريــق تطبيــق مجموعــة مــن المبــادرات الراميــة 
لرفــع درجــة كفــاءة وموثوقيــة إمــداد الكهربــاء فــي شــبكات التوزيــع. إضافــة إلى 
تبنــي الحلــول الذكيــة فــي المعالجــة الفوريــة النقطاعــات التيــار، كمــا ســتعمل 

الشــركة علــى تحقيــق المزيــد مــن النتائــج اإليجابيــة فــي المســتقبل.

فــي عــام 2015، وفــي إطــار ســعيها إلــى تعميــق انتمــاء الموظفيــن وتوثيــق 
الروابــط التــي تربطهــم بالشــركة، أجــرت الشــركة دراســة تهــدف إلــى معرفــة 
ــات التــي تواجههــم. وقــد تــم تحقيــق نســبة  اهتمامــات موظفيهــا والتحدي
84% فــي مســتوى مشــاركة الموظفيــن وارتباطهــم بالشــركة، ممــا يــدل 
علــى أن الشــركة تمضــي بخطــى ثابتــة نحــو إشــراك موظفيهــا فــي منظومــة 

التطويــر المســتمر فــي الشــركة.

تحديــث  فــي  يشــاركون  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة   موظفــو 
استراتيجية الشركة مع خطة أبوظبي 2020.

إطالق برنامج إدارة جانب الطلب:

منــذ  الكهربــاء  شــبكات  النقطاعــات  وتكــرار  مــدة  أقــل  تحقيــق 
الشــركة: تأســيس 

تحقيق نسبة 84% لمشاركة الموظفين: 

إنجازات شركة أبوظبي للتوزيع
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بهــدف تقديــم خدمــات رقميــة ذكيــة تتناســب مــع الرغبــات المتنوعــة 
للمتعامليــن وتلبيــة احتياجاتهــم بصــورة تفــوق توقعاتهــم، عملــت 
شــركة أبوظبــي للتوزيــع علــى دراســة قاعــدة المتعامليــن وتحديــد 
المختلفــة.  احتياجاتهــم  حســب  فئــوي  أســاس  علــى  احتياجاتهــم 
لتلبيــة  صممــت  خدمــات  تقــدم  أن  الشــركة  اســتطاعت  وبذلــك 
الحلــول مــن  العديــد  باســتخدام  فئــة  لــكل  الخاصــة   االحتياجــات 

الرقمية.

علــى اختــالف الوســائل التــي يســتخدمها المتعامــل فــي التعامــل مــع 
الكمبيوتــر  أو  الذكــي  الهاتــف  أكان ذلــك بواســطة  الشــركة، ســواء 
المحمــول أكان ذلــك مــن الخدمــات المفعلــة بالصــوت، فــإن خدمــات 
الشــركة تــزداد ســهولة ويســرًا علــى المتعامليــن، وسيســاعد إدخــال 
قنــوات تواصــل جديــدة بشــكل رقمــي فــي تقليــل الحاجــة للحضــور 
شــخصيًا ألفــرع الشــركة للحصــول علــى هــذه الخدمــات، وتوفيــر خيــارات 

أكثــر للوصــول لخدمــات الشــركة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت.

اإلدارة قــدرات  تنميــة  ضــرورة  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة   تــدرك 
الوســطى لديهــا لتمكينهــم مــن قيــادة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية 
بنجــاح. حيــث التحــق العديــد مــن قيــادات اإلدارة الوســطى ببرنامــج 
تدريبــي بالتعــاون مــع جامعــة وارتــون- بنســلفانيا، حيــث ركــز البرنامج 
مثــل  المجــاالت  مــن  العديــد  فــي  القــدرات  تنميــة  علــى  التدريبــي 
التخطيــط االســتراتيجي، ومهــارات القيــادة وإدارة األداء. كمــا قامــت 
الشــركة بإطــالق العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المختــارة بعنايــة مثــل 
دورة »القيــم األساســية« ودورة »العــادات الســبعة ألكثــر الشــخصيات 

ــة. تأثيــرًا«، إضافــة إلــى دورات تعنــى بتنميــة المهــارات القيادي

األعمــال اســتمرارية  إدارة  برنامــج  تطبيــق  فــي  الشــركة   بــدأت 
و ذلــك بموجــب تعميــم المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رقــم 
الوطنيــة  الهيئــة  ومتطلبــات   2020 أبوظبــي  وخطــة   )4.2014(
وشــروط  والرقابــة،  التنظيــم  ومكتــب  واألزمــات،  الطــوارئ  إلدارة 
ذلــك  شــأن  ومــن   .)ISO22301: 2012( شــهادة  علــى  الحصــول 
تمكيــن الشــركة اإلســتمرار فــي إمــداد المــاء والكهربــاء للمتعامليــن 
عبــر نظــام متكامــل وفعــال يضمــن اســتمرارية األعمــال، األمــر الــذي 
يعــزز قــدرات الشــركة عبــر مراحــل التخطيــط والتنفيــذ والتدريــب 
لضمــان اســتمرارية األعمــال بجميــع وحــدات الشــركة قبــل وخــالل 

وبعــد حــدوث حــاالت الطــواريء واألزمــات المحتملــة.

بالتعــاون مــع بلديــة أبوظبــي أطلقــت شــركة أبوظبــي للتوزيــع مبــادرة 
الجــدد دون  المــاء والكهربــاء للمســتأجرين  توثيــق لتوفيــر خدمــات 
الحاجــة لمراجعــة أفــرع الشــركة المختلفــة، حيــث يتــم تفعيــل الخدمــات 
للمتعامليــن خــالل دقائــق معــدودة أوتوماتيكيــًا. وقــد وفــرت هــذه 
المبــادرة الوقــت والجهــد الــذي قــد يبذلــه المتعامــل للحصــول علــى 
خدمــات المــاء و الكهربــاء، ممــا أثــر إيجابــًا بــدوره علــى مســتوى رضــا 
المتعامليــن، كمــا أدت هــذه المبــادرة إلــى توفيــر أكثــر مــن 60,000 

ــارة ألفــرع الشــركة ســنويًا. زي

بســهولة  الخدمــات  توفيــر  أعينهــا  نصــب  الشــركة  قيــادة  وضعــت 
ويســر، و مــن أجــل ذلــك يجــري العمــل علــى قــدم وســاق لتحويــل مراكــز 
ــم  ــى مراكــز توفــر قنــوات متعــددة لتقدي االتصــال التابعــة للشــركة إل
الرســوم  ودفــع  الخدمــات  طلــب  للمتعامليــن  يتيــح  ممــا  الخدمــات، 
ومعرفــة وضــع طلــب الخدمــة عبــر الهاتــف أو بالتواصــل عبــر وســائط 

االجتماعــي.  التواصــل 

افتتحــت  أبوظبــي،  جامعــة  مــع  االســتراتيجية  شــراكتها  إطــار  فــي 
الشــركة مركــز اتصــال متطــورًا فــي حــرم الجامعــة يتولــى توظيــف 
الطلبــة بــدوام جزئــي. وفــي الوقــت الــذي يســاعد فيــه هــذا المشــروع 
علــى  الطلبــة  يســاعد  فإنــه  إضافيــة،  تقديــم خدمــات  فــي  الشــركة 
فيــه  يتعلمــون  الــذي  الوقــت  فــي  ماديــًا،  أنفســهم  علــى  االعتمــاد 
الثقافــة المؤسســية مــن خــالل التدريــب واإلشــراف الــذي يتلقونــه مــن 

للشــركة. التابــع  المتعامليــن  فريــق خدمــة 

إطــالق برنامــج تطويــر اإلدارة الوســطى المقــدم مــن جامعــة تطبيق االستراتيجية الرقمية الجديدة للتحول الرقمي:
وارتــون- بنســلفانيا:

إطالق برنامج إدارة استمرارية األعمال:

أتمتة تفعيل حساب المتعامل عن طريق مبادرة توثيق:

تحويــل مراكــز االتصــال التابعــة للشــركة إلــى مراكــز تقديــم 
للخدمات:

منجزات شركة ابوظبي للتوزيع
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التــي  االســتراتيجية  األولويــات  مــن  الرقابيــة  بالنظــم  اإللتــزام  يعتبــر 
وضعتهــا الشــركة نصــب أعينهــا. وقــد تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق 
النتائــج المنشــودة بالتواصــل اليومــي مــع الجهــات الرقابيــة بخصــوص 

األمــور التشــغيلية واالســتراتيجية.

لألعــوام  والرقابــة«  التنظيــم  »مكتــب  تقاريــر  وحســب  وبالمجمــل، 
مــن ممتــازة  نســبًا  الشــركة  حققــت  و2016،  و2015   2014 
ناحيــة االلتــزام ببنــود الترخيــص والنتائــج الخاصــة بالكفــاءة الماليــة، أقــل 
مــن المســتهدف بنســبة 17.6% كمــا ازدادت كفــاءة اإلنفــاق الرأســمالي 
وإعــادة  الداخليــة  القــدرات  علــى  االعتمــاد  خــالل  مــن   %21.1 بنســبة 

أولويــة اإلنفــاق، كمــا تحســن العائــد علــى اإلســتثمار بنســبة %3.6.

عملــت شــركة أبوظبــي للتوزيــع علــى ترســيخ اســتراتيجيتها الخاصة بإدارة 
األصــول، حيــث اســتوفت الشــروط الموضوعــة مــن قبــل المنظمــة العالميــة 
عالميــًا، المعتمــدة   PASS  55 شــهادة  علــى  للحصــول  األصــول   إلدارة 
القيــام  بصــدد  الشــركة  أن  حيــث  للمزيــد،  حافــزًا  النجــاح  هــذا  وكان 
.ISO 55000 االعتمــاد  شــهادة  علــى  للحصــول  الالزمــة  باإلجــراءات 

خفضــت الشــركة الفتــرة المســتغرقة إلنجــاز التوصيــالت مــن )65( يومــًا 
فــي عــام 2012 إلــى )3( أيــام فقــط مــن تاريــخ إتمــام مبنــى المتعامــل. 
وتحققــت هــذه النتائــج بفضــل إعــادة هندســة اإلجــراءات وتبنــي وســائل 
ذكيــة مثــل التوصيــل الحــي فــي شــبكات التوزيــع دون الحاجــة لفصــل 
التيــار، كمــا أن الشــركة بصــدد التوســع فــي إعــادة هندســة اإلجــراءات 

لضمــان انســيابية وسالســة رحلــة المتعامــل لطلــب خدمــة التوصيــل. 

زادت شــركة أبوظبــي للتوزيــع مــن مســتوى الربــط بيــن مختلــف 
األنظمــة التقنيــة المســتخدمة لديهــا مثــل أنظمــة )ماكســيمو( 
و )أي بــي بــي ام – إلدارة المشــاريع( و )ســي ســي أنــد بــي - 
خدمــة المتعامليــن( و )ســكادا - نظــام تشــغيل الشــبكات(. 
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الربــط الــذي تــم بيــن نظامــي 
)ســكادا - نظــام تشــغيل الشــبكات( ونظــام )ســي ســي أنــد 
بي - خدمة المتعاملين( مما مكن الشــركة من إرســال رســائل 
الناجمــة  االنقطاعــات  حالــة  فــي  للمتعامليــن  قصيــرة  نصيــة 
 عــن أعمــال التوصيــل أو الصيانــة إلخطارهــم بأســباب القطــع

ومدتــه. ومــن مشــاريع الربــط التقنــي التــي يجــري العمــل عليهــا 
مشــروع الربــط بيــن نظــام )ماكســيمو( ونظــام )ســي ســي أنــد 
هــذا  يســاهم  أن  المتوقــع  ومــن  المتعامليــن(،  خدمــة   - بــي 
المشــروع فــي تبســيط إجــراءات خدمــة المتعامليــن وتوفيــر 
بصــورة  البيانــات  إلدخــال  الحاجــة  بتقليــل  والجهــد  الوقــت 

متكــررة.

بــدأت الشــركة فــي تطبيــق نظــام »أداء« لتحليــل معلومــات 
فــي  ويعتمــد  نوعــه  مــن  األحــدث  يعتبــر  الــذي  المتعامليــن 
تمكــن  التــي   )SAP HANA( منصــة  علــى  األســاس 
المتعلقــة  للمعلومــات  الفــوري  التحليــل  مــن  المســتخدم 
بالمتعامليــن. و مــن خــالل هــذا النظــام أصبــح باإلمــكان خــالل 
ــر التــي كانــت تســتغرق  ــواٍن معــدودة إعــداد وتحليــل التقاري ث

الكثيــر مــن الوقــت و الجهــد بالوســائل التقليديــة.

مــن كان   2016 عــام  فــي  للدفــع،  منفــذ   701 مــن  أكثــر  توفــر   مــع 
 الطبيعــي أن يتــم دفــع 97% مــن فواتيــر خدمــات الشــركة عبــر قنــوات
 غيــر تقليديــة، واقتصــرت نســبة المتعامليــن الذيــن دفعــوا فواتيرهــم

عــن طريــق الحضــور لمراكــز خدمــة المتعامليــن علــى 3% فقــط. وســواء 
موقــع عبــر  الدفــع  أو  البريــد  أو  الصرافــة  مكاتــب  أو  البنــك  طريــق   عــن 

الشــركة اإللكترونــي، يمكننــا القــول بثقــة إن عمــالء الشــركة يســتمتعون 
فواتيرهــم. دفــع  ســهولة  فــي  مســبوق  غيــر  بمســتوى 

تحقيق نسب عالية باإللتزام ببنود الترخيص:

تبنــي  عبــر  االســتراتيجية  األصــول  إدارة  اســتراتيجية  تعزيــز 
:PASS 55 و ISO 55000 اعتمــاد  نظامــي 

تقليل وقت توصيل المتعاملين بالشبكة:

تكامل وربط أنظمة الشركة اإللكترونية الحيوية:

اســتحداث نظــام »أداء« المتطــور لتحليــل معلومــات 
ــة: ــورة لحظي ــن بص المتعاملي

توفير قنوات متعددة للدفع:
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استراتيجيتنا
2020
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دعم مستقبل أبوظبي بالحياة والضوء
طموحنا 
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الكهربــاء  إمــدادات  ومــن  الحيــاة،  تنبثــق  والمســتدامة  النقيــة  الميــاه  مصــادر  مــن 
ــع لالســتمرار  ــع نتطل ــة يشــع أقــوى األضــواء. نحــن فــي شــركة أبوظبــي للتوزي الموثوق

فــي توفيــر هــذه العناصــر المهمــة ليســتمر النمــاء واالزدهــار فــي أبوظبــي.
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 مراجعة أهداف
خطة أبوظبي 2020

لمحة عن خطة الشركة االستراتيجية:

مراجعة المبادرات 
القائمة والمستقبلية 

لشركة أبوظبي 
للتوزيع

 هدفًا تمت مواءمتها
مع 20 هدف حكومي

محاور 
استراتيجية

هدفًا 
استراتيجيًا

مبادرة 
استراتيجية

مؤشر أداء 
استراتيجي

اقتراح مبادارات 
ومشاريع جديدة 

لتعزيز المواءمة بين 
استراتيجية الشركة 

وخطة أبوظبي 2020 
والربط بين المشاريع 

والبرامج الحكومية

قياس مدى تأثير 
المشاريع االستراتيجية، 

كاًل على حدة، على 
مؤشرات األداء الخاصة 

بالقطاع

هيكلة الخطة االستراتيجية:

يقــدم هــذا الجــزء بالتفصيــل التطلعــات االســتراتيجية التــي وضعتهــا القيــادة التنفيذيــة للشــركة للســنوات الخمــس المقبلــة. 
و تمتــاز خطــة الشــركة االســتراتيجية بالعمليــة والمرونــة ممــا يمكنهــا مــن تحقيــق العناصــر االســتراتيجية بنجــاح فــي مختلــف 
الظــروف والتحديــات. ويوضــح الرســم البيانــي فــي الصفحــة المقابلــة الطريقــة التــي تــم بموجبهــا مواءمــة خطــة الشــركة 

االســتراتيجية مــع خطــة أبوظبــي 2020.

تحتــوي إســتراتيجية الشــركة علــى 16هدفــًا اســتراتيجيًا متوائمــة بصــورة كاملــة مــع العديــد مــن أهــداف وبرامــج خطــة 
أبوظبــي. كمــا توضــح الخطــة االســتراتيجية 86 مبــادرة اســتراتيجية متوائمــة مــع برامــج خطــة أبوظبــي ويتــم قيــاس مــدى 
تحقيقهــا ألهــداف الخطــة االســتراتيجية عــن طريــق 31 مؤشــر أداء اســتراتيجي تــم وضــع مســتهدفات لتكــون ذات طابــع 

متحــد لهــا، كمــا تــم سلســلتها علــى مســتوى جميــع الوحــدات التنظيميــة فــي الشــركة.

المواءمة االستراتيجية مع خطة أبوظبي 2020:

ويعــد هــذا الربــط فــي غايــة األهميــة، ألنــه الوســيلة التــي تضمــن أن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للشــركة يســاهم فــي تحقيــق 
األهــداف الحكوميــة فــي قطــاع المــاء والكهربــاء المتضمنــة فــي خطــة أبوظبــي. وقــد قامــت وحــدة التخطيــط االســتراتيجي وأداء 
األعمــال فــي الشــركة بالتنســيق مــع جميــع اإلدارات والدوائــر فــي الشــركة مــن خــالل العديــد مــن ورش العمــل المكثفــة للوصــول 
إلــى درجــة عاليــة مــن المواءمــة بيــن مشــاريع الشــركة والبرامــج الحكوميــة، باإلضافــة إلــى ضمــان ربــط المؤشــرات الحكوميــة 
ببطاقــات األداء المتــوازن الخاصــة بــاإلدارات والدوائــر. كمــا تــم عقــد الكثيــر مــن ورش العمــل الســتقاء آراء الموظفيــن فــي تحديــث 

الخطــة االســتراتيجية وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا. 

هيكلة الخطة االستراتيجية
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2345678

 خطة أبوظبي

أهداف وبرامج 
خطة أبوظبي ذات 

الصلة

رؤية واستراتيجية 
القطاع

رؤية شركة 
أبوظبي للتوزيع

األولويات 
االستراتيجية

الطموحات 
االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

المبادرات 
االستراتيجية

المشاريع 
االستراتيجية

البرامج 
االستراتيجية 

متعددة 
المحاور 

المؤشرات 
االستراتيجية

رؤية واستراتيجية القطاع

خطة تطبيق االستراتيجية

بطاقات األداء المتوازن

خارطة الخطة االستراتيجية

رؤية أبوظبي

»مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح 
عالميًا ويمتلك القدرة على المنافسة«

 نظرة شاملة على استراتيجية الشركة
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83 

ــة أبوظبــي المتمثلــة  تهــدف خطــة أبوظبــي إلــى تحقيــق رؤي
فــي »مواصلــة العمــل علــى إقامــة مجتمــع واثــق وآمــن وبنــاء 
علــى  القــدرة  ويمتلــك  عالميــًا  ومنفتــح  مســتدام  اقتصــاد 
المنافســة«. وســتقوم الخطــة بتحقيــق األهــداف الحكوميــة 
عــن طريــق برامــج حكوميــة واســعة النطــاق تضمــن مشــاركة 
جميــع المؤسســات الحكوميــة فــي تحقيــق الخطــة.و تتعتبــر 
االســتراتيجية  للخطــة  الرئيســي  المدخــل  أبوظبــي  خطــة 
لشــركة أبوظبــي للتوزيــع ومصــدرًا رئيســيًا إللهــام القيــادة 
 التنفيذيــة فــي الشــركة لوضــع األهــداف والمبــادرات ومؤشــرات 

األداء االستراتيجية لألعوام الخمس القادمة. 

وتعتبــر شــركة أبوظبــي للتوزيــع إحدى المؤسســات الحكومية 
المهمــة العاملــة علــى تحقيــق أهــداف خطــة أبوظبــي من خالل 
تحقيــق الهــدف 17 فــي الخطــة المتمثــل فــي »قطــاع ميــاه 
ــاء وصــرف صحــي مســتدام يضمــن االســتغالل األمثــل  وكهرب
األهــداف  مــن  العديــد  تحقيــق  فــي  والمســاهمة  للمــوارد« 
متوائمــة مشــاريع  تنفيــذ  خــالل  مــن  األخــرى   الحكوميــة 
مع البرامج الحكومية المنصوص عليها في خطة أبوظبي. 

هدف

إقامــة  علــى  العمــل  »مواصلــة 
ــاد  ــاء اقتص ــن وبن ــق وآم ــع واث مجتم
مســتدام ومنفتــح عالميــً ويمتلــك 

المنافســة«.  علــى  القــدرة 

1. الشؤون الحكومية
2. البنية التحتية والبيئة

3. التنمية االقتصادية
4. األمن والعدل والسالمة

5. التنمية االجتماعية

اإلمــداد  خدمــات  وأمــان  واســتدامة  كفــاءة  ضمــان 
الطلــب. إدارة  وتحســين  والكهربــاء  بالميــاه 

تتعلق بـ:

رؤية أبوظبي

البرنامج الحكومي الرئيسي للشركة:  برنامج

خطة أبوظبي 2020

خطة أبوظبي 2020
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وفرص استثمارية 

رائدة 

وجهة سياحية 
جاذبة ذات طابع 

متميز

قضاء عادل وناجز

أهداف أساسية تتعلق بقطاع الماء والكهرباء

شــاركت شــركة أبوظبــي للتوزيــع فــي عــدد كبيــر مــن ورش العمــل 
التــي ُأُقيمــت برعايــة األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي مــن أجــل 
مواءمــة اســتراتيجية القطــاع مــع خطــة أبوظبــي 2020، وذلــك مــن 
مــن  الصــادر  االســتراتيجي  التخطيــط  دليــل  مــن  االســتفادة  خــالل 
مبادراتنــا  مواءمــة  خــالل  فمــن  التنفيــذي.  للمجلــس  العامــة  األمانــة 
ومشــاريعنا مــع برامــج الخطــة تمكنــت الشــركة مــن تحديــد األهــداف 

التــي يجــب أن تســاهم فــي تحقيقهــا.

أهداف تساهم في تحقيقها شركة أبوظبي للتوزيع

أهداف مستقبلية قد تساهم الشركة في تحقيقها

أهداف خارج نطاق صالحيات الشركة

مواءمة األهداف

أمن غذائي وقطاع 
زراعي مستدام

بيئة تنافسية 
مرنة لممارسة 

األعمال

مصفوفة المواءمة مع أهداف خطة أبوظبي 2020
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ورياضي محافظ 
على تراثه وقيمه 

األصيلة

مناطق حضرية 
متكاملة تدعم 

احتياجات المجتمع 
وجودة الحياة

 مجتمع آمن
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للمواطنين في 

سوق العمل

منظومة متكاملة 
للوقاية والجاهزية 

لضمان سالمة 
المجتمع

بيئة مستدامة 
واستغالل أمثل 

للموارد للحفاظ على 
التراث الطبيعي

قطاعات حيوية 
تسهم في التنوع 

االقتصادي
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تدعم مسيرة 

التنمية في االمارة
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معلومات وبيانات 
إحصائية دقيقة 

تدعم عملية صنع 
القرار

 توطيد أواصر 
االتحاد

 خدمات 
وتجربة متميزة 

للمتعاملين

 سمعة إعالمية 
بارزة

إدارة متكاملة 
للموارد البشرية

قطاع مياه وكهرباء 
وصرف صحي مستدام 

يضمن االستغالل 
االمثل للموارد

البنية التحتية 
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توفــر البرامــج واألهــداف المحــددة فــي خطة أبوظبــي 2020 مخططًا 
عامــًا لتحقيــق رؤيــة الحكومــة لإلمــارة. وقــد قامــت شــركة أبوظبــي 
للتوزيــع بمواءمــة جميــع المشــاريع الرأســمالية والتشــغيلية لهــا مــع 
البرامــج الحكوميــة المفصلــة فــي الخطــة للمســاهمة بشــكل فعــال 

فــي تحقيــق أهدافهــا الخمســية. 

كمــا قامــت الشــركة بموائمــة مشــاريعها بالخطــط االســتراتيجية 
ســواء  أبوظبــي،  خطــة  برامــج  تحقيــق  علــى  العامليــن  للشــركاء 
الجهــات المنســقة أو تلــك المســاهمة فــي تحقيــق تلــك البرامــج. 

مــن  مســتمرة  بصــورة  الشــركاء  مــع  بالتنســيق  الشــركة  وتقــوم 
أجــل ضمــان التنفيــذ األمثــل لجميــع المشــاريع الحيويــة فــي اإلمــارة 
ذات العالقــة ودعــم الشــركاء فــي تحقيــق أهدافهــم االســتراتيجية 

المتوائمــة مــع خطــة أبوظبــي. 

للمجلــس  العامــة  األمانــة  مــع  بالتعــاون  الشــركة  عملــت  وقــد 
التنفيــذي، الجهــة الراعيــة لخطــة أبوظبــي، مــن مواءمــة مؤشــرات 
أداء قطــاع المــاء والكهربــاء ووضــع مســتهدفات متحديــة تضمــن 
اســتمرارية العمــل الــدؤوب للتطويــر فــي جانــب التوزيــع فــي القطــاع.

التنمية االجتماعية

المواءمة مع أهداف وبرامج خطة أبوظبي 2020:

المواءمة مع أهداف وبرامج خطة أبوظبي 2020

 برنامج خطة أبوظبي 2020 رمز البرنامج الرقم

 تمكين الطلبة من خالل صقل وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم

تطوير المسارات التعليمية البديلة للطلبة

تخريج طلبة قادرين على المنافسة في سوق العمل

توفير بيئة محّفزة وداعمة لألبحاث والعلوم والتكنولوجيا

تعزيز منظومة وثقافة االبتكار

رفع التوطين في الجهات والشركات الحكومية

تطوير كفاءات ومؤهالت الباحثين عن عمل

تعزيز الصحة العامة من خالل الوقاية ومكافحة األمراض

تعزيز استقرار األسرة

تنمية الطفولة

توفير فرص متنوعة لمشاركة الشباب في المجتمع

زيادة وتطوير الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة

تمكين المرأة

تعزيز الوعي بالدين اإلسالمي

تعزيز وتنويع ثقافة العمل الخيري

 تعزيز الثقافة واإلبداع الفكري والفني

إحياء وترويج الثقافة والتراث

بناء المواهب الرياضية وتنويع المجاالت الرياضية
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األمن والعدل والسالمة

البنية التحتية والبيئة

الشؤون الحكومية

ضمان المحافظة على األمن واألمان

تعزيز التعاون في مجاالت األمن الوطني

ضمان سالمة المجتمع

تطبيق منظومة السالمة والصّحة المهنية

 تعزيز قدرات إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث واستمرارية األعمال

ضمان إمداد الطاقة واستدامة استهالكها

التخطيط المتكامل لتلبية احتياجات نمو المناطق واستدامتها

ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة تشغيلية ومالية

ضمان جودة وسرعة خدمات التطوير العمراني

ضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات اإلمداد بالمياه والكهرباء وتحسين إدارة الطلب

 تحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغّير المناخي

تطوير السياسات المالية

تطوير األداء المالي

تطوير أطر المحاسبة والمحافظة على المال العام

ضمان االستدامة المالية للقطاعات الحيوية

الرقم

الرقم

الرقم

رمز البرنامج 

رمز البرنامج 

رمز البرنامج 

 برنامج خطة أبوظبي 2020   

 برنامج خطة أبوظبي 2020   

 برنامج خطة أبوظبي 2020  
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O-20/Prg-02

O-21/Prg-01 21
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الرقم

المواءمة والتقدير الكمي لما تم تحقيقه من أهداف خطة أبوظبي:

 برنامج خطة أبوظبي 2020  رمز البرنامج 

 تفعيل نظام تشريعي متكامل

إدارة وتمكين المعرفة القانونية

 تحسين وتسهيل الخدمات واإلجراءات الحكومية

تطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

تعزيز االتصال الحكومي وزيادة الوعي بدور الجهات الحكومية

تعزيز منظومة تشريعية متكاملة إلدارة الموارد البشرية

تطوير رأس المال البشري

بناء النظام اإلحصائي في اإلمارة

تعزيز أطر التواصل والتنسيق بين الحكومة المحلية واالتحادية

 إدارة سمعة أبوظبي اإلعالمية

بعــد مراجعــة خطــة أبوظبــي 2020، قمنــا بمقارنتهــا بدقــة مــع كل 
مبــادرات ومشــاريع الشــركة القائمــة والمســتقبلية، وذلــك لتحديــد 

البرامــج التــي يمكــن أن نســاهم بهــا.

حيــث تــم عقــد ورش عمــل واجتماعــات مــع قــادة البرامــج المعنييــن 
لضمــان دمــج مشــاريعنا فــي خططهــم االســتراتيجية.

ســتكفل إدارة البرامــج الحكوميــة فــي المســتقبل أن تكــون جميــع 
المشــاريع متناغمــة تمامــًا فــي مجــال تطويــر المبــادرات، وتحديــد 
أولويــة اإلنفــاق الرأســمالي، ومــدى الحاجــة للمشـــــروع وفــي مجــال 

المخاطــر.  إدارة 

باإلضافــة إلــى تفصيــل البرامــج الحكوميــة، تحــدد الخطــة مؤشــرات 
بالمبــادرات  ربطهــا  بعــد  النجــاح  ســتقيس  التــي  الرئيســية  األداء 

والمشــاريع ذات الصلــة ببرامــج الخطــة.

قامــت شــركة أبوظبــي للتوزيــع بتحديــد مقــدار التحســينات التــي 
حققتهــا المشــاريع علــى كل مؤشــر مــن مؤشــرات األداء الرئيســية 
تحقيــق فــي  الشــركة  الســتثمارات  الكاملــة  الفائــدة   لقيــاس 

األهداف. 

المواءمة مع أهداف وبرامج خطة أبوظبي 2020
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إن تحقيق الشركة الستراتيجيتها يشكل مساهمة رئيسية 
في نجاح خطة أبوظبي 2020
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رؤيتنا

التطلعات االستراتيجية الرئيسية: 

أن تصبــح شــركة أبوظبــي للتوزيــع شــركة رائــدة فــي مجــال خدمــات توزيــع 
وتوريــد الميــاه والكهربــاء وأن يكــون ترتيبهــا ضمــن الربــع األول لقائمــة أفضــل 

شــركات عالميــة عاملــة فــي هــذا المجــال بحلــول 2020.

بناء شبكة توزيع مياه وكهرباء ذكية ومستدامة تلبي الطلب وتسهل الترشيد.
التطلع االستراتيجي األول

التطلع االستراتيجي الثاني

التطلع االستراتيجي الثالث

إسعاد المتعامل من خالل الوصول إليه بالخدمة التي تلبي احتياجاته.

اإلدارة والتحكم اآلمن بشبكة التوزيع والحفاظ على كفاءة تشغيل دائمة

تتمحــور رؤيــة الشــركة إلــى محورين رئيســين، األول هو الجوهر 
المؤسســي للشــركة واآلخــر هــو طموحهــا االســتراتيجي. فأمــا 
جوهرهــا المؤسســي فهــي روح العمــل التــي ال تقبــل التغييــر 
بغــض النظــر عمــا  قــد يعصــف بالشــركة مــن مســتجدات، 
المســتمر  التطويــر  منظومــة  تقــود  مؤسســة  دائمــا  فهــي 

بريــادة تامــة. 

الشــركة  تطمــح  الــذي  الجوهــر  فهــو  المنافســة،  حــس  أمــا 
مــن خاللــه إلــى منافســة الشــركات الرائــدة فــي العالــم فــي 
الميــاه  توزيــع  مجــال  فــي  العالميــة  الريــادة  إلــى  الوصــول 
بتكامــل  الجوهــران  ويعمــل  المتعامــل.  وخدمــة  والكهربــاء 
تــام، فلــن تســتطيع الشــركة المنافســة العالميــة إال إن تمكــن 

فيهــا حــس القيــادة فــي جميــع نواحــي العمــل وفــي جميــع 
الوظيفيــة. المســتويات 

بســاطة  بــكل  يعنــي  عالميــًا  األول  الربــع  إلــى  الوصــول  إن 
قدراتنــا  ومعرفــة  عالميــًا  باألفضــل  معياريــًا  أنفســنا  مقارنــة 
وممــا تطويرهــا.  علــى  العمــل  الواجــب  التحســين   ونواحــي 
ال شــك فيــه بــأن الوصــول إلــى القمــة يســتدعي تضافــر الجهــود 
بيــن فــرق العمــل لتحقيــق النتائــج المتميــزة والتعــاون مــع 
الشــركاء لتحقيــق الخطــط االســتراتيجية المشــتركة كل ذلــك 
 وفــق إطــار خطــة أبوظبــي التــي تدفــع بعمليــة التطويــر نحــو

تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة. 

رؤيتنا - رسالتنا - قيمنا األساسية
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رسالتنا

القيم الرئيسية:

العناية 
أن نهتــم ببعضنــا البعــض وبــكل مــن نتعامــل معهــم وذلــك بالحــرص علــى أن يكــون االحتــرام والتواضــع 

هــو جوهــر تعاملنــا مــع متعاملينــا وموظفينــا والمجتمــع الــذي نعيــش فيــه والبيئــة التــي تحيــط بنــا. 

الشفافية 
أن نعمــل بانفتــاح ووضــوح، بحيــث يصــب تبــادل المعلومــات بيننــا وبيــن اآلخريــن دائمــًا فــي مصلحــة 

أبوظبــي. وحكومــة  الشــركة 

االبتكار 
اســتخدام االبتــكار كوســيلة لمواجهــة التحديــات، وذلــك بتحويــل األفــكار المبتكــرة إلــى مشــاريع، وتشــجيع 

الموظفيــن علــى التفكيــر اإلبداعــي وتبــادل األفــكار وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس.

الملكية 
الحــرص علــى تأديــة مهامنــا ووظائفنــا علــى أكمــل وجــه وســرعة فائقــة، والتحلــي بــروح المبــادرة عنــد 
مواجهــة التحديــات، والتحلــي بــروح المســؤولية عنــد تصحيــح األخطــاء وتبــادل المعرفــة مــع اآلخريــن مــن 

االســتفادة ممــا تعلمنــاه.

العمل بروح الفريق  
ســنعمل ســويًا علــى تحقيــق األهــداف المشــتركة رغــم التحديــات، وســنعمل بتعــاون تــام مــن أجــل تحقيــق 

نتائــج باهــرة بصــورة مســتمرة.

تخطيــط وتطويــر وصيانــة وتشــغيل نظــام توزيــع موثــوق وآمــن وتقديــم 
الخدمــات التــي تلبــي أو تتجــاوز توقعــات متعاملينــا.

الــذي  الرئيســي  الشــركة  دافــع  الشــركة  رســالة  تترجــم 
يحدوهــا نحــو تحقيــق رؤيتهــا االســتراتيجية، حيــث تصــف 
الرســالة العمليــات الرئيســية التــي تعمــل علــى تنفيذهــا 

تــام.  بتناغــم  المختلفــة  الشــركة  إدارات 

ويتمثــل ذلــك فــي تخطيــط شــبكات التوزيــع فــي المقــام 
أبوظبــي،  إلمــارة  العمرانــي  التطــور  مــع  لتتــواءم  األول 
التحتيــة ومــن  البنيــة  التوســع وتطويــر  وتنفيــذ مشــاريع 
ثــم التشــغيل اآلمــن واألمثــل لشــبكات التوزيــع وصيانتهــا 

االســتباقية والتصحيحيــة إن لــزم األمــر، مــع ضمــان تطبيــق 
أعلــى معاييــر األمــن والســالمة المهنيــة لجميــع الموظفيــن 
الوســائل  رســالتنا  توضــح  كمــا  والشــركاء.  والمتعامليــن 
التــي مــن خاللهــا يتــم إســعاد المتعامــل مــن  الرئيســية 
خــالل تقديــم الخدمــات غيــر المســبوقة التــي مــن شــأنها 

أو تجاوزهــا.  احتياجاتهــم  تلبيــة 



GSالنمو واالستدامة
المحور االستراتيجي 
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A1

قطاع مياه وكهرباء 
وصرف صحي مستدام 

يضمن االستغالل األمثل 
للموارد

تخطيط وبناء شبكة 
توزيع ذكية، فاعلة، متينة 

ومستدامة

إعداد مخططات النمو 
لشبكة توزيع تدعم 

التطور العمراني 
واالقتصادي ألبوظبي

األهداف االستراتيجية لشركة أبوظبي للتوزيع المتعلقة بالنمو واالستدامة.

إدارة وتنفيذمشاريع 
التوّسع في شبكة 

التوزيع بكفاءة

بناء وإدارة الشبكة 
الذكية للتحكم 

اآلني واآلمن بشبكة 
التوزيع

قطاع حيوي يدعم 
التنوع االقتصادي

مناطق حضرية 
متكاملة تفي 

باحتياجات المجتمع 
وجودة الحياه

أهداف خطة 
أبوظبي 2020

المواءمة مع أهداف خطة أبوظبي 2020

التطلع االستراتيجي الرئيسي
 

 نحــن نــدرك أهميــة تطويــر البنــى التحتيــة الخاصــة بمــوارد الميــاه والكهربــاء بصــورة مســتدامة فــي دعــم نمــو 

ــة  ــة لمواءم ــة واالقتصادي ــة والتنظيمي ــل البيئ ــتدامة  العوام ــبان اس ــي الحس ــا ف ــك أخذن ــي. لذل ــارة أبوظب ــار إم وازده

ــذي  هدفيــن رئيســين مــن أهــداف خطــة أبوظبــي مــع مــا نســعى إلــى تحقيقــه. وهمــا بالتحديــد الهــدف رقــم )17(  ال

يوجــه قطــاع المــاء والكهربــاء نحــو »قطــاع ميــاه وكهربــاء وصــرف صحــي مســتدام يضمــن االســتغالل األمثــل للمــوارد«، 

إضافــة إلــى الهــدف رقــم )14( الــذي يتعلــق بدعــم القطاعــات الحيويــة بضمــان إمــدادات الطاقــة. كمــا تســاهم الشــركة 

 بشــكل مباشــر فــي تحقيــق الهــدف رقــم )15( الــذي يوجــه قطــاع البنيــة التحتيــة إلــى إيجــاد »مناطــق حضريــة متكاملــة 

تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياه«.
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GS12020السنة

النسبة
 100%المستهدفة

GS1-K1

GS1-V1

GS1-V3

GS1-V4

GS1-V2

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر نمو شبكات التوزيع  

عقد شراكة قوية ودائمة مع مجلس التخطيط العمراني

لمواكبة النمو المتسارع لمدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، تعمل شركة أبوظبي للتوزيع على تسريع وتيرة نمو شبكات 
التوزيع في البنى التحتية الخاصة بها لتدعم خطط التوسع الحضري إلمارة أبوظبي.

تبني أفضل الممارسات في تخطيط بنى تحتية مستدامة لشبكات التوزيع

وضع نظام متكامل وذكي لتحسين جمع وتصنيف وتحليل المعلومات الخاصة بالتنبؤ 
بمعدالت الطلب

          الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال

 وضع نظام متكامل وذكي للربط بين  أنظمة إدارة األصول واألنظمة ذات الصلة
في إمارة أبوظبي

رمز المؤشر

إعداد مخططات النمو 
لشبكة توزيع تدعم 

التطور العمراني 
واالقتصادي ألبوظبي

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المبادرة

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

المبادرة االستراتيجية

ملخص:

الهدف
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2020السنة

النسبة
90%المستهدفة

GS2

GS2-V1

GS2-V2

GS2-V3

GS2-V4

GS2-V5

GS2-V6

GS2-K1

GS2-V7

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة المشاريع المنجزة وفق الجدول الزمني المحدد 

تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة البرامج والمشاريع

اإلشراف على إدارة المشاريع التطويرية بكفاءة وحسب المواصفات والمقاييس المعمول 
بها لدى شركة أبوظبي للتوزيع

استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لزيادة انسيابية إدارة المشاريع بين الوحدات 
اإلدارية المختلفة

عقد شراكات مع شركات مؤهلة في مجال تبني أفضل الممارسات الخاصة بإدارة الجودة

تعزيز العالقات مع الموردين االستراتيجين  

تنمية وتطوير قدرات مهندسي المشاريع في مجال إدارة البرامج والمشاريع

تحسين وتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات التوزيع لتتواءم مع التوقعات بصورة 
استباقية وذكية

نقوم بمزامنة تنفيذ المشاريع لتتناغم مع التزامنا بدعم النمو في إمارة أبوظبي. إن اإلدارة الكفوءة لمشاريع البنى التحتية 
ستدعم حزمة من المبادرات لضمان إنجاز المشاريع في الزمن المحدد.

رمز المؤشر

إدارة وتنفيذمشاريع 
التوّسع في شبكة 

التوزيع بكفاءة

النمو واالستدامة

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

ملخص:

الهدف

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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GS3

GS3-K1

GS3-K2

GS3-V1

GS3-V2

GS3-V3

2020السنة

 النسبة
5%المستهدفة

2020السنة

 النسبة
10%المستهدفة

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة خسائر الكهرباء

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة خسائر المياه

بناء وإدارة الشبكة 
الذكية للتحكم اآلني 
واآلمن بشبكة التوزيع

أتمتة شبكات توزيع الماء والكهرباء

 أتمتة التحكم بنقاط خدمة المتعاملين من خالل استخدام عدادات
ذكية ومتطورة

 تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على المعدات واألجهزة والمواد المستخدمة
في الشبكات

يعنى هذا الهدف االستراتيجي باستخدام وتبني الشبكات الذكية في تشغيل ومراقبة شبكات التوزيع والتحكم بها. 
بذلك سنتمكن من أتمتة الشبكات وتبني استخدام عدادات ذكية ومتطورة تمهيدًا لتوفير متطلبات البيوت الذكية 

في المستقبل. يتضمن هذا الهدف إتاحة الفرصة للمتعاملين لتطبيق المبادرات الخاصة باستدامة اإلمداد بموارد المياه 
والكهرباء.

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر

رمز المؤشر

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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ننمو لتنمو أبوظبي، ونتبنى االستدامة
لضمان مستقبل زاهر ألجيال الغد

النمو واالستدامة



CDإسعاد المتعامل
المحور االستراتيجي 
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O21

A2

أهداف خطة 
أبوظبي 2020 خدمات وتجربة متميزة 

للمتعاملين

تقديم الخدمات الذكية 
التي تلبي حاجات 

المتعاملين في مدة 
قياسية تفوق توقعاتهم

 تسهيل إجراءات 
الخدمات

أهداف شركة أبوظبي للتوزيع االستراتيجية المتعلقة بإسعاد المتعاملين

وضع الخدمة في 
متناول المتعامل

تمكين المتعامل من 
التحكم في استهالكه 

اليومي

ــى  ــزء عل ــذا الج ــي ه ــز ف ــك نرك ــتراتيجيتها، لذل ــي إلس ــرك الرئيس ــو المح ــل ه ــع أن المتعام ــي للتوزي ــركة أبوظب ــدرك ش ت

وضــع أهــداف اســتراتيجية ترمــي إلــى إســعاد المتعامــل بتبســيط اإلجــراءات والتواصــل معــه بجميــع الوســائل الرقميــة وغيــر 

الرقميــة مــع تمكينــه مــن التحكــم فــي اســتهالكه اليومــي.

التطلع االستراتيجي الرئيسي
 

المواءمة مع أهداف خطة أبوظبي 2020
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2020 - 1999

 تطور 
خدمة المتعاملين في شركة أبوظبي للتوزيع

فحســب، إســتراتيجيًا  هدفــًا  ليــس  المتعامليــن   إســعاد 
 بــل هــو أســلوب حيــاة وثقافــة متأصلــة فــي قيــم الشــركة 

األساسية.

7 أفرع
3 موظفين في كل فرع

خدمات التوصيل والفصل
الفواتير  الورقية

إجراء استبيان 
رضا المتعاملين

الوحدات 
المتحركة 

لقراءة العدادات

علــى مــدى خمــس عشــرة عامــًا، تطــورت الشــركة مــن االعتمــاد علــى األســاليب التقليديــة 
فــي إعــداد الفواتيــر الورقيــة إلــى تبنــي المراكــز المتكاملــة لخدمــة المتعامليــن، حيــث تــم 
االســتثمار لدعــم قــدرات خدمــة المتعامليــن الحاليــة والتمهيــد للمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار 

فــي المســتقبل.

البدء في تنويع 
قنوات الدفع

 استحداث
مركز االتصال

 تطبيق نظام
 CC&B 

»نظام العناية 
بالمتعاملين«

20002004 200120052006200720082009 20022003 1999
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استخدام الوحدات 
 الميدانية المتحركة /

 ربط قراءة العدادات بنظام
CC&B

تسريع وتيرة تنويع 
قنوات الدفع 

تطوير نظام 
حديث للعدادات 

الذكية 

إعادة تصميم فاتورة 
الكهرباء )الفاتورة 
الخضراء والحمراء(

توفير الخدمات عبر 
قنوات متعددة 

كالخدمات الصوتية  
واألفرع المختلفة، ومراكز 

التسوق، والخدمات 
اإللكترونية

وضع استراتيجية 
متكاملة إلسعاد 

المتعامل

العمل على أن تكون 
تجربة المتعاملين في 

طلب الخدمات انسيابية 
عن طريق تعدد قنوات 

الخدمة

تحول الشركة إلى 
مستشار موثوق به في 
مجال ترشيد االستهالك 

على مستوى اإلمارة

الجهة الرائدة في إسعاد 
المتعاملين عن طريق 
األتمتة الكاملة لتقديم 

الخدمات

إضافة طلبات
 التوصيل بنظام

CC&B

20112015 201220162017201820192020 20132014 2010
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CD1

CD1-K1

CD1-K3

CD1-V1

CD1-V2

CD1-V3

CD1-V4

CD1-V5

CD1-K2

2020السنة

النسبة
90%المستهدفة 

2020السنة

النسبة
90%المستهدفة 

2020السنة

 الزمن المستهدف 
1)بالدقيقة(

مؤشر األداء الرئيسي: معدل رضى المتعاملين

مؤشر األداء الرئيسي: نتيجة المتعامل السري

مؤشر األداء الرئيسي: مدة انتظار المتعامل للحصول على الخدمة

توفير تجربة متميزة للمتعامل وتبسيط اإلجراءات

تبني المواصفات والمقاييس العالمية وأفضل الممارسات في مجال خدمة المتعاملين

تقليل استثنائي للوقت المستغرق لحصول المتعامل على الخدمة في أفرع خدمة المتعاملين

أولوية تقديم الخدمات لمتعاملي الحسابات الرئيسية

تحديث شامل لعملية توفير المياه الصالحة للشرب بواسطة الصهاريج

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

 تسهيل إجراءات 
الخدمات

سنعمل على تبسيط إجراءات الخدمة لتقديمها بصورة انسيابية وفورية، فما على المتعامل سوى الطلب وسنؤدي 
واجبنا بتوفير الخدمات بصورة استثنائية ووقت قصير.

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر
الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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CD2

CD2-K1

CD2-K2

CD2-V1

CD2-V2

CD2-V3

CD2-V4

CD2-V5

2020السنة

النسبة
98%المستهدفة

2020السنة

النسبة
 90%المستهدفة

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة الطلبات التي تم إجراؤها عبر القنوات الرقمية 
مقارنة مع العدد الكلي للطلبات

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة التحول الرقمي

توفير خدمات رقمية ذكية صممت خصيصا لتلبية احتياجات المتعاملين المختلفة 
وتغطي النطاق الجغرافي لشبكات االتصال

أتمتة عمليات الخدمات

تنويع منافذ تقديم الخدمات 

توفير منفذ لتقديم خدمات الجهات األخرى لدى الشركة

تحويل مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز أعمال حديثة ومتطورة

وضع الخدمة في 
متناول المتعامل

سنعمل على الوصول إلى أقصى درجات التحول الرقمي في تقديم الخدمات. كما وسنقوم بأتمتة بعض الخدمات 
 وربطها مع اإلجراءات المشتركة مع شركائنا الرئيسيين، وبذلك يمكن لمتعاملينا االستفادة من خدماتنا في كل

مكان وزمان.

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

إسعاد المتعامل

رمز المؤشر

رمز المؤشر

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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vvCD3

CD3-K1

CD3-V1

CD3-V2

CD3-V3

CD3-V4

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة الوفر في استهالك الماء والكهرباء نتيجة تطبيق 
برنامج إدارة جانب الطلب

تمكين المتعامل من 
التحكم في استهالكه 

اليومي

2030السنة

النسبة
20%المستهدفة

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

تطبيق المبادرات الخاصة ببرنامج »إدارة جانب الطلب« 

تنظيم حمالت التوعية الخاصة بترشيد االستهالك في إمارة أبوظبي

تطوير المناهج التعليمية لتشمل علوم ترشيد االستهالك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم

دعم وترويج الجهود الرامية لتركيب األلواح الشمسية للمتعاملين، وتوفير محطات التزود بالطاقة 
للمركبات الكهربائية

إن تطبيــق البرنامــج االســتراتيجي »إلدارة جانــب الطلــب« يمكننــا مــن االضطــالع بــدور قيــادي فــي المحافظــة علــى المــوارد 
ــاء ونطمــح أن نكــون المصــدر الرئيســي  ــى تخفيــض اســتهالك المــاء والكهرب ــة إلمــارة أبوظبــي. نحــن نتطلــع إل الحيوي

لتوفيــر االستشــارات المتعلقــة باســتخدام الطاقــة بكفــاءة.

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر
الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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إن خدمــة متعاملينــا هــي بطبيعــة الحــال خدمــة أُلســرنا وأعزائنــا وجيراننــا 
وزمــالء الدراســة. وهــي موصولــة إلــى مجتمــع األعمــال الــذي يدعــم االقتصــاد، 
المــدارس  وإلــى  للحيــاة،  المنقــذة  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  وإلــى 
والمؤسســات التعليميــة التــي تــزود أطفالنــا بالعلــم والمعرفــة. إن خدمــة 

متعاملينــا هــي فــي الواقــع خدمــة للمجتمــع الــذي نعيــش فيــه.

إسعاد المتعامل



OE التميز في العمليات
المحور االستراتيجي 
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OE1OE2OE3

O17

A3

O7O9O18

OE4

المواءمة مع أهداف خطة أبوظبي 2020

قطاع مياه وكهرباء 
وصرف صحي مستدام 

يضمن االستغالل 
األمثل للموارد

التوافق التام مع 
مواصفات ومقاييس 

الجودة والسالمة 
العالمية

متانة خطط الصيانة 
الدورية وتنفيذها في 
جميع مكونات شبكة 

التوزيع واالستجابة 
الفورية لألعطال الطارئة 

واإلصالح المباشر

التمديد الفوري لخطوط 
الخدمات لألحمال 

المنخفضة

المساهمة في خفض 
البصمة الكربونية 

)االنبعاث الكربوني(

قيادة العمليات بأعلى 
معايير التميز مما 

يجعل الشركة النموذج 
األفضل للجودة في 

أبوظبي

منظومة متكاملة 
للوقاية والجاهزية 

لضمان سالمة المجتمع

بيئة مستدامة 
واستغالل أمثل للموارد 

للحفاظ على التراث 
الطبيعي

مجتمع آمن

أهداف خطة 
أبوظبي 2020

التطلع االستراتيجي الرئيسي

األهداف االستراتيجية للتميز في العمليات لشركة أبوظبي للتوزيع

جميــع  لجعــل  الموضوعــة  أبوظبــي  حكومــة  بأهــداف  العمليــات  فــي  بالتميــز  الخاصــة  االســتراتيجية  أهدافنــا   تتأثــر 

القطاعــات الحيويــة تعمــل علــى أعلــى المســتويات. ســنواصل ســعينا لتحقيــق التميــز فــي جميــع عملياتنــا الرئيســية، بمــا فــي 

ذلــك اعتمــاد أفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة، وتنفيــذ خطــط الصيانــة بشــكل منهجــي لضمــان شــبكة قويــة وفعالــة، 

وتعزيــز القــدرة علــى االســتجابة إلصــالح أعطــال الشــبكة، والمســاهمة فــي الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي أبوظبــي.
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OE1

OE1-K1

OE1-K2

OE1-K3

OE1-V1

OE1-V2

OE1-V3

التوافق التام مع 
مواصفات ومقاييس 

الجودة والسالمة 
العالمية

2020السنة

النسبة
96%المستهدفة

2020السنة

0المستهدف

2020السنة

0المستهدف

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

تبني مواصفات ومقاييس الجودة والصحة العالمية في عمليات الشركة

تنفيذ مبادرة إلغاء الضرر والمخاطر لضمان األمن والسالمة الكاملة لموظفي الشركة ومقاوليها 
بالمباني ومواقع العمل التابعة للشركة

التقييم الذاتي الذكي للعمليات الداخلية

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر وقت إصابات العمل 

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر شدة إصابات العمل 

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة جودة المياه

سنواصل العمل على تعزيز ثقافة الجودة والسالمة من خالل تبني المواصفات والمقاييس العالمية واعتماد أفضل 
الممارسات لتقليل احتمالية الحوادث واإلصابات سواء في مباني الشركة أو بمواقع العمل التابعة لها.

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر

رمز المؤشر

رمز المؤشر

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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OE2

OE2-K1

OE2-K2

OE2-K3

OE2-V1

OE2-V2

OE2-V3

OE2-V4

متانة خطط الصيانة الدورية 
وتنفيذها في جميع مكونات 

شبكة التوزيع واالستجابة 
الفورية لألعطال الطارئة 

واإلصالح المباشر

2020السنة

 الفترة المستهدفة 
 50 دقيقة)بالدقيقة(

2020السنة

 0.5 مرةمرات االنقطاع 

2020السنة

 30 مرةمرات االنقطاع 

استغالل أحدث التقنيات لتوقع ومنع انقطاعات شبكات التوزيع 

تبني أفضل الممارسات العالمية في صيانة شبكات توزيع المياه و الكهرباء

اإلدارة الفاعلة لحزمة من المشاريع التطويرية المصممة لتقييم وتدعيم وتطوير شبكات التوزيع

الصيانة الحية لشبكات الجهد العالي والمنخفض  

مؤشر األداء الرئيسي: معدل مدة انقطاع شبكات توزيع الكهرباء

مؤشر األداء الرئيسي: معدل مدة انقطاع شبكات توزيع الكهرباء

مؤشر األداء الرئيسي: قطوعات شبكة توزيع المياه

سنستمر في التطوير الكامل لمفهوم الصيانة االستباقية والتصحيحية واالستثمار في قدراتنا الميدانية إلعادة التيار 
بصورة لحظية في حال حدوث األعطال غير المتوقعة لضمان استمرارية الخدمة للمتعاملين في جميع األوقات.

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

رمز المؤشر

رمز المؤشر

رمز المؤشر

التميز في العمليات

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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OE3

OE3-K1

OE3-K2

OE3-V1

OE3-V2

OE3-V3

2020السنة

 الفترة
يوم واحدالمستهدفة

مؤشر األداء الرئيسي: متوسط المدة الزمنية المستغرقة لتوصيل خدمات الماء 
للمتعامل

مؤشر األداء الرئيسي: متوسط المدة الزمنية المستغرقة لتوصيل خدمات الكهرباء 
للمتعامل

التمديد الفوري لخطوط 
الخدمات لألحمال 

المنخفضة

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

إعادة هندسة عمليات التوصيل  

التفتيش الذكي لمعامالت التوصيالت بصورة لحظية 

التوصيل الحي إلى شبكات الجهد المنخفض  

نهدف إلى توصيل خدماتنا إلى المتعاملين بصورة لحظية من خالل إعادة هندسة وأتمتة عمليات وإجراءات التوصيالت 
حتى تكون عملية التوصيل بسهولة ضغط المتعامل على زر التوصيل.

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر

رمز المؤشر

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي 

2020السنة

 الفترة
يوم واحد المستهدفة

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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OE4

OE4-K1

OE4-V1

OE4-V2

OE4-V3

OE4-V4

مؤشر األداء الرئيسي: البصمة الكربونية لشركة أبوظبي للتوزيع

المساهمة في خفض 
البصمة الكربونية 

)االنبعاث الكربوني(

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

االستعاضة بالتقنيات الحديثة عن استخدام الورق

تبني وتشجيع وسائل النقل المستدامة عبر دعم التحول إلى المركبات المستخدمة للغاز 
الطبيعي والكهرباء 

تبني المواصفات والمقاييس الخاصة بالمباني المستدامة

إعادة هندسة وتطوير العمليات الميدانية عن طريق استخدام مركز تحكم ميداني متطور 
وعمليات ميدانية ذات كفاءة عالية

سنستمر في العمل على خفض البصمة الكربونية للشركة عن طريق تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة مثل 
المكاتب الخضراء واستخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لضمان خفض االنبعاثات الكربونية، 

باإلضافة إلى تطوير العمليات الميدانية لتكون أكثر كفاءة. 

رمز المؤشر

التميز في العمليات

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

 دور مسانددور قيادي 

2020السنة

الكمية
 1202 طونالمستهدفة

دائرة خدمة الوحدة اإلدارية
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال



PDOالتميز في األداء
المحور االستراتيجي 
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PDO1

O23

A4

O22 O2

PDO2PDO3

PDO4PDO5PDO6

المواءمة مع أهداف خطة أبوظبي 2020

مشاركة فعالة 
للمواطنين في سوق 

العمل

شركة ذات أداء متميز 
يقودها موظف فخور 

وذو كفاءة عالية

خلق بيئة جاذبة تشّجع 
االبتكار وتدعم اإلبداع

النهوض بالشركة 
لتكون ذات عالمة بارزة 
وشعار يترجم الطموح

مشاركة مجتمعية 
هادفة و عالقة متينة 

مع الشركاء

نموذج مالي فعال

استقطاب وتطوير 
الكوادر الوطنية في 

مختلف الوظائف 
والحفاظ عليها

التمّيز المؤّسسي 
في األداء العام

سمعة إعالمية 
مرموقة

إدارة متكاملة 
للموارد البشرية

أهداف خطة 
أبوظبي 2020

التطلع االستراتيجي الرئيسي

سياســة  اعتمــدت  لذلــك  النجــاح،  أســاس  هــو  األداء  فــي  التميــز  أن  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة   تــدرك 
 تمكيــن الموظفيــن وغــرس مفاهيــم االبتــكار واإلبــداع لتكــون الســمة الســائدة فــي بيئــة العمــل. كمــا 
تعمــل الشــركة علــى التفاعــل الحيــوي مــع الشــركاء الرئيســيين وتأكيــد التزامهــا بمســئولياتها تجــاه 

المجتمــع. يقــدم هــذا الجــزء تفاصيــل األهــداف الداعمــة لذلــك.

األهداف االستراتيجية لمحور التميز في األداء في شركة أبوظبي للتوزيع
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PDO1

PDO1-K1

PDO1-V1

PDO1-V2

PDO1-V3

PDO1-V4

PDO1-V5

PDO1-V6

PDO1-V7

PDO1-K2

PDO1-V8

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر قياس درجة نضج االبتكار المؤسسي

خلق بيئة جاذبة تشّجع 
االبتكار وتدعم اإلبداع

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

تطوير نظام إلكتروني متطور لتمكين اإلدارة الفاعلة لعمليات االبتكار واإلبداع واالختراع في الشركة

دعم فعاليات ومؤتمرات االبتكار المحلية والعالمية 

استحداث أماكن مخصصة للتفكير المبتكر في جميع مباني الشركة في جميع المناطق الجغرافية

استخدام أدوات استشراف المستقبل ومسرعات تطوير األعمال لتسريع عملية التطوير 
المؤسسي في الشركة

دعم البحث العلمي في مجال العلوم الحديثة والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية

تكثيف الملتقيات الدورية بين أعضاء اإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة

زرع ثقافة إسعاد المتعاملين في النسيج المؤسسي من خالل التدريب والتثقيف المستمر

دعم الفعاليات واألنشطة الرياضية المتنوعة

سنعمل على إنشاء بيئة تعزز وتدعم االبتكار، ُتستغل فيها الطاقات الفكرية الكامنة، وتمكن الموظفين من قيادة الشركة 
نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر
الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي 

2020السنة

 النسبة
90%المستهدفة

2020السنة

 النسبة
100%المستهدفة

 قسم التخطيط
االستراتيجي وأداء األعمال

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر مستوى مشاركة الموظفين 
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PDO2

PDO2-K1

PDO2-V1

PDO2-V2

PDO2-V3

PDO2-V4

PDO2-V5

PDO2-V6

PDO2-V7

PDO2-V8

PDO2-V9

PDO2-V10

PDO2-V11

PDO2-V12

استقطاب وتطوير 
الكوادر الوطنية في 

مختلف الوظائف 
والحفاظ عليها

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

مؤشر أداء رئيسي: نسبة التوطين  

تسريع وتيرة التوطين في جميع إدارات الشركة مع التركيز على التوطين الوضائف الحيوية

خلق شراكات مع المؤسسات التعليمية بغرض جذب الكوادر الوطنية

تطوير برامج تدريبية مصممة لتلبية االحتياجات التطويرية الخاصة بالموظف

تسريع وتيرة تطوير وتأهيل أفراد اإلدارة الوسطى

مبادرة »تمكين« لتطوير كوادر اإلدارة الوسطى وتمكينهم من من قيادة تنفيذ الخطة االستراتيجية 

توفير منح دراسية للطالب بمؤسسات التعليم المحلية والعالمية

تطوير برامج تطوير مهنية للكوادر المواطنة تضمن التدرج الوظيفي السليم

االستمرار في تمكين المرأة وإعداد قيادات المستقبل النسائية

تأسيس مراكز للحضانة والرعاية األسرية خاصة باألم العاملة

دعم المشاركة الفعالة لموظفي الشركة من ذوي اإلحتياجات الخاصة في التطوير المؤسسي

استحداث برامج تطوير موظفي الشركة في مجال ريادة األعمال

تطوير برامج رفع مستوى الصحة المهنية الجسدية والنفسية

إن كوادرنا المواطنة هي ما نعول عليه لتحقيق هذه االستراتيجية. سنزيد من االستثمار في تطوير مواردنا البشرية، 
 وسنعمل على جذب أفضل الكفاءات ووضع وتصميم البرامج التطويرية لتلبية احتياجات الموظف الخاصة لتكون 

مسيرته المهنية واضحة المعالم وتلبي طموحاته.

رمز المؤشر

التمير في اآلداء

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال

2020السنة

 النسبة
49%المستهدفة
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PDO3

PDO3-K1

PDO3-V1

PDO3-V2

PDO3-V3

PDO3-V4

PDO3-V5

PDO3-V6

PDO3-V7

PDO3-V8

PDO3-K2

PDO3-V9

 التمّيز المؤّسسي 
في األداء العام

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

تطوير ورقمنة عمليات الشركة الرئيسية

تبني استراتيجية متكاملة لتطوير العمليات الميدانية واستخدام سبل التعدد المهني

االستمرار في زيادة التعاون المؤسسي بين الوحدات التنظيمية لتحقيق الخطة االستراتيجية

تطوير وحدات دعم األعمال للتركيز على المتعامل الداخلي 

توحيد ورقمنة عمليات تنفيذ الخطة االستراتيجية وإدارة األداء المؤسسي

تطبيق منظومة متكاملة للتطوير المؤسسي وفق معايير جائزة أبوظبي

تبني إدارة الجودة الشاملة واستخدام المفاهيم اإلدارية الخاصة بـ )6 سيغما(

 إطالق »جائزة شركة أبوظبي للتوزيع للتميز واالبتكار«

تبني استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في جميع الوحدات التنظيمية في الشركة

سنستمر في جعل التميز هو الصفة المالزمة لكل ما نقوم به، وسنحقق ذلك بوضوح الرؤية الخاصة بالروابط الجلية بين 
استراتيجية الشركة بشكل عام وعالقتها باستراتيجيات تطوير األعمال التخصصية وصواًل إلى العمليات اليومية. لن 

نكتفي بالنتائج المتميزة التي تحققت، بل سنعمل على تحقيق المزيد.

2020السنة

 النسبة
100%المستهدفة

2020السنة

الدرجة
5.0المستهدفة

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة االلتزام بمتطلبات معايير التميز الحكومي في إمارة أبوظبي

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر نضح التحول الرقمي 

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر
الهدف

درجات

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي 

 قسم التخطيط
االستراتيجي وأداء األعمال

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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PDO4

PDO4-K1

PDO4-V1

PDO4-V2

PDO4-V3

PDO4-V4

النهوض بالشركة لتكون 
ذات عالمة بارزة وشعار 

يترجم الطموح

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي للتعريف بشعار الشركة وعالمتها

المشاركة في الفعاليات الوطنية الرامية إلى إحياء ونشر التراث الثقافي

رعاية الفعاليات المحلية والدولية المرموقة

المشاركة في دعم الحمالت الترويجية والتثقيفية 

سنعمل على النهوض بعالمة الشركة التجارية لزيادة ارتباط شعارها وعالمتها التجارية بما تحققه من نجاحات على 
الصعيدين المحلي والدولي، والمساهمة في رفع اسم أبوظبي في مجاالت ترشيد المياه والكهرباء واالبتكار في مجاالت 

الطاقة التقليدية والمتجددة باإلضافة إلى العديد من المجاالت األخرى التي تعمل على تحقيقها الشركة. 

2020السنة

 النسبة
90%المستهدفة

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة تعرف المجتمع على عالمة الشركة التجارية
رمز المؤشر

التميز في اآلداء

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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Strategic goals, KPIs & targets, and Initiatives 2.5

PDO5

PDO5-K1

PDO5-K2

PDO5-V1

PDO5-V2

PDO5-V3

PDO5-V4

PDO5-V5

PDO5-V6

PDO5-V7

PDO5-V8

PDO5-K3

مشاركة مجتمعية 
هادفة و عالقة متينة 

مع الشركاء

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

2020السنة

عدد الساعات 
10,000المستهدفة

2020السنة

95%الهدف

2020السنة

100%الهدف

موشر األداء الرئيسي: إجمالي عدد ساعات العمل التطوعية التي شارك بها 
موظفو الشركة

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر مستوى مشاركة شركاء الشركة االستراتيجيون

مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر االلتزام باألنظمة الرقابية

المشاركة ودعم البرامج المجتمعية في إمارة أبوظبي

العمل على تقوية وتنويع العمل الخيري في داخل الدولة وخارجها

توفير التدريب التقني واإلداري لدعم تطوير طلبة المدارس والجامعات

توفير فرص العمل بنظام الدوام الجزئي للطالب

زيادة مستوى االلتزام التام باألنظمة الرقابية

إقامة ورش عمل تتعلق بالتطوير المهني لطالب الدراسات العليا والباحثين عن العمل

تطبيق استراتيجية متكاملة لتعزيز العالقات االستراتيجية مع الشركاء 

التنسيق المستمر مع الشركاء في مجاالت األمن الوطني 

توطيد الروابط المشتركة مع شركائنا الرئيسيين هو أولوية استراتيجية، وسنعمل على تقوية واستمرار هذه الروابط. 
سنسعى إلى رد شيء من األفضال الكثيرة لهذا المجتمع، وسنساهم في نمو الخير والرفاه واالزدهار في إمارة أبوظبي.

األهداف االستراتيجية، مؤشرات األداء الرئيسية، المستهدفات والمبادرات

رمز المؤشر

رمز المؤشر

رمز المؤشر

الهدف

ساعة

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي 

 قسم التخطيط
االستراتيجي وأداء األعمال

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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PDO6

PDO6-K1

PDO6-K1

PDO6-K1

PDO6-V1

PDO6-V2

PDO6-V3

نموذج مالي فعال

المبادرة االستراتيجيةرمز المبادرة

2020السنة

النسبة
5%المستهدفة

2020السنة

النسبة
5%المستهدفة

2020السنة

النسبة
11%المستهدفة

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة التفاوت في اإلنفاق التشغيلي

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة التفاوت في اإلنفاق الرأسمالي

مؤشر األداء الرئيسي: نسبة الدين من الفوترة

تنويع مصادر الدخل ضمن اأُلطر التنظيمية

تطبيق مفاهيم الحوكمة المالية لزيادة الكفاءة وتوفير النفقات

تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الديون

سنواصل العمل على زيادة الكفاءة المالية من خالل تبني أفضل الممارسات في مجاالت الحوكمة المالية وترشيد اإلنفاق 
 وتحصيل الديون. كما سنعمل على تنويع مصادر الدخل كجزء من واجبنا في المساهمة في تحقيق التنوع االقتصادي

في إمارة أبوظبي وفق اإلطار التنظيمي المنصوص عليه في رخصة الشركة الممنوحة من قبل مكتب التنظيم والرقابة.

رمز المؤشر

رمز المؤشر

رمز المؤشر

التمير في اآلداء

الهدف

ملخص:

الجهات المناط بها تحقيق الهدف االستراتيجي

الوحدة اإلدارية

 دور مسانددور قيادي 

دائرة خدمة 
المتعاملين

دائرة إدارة 
األصول

دائرة 
التشغيل

دائرة المشاريع 
والتوصيالت

دائرة مساندة 
األعمال
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DSM

BCM

O17

O9

إدارة جانب الطلب

إدارة استمرارية األعمال
ــد المخاطــر  ــة التــي تهــدف إلــى تحدي »هــي مجموعــة مــن العمليــات اإلداري
والتهديــدات ومواطــن الضعــف التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى قــدرة 
الشــركة فــي االســتمرار فــي األعمــال. ومــن هــذا المنطلــق يتــم وضــع اإلطــار 
الداعــم لزيــادة مرونــة الشــركة وقدرتهــا علــى التكيــف واســتعادة القــدرات 

واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ«.

تتضمــن البرامــج االســتراتيجية عــددًا مــن المبــادرات والمشــاريع التــي تغطــي معظــم 
المحــاور االســتراتيجية للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف المخطــط لهــا.  

العمــل علــى إحــدات تغييــر فــي الطلــب علــى الطاقــة مــن خــالل اســتخدام 
وســائل عــدة: كالتحفيــز المالــي والبرامــج التثقيفيــة لتغييــر ســلوكيات 

وأنمــاط االســتهالك.

قطاع مياه وكهرباء وصرف 
صحي مستدام يضمن 

االستغالل األمثل للموارد.

منظومة متكاملة للوقاية 
والجاهزية لضمان سالمة 

المجتمع.

البرامج االستراتيجية
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يتكــون برنامــج إدارة جانــب الطلــب مــن عــدة برامــج مرنــة ومترابطــة 
تهــدف إلــى تمكيــن المتعامليــن مــن تخفيــض اســتهالكهم الكلــي 

مــن المــاء والكهربــاء وتغييــر حــدة الطلــب فــي ســاعات الــذروة.

ونظــرًا لبرنامــج حكومــة أبوظبــي الطمــوح للنمــو االقتصــادي والتطــور 
فــإن  بعدهــا،  ومــا   2030 أبوظبــي  رؤيــة  فــي  الُمضمــن  االجتماعــي 
والكهربــاء  المــاء  علــى  الطلــب  زيــادة  تشــكل  أن  المتوقــع  مــن 
ضغطــًا إضافيــًا علــى البنــى التحتيــة وعلــى المــوارد الطبيعيــة فــي 
للمشــاريع  السياســية  األطــر  ضمــن  الحكومــة  وضعــت  لذلــك  اإلمــارة، 
التطويريــة االســتدامة فــي مقدمــة الشــروط التــي يجــب االلتــزام الصــارم 
تتعلــق  اســتراتيجيات  بوضــع  الحكومــة  قامــت  ذلــك  إلــى  بهــا. 
الدقيقــة  الحســابات  االعتبــار  عيــن  فــي  تضــع  والطلــب  بالعــرض 
للســلبيات واإليجابيــات المتعلقــة بجوانــب العــرض والطلــب الخاصــة 
باســتخدام الوقــود الحجــري، كمــا تضــع فــي الحســبان خطــط اإلمــارة فــي 
زيــادة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي المســتقبل. كمــا تم 
إجراء دراســات بشــأن الطرق والوســائل المؤدية إلى ترشــيد االســتهالك 
فــي القطاعــات الســكنية والحكوميــة والتجاريــة والصناعيــة والزراعيــة.

تهــدف شــركة أبوظبــي للتوزيــع إلــى أن تكــون مصــدرًا موثوقــًا يلجــأ 
إليــه المتعاملــون لمســاعدتهم فــي إدراك مــدى تأثيــر اســتهالكهم 
للمــاء والكهربــاء علــى بيئــة الدولــة بشــكل عــام. وســنعمل علــى 
مســاعدتهم علــى التوصــل إلــى قــرارات مدروســة وواعيــة تمكنهــم مــن 

ترشــيد اســتخدامهم لهــذه المــوارد الهامــة.

الطلــب  جانــب  بــإدارة  الخــاص  الشــركة  برنامــج  تصميــم  ســيتم 
مــن  االســتفادة  وســتتم  المتعامليــن،  قطاعــات  جميــع  ليســتهدف 
المــاء  تســتخدم  التــي  الجهــة  لتحديــد  االســتراتيجي  التحليــل 
والكهربــاء وكيفيــة االســتخدام، وبالتالــي تحديــد الطــرق المؤديــة إلــى 
ســيعمل  االســتخدام.  كفــاءة  زيــادة  طريــق  عــن  االســتهالك  ترشــيد 
برنامــج إدارة جانــب الطلــب علــى توفيــر المعلومــات إضافــة إلــى التعريــف 
بأحــدث االبتــكارات لتمكيــن المتعامليــن فــي مختلــف القطاعــات مــن 

البرنامــج.  هــذا  مــن  اإليجابيــة  االســتفادة 

والكهربــاء  المــاء  قطاعــي  بيــن  الوثيــق  االرتبــاط  منطلــق  ومــن 
ــة، ســيتعامل برنامــج إدارة جانــب الطلــب مــع ترشــيد اســتهالك  بالدول
اإلجرائيــة  الخطــوات  حزمــة  بــأن  علمــا  معــَا.  والكهربــاء  المــاء 
وعمــل  الســكان  قطــاع  تثقيــف  علــى  تركــز  البدايــة  فــي  المقترحــة 
الســتهالك  المرشــدة  واألجهــزة  المعــدات  قيمــة  فــي  خصومــات 
للمرافــق  استشــارية  خدمــات  توفيــر  إلــى  إضافــة  والكهربــاء،  المــاء 
الصناعيــة بخصــوص ترشــيد اســتهالك هــذه المــوارد القيمــة. ومــن 
عــدة  البدايــة  فــي  المقترحــة  اإلجرائيــة  الخطــوات  حزمــة  ضمــن 
 إجــراءات تســتهدف ترشــيد اســتهالك الميــاه علــى وجــه الخصــوص،
كتحديــد مصــادر تســرب الميــاه فــي القطــاع الســكني أو الخطــوات 
ــا حزمــة الخطــوات  الراميــة لترشــيد اســتهالك المــاء فــي المســاجد. أم
اإلجرائيــة المقترحــة لترشــيد اســتهالك الكهربــاء فتتضمــن اســتخدام 
وحــدات تبريــد أكثــر كفــاءة و تحديــث نظــم اإلنــارة بالمرافــق الحكوميــة 

الطاقــة.  اســتهالك  فــي  كفــاءة  أكثــر  لتكــون  والصناعيــة 

باإلضافة إلى جهود الشــركة المشــار اليها بخصوص تخفيض وترشــيد 
االســتهالك، ســيركز برنامــج إدارة جانــب الطلــب علــى تخفيــض الطلــب 
فــي ســاعات الــذروة مــن خــالل العديــد مــن المبــادرات. إن مبادراتنــا 
التثقيفيــة والتعليميــة ســتزود المتعامليــن مــن مختلــف القطاعــات 
الــذروة(  )أوقــات  جــدًا  مرتفعــًا  الطلــب  فيهــا  يكــون  التــي  باألوقــات 
مــع توضيــح الفوائــد الممكنــة عنــد تحويــل القيــام ببعــض النشــاطات 

ألوقــات ُأخــرى يكــون فيهــا الطلــب أقــل.

إننــا ملتزمــون بإجــراء تقييــم دوري لبرنامــج إدارة جانــب الطلــب لضمــان 
التــي  لألهــداف  وتحقيقــه  المســتهدفة  القطاعــات  لجميــع  شــموله 
وضــع مــن أجلهــا، ممــا يعنــي إجــراء تقييــم لمــدى فاعليــة البرنامــج 
للتأثيــر  باإلضافــة  حــدة  علــى  قطــاع  لــكل  االســتهالك  ترشــيد  فــي 

العــام. االســتهالك  علــى  للبرنامــج  الكلــي 

يهــدف برنامــج إدارة جانــب الطلــب الخــاص بشــركة أبوظبــي للتوزيــع 
مشــاربهم  اختــالف  علــى  المتعامليــن  جميــع  مــع  التواصــل  إلــى 
باســتخدام وســائل التواصــل ذات الصلــة، كمــا ســيوفر البرنامــج دليــاًل 
والكهربــاء،  للمــاء  والرشــيد  األمثــل  االســتخدام  لطــرق  إرشــاديًا 
ســيؤدي ذلــك علــى المــدى الطويــل وباســتمرار الدعــم المقــدم مــن 
تخفيــض  فــي  المرجــوة  األهــداف  تحقيــق  إلــى  للمتعامليــن  الشــركة 
الطلــب. ســيركز البرنامــج فــي العاميــن األوليــن علــى تطويــر منصــة 
علمــًا  الطلــب،  جانــب  إلدارة  مخصــص  بالشــركة  قســم  إنشــاء  لدعــم 
بــأن الشــركة قامــت عنــد إطــالق حزمــة المبــادرات االبتدائيــة بالتعاقــد 
مــع شــركة )RTI( العالميــة لتقييــم الخطــوات المتخــذة والنشــاطات 
ــاء القــدرات الذاتيــة للشــركة فــي  ــإدارة جانــب الطلــب ولبن المتعلقــة ب
هــذا المجــال، عنــد نهايــة هــذه الفتــرة ســنكون قــد انتهينــا مــن وضــع 
خطــة مــن ثــالث ســنوات لتقــود قســم إدارة جانــب الطلــب نحــو النجــاح 

فــي تحقيــق األهــداف المتوقعــة عنــد منتصــف المــدة.

بعــد انقضــاء العاميــن األوليــن ســيتحمل قســم إدارة جانــب الطلــب 
كإدارة  ككل،  البرنامــج  وتنفيــذ  تطويــر  مســؤولية  بالشــركة 
 المبــادرات التــي تــم إطالقهــا ســابقًا وتطويــر وتنفيــذ مبــادرات جديــدة،
والقيــام بإجــراءات )المعايــرة والتحقــق( إلثبــات التوفيــر الــذي تــم تحقيقه 
الخطــة  وضــع  إلــى  باإلضافــة  هــذا  والكهربــاء،  المــاء  اســتهالك  فــي 
المشــار  الثانيــة  الثالثيــة  الخطــة  وضــع  مــن  الهــدف  التاليــة.  الثالثيــة 
القطاعــات  جميــع  مــن  المتعامليــن  مشــاركة  زيــادة  هــو  أعــاله  إليهــا 
الوســائل  وتحديــد  المتوقعــة  المتغيــرات  مــع  التكيــف  طريــق  عــن 
والكيفيــة التــي يمكــن بهــا اســتغالل التكنولوجيــا المســتحدثة فــي 
ــاء. رفــع ســقف الطموحــات الخاصــة بترشــيد اســتهالك المــاء والكهرب

بواســطة تقييــم الوضــع الراهــن والقــدرات التقنيــة الممكنــة والمتوفــرة، 
تــم تحديــد ســبعة وثالثيــن )37( خطــوة إجرائيــة لتطبيــق برنامــج إدارة 
جانــب الطلــب، ثــم تــم تقييــم كل إجــراء بتحديــد )16( معيــارًا للقيــاس، 
ومــن ثــم تحديــد أولويــة كل إجــراء حســب نتيجــة التقييــم )تــم إعطــاء 
األولويــة لإلجــراء الــذي حقــق أعلــى درجــة ثــم الــذي يليــه فالــذي يليــه 
وهكــذا(. علــى هــذا األســاس تــم اختيــار الخطــوات اإلجرائيــة التاليــة 

البدايــة: فــي  المقترحــة  اإلجرائيــة  الخطــوات  حزمــة  لتمثــل 

تثقيــف المســتهلكين بالقطــاع الســكني لحملهــم علــى التفاعــل   •
واعتمــاد الســلوكيات الناتجــة عــن ثقافــة ترشــيد اســتهالك المــاء 
حســومات  برنامــج  إطــالق  طريــق  عــن  تحفيزهــم  و  والكهربــاء، 
بوحــدات  التبريــد  وحــدات  اســتبدال  تكلفــة  علــى  وتخفيضــات 
نوافــذ أقــل اســتهالكًا للطاقــة، أو عنــد تركيبهــم للمراحيــض األقــل 

للميــاه. اســتهالكًا 

•  إطالق برنامج للكشف عن تسرب المياه ومعالجته

تعريــف المســتهلكين بالقطاعــات الحكوميــة والتجاريــة والصناعيــة   •
باألســاليب المخفضــة الســتهالك الميــاه ووضــع برامــج لزيــادة نســبة 

مشــاركتهم وتفاعلهــم مــع البرامــج ذات الصلــة.

توفيــر برنامــج تمويــل حكومــي لصيانــة أو تبديــل وحــدات التبريــد   •
غيــر المســتخدمة للميــاه أو تركيــب أنظمــة إنــارة موفــرة للطاقــة.

صناعيــة  مرافــق   )6( ســتة  ألكبــر  استشــارية  خدمــات  توفيــر   • 
لمســاعدتها على تبني أســاليب ترشــد االســتهالك وعلى اســتخدام 

برنامج إدارة جانب الطلب:

البرامج االستراتيجية

المصدر: استراتيجية إدارة جانب األداء لدى شركة أبوظبي للتوزيع
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بصــورة  والكهربــاء  المــاء  تســتخدم  للبيئــة(  )صديقــة  تكنولوجيــة 
المســاجد  فــي  الميــاه  اســتهالك  لتخفيــض  برنامــج  وإطــالق  أقــل. 
تتوقــف  ميــاه  صنابيــر  اســتخدام  منهــا  عديــدة  تقنيــات  باســتخدام 
تلقائيــا عنــد عــدم االســتخدام وذات معــدل معتــدل للتدفــق لتجنــب 

الهــدر.

تواجــه  أن  المتوقــع  مــن  التــي  الصعوبــات  إلــى  هنــا  اإلشــارة  مــن  والبــد 
تطبيــق برنامــج إدارة جانــب الطلــب، حيــث تواجــه إمــارة أبوظبــي العديــد 
مــن العقبــات فــي طريــق جهودهــا الراميــة لتخفيــض اســتهالك الميــاه 

والكهربــاء نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

القصيــر  المــدى  علــى  ينفقونــه  مــا  بــأن  المتعامليــن  إقنــاع  صعوبــة   •
ســيتحول  والكهربــاء  الميــاه  اســتهالك  توفــر  معــدات  تركيــب  علــى 
إلــى وفــورات علــى المــدى الطويــل، خصوصــًا فــي ظــل انخفــاض تعرفــة 

والكهربــاء. الميــاه  اســتهالك 

عــدم وجــود حافــز يدفــع قاطنــي المبانــي الســكنية متعــددة الطوابــق   •
وحــدات  أن  حيــث  التبريــد،  عــن  الناتــج  الكهربــاء  اســتهالك  لترشــيد 
التبريــد فــي العــادة مركزيــة ويتــم دفعهــا عــن طريــق مالــك العقــار 

اإليجاريــة. القيمــة  علــى  التقديريــة  كلفتهــا  وإضافــة 

درجــات الحــرارة المرتفعــة وارتفــاع الرطوبــة النســبية خــالل شــهر الصيــف   •
تجعــل تكييــف الهــواء )التبريــد( مــن الضروريــات وليــس الكماليــات، 
حيــث تشــكل الزيــادة فــي اســتهالك الكهربــاء لغــرض التبريــد )%60( 
مــن الزيــادة المعتــادة فــي االســتهالك خــالل فصــل الصيــف بالمبانــي 

الســكنية متعــددة الطوابــق.

ــاء بإمــارة أبوظبــي  لقــد شــكل انخفــاض تعرفــة اســتهالك الميــاه والكهرب
عائقــا امــام تبنــي تكنولوجيــة )صديقــة للبيئــة( تســتخدم المــاء والكهربــاء 
الميــاه  فاتــورة  وانخفــاض  الســخي  الحكومــي  الدعــم  فمــع  أقــل،  بصــورة 
الطاقــة تكلفــة  أصبحــت  اإلنتــاج  تكلفــة  عــن  كبيــر  بشــكل   والكهربــاء 
التجاريــة، كمــا أن ترشــيد  الناحيــة  والميــاه ال تشــكل هاجســًا كبيــرًا مــن 
االســتهالك ال يقــدم فوائــد اقتصاديــة كبيــرة وملموســة. لذلــك فــإن اإلصــالح 
التدريجــي لتعرفــة اســتهالك الميــاه والكهربــاء وحمــالت التوعيــة والتثقيــف 
وســلوك  ثقافــة  ترســيخ  علــى  تعمــل  أن  شــأنها  مــن  المنظمــة 

الترشــيد.

محركات برنامج إدارة الطلب الخاص بشركة أبوظبي للتوزيع

)DSM( برنامج إدارة جانب األداء

أهداف برنامج إدارة جانب الطلبرؤية برنامج إدارة جانب الطلب الخاص بالشركة

تثقيف المجتمع 
ورفع درجة وعيه 

بضرورة المحافظة 
على هذه الموارد 

المحدودة

تقليل تكلفة 
الدعم الحكومي 
للماء والكهرباء

عمل دراسات 
المقارنة المعيارية 

لتوفير المعلومات 
الالزمة لواضعي 

السياسات 
والتشريعات

 توفير الوقود 
المستخدم 

في إنتاج الماء 
والكهرباء

تعزيز األمن 
والسالمة فيما 
يتعلق بقطاع 

الماء والكهرباء

المساهمة في 
صنع تحول السوق 

نحو اعتماد 
دعم الترشيد 
في المنتجات 

والخدمات والمباني

أن نجعــل شــركة أبوظبــي للتوزيــع مصــدر موثــوق للنصائــح واإلرشــادات 
الخاصــة بالترشــيد، والعمــل علــى زيــادة وعــي المتعامليــن باآلثــار البيئيــة 
ــق  ــاء، وتمكينهــم مــن الحقائ ــة عــن اســتخدامهم للمــاء والكهرب المترتب
والمعلومــات بحيــث يصبــح اســتهالكهم لهــذه المــوارد الثمينــة داعــم 

للترشــيد واالســتدامة. 

نســعى الــى تخفيــض اســتهالك الميــاه والكهربــاء 
العــام  بحلــول   )%20( بالمئــة  عشــرين  بنســبة 
إدارة  برنامــج  محــركات  باســتخدام  وذلــك   ،2020

للتوزيــع.  ابوظبــي  بشــركة  الخــاص  الطلــب 
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مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  هــو  األعمــال  اســتمرارية  إدارة  برنامــج  إن 
المخاطــر  تحديــد  إلــى  تهــدف  التــي  اإلداريــة  اإلجرائيــة  الخطــوات 
علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  الضعــف  ونقــاط  والمهــددات  الكامنــة 
قــدرة المؤسســة علــى االســتمرار فــي أداء أعمالهــا. حيــث تعمــل إدارة 
اســتمرارية األعمــال علــى وضــع األطــر لبنــاء مؤسســة قويــة ومرنــة 

قــادرة علــى االســتجابة بفعاليــة لجميــع الظــروف.

ســيعمل برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال الخــاص بشــركة أبوظبــي 
تقديــم  فــي  االســتمرار  علــى  الشــركة  قــدرة  زيــادة  علــى  للتوزيــع 
عليــه  ومتفــق  مقبــول  بمســتوى  الطارئــة  الحــاالت  فــي  خدماتهــا 
ــر  مســبقًا. ســيتم عمــل تقييــم شــامل للمخاطــر التــي يمكــن أن تؤث
اعمالهــا  أداء  فــي  االســتمرار  علــى  الشــركة  قــدرة  علــى  ســلبًا 
أفضــل  ســتوضع  التقييــم  هــذا  علــى  وبنــاء  خدماتهــا،  وتقديــم 
شــركائنا  ومصالــح  الشــركة  ســمعة  لحمايــة  الممكنــة  الحلــول 

لرئيســيين.  ا

األعمــال  اســتمرارية  إدارة  لبرنامــج  الموضوعيــة  األهــداف 
للتوزيــع:  أبوظبــي  بشــركة  الخــاص 

يتضمن إطار األهداف الخاصة ببرنامج إدارة استمرارية األعمال ما يلي:

المحافظة على حياة ورفاهية وثقة الموظفين.   •

المحافظة على أصول شركة أبوظبي للتوزيع.  •

المحافظة على ثقة الشركاء الرئيسيين الداخليين والخارجيين.  •

بنــاء القــدرة علــى اســتعادة ومواصلــة األعمــال والخدمــات الضروريــة   • 
التي تقدمها الشركة.

تخفيف حدة الخسائر المالية وغير المالية.  •

إلدارة  برنامــج  وضــع  علــى  للتوزيــع  أبوظبــي  شــركة  ســتعمل    •
اســتمرارية األعمــال لتتمكــن مــن االســتمرار فــي القيــام بواجباتهــا 
خــالل  المتعامليــن  توقعــات  ترضــي  بصــورة  الخدمــات  وتقديــم 
أن  يمكــن  التــي  والكــوارث  واألزمــات  الطارئــة  الحــاالت   وبعــد 
المحــدد  الجغرافــي  النطــاق  ضمــن  وذلــك  قدراتهــا،  علــى   تؤثــر 

بقانون إنشاء الشركة.

ــج  ــة ببرنام ــة الخاص ــق السياس ــة لتطبي ــات المصاحب االلتزام
ــال: ــتمرارية األعم إدارة اس

مواءمــة برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال الخــاص بشــركة أبوظبــي   .1
للتوزيــع مــع:

أبوظبــي  بخطــة  الخــاص  األعمــال  اســتمرارية  إدارة  برنامــج   -
.2020

معيار إدارة استمرارية األعمال )الدليل اإلرشادي(.  - 
AE/SCNS/NCEMA 7000

تعميــم المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رقــم )4( لعــام   -
.2014

فيمــا  والرقابــة  التنظيــم  بمكتــب  الخاصــة  الرقابيــة  النظــم   -
وخدمــات  الصحــي  الصــرف  وميــاه  الشــرب.  ميــاه   يخــص 

الكهرباء.
نهج ومتطلبات األيزو 22301:2012.  -

إيجــاد الوســائل المؤديــة إلــى تقديــم خدمــات الشــركة الضروريــة   .2
 بنجــاح، وبالتالــي المحافظــة علــى ســمعة الشــركة القائمــة علــى 

إيفائها بالتزاماتها نحو المتعاملين معها.

وضــع األطــر الشــاملة والالزمــة لتطويــر سياســة قويــة ومتناســقة   .3
 لبرنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال يتــم تعميمهــا وتطبيقهــا فــي 

جميع الوحدات اإلدارية للشركة.

تحديــد وتحليــل واتخــاذ الخطــوات الالزمــة للتخفيــف مــن حــدة   .4 
المخاطر المصاحبة الستمرارية األعمال.

ضمــان توفيــر برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال للخطــط واإلجــراءات   .5
ــالزم، علــى أن يخضــع للمراجعــة  التــي يجــب اتخاذهــا والتدريــب ال
الشــركة  لتتمكــن  باســتمرار  وتحديثــه  تطويــره  بغيــة  الدوريــة 
الطــوارئ  حــاالت  وبعــد  خــالل  الفعالــة  االســتجابة  مــن  ككل 
 واألزمــات والكــوارث التــي مــن شــأنها الحــد مــن قــدرة الشــركة 

على االستمرار في توفير خدماتها.

ــتمرارية  ــج إدارة اس ــق برنام ــي تطبي ــاح ف ــم النج ــل دع عوام
ــع: ــي للتوزي ــركة أبوظب ــاص بش ــال الخ األعم

التــزام ودعــم اإلدارة لبرنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال فــي مراحــل   .1
المســتمر    التحســين  علــى  العمــل  مــع  والتنفيــذ  التخطيــط 

. مــج نا للبر

اســتيفاء المتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة لبرنامــج اســتمرارية   .2
 األعمــال، مــع ضمــان مطابقتــه للمواصفــات والمقاييــس الدوليــة 

والمحلية.

توضيــح وتحديــد المهــام والمســؤولية ونطــاق الصالحيــات الخاصة   .3 
ببرنامج استمرارية األعمال.

تحديــد العمليــات األساســية الحرجــة علــى مســتوى الشــركة وفــي   .4
 كافــة المواقــع. كذلــك تحديــد المــوارد الضروريــة لتمكيــن الشــركة 

من االستجابة الفعالة في حاالت الطوارئ. 

اســتمرارية  برنامــج  لتنفيــذ  التخطيــط  مرحلــة  علــى  اإلشــراف   .5
قبــل  مــن  البرنامــج  ببنــود  الصــارم  االلتــزام  لضمــان   األعمــال 

موظفي الشركة ووحداتها اإلدارية.

تنســيق الجهــود بيــن العناصــر المعنيــة بتطبيــق البرنامــج علــى   .6
 جميــع المســتويات فــي الشــركة لضمــان تناغــم خطــط الطــوارئ 

الموضوعة بين الوحدات اإلدارية المختلفة بالشركة.

أبوظبــي  بشــركة  الخــاص  األعمــال  اســتمرارية  برنامــج  مواءمــة   .7
للتوزيــع مــع البرامــج المماثلــة للشــركات العاملــة بالقطــاع، بصــورة 
 تمكــن مــن تقديــم أقصــى الخدمــات فــي حــاالت الطــوارئ واألزمــات 

والكوارث.

برنامــج بتطبيــق  المعنيــة  البشــرية  المــوارد  حصــول  ضمــان   .8 
للقيــام الــالزم  والتأهيــل  التدريــب  علــى  األعمــال   اســتمرارية 

بأدوارهم وتولي مسؤولياتهم.

الطــوارئ  حــاالت  لمحــاكاة  وســنوية  روتينيــة  بتدريبــات  القيــام   .9 
والتأكد من درجة كفاءة وفعالية البرنامج.

التحســين المســتمر لبرنامــج اســتمرارية األعمــال لتوفيــر الخدمــات   .10 
للمتعاملين في الظروف المماثلة.

األعمــال  اســتمرارية  ببرنامــج  الخاصــة  الوثائــق  جميــع  مراجعــة   .11
حــوادث أي  لمواكبــة  وتحديثهــا  األقــل  علــى  ســنوية   بصــورة 

أو متغيرات مؤثرة على أعمال الشركة.

برنامج إدارة استمرارية األعمال:

المصدر: سياسة وإطار عمل استمرارية األعمال في شركة أبوظبي للتوزيع

البرامج االستراتيجية
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 إدارة استمرارية األعمال
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خطط )الفقرات 7-4(

تحديد نطاق ومتطلبات البرنامج.  ●
تحديد الوحدات التنظيمية   ●

والخبراء.
●  بيان سياسة إدارة استمرارية األعمال

تنفيذ عملية تحليل التأثير على   ●
األعمال.

تنفيذ عملية تقييم المخاطر.  ●
تطوير ووضع الخيارات االستراتيجية.   ●

الخطوات اإلجرائية للتطوير والتحسين  ●

تنفيذ االستراتيجية   ●
تنفيذ خطة االستجابة والتعافي.  ●

توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة وزيادة   ●
مستوى الوعي بأهمية برنامج استمرارية االعمال.

إجراء مراجعة وتقييم مستمر للبرنامج   ●
بغرض التحسين المستمر.

قياس األداء  ●
إجراء التمارين المناسبة.  ●

إخضاع البرنامج للتدقيق الدوري  ●

- تحديد سياق ونطاق تطبيق 
برنامج استمرارية األعمال في 

شركة أبوظبي للتوزيع.

- تحديد دور اإلدارة العليا ببرنامج 
استمرارية األعمال المتمثل في 
التوضيح المفصل للبرنامج من 
خالل وضع السياسة الخاصة به.

- تحديد األهداف االستراتيجية 
الموضوعية لبرنامج استمرارية 

األعمال بشكل عام.

- دعم تطبيق البرنامج بتأهيل 
الكوادر والموارد البشرية وفتح 

قنوات تواصل دائمة مع األطراف 
ذات الصلة.

 مواءمة برنامج إدارة استمرارية األعمال الخاص بشركة أبوظبي للتوزيع مع األيزو22301.
و النظم الخاصة ببرنامج استمرارية األعمال الصادرة من مكتب التنظيم والرقابة ومع معيار إدارة 

.)AE/SCNS/NCEMA 7000 استمرارية األعمال )الدليل اإلرشادي

تحديد متطلبات استمرارية 
األعمال، وعمل الدراسات الخاصة 

بتحليل التأثير على األعمال 
وتقييم المخاطر.

اتخاذ الخطوات التصحيحية 
لعناصر البرنامج غير المطابقة 

للمواصفات والشروط.

مراجعة وقياس مستوى األداء 
لضمان مطابقته وتحقيقه للشروط 

والمواصفات والمقاييس الدولية 
عن طريق المقارنة المعيارية مع 

أفضل الممارسات الدولية، والحصول 
واالستفادة من مالحظات ومساهمات 
اإلدارة العليا فيما يخص مستوى األداء 

المتوقع.

نفذ )الفقرة 8(

راجع )الفقرة 9(

تصرف )الفقرة 10(

المعايير اإلماراتية إلدارة استمرارية 
)AE/SCNS/NCEMA 7000( األعمال

المعايير اإلماراتية إلدارة 
 استمرارية األعمال

)RSB BCM(
ISO 22301 المواءمة مع
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خارطة الخطة االستراتيجية:

الرؤيــة  بيــن  المنطقيــة  الصلــة  يبــرز  للخطــة  االســتراتيجية عرضــًا ملخصــًا  الخطــة  تمثــل خارطــة 
النجــاح. إلدراك  المتواصلــة  الجهــود  وتوجيــه  تحديــد  فــي  وأهميتهــا  االســتراتيجية   واألهــداف 
 يتــم عــرض ونشــر هــذه الخريطــة فــي كافــة مبانــي الشــركة لتذكيــر الموظفيــن بشــكل دائــم

بما نسعى لتحقيقه.
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)IMS NO: SP.01( رقم الوثيقة بنظام اإلدارة المتكامل

يتــم تحديــث الخطــة االســتراتيجية كل عاميــن  مــن تاريــخ إصدارهــا بمــا يتماشــى مــع دورة مراجعــة وتحديــث 
خطــة أبوظبــي.

قام قسم التخطيط االستراتيجي واألداء بكتابة وتصميم ونشر هذه الوثيقة. 

ال يجوز تعديلها إال بموافقة مسبقة من قبل االلجنة التفيذية لالستراتيجية في شركة أبوظبي للتوزيع.
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فريق الخطة االستراتيجية

الكتابة والتصميم

فريق قسم التخطيط االستراتيجي واألداء

المساهمون الرئيسيون

حقوق الطبع والنشر

م. سالم العلي - مدير قسم التخطيط االستراتيجي واألداء  .1

م. راشد النعيمي - محلل أعمال أول  .2

م. عبداهلل السويدي - محلل الشؤون التنظيمية  .3

م. نظيم موسى - محلل أعمال  .4

م. احمد البستكي - محلل أعمال  .5

م. أحمد عبدالناصر - محلل أعمال  .6

سعادة/ سعيد محمد السويدي - مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع  .1

م. عبداهلل عبداهلل السويدي - المدير التنفيذي لدائرة إدارة األصول  .2

السيد/ عبدالعزيز الشامسي - المدير التنفيذي لدائرة خدمة المتعاملين  .3

د. ماجد الكثيري - المدير التنفيذي لدائرة التشغيل  .4

م. محمد مشيط المزروعي - مدير دائرة المشاريع والتوصيالت  .5

السيد/ فهد الشامسي - مدير دائرة مساندة األعمال  .6

موظفو الشركة  .7

السيد/ محمدصالح ابراهيم عبداهلل - التحرير والترجمة  .8

المكتب اإلعالمي  .9

السيد/ أحمد عبداهلل الخراز - دائرة خدمة المتعاملين - صورة الغالف  .10

 إن هــذه الخطــة االســتراتيجية ماهــي إالّ تجســيد لرؤيــة اإلدارة العليــا لشــركة أبوظبــي للتوزيــع، وهــذا العمــل هــو
ثمرة لجهود المذكورين أدناه.

إن المحتــوى المكتــوب والمرئــي فــي هــذه الوثيقــة محفــوظ لشــركة أبوظبــي للتوزيــع بموجــب قانــون حقــوق الطبــع 
والنشر.

ــر  ــع يعتب ــة مــن شــركة أبوظبــي للتوزي ــر أو نشــر لهــذه الوثيقــة دون موافقــة مســبقة ومكتوب أي نســخ أو تصوي
ــون االتحــادي رقــم )7(. ــه للمســاءلة القانونيــة بموجــب القان ــون، و ُيعــرض مــن يقــوم ب مخالفــًا للقان



75

فريق مراجعة الخطة االستراتيجية

م. محمد الهرمودي - قسم التخطيط االستراتيجي وأداء االعمال  .1

السيدة / سالمة الحوسني - دائرة المدير العام  .2

السيد/ محمدصالح ابراهيم عبداهلل - دائرة المشاريع والتوصيالت  .3

م. عبداهلل السويدي - قسم التخطيط االستراتيجي واألداء  .4

م. أحمد محمد حسن المرزوقي - دائرة إدارة األصول  .5

م. هاشم حيي الكعبي - دائرة المشاريع والتوصيالت  .6

السيد/ سيمون ويزرس - دائرة خدمة المتعاملين  .7
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تم اعداد هذه الوثيقة في شركة أبوظبي للتوزيع

مؤسســات  أو  االستشــارية  المكاتــب  بخدمــات  االســتعانة  تتــم  لــم 
التصميــم فــي إنتــاج هــذا العمــل الــذي بيــن يديكــم، بــل هــو ثمــرة 
مختلــف  مــن  الشــركة  موظفــي  مــن  لكوكبــة  المشــترك  الجهــد 
الوحــدات اإلداريــة، كان لهــم شــرف المســاهمة فــي كتابــة هــذه الخطــة 

االســتراتيجية.
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االستفادة من التجربة والتطوير

القياس وجمع 
المعلومات

التخطيط

التنفيذ 
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