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	امل�صور الإعالمي:
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وبثقة يف نف�سك ب�أنك ت�ستطيع عمل �أي �شيء

يف �إطار ا�سرتاتيجية �شركة �أبوظبي للتوزيع لتنفيذ توجيهات قيادتنا وتطلعات
مواطني الإمارة واملقيمني فيها ،تبنت ال�شركة خالل الفرتة املا�ضية العديد من
املبادرات والربامج الهادفة لإحداث املزيد من التطوير يف �أدائها ،ويف مقدمة
ذلك العمل على التحول لت�صبح م�ؤ�س�سة تقوم على الأداء اجليد يف جمال �إدارة
الأ�صول عرب تطبيق نظام )PMS55( :اخلا�ص بقيا�س وتقييم �أداء �أي م�ؤ�س�سة يف هذا
املجال بدء ًا مبرحلة التخطيط للأ�صول والإن�شاء والت�شغيل ثم الإحالل لتحديد نقاط القوة ثم و�ضع املعاجلات
الالزمة للجوانب التي يف حاجة للإ�صالح ،وقد خ�ص�صنا م�ساحة مقدرة يف هذا العدد من جملة “توزيع”
لإلقاء ال�ضوء على هذا الربنامج بغر�ض تعريف اجلميع ب�أهميته ونرجو من كافة العاملني يف ال�شركة العمل
على ا�ستيعابه وتطبيقه واال�ستفادة منه يف تطوير وترقية الأداء ب�شكل عام عرب التعاون مع اللجنة املكلفة بذلك.
قامت ال�شركة خالل �شهر فرباير املا�ضي بتنظيم ملتقى لتكرمي �شركائها اال�سرتاتيجيني اخلارجني الذين
متيزوا يف �أدائهم خالل العام املن�صرم  2013الأمر الذي وجد التقدير والإ�شادة من جميع اجلهات املعنية
والعمل جاري لتكرمي ال�شركاء الداخليني ،املوظفني ،ونرجو �أن تكون هذه الربامج �ضمن الأجندة ال�سنوية
الثابتة لل�شركة.
ثم مبادرة “�شوركم” اخلا�صة بفتح الباب �أمام عمالء وموظفي ال�شركة للتقدم ب�آرائهم ومقرتحاتهم حول
كيفية تطوير �أدائها ونرجو من جميع العاملني التفاعل مع هذه املبادرة.
متثلت �أهم �إجنازات ال�شركة على م�ستوى ال�شرق الأو�سط يف فوز امل�شروع املقدم من جلنة اعتماد مفاتيح
اجلهد املنخف�ض باملركز الأول يف فئة “م�شروع ال�صحة وال�سالمة والبيئة – ابتكار ال�سنة” يف امل�سابقة التي
ُنظمت �ضمن فعاليات “معر�ض ال�شرق الأو�سط للكهرباء” الذي �أُقيم يف الفرتة من الثالثاء  11وحتى اخلمي�س
 13فرباير املا�ضي مبركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
نتمنى للجميع مطالعة ممتعة لهذا العدد من جملة توزيع،،،،
وتقبلوا فائق ال�شكر والتقدير

�سعيد حممد ال�سويدي

املدير العام بالإنابة� ,شركة �أبوظبي للتوزيع

�سيظهر كل ذلك على وجهك وعلى ابت�سامتك
وعلى تفاعلك مع النا�س وعلى تعاملك مع
التحديات اليومية .هل تعرفون �أن من يحمل طاقة

ووجهات �أجمل وروح ًا
�إيجابية يحمل ابت�سامة �أجمل
ً
�أجمل؟ وعلى عك�سه من يحمل طاقة �سلبية تراه
خمتبئ�أً من مواجهة التحديات مت�شائم ًا من احلياة.

تهنئة

يتقدم العاملون ب�شركة �أبوظبي للتوزيع بخال�ص التهنئة ل�سعادة� /سعيد حممد ال�سويدي ،املدير العام
بالإنابة لل�شركة ،مبنا�سبة توليه هذا املن�صب ونرجو له كل التوفيق والنجاح يف �أداء مهامه اجلديدة.

العاملون ب�شركة �أبوظبي للتوزيع

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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ذكريات

حمر عني  :ال�شيخ زايد كان حري�صا على
تزويد بيوت املواطنني باخلدمات ،مثل
بيته ،بل و �أكرث

خطوط نقل املياه والكهرباء من �أبوظبي للعني �شكلت نقلة كبرية يف خدمة املدينة

ي�صعب على من يريد الدخول �إىل �صناعة املياه والكهرباء يف
�أبوظبي من بوابتها الوا�سعة �أن يتجاوز علما بارزا من �أعالمها ...
ي�صعب عليه تخطي بوابتها دون املرور بال�سيد عبداهلل ح�سن حمر
عني الظاهري.
وتوجيه مبا�شر من،
�إنه واحد من جيل الرواد الذين حظوا برعاي ٍة
ٍ
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان.
هي رحلة النور واحلياة ،رحلة بد�أت يف �ستينيات القرن املا�ضي،
هي الفرتة التي �شهدت بدايات ت�شكيل هذا القطاع احليوي والهام،
ومل تنتهي قبل �أن يعم نور الكهرباء كل بيت ومزرعة ،وقبل �أن
متتد �شبكات نقل املياه لتغطي كل الدروب وت�صل لكل بيت ومبنى
ومزرعة.
�إذن هي رحلة النور واحلياة وتتنقل “جملة توزيع” بني جنباتها،
لتقطف لكم من زهورها ،ولتنهل من معارفها
وكجزء من جهودنا للتوثيق لهذه ال�صناعة ،جل�سنا مع الرجل
فوجدناه مثا ًال للتوا�ضع ومتحدث ًا بارع ًا ال متل الآذان اال�ستماع �إىل
حديثه حيث �أطلعنا على جتربته ال ًرثية وذكرياته اجلميلة التي
امتدت لنحو ثالثني عام ًا من اجلد والعطاء.

ق�سم امل�ستودعات:

يعود حمرعني بذاكرته للوراء قلي ًال ويقول“ :التحقت بالعمل يف
دائرة املياه والكهرباء يف عام  1968بعد �أن �أكملت درا�سة املرحلة
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الثانوية ومكنتني �إجادتي للغة الإجنليزية كتابة وخماطبة من تقلد
�أول من�صب يل بالدائرة وهو مدير ق�سم امل�ستودعات بدائرة املاء
والكهرباء مبدينة العني ،وهي املدينة التي ولدت فيها و�أحببتها
وارتبطت بالعمل فيها �إىل يومنا هذا ،ومكثتُ يف هذا املن�صب ملدة
ع�ش ــرة �سنوات عرفت فيه دروب وخبايا هذه ال�صناعة و�أدركت
�أهميتها يف م�س ــرية التنمية والرخاء التي انتظمت يف البالد �آنذاك
حتت قــيادة املغفــور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
“رحمه اهلل””.

احل�صول على الدبلوم:
يقول حمرعني“ :عندما التحقت بالدائرة وخالل عملي يف هذا
املن�صب مت ابتعاثي لدار�سة دبلوم عايل يف املعهد العايل بالقاهرة
وذلك يف عام .”1972
التكليف بالعمل “وكيل لدائرة املياه و الكهرباء مبدينة العني ”:
وبعد ذلك تقلدتُ من�صب وكيل دائرة املاء والكهرباء مبدينة العني
وهو املن�صب الذي �شغلته ملدة ع�شرون عام ًا تلك الفرتة التي �شهدت
فيه الكثري من الإجنازات يف جماالت املاء والكهرباء ومل يكن ذلك
�إال باجلهد والدعم الكبري املتوا�صل الذي �أواله �إيانا �صاحب ال�سمو
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “رحمه اهلل” وبتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ويل العهد �آنذاك “حفظه
اهلل” ومتابعة كل من �أ�صحاب ال�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل
نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية و�سمو ال�شيخ �سرور بن
حممد �آل نهيان رئي�س دائرة املاء والكهرباء يف ذاك الوقت حيث

كانت الدائرة تقوم ب�إدارة وتقدمي خدمات املياه والكهرباء يف
مدينة العني بالتوا�صل والتن�سيق امل�ستمر مع دائرة املاء والكهرباء
مبدينة �أبوظبي.

مدينة العني و�إمداد الكهرباء:
يقول حمرعني“ :بد�أت عالقة مدينة العني بالكهرباء خالل عقد
ال�ستينات حيث مت تركيب �أول مولد كهربائي بق�صر املرحوم ال�شيخ
زايد(متحف ق�صر العني الآن) وكان بطاقة واحد ميغاواط فقط،
ليمد الق�صر وعدد من املباين واملزارع املوجودة حوله بالكهرباء” .

الطفرة:
ويقول �إن الطفرة الكبرية التي حدثت يف جمال الكهرباء يف مدينة
العني جاءت“ :ب�إن�شاء حمطة للكهرباء بها عدد خم�سة مولدات
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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غازية من �صنع �شركة Hawker Siddeleyالربيطانية
و�أ�ضيفت مولدات �أخرى من �سوي�سرا وفرن�سا ،ف�ض ًال عن تركيب
حمطات يف املناطق البعيدة مثل الوقن والقوع و�أم الزمول”.
وي�ضيف“ :ولكن مل يتحقق اال�ستقرار الكامل يف �إمدادات الكهرباء
باملدينة �إال بعد �إن�شاء اخلط الناقل من حمطة �أم النار بطاقة 220
كيلوفولط ثم خط �آخر من جزيرة الطويلة بطاقة  400كيلوفولط
ثم �أو�صلنا خط من العني للقوع بطاقة  220كيلوفولط وقمنا بتحويل
كافة املحطات التي يف العني للعمل يف احلاالت الطارئة فقط”.

�إمداد املياه ملدينة العني:
كانت مدينة العني تتلقى �إمدادات املياه من �آبار جوفيه يف
املنطقة حيث يقول“ :كانت �إنتاجية هذه الآبار قليلة وبالكاد تكفي
احتياجات املدينة التي بد�أت يف التطور والتو�سع ب�شكل ملحوظ
ولكن حدث حتول كبري يف هذا املجال عندما قمنا بتو�صيل خطط

لنقل املياه من منطقة �أم النار بقطر
 18بو�صة و�آخر من جزيرة الطويلة
بطاقة  40مليون جالون يف اليوم �أي�ض ًا
مما حقق اال�ستقرار التام يف �إمداد
املدينة باملياه”.

مكاتب دائرة املياه و الكهرباء
مبدينة العني:
كانت مكاتب الدائرة مبدينة العني تقع يف منطقة و�سط املدينة،
ال�شارع العام� ،إىل �أن مت نقلها يف مبنى مكتمل وعلى الطراز
احلديث يليق بالدور الهام الذي تلعبه ويقع الآن يف املركز الإداري
الذي ي�ضم معظم الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية ومكاتب الوزارات
مبدينة العني.

6

ومع �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد “ ممثل
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية”:
ويقول حمرعني �إن �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ،ممثل
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية� ،إعتاد على زيارة حمطات املياه
والكهرباء ب�صورة م�ستمرة لتفقد الأو�ضاع فيها حتى تتمكن الدائرة
من �أداء خدماتها ب�أف�ضل �صورة ودون انقطاع.

مع ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (عليه رحمة
اهلل):
ال�صعوبات �آنذاك:
وحول الو�صايا التي كان يقدمها لهم املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان يقول حمرعني“ :كان ال�شيخ زايد مهتم ًا
بتو�صيل اخلدمات للنا�س حتى قبل نف�سه ،وكثري ًا ما ي�أمرنا يف
الدائرة بالعمل امليداين والت�أكد من تقدمي اخلدمة لكافة عمالء
ال�شركة من مواطنني ووافدين ويقول لنا �إن الأجهزة واملعدات
اجلديدة التي توفرت لنا ميكن �أن ت�ساعدكم على �أداء عملكم من
املكاتب ولكن الواحد الزم يتابع عمله بنف�سه وخ�صو�ص ًا الذين هم
يف مواقع قيادية بالدولة”.

توزيع

الباب املفتوح:

وي�شرح حمرعني ال�صعوبات التي كانت تواجه الإدارة يف“ :كانت
قلة املتوفر من املياه والكهرباء ي�ؤدي للكثري من القطوعات يف
اخلدمة مما ي�ضطرنا للعمل ل�ساعات طويلة لإعادتها ف�ض ًال عن
عدم توفر العدد الكايف من و�سائل النقل واالت�صال ،مثل التلفونات،
يجعلنا نبذل الكثري من اجلهد والوقت يف العمل ،حيث كان �إذا
حدث عطل يف خط رئي�سي نبقى �أحيان ًا حتى ال�ساعات الأوىل من
ال�صباح يف عملية �إ�صالحه”.

وهذا ما جنحنا فيه واحلمد هلل ،بل و�أمرنا مبد املواطنني يف كل املناطق يف مدينة العني مبعدل ()15
نخلة لكل بيت .وي�ضيف “�أذكر �أن ال�شيخ زايد كان كثري ًا ما ي�أمرنا باالهتمام بزوار مبزرة اخل�ضراء
حتى �أنه كثري ًا ما �أمرنا بتقدمي وجبة الع�شاء لكل من يح�ضر لها وبدوره �سار ال�شيخ خليفة بن زايد،
رئي�س الدولة ،و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ،على نف�س
خطى الراحل يف هذا النهج حيث كثري ًا ما يقوما بزيارة مبزرة اخل�ضراء وتفقد الأو�ضاع فيها �إىل
يومنا هذا”.

يقول حمرعني �إنه كان ينتهج
يف عمله �سيا�سية الباب املفتوح:
“ح�سب توجيهات املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان  ،كنت �أترك باب مكتبي
مفتوح ًا لكل املراجعني والعمالء
والعاملني يف ال�شركة دون ا�ستثناء
وكنت �أ�ستقبلهم و�أ�ستمع لكل �شكاويهم يف كل الأوقات وكنت �أعامل املوظفني ك�إخوة يل و�أتفقدهم
و�أقوم باملرور عليهم جميع ًا يف مكاتبهم وب�شكل دائم”.

يقوم حمرعني اليوم ببع�ض الأعمال اخلا�صة ويقوم يف امل�ساء بزيارة العزبة اخلا�صة به و ميكث فيها
�إىل بعد �صالة املغرب حيث يعود ملنزله مبدينة العني.

الهيئة:

الهوايات:

بقيام هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي يف عام  1998يقول حمرعني�“ :ش َكل قيام الهيئة طفرة كبرية
يف خدمات املياه والكهرباء ب�إمارة �أبو ظبي ...وقد قام �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد ،الرئي�س ال�سابق
للهيئة ،و الذي عملت معه لفرتة ب�سيطة ب�أداء واجبه بكل جترد ومو�ضوعية  ،مما �أدى لتطوير العمل
ب�صورة كبرية.

العمل يف دائرة بلدية العني و تخطيط املدن:
يف عام 1998م �صدر مر�سوم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان “حفظه اهلل”
بتعييني مبن�صب وكيل دائرة بلدية العني وتخطيط املدن ،ووا�صلت العمل يف هذا املن�صب حتى عام
2004م حيث يقول حول هذه الفرتة“ :كانت فرتة مليئة بالإجنازات والعمل الد�ؤوب خلدمة �أهلي
وبلدي باملدينة و ما حولها حيث مت يف هذه الفرتة �إجناز العديد من امل�شاريع التي �أفتخر بها ولعل
ت�شييد كل �أنفاق الطرق املوجودة اليوم يف مدينة العني على ر�أ�س تلك امل�شاريع بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
الإ�سكان والطرق احلديثة .كما �أن ال�شيخ زايد كان كثري ًا ما يقول لنا“ :خلو مبزرة دائم ًا خ�ضراء”

اليوم:

حمرعني يحب ممار�سة ريا�ضة امل�شي ب�صورة يومية بعد �صالة الفجر ف�ض ًال عن الرماية وال�صيد التي
ميار�سها ب�صورة دائمة.

العائلة:
حلمرعني ت�سعة من الأوالد وبنت واحدة يعمل البع�ض منهم ...والآخرون ما زالوا على مقاعد
الدرا�سة ...بع�ضهم متزوج ...وله عدد من الأحفاد
بال�شكر هلل ...ومبحبته للوطن  ...مي�ضي حمر عني �أيامه يف مدينته التي ع�شقها  ...ي�سعد بن�سماتها
العليلة ...يقلب ناظريه يف خ�ضرتها ...وينعم بطيبة مع�شر �أهلها...
يودعنا بابت�سامته التي ا�ستقبلنا بها ...علما بارز ًا من �أعالم الوطن...

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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با�س  :55حت�سني �إدارة الأ�صول منذ الرتكيب �إىل الإحالل
تبنت �شركة �أبوظبي للتوزيع برناجم ًا ا�سرتاتيجي ًا لتطوير قدراتها لإدارة الأ�صول بهدف امل�ساعدة يف التو�صل
لتحقيق �أهدافها امل�ؤ�س�سية .ويهدف الربنامج نحو �إحداث تطوير يف �إدارة �أ�صول ال�شركة حتى ت�صبح �أكرث ا�ستدامة
وبالتايل دعم جهودها للح�صول على �شهادة «با�س  »55بحلول �شهر نوفمرب من العام اجلاري .2014 ،التي ُتعترب

من �أهم النظم العاملية يف جمال �إدارة الأ�صول ،ولتحقيق هذا الغر�ض قامت ال�شركة بتكوين جلنة لت�سيري �أعمال
الربنامج ت�ضمم يف ع�ضويتها عدداً من كبار امل�سئولني يف ال�شركة ف�ضال عن تكوين فريق عمل ي�ضم عدد من

العاملني بكافة �إدارات ال�شركة وذلك بالتعاون مع اال�ست�شاري املتعاقد معه للقيام بذلك.

والتقت جملة “توزيع” بالدكتور ماجد الكثريي ،مدير دائرة امل�شاريع والتو�صيالت ،ورئي�س اللجنة
التي كونتها ال�شركة لتنفيذ الربنامج ،لإلقاء املزيد من ال�ضوء على مفاهيم هذا الربنامج والهدف
منه.

ما هو با�س 55؟:
يقول الكثريي“ :با�س � ،55أو  Publicly Available Specificationال�صادر عن
املعهد الربيطاين للمعايري  .the British Standards Institutionهو النظام
املعتمد عاملي ًا لدى امل�ؤ�س�سات التي ت�سعى لتحقيق �أعلى م�ستوى من االحرتافية واملهنية يف �إدارة
�أ�صولها الثابتة منذ الرتكيب �إىل الإحالل وانتهاء عمرها االفرتا�ضي”.

قائمة:
يقول الكثريي“ :يت�ضمن نظام “با�س  ”55قائمة بعدد  28م�ؤ�شر لأف�ضل املمار�سات يف �إدارة
الأ�صول اخلا�صة مبجاالت �صناعة الغاز وتوزيع املياه والكهرباء والطرق والنقل اجلوي وال�سكك
احلديدية واملرافق العامة وال�صناعات املختلفة ،وينطبق ذلك على امل�ؤ�س�سات يف قطاعني العام
واخلا�ص والتي تعمل حتت �إ�شراف جهة �أخرى �أو خالف ذلك”.
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ا�ستمرارية:
ويهدف هذا الربنامج ،الذي يجرى تطبيقه حتت �إ�شراف فريق من �شركة بالك �آند فيت�ش ،لإحداث
حت�سني دائم يف عملية �إدارة �أ�صول ال�شركة عرب تغطية كافة العمليات والإجراءات الأ�سا�سية وخطط
اال�ستثمار اخلا�صة بال�شركة وذلك بناء على �أف�ضل ممار�سات �إدارة الأ�صول الواردة يف نظام با�س
 .55ويدعم الربنامج مهمة حتقيق و�ضع نظام �آمن وفعال واقت�صادي لتوزيع الكهرباء واملياه يف
�إمارة �أبوظبي مع �ضمان ا�ستمراريته لأطول مدى زمني ممكن ،ح�سب الكثريي.

ا�سرتاتيجية:
وي�أتي تطبيق نظام با�س � 55ضمن تبني ال�شركة ال�سرتاتيجية تهدف لتح�سني مقدراتها اخلا�صة
ب�إدارة �أ�صولها الأ�سا�سية بهدف امل�ساعدة يف حتقيق الأهداف املو�ضوعة لها .ويت�ضمن الربنامج
حتديد جوانب النق�ص يف �إدارة كافة الأ�صول الثابتة لل�شركة يف جمايل توزيع املياه والكهرباء ،وهي
الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة ،وقد مت الفراغ من ذلك يف �شهر يونيو  2013حيث مت ا�ستخدام ُنظم
متعرف عليها لعقد لقاءات مع امل�سئولني يف ال�شركة ومراجعة امل�ستندات والأوراق اخلا�صة بها.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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تطوير وحت�سني:
ويقول الكثريي“ :ولكن �أت�ضح لل�شركة �أن هنالك عدد من اجلوانب يف �إدارة �أ�صولها القابلة للتطوير
ويتعلق معظمها بتن�سيق املمار�سات اجليدة لإدارة الأ�صول بني جانبي توزيع املياه والكهرباء يف
ال�شركة ثم تطبيق ذلك على كافة �أن�شطتها بهدف حت�سني الأداء �أكرث والبناء على ذلك”.

�أعمال:
و�أ�ضاف الكثريي“ :وعلى �ضوء ذلك بد�أ العمل الفعلي لتح�سني عدد من جوانب �إدارة الأ�صول
بال�شركة وتبقى هنالك الكثري من املهام التي يجب القيام بها ل�سد الفراغات املوجودة وت�شتمل على
التايل:
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• و�ضع �سيا�سة وا�سرتاتيجية وا�ضحة لإدارة الأ�صول
• حتديد م�ستويات اخلدمة وربط ذلك بالنتائج املرجوة
• و�ضع �أ�س�س للتوا�صل مع �شركاء ال�شركة من اجلهات الأخرى يف �إدارة الأ�صول
• ربط �أن�شطة ال�شركة املعهود بها جلهات �أخرى مع نظام �إدارة �أ�صول ال�شركة
• تطبيق ا�سرتاتيجية لإدارة املخاطر بالن�سبة للأ�صول وكيفية ا�ستخدامها يف الت�أثري على
عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بعملية �إدارة الأ�صول
• و�ضع منوذج لعملية �إدارة الأ�صول وو�ضع خطة طويلة الأجل لال�ستثمار يف الأ�صول

�سقف زمني:
ويقول الكثريي“ :ومبا �أنه مت و�ضع �سقف زمني حمدد للح�صول على �شهادة با�س  ،55وهو �شهر
نوفمرب  ،2014فلقد انطلقت اللجنة يف تنفيذ الأعمال واملهام املوكلة وو�ضعت جداول حمددة
لتنفيذ عدد من اللقاءات واملحا�ضرات مع العاملني يف ال�شركة لتب�صريهم ب�أهداف الربنامج
وطبيعية م�ساهمة اجلميع فيه”.

حت�سني:
ويختتم الكثريي حديثه قائ ًال :جناح هذا الربنامج على املدى البعيد يعتمد على التح�سني امل�ستمر
يف نظام �إدارة الأ�صول ومقدرات ال�شركة اخلا�صة بذلك وهو ما يتطلب ت�ضافر جهود جميع
الإدارات والعاملني يف ال�شركة “.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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�أخبار

خطة لتطوير مركز االت�صال اخلا�ص ب�شركة �أبوظبي للتوزيع

املركز ي�سعى لي�صبح الواجهة الرئي�سية لل�شركة خالل ال�سنوات القادمة
�أبوظبي :تعمل �شركة �أبوظبي للتوزيع� ،إحدى �شركات هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ،على تو�سعة وتطوير مركز االت�صال التابع لها لي�شمل
تقدمي كافة املعامالت اخلا�صة بخدمات ال�شركة ولي�صبح الواجهة الرئي�سية لها خالل ال�سنوات القادمة.

ويقول م�صبح املزروعي ،مدير املركز“ :،و�ضعنا خطة لتطوير املركز حتى يتمكن من �أداء كافة املعامالت
التي تقوم بها خمتلف �أق�سام ال�شركة ولي�صبح هو الواجهة الرئي�سة لها وبالتايل تقليل ال�ضغط على مراكز
خدمة العمالء وحتويلها ملراكز للدعم فقط” .وي�ضيف املزروعي“ :مت تق�سيم هذه اخلطة �إىل ثالث مراحل
بد�أت يف عام  2012وتنتهي يف عام  2020حيث قمنا يف العام املا�ضي ب�إ�ضافة  9خدمات جديدة للمركز،
مثل �إ�صدار �شهادة �إىل من يهمه الأمر وخدمة اال�شرتاك يف املوقع الإلكرتوين وتلقي ال�شكاوى ومتابعتها عرب
نظام خدمة العمالء و�إ�صدار الفواتري الإلكرتونية ف�ض ًال عن خدمة �إعادة جدولة التفتي�ش للتو�صيل اجلديد
وتلقي طلبات �إنهاء حجز مواعيد مع املهند�سني يف مراكز خدمة العمالء ،وغريها من املعامالت”.
ويعمل املركز خالل هذا العام على �إ�ضافة خدمة التوثيق مع دوائر البلدية“ :متكن هذه
اخلدمة اجلهات املعنية يف البلدية من الدخول للنظام الإلكرتوين لل�شركة و�أخذ كافة
البيانات اخلا�صة بالعميل وبالتايل توثيق عقد الإيجار اخلا�ص به دون احلاجة ملراجعة
�أفرع ال�شركة خلدمة العمالء وهو ما يوفر الكثري من اجلهد والوقت على الأطراف
الثالثة ون�سعى لتطبيقها خالل هذا العام ”،ح�سب املزروعي.
وحول التو�سع يف خدمات املركز ،قال املرزوعي“ :ا�ستقبل املركز عند �إطالقه خالل
عام  2005نحو � 50ألف مكاملة حيث كان يقدم ثالث خدمات فقط وارتفعت �إىل 22
خدمة وبالتايل ارتفع عدد املكاملات التي يتلقاها خالل اليوم �إىل �أكرث من � 6ألف مكاملة
وتلقى �أكرث من  2مليون مكاملة خالل عام .”2012
وت�شتمل املرحلة الأوىل من خطة تطوير املركز ،والتي تنتهي يف عام  ،2014على
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م�ضاعفة عدد املكاملات التي يتلقاها يف نف�س الوقت من  30مكاملة �إىل  60مكاملة وذلك عن طريق زيادة عدد
املوظفني العاملني فيه وتو�سعة نظام ا�ستقبال املكاملات نف�سه.
ي�ستقبل النظام الآيل ل�سداد الفواتري واال�ستف�سار عن الر�صيد ( )IVRاملعمول به يف املركز نحو 4000
مكاملة يومي ًا بينما يقوم موظفو املركز بالرد على نحو  2000مكاملة يف اليوم .ويقول املزروعي“ :يت�ضح من
ذلك �أن هذا النظام ،واملدرج �ضمن الو�سائل احلديثة التي �أدخلتها ال�شركة ل�سداد فواتري املياه والكهرباء،
ي�ستوعب نحو  70%من املكاملات التي يتلقاها املركز خالل اليوم وهذا يبني النجاح الكبري الذي �أحرزه يف
حتقيق الهدف املرجو منه وهو الت�سهيل على عمالء ال�شركة وخف�ض الزمن امل�ستغرق من املراجعني ملراكز
خدمة العمالء التابعة لها حيث بلغت قيمة املبالغ املتح�صلة من خالله نحو  20%من جملة
املبالغ املتح�صلة من قبل ال�شركة خالل نف�س العام ف�ض ًال عن تنفيذ توجيهات قيادتنا الر�شيدة
للتوجه نحو كافة تطبيقات احلكومة الإلكرتونية”.
ويقول املزروعي“ :وتبلغ ن�سبة التوطني بني العاملني يف املركز نحو  35%ون�أمل يف زيادة هذه
الن�سبة خالل هذا العام كما �أننا قمنا خالل العام املا�ضي بتوظيف  3من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ون�سعى لتوظيف املزيد منهم خالل هذا العام وذلك يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية التي
يتبناها املركز”.
وكان املركز قد نال العديد من اجلوائز وال�شهادات منها املركز الأول يف فئة مراكز االت�صال
�شبه احلكومية  ،2013و�شهادة �أف�ضل مركز ات�صال حكومي �صغري يف قطاع املياه والكهرباء
يف ال�شرق الأو�سط  2012و�أف�ضل نظام للتدريب  2011وذلك �ضمن اجلوائز ال�سنوية التي
تقدمها م�ؤ�س�سة “�إن�سايت�س” ملراكز االت�صال بال�شرق الأو�سط.

�أخبار

�أبوظبي للتوزيع تنال املركز الأول يف فئة “م�شروع ال�صحة وال�سالمة والبيئة – ابتكار العام”
�ضمن فعاليات معر�ض ال�شرق الأو�سط للكهرباء بدبي 2014
نالت �شركة �أبوظبي للتوزيع املركز الأول يف م�سابقة جوائز ال�شرق الأو�سط للكهرباء ،فئة“ :م�شروع ال�صحة وال�سالمة والبيئة – ابتكار العام”،

املقدمة �ضمن فعاليات معر�ض “ :ال�شرق الأو�سط للكهرباء  ”2014الذي �أقيم حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم

دبي وزير املالية وال�صناعة ،مبركز دبي الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات يف الفرتة من � 11إىل  13فرباير اجلاري.

نالت �شركة �أبوظبي للتوزيع املركز الأول يف م�سابقة جوائز ال�شرق الأو�سط للكهرباء ،فئة“ :م�شروع
ال�صحة وال�سالمة والبيئة – ابتكار العام” ،املقدمة �ضمن فعاليات معر�ض “ :ال�شرق الأو�سط للكهرباء
 ” 2014الذي �أقيم حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي وزير املالية
وال�صناعة ،مبركز دبي الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات يف الفرتة من � 11إىل  13فرباير اجلاري.
وامل�شروع الفائز هو من �إعداد وتنفيذ جلنة اعتماد مفاتيح اجلهد املنخف�ض بال�شركة وحمل عنوان:
“دور جلنة اعتماد مفاتيح اجلهد املنخف�ض يف قطاع ت�صنيع املفاتيح الكهربائية ومعداتها” .وقام
�سعادة املهند�س حممد بن جر�ش ،مدير عام �شركة ابوظبي للمياه والكهرباء ،با�ستالم اجلائزة يف
احلفل الذي �أقيم بهذه املنا�سبة بح�ضور عدد كبري من امل�س�ؤولني يف قطاع املياه والكهرباء بالدولة
واملهتمني وممثلي اجلهات وال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض.
وتخلل مناف�سة هذه الفئة من ن�سخة هذا العام من امل�سابقة مناف�سة قوية من نحو  45م�شروع ًا مقدمة
من عدد من كربيات ال�شركات العاملية العاملة يف جمال املياه والكهرباء مبنطقة ال�شرق الأو�سط ت�أهلت
�أربعة منها فقط للمرحلة النهائية.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة� /سعيد ال�سويدي ،املدير العام بالإنابة لل�شركة“ :نحن �سعداء بالفوز بهذه
اجلائزة التي جاءت كنتاج لثمرة جهود امتدت ل�سنوات طويلة من قبل جميع العاملني يف ال�شركة
ب�صورة عامة ويف جلنة اعتماد مفاتيح اجلهد املنخف�ض ب�صورة خا�صة يف تنفيذ توجيهات قيادتنا

الر�شيدة وامل�س�ؤولني يف هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي الرامية لتقدمي �أف�ضل خدمات املياه والكهرباء يف
الإمارة مع االلتزام ب�أعلى معايري ال�سالمة واجلودة وحماية البيئة”.
وقال املهند�س طارق علي الها�شمي ،رئي�س جلنة اعتماد مفاتيح اجلهد املنخف�ض� ”:إن الفوز بهذه
اجلائزة جاء نتيجة للدعم الكبري الذي وجدته اللجنة من قبل االدارة العليا ل�شركة �أبوظبي للتوزيع
وكافة العاملني بال�شركة و�أع�ضاء اللجنة ب�صور خا�صة”.
وقال الها�شمي�“ :إن هذه اجلائزة تُعترب �إ�ضافة حقيقية لإجنازات ال�شركة وللجهود الكبرية التي
بذلتها اللجنة ،منذ �إن�شائها يف عام  ،2000يف و�ضع تقييم فني متكامل وب�شكل دوري م�ستمر
ملعدات اجلهد املنخف�ض حفاظ ًا على �سالمة عمالء ال�شركة والعاملني لديها ولدى �شركات املقاوالت
واال�ست�شارات ف�ض ًال عن حماية
البيئة” .و�أ�ضاف“ :وهي �أي�ض ًا
كانت ثمرة لتالحم وعطاء جميع
�أع�ضاء اللجنة ويف معظمهم هم
مهند�سني �شباب من �أبناء دولة
الإمارات العربية املتحدة”.
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�أبوظبي للتوزيع تنقل مركز م�صفح ال�صناعية للقرية مول

�أطالق برنامج “�شوركم” لتلقي املقرتحات لتطوير �أداء ال�شركة

�أبوظبي� :أعلنت �شركة �أبوظبي للتوزيع ،عن نقل مركز خدمة العمالء اخلا�ص بها مبنطقة امل�صفح ال�صناعية من موقعه ال�سابق

جوائز قيمة للمقرتحات الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل كل �شهرين

�إىل مركز “القرية مول” التجاري الكائن بالقرب من حمطة �أدنوك على ال�شارع الرئي�سي مل�صفح ال�صناعية.

وجاءت هذه اخلطوة �ضمن ا�سرتاتيجية ال�شركة ،والتي ت�أتي حتت �شعار “العميل �أو ًال” ،وتهدف لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات ف�ضال عن التوزيع اجلغرايف املتوازن ملراكز اخلدمة لزيادة التوا�صل مع العمالء.
يعمل املركز بنظام النافذة املوحدة لتقدمي كافة خدمات ال�شركة مثل �سداد فواتري املياه والكهرباء
و�إجراءات تو�صيل اخلدمات وطلبات حتديد احلمولة وم�صادر التغذية وتفتي�ش متديدات املياه
والكهرباء و�إ�صدار خمتلف ال�شهادات املتعلقة بخدمات ال�شركة وغريها من اخلدمات.
وقال �سعادة �سعيد ال�سويدي ،املدير العام لل�شركة بالإنابة�“ :،إن نقل هذا املركز ملوقعه اجلديد ي�أتي
تنفيذ ًا لتوجيهات قيادتنا احلكيمة وهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ملواطني �إمارة
�أبوظبي واملقيمني عليها” .و�أ�ضاف ال�سويدي“ :تعترب منطقة امل�صفح ال�صناعية ،مبا ت�ضمه من
م�ؤ�س�سات �صناعية وخدمية هامة ،من �أهم و�أكرب املواقع التي ترتكز فيها قاعدة عمالئنا فلذلك ر�أينا
نقل املركز ملوقعه اجلديد لتمكني عمالئنا من �أداء كافة معامالتهم معها بكل �سهولة وي�سر”.
و�أ�ضاف ال�سويدي“ :يوفر املركز فر�ص عمل جديدة للكوادر امل�ؤهلة من �أبناء الوطن الذين يقومون
ب�إدارته بن�سبة  100%وقد مت تزويده بكافة الو�سائل ،وب�شكل خا�ص لذوي االحتياجات اخلا�صة ،التي
تُعني على االحتفاظ بال�صورة اجليدة لل�شركة التي اك�سبتها ثقة ور�ضا عمالئها عرب ال�سنني”.

و�سائل حديثة ل�سداد فواتري املياه والكهرباء تتمثل يف املوقع الإلكرتوين لل�شركة www.addc.
 aeوالبوابة الإلكرتونية اخلا�صة بحكومة �أبوظبي  www.abudhabi.aeوعرب نظام الرد
الآيل باالت�صال بالرقم املجاين  8002332وعرب عدد من امل�صارف و�شركات ال�صرافة يف الدولة
ومكاتب بريد الإمارات ومن خالل �أجهزة ال�سداد الآيل واملنت�شرة يف مراكز خدمة العمالء التابعة
لل�شركة ويف عدد من املراكز التجارية وحمطات “�أدنوك” للتزود بالوقود يف الإمارة ،ومتتاز هذه
الأنظمة باالنت�شار الكبري واملرونة العالية� ،إذ تعمل البع�ض منها طيلة الأربع وع�شرين �ساعة وخالل كل
�أيام الأ�سبوع دون توقف.

�أعلنت �شركة �أبوظبي للتوزيع عن �إطالق برنامج املقرتحات “�شوركم” لت�شجيع �شركائها من امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة

وعمالءها الكرام واملوظفني بالتقدم مبقرتحاتهم الهادفة لتحقيق املزيد من تطوير الأداء يف خمتلف املجاالت التي تعمل
فيها ال�شركة.

وتغطي املقرتحات املطلوبة جماالت �إدارة الأ�صول وت�شغيل و�صيانة �شبكتي املياه والكهرباء و�إدارة
امل�شاريع وتبني �أف�ضل ممار�سات ال�صحة وال�سالمة وحماية البيئة و�إدارة اجلودة واملخاطر وامل�س�ؤولية
االجتماعية وا�ستدامة الأن�شطة واحلد من التكاليف وتر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء والأدوات
املكتبية ،الأوراق ،وك�سب ر�ضا العمالء و�إدارة �ش�ؤون املوظفني كما ميكن �إ�ضافة جماالت �أخرى يف
امل�ستقبل ح�سبما يقت�ضي الأمر.
وحتى يجد هذا الربنامج حظه من اجلدية واالهتمام من قبل اجلميع فقد مت ر�صد جوائز قيمة تُقدم
للجهات �صاحبة املقرتحات التي حتتل املراكز الثالثة الأوىل يف كل دورة من دورات الربنامج ،والتي
ت�أتي كل �شهرين ،و�سيتم تقييم واختيار املقرتحات الفائزة بوا�سطة جلنة متخ�ص�صة من العاملني يف
ال�شركة.

وقال �سعادة �سعيد ال�سويدي ،املدير العام لل�شركة“ :ي�أتي هذا الربنامج �ضمن �إطار جهود ال�شركة
لال�ستعانة ب�آراء ومقرتحات �شركائها اخلارجيني من هيئات وم�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة وعمالء
وال�شركاء الداخليني من املوظفني ،يف تطوير وترقية �أدائها بهدف تقدمي �أف�ضل خدمات املياه والكهرباء
وفق ًا لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة والقيادة العليا للهيئة” .و�أ�ضاف“ :نهدف من خالل ذلك �أي�ض ًا
لإتاحة الفر�صة للجميع للم�شاركة الفاعلة يف اتخاذ القرار وبالتايل زيادة روح الرتابط واالنتماء بني
اجلميع” .وقال ال�سويدي“ :ولتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من املقرتحات املقدمة �سيتم ربطها باخلطة
اال�سرتاتيجية لل�شركة و�ضمها للمبادرات ال�سنوية”.
ويتم تقدمي املقرتحات من خالل املوقع الإلكرتوين ال�شركة ،بالن�سبة للجهات اخلارجية ،ومن خالل
املوقع الداخلي ملوظفي ال�شركة.

وكانت ال�شركة قد افتتحت م�ؤخر ًا عدد ًا من املراكز اجلديدة خلدمة العمالء يف مقدمتها مركز
امل�شرف مول ومركز بلدية ال�شهامة ومركز بلدية البطني يف جزيرة �أبوظبي ،كما �أنها قامت ب�إدخال
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�أبوظبي للتوزيع تكرم  48من �شركائها
قامت �شركة �أبوظبي للتوزيع بتكرمي عدد  48من �شركائها وذلك يف االحتفال الذي

نظمته ال�شركة بفندق ريتز كارلتون ب�أبوظبي.

وقام �سعادة عبداهلل �سيف النعيمي ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للتوزيع ،ب�إلقاء كلمة االحتفال هن�أ فيها املكرمني تلى ذلك ت�سليم
اجلوائز و�شهادات التكرمي لل�شركاء من ممثلي اجلهات املكرمة وامل�س�ؤولني يف هيئة مياه و كهرباء �أبوظبي و �شركة �أبوظبي للتوزيع معربا
عن امتنانه لهم جميعا على اجلهود القيمة التي بذلوها من �أجل الدفع ب�شركة �أبوظبي للتوزيع للو�صول للأهداف املخطط لها وحتقيق ما
هو م�ضمن يف ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية لن�صبح واحدة من �أف�ضل ال�شركات العاملة يف جمال خدمات توزيع املياه والكهرباء.
وقال �سعادة املهند�س /حممد بن جر�ش ،مدير عام �شركة �أبوظبي للتوزيع“ :ي�أتي هذا التكرمي يف �إطار جهود ال�شركة لتنفيذ توجيهات
قيادتنا الر�شيدة الهادفة لتحقيق �أعلى درجات التميز يف الأداء وتقدمي �أف�ضل اخلدمات للعمالء الكرام الأمر الذي ال يت�أتى دون �شراكة
حقيقية وفاعلة مع اجلهات والأفراد الذين لديهم ارتباط ب�شركة �أبوظبي للتوزيع يف كافة املجاالت” .و�أ�ضاف بن جر�ش�“ :إن هذا التكرمي
ي�صب يف م�صلحة اجلميع من خالل بناء �شراكة ا�سرتاتيجية تهدف للتميز يف الأداء و يخدم خطتنا اال�سرتاتيجية املبنية على �أربعة حماور
رئي�سية وهي العمالء اوال والتميز يف عمليات ت�شغيل و�صيانة �شبكات املياه والكهرباء وبناء ال�شراكات ف�ض ًال عن �أن ُن�صبح م�ؤ�س�سة قائمة
على الأداء املتميز”.
وا�شتملت اجلهات املكرمة على م�ؤ�س�سات حكومية وا�ست�شاريني ومقاولني وبنوك و�شركات �صرافة و�شركات عقارية وغريها من اجلهات
امل�ساهمة يف عمليات املياه والكهرباء
ف�ض ًال عن عمالء ال�شركة.
وقال�“ :سنقوم بتنظيم مثل هذا احلفل
ب�صورة �سنوية ،و�سيجري �أي�ض ًا تكرمي
املتميزين من ال�شركاء الداخليني
لل�شركة (العاملني)  ،يف حفل ينظم
قريب ًا”.
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حممد بن زايد يفتتح قمتي «طــــــــــــــــــــاقة امل�ستقبل» و «املياه» وم�ؤمتر الطاقة املتجددة يف �أبوظبي
�أبوظبي 21 :يناير  :2014بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،افتتح
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة “�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة  ”2013و”القمة العاملية
لطاقة امل�ستقبل” ،و”القمة العاملية للمياه” وامل�ؤمتر الدويل للطاقة املتجددة”
التي ت�ست�ضيفها “م�صدر” يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،خالل الفرتة من
15ولغاية  17يناير.
وكانت �شركة �أبوظبي للتوزيع لعبت دور ًا فعا ًال يف املعر�ض عرب عر�ض �أهم و�آخر
امل�شاريع لديها يف جمايل املياه والكهرباء وخدماتها الإلكرتونية
وي�شارك يف الفعاليات نحو 150دولة حول العامل ،بح�ضور عدد من قادة
ور�ؤ�ساء الدول ال�شقيقة وال�صديقة منهم فران�سوا �أوالند الرئي�س الفرن�سي
وكري�ستينا فرينانديز دي كو�شنري رئي�سة جمهورية الأرجنتني وعاطفة يحي �آغا
رئي�سة جمهورية كو�سوفا و�أوالفور راجنار جرمي�سون رئي�س �أي�سلندا وحممد ولد
عبدالعزيز رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية وامللكة رانيا العبد اهلل حرم
امللك عبداهلل الثاين عاهل اململكة الأردنية الها�شمية.
كما ح�ضر احلدث ال�شيخ حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية القطري و�إيفيكا دا�سيت�ش رئي�س وزراء �صربيا وميلو دوكانوفييت�ش
رئي�س وزراء اجلبل الأ�سود �إىل جانب كبار الوزراء واخلرباء واملخت�صني والعلماء
و�صناع القرار واملهتمني يف قطاعات البيئة والطاقة واملياه والغذاء ي�صل عددهم
اىل �أكرث من � 30ألف م�شارك و�أكد الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان خالل افتتاحه الفعاليات� ،أن جهود دولة الإمارات يف جمال الطاقة

والتنمية امل�ستدامة هي نتيجة النظرة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�أنها
ت�شكل امتداد ًا لإرث الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه.

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
�أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان
�آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية.

وقال �سموه يف كلمته�“ ،إن دولة الإمارات تزود العامل بالطاقة منذ نحو ن�صف قرن ،ونحن ما�ضون يف التزامنا مب�س�ؤولياتنا كع�ضو
فعال يف املجتمع الدويل ،حيث نعمل ل�ضمان �أمن الطاقة واملياه والغذاء وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،وتوفري احلياة الكرمية لأجيال
احلا�ضر وامل�ستقبل”.

كما ح�ضر االفتتاح� ،سمو ال�شيخ
�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
هيئة دبي للطريان الرئي�س
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات ،ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،ومعايل
ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان وزير الأ�شغال العامة ،ومعايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة ،ومعايل �أحمد جمعة الزعابي نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،والفريق م�صبح را�شد الفتان مدير مكتب �صاحب
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي� ،إىل جانب عدد من ال�شيوخ و�أعيان البالد ،و�أ�صحاب املعايل
الوزراء وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية لدى الدولة.

ورحب �سموه بالقادة واخلرباء العامليني الذين جا�ؤوا مل�شاركة الإمارات يف جهودها الهادفة �إىل الت�صدي لتحديات �ضمان �أمن
الطاقة واملياه والغذاء ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

و�أكد �سموه �أن �أبوظبي توفر من�صة عاملية للتعاون و�إبرام ال�شراكات اال�سرتاتيجية بهدف �إيجاد حلول عملية لهذه التحديات،
وذلك من خالل مبادرات ،مثل القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل والقمة العاملية للمياه وا�ست�ضافة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
“�آيرينا” على �أر�ض الدولة ،منوه ًا �سموه ب�أن م�شاريع “م�صدر” املحلية والعاملية تقدم منوذج ًا لهذا التعاون الناجح .و�شدد
�سموه على �أن دولة الإمارات تدعو دوم ًا �إىل ت�ضافر اجلهود والتعاون البناء مع املجتمع الدويل على امل�ستويات كافة� ،سواء مع
احلكومات �أو املنظمات �أو ال�شركات �أو املبتكرين الأفراد ،وذلك �سعي ًا للو�صول �إىل احللول املن�شودة.
ويف ختام كلمته ،متنى �سموه النجاح والتوفيق مل�ؤمترات وجل�سات �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،داعي ًا اجلميع �إىل م�ضاعفة اجلهود،
لأن امل�ستقبل يعتمد على اخلطوات التي نتخذها اليوم.
احل�ضور
ح�ضر االفتتاح� ،سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ،و�سمو ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان،
و�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني ،و�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سمو ال�شيخ حامد بن
زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي ،و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية ،و�سمو ال�شيخ عمر بن زايد

وكان احلفل بد�أ بال�سالم الوطني لدولة الإمارات ،ثم عر�ضت مادة فيلمية تو�ضح التداعيات التي قد حتدث ما مل ت�ضاعف
اجلهود ل�ضمان �أمن الطاقة واملياه وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،ودرء خماطر تغري املناخ .و�أو�ضح الفيلم دور براعم الغد
و�أجيال امل�ستقبل يف امل�ساهمة ببناء امل�ستقبل امل�ستدام .ثم �ألقى فران�سوا �أوالند الرئي�س الفرن�سي كلمة �أ�شاد فيها بجهود
دولة الإمارات يف جمال التنمية امل�ستدامة وبا�ست�ضافتها الوكالة الدولية للطاقة املتجددة“�آيرينا” .وقال “لقد زرت مدينة
امل�ستقبل التي تبنيها م�صدر ،و�إننا ن�شيد بهذه اجلهود �إذ البد من امتالك ثقة كبرية لال�ستثمار يف الطاقة املتجددة”.
و�أ�ضاف “علينا جميع ًا التعاون لن�شر ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف العامل ..وهناك الكثري مما ينبغي القيام به �سواء يف
جمال الهند�سة والتخطيط العمراين والتغلب على التحديات االقت�صادية.
وقال “من واجبنا الرتويج للطاقة املتجددة وعلينا املحافظة على كوكبنا لتتمكن �أجيال امل�ستقبل من العي�ش فيه..وتقدم لنا
دولة الإمارات منوذج ًا يقتدى به يف هذا املجال”.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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خمرتعون

باملخت�صر

جابر بن حيان

�إجهاد حراري
نظمت ال�شركة ،بدء ًا من  10يونيو املا�ضي وحتى � 30شهر �سبتمرب حملة حتت
عنوان ال�سالمة يف االجواء احلارة بهدف حماية
العاملني لدى ال�شركة واملقاولني من التعر�ض
حلاالت الإجهاد احلرارى و التي ت�صل يف بع�ض
االحيان اىل �ضربات ال�شم�س ب�سبب العمل يف
الأماكن املك�شوفة خالل ف�صل ال�صيف.
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برايل

ات�صالك يوفر املياه

فرغت ال�شركة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية
اخلا�صة ،من �إعداد وطباعة كتيب للمكفوفني
وذوي االحتياجات
ّ
بطريقة برايل يهدف لتوعيتهم ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك املياه
والكهرباء واحلفاظ على البيئة.

مت �إطالق مبادرة“ :ات�صالك يوفر املياه” الهادفة حلث اجلمهور على
امل�شاركة يف جهود ال�شركة لتقليل الفاقد من املياه تت�ضمن توزيع كنزات
“تي �شريت” حتمل �شعار ال�شركة ورقم مركز االت�صال اخلا�ص بها
 8002332و�شعار احلملة.

توزيع

�أف�ضل مركز ات�صال
فاز مركز االت�صال باملركز الأول ،فئة �أف�ضل مراكز ات�صال
�شبه حكومي � ،2013ضمن م�سابقة مراكز االت�صال ال�سنوية
التي تنظمها م�ؤ�س�سة “�إن�سايت�س” املتخ�ص�صة يف جمال
مراكز االت�صال بال�شرق الأو�سط

�أبو مو�سي �أو �أبو عبداهلل جابر بن حيان ( ،)815-721كان عامل ًا م�سلم ًا

متعدد التخ�ص�صات ا�شتهر بتنوع اهتماماته فعرف كعامل فلك وكيميائي

وخيميائي (�أو �سيميائي) وعامل تنجيم ومهند�س وفيل�سوف و�صيدالين
(�أو�صيديل) وطبيب وفيزيائي وعامل.

وقد ذاع �صيت جابر وبات يعرف با�سم “�أبي الكيمياء”� .إذا ا�شتهر بكونه �أول من �سعى �إىل تطبيق املنهج العلمي التجريبي
يف الكيمياء القدمية ،هذا ف�ض َال عن ابتكاره العديد من العمليات الكيمائية املهمة كرتكيب حم�ض الهيدروكلوريك وحم�ض
النرتيك (�أو الأوزتيك) والتقطري والتبلور .وكان من �أبرز �إجنازاته كخيمائي تطوير ت�سميات العنا�صر الكيميائية مرتكزة
على احلروف ال�ساكنة يف �أ�سماء هذه املواد باللغة العربية ،كما ابتكر مفهوم “التكوين“ ،وهو عبارة عن التكوين اال�صطناعي
للحياة داخل املخترب.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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ت�سلية

نقول مربوك

ق�صـــة

نبارك لكل الزمالء الذين
ح�صلوا على درجة

حممد حلوم

حممد العامري

مهند�س م�شاريع ماجي�ستري العلوم يف
ادارة امل�شاريع ق�سم م�شاريع املياه

مهند�س م�شاريع ماجي�ستري العلوم يف
االدارة الهند�سية ق�سم م�شاريع املياه

جا�سم حممد الظنحاين

حم�سن احلامد

نورة النعيمي

مهند�س �أول م�شاريع ماجي�ستري العلوم يف
االدارة الهند�سية ق�سم م�شاريع املياه

مهند�س م�شاريع املاجي�ستري التنفيذي
يف االدارة الأعمال ق�سم م�شاريع املياه

من�سق درجة الدبلوم يف العالقات
العامة ق�سم م�شاريع املياه

قا�سم عمر

را�شد عبداهلل النعيمي

عمـ ـ ـ ـ ــاد ال�سيد عبد احلليم

الها�شمي مهند�س م�شاريع ماجي�ستري العلوم يف
ادارة االن�شاءات ق�سم م�شاريع املياه

مهند�س م�شاريع ماجي�ستري العلوم يف
ادارة النظم الهند�سية ق�سم م�شاريع
املياه

مهند�س م�شاريع ماج�ستري العلوم يف
ادارة امل�شروعات

املاج�ستري :
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من ق�سم ادارة م�شاريع الكهرباء

مو�سم �ضربات ال�شم�س اجليبية امل�ستدمي
بقلم :ال�صادق عبدال�سالم
يبد�أ جيب �أي واحد من �أ�صحاب الدخل “املهدور” ،عفو ًا املحدود ،يف الأنني ب�صوت خافت الذي يتدرج يف االرتفاع
�إىل �أن ي�صبح حالة من وانقطاع الأنفا�س فور انطالق مو�سم �ضربات ال�شم�س اجليبية الذي يبد�أ بالإجازة املدر�سية
ال�سنوية وما تتبعها من تذاكر �سفر وحقائب منتفخة ،مثل كر�ش الفيل ،تعجز كل حبال الدنيا عن ربطها وال يجدي معها
اال�شرتاك يف �أف�ضل مراكز الريا�ضة والتخ�سي�س .ويلي ذلك �شهر رم�ضان الذي يظن فيه البع�ض �أن الدنيا مل تخلق
� اًإل للأكل والأكل فقط فتجد �أحدهم خارج من املول و�أمامه ترويل يتبخرت يف مهل لو �شاهده رجل مرور لأوقفه
و�أ�صدر له خمالفة ب�سبب “التواير” املنتفخة حتى يبدو �أنه قد �أكل الدهر عليها و�شرب .يلي بعد ذلك العيد
ال�سعيد الذي حتول لنكد مديد مبا فيه من كعك وخبيز ومالب�س للعيال و”�ش ًلق” يوقظك من النوم حتى لو
تناولت كرتونة من حبوب الفاليوم ثم مو�سم العودة للمدار�س التي ت�شكل فلم رعب للأ�سر فتجد الأوالد
ي�شرتون دفاتر و�أقالم وحقائب وم�ساطر وم�ساحات ووووووو و�أدوات مكتبية تكفي ال�ستهالك كافة الدوائر
احلكومية والغري حكومية ملدة عام بالكمال والتمام هذا ف�ض ًال عن متطلبات �أبلة حكمت التي تفتقد
للحكمة و�إر�شادات �أ�ستاذ معروف الذي ال يعمل يف �أرباب الأ�سر �أي معروف.
وح�سب التقارير ال�صادر عن خرباء الإر�صاد اجليبي ف�إن مو�سم ال�ضربات اجليبية هو املو�سم
املناخي الوحيد الذي ال ينتهي �أبد�أَ وي�سري على وترية واحدة �صيفه ك�شتائه وربيعه وخريفه وال
ابت�سامة له ويت�ساقط فيه �شعر �أرباب الأ�سر كت�ساقط �أوراق ال�شجر يف اخلريف...
قال �أحدهم يل �إن الأ�سعار متار�س مع املرتب �سيا�سة اجلزرة والع�صا فكلما زاد املرتب قدراً
زادت الأ�سعار �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة في�صبح الراتب و�صاحبه يف �سباق حواجز ال ينتهي �إال
بال�سكتة القلبية.
وكلما ا�ستقبل املوظف امل�سكني خرب تلقيه زيادة يف راتبه حتى ظن �أنه �أكل بقالوة ويف الواقع
يجد �أن البقالوة ذهبت ل�صاحب البقالة.
�أمل نقل �إنه مو�سم الدائم �ضربات ال�شم�س اجليبية الدائمة،،،

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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�ضع الأرقام يف املكان املنا�سب ,الهدف هو ملء ال 9*9
مربعات ب�أرقام بحيث �أن كل عمود و�صف ومربع من املربعات
الت�سعة حتتوي على الأرقام من واحد �إىل الت�سعة دون تكرار.
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توزيع

حاول الو�صول �إىل امل�صباح عرب الطريق ال�صحيح
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We, UAE leadership and rulers, share
with our brother Shieikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum his vision of
government excellence and future
government. We have learned from
our founding fathers that; “the role
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should be dedicated to serve them not
to suppress them,” as has been said by
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Water never gives up to rock that
blocks its way, instead it always divert
its’ course to the left and right to find
its’ way ahead, this is just like he who
enjoys positive energy.
Start your day with optimism, positive
energy, constructive view and selfconfidence. This is reflected through
your face, smile, your interaction with
people around you and the way you
face all challenges. Do you know that
he who have positive energy has more
beautiful smile and beautiful sole? He
who have negative energy always shun
away from facing difficulties and have
very pessimistic view of life.

As part of ADDC’s strategy to realize the directives of our
visionary leadership and aspirations of Abu Dhabi residency, the
company has recently introduced a number of initiatives and
programs aimed at improving its performance further. Firstly, we
have embarked on a strategic transformation program to improving
our core asset management capability to help deliver our organizational
objectives through the implementation of Publicly Available Specification (PAS 55). We have
allocated a good part of this issue of “Distribution” magazine to shed light on this program,
hopefully all will read it and do their best, in association with the steering committee, to
implement it.
In last February we have organized a special event to honor 48 of our external strategic
stakeholders in recognition of their excellent performance throughout the year 2013 and
plans are in the pipeline to honor our internal stakeholders, employees, hopefully the two
programs will be an integral part of our annual agendas.
We have also introduced “Shoorkum” program aimed at encouraging our internal and
external stakeholders to come up with suggestions aimed at improving the company’s
performance, hopefully all will enthusiastically respond to this program.
Finally, the Low Voltage Switchgear Committee of ADDC placed first in the HSEQ Project
Category of the Middle East Electricity Awards, part of Middle East Electricity 2014
exhibition-cum-conference, organized in the period from February 11 to 13 at Dubai World
Trade Centre. The winning project, titled “Safety and Quality Assurance of LV Switchgear
Products Achieving Abu Dhabi Vision 2030”, congratulations to all.
Hopefully, all find this issue of our periodical newsletter interesting
Saeed Mohammed Al Siwaidi
Acting MD, ADDC

Congratulations;
ADDC staff offer their wholehearted congratulations to H.E. Saeed Al Siwaid for being
appointed as ADDC Acting MD and wishing him all the success in his new position
ADDC Staff
ADDC Quarterly Internal Newsletter
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Reminisces

Hamar Ain; Sheikh Zayed
was very keen on providing
the UAE nationals with
water and electricity

The construction of water and electricity lines from Abu Dhabi was a turning point in the utility services in Al Ain
It is very difficult to speak about the utility industry
in the Emirate of Abu Dhabi without mentioning
one of its great personalities, Abdulla Hassan Hamar
Ain Al Dhaheri.
Hamar Ain was one of the UAE nationals who have
been mentored and guided by the late Sheikh Zayed
bin Sultan Al Nahyan, may God have mercy on his
soul.
It is the journey of light and life that commenced
in the early 1960s and ended up with electricity
and running water in every house and farm. Since
Distribution magazine is documenting this journey
we found it mandatory for us to interview this man.
Speaking to him ,we found out that Mr. Hamar Ain is
a man of real humbleness and a brilliant speaker. He
told us about his career with the Abu Dhabi Water
and Electricity Department (WED) that lasted for 30
years of dedication and hard work.

Supply Department;
Hamar Ain recalls; “I joint WED in 1968 after
completing high secondary school and because I was
fluent in English I have been appointed as the head
of the Supply Department of WED in Al Ain. This city
I love so much because it was the place in which I
was born and brought up and spent my entire life in
it till now. I spent ten years in this position during
which I learned a lot about water and electricity
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industry and I realized its importance in the march
of development then taking place in all areas in our
country under the wise leadership of the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God have mercy
on his soul”.

Sheikh Zayed Palace, now Al Ain Palace Museum.
It was providing the palace itself and some of the
surrounding buildings and farms with electricity,”
he recalls.

Diploma;
“In 1972 I got a scholarship to study office
administration in the High Institute in Cairo,” he
said.

First Undersecretary of WED;
After completing my studies I have been appointed
as the First Undersecretary of WED in Al Ain and I
occupied this position for 20 years during which
time the department did a lot of achievements,
thanks to the support of the late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan, may God have mercy on his soul,
the directives of H.H. Sheikh Khalifah bin Zayed Al
Nahyan, then Abu Dhabi Crown Prince and the follow
up of Sheikh Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan,
the Ruler’s Representative in the Eastern Region
and Sheikh Suroor bin Mohammed Al Mahyan, then
Chairman of WED. The department was working in
close coordination with WED main office in Abu
Dhabi.

Electricity in Al Ain;
“The first power generator in Al Ain, with 1
megawatt capacity, was commissioned in 1960s in

ADDC Quarterly Internal Newsletter
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Turing point;

Water supplies in Al Ain;

The turning point in utilities industry in Al Ain came
with the; “Establishment of Al Ain power plant
with five gas turbine generators made by the UK
company Hawker Siddeley and later we added more
generators from Switzerland and France followed by
the establishment of small plants in some remote
areas like Al Wagan, Al Qua’a and Umm Al Zamool,”
he said. “ However, supplies were never stabilized
except after the construction of Umm an-Nar to
Al Ain grid line with the total capacity of 220 MGV
and another one with the total capacity of 400
MGV and a third one from Al Ain to Al Qua’a with
the total capacity of 220 MGV then we were able to
leave aside all power plants in AL Ain for emergency
purposes only,” Hamar Ain added.

Water supplies in Al Ain then were
drown from a number of wells,
“The production of these wells
was scarcely enough for meeting
the area’s needs as the city was
growing significantly and rabidly
and to meet this we constructed
18-inch water pipeline from
Umm an-Nar plant and another
one from Al Taweelah Island with the total capacity
of 4o mgpd thus we managed to secure the city’s
entire needs of water,” he recalls.

WED premises;
The premises of department was first located in
the city center area, Al Sharri Al Am, and has been
relocated in a modern building in the Civic Center
just next to a number of government departments.

The late Sheikh Zayed;
Sheikh Zayed was very keen on providing people
with water and electricity services even before his
own palaces, he used to urge us to tend to work on
the field and not just sit behind closed doors and to
make sure that all people, locals and expats alike, get
running water and electricity. I recall that he used to
tell that the new IT systems and facilities we got
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efforts and time in
securing
supplies.
Sometimes we used to
spent the whole night
to resume a pierced
water
pipeline
or
malfunctioned power
line to work.

foremost of the projects we did are the traffic tunnels, housing and roads projects.
The late Sheikh Zayed used to order us to “keep Mabazara area ever green” and
we successfully did that, thanks God. Upon his repeated visits to Mabazara Sheikh
Zayed was ordering every of the area visitors to provide with free dinner. He also
ordered us to provide each UAE national households with free 15 palm saplings.
H.H. Sheikh Khalifah and H.H. Sheik Tahnoon also kept track on what the late
Sheikh Zayed used to do as they visit Mabazara to make sure that everything is
in order”.

Open door policy;

Today;

should not keep us working from the convenience
our offices, instead we should work on the field and
inspect every site by ourselves. These words were
directed particularly to those who are in leading
positions, Hamar Ain said.

“In keeping with the directives of the late Sheikh Zayed, I have maintained
a good relationship with all those who were working with me as well as
customers. I used to meet them in all times and listen carefully to their
complains and concerns and visit them regularly in their offices,” Hammar
Ain said.

Sheikh Tahnoon bin Mohammed;

ADWEA;

Sheikh Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, the
Ruler Representative in the Eastern Region, used to
visit water and electricity plants on regular basis to
make sure that department is doing its work well
without any problems.

“The incorporation of Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) in
1998 was a great leap in the water and electricity industry in the Emirate of
Abu Dhabi. Sheikh Diab bin Zayed Al Nahyan, ADWEA former chairman, with
whom I worked for a short time, did his job with great degree of dedication
and integrity that resulted in the authority great performance.

Challenges;

Al Ain Municipality;

“Lack of supplies was the main challenge then facing
the department,this why cases of water and electricity
supplies interruption were very recurrent. This is
besides transport and communications facilities
were very limited making us exert tremendous

In 1998 H.H. Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan, then Abu Dhabi Crown
Prince, issued a decree appointing Hammar Ain as the First Undersecretary
of Al Ain Municipality and Town Planning Department and he occupied this
position till 2004. “It was very fruitful period during which we did many
achievements to serve my people and beloved city and its dependencies. The

Hammar Ain spends his time today in running his own businesses and visiting his
own farms in evenings.

Hobbies;
Hammar Ain’s enjoys walking every day morning, after dawn prayer besides
shooting and hunting

Family;
Hammar Ain has nine sons and only one married daughter. Some of his sons are
also married and others are students besides a number of grandchildren
With a heart full of love for God and his country, Hammar Ain is enjoying living
in the city which he loves more, enjoys its scenery and socializing with its
goodhearted people
He bid us farewell with a big smile as he greeted us.
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WHAT IS PAS 55?
1)
PAS 55; improving whole life cycle management of physical assets
ADDC has embarked on a strategic transformation program to improve its core asset management
capability to help deliver its organizational objectives. The program aims to deliver sustainable
asset management improvements. To achieve this, a Steering Committee of Senior Managers led
by Dr. Majid Al Katheeri, Projects and Connections Director, has been established, as well as a
‘Core Team’ of ADDC employees, drawn from all areas of the business. to work on this project in
association with the designated contractor and consultant.
Distribution magazine interviewed Dr. Majid Al Katheeri to shed light on the concepts and
objectives of this project.

8

Distribution

2)

What is PAS 55?

Al Katheeri said; “Publicly Available Specification (PAS 55), published by the
British Standards Institution, lays out requirements for good practices in
physical asset management and has become a de facto global specification
for any organization seeking to demonstrate a high level of professionalism in
whole life cycle management of their physical assets.

3)

List;

He adds; “PAS gives guidance and a 28-point requirements checklist of good
practices in physical asset management; typically this is relevant to gas, electricity
and water utilities, road, air and rail transport systems, public facilities, process,
manufacturing and natural resource industries. It is equally applicable to public
and private sector, regulated or non-regulated environments.

4)

Continuity;

He said; “M/s Black & Veatch have been engaged to support ADDC in
achieving PAS 55 certification. Gap closure activities is underway under
the guidance and support of the contractor team, through workshops,
templates and examples.

5)

Strategy;

Work has begun to address some of the asset management maturity issues;
covering processes, procedures, core competences and investment plans for
the business, based on good practice asset management. A gap analysis,
completed in June 2013, found that a number of key building blocks for
an effective asset management organization are already in place, but that
there are still opportunities to improve and build upon, he adds.
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6)

Shortcomings;

•

Evidence of proactive external stakeholder engagement and
management.

•

Integrating outsourced activities with the asset management system.

•

Implementing strategic and asset risk management and demonstrating
its use in influencing asset management decision making.

9)

Al Katheeri adds; “However, there is still a significant amount of work to
be done to close the remaining gaps, these include:

•

Business case development and integrated investment planning over
multiple time horizons.

Development of clear and concise asset management policy, strategy
and approaches to strategic planning.

•

Governance.

“The program is supporting the mission of developing, maintaining
and operating a safe, efficient and economical electricity and water
distribution system in the Emirate of Abu Dhabi,” Al Katheeri concludes.

7)

•

Distribution

Time ceiling;

Defining levels of service and linking these to interventions and
desired outcomes.

“It has been proved to us that there are several shortcomings with
regards to ADDC’s asset management that need to be addressed, most
of them are related with exchange of good practices between water
and electricity sides and application of this on all its activities with the
ultimate objectives of improving performance,” he said.
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8)

•

Activities;

To gain independent certification for PAS 55 in November 2014, the
committee has commenced its activities that include, but not limited to,
a number of presentations to raise the awareness of ADDC’s entire staff
on the program, its objectives and the role to be played by each of them
in this regards, he said.

Enhancement;
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ADDC’s Customer Call Centre to be upgraded

ADDC placed first in the HSEQ Project of the Year Category

The center is set to be the company’s main services provider in few years

Part of Middle East Electricity 2014

Abu Dhabi; ADDC is working on upgrading its Customer Contact Centre (CCC) so as to be the company’s
main customer services provider within the few coming years.

The Low Voltage Switchgear Committee of ADDC placed first in the HSEQ Project Category of the Middle East Electricity
Awards, part of Middle East Electricity 2014 exhibition-cum-conference, organized in the period from February 11 to 13 at
Dubai World Trade Centre. The winning project, titled “Safety and Quality Assurance of LV Switchgear Products Achieving
Abu Dhabi Vision 2030”. Eng. Mohammed bin Jarsh, MD of Abu Dhabi Water and Electricity Company (ADWEC), received
the award in the prize-giving event organized with the participation of a large number of officials and experts from the
water and electricity sector as well as exhibitors. Some 45 entries have been presented to the category competition from
a international companies of water and electricity operating in the Middle East region with only four of them have been
shortlisted.

Musabeh Al Mazroui, CCC Department Manager, said; “ We have adopted a plan
to upgrade the center to be able to provide all the services and transactions of
the company’s entire departments and sections with the ultimate objective of
reducing queue time at our customer services centers and turn the later into
mere supporting facilities”. “The plan has been divided into three
stages starting from 2012 until 2020,” he said. Last year the CCC
started providing 9 new services, such as issuance of “To Whom
It May Concern Certificate”, ADDC Website Membership, complain
receiving and follow-up through the Customer Services IT System,
e-billing, inspection rescheduling for new cable termination and
receiving of new appointment requests, etc.,” he added.
The center is planning to add the service of documentation with
the municipalities. “This service well enable municipalities to
access our ADDC’s system to take all data related to our customers
to document lease contracts without the need to approach our
CSCs thus saving a lot of time and efforts for the three parties,”
he added.
“The center handled at its inception year, 2005, then providing
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only three service, some 50 thousand calls, this increased to more than 2 million
calls and 22 services in 2012,” he said. The first phase of the enhancement plan,
which will end in 2014, features increasing number of calls handled simultaneously
from 30 to 60 calls. “This will be done through increasing the number of our officers
and enhancement of our call handling system,” he added.
The facility has so far nationalized Some 35 per cent of its workforce,
“We are planning to increase this percentage by the end of this year
and as a part of our social responsibility strategy we have employed
3 people with special needs and plans are in the pipeline to hire
more of them,” he said.
CCC was recognized by INSIGHT, the only call center dedicated
professional services organization in the Middle East region, as the
“Best Government Contact Centre” in the Middle East region in 2012,
the “Best 30 seat Customer Contact Centre in the Middle East”, the
“Best 30 seats Semi Government Customer Contact Center in the
Middle East for the year 2010” and the “Best internally developed
IT program in the Middle East for the year 2009”.

Saeed Al Siwaidi, Acting MD, said; “We are very happy to win this award which came
as a result of efforts exerted by all ADDC’s staff and members of LV Switchgear
Committee in particular to realize the directives of our visionary leadership and
ADWEA management aimed at providing the best-of-its-kind utility services with
the highest world standards of quality and safety for Abu Dhabi residency”. Eng.
Tariq Alhashemi, A/ Head of Electricity Engineering and Studies Section and head
of the LV Switchgear Committee, said; “ This award is real accolade to ADDC and
the committee in particular since it started its work in 2000 to set standards for
LV products with the ultimate objective of protecting the safety of the company’s
and contractors and consultants employees as well as customers in general besides
environment protection”. Adding; “It is a recognition of the combined efforts of the
committee entire team, formed mainly of young UAE national young engineers”.
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ADDC relocates Mussaffah Customer Services
Centre to The Village Mall

Shoorkum improvement suggestion program
launched

Abu Dhabi Distribution Company (ADDC),
announced the relocation of its Customer
Services Centre in Mussaffah Industrial area to
The Village Mall, next to ADNOC Petrol Station
on Mussaffah Highway.

Money-prizes for the first three-placed suggestions

The one-stop window facility provides all ADDC’s services that include, but not
limited to, water and electricity bills payment, new connections transactions and
issuance of all ADDC certificates, etc. H.E. Saeed Al Siwaidi, ADDC Acting MD, said;
“This CS Centre has been relocated in keeping with the directives of our visionary
leadership and ADWEA management aimed at providing better services to the
residency of the Emirate of Abu Dhabi”. Adding; “ Mussaffah Industrial Area is one
of the most important areas for us, in terms of customer base number, and we
have moved this branch to this new location to help them do their transactions
with us in a more convenient way”.
“The center is 100 per cent staffed by UAE nationals and it has been provided
with all amenities for the convenience of our customers, particularly people with
special needs, that would maintain the company’s bright image that won it the
customers satisfaction over the years,” he said.
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ADDC has recently opened new branches in Al Mushrif Mall, Shahama Municipal
Centre and AL Bateen Municipal Centre and has also introduced new channels for
water and electricity bill payment that include through ADDC’s website; www.addc.
ae, Abu Dhabi Government e-gate; www.abudhabi.ae, IVR by dialing toll-free on
8002332, through a number of registered banks and money exchange companies, UAE
Post Offices, ADDC’s electronic kiosks located in the company’s customer services
branches, petrol stations and shopping centers across the emirate.

ADDC has launched the “Shoorkum” program to encourage employees and stakeholders to
come up with their suggestions towards enhancing the company’s overall performance.
The scope of the program covers customer satisfaction,
asset management, O & M performance & efficiency
(water and electricity), project performance &
efficiency, HSEQ culture & practices, quality
management practices, business continuity/risk
management, corporate social responsibility, business
sustainability, cost savings/ avoidance, conservation
of power/water/papers and HR management. This is
besides any other that might added in the future, as
needed.

To make the program a success, the company
has allocated lucrative money-prizes to the first
three-placed suggestions every two months, after
undergoing a rigorous selection process to be carried
out by specialized team.
H.E. Saeed Al Siwaidi, ADDC Acting MD, said; “This
program is a part of our strategy to make use of
suggestions and ideas presented by our internal
stakeholders, i.e. employees, and external ones, i.e.
government entities, contractors, consultants as well

as customers in enhancing our performance with the
ultimate objective of providing the best of its kind
utilities services as per the directives of our visionary
leadership and ADWEA management”. “This is in
addition to paving the way for our stakeholders to take
part in decision making, thus increasing the sense of
one group affiliation,” he added.
Suggestions could be submitted by logging on to
ADDC website for external stakeholders and ADDC
portal for internal stakeholders.
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ADDC honors 48 of its stakeholders
ADDC honored 48 of its strategic stakeholders for year 2013 in a
special event organized in “The Ritz-Carlton Abu Dhabi”.
H.E. Abdullah Saif Al Nuaimi, ADDC Chairman, expressed
gratitude and appreciation to stakeholders and recognized
the value they bring to ADDC to achieve the business
objectives and presented the awards, trophies and
certificates of appreciation to the honorees, who included
governmental, public and private entities as well as
customers, in the presence of a large number of officials
from the selected stakeholders, ADWEA and ADDC.
Eng. Mohammed bin Jarsh, ADDC Managing Director said;
“this token of recognition is a part of ADDC’s efforts to
carry out the directives of our visionary leadership aimed at
providing the best-of-its-kind utility services to our valued
customers a matter that can’t be achieved without real
and effective partnership with our stakeholders in all areas
of our business”. Adding; “that would ultimate lead to the
implementation of the company’s strategy that has been
built on four pillars customer First, Operation excellence,
Partnerships and Performance-driven organization”. The
honorees included governmental entities, consultants,
contractors, banks, exchange companies, real-estate
companies as well as customers.
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Mohammed bin Zayed inaugurates WFES and IWS
In the presence of H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime
Minister and Ruler of Dubai, His Highness General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces,
inaugurated the seventh World Future Energy Summit (WFES) and second International Water
Summit during the opening ceremony of Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW). Attracting
more than 30,000 people, ADSW is the Middle East’s largest gathering focused on addressing
the interconnected challenges affecting energy, water and sustainable development.
ADDC has showcased in the event a number of its latest water and electricity projects as well
as e-services.
His Highness welcomed guests to the Summit, including presidents and government officials
from African nations. The opening ceremony’s theme focused on Africa’s energy challenges and
how they impede the region’s economic development. The topic of Africa - and its potential
to ‘leapfrog’ technologies and grow its economy - was highlighted during a panel discussion
that united His Excellency Macky Sall, President of Senegal; His Excellency Ernest Bai Koroma,
President of Sierra Leone; and His Excellency Hailemariam Desalegn, Prime Minister of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia.
Commenting on the opening ceremony, His Highness Sheikh Mohammed emphasized Africa’s
tremendous opportunity to adopt sustainable development as a pathway to grow its economy,
while protecting its natural resources. His Highness also underscored that the United Arab
Emirates, under the leadership of His Highness Sheikh Kalifa bin Zayed Al Nahyan, President
of the UAE, is committed to delivering energy - new and traditional - as a fundamental pillar
to ensuring global economic growth and security.
His Highness further commented that energy - the backbone of economic growth - plays
an even more important role in arid climates where water security is dependent on energyintensive desalination. Without achieving long-term energy and water security, sustainable
development cannot be achieved, continued His Highness.
His Highness also commended Masdar, and its projects, for extending the UAE’s energy
leadership and solidifying the country’s strong position on the ‘renewable energy map.’ The
UAE will also continue to diversify its own energy sources, while advancing viable clean
technologies, in an effort to improve energy security and achieve sustainable development,
added His Highness.

The focus on sub-Saharan
Africa’s
energy
and
economic
challenges
during
the
opening
ceremony aligns with the
international agenda for
2014. The United Nations’
“Decade of Sustainable
Energy for All” began
this year and calls upon
member states to ensure universal access to more sustainable sources of energy are a priority
for national policies. The declaration also calls upon governments, companies and civil society
to work together to achieve universal energy access, double the global energy efficient rate
and double the share of renewables in the global energy mix.
“With six of the 10 fastest growing economies of the past decade located in sub-Saharan
Africa the development opportunities in this region are tremendous,” said H.E. Dr. Sultan Al
Jaber, UAE minister of state and CEO of Masdar, Abu Dhabi’s renewable energy company. “But
these economies are also hampered by energy industries beset by high costs, poor reliability
and often limited or no access to the grid.
“Providing safe, reliable and sustainable energy in sub-Saharan Africa, and in developing
countries across the world, relies on our ability to rethink the energy sector,” continued Dr.
Al Jaber. “Access to clean technologies will allow developing economies to ‘leapfrog’ the
inefficient technologies of yesterday, allowing them to rapidly adopt and scale the advanced
technologies emerging on the market today. These new industries will have the most
opportunity for growth and the most impact in the developing world.”
However, despite the continent’s growing stability, impressive macroeconomic statistics and
growing middle class, more than 600 million Africans still lack safe and reliable access to
electricity.
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Inventors

In brief

ADDC organized a campaign from June 10 to September
30 to ensure that all its workers and contractors’
employees conform to the
rule of midday break in order
to protect them against heat
stress.

Braille
ADDC, in association with Zayed Higher
Organization for Humanitarian Care & Special
Needs, prepared and published a book using
Braille system to raise the awareness of the
blind and the visually impaired people on the
importance of water and electricity conservation
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Jabir Ibn Hayyan

Heat stress

The best Call Center
CCC was recognized by INSIGHT as the “Best
Semi-Government Contact Centre” in the
Middle East region in 2013.

Jabir Ibn Hayyan, also known as Geber was a prominent Muslim polymath.
Geber was a renowned astronomer, chemist alchemist, astrologer, engineer,
philosopher, pharmacist, physicist and scientist. He is widely credited with the
invention of numerous important processes such as the syntheses of hydrochloric
and nitric acids, distillation, and crystallization. His original works are highly
esoteric. His career revolved around an elaborate chemical numerology based
on consonants in the Arabic names of substance and the concept of takwin, the
artificial creation of life in the alchemical laboratory.

Your call saves water
“Your call saves water” initiative was launched to
encourage people to take part in the company’s efforts
to reduce water loses. The drive includes distribution of
T-shirts carrying ADDC and the initiative logos besides
CCC toll-free number; 8002332.
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Congratulations

Entertrainment
Story

We congratulate our
colleagues who obtained
Master Degree

Jassim Mohmmad Al Dhanhani
Sr. Project Engineer
Master of Science
Water
in Engineering Management
Projects Department

Qasim Al Hashmi
Project Engineer Master
of Science in Construction
Management Water Projects Department

Mohammad Halloum
Project Engineer Master of
Science in Project Management
Water Projects Department

Mohsen Al Hamid
Project Engineer Executive
Master of Business
Administration Water Projects Department

Rashed Al Nuaimi
Project Engineer Master of
Science in Engineering Systems
Water Projects
Management
Department

Mohammed Al Amri
Project Engineer Master
of Science in Engineering
Management
Water Projects
Department

Nora Al Nuaimi
Coordinator
Diploma in
Public Relations Water Projects
Department

Emad El Sayed Abdel Halim
Master of Science in Project
Management Power Project
Department

No-stop income heat strokes season
By; Sadiq A. Salam
The pocket of any of us, people with limited income, starts moaning and gradually panting
and wheezing with the beginning of what we call “non-stop income heat strokes season”. This
season starts with the annual school summer vacation followed by air tickets booking and
preparation of heavy bags each as big as an elephant tummy. This followed by the Holy month
of Ramadan, during which some people think that God has created them just for having
food. Some of them push overloaded shopping trollies while coming out of shopping
malls that would entice traffic policeman to fine them for using underinflated old
tires. Then comes the happy Eid that we turned into miserable one because we
spend huge amount of money on buying cookies, new children clothes and
fireworks that create ruckus enough to wake up even Rip Van Winkle. Then
comes the back to school season during which students buy exercise books,
pens, pencils, school bags, rulers, erasers and stationeries enough for one year
consumption of all the public and private institutions in the country. This is
in addition to the requirements of teachers who don’t care about parents’
limited budgets. As per reports issued by meteorologists, this season is
the only season that never stop and goes on one line throughout the
year.
A friend of mine told me that items prices practice the policy of “stick
and carrot” with his income and he and his salary are engaging in a
no-stop hurdle race. Any of us, people with limited income, receives
a news of getting salary increase as a child getting a big baklava, but
in truth the baklava in our case goes to the grocery owner.
It is truly the non-stop season of income heat strokes.
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1

Answer questions and use to
complete crossword
Across
2. A currency shared by Portugal and Cyprus among others 4.
Home currency for Estonia - one of the Baltic States 6. Currency name shared by Kenya and Somalia 8. Home currency for
Brazil 10. Danish currency 12. Currency for a country whose
capital is Zurich 13. Currency for a country whose capital is
Bangkok 14. Home Currency of the country where the Tajmahal is located

2
4

6

7
8

9
Down
1. Home currency of the rising sun 3. Currency for a contry
whose capital is Riyadh 5. Currency of a country that situated
at the southern tip of Africa 6. currency of Usbekistan 7. This
currency has the same in Philippines ans chile 9. currency name
shared by Bahrain and Kuwait 11. currency of Russia
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