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قائمة املحتويات

�أن م�صلحة الوطن هي الهدف الذي نعمل من �أجله ليل نهار
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان

وم�ضات من فكر حممد بن را�شد

		�أ�سرة التحرير
�إ�شراف وت�صميم:

توزيع

�إن االن�سان هو الرثوة احلقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده ،كما

		

نوف الكعبي

املحرر ال�صحفي:

		

ال�صادق �أحمد

املحررة ال�صحفية:

		

�شيخه املناعي

التن�سيق واملتابعة:

		

عهود املرزوقي

		

فاطمة املرر

البديل لنا عن املركز االول وكلمة م�ستحيل لي�ست يف قامو�سنا
يف دولة االمارات
حممد بن را�شد �آل مكتوم
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كلمة العدد

القارئ الكرمي و�أنت تطالع هذا العدد من جملة توزيع يكون قد م�ضى
عام حافل بالإجنازات من عمر �شركة �أبوظبي للتوزيع �أطلقنا خالله
العديد من املبادرات ونفذنا الكثري من امل�شاريع التي ت�صب جميعها
يف حتقيق ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة وخطة �أبوظبي  2030وا�سرتاتيجية
ال�شركة الهادفة يف جمملها لتوفري �أف�ضل خدمات املياه والكهرباء
لعمالئنا الكرام ووفق ًا لأعلى معايري الأداء االقت�صادي وحماية البيئة.
ومتثلت �أهم االجنازات خالل العام املا�ضي يف جمال �إدارة الأ�صول

ذكريات

واال�ستفادة الق�صوى منها يف احل�صول على �شهادة البا�س  55ثم انطالق العمل للح�صول على �شهادة الآيزو  .55000يف
جمال تر�شيد اال�ستهالك مت اطالق برنامج �إدارة الطلب الذي ي�شتمل على عدد من امل�شاريع الهادفة لت�شجيع عمالئنا لإدارة
طلبهم من املياه والكهرباء ب�صورة �أف�ضل و�صو ًال لال�ستخدام الأمثل لهذين املوردين الهامني وبالتايل تر�شيد اال�ستهالك.
وتوا�صلت جهودنا يف هذا املجال عرب �إطالق العديد من احلمالت الإعالنية ورعاية الربامج الإعالمية خ�صو�ص ًا التي
ت�ستهدف للأطفال.
�أي�ض ًا �شرعت ال�شركة يف و�ضع اخلطط والربامج الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية �أعمالها يف كافة الظروف وفق ًا لتوجيهات قيادتنا
الر�شيدة يف هذا املجال.
وبد�أ العمل يف م�شروع “التحكم الأىل يف �شبكة توزيع املياه” والهادف لتحويل �شبكة املياه للعمل بالأنظمة الإلكرتونية احلديثة
التي مُتكن من �إدارتها وت�شغيلها والتحكم فيها ومراقبتها عن بعد مما يزيد من كفاءتها ويحد من حاال الت�سرب وانقطاع
اخلدمة ب�صورة كبرية وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية لتو�سعتها.
يف جمال التوطني مت رفع ن�سبة �أبناء دولة الإمارات بني موظفي ال�شركة �إىل ن�سبة  37%تقريب ًا وهي من �أعلى ن�سب التوطني
وتفوق امل�ستهدف احلكومي كما توا�صلت م�ساعينا للتعاون مع العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة جلذب املزيد من
الكوادر املواطنة للعمل يف ال�شركة وت�أهيلها وتدريبها.
و�أود يف ختام هذه الكلمة الإ�شادة بجميع موظفي ال�شركة باعتبار �أنكم الركن الأ�سا�سي والأ�صول احلقيقية لل�شركة ولوال
دعمكم لنا ومثابرتكم ملا حتققت كل هذه النجاحات.
�سعيد حممد ال�سويدي
املدير العام بالإنابة
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توزيع

احلجريي:

�أكرث ما يبهرين يف �شيخ زايد
هو بعد نظره وخربته التي
اكت�سبها بالفطرة

يتمتع قطاع املياه والكهرباء يف �أبوظبي ب�صورة م�شرقة جداً مل
�أ�شهدها حتى يف العديد من الدول املتقدمة
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العمل :بد�أ املهند�س حممد احلجريي ،رئي�س �شعبة املياه ب�شركة
�أبوظبي للمياه والكهرباء (�أدوك) ،العمل �أو ًال كمهند�س نقل مياه يف
ال�شركة وم�شرف على �شركات اال�ست�شارات اخلارجية التي كانت
تقوم بو�ضع توقعات الطلب امل�ستقبلي للمياه يف �أبوظبي وذلك يف
�سنة  1999مما جعله يواكب التطورات الكبرية التي �شهدها هذا
القطاع منذ النقلة النوعية الكبرية التي �شهدها بقيام هيئة مياه
وكهرباء �أبوظبي يف عام  .1998ويقول احلجريي يف لقاء مع جملة
توزيع “ :ر�أى ال�شيخ دياب بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الهيئة حينها،
يف عام  2002اعطائي م�س�ؤولية و�ضع توقعات الطلب وكنت احد
�أع�ضاء الفريق ويف عام � 2005أ�صبحت رئي�س �شعبة املياه وامل�س�ؤول
مبا�شرة عن التوقعات الطلب على املياه حيث كنا ن�ضع توقعات
بن�سبة خط�أ ال تتجاوز  .”1%ثم انتقلت للعمل يف الهيئة ملدة
�سنة واحدة يف ق�سم ال�ش�ؤون امل�ؤ�س�سية �شاركت خاللها يف و�ضع
مقايي�س نقل وتوزيع املياه ومعايري اجلودة للمياه وذلك بالتعاون
مع مكتب التنظيم والرقابة وغرينا من خاللها طريقة ح�ساب
االحتياطي الالزمة من املياه حتى �أ�صبح االحتياطي يتما�شى مع
منط اال�ستهالك و�ساعد هذا على توفري مليارات الدراهم.
ال�شيخ زايد :يقول احلجريي�“ :أكرث ما كان يبهرين يف
املرحوم ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان بعد نظره وخربته التي
اكت�سبها بفطرة جاءت من حب الوطن واالر�ض وال�صحراء و�أن �أي
قرار كان ي�صدر منه كان قرار ًا �صائب ًا ويف حمله و�شكلت امل�شاريع
ال�ضخمة التي �أن�ش�أها و�صُ رفت عليها الكثري من الأموال ،يف وقت
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مل تكن توجد �أي حاجة لها فيه� ،أ�سا�س التطور التقدم يف قطاع
املياه والكهرباء الذي نتمتع به اليوم و�أن مل تبني هذه امل�شاريع يف
تلك احلقبة ملا كان هذا القطاع بهذا التطور الذي ن�شهده اليوم
ومناف�سة لكربيات القطاعات امل�شابهة له يف العامل بل ومتفوق على
الكثري منها”.
الفجرية :على �سبيل املثال �أمر ال�شيخ زايد ب�أن�شاء حمطة
قدفع للمياه والكهرباء (�أف  )1ب�إمارة الفجرية لتحقيق املزيد
من الأمن املائي يف الدولة عرب تنويع م�صادر املياه وهي تعترب �أول
حمطة تن�ش�أ على بحر العرب حتى ال يت�أثر انتاج الدولة من املياه
من �أي حوادث �أو تلوث يقع يف منطقة اخلليج العربي ومتد املحطة
االمارات ال�شمالية بنحو � 50إىل  60مليون غالون من املياه يف اليوم
ويف عام  2011مت افتتاح املحطة الثانية (�أف  )2وارتفعت بذلك
القدرة االنتاجية للمحطتني �إىل نحو  263مليون جالون يف اليوم،

�أو ما ي�ساوي مياه نهر الفرات ومت فيها دمج النظامني احلراري
والغ�شائي لتحلية املياه لأول مرة يف العامل لال�ستفادة من مميزات
كل منهما .ويتم رفع املياه من املحطة املوجودة على �شاطئ البحر
�إىل حمطات ال�ضخ املوجودة على جبل بارتفاع نحو  586مرت من
�سطح البحر وهو الأمر الذي يعترب معجزة بكل املقايي�س ويحتاج
للكثري من خطوط الأنابيب وحمطات ال�ضخ .وبد�أت الآن العديد
من دول اخلليج التفكري يف بناء حمطات م�شابهه على بحر العرب.
تر�شيد :تقدم حكومة �أبوظبي دعم ًا كبري ًا لقطاع املياه والكهرباء،
�سنوي ًا ويجب تقلي�ص هذا الدعم و�أهم و�سيله للتو�صل لذلك هي
تر�شيد اال�ستهالك حيث يقدر ا�ستهالك الفرد يف �أبوظبي بنحو

 550ليرت من املياه يومي ًا وهذا رقم كبري ويبلغ �أربعة �أ�ضعاف التقدير املو�ضوع
من قبل منظمة ال�صحة العاملية والبالغ نحو  120ليرت ًا فقط ،مع العلم �أن الطلب
يرتفع بن�سبة � 10%سنوي ًا ،و�إذا قمنا بخف�ض اال�ستهالك �إىل ن�صف املعدل احلايل
نكون قد حققنا توفري ًا كبري ًا وحافظنا على البيئة وعلى موارد الدولة مل�صلحة
�أجيال امل�ستقبل.
�صورة :يتمتع قطاع املياه والكهرباء يف �أبوظبي ب�صورة م�شرقة جد ًا مل �أ�شهدها
حتى يف العديد من الدول املتقدمة حيث �أقمت �أنا من قبل يف دول مثل بريطانيا
والواليات املتحدة الأمريكية وا�سرتاليا و�أملانيا .وميتاز القطاع لدينا بتوفر خدماته
طيلة الأربع والع�شرين �ساعة دون انقطاع وب�أ�سعار ال ت�ستطيع �أي دولة �أخرى
مناف�ستها.
الدرا�سة :انا تخرجت من اجلامعة الأردنية يف عام  1981وعملت بالتدري�س
فيها ملدة ع�شرة �سنوات ثم هاجرت لأ�سرتاليا التي عملت فيها يف وزارة الأ�شغال
م�س�ؤول عن مياه الأمطار يف العا�صمة كانبريا ثم تلقت عر�ض ًا للعمل كا�ست�شاري يف
ق�سم املجاري بدبي يف عام  1993وعملت يف م�شاريع دولية يف فل�سطني يف �شبكات
املياه بغزة و�أريحا وعملت يف الأردن يف قطاع الت�صميم.
الأ�سرة :لدي ولد واحد ويعمل طبيب اخت�صا�صي جهاز ه�ضمي يف ا�سرتاليا“ ،كل
�أملي �أن يتزوج ب�أ�سرع فر�صة لي�ستقر يف حياته”.
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تقرير
امللتقى الدوري للموظفني ي�ستعر�ض الآراء واملقرتحات الهادفة
لتطوير الأداء وبيئة العمل
ال�سويدي :نحو  50%من امل�ساهمات جاءت ت�صب يف م�صلحة حت�سني العمل وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
�أ�شاد �سعادة �سعيد حممد ال�سويدي ،املدير العام ل�شركة �أبوظبي للتوزيع بالإنابة ،مب�ساهمة موظفي ال�شركة بطرح
�آرائهم ومقرتحاتهم الهادفة لتطوير العمل يف ال�شركة من �أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات لعمالئها جاء ذلك خالل
خماطبته �أم�س االثنني ،املوافق  15فرباير  ،2016امللتقى الدوري ملوظفي ال�شركة وذلك بفندق فريمونت �أبوظبي.
وقال ال�سويدي �إن“ :نحو  50%من املقرتحات والآراء التي ُقدمت جاءت ت�صب يف م�صلحة تطوير بيئة العمل مما
ي�ؤكد حر�ص اجلميع على حتقيق امل�صلحة العامة لل�شركة والدفع مب�سريتها نحو املزيد من النجاحات” .وتقدم
ال�سويدي بال�شكر لكل امل�شاركني يف امللتقى م�ؤكد ًا حر�ص الإدارة التنفيذية على درا�سة وتقييم كافة املقرتحات والآراء

التي ُقدمت و�إيجاد املعاجلات الالزمة لها وذلك بعد رفعها للجهات املعنية يف هيئة
مياه وكهرباء �أبوظبي .وقال �إن الهيكل الوظيفي اجلديد �س ُي�ساهم يف حل كافة م�شاكل
املوظفني داخل وخارج الهيكل.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض كافة املقرتحات التي تقدم بها املوظفون والتي بلغ عدد
الأ�سئلة العامة فيها نحو � 23س�ؤا ًال و� 6أ�سئلة تناولت ق�ضايا �شخ�صية ونحو  20اقرتاح ًا
هدفت لتح�سني وتطوير بيئة العمل والأداء �إ�ضافة للمعاجلات والردود التي تقدمت بها

الإدارة التنفيذية حول ذلك .وقال فهد ال�شام�سي ،مدير دائرة الأعمال
امل�ساندة� ،إنه مت تخ�صي�ص خط هاتف بق�سم املوارد الب�شرية خمت�ص
بالرد على �أ�سئلة وا�ستف�سارات املوظفني يف كل الأوقات مع اعتماد الزمن
امل�ستغرق يف تقدمي الردود كواحدة من م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للق�سم.
ومت �أي�ض ًا الإ�شارة �إىل �أنه �أُجريت درا�سة لتكرمي جميع املوظفني الذين
�أكملوا �أكرث من ع�شرين �سنة من العمل بال�شركة خالل امللتقى القادم.
وتركزت ا�ستف�سارات و�أ�سئلة املوظفني على نظام احل�ضور واالن�صراف
وال ُنظم والإجراءات املتبعة يف عملية التقييم ال�سنوي لأداء املوظفني
والرتقيات وامل�سميات الوظيفية والتمييز بني املوظف املُنتج والغري ُمنتج.
وفيما يتعلق بالعمل مت تناول م�س�ألة �ضعف التن�سيق والتعاون بني خمتلف
الإدارات والأق�سام ف�ض ًال عن وجود بع�ض االختالفات بني �إجراءات
تو�صيل املياه والكهرباء.
و�شهد امللتقى عدد كبري من موظفي ال�شركة يف مقدمتهم عبدالعزيز
ال�شام�سي ،املدير التنفيذي لدائرة خدمة العمالء ،واملهند�س عبداهلل
عبداهلل ال�سويدي ،املدير التنفيذي لدائرة الت�شغيل ،والدكتور ماجد
الكثريي ،املدير التنفيذي لدائرة الأ�صول ،واملهند�س حممد م�شيط
املزروعي ،مدير دائرة امل�شاريع ،و�سامل بطي �سامل القبي�سي ،مدير
دائرة املنطقة الغربية واملناطق اخلارجية وعدد من مديري الإدارات
والأق�سام.
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مقابلة

النظام الإلكرتوين للمناق�صات يحقق جناحات كبرية

يف �سبتمرب� ،2014صرحت بذلك فاطمة خلفان الظاهري ،رئي�س �شعبة امل�شرتيات بالإنابة ،ملجلة توزيع.

وتُعقد اجتماعات دورية بني موظفي ق�سم امل�شرتيات و فريق العمل من �شركة �إجنازات ل�شرح
�أي تعديالت يتم ادخالها على النظام اجلديد ،و�أ�ضافت“ :كما �أننا مل نهمل الأطراف الأخرى
امل�شاركة يف هذا امل�شروع وهم اجلهات امل�ستفيدة منه واملوردين .وبالتحديد قمنا بتنظيم ملتقى
ال�شراكة مع املوردين  2015بتاريخ � 27أبريل  2015حيث نظمنا ور�شة عمل خالل هذا امللتقى
لتعريف املوردين باجلوانب اجلديدة يف النظام والتعرف على �آرائهم ومقرتحاتهم الهادفة لإدخال
�أي حت�سينات �إ�ضافية .ف�ض ً
ال عن تنظيم ور�شتني ،واحدة بتاريخ  8يوليو  2015والثانية بتاريخ 23
دي�سمرب  2015ح�ضرها م�ستخدمو الربنامج من موظفي ال�شركة لتعريفهم بالتعديالت املدخلة
عليه وكيفية ا�ستخدامها واحل�صول على �آرائهم وتطلعاتهم حول كيفية حت�سينه يف امل�ستقبل.

وقالت �إن امل�شروع وجد الرتحيب الكبري من قبل ق�سم الإمداد بال�شركة حيث �أن الأخري لعب دور ًا كبري ًا يف حتقيق النجاح له من خالل حتويل كافة املعامالت الورقية للق�سم لتُ�صبح �إلكرتونية عرب
نظام ماك�سيمو .و�أ�ضافت“ :لقد حظينا مبعاي�شة هذا التغيري منذ مراحله الأوىل �إىل هذه املرحلة املتقدمة التي و�صل الو�ضع عليها اليوم” .وقالت“ :ونفتخر ب�أن ال�شركة كانت الأكرث ن�شاط ًا مقارنة
ببقية امل�ؤ�س�سات التابعة للهيئة يف التقدم بطلبات ،بلغ عددها  323طلب ًا ،لتطوير النظام اجلديد وذلك ح�سب البيانات الواردة من فريق اجنازات حتى تاريخ  22دي�سمرب  .”2015وقالت �إن هذه
الطلبات غطت العديد من جوانب عمليات ال�شراء على نظام ماك�سيمو وي�شمل ذلك طلبات ال�شراء وطلبات عرو�ض الأ�سعار و�أوامر ال�شراء.
و�أجنز النظام املعامالت التالية حتى تاريخ  22دي�سمرب :2015

ويقوم فريق اجنازات يف الوقت احلايل ب�إعداد تطبيق على الهواتف الذكية �سوف ميكن املوردين
من متابعة كافة مراحل املناق�صة منذ الإعالن عنها عرب املوقع الإلكرتوين �أو التطبيق وا�ستالم
م�ستندات املناق�صة ومتابعة مراحلها وا�ستالم كافة الإ�شعارات اخلا�صة بها دون احلاجة حتى
للتوا�صل مع �أي موظفي يف ال�شركة .بالإ�ضافة �إىل �أنه �س ُيمكن املوردين من تقييم �إجراءات
ال�شركة اخلا�صة بعمليات التوريد و�إبداء �آرائهم الهادفة لتح�سينها وتطويرها.

�أجنزت الهيئة ما اجماليه  1017معاملة عرب النظام الإلكرتوين اجلديد للمناق�صات حتى تاريخ 22
دي�سمرب  2015وذلك منذ طرح فكرة النظام على ال�شركة برعاية الهيئة و بالتعاون مع �شركة اجنازات

10

توزيع

									
اجمايل املناق�صات التي متت عرب النظام الإلكرتوين اجلديد للمناق�صات

1017

									
عدد ال�شركات التي ا�ستخدمت النظام الإلكرتوين اجلديد للمناق�صات

1528

									
عدد طلبات تقدمي املناق�صات املر�سلة للموردين للم�شاركة يف املناق�صات

54331

										
عدد املوردين الذين ابدوا رغبتهم يف امل�شاركة املناق�صات

22120

											
عدد املوردين الذين تقدموا فعليا بعرو�ض �أ�سعار

12740

واختتمت الظاهري حديثها بالقول“ :يعترب النظام الإلكرتوين اجلديد للمناق�صات ا�ضافة
حقيقية لعمليات ال�شراء املتبعة من قبل ال�شركة حيث ي�شجعنا على احداث تطوير م�ستمر يف هذه
العمليات واال�ستعانة ب�أف�ضل املمار�سات املتبعة يف هذا املجال وذلك بهدف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
ل�شركائنا”.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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�إطالق برنامج �إدارة الطلب

 .1ما هو برنامج �إدارة الطلب؟

مبادرات مرنة لال�ستخدام الفعال للطاقة واملياه
ما الذي نعنيه بـ”�إدارة الطلب” (:)DSM
يهدف م�صطلح “�إدارة الطلب” على �شبكة الكهرباء �إىل حتقيق التوازن الدائم بني الإمداد بالكهرباء والطلب عليها يف كل الأوقات.
وكان من املعتاد �أن تقوم �شركات توزيع الكهرباء بالطلب من حمطات التوليد زيادة الإنتاج ملقابلة االرتفاع على الطلب .و”�إدارة
الطلب” ،الذي ي�شتمل على رفع فعالية اال�ستهالك والعمل على مقابلة الطلب ،يعمل على اجلانب الآخر من املعادلة ،وهو التوجه نحو
امل�ستخدمني بغر�ض خف�ض حجم اال�ستهالك لديهم بد ًال عن العمل على زيادة الإنتاج يف ال�شبكة.
و�أ�صبحت �شركات توزيع الكهرباء تهتم �أكرث مب�س�ألة زيادة قدراتها على �إدارة الطلب لقلة تكلفتها و�سهولة امتالكها مقارنة بالو�سيلة
التقليدية وهي زيادة الإنتاج.
و�ضعت �شركة �أبوظبي للتوزيع ا�سرتاتيجية وخطة عمل لتطبيق برنامج لإدارة الطلب ( )DSMبهدف م�ساعدة عمالئها على خف�ض
ا�ستهالكهم من الكهرباء خالل �أوقات ذروة اال�ستهالك وذلك عم ًال بتوجيهات قيادتنا الر�شيدة وا�سرتاتيجية �أبوظبي .2030
وتهدف اخلطة لتوجيه عمالء ال�شركة ال�ستخدام الكهرباء ب�صورة �أكرث فعالية وذلك عرب �إعداد جمموعة من الربامج وت�صميم
و�إنتاج مواد تعليمية وتثقيفية خا�صة تو�ضح �أن كل فرد يف املجتمع لديه دور يلعبه يف تعزيز اال�ستدامة يتم بثها عرب العديد من القنوات
ت�شمل املوقع الإلكرتوين لل�شركة على �شبكة الإنرتنت واملدار�س ف�ض ًال عن تنظيم اللقاءات العامة مع اجلمهور وغريها من الو�سائل.
وقامت ال�شركة بتعني خبري ا�ست�شاري للعمل معها على تطوير هذه اال�سرتاتيجية وتطبيقها والتي تت�ضمن �أطالق عدد من املبادرات
خالل ال�سنوات القادمة وفيما يلي اخلطوط العري�ضة لهذا الربنامج:
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• برنامج �إدارة الطلب هو عبارة عن جمموعة من املبادرات املرنة واملرتبطة ببع�ضها البع�ض
تهدف لتمكني العمالء من خف�ض حجم الطلب لديهم من املياه والكهرباء خالل �أوقات الذروة
وبالتايل خف�ض ا�ستهالكهم ب�شكل عام والتكلفة املالية املرتبطة بذلك.
 .2ما هو الهدف من تطبيق برنامج �إدارة الطلب؟
• الهدف الأ�سا�سي من تطبيق برنامج �إدارة الطلب هو ت�شجيع العمالء على ا�ستخدام كميات
�أقل من الطاقة واملياه وخف�ض التكلفة املالية املتعلقة بذلك و�ضمان حتقيق ا�ستقرار يف الطلب
والإمداد.
 .3ما هي الفوائد املرجوة من هذا الربنامج؟
�أ .على ال�شركة:
• االلتزام مبتطلبات الرخ�صة ال�صادرة عن مكتب التنظيم والرقابة.
• دعم اجلهود احلكومية املتعلقة بتحقيق اال�ستخدام الفعال ملوردي املياه والكهرباء.
• م�ساعدة العمالء على خف�ض ما ينفقونه من �أموال مقابل ا�ستهالكهم من املياه والكهرباء.

ت .على البيئة:
• خف�ض التلوث الناجت عن حرق الوقود الأحفوري مثل ثاين �أوك�سيد الكربون و�أوك�سيد النيرتوجني
ف�إن تر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء عرب اال�ستخدام الأمثل لهما و�إدارة الطلب عليهما قد ي�ساعد
على خف�ض هذه االنبعاثات ب�صورة كبرية.

ب .على العمالء:
• خف�ض التكاليف عرب تطبيق �إجراءات ب�سيطة للرت�شيد واال�ستهالك ب�صورة ُمثلى.
• ن�شر الوعي العام حول �أهمية تر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية.
• خف�ض اال�ستهالك من املياه والكهرباء.

ث .على الدولة:
• خف�ض الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع.
• و�ضع قواعد حتكم ال�سيا�سات اخلا�صة بهذا القطاع.
• رفع تناف�سية ال�سلع واخلدمات عرب خف�ض تكاليف االنتاج.
• خف�ض ا�ستهالك الدولة من الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء وانتاج املياه.
• حتقيق الأمن يف جمايل املياه والكهرباء وتقوية وتدعيم ال�شبكة.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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كرا�سي متحركة يف مراكز خدمة العمالء

م�شروع ال�شاحن االخ�ضر لل�سيارات الكهربائية

قامت �شركة �أبوظبي للتوزيع بتوفري عدد من الكرا�سي املتحركة

لال�ستخدام من قبل كل من يحتاج �إليها من عمالء وزوار وموظفي
ال�شركة مبختلف الأفرع واملكاتب التابعة لها.

وقالت ال�شركة �إن هذه اخلطوة جاءت �ضمن جهودها لتبني م�س�ؤوليتها االجتماعية واالهتمام مبختلف �شرائح املجتمع وذلك ات�ساق ًا
مع توجيهات قيادتنا الر�شيدة وخطة �أبوظبي  2030واال�سرتاتيجية العامة لل�شركة .وقال �سعادة �سعيد حممد ال�سويدي ،مدير عام
ال�شركة بالإنابة“ :يندرج هذا الأمر �أي�ض ًا يف �إطار مواكبة مظاهر احلياة الع�صرية التي ت�ضع الإن�سان يف قمة �أولوياتها والتي تعم
كافة مناحي احلياة يف �أبوظبي على �ضوء التوجيهات والإ�شراف املبا�شر لقيادة الدولة”.
و�أ�ضاف“ :نهدف للت�أكيد من ذلك على �أن �شركة �أبوظبي للتوزيع لي�ست جهة خدمية فقط و�إمنا هي م�ؤ�س�سة تهتم كذلك بكافة
�شرائح املجتمع ومن بينهم ذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن واملر�ضى” .وقال �إن ذلك ي�أتي يف �إطار ترقية بيئة العمل يف كافة
املرافق التابعة لل�شركة مما يعني على رفع م�ستوى الأداء وحتقيق �أعلى معدالت اجلودة كما هو خمطط له.

ُيعترب م�شروع ال�شاحن االخ�ضر لل�سيارات الكهربائية ،والذي يجري العمل فيه بالتعاون مع
�شركة العني للتوزيع ،من امل�شاريع احليوية التي تدعم م�س�ألة اال�ستدامة وحماية البيئة حيث
�سي�شجع اجلميع على ا�ستخدام ال�سيارات التي تعمل بالكهرباء وغريها من �أنظمة النقل
ال�صديقة البيئة .و�سيتم تركيب هذه املحطات يف مواقف ال�سيارات و�أماكن ت�أجريها لتكون
يف متناول جميع م�ستخدميها.
ويهدف امل�شروع للم�ساهمة يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،الأمر الذي �سيعمل على خف�ض
الب�صمة الكربونية وحماية البيئة.
وامل�ساهمة يف التحول �إىل “املدينة الذكية” عرب توفري خدمات ذكية و�آنية و�سل�سة يف �أي
مكان وعلى مدار ال�ساعة وبالتايل حتقيق �سعادة املجتمع.

وحتتوي ال�سيارات الكهربائية على ما يعرف با�سم “ال�شحن ثنائي االجتاه” ،والذي ال يعتمد فقط
على ا�ستقبال التيار وتخزينه ،ولكن يتيح �أي�ض ًا �إمكانية �إعادة تدفق التيار الكهربائي �إىل ال�شبكة
املنزلية مرة �أخرى و من ثم ا�ستخدامها يف �شبكة توزيع الكهرباء الذكية عن طريق تثبيت بطارية
يف جدران املراب يف املنزل.
مُويكن �شحن بطارية هذه النوع من ال�سيارات خارج �أوقات الذروة ،مثل �ساعات الليل ،وبتكلفة
منخف�ضة دون �أن ي�ؤثر ذلك على �أداء ال�شبكة.
والرتويج لالعتماد على ال�سيارات الكهربائية لدعم ا�سرتاتيجية التحول امل�ستدام واالنتقال �إىل
حلول النقل اخل�ضراء مبا يف ذلك ا�ستدامة موارد الطاقة.

ومتتاز الكرا�سي باجلودة العالية مما يحقق م�ستوى عال من ال�سالمة والأمان مل�ستخدميها و�سيتم توفريها لكل من يحتاجها منذ
دخوله �إىل مكاتب ال�شركة �إىل حني مغادرته لها مما ُي�سهل عليه �أداء كافة املعامالت والإجراءات اخلا�صة به.
وكانت ال�شركة قد قامت يف وقت �سابق بتزويد عدد من �أفرعها بكافة املعينات التي تُ�ساعد ذوي االحتياجات اخلا�صة على �أداء
معامالتهم معها وي�شمل ذلك توفري مداخل خا�صة لهم وتدريب عدد من كوادرها للتعامل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية منهم.
اخلا�صة ،كتيب للمكفوفني بطريقة برايل يهدف
و�أعدت ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي االحتياجات
ّ
لتوعيتهم ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء واحلفاظ على البيئة من �أجل م�صلحة الأجيال القادمة مما ُيعترب مبادرة رائدة
وغري م�سبوقة يف الدولة يف التوا�صل مع العمالء.
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باملخت�صر

ت�سلية
�ضع الأرقام يف املكان املنا�سب بحيث يحتوي كل عامود و�صف
على الأرقام من  9-1دون تكرار

�أبوظبي للتوزيع واللولو
يطلقان حملة “وفر
مياه و�أربح نقداً”

�أبوظبي للتوزيع
حتتفل ب�ساعة
الأر�ض 2016
افتتاح املحطة اجلديدة
لتعبئة �صهاريج املياه
بالرحبة

ق�سم التو�صيالت يزور
متحف اللوفر �أبوظبي
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حدد الظل املطابق ل�شخ�صية ك�سالن يف �أعلى الر�سم

7 5
4
1
8
9
4 2
2 8
3 5
4
6
7
8
9
2 3
6
8
5 1
9
4 3
7 1
1 7
8
3
5
1
8 7
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Entertainment
Crossword Puzzle

Helped Kslaan to reaching the place of installation the lamp

Clues - School Days
Across:				Down:
1
4
5
7
10
11

Teachers’ boss		
Earned diploma		
Exam			
Prepare			
Additional Assignment
Reading facility

2
3
6
8
9

Learning Spac
Manual
Instructor
Certificate
for storage
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We have no option; but to attain the first position and
the word “Impossible” is not in UAE’s dictionary.
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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Editorial

As we roll out this issue of Distribution magazine;
ADDC finishes one more year full of great
achievements, initiatives and projects that aimed at
attaining the vision of our leadership, Plan Abu Dhabi
2030 and the company’s strategy with the ultimate
objective of providing the best-of-its-kind services
to our customers as per the highest cost-effective
and environment protection standards.
The main achievements in 2015 in the asset

Reminiscences

management area was getting accreditation of PAS55 and initiation of work to get ISO 55000
certification. Regarding consumption rationalization; we launched the Demand Side Management
(DSM) program that features a number of initiative and projects aimed at encouraging our
customers to manage their consumption of water and electricity more efficiently, consequently
reducing it. DSM involves a number of publicity campaigns that include sponsorship of some
famed children TV programs.
Plans are also underway to deliver an effective Business Continuity Management (BCM) Program
in order to continue performing essential functions and services that meet our customers’
expectations in and after an emergency, crisis or disaster.
ADDC also launched Water Network Automation project that will enable us to operate and
control water distribution network from remote thus increasing its efficiency, controlling
leakage and service disruption cases besides attaining better planning for future expansions.
Workforce nationalization percentage increased to 37% which is one of the highest percentage
compared to other government entities and we teamed up with some educational institutions
to lure more UAE nationals to join the ranks.
Finally; had it not been for your dedication and contribution we would not have been able to
accomplish such great achievements, thanks to you all.
Saeed Al Suwaidi
ADDC Acting MD
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Al Hajjri:
What fascinated me mostly in
Sheikh Zayed’s character is his
farsightedness and innate talent
Abu Dhabi’s water and electricity sector has a very bright
image that I have never seen similar one in the developed
countries in which I spent part of my life
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Eng. Mohammed Al Hijjri, Head of Water Section
at Abu Dhabi Water and Electricity Company
(ADWEC), started his career with ADWEC in 1999
as Water Transmission Engineer and supervisor
of the outsource companies contracted for
drawing the water demand forecasting for Abu
Dhabi. This job enabled him to witness the great
developments underwent by the sector after
ADWEA was incorporated in 1998. Al Hajjri said
to Distribution; “Sheikh Diab bin Zayed Al Nahyan,
then ADWEA Chairman, ordered me in 2002 to
join the water forecasting team and in 2005 I was
promoted to the post of Head of Water Section
and in charge of water demand forecasting which
we use to draw it with 1% margin of error”.
Then I joined the Corporate Affairs Department
of ADWEA form one year during which I took
part in set the standards of water transmission,
distribution and quality in association with RSB.
“During which time we changed the way in which
the water reserve was calculated a matter that
saved us a lot of money”.

Sheikh Zayed: “What fascinated me mostly in
the late Sheikh’s character is his farsightedness
and innate talent besides his love for his country,
land and the desert. All decisions he made were
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very correct and the projects in which he invested
a lot in a time with no need for them, formed the
bases for all the future developments we enjoy
today in the water and electricity sector”. “Had
these projects had not been carried out at that
time, this sector would not had been so advanced
as we see it today compared to similar sectors in
other countries worldwide, he said.

Fujairah: For example, the late Sheikh Zayed
ordered the establishment of Qidfa Power Plant
(F1) in the Emirate of Fujairah with the ultimate
objective of bolstering water security in the
country by sources diversification. The plant was
the first to be established on the Arab Sea shoreline
so as to face any shortage in water production
in case of any accident or pollution event occurs
on the Arabian Gulf. F1 provides the Northern

Emirates with around 60 mgpd of water and in
2011 (F2) was inaugurated increasing the total
production capacity to 263 mgpd, which equals
the total water provided by Euphrates. The new
plant is exceptional by its size but also because
it combines the two technologies, Multiple Effect
Distillation (MED) and Reverse Osmosis (RO). The
produced water is pumped to a storage reservoir
located on top of a 586 m high mountain, which
considered to be a miracle that requires a lot
pipelines and pumping stations. Adding; “Some
of the other GCC countries are now seriously
considering establishing similar plants,” he said.

Conservation: The Government of Abu Dhabi
allocates a lot of annual subsidies to the water and

electricity sector and the only way to cut this is by conservation.
“The per capita consumption of water in Abu Dhabi is estimated
to be around 550 liter per day, which is very high compared
to 120 liters recommended by the WHO, and water demand
increase by 10 per cent on annual basis. He added; “If we cut our
consumption rate by 50 per cent we would contribute great to
the environment protection efforts and the sustainable use of
the natural resources for the benefit of the future generations”.

Image: The Abu Dhabi water and electricity sector has today
a very bright image that I have never seen a similar one in all
the developed countries I have visited before, like UAK, UAS,
Australia and Germany, he said. This sector is distinguished
due to the fact that its services are available 24/7 without any
interruption at very competitive prices compared to all other
countries worldwide, he added.
Education: I have graduated from the University of Jordan
in 1981 then I joined the teaching staff for the next ten years.
After that I immigrated to Australia where I worked with the
Ministry of Public Works in charge of rainwater in the capital
Canberra and then I got an offer to work as consultant with
Dubai sewer department in 1993, he said. Al Hajjri worked in
some projects in Gaza and Jericho, Palestine, and the designing
sector in Jordan.

Family: Al Hajjri has one son who works as gastrointestinal
specialist in Australia, “I wish him to get married as soon
as possible,” he concluded.
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Report
ADDC’s Staff Annual Forum reviews suggestions and views aimed at
improving performance
Al Suwaidi, said: “Round 50 percent of the proposals we received were in the company interest a matter that
highlights the eagerness of the entire staff members on improving the company performance and attaining
more achievements”.
H.E. Saeed Al Suwaidi, ADDC Acting MD, lauded the contributions of the company’s staff by presenting their ideas and suggestions aimed at improving
performance and providing the best-of-its-kind services to customers. Speaking at the ADDC Staff Annual Forum, organized on Monday, February 15,
2016 at Fermont Hotel and Resort, Abu Dhabi, Al Suwaidi, said; “Round 50 per cent of the proposals we received were in the company interest a matter
that highlights the eagerness of the entire staff members on improving the company performance and attaining more achievements”. Al Suwaidi thanked
all those who attended the forum and stressed that the executive management will study all the suggestions before referring them the ADWEA for final
approval. He also said that the company’s new Organizational Chart will definitely help in addressing all grievances s of staff as well as external staff
members.
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The meeting went through the raised issues that
included 23 enquiries about general issues, 6
about personal matters and around 20 suggestions
aimed at improving the company performance in
light of the answers presented by the executive
management. Fahad Hamad Al Shamsi (ADDC),
Business Support Director, said that the directorate
allocated a telephone line for receiving staff quarries
with response time as one of the department’s KPIs.
We also planning to recognize all staff members who
completed 20 years with the company in the coming
forum, he said.
The queries focused on issues related to the new
attendance system, annual appraisal procedures,
job development, job titles and acknowledgment
of employees with distinctive performance. This
is besides the lack of communication between
the different departments and the existence of
variations between water and electricity connection
procedures.
The forum was met with a large turnout from staff
members including Abdul Aziz Al Shamsi, Executive
Customer Service Director, Abdulla Abdulla Al
Suwaidi, Executive Operations Director, Dr. Majid
Al Katheeri, Executive Assets Management Director,
Mohamed Al Mazrouei, Projects & Connections
Director, Salem Butti Salem, Western Region &
Remote Areas Director, besides a number of managers
and directors.
ADDC Quarterly Internal Newsletter
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E-Bidding system accomplishes a huge success
AWEA finalized the total of 1,017 cases through the e-bidding system up to December 22,2015 since it was presented to ADDC by ADWEA Supply
Department, in coordination with Injazat team, in September, 2014, Fatimah Khalfan Al Dhaheri, Acting Head of ADDC’s Purchasing Section, said
to Distribution.
The concept was highly embraced by ADDC Supply Department in a way that we have played a major role in supporting its success in transferring
our manual paper work to be all automated by Maximo, she added. “We have experienced the transformation stage from the beginning to its
current enhanced phase,” Al Dhaheri said. Among all ADWEA group of companies; “we are proud to say that ADDC was the most active player in
requesting enhancements to improve this system with 323 requests as per the data received from Injazat team on December 22,2015” she said.
Adding; “The enhancements covered the areas of procurement in Maximo including Purchase Requisition, Request for Quotation and Purchase
Order as well,”.
The system has accomplished up to December 22,2015 the following facts:
Total Cases using e-bidding (RFQ/ITT)											1,017 Case
Total Bidders participating												1,528
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How many EOI’s have been sent to bidders to participate in the 1017 cases						

54,331

How many Suppliers have responded interested in the 1017 cases							

22,120

How many Suppliers have quoted in the 1017 cases									

12,740

Distribution

Regular meetings were held with buyers to make them aware of the latest
enhancements that had been implemented in the system. In addition, we didn’t
neglect the other parties that are involved in this project, which are the End Users
and the Suppliers. To be more specific, we have organized Suppliers Partnership
Forum 2015 on April 27,2015 where we have conducted a workshop as part
of the event to inform the suppliers about the systems’ new features and get
their feedback and recommendations for future improvements. Furthermore,
we organized two workshops one on July 08,2015 and the second one on
December 23,2015 targeting ADDC’s End Users to involve them with the new
changes, collect their feedback on the previously implemented enhancements
and guide them on how to use the new features too.
The next step in this field is that Injazat team are currently working on preparing
the Supply Mobile Application that will enable suppliers to follow up the whole
tendering cycle from publishing the tender on the application, receiving the
tender documents on it, following up with the tender status, receiving the
E-PO and knowing the status of the E-invoice without the need to contact
ADDC employees even. In addition, suppliers will be able to evaluate ADDC
supply and provide comments on how to improve their current process too via
this application.
She concluded; “e-bidding is a great addition to ADDC’s procurement process
since it pushes us towards continuous developments to stay up to date with
the best business practices in this field to deliver the best services to our
stakeholders”.
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Demand-Side Management program
launched
What is Demand-Side Management?
To ensure stability on the electricity grid, electricity supply and demand must remain in balance
in real time. Traditionally utilities have called upon peaking power plants to increase power
generation to meet rising demand. Demand-side management (DSM), which includes energy
efficiency and demand response (DR), works from the other side of the equation – instead of
adding more generation to the system, it pays energy users to reduce consumption.
Utilities pay for demand-side management capacity because it is typically cheaper and easier to
procure than traditional generation.
ADDC has adopted strategy and plan to implement Demand-Side Management (DSM) program
to help its customers reduce their electricity consumption during peak hours in keeping with the
directives of our visionary leadership and Abu Dhabi Plan 2030.
The plan features a number of programs, production of educational materials for organizing public
speeches for educating customers to use electricity more efficiently and that every individual
has a role to play in achieving sustainability. These materials will be made available online and
will be distributed to students.
ADDC has appointed a consultant to work with the company in developing and implementing
this strategy that include a number of initiatives to be applied over the coming few years and
these are the outlines;
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News
1. What is DSM Program?
• A Demand Side Management (DSM) Program is a set of interconnected
and flexible initiatives which allow customers to reduce their energy and
water demand during peak periods and reduce their energy and water
consumption overall, and associated costs.

2. What is the purpose of DSM program?
• The main purpose of the DSM program is to encourage customers to use
less energy and water, to reduce costs associated with energy and water
consumption and to ensure stability on the electricity and water demand
and supply.

3. What is the benefit of the program on:
a. Company:
Comply with license requirements with RSB
Support the Government efforts in relation to energy and water
efficiency.
Keep happy customers by helping them to save money energy and water
consumption.
b. Customer:

• Cost savings obtained through easily-implemented conservation and
efficiency measures.
• Public education and awareness of the need to conserve resources.
• Reduction of electricity and water consumption.

c. Environment:

• Decrease in fossil fuel pollutants such as carbon dioxide (CO2), nitrogen
oxides (NOx), volatile organic compounds (VOCs) and Sulphur Oxides
(SOx). Energy and water conservation achieved through efficiencies and
demand reduction can cut these emissions significantly.
d. Country:

•
•
•
•

Reduction in power and water subsidies expenditure.
Benchmarks and baseline to inform policy development.
Market transformation for efficient products and services.
Fuel saving related to power generation and water production.
• Energy and water security and improvement in system reliability.
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Wheelchairs in ADDC’s CS Centers and offices

Green Electric Vehicle Charging
Stations project

The CS Directorate provided wheelchairs to be used by
customers in need of it while visiting ADDC’s CSCs.
This step is a part of the company’s Corporate Social Responsiblty (CSR) prepared as per the
directives of our visionary leadership, Plan Abu Dhabi 2030 and ADDC’s strategy.
Saeed Mohammed Al Suwaidi, ADDC Acting MD, said; “It is in line with the modernity that
streamlines all aspects of our life in Abu Dhabi that places human beings as a top priority”.
Adding; “this highlights that ADDC is not a mere services provider, but also an entity that
cares for all social segments including people with special needs, as well as old and sick
people”. It is also aimed at improving work environment that helps to enhance the company’s
performance, quality and productivity, he said.
The wheelchairs are of high quality to ensure the safety and wellbeing of its users throughout
their stay ADDC’s CSCs and offices.
All the company’s offices and CSCs have special needs access passes and some of its staff
members have been trained to deal with people with hearing impairment.
ADDC, in association with Zayed Higher Organization for Humanitarian Care & Special
Needs, have earlier 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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The Green Electric Vehicle Charging Stations project, in association
with AADC, is one of the important projects that support sustainability
and environment protection. It is aimed at encouraging people to use
environment-friendly transportation systems and electric vehicles. The
stations will be placed in public car parking and car lease areas to be
accessible to all people.

The project is also aimed at promoting the electricity conservation,
reducing carbon print and environment protection.
It will also be a part of the smart city strategy as it will be available 24/7
in different locations across the city.
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Saving for the future

with Majid Kids
In Brief

Entertainment

ADDC and Lulu launch
the “Save water & win
cash” project

ADDC Observes
the Earth Hour
2016
Al Rahba New
Tanker Filling Station
inaugurated

Connections
Department visits
Louvre Abu Dhabi
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