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توزيع

فاطمة املرزوقي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

عزيزي القارئ
بداية �أرحب بك يف هذا العديد من جملة توزيع والذي
�أمتنى �أن يجد فيه اجلميع �ضالتهم من املعرفة والثقافة
واالطالع على �أن�شطة ال�شركة املختلفة.
عزيزي القارئ و�أنت تطالع هذا العدد من توزيع
تكون �شركة �أبوظبي للتوزيع قد حققت العديد من
االجنازات املتميزة يف م�سريتها لتنفيذ توجيهات
قيادتنا الر�شيدة وخطة �أبوظبي الهادفة لبناء قطاع مياه وكهرباء و�صرف �صحي م�ستدام وي�ضمن اال�ستغالل
الأمثل للموارد.
و�إميان ًا منا ب�أن العن�صر الب�شري هو الركيزة الأ�سا�سية يف حتقيق هذه االهداف لذلك �شرعنا يف بناء قادة
امل�ستقبل من مدراء الأق�سام وتفعيل دورهم يف امل�ؤ�س�سة كما �أننا عقدنا امللتقى الثاين للمهند�سني الذي يجيء
يف اطار تدعيم العالقة بني جميع موظفي ال�شركة وتبادل الأفكار والآراء معهم حول خمتلف جوانب العمل.
ح�صلت ال�شركة على �شهادة البا�س  55لإدارة الأ�صول وهذه تُعترب خطوة كبرية وو�سام ُيو�ضع على �صدر جميع
موظفيها ون�سعى الآن للح�صول على �شهادة الآيزو  55000التي ت�صب يف نف�س اجتاه املزيد من تطوير عملية
�إدارة الأ�صول لدينا.
وقطعنا �شوط ًا كبري ًا يف التوجه نحو اخلدمات الإلكرتونية وتطوير مركز االت�صال حيث مت ا�ضافة مركز ات�صال
�آخر يعمل من جامعة �أبوظبي ويديره طالب اجلامعة �أنف�سهم وهذه تعترب خطوة غري م�سبوقة وتُ�صب يف اطار
اال�سرتاتيجية العامة للدولة الهادفة لرفع ن�سبة التوطني يف خمتلف قطاعات العمل.
وبد�أت ال�شركة يف اعداد وثيقة التقدمي جلائزة �أبوظبي للأداء احلكومي املتميز عرب عقد العديد من ور�ش
العمل واالجتماعات ون�أمل يف �أن ننال موقع ًا متقدم ًا يف هذه اجلائزة املرموقة مبختلف فئاتها.
وال يفوتني هنا الإ�شادة بكافة الربامج واملبادرات التي �أطلقتها ال�شركة ،وهذه بع�ض الأمثلة لها ،مبادرة مكاتبنا
خ�ضراء ومبادرة نحن التميز.
ختام ًا �أتقدم بال�شكر للجميع و�أمتنى لكم مطالعة طيبة

�سعيد حممد ال�سويدي
املدير العام بالإنابة

فاطمة املرر
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ذكريات

حثبور الرميثي:

ال�شيخ زايد كان مهتم ًا كثرياً بتوفري املياه للمواطنني

الوالد حثبور بن كدا�س الرميثي ،م�ست�شار نادي تراث
االمارات ،والذي يتجاوز عمره الثمانني عام ًاُ ،يعد من

الرجال القدامى الذين واكبوا م�شقة احلياة يف
�أبوظبي وعا�صروا قيادات الإمارة قدمي ًا ويف مقدمتهم
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه.
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مليح:

حتدث الرميثي ملجلة توزيع عن طبيعة احلياة يف �إمارة �أبوظبي
قدمي ًا وطرق املعي�شة ال�صعبة فيها وعن م�شقة احل�صول على
م�صادر املياه العذية لل�شرب �أو لال�ستخدامات االخرى ،ب�سبب
زيادة ن�سبة ملوحة الأر�ض واملياه .قائ ًال" :لذلك كان ُيطلق على
جزيرة �أبوظبي ا�سم "مليح" ن�سبة لندرة املياه العذبة فيها".
القرب:

وقال الرميثي " :كانت تقوم جمموعة الن�ساء بالذهاب اىل مناطق
بعيدة يف داخل اجلزيرة لعمل حفر ب�سيطة على الأر�ض للح�صول
على املياه التي تكون يف بدايتها �أقل ملوحة ثم تعبئتها يف القرب،

امل�صنوعة من جلود املا�شية ،والأواين الفخارية ومن ثم يحملنها
اىل منازلهن" .ويف املنزل يتم افراغ املياه يف �أواين "اخلر�س"
و"احلب" وهي �أواين فخارية حتافظ على املياه باردة لل�شرب.
دملا:

وكان جمموعة من �أهايل �أبوظبي ،ومن بينهم الوالد حثبور،
يقومون بالذهاب مبحاملهم البحرية اىل اجلزر التابعة للأمارة
والتي يوجد بها والتي بها م�صادر للمياه العذبة و�أهمها جزيرة
دملا ،وخالل رحلتهم يتم حتميل ما يقارب  17برميل من املياه يف
كل حممل واح�ضارها للأهايل يف منازلهم يف �أبوظبي مقابل نحو
الع�شرة روبيات هندية للربميل الواحد.

ال�شيخ زايد:

مراقبة:

يقول الرميثي �إن توفري مياه ال�شرب كان هو الهاج�س الأكرب للمغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وذلك
خالل الفرتة التي �سبقت وتلت قيام االحتاد.

و�أكد الوالد يف نهاية اللقاء على �ضرورة مراقبة االبناء والت�شديد
عليهم للمحافظة على املياه وعدم اال�سراف بها نظر ًا مل�شقة
احل�صول عليها ،هذا الأمر الذي جعلنا نتوقف قليال ونتذكر النعم
التي نعي�ش بها حاليا يف دولتنا الغالية والتي ي�ستخدمها البع�ض
ودون تر�شيد.

اجلمال:

�أي�ضا كان بع�ض الأ�شخا�ص يح�ضرون املياه
يف طريق عودتهم من مدينة العني والقرى
الأخرى على طريق �أبوظبي  -العني
وهم يحملونها على اجلمال ويقومون
ب�إي�صالها اىل منزل احلاكم ،ق�صر
احل�صن ،واملنازل الأخرى املجاورة له.
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تقرير

�أبوظبي للتوزيع حتتل املركز الأول يف مناف�سات جائزة
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي لالداء املتميز
ال�شركة تنال �ست جوائز ذهبية واثنتني ف�ضية
نالت �شركة �أبوظبي للتوزيع املركز الأول يف مناف�سات جائزة الهيئة للأداء املتميز

حيث نالت ال�شركة على اجلائزة الرئي�سية و�ست جوائز ذهبية واثنتني ف�ضية من جوائز
الفئات املختلف للجائزة التي �أعلن عن نتائجها يوم االثنني املوافق  15يونيو .2015

وكانت الهيئة قد �أعلنت عن �إطالق هذه اجلائزة جت�سيد ًا لتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي،
ب�ش�أن �إطالق برنامج جلوائز التميز الداخلية لدى اجلهات التابعة
حلكومة �أبوظبي.
وعن فئة امل�شاريع و فرق العمل ،نال م�شروع "ال�ضغط �أملنخف�ض"
اخلا�ص بال�شركة جائزة الفئة الذهبية "للم�شروع الفني التقني"
بينما نال م�شروع "قنوات الدفع" الفئة الذهبية عن فئة "م�شروع
خدمة املتعاملني" .وعلى م�ستوى الأفراد نال الدكتور ماجد
8

توزيع

الكثريي ،املدير التنفيذي لدائرة الأ�صول بال�شركة ،اجلائزة
الذهبية عن فئة "املدير التنفيذي املتميز" بينما نال املهند�س
عاطف الربيكي اجلائزة الذهبية عن فئة "اال�شراف الإداري
املتميز" وهو ما حققته املهند�سة نهلة معروف عن فئة "خدمة
املتعاملني �إ�شرايف" و�سالمة املهريي عن "خدمة املتعاملني غري
ا�شرايف" .وحت�صل ال�سيد علي املرزوقي على اجلائزة الف�ضية لفئة
"املجال التخ�ص�صي " واملهند�س ر�شيد الكثريي عن فئة "املجال
التقني ".

وقام �سمو ال�شيخ عبداهلل ال حامد ،رئي�س الهيئة  ،و�سعادة فار�س
الظاهري ،املدير العام للهيئة ،بت�سليم جائزة املركز الأول ل�سعادة
�سعيد حممد ال�سويدي ،املدير العام لل�شركة بالإنابة  ،واجلوائز
الأخرى للفائزين من موظفي ال�شركة يف االحتفال الذي �أقيم اليوم
بهذه املنا�سبة يف مباين الهيئة ب�أبوظبي.
وبهذه املنا�سبة تقدم ال�سويدي بال�شكر" :لقيادة هيئة مياه وكهرباء
�أبوظبي والقائمني على �أمر اجلائزة على ثقتهم العالية يف ال�شركة

وموظفيها وامل�شاريع التي تقوم بتنفيذها والتي تكللت باحل�صول
على هذه اجلوائز القيمة التي نعتز بها ونعتربها �إ�ضافة ل�سجل
ال�شركة احلافل بالإجنازات منذ �إن�شـائها يف عـام ."1989
و�أ�ضاف ال�سويدي " :ال يفوتني كذلك التقدم بالتهنئة لكل قادة
وفرق العمل التى عملت على هذا االجناز و كل موظفي ال�شركة
وب�شكل خا�ص الفائزين منهم بهذه اجلوائز والتي جاءت كثمرة
لعطاء متوا�صل من اجلميع ".

وقال ال�سويدي" :هذه اجلائزة ت�شكل دافع ًا قوي ًا لنا لتحقيق املزيد
من التطور يف �أداء ال�شركة بهدف حتقيق ر�ؤية قيادتنا احلكيمة
وخطة �أبوظبي الهادفة لتقدمي اف�ضل خدمات املياه والكهرباء
لعمالئنا ومواكبة التطوير العمراين واالقت�صادي وال�سكاين الكبري
الذي ت�شهده الإمارة " .و�أكد �أن هذه اجلوائز" :ت�شكل دافع ًا
كبري ًا لنا لنيل مراتب متقدمة يف مناف�سات جائزة �أبوظبي للأداء
احلكومي املتميز واملتوقع الإعالن عن نتائجها بنهاية هذا العام".
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مقابلة

ISO55000 ISO55000 ISO55000 ISO55000
البدء يف تطبيق الآيزو 55000

امل�شروع يهدف لتح�سني �إدارة �أ�صول ال�شركة وفق ًا لأف�ضل املمار�سات

العاملية

ت�سعى �شركة �أبوظبي للتوزيع لتح�سني �أدائها يف جمال �إدارة الأ�صول

و�أدىل الدكتور ماجد ملجلة توزيع بالإفادات التالية حول امل�شروع
و�أهدافه ونطاق عمله والفرتة الزمنية املو�ضوعة.
ما هي الآيزو :55000
يقول الدكتور ماجد الآيزو  55000هي عبارة عن جمموعة من
املعايري العاملية اخلا�صة ب�إدارة الأ�صول الثابتة التي خرجت من
رحم �شهادة با�س  55التي و�ضعها املعهد الربيطاين للمعايري يف
�شهر يناير من عام .2004

لإدارة الأ�صول.

وي�ضيف الكثريي :وتعترب الآيزو  55000هي اخلطوة التالية يف
�سبيل تطوير �إدارة الأ�صول لدينا ،بعد ح�صولنا م�ؤخر ًا على �شهادة

وفق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية املتبعة ويف خطوة ت�صب يف هذا
االجتاه كونت الإدارة العليا لل�شركة جلنة برئا�سة الدكتور ماجد الكثريي،
املدير التنفيذي لدائرة الأ�صول ،للإ�شراف على م�شروع يهدف يف نهاية

املطاف للح�صول على �شهادة الآيزو  55000اخلا�صة باملعايري العاملية خطوة تالية:
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با�س  ،55الأمر �سيعزز من ر�ؤيتنا لأن ُن�صبح واحدة من ال�شركات الرائدة يف جمال خدمات توزيع املياه والكهرباء وفق ًا لأف�ضل
املمار�سات العاملية املتبعة يف هذا املجال.

قرارات �سليمة:
�إن احل�صول على �شهادة الآيزو � 55000سي�شجع على حت�سني التوا�صل بني خمتلف الوحدات الإدارية داخل امل�ؤ�س�سة واتخاذ
قرارات مبنية على معرفة �أعمق وبالتايل التو�صل �إىل نتائج �أف�ضل وتدعيم التن�سيق بني اجلانب اال�سرتاتيجي واملايل يف ال�شركة
ومتكينها من اتخاذ قرارات ال�شراء وال�صيانة مبا يحقق �أعلى قدر من امل�صالح للم�ؤ�س�سة ور�ؤيتها اال�سرتاتيجية ،ح�سب الكثريي.

خماطر:
ويقول الكثريي� :إن احل�صول على �شهادة الآيزو � 55000سي�ؤدي �إىل احلد من املخاطر الت�شغيلية واملالية التي تتعر�ض لها
ال�شركة وزيادة االنتاجية والتو�صل �إىل عمليات �أكرث فعالية وزيادة ارباحها.

اال�ست�شاري:
تعم تعني ال�سادة� /أيرو ميكانيكل �أي �أيه تكنولوجي M/s. EURO MECHANICAL- EA . TECHNOLOGY

كا�ست�شاري لتقدمي الدعم لل�شركة يف تنفيذ امل�شروع الهادف لتحقيق اال�ستدامة يف �إدارة �أ�صول ال�شركة وحتى احل�صول على
�شهادة الآيزو  55000يف �شهر دي�سمرب .2015

جلنة:
و�آلت الإدارة العليا لل�شركة على نف�سها تقدمي كافة �أ�شكال الدعم للم�شروع واللجنة املكلفة بتنفيذه والتي ت�ضم
كل من الدكتور بهاء ال�صويف ،مدير ًا للم�شروع ،تدعمهم جمموعات عمل ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن كل �إدارات ال�شركة.

دعم:
وقال الكثريي� :أرجو الإ�شارة �إىل �أن الإدارة العليا لل�شركة �آلت على نف�سها تقدمي كافة �أ�شكال الدعم لهذا امل�شروع الهام حتى
يتم تنفيذه على �أر�ض الواقع بكل النجاح والذي يجئ ا�ستكما ًال حل�صول ال�شركة على �شهادة البا�س 55يف �شهر فرباير املا�ضي.

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

�شعبية الكرتون تروج للرت�شيد
عقدت �شركة �أبوظبي للتوزيع اتفاقية مع فنار برود�شكن ،املالك
احل�صري مل�سل�سل الر�سومات املتحركة التلفزيوين �شعبية
الكرتون ،للرتويج ملختلف الر�سائل املجتمعية التي تتبناها ال�شركة
ويف مقدمتها ت�شجيع جميع العمالء على تر�شيد ا�ستهالكهم
من املياه والكهرباء.

�شعبية الكرتون هو م�سل�سل كارتون كوميدي �إماراتي يعالج الق�ضايا االجتماعية يف املجتمع
الإماراتي عر�ض لأول مرة عام يف �شهر رم�ضان  2006على قناة �سما دبي وهو من �إخراج عامر
كوخ وت�أليف حيدر حممد ويتمتع بقاعدة جماهريية وا�سعة.
ت�ضمنت االتفاقية تخ�صي�ص حلقة كاملة من حلقات امل�سل�سل ،التي �ستبث خالل �شهر رم�ضان
القادم عرب قناة �سما دبي ،للحديث عن ق�ضايا تر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء مع ا�ستخدام
�شعار �شركة �أبوظبي للتوزيع وعر�ض �إعالن خا�ص بها بالتزامن مع كافة حلقات امل�سل�سل لنف�س
ال�شهر� .إ�ضافة ال�ستخدام �أربع من الدُمى اخلا�صة بامل�سل�سل يف ثالثة من املعار�ض والأن�شطة التي
ت�شارك فيها ال�شركة وا�ستخدامها يف املطبوعات واللوحات الإعالنية التي تنتجها �شركة �أبوظبي
للتوزيع خالل �أربعة �شهور مبا فيها �شهر رم�ضان الكرمي.
وت�أتي هذه االتفاقية �ضمن جهود ال�شركة ال�ستخدام كل و�سائل اجلذب الإعالين لن�شر ر�سائلها
الإعالمية على �أكرب نطاق ويف مقدمتها ق�ضايا تر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء وحماية البيئة من
�أجل م�صلحة الأجيال القادمة عم ًال بتوجيهات حكومتنا الر�شيدة وا�سرتاتيجية �أبوظبي .2030
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�أبوظبي للتوزيع على و�سائل التوا�صل
االجتماعي “تويرت” و “ان�ستغرام”
�أطلقت �شركة �أبوظبي للتوزيع ح�سابني على موقعي التوا�صل االجتماعي “تويرت”
و”ان�ستغرام” وذلك �ضمن جهودها لتنفيذ توجيهات قيادتنا الر�شيدة وا�سرتاتيجية
�أبوظبي  2030الهادفة للتحول نحو كافة تطبيقات احلكومة الذكية والو�سائل الإلكرتونية
احلديثة .وجاء اطالق احل�سابني خللق املزيد من التوا�صل بني ال�شركة وعمالئها والرد
على ا�ستف�ساراتهم و�آرائهم حول اخلدمات التي تقدمها لهم .و�سيتم عرب احل�سابني ن�شر
�أخبار ال�شركة ومتليك عمالئها كافة املعلومات واحلقائق حول حاالت انقطاع اخلدمات
والأ�سباب وراء ذلك يف نف�س حلظة وقوعها واجلهود اجلارية ال�ستعادتها .وقال �سعيد
حممد ال�سويدي ،املدير العام لل�شركة بالإنابة“ :توفر لنا القناتان اجلديدتان ميزة
التوا�صل مع العمالء طيلة الأربع والع�شرين �ساعة ودون انقطاع مما ميكننا من متليكهم
كافة احلقائق حول و�ضع خدماتنا مما يحد من انت�شار الإ�شاعات الغري مبنية على
معلومات دقيقة وواقعية” .ف�ض ًال عن توعية اجلمهور حول �أهمية تر�شيد ا�ستهالك املياه
والكهرباء لأهمية ذلك يف حماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية مل�صلحة الأجيال
القادمة .ا�ضافة للرتويج للخدمات واملنتجات اجلديدة التي تقدمها ال�شركة للم�ستهلكني
و�أ�صحاب امل�صلحة امل�شرتكة معها من م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة ومقاولني وا�ست�شاريني
وموردين.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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�أبوظبي للتوزيع تعقد امللتقى الثاين للمهند�سني 2015
�أكد �سعادة �سعيد حممد ال�سويدي ،املدير العام ل�شركة �أبوظبي للتوزيع
بالإنابة ،على �أن املهند�سني من �أبناء دولة االمارات العربية يلعبون دوراً

�أ�سا�سي ًا وحموري ًا يف م�سرية ال�شريكة الهادفة لتقدمي �أف�ضل خدمات

املياه والكهرباء وفق ًا لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة وخطة �أبوظبي ،جاء

ذلك خالل خماطبته يف يوم الأحد ،املوافق  31مايو  ،2015امللتقى الثاين

للمهند�سني الذي عقد بفندق الريتز كارلتون �أبوظبي.

وقال ال�سويدي“ :دخلنا لهذا امللتقي بطموحات كبرية ووجدناها كلها حقيقة ماثلة على �أر�ض الواقع
بل و�أ�صبحت لدينا الآن �آمال �أكرب من ذلك بكثري يف �أن ن�شاهد يف امللتقى القادم مهند�سني يتقدمون
باملزيد من الأفكار اجلديدة واالبداع وتطوير الأداء والعمل” .و�أ�ضاف�“ :إن قطاع املياه والكهرباء يف
حاجة ما�سة ملهند�سني مواطنني لديهم قدرة كبرية على االبتكار واخلروج عن امل�ألوف وهذا هو الدور
املتوقع بكم” .و�أكد املدير العام على �أن �أبواب جميع �أع�ضاء الإدارة العليا مفتوحة جلميع املوظفني
لتلقى ا�ستف�ساراتهم ومقرتحاتهم و�أن ذلك ال يقت�صر فقط على هذا امللتقى الذي ُيعقد ب�صورة �سنوية.
ويف كلمة نيابة عن املهند�سني قدمت املهند�سة �سلمى �آل علي“ :ال�شكر للإدارة العليا لل�شركة على
تنظيم هذا امللتقى الذي يحفزنا على بزل املزيد من اجلهد لتحقيق ر�ؤى قيادتنا الر�شيدة التي خطها
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد و ُي�ساهم على تقريب الر�ؤى والأفكار بني كل موظفي ال�شركة”.
وا�ستعر�ض خمي�س املهريي ،مدير ق�سم املوارد الب�شرية والإدارة ،خالل امللتقى االجنازات التي مت
حتقيقها يف تنفيذ تو�صيات امللتقى الأول للمهند�سني  2014واملتمثلة يف و�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة
املعامل لتطوير الكوادر الب�شرية ورفع ن�سبة التوطني بني القوى العاملة وترفيع عدد كبري من املهند�سني
من �أبناء الإمارات �إىل وظائف قيادية بال�شركة وتعني ا�ست�شاري لو�ضع الهيكل الوظيفي اجلديد وحتديد
احتياجات ال�شركة من الكوادر وو�ضع معايري لرفع الكفاءة الوظيفية� .أ�ضافة لزيادة �ساعات التدريب
بالتعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات يف الدولة وان�شاء مركز للتدريب الداخلي .وتناول املهريي اخلطط
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والربامج التي يعمل الق�سم على تطبيقها لتحقيق املزيد من التطور يف عمله م�ؤكد ًا على �أهمية “تعزيز
الثقة املتبادلة بني �إدارة ال�شركة وموظفيها مما ي�سهم يف دعم العمل وال�سري به للأمام”.
وقام املدير العام بالإنابة ومدراء الدوائر املختلفة وهم املهند�س عبداهلل عبداهلل ال�سويدي ،املدير
التنفيذي لدائرة الت�شغيل ،وعبدالعزيز ال�شام�سي ،املدير التنفيذي لدائرة خدمة العمالء ،واملهند�س
حممد م�شيط املزروعي ،املدير التنفيذي لدائرة امل�شاريع والتو�صيالت ،والدكتور مهند�س ماجد
الكثريي ،املدير التنفيذي لدائرة الأ�صول ،وفهد ال�شام�سي ،مدير دائرة اخلدمات امل�ساندة� ،سامل
بطي القبي�سي ،مدير دائرة املنطقة الغربية واملناطق اخلارجية ،بالرد على ا�ستف�سارات احل�ضور من
املهند�سني والتي تركزت يف جمملها على النظام املرن للح�ضور واالن�صراف املدخل حديث ًا والأ�س�س
التي تقوم عليها عملية تقييم الأداء واال�ستعداد للتقدمي جلائزة �أبوظبي للأداء احلكومي املتميز.
ومت خالل امللتقى ا�ستعرا�ض ق�صة جناح �سعيد الكتبي ،املوظف بجمارك دبي ،ف�ض ًال عن عدد كبري من
ق�ص�ص النجاح من داخل ال�شركة وكيفية اال�ستفادة منها .ووجد امللتقى جتاوب ًا كبري ًا من املهند�سني
ومتيزت النقا�شات خالله بال�شفافية واحلر�ص على تطوير العمل ورفع االنتاجية.

البدء يف اعداد وثيقة التقدمي جلائزة �أبوظبي للأداء احلكومي
املتميز

�أكد املهند�س عبداهلل عبداهلل ال�سويدي ،املدير التنفيذي لدائرة الت�شغيل ،اهتمام الإدارة

العليا لل�شركة بتوفري �أف�ضل بيئة عمل ملوظفي ال�شركة ت�شجع على الإبداع و امل�شاركة
و حتمل امل�س�ؤولية حتى ي�صل كل موظف �إىل مرحلة �أن يكون فخور بالعمل يف �شركة

�أبوظبي للتوزيع ،جاء ذلك خالل خماطبته لور�شة العمل التي �أقيمت لإعداد وثيقة ال�شركة

للتقدمي للدورة الرابعة جلائزة �أبوظبي للأداء احلكومي املتميز والتي �أقيمت يف الفرتة من
 4وحتى � 7أبريل اجلاري بفندق �سوفيتل ب�أبوظبي.

وقال ال�سويدي�" :إن الإدارة العليا لل�شركة ت�ؤمن ب�أن جميع موظفي ال�شركة هم مواهب و�أ�صحاب قرار وقادرون على احداث
التغيري وما تقومون به اليوم هو جمرد ترجمة لهذه اجلهود يف هذه الوثيقة الهامة".
وقال ال�سويدي �إن الهدف الأ�سا�سي من هذه الور�شة لي�س هو كتابة هذه الوثيقة فقط بل يتعدى ذلك بكثري وي�شمل العمل
بروح الفريق والذى يعك�س الرتابط والتعاون بني خمتلف الإدارات والدوائر والأق�سام التي ُيعترب �أمر �ضروري لتحقيق النجاح
املن�شود.
و�شارك يف الور�شة عدد  100موهبة من م�س�ؤولني وموظفني بال�شركة من خمتلف الإدارات والدوائر والأق�سام مت تق�سيمهم
�إىل فرق عمل لكتابة الوثائق اخلا�صة بكل فئة من فئات اجلائزة وذلك بعد جمع و�إعداد كافة الأدلة والرباهني اخلا�صة بذلك.
وا�شتملت الدورة �أي�ض ًا على ا�ستعرا�ض متطلبات مكتب اجلائزة والية الكتابة متبعني مهج نظام رادار اخلا�ص ب�إعداد مثل هذه
الوثائق ثم مقارنة املخرجات النهائية للفرق منع ًا للتكرار واملراجعة اخلتامية للوثيقة وت�سليمها لفريق التميز بال�شركة الذي
يقوم بدوره برفعها للإدارة العليا لل�شركة.
ومن املتوقع االنتهاء من اعداد وتقدمي الوثيقة للجنة اجلائزة بحلول نهاية �شهر مايو اجلاري و من ثم تقدميها ملكتب اجلائزة.
وتعددت املقرتحات والآراء التي مت تداولها خالل الور�شة من �إن�شاء �إدارة للمخاطر وو�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة للتوعية
املجتمعية وان�شاء �إدارة �أو ق�سم للدورات التدريبية وغريها من الأفكار.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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باملخت�صر

�أخبار

�أبوظبي للتوزيع توظف  14من منت�سبي

اخلدمة البديلة عن اخلدمة الوطنية

ا�ستقبلت �شركة �أبوظبي للتوزيع م�ؤخراً عدد  14من منت�سبي اخلدمة البديلة عن اخلدمة الوطنية
للعمل يف خمتلف الإدارات والدوائر التابعة.

ووفق ًا للقانون ف�إنه ُت�ؤدى اخلدمة البديلة للخدمة الوطنية خالل مدة زمنية حمددة ملن مل تنطبق عليهم �شروط االلتحاق باخلدمة الوطنية.
ورحب �سعادة �سعيد ال�سويدي ،املدير العام لل�شركة بالإنابة ،ب�أفراد املجموعة متمني ًا �أن ي�شكلوا ا�ضافة حقيقية للفريق العامل بال�شركة
والدفع بجهودها الهادفة لتقدمي �أف�ضل خدمات املياه والكهرباء لعمالئها .وقال ال�سويدي �إن هذا ي�صب يف جهودنا الهادفة للم�ساهمة
يف خمتلف الأن�شطة التي تُعلي من قدر الوطن وتبني
م�س�ؤوليتنا االجتماعية.
وبدوره �أو�ضح املهند�س عبداهلل عبداهلل ال�سويدي،
املدير التنفيذي لدائرة الت�شغيل ،لأفراد املجموعة �أنه
مت توزيعهم للعمل يف عدد من الوظائف احليوية يف
ال�شركة التي تتطلب قدر ًا كبري ًا من االن�ضباط وااللتزام
يف العمل.
ومت ا�ستيعاب عدد �أربعة من �أفراد املجموعة يف �إدارة
الكهرباء و�سبعة يف ادارة املياه و ثالثة يف �إدارة ال�شبكة.
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مقر جديد خلدمة العمالء:

توحيد قيمة الفواتري:

تعمل ال�شركة على تطبيق نظام لتوحيد قيمة فواتري املياه
والكهرباء حتى ال تتفاوت املبالغ التي ي�سددها العمالء
ب�شكل كبري بني فرتتي ال�شتاء وال�صيف مما ال ميكنهم
من �إدارة تعامالتهم املالية مع ال�شركة ب�صورة اف�ضل.
ويتم حتديد قيمة ثابتة للفاتورة ال�شهرية لكل عميل بناء
على ا�ستهالكه خالل � 12شهر املا�ضية وا�صدار فاتورة
بقيمة واحدة عن كل �شهر خالل ال�سنة مع ا�صدار
تقارير دورية تبني حجم املديونية ل�صالح العميل �أو
ال�شركة .و�سيتم مراجعة هذه الفواتري ب�صورة دائمة
للت�أكد من تطابقها مع حجم اال�ستهالك الفعلي للعميل.
وتتمثل �أهم الفوائد من النظام اجلديد يف عدم ا�ستالم
العميل لفواتري بقيمة عالية وغري متوقعة مما ي�ساعده
على ال�سداد ب�صورة ثابتة �إ�ضافة �إىل متكني ال�شركة من
و�ضع توقعات دقيقة بحجم التدفقات املالية الواردة لها.

مت الفراغ من و�ضع خطط لإن�شاء مبنى جديد خلدمة العمالء يتواكب مع املتطلبات احلديثـ ــة
خلدم ــات امليـ ــاه والكهـ ـ ــرباء.
ويوف ـ ــر املبنى اجل ــديد بيئ ـ ــة
عم ــل �أف�ضــل ومزود بح�ضانة
وحمالت جتارية ونادي
�صحي ومكتبة �إ�ضافة مل�ساحة
خم�ص�صة خلدمة العمالء
واملقاولني وكبار ال�شخ�صيات
و�أخرى لعر�ض اجنازات ال�شركة و�أن�شطتها.

النظام الإلكرتوين الذكي لإ�صدار التقارير:

تقوم ال�شركة حالي ًا بالعمل على تطبيق نظام �إلكرتوين ذكي لإ�صدار التقارير Business
 Intelligence solutionيتميز بال�سرعة والدقة يف ا�صدار التقارير مما ُي�ساعد يف اتخاذ
القرارات املنا�سبة ب�سهولة وي�سر وذلك با�ستخدام تكنولوجيا  .SAP HANAو�سيتم الرتكيز

�أو ًال على ا�صدار التقارير اخلا�صة باال�ستهالك و�إ�صدار الفواتري قبل �أن يتم تو�سعت الربنامج
لي�شمل جوانب �أخرى من العمل .وتتمثل الفوائد الأ�سا�سية التي �ستعود من هذا امل�شروع يف
توفري كافة البيانات املتعلقة ب�أن�شطة ال�شركة يف م�صدر واحد مع �إ�صدار التقارير اخلا�صة
بها ب�صورة �آنية مع ال�سرعة يف التو�صل �إىل البيانات املطلوبة� ،أقل من  10ثواين مقارنة
ب� 18ساعة ح�سبما هو عليه الأمر الآن مما يقلل من ال�ضغط على النظام الإلكرتوين خلدمة
العمالء وا�صدار الفواتري  CC&Bب�سبب الطلبات الكثرية التي يتلقاها مع �إمكانية احل�صول
على املعلومات يف �أي مكان وزمان عن طريق ا�ستخدام تطبيقات الهواتف الذكية (�أندرويد
و�آي �أو �أ�س وويندوز) و�أخري ًا تبادل التقارير اخلا�صة بالعمل مع كل الإدارات والأق�سام.

�أبوظبي للتوزيع تدعم �أدنوك يف جمال خدمة عمالء الغاز الطبيعي:

�إدارة ومتابعة املكاتبات �إلكرتونياً:

يبد�أ العمل قريب ًا بالنظام الإلكرتوين اجلديد لإدارة امل�ستندات
واملرا�سالت ومتابعتها  EDMSالذي تبد�أ دورته من قيام مكتب
الربيد بال�شركة بامل�سح ال�ضوئي لأي ر�سالة واردة من اجلهات
اخلارجية ثم �إعطائها رمز ًا مميز ًا لها وار�سالها �إلكرتوني ًا للجهة
املعنية بها يف ال�شركة التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها مما ي�ؤدي
لتقليل ا�ستخدام املكاتبات الورقية.

تعمل �شركة �أبوظبي للتوزيع مع �شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك) يف جمال �إ�صدار وتوزيع
فواتري خدمات الغاز الطبيعي التي توفرها الأخرية للمنازل وامل�ؤ�س�سات .وتتمثل �أهم الفوائد املتوقعة
من هذا امل�شروع يف اخت�صار الزمن امل�ستغرق من قبل �أدنوك لتقدمي خدمات توزيع الغاز عن طريق
اال�ستعانة بالبنيات الكبرية التي �أن�ش�أتها �شركة �أبوظبي للتوزيع خالل اخلم�س ع�شرة �سنة املا�ضية
ودعم التوطني يف هذا القطاع الهام وحت�سني اخلدمات التي يقدمها بالرتكيز �أكرث على العمالء
وتوحيد املعايري املتبعة يف جمال خدمة العمالء ف�ض ًال عن تقليل التكاليف عن طريق تقدم قدر �أكرب
من اخلدمات عرب نف�س الو�سائل والقنوات وتدعيم اجلدوى االقت�صادية لال�ستثمار يف املزيد من
القنوات مثل اخلدمات الإلكرتونية وتطبيقات الهواتف الذكية وو�سائل التوا�صل االجتماعي .وتوفري
املزيد من املرونة يف تقدمي اخلدمات ،زيادة �ساعات العمل على �سبيل املثال .و�أخري ًا توفري م�ساحة
�أكرب للموظفني املتخ�ص�صني يف خدمة العمالء للعمل فيها.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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�شـعبيـة الكرتون

ت�سلية

تروج للرت�شيد

1

�أر�شد �شامبيه للو�صول �إىل �شركة �أبوظبي للتوزيع

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7

افقياً
 .1امل�سجد الأق�صى.
 .2يعتني  -يعلو.
 .3كمل  -وحدة لقيا�س الطول.
 .4تزين الوجه.
 .5مت�شابهان  -مثيالن.
 .6حرب  -ود.
 .7ابن الهند  -االجتهاد.
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توزيع

عمودياً

 .1م�سجد.
 .2اليهتم.
 .3مت�شابهان  -فعل امر من نقد.
 .4والدة  -طفلتي.
 .5مقبل.
 .6يختم ال�صالة (من ا�سفل).
 .7تفا�صيل.
 .8خلدمت � -آم البيت احلرام.
 .8وحدة قر�أنية  -منا�ص.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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تر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء :تغيريات ب�سيطة ت�ؤدي �إىل نتائج كبرية

�إجراءات ب�سيطة ولكنها مه َّمة للحفاظ على موارد كوكبنا
ُ 10طرق لتوفري املياه:

�	.1إذا كان لديك �أطفال �صغار من املمكن �أن جتعلهم ي�ستحمون مع ًا.
 .2يف حال كانت مياه اال�ستحمام �ساخن ًة قم بتخفيف �ضخ املياه ال�ساخنة عو�ض ًا
كانت مياه اال�ستحمام باردة قم بتخفيف
عن زيادة �ضخ املياه الباردة ،ويف حال ْ
�ضخها عو�ض ًا عن زيادة �ضخ املياه ال�ساخنة.
�	.3أغلق �صنبور املياه �أثناء تنظيف �أ�سنانك.
�	.4أغلق �صنبور املياه ب�شكل حمكم بعد ا�ستخدامه وقم ب�إ�صالح حاالت الت�س ُّرب فور
حدوثها.
 .5اجمع املياه النازلة من �سطح منزلك يف براميل لت�ستخدمها يف غ�سل مركبتك �أو
ري النباتات.
 .6اغ�سل �سيارتك با�ستخدام دلو �أو دلوين من املياه فقط وال ت�ستخدم خرطوم
املياه.
 .7قم ب�ضبط مر�شات املياه بحيث تقت�صر املياه التي تر�شها على النباتات وال
تتعداها لتغطي كامل املنزل و�صو ًال �إىل الر�صيف وال�شارع.
 .8عند تنظيف �أحوا�ض الأ�سماك يف منزلك ا�ستخدم املياه الراجعة من الأحوا�ض
يف ري النباتات.
 .9تخل�ص من املناديل والنفايات يف �سلة املهمالت وال تلقيها يف املرحا�ض وت�ستخدم
املياه لإزالتها.
 .10ال ت�ستخدم غ�سالة املالب�س وغ�سالة الأطباق �إال عند وجود ما يكفي من املالب�س
والأطباق لغ�سلها .وهذا الإجراء ي�ساهم يف تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء �إىل جانب
توفري املياه.
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توزيع

ُ 10طرق لرت�شيد ا�ستهالك الكهرباء:

 .1جتنب فتح الرباد كل خم�س دقائق (يجب عليكم فتح الرباد ملرة واحدة و�إغالقه
عند االنتهاء ،دون �إغالقه و�إعادة فتحه قبل االنتهاء لأن ذلك يد ُِخل الهواء
الدافئ �إىل الرباد و ُيخرج الهواء البارد منه).
 .2ا�ضبط درجة حرارة الرباد عند م�ستوى منخف�ض خالل ف�صل ال�شتاء.
 .3املأ الثالجة �إىل �أق�صى حدٍ ممكن دون جتاوز احلد الأق�صى.
 .4ا�ضبط غ�سالة الأطباق بحيث يتم الغ�سيل با�ستخدام املاء البارد واملاء الدافئ
(ولي�س املاء ال�ساخن).
م�شروب �ساخن ،ال تقم بت�سخني �إال القدر الذي ما
 .5يف حال كنت ترغب باحت�ساء
ٍ
حتتاجه من املياه.
 .6جتنب فتح باب الفرن للتحقق من �سري عملية الطهي.
 .7ا�ستخدم �أطباق ًا متاثل حجم ر�ؤو�س الفرن للحفاظ على نظافتها.
 .8عند طهي الطعام داخل الفرن �أو فوق ر�ؤو�س الفرن ب�إمكانكم �إطفاء الفرن قبل
ا�ستواء الطعام بخم�سة دقائق لأنَّ احلرارة داخل الفرن �أو فوق ر�ؤو�سه �ستكون
كفيل ًة با�ستمرار عملية الطهي لغاية ا�ستواء الطعام.
 .9ا�سحب �شاحن املوبايل من القاب�س و�أطفئ الأجهزة الكهربائية ب�شكل كامل
(التلفاز ،احلا�سوب املحمول ،م�ش ِّغل الأقرا�ص امل�ضغوطة) عند عدم ا�ستخدامها
لأنَّ النقاط التي تبقى م�ضيئ ًة عند �إطفاء الأجهزة الكهربائية ت�ستهلك قدر ًا من
الطاقة.
 .10ا�ضبط �سخان املياه عند درجة حرارة �أقل وقم ب�إطفائه عند مغادرة املنزل لفرتة
طويلة.
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We persistently work to
develop our country and
provide our people and the
coming generations with
the best living conditions.
Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan

Out of our firm believe in human resources as the main pillar of any improvement process
we started empowering a number of future leaders. We also convened the 2nd Engineers
Forum with the ultimate objective of cementing ties between ADDC’s entire staff and
exchange of work-related thoughts.

We also went a great stride in introducing e-services and enhancement of our Call Centre.
We also opened a new call center based in Abu Dhabi University and run by its students
which is an unprecedented step that boost the UAE strategy aimed at nationalizing the
workforce.

Flashes of Thought

The write-up of ADDC’s submission for Abu Dhabi Award for Excellence in Government
Performance has been kicked off wishing to win a number first places in this prestigious
awards.

We are in the stage of
empowering our people

Let me praise all the initiatives and programs launched by the company over the last period,
such as Green Offices and Achieving Excellence initiatives.

10-11 Interview

4-7 Reminisces
8-9 Report

Distribution

ADDC has recently attained a number of exceptional
achievements in its efforts to realize the directives
of our visionary leadership and in keeping with Abu
Dhabi Plan aimed at building sustainable water,
electricity and sewer sector and the sustainable use of our natural resources.

ADDC has obtained the PAS 55 accreditation which is one more feather added to crown of
each and every one of us and work has been initiated to obtain ISO 5000 accreditation which
will also take us further on the same direction of attaining effective asset management.

3 Editorial

2

First of all welcome to the 16th issue of our periodical
“Distribution Magazine” wishing it to be informative
and update you on ADDC’s latest news and events.

		
Editorial Board
Supervisor: Fatima Al Marzouqi
Reporter: Elsadig Ahmed Abd Al Salam
Reporter: Sheikha Al Manai
Coordinator: Ohoud Al Marzouqi
		 Fatima al murrar

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Finally I wish you find this issue an interesting one
Saeed Mohammed Al Suwaidi
Acting MD, ADDC

ADDC Quarterly Internal Newsletter
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Reminisces

Hebthoor Al Romaithi;
Sheikh Zayed played a great role to provide people
with drinking water
Hebthoor bin Kadas Al Romaithi,
Advisor to the Emirates Heritage Club
(EHC), an octogenarian UAE national
man, is one of those who experienced
the hardship of life in the country
under the leadership of the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God
have mercy on his soul.
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Milaih;

Gerba;

Camels;

Kids;

He shared with Distribution magazine glimpses of
his experience of life in the emirate of Abu Dhabi in
the past; “People were suffering a lot to get drinkable
water and they used to call Abu Dhabi island Milaih,
the salty land, because drinking water was very rare
here,” he said.

Adding, “Women used to go to places far away in
the island to dig shallow holes to get drinkable
water and take it in Gerba, animal skin, and pots”.
At homes they used to keep water in Al Khris and Al
Hib, which are pots that keep water fresh and cold.

Some people used to bring water on camels from
the villages on Abu Dhabi –Al Ain road to the Al
Hosun palace and some other neighboring houses.

He also stressed that kids should be educated on
the importance of water so as not to squander it.
“They should learn how to use water wisely because
it is precious resource and we have to keep it for the
benefit of the posterity,” he said.

Delma;

Al Romaithi also said that providing people with
drinking water was the main concern of the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God have
mercy on his soul, in the era before and after the
UAE formation.

Some people of Abu Dhabi, including Al Romaithi
himself, used to travel by Dows to the get water
from some of the nearby islands, including Delma
Island. “Each Dows carries around 17 barrels of
water that were sold for 10 Indian Rupees each in
Abu Dhabi,” he said.

6

Distribution

Sheikh Zayed;
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Report

ADDC wins the first place in ADWEA’s
Award For Excellence in Performance
The company bags four golden and two silver awards
ADDC bagged the first place in ADWEA’s Award for Excellence in
Performance with six golden awards and two silver awards, this was
disclosed in a special ceremony organized on Monday, 15 June, 2015.
The award was organized by ADWEA in keeping with
the directives of the His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces and
Chairman of the Executive Council, concerning the
organization of internal award of excellence for each
government department.
ADDC’s LV Project won the Golden Prize of “The
Technical Project Category”, “The Bills Payment
Methods” project also bagged the Golden Prize of
“The Customer Services Project” category. Dr. Majid
Al Katheeri, Executive Assets Management Director,
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Distribution

placed first in the “Excellent Executive Director”
category whereas Eng. Atif Al Biraiki, Eng. Nahla Maroof
and Salama Al Mihairi placed first in the “Excellent
Administrative Supervisor”, “Customer Services
Supervisor” and “Customer Services Non-supervisor”
categories respectively.
Ali Al Marzouqi and Eng. Rashid Al Kithiri received the
Silver Award of the “Specialty Field” and “Technical
Field” categories respectively.
Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Bati Al Hamed,
ADWEA Chairman and H.E. Fares Obaid Al Dhahiri,

ADWEA Director General, presented the awards to
H.E. Saeed Mohammed Al Suwaidi, ADDC Acting MD,
and the winners in a special event organized at ADWEA
main building.
Speaking on this occasion, Saeed Al Suwaidi, thanked;
“ADWEA management and the award organizing
committee for putting their trust in ADDC and its
projects” adding; “this awards is one more feather added

to the company’s crown that started accumulating
since its inception in 1989”. He also said; “I do also
congratulate each and every members of ADDC’s
teams that made this achievement a reality and to
all ADDC’s staff and to the winners in particular”.
Adding; “These awards are the fruits of combined and
persistent efforts made by all ADDC’s staff”.
“This award gives us a great push to improve our

performance further in line with vision of our
leadership and Abu Dhabi Plan aimed at providing the
best of its kind water and electricity services to our
customers on bar with the ongoing urban, economic
and demographic boom in the emirate,” he added.
“It is also very motivational for us to attain great
achievement in the Abu Dhabi Award for Excellence in
Government Performance to be declared by the end of
this year,” he concluded.

ADDC Quarterly Internal Newsletter
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Interview

ISO55000 ISO55000 ISO55000 ISO55000
Implementation of ISO55000 launched
Benchmarking performance against the international best
practice for asset management

distribution and supply company comparable with the best practice worldwide, he added.

Informed decisions;
The official said; ISO 55000 encourages better communication within the organization, leading to
more informed decisions and better outcomes, Increased coordination between the two parties
strategic and financial enables corporations to make purchasing and maintenance decisions in the
best interests of the facility and the strategic vision of the company.

Risks;
ISO 55000 guide ADDC in the reduction of both operational and financial risk, leading them to
increased productivity, more efficient operation, and higher levels of profitability, he said.

Consultant;

ADDC is now looking to benchmark its performance against
international best practices for asset intensive industries and to
improve performance further. In line with this, the company top
management nominated a steering committee, headed by Dr. Majid
Al Katheeri, Executive Director of Asset Management Directorate,
to oversee the implementation of the project that will end up with
obtaining ISO55000 accreditation.

10

Distribution

Dr. Majid spoke to Distribution about the project, its
objective, scope of work and timetable.

What is ISO55000;
Dr. Majid said; ISO55000 is the next step in the
evolution of the discipline of Asset Management which
is follows the excellent PAS55 platform, the later
was published by the British Standards Institution in
January 2004.

Next step;
Achieving the ISO55000 accreditation will support
our vision of being “a leading water and electricity

M/s EURO MECHANICAL / EA.TECHONOLOGY have been engaged to support ADDC in achieving
ISO 55000 certification the program aims to deliver sustainable asset management improvements
to the point of external certification in December 2015.

Committee;
ADDC higher management is very supportive of the Steering Committee that comprises Dr. Baha
Soufi, Project Manager, as well as a ‘Core Team’ of ADDC employees, drawn from all areas of the
business will continue their duties and responsibilities to support the project team.

Support;
ADDC higher management is fully committed and believes on capability of all ADDC staff for
instigating and supporting the development of ISO 55000 which is considered as continuation of
the success of PAS 55 certification which was obtained on last February, he said.

ADDC Quarterly Internal Newsletter
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News

Shaabiat Al Cartoon to promote
water and electricity conservation
ADDC contracted FANAR Production, the exclusive
owner of the animated TV series Shaabiat Al
Cartoon, to promote ADDC’s social messages,
the foremost of which encouraging customers to
conserve water and electricity.
Shaabiat Al Cartoon is one of the most-watched Emirati productions since
its television debut in the Holy Month of Ramadan 2006 on Dubai’s youthoriented Sama Dubai channel by Haidar Mohammed, series creator and lead
illustrator, and Amer Kogh director.
According to the agreement one episode of the program, to be screened next
Ramadan, will be dedicated for water and electricity conservation issues
alongside ADDC’s logo. FANAR will also produce a commercials specially for
ADDC to be screened alongside all the series episodes during the same month.
The cartoon characters of the series will also be used in three of ADDC’s
exhibitions and events. They will also be used in publications produced by
ADDC throughout four months, including Ramadan.
The agreement is a part and parcel of ADDC’s efforts aimed at promoting water
and electricity conservation for the benefit of the future generations and in
line with our visionary leadership directives and Abu Dhabi 2030 Strategy.

12

Distribution

Follow ADDC on Twitter and
Instagram
ADDC launched official Twitter and Instagram and accounts as a part
of its strategy aimed at making use of e-government applications in
line with the directives of our visionary leadership and Abu Dhabi
2030 Strategy.
The two new channels have been launched with the ultimate objective
of getting more connected to the customers and response to their
queries about the company’s services timely. This is in addition to
informing the customers about power and water outage cases, their
causes and what is being done for services restoration.
Saeed Mohammed Al Suwaidi, ADDC Acting MD, said; “The two
accounts provide with 24/7 channels to connect with our customers
to provide them with accurate facts about our services and to put
an end to all misleading and baseless rumors”. This is in addition
to increase the public awareness on the importance of water and
electricity conservation for environment protection and the benefit of
the posterity. we also use them to inform our customers, stakeholders,
contractors, suppliers and consultants about our new services, he said.

ADDC Quarterly Internal Newsletter
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News

ADDC Engineers Second Forum Organized
Saeed Mohammed Al Suwaidi, ADDC Acting MD, said that
the UAE national engineers play a pivotal and crucial role
in the company’s march towards providing the best of
its kind utility services in keeping with the directives of
our visionary leadership and Abu Dhabi Plan. Al Suwaidi
was addressing ADDC 2nd Engineers Forum, organized on
Sunday, May 31, 2015, at The Ritz-Carlton Abu Dhabi.

company launched clear cut strategy to hone the skills of its human resources,
increased UAE national workforce and we appointed a number of UAE national
engineers in leading positions. We also appointed a consultant to form the new
organizational chart and defying the company needs of cadres and developing
careers competencies standards. This is in addition to increasing working hours in
association with some local entities and establishing internal training center. He
also shed light on plans and program thrashed by the department to improve its
performance further stressing the need t; “ Boosting trust between the company
management and its employees further”.

Al Suwaidi added; “We came to this meeting with big aspirations that we found
them tangible but now we have bigger ambitions to see our engineers to come out
with more innovative ideas with the ultimate objective of improving the company
performance in the coming version of this annual forum”. Adding; “The UAE water
and electricity sector is in dire need of creative UAE national engineers who think
outside of the box”. He also stressed that all doors of the top management members
are open to all ADDC staff in all times for receiving proposals and ideas and that is
not limited to this forum.

The Acting MD and Eng. Abd Allah Abd Allah Al Suwaidi, Executive Operations
Director, Abdul Aziz Al Shamsi, Executive Customer Service Director,

Speaking on behalf of ADDC engineers, Eng. Salma Al Ali thanked; “The top
management for organizing this forum which is motivational for us to work more
harder to achieve the aspirations of our leadership pioneered by the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan”. This event also bridges the gaps between all ADDC
staff and engineers in particular, she concluded.
Khamees Al Mihairi, Director of HR and Administration Department, shed light on
what has been done to implement the recommendations and suggestion made by
the engineers at the end of first version of the event in 2014. He said that the
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Write-up of ADDC’s submission for ADAEP
kicked-off
Eng. Abdulla Abdulla Al Suwaidi, Operations Directorate Executive Director, said the
ADDC’s top management is very keen on establishing the best work environment
that encourages creativity and sharing of responsibilities with the ultimate objective
of making every employee feel proud of working with the company. Speaking in
a workshop organized for writ-up of ADDC’s submission for Abu Dhabi Award for
Excellence in Government Performance (ADAEP) in the period from April 4 to 7 2015
in Sofitel Hotel Abu Dhabi.
Al Suwaidi added; “ADDC’s top management believes that all the company’s employees are talented
people and capable of decision and change making and what you are doing today is just including their
efforts in this document”.
The objective of this workshop is not just preparing this submission; its mainly aimed at bolstering
sense of teamwork and collaboration across business units which is very important for achieving
success, he said.
The workshop was attended by 100 managers and employees from across business unit and have been
divided into groups to prepare the submission of each category.
The workshop included RADAR Reviewing, data sources collection & reviewing, filling data matrix and
Identifying any missing data source in order to collect it. The attendees’ suggestions included the
establishment of Risk Management Department, formation of clear-cut strategy for social awareness
and establishments of department for training and knowledge management.

ADDC Quarterly Internal Newsletter
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In brief

News

ADDC hires 14 National Service
conscripts
ADDC recently received some 14 of the UAE National Service
conscripts who have been exempt from military training.
As per the National Service Law some UAE nationals are exempt from military training for different medical
and social reasons.
H.E. Saeed Al Suwaidi, ADDC Acting MD, welcome the group members wishing them to be a real addition
to the company staff and bolstering its efforts to provide the best of its kind water and electricity services
to its customers. He said that employing
this group falls within the company’s social
responsibly.
Eng. Abd Allah Abd Allah Al Suwaidi,
Executive Director of the Operations
Directorate, said that the conscript will
fill some jobs that require a high degree of
commitment.
Four of the group members have been
appointed with the Electricity Directorate,
seven with the Water Directorate and three
with the Network Directorate.
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Bill Smoothing;
Bill Smoothing will make it easier for customers
to budget for their utility bills. Instead of
receiving bills that vary throughout the year and
can cause surprises during the summer months,
customers can choose to make standard
monthly payments based on their estimated
consumption. How it works: We will estimate
customers’ annual total bill based on their
previous 12 months’ consumption. Customers
will receive a bill which spreads that annual cost
over 12 equal monthly payments. Customers
will still receive their bill as usual so that they
can monitor their consumption. They will also
receive regular statements showing whether
their account is in in credit or debt. Payment
plans will be regularly reviewed to make sure
that they are in line with actual consumption
Key benefits of the new systems is that it
cause no surprises and less payment stress for
customers besides improved cash-flow and
predictability of income for ADDC.

New Customer Services HQ;

Business Intelligence solution;

Plans have been finalized for
building a new Customer
Services HQ and Branch that
is fit for the utility of the 21st
Century. The new facility will
provide improved working
environment for staff, with
nursery, canteen, gym and
library facilities. In addition to dedicated areas for retail, contractor and VIP
customers and exhibition and education areas to showcase our work and
inform our customers.

ADDC is implementing a self-service Business Intelligence
solution that will provide business users and analysts with
reports and analysis for easier decision making. The project,
using leading edge SAP HANA technology, will focus initially
on Consumption and Billing before being rolled out elsewhere
in the business. Key objectives and benefits include; provide
all ADDC data in a single, central repository, enable selfservice, ad hoc reporting. This is in addition to near real
time data access, typically <10 seconds vs current 18+
hours, reducing impact on CC&B billing system from longrunning queries, information delivery anywhere, anytime
using mobile apps (android, ios, windows mobile) and finally
sharing business analysis with other users across organization

Utility Retail Services to ADNOC;

EDMS;
The Electronic Documents Management
System (EDMS) is to be deployed soon.
This requirement is intended to reduce
the scanning workload on all business
units and the Mail Room and also to
reduce the volume of incoming paper.

ADDC and ADNOC working together to providing Utility Retail Services that
will bring benefits to both organizations, to Abu Dhabi government and to our
customers. These benefits will include: quicker setup time for ADNOC Natural
Gas supply business. ADNOC will benefit from the significant investment made
by ADDC over last 15 years. Support Emiratisation within the Utility sector
and improved service provision through greater focus on customer services.
A consistent approach to customer services across Electricity, Water and Gas.
Process efficiency gains and lower costs through increased volumes and scale
and efficiency to invest in new services and channels – eservices, Mobile, Social
Media. Ability to provide greater flexibility in service provision, e.g. increased
service hours. Finally; providing a great place to work for dedicated customer
service professionals.
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Shaabiat Al Cartoon to promote

Entertrainment

Put the numbers in the right place, so that
each column and row contains a numbers
from 1 to 9 without repeating
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Distribution

water and electricity
conservation

Find 7 differences between the following two images
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Saving Water and Electricity: Small Changes, Big Rewards
Things small but important to the preservation of the Earth’s resources

10 Water Saving Habits

10 Electricity Saving Habits

1.

If you have small children, bathe them together. (Grown-ups will, of
course, head for a shower.)

1.

2.

Shower water too hot? Do not turn up the cold water tap; turn down
the hot water tap instead. Shower water too cold? (By now, you
2.
know what to do.)
3.
Turn off the water while you brush your teeth.

3.

Distribution

Adjust the fridge thermostat to low in winter.
Keep the freezer as full as possible; however, do not overfill the
fridge.

4.

Turn off the taps tightly after using them and fix leaks as soon as
they occur.

4.

Set your washing machine to wash with warm or cold water (not
hot).

5.

Collect the water that runs off your roof in a barrel and use it to
water your plants or to wash your car.

5.

Feel like a cuppa? Boil only as much water as you need at a time.

6.

6.

Learn to wash your car with one or two buckets of water. Never use
a hose!

Avoid opening the oven door to check how the cooking is
progressing.

7.

7.
Have a sprinkler? Adjust it so that only plants get the water, not your
8.
house, pavement, or street.

8.

Cleaning the fish tank? Use the nutrient-rich water for your plants.

9.

Drop tissues and other litter into the wastebasket. Do not flush them 9.
down the toilet.

10. Use your washing machine and your dishwasher only when they are
filled to capacity. This also reduces energy costs.
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Avoid opening the fridge every five minutes. (Yes, your Mom is right!)
When you open it, do everything in one go, without closing and
opening the door (that fans the warm air in, and cold air out).

Use pots the same size as the stove plate. And keep the plates clean.
Whether you are cooking in the oven or on the stove top, turn off
the knob five minutes before the food is done. The retained heat will
keep it cooking to perfection.
Unplug the charges and adapters and actually switch off devices (TV,
laptop, DVD player) when not in use. (Those little coloured lights
visible in the standby mode also use power.)

10. Set your geyser to a lower temperature and switch it off when you
are away for a longer period of time.

