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2The Business Development 
Department in ADDC

The Business Development function is responsible for 

corporate development and performance which includes 

strategic planning, business performance and organizational 

capabilities. Key functional responsibilities include:

• Leading the development of the strategic/business plan. 

Business Development proactively works with all business 

units to develop the strategic plan which covers the vision, 

mission, strategic outcomes, key performance indicators and 

initiatives that are needed to achieve goals. We also work in 

parallel with the ADWEA Business Planning and Performance 

to ensure our strategic plan aligns with ADWEA and other 

group entities.

• Tracking business performance through deployment of 

monthly performance reporting and management process. 

Monthly performance reporting consists of scorecards, key 

performance indicators and initiatives reports at both ADDC 

and business unit level. We utilize a management process 

which consists of monthly performance reviews and weekly 

meetings with the senior management team to track our 

progress relative to the achievement of our goals and agree 

on design and implementation of corporate initiatives.

• Business Development has recently initiated benchmarking, 

a key process that if executed properly, provides us a clear 

understanding of where we stand relative to best-in-class in 

our industry. Top tier companies utilize this process to achieve 

breakthrough or continuous improvements in their business 

results. We want to fully implement this process so we can 

support our business units to achieve top tier performance 

and enable ADDC to achieve its vision of becoming a world-

class utility service provider.

• Improving organizational capabilities is a requirement for 

improving our overall performance. Organizational capabilities 

include processes, and tools. We have and are in the process 

of working with Human Resources and the various business 

units to design and implement initiatives that will lead to 

improved productivity, skills, and performance.

• Business Development also directs many other activities 

such as the development of the ADDC annual report and 

performance reporting to ADWEA. A key initiative that we 

managed, in partnership with other business units, was 

the United Utilities project which resulted in the creation 

of electricity and water operations and management 

directorates, creation of the construction department by 

pulling all construction and connection activities under one 

department, and strengthening the asset management, 

projects, and supply functions.

All of the above requires Business Development to have 

both internal and external interfaces. Internally, we interact 

with the business units to gain alignment and approval on 

recommended strategies. Externally, we develop and establish 

our peer network so we gain input needed for benchmarking, 

import best practices into the organization and identify 

factors that affect our business strategy.

A key requirement for success here is for Business Development 

to have a strong presence throughout the organization and 

a blend of skills in the areas of leadership, business analysis, 

strategic planning, communication, teamwork, and project 

management. The business units are our customers and we 

want to provide the best support possible to enable each 

of them to achieve their goals and in turn, allow ADDC to 

achieve its vision. We all rise and succeed together and that 

is what we all aspire for.
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Personal information
* Mohammed Juma Bin Jerash, Director of Electricity  
   Operation and Maintenance Directorate  
*  Year to joining the company: 2005 

Can you tell us briefly what is the Distribution Management 
System (DMS)? 

The DMS undertakes 3 functions: 

• Operation of the control system. 

• Provision of high-quality electricity to consumers in the  
 Emirate of Abu Dhabi. 

• In the event of interruption of service, the Directorate    
 restores it as quickly as possible. 

Tell us about the services provided by the Operation System 
Division to the local community? 

There are two types of services: 

• Firstly: Operations, where the concerned technical team  
 restores power in case of power interruptions as soon as  
 possible.

• The Maintenance: The team undertakes the maintenance of  
 all site equipment and devices in order to keep them in  
 good operating condition to reduce and minimize their  
 malfunction as much as possible. 

What are the services offered by the Department to 
delegations and companies working in the same field? 

We train companies on operation and management methods 
of electrical networks and their remote control. As for 
delegations, we show them  the latest specialist equipment 

installed by ADWEA to control and monitor the electrical 
networks. 

What is the number of delegations that benefited from the 
experiences of the Directorate since the beginning of this 
year? 

Many delegations from various cities and countries visited 
us since then. They include delegations from the Emirate of 
Dubai, Qatar, and most of the GCC countries in addition to 
a Libyan delegation. 

Why are these delegations interested in our systems?
I mean what distinguishes our systems from other ones? 

Actually our DMS system is the latest in the Middle East and 
considered to cope with the systems used in the advanced 
countries. It is an integrated system with a degree of 
performance and control efficiency. 

Is the Directorate of Distribution Management System act 
independently during crises  , or does it coordinate with other 
official bodies  in such cases? If so what are these parties? 

As far as power restoration is concerned we act on our own.
However,we may  also collaborate  with other bodies   , 
depending on the t type of  incident taking place within the 
Emirate of Abu Dhabi and its suburbs. 

What are the achievements of the Distribution Management 
System Directorate of ADDC? 

• Coordination with the various departments of the Emirate  
 as regards to electricity during emergency conditions of  
 whatever type. 

• Prequalification of local cadres and train them to acquire a  
 high standard of professionalism in the area of operation. 

• Continue with installation of   remote control systems to  
 cover all areas of the Emirate of Abu Dhabi. 

What are the challenges and difficulties that confront you 
at work?  

The most important challenges to be  highlighted is the 
insufficient number of locals ,but ADWEA is strongly 
supporting  us in this regard .It is already sponsoring a 
number of university and college students and following  up 
their education  and technical qualification  until their  later 
recruitment  by the company. 

What is the future plan of the Directorate? 

The functions of the Directorate have now been amended to 
include operation and maintenance. However our future plan 
aims at achievement of a greater integration between  the 
operation and  maintenance functions  to enhance the work 
quality and efficiency and  provide consumers with better 
services.

What are your goals and personal ambitions? 

To enhance  service performance and  delivery  and   focus 
on the quality of work in t the electricity sector within the 
Emirate of Abu Dhabi in order to see ADDC  as one of the 
best companies in the world. 

A person with whom you have dealt and got impressed?

In fact, they are  many ,but as an example one has to mention 
here Dr. Abdullah Al Suwaidi, and HE Ahmed Saif Al Darmaki  
as both of them have insights of future  events that  were 
later realized. 

A book that you have read been impressed? 
   
“The Seven Habits” written by Steven Covey.

A final word to ADDC employees?

Abu Dhabi Distribution Company has significant financial 
capabilities and human resources that qualify it to one of the 
best companies in its field on the international scale. 



Dear Employees:

   am so pleased to communicate with you through the third issue of “distribution” magazine to share the latest
   developments witnessed in Abu Dhabi Distribution Company during the third quarter of 2009.               
 
It may be a good coincidence that this issue coincides with the celebrations of our thirty-eighth anniversary of the 
National day for the UAE Federation, where the Emirate of Abu Dhabi will organize a number of events and activities in 
honor of this distinctive and precious occasion. It also coincides with a holy occasion which relates to the hearts of the 
Arab and Islamic nation: Eid Al-Adha, may it return upon all of us with good fortune, blessings. We hope the Almighty 
accepts the Hajj and worship of the pilgrims.                      

Modernization and development are the most important objectives of the company, as coping with the latest technology 
advancements has become a perquisite of the contemporary age. Bearing this in mind, Abu Dhabi Distribution Company 
endeavored to provide the best electronic services through the modernization of its portal and launching of a number 
of new services, including electronic services which enable consumers to preview their own data and pay their bills 
electronically. It also includes several other services that would save a lot of time and effort for our customers and 
serve business and community interests. We want to express our appreciation to the media office for their consistent 
development and updating of our new website. 

The company has through its intranet web page, which is designed according to the latest international standards 
opened new and distinguished horizons of communications and interaction with its staff. This comes in line with our 
goals, vision, and stresses our determination to proceed further to achieve our goals and occupy a foremost position 
among the leading international companies in water and electricity distribution sector. 

The e-service link represents a prelude to modern complementary services to be launched in the future. The said 
services will facilitate all internal transactions and disseminate the culture of transparency with reagrds  to the access 
to information. This will help us cope with the daily developments taking place in the divisions and departments of the 
company to achieve the principle of comprehensive knowledge, work as one team, and create a  modern advanced and 
civilized work environment in which  ideas and information  are exchanged in a scientific way to upgrade the company’s 
performance and best business interests. 

On the other hand, in implementation of the said transparency and fast access to information the media aspect of the 
company has been activated in both web sites. This has enabled the local community to acquaint themselves with the 
latest updates on the company’s projects and achievements 

In conclusion, I would like to extend my thanks and appreciation to all those who contributed and are still contributing 
to our business development. I urge all of you to continue to work as one team and active partners to achieve the 
objectives of the company and share all its developments.

Welcome
Note

Eng. Ahmed Saeed Al Muraikhi 
Managing Director 
Abu Dhabi Distribution Company
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Ministry of Interior Delegation Visits ADDC 
to get Information on the Human Resources 
Plans and Systems 
A delegation from Abu Dhabi Police GHQ paid a visit to the Human Resources and Administration 
Department of Abu Dhabi Distribution Company to get information on ADDC’s applicable plans 
and regulations in the field of human resources.
  
Mr. Khamis Al Muhairi, Manager of Human Resources and Administration Department, and Ms. 
Fatima Al- Alkim Head of Human Resources Development Section received the delegation. The 
discussion covered several topics and started with a brief presentation on the sections and units 
comprising the Human Resources and Administration Department and an outline of ADDC 
objectives. The delegation was then briefed on the various mechanisms adopted in setting up 
the human resources work force action plan, and associated budgets, personnel regulations 
and policies, investigation of employee   and customer satisfaction through questionnaires and 
utilizing the results for working out suitable recommendations. 

Human resources Development Section adopts a 
new plan in 2010
The Human Resources and Administration Department, of Abu Dhabi Distribution Company held its 
second annual meeting consecutively, with the career development mentors and human resources cadres 
attending the program on Thursday, October 29, 2009 at the Chandelier Hall of Rotana Beach Hotel. 

Mr. Charles Anderson, career development senior officer in his welcoming address to the attendees stated 
that the career development plan of the company is a tool for staff development through promotion of 
their skills and knowledge to prepare them to assume higher positions of responsibility within ADDC.

During the meeting, which was attended by a number of officials and managers of departments and 
divisions of the company, a film presentation was introduced to show the significant role played by the 
mentors and program officials and their impact on the psyche and the performance of staff under the 
program. Miss Hessa Marzouqi, career development officer of the company, in collaboration with a number 
of staff of the Human Resources and Administration Department prepared the film material including 
shooting and editing to activate the dynamic role of the mentor in the achievement of the program 
objectives and success. The audience has shown significant interaction with the show and were impressed 
by the manner of modern art in addressing the matter and highlighting the ideas by using such an exciting 
and meaningful style.

4Latest

Events



ADDC’s new look equipment on Abu Dhabi 
Corniche Road 
In view of the Abu Dhabi Water and Electricity Authority keenness to improve the general 
appearance of its electrical installations along the Corniche Road in Abu Dhabi, ADDC concluded 
a contract with an specialized advertising company for the design and installation of billboards 
on a total of 87 Large equipment, to improve their aesthetic look and fit with the general 
appearance of the Emirate of Abu Dhabi. The project also supports the efforts of the Municipal 
Affairs Department in Abu Dhabi at the location that reflects the civilized image of the emirate. 

5 ADDC launches “Ghadeer Card”
Within the context of ADDC keenness to save the 

time and effort of its customers, the Customer Service 

Department launched “Ghadeer card” as a new service 

for about 5000 water tanker owners. 

This move emanates from ADDC’s firm belief in 

the importance of meeting the future needs of its 

customers through sustainable business improvement 

and development. Therefore, ADDC is keen to promote 

awareness, ensure service provision to the highest 

quality and excellence standards, and achieve effective 

communication with its customers to confirm its 

commitment to fully serve and protect the environment.

Some features of the “Ghadeer Card” are: offering of accurate data about water tankers, number 

of gallons consumed every year, places of water filling and privacy of customer and vehicle data. 

Furthermore, the card is easy to carry and renewed annually. It is rechargeable at any of the customer 

service branches within the Emirate of Abu Dhabi, or through ADDC website or through the  toll-free 

number giving the account number.

It is noteworthy here that the previous system of  water tanks  filling was based on coupon payment, 

where the customer had to worry about  its preservation from damage and loss during his trips between 

the filling stations in addition to the difficulty in getting a duplicate thereof from particular branches.

ADDC Launches its Second Awareness
Campaign to Secure Uninterrupted
Water Supply to Customers

The Water Network Operation and Maintenance Directorate 
of ADDC organized during the period 1-4 November its 
second awareness campaign within the Emirate of Abu Dhabi 
to educate customers on the importance of installing water 
tanks in their premises to ensure constant water supply. 

Mr. Mohamed Al Masalkhi, Director of Water Networks 
Operation and Maintenance Department, stated that the 
campaign aims at emphasizing the importance of installing 

water tanks by customers in order to avoid interruption of supply, especially during periods of closure. 
It has been found during the field survey conducted in the mid of the year that many premises lack 
ground water tanks and this second campaign is actually a continuation of the previous one.       

The campaign was successfully conducted and was met with a remarkable response from our customers 
who expressed their readiness to install ground water tanks in their premises to avoid water supply 
interruptions.
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Interviews on the sidelines
of the Abu Dhabi Conference 
2009
The Abu Dhabi Conference 2009 is the most important 
annual event organized by Meed Co. It focuses on all issues 
pertaining to development in the Abu Dhabi Emirate.

The conference includes renowned speakers in all areas of 
government and private sector of the emirate who will offer 
a comprehensive view on the latest developments and new 
perspectives.

Hereunder, we review some of the opinions about the 
conference and identify the outlook through a series of 
quick interviews conducted with a number of significant 
attendees of the conference.

Mohammed Rashid Al Hamli 
Managing Director of Dubai Chamber of Commerce and Industry.

Conferences are the most important events that occur on 
both local and global levels. A conference is a place where 
people get together to discuss and negotiate or acquaint 
themselves with the latest developments in a particular 
area.

A proposal to further organize the conference industry 
in the emirate is currently under discussion with the 
concerned parties. We seek to cooperate with them to 
organize events and activities, conferences and workshops 
ongoing throughout the year and not in conflict with other 
important conferences in order to position Abu Dhabi on 
the international conference map.

Hamad Abdullah Al Mass 
Executive Director of International Economic Relations Sector. 
Department of Economic Development

The Emirate of Abu Dhabi is adopting a carefully prepared 
economic plan; 2030. It will follow the international trend 
of shifting from dependence on oil as a single source of 
income to reliance on the knowledge economy that calls 
for the development of the industrial, services, health, and 
other sectors. In view of this, such conferences would greatly 
contribute in informing the international community and 
business leaders of the world of the investment opportunities 
available in the emirate. As part of the economic plan, 
Abu Dhabi plans to establish the conference industry. 
Obviously introduction of any state and it capabilities and 
resources to the world requires the establishment of events 
and activities. However, it should not be thought of as an 
essential foundation for us, but rather as a tool that we can 
use to communicate with the outside world to highlight, the 
available investment opportunities as well as inform them 
of the applicable investment law and new legislations in the 
Emirate of Abu Dhabi.

Abdullah Al Neaimi 
Director of Privatization - ADWEA

Conferences such as these offer good opportunities for 
the promotion of investment and available projects in the 
Emirate. Participation in such events, communication and 
interaction with executives and businessmen of various 
countries represents an ideal opportunity to acquaint them 
with the developments in the other economic sectors of the 
Emirate. 

I would like to give a brief account on our experience in the 
field of privatization as well as the open opportunities in the 
area of water and electricity privatization; in addition to the 
projects implemented and projects offered for investment by 
investors in various disciplines. 

Despite the economic crisis, the demand for water and 
electricity is on the rise and constant growth as evidenced by 
comparing the performance indicators of 2008 and 2009.The 
growth rate reached about 11% during the financial crisis, 
which reflects the strong confidence of investors and banks 

in the economy of the Abu Dhabi Emirate.

Abdurrahman Al Dhaheri
Deputy Managing Director - Abu Dhabi Distribution Company

The exchange of expertise and meeting with experts from 
various sectors  in  the State is the benefit we usually get 
through participation in such occasional events.

This conference focuses heavily on the economic aspects 
of our partners. Today, we meet them to acquaint ourselves 
with their experiences and identify new projects and recent 
achievements. 

We in Abu Dhabi Distribution company are considered as a 
supportive hand and an integral part of the Government of 
Abu Dhabi.  As for the economic crisis, it must be confessed 
that the economy of the Emirate of Abu Dhabi’s is strong 
and we have passed the crisis successfully. 

Abu Dhabi has become an international economic and 
industrial hub. It is well known by businessmen as a 
distinguished trade center and oil dependent state. I do 
not deny that efforts are being exerted to highlight the 
successful projects executed in Abu Dhabi such as the Al 
Dar and YAS projects which are a good example. They were 
showcased internationally during the Formula One racing.

Edmund O’Sullivan
Chairman- MEED Events

The Abu Dhabi Conference is needed to cover the peak 
economic developments sectors in the emirate,  so that we 
can look at each sector individually. 
We are focusing on the progress that has been made. The 
economic development  plan of the Abu Dhabi Government 
department which is responsible for the strategy is focussing 
on the non oil sectors. And this is the priority.

In 2020, more than 50% of the government department’s 
income will depend on the non oil sectors and this is a big 
change. And in 2030, almost a 2/3rd of the GDP of Abu Dhabi 
will come from the non oil sectors And that is a very, very big 
ambitious target for an economy. It is a very well organized 
plan for the country actually, as the emirate wants to triple 
the foreign investments in Abu Dhabi.
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The fact that one finds a relative or a family branch in different areas of 
the UAE, confirms that we are a nation with one heart and one spirit. 
This development boom started after1971 .Today the UAE is a well 
developed country which surpassed its peers and developed countries as 
well. It is an example  of  facing challenges and gaining success. Whoever  
hears the name of the UAE has  to bend in  admiration in front of  the 
achievements of the Union. May Allah bless our  country.
Mohammad Juma  Bin Jarsh
Director of Electricity Directorate

UAE has within a relatively short period achieved a lot  of gains at all 
levels through the efforts of its leadership. It is already the preferred 
destination for business and industry from all over the world, thanks to 
its political and economic stability, if compared with most countries.
Ahmed Saeed  Al Meraiki
Managing Director

On the occasion of 38th national day anniversary, one has to recall the 
years of development boom geared by our father the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahayan, May God have mercy on him.  During those 
years, our dreams started to realize in the form of enormous projects 
on the ground. We could clearly see what was mere aspiration and 
dreams turning into reality .This emphasized the keen determination 
of the public to harness the wealth for the well-being, happiness and 
progress of the UAE citizens.
Nadya Hader Al Amimi
Supply Department Manager

The UAE has established strong relations with all countries on both the 
regional and international levels. This has had a great impact on the 
application of diversified expertise in various fields. Today we are actually 
reaping the fruits of what our Commander of the Union had planted, 
particularly in the area of contracting as we are dealing with major 
specialized international companies. 
Abdul Rahman Obaid  Al Dhaheri
Deputy Managing Director

Union is power and the economy is the arm that achieves prosperity, 
development and progress of nations and generations to come.  Let us 
utilize  all of our resources to build one of the strongest economies and 
achieve the objectives of our Union.
Fadhil Ali Al Katiri
Finance Department Manager

We need to preserve the achievements of the Union and persist  on 
their  development.
Mahmoud Hamoud
Business Development Manager

We celebrate you...our Union
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The Union has transferred this spot of earth to a significant and 
outstanding entity. Our federation represents a  unique and successful 
experience. The whole world around us was amazed with our ability 
to establish such a modern state with all elements of modern life and 
advanced services within a relatively short period. Quality has become 
the core concern in  our service provisions, with emphasis on the 
health, safety and  environmental issues.  These impact both citizens 
and expats, offering them a decent life in this generous country under 
the Union banner.
Hani Hussni 
HSEQ Department Manager

An important sign of  our Union’s success that we have adhered to our 
values and heritage throughout our development and prosperity. The 
Federation of our beloved Emirates is an impetus for a promising future 
and a turning point to the seemingly distant dream which is within 
reach.
Mohamed Mushait  Almazrouei
Construction Department Manager

The Federation of our beloved country is the fruit of the integrated  vision 
and great ideas that emanated from great minds concerned with the  
prosperity and progress of their  people and state  in all  fields.
Majid Husain  Al Kethairi
Projects Division Manager

The Union lit our prospects, and made our hopes come true. 
Khamis Mohamed  Al Mehairi
HR & Admin Department Manager

Our Federation is a pride for the coming generations and its founders. 
It is the fruit of  our wise Leadership.
Ibrahim Al Mulla
Legal Advisor

The  UAE Federation has established itself as a prominent economic 
landmark in the region and a platform for internationally recognized 
pioneering  projects.
Mohamed Ali  Masalkhi
Acting Director of Water Directorate

Our strength emanates from our Union, which had a great impact on 
our vital social structures, integrating them into a single, coherent, entity. 
Let us keep the momentum of this power by adopting  a team spirit.
Mohammad El Ramahi
Director of Assests Directorate



It is told that an old man was living with his family in a village 
lying at a hillside.  He had only one horse that he liked so much. 
One day the horse fled its stud. The neighbors of the old man 
came to numb his pain for such a misfortune, but he answered 
without a sign grief: how can you be sure it is a misfortune?

A few days later the horse returned followed by a herd of wild 
horses. The neighbors, being taken by surprise hurried to the old 
man’s place to congratulate him on his good luck and again the 
old man addressed them without showing any signs of joy: how 
can you be sure it is good luck?

The old man’s son thereafter suffered serious leg fractures when 
he  fell from the deck of one of the wild horses while trying to 
tame it. Once again the  neighbors came to offer comfort in 
his son’s injury and his bad luck and answered them without 
panicking: how can you be so sure that it is  bad luck?

Several weeks passed when war broke out and all young men of 
the village were recruited and the old man’s son was naturally 
exempted from conscription because of his broken leg. War has 
claimed the lives of many young people of the village and so we 
believe that bad luck has always paved the way to good luck and 
misfortune.  As we have seen the succession of good and bad 
luck was endless in our story. We can say that it largely runs at 
the same pace in our life.         
 
The lesson to be learned from this story is that wisdom calls us 
not overestimate our feelings of happiness and misery. The pain 
of losing a chance to get something may have been caused by 
the will  of Allah to spare us more damage for a wisdom known 
to the Almighty. Likewise we should not overestimate our joy 
and jubilation for the same reason. We should always thank God, 

blessings be upon him, for any destiny falling upon us regardless 
of whether it is good or bad.

This is real happiness. The real happy person is one who accustoms 
himself to the consent of destiny whether be it good or evil as 
happiness may sometimes lead to misery and misery paves a 
path to happiness.  

Story and a Lesson  

Wisdom 
Plato said: ( Whoever refuses to accept free advice today will 
have to buy sorrow at the highest price tomorrow). 

Enlightment

Refrigerator (165 liter): 

Energy consumption 200 watts of electric power. Ensure that 

your refrigerator is  functioning  properly as it is one of the 

most energy consuming home appliances. 

• Always ensure the cleanliness of the capacitor located at 

the rear side of the refrigerator. 

• Ensure that the refrigerator door is tightly closed and do 

not open it repetitively. Close the door quickly whenever you 

open it in order to prevent the cold air from escaping.  

Take into account the arrangement of items in the refrigerator 

so as to ease their handling. Leave a space between 

the food items inside the fridge in order to allow for air 

movement around them. However, the opposite procedure 

is recommended for the Freezer which should be fully loaded 

and if necessary fill the blanks with ice cube bags. 

• Melt the ice from time to time so that its thickness shall 

not exceed ¼ inch. 

• When you leave your 

home for a week or more, 

clean the refrigerator and 

keep the door open. 

• When you buy a refrigerator 

try to know the approximate 

annual running cost. 

• During summer time, 

use a Coleman cooler for 

keeping cold water handy 

as this reduces  the number 

of times you open the 

refrigerator door.
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2009 نوفمبر   - الثالث  الــعــدد 

مشـروع تـجـمـيـل إمـارة أبـوظـبـي

هدية العدد
مؤشر الصفحات

مقابالت على هامش مؤتمر أبوظبي 2009
»شعبة التطوير الوظيفي« تعتمد خطة جديدة في 2010  

أبوظبي للتوزيع تدشن »بطاقة غدير«



موظفونا الكرام ،،

ي�شعدين اأن اأتوا�شل معكم اأعزائي عرب الإ�شدار الثالث من جملة »توزيع« واأطلعكم على اآخر امل�شتجدات والتطورات التي �شهدتها �شركة اأبوظبي 

للتوزيع يف الربع الثالث من العام 2009.

ومن باب امل�شادفة الطيبة،اأن يتزامن �شدور هذا العدد مع احتفالت دولتنا احلبيبة بالعيد الوطني الثامن والثالثني لقيام الحتاد، حيث تنظم 

العربية  الأمة  اأي�شا مع منا�شبة كرمية على قلب  يتزامن  الغالية، كما  املنا�شبة  اإحتفاًء بهذه  املميزة  والأن�شطة  الفعاليات  اأبوظبي عددا من  اإمارة 

والإ�شالمية وهي عيد الأ�شحى املبارك، اأعاده اهلل علينا وعليكم بكل اخلري والربكة، اآملني منه عز وجل اأن يتقبل من احلجاج �شعيهم وعملهم. 

اإن التحديث والتطوير من اأهم اأهداف ال�شركة ومواكبة التكنولوجيا  باتت �شرورة من �شرورات الع�شر احلايل، ومن هذا املنطلق ت�شعى �شركة 

اأف�شل اخلدمات من خالل حتديث موقعها اللكرتوين الر�شمي على �شبكة النرتنت والتي تطلق من خاللها باقة من  اإىل تقدمي  للتوزيع  اأبوظبي 

اخلدمات اجلديدة للعمالء عرب رابط الـ e-services بحيث ميكن للم�شتهلك الإطالع على بياناته اخلا�شة ودفع فواتريه اإلكرتونيًا، كما يت�شمن 

العديد من اخلدمات التي من �شاأنها اأن توفر الوقت واجلهد على عمالء ال�شركة مبا يخدم م�شلحة العمل و املجتمع �شاكرين للمكتب الإعالمي 

جهودهم املتوا�شلة يف تطوير وحتديث املوقع الر�شمي لل�شركة. 

 كما قامت ال�شركة وب�شكل خا�ص عرب ال�شفحة اللكرتونية الداخلية لل�شركة portal/ Intranet وامل�شممة طبقًا لأحدث املعايري العاملية لتطوير 

ال�شبكات بفتح اآفاقًا متميزة لتعزيز التوا�شل والتفاعل مع املوظفني �شمن منظومة تن�شجم مع ر�شالتنا واأهدافنا وروؤيتنا، كما توؤكد هذه اخلطوة على 

عزمنا على امل�شي قدما لتحقيق اأهدافنا واأهمها اأن تتبواأ �شركتنا موقعًا رياديًا بني كربيات ال�شركات العاملية يف قطاع توزيع املاء والكهرباء.

امل�شتقبل كي تكمل بع�شها الآخر نحو ت�شهيل كافة املعامالت  اأن يتم تد�شينها يف  ومتثل ال�شفحة اللكرتونية فاحتة خلدمات حديثة من املنتظر 

الداخلية، ون�شر ثقافة ال�شفافية يف احل�شول على املعلومات، ومن اأجل مواكبة التطورات اليومية التي ت�شهدها اإدارات واأق�شام ال�شركة لتحقيق مبداأ 

املعرفة ال�شاملة و�شوًل اإىل العمل بروح الفريق الواحد وخلق بيئة عمل متطورة وح�شارية يتم فيها طرح الأفكار واملعلومات بطريقة علمية لالرتقاء 

مب�شتوى اأداء ال�شركة مبا يخدم م�شلحة العمل.

ومن جانب اأخر وتطبيقًا ل�شيا�شية ال�شفافية وال�شرعة يف احل�شول على املعلومات املطلوبة مت تفعيل دور اجلانب الإعالمي لل�شركة يف كل من املوقعني 

اللكرتونيني حيث اأ�شبح باإمكان املجتمع املحلي التعرف على اآخر م�شتجدات الأخبار بال�شركة من م�شاريع واإجنازات .

وختامًا، اأتقدم ب�شكري وتقديري ملن �شاهم وي�شاهم  يف تطوير عملنا فنحن نعمل جميعًا بروح امل�شاركة و�شوًل اإىل حتقيق اأهداف ال�شركة باعتباركم 

�شركاءنا الفعليني يف كل التطورات التي ت�شهدها �شركتنا التي نفخر بها على الدوام.

كـــلــــمــــة 
الــعــدد

املهند�س اأحمد �سعيد املريخي

مدير عام �شركة �أبوظبي للتوزيع

�شركة �أبوظبي للتوزيع



قسم تطوير األعمال في 
شركة أبوظبي للتوزيع

التخطيط  ال�شركات من حيث  اأداء  تطوير  الأعمال مبهام  تطوير  ق�شم   يخت�ص 

ال�شرتاتيجي  واأداء الأعمال و تنمية القدرات التنظيمية. وت�شمل مهامه ما يلي: 

على  الأعمال  تطوير  ق�شم  يعمل  حيث  بال�شركة  العمل  خطة  بو�شع  القيام   •
نحو تفاعلي مع كافة وحدات الأعمال لتطوير اخلطة الإ�شرتاتيجية التي تغطي 

واملبادرات  الرئي�شية  الأداء  وموؤ�شرات  الإ�شرتاتيجية  والنتائج  واملهمة  الروؤية 

الالزمة لتحقيق الأهداف. كما يعمل جنبا اإىل جنب مع اإدارة  تخطيط الأعمال  

والأداء بهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي ل�شمان توحيد اخلطة الإ�شرتاتيجية معها 

ومع غريها من �شركات املجموعة. 

• متابعة  اأداء الأعمال من خالل ن�شر تقارير �شهرية عن اإدارة الأداء والعملية 
الإدارية  وتتكون تقارير الأداء من بطاقات الإجناز ، وموؤ�شرات الأداء الرئي�شية 

الأعمال  تطوير  وق�شم  للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  م�شتوى  على  املبادرات  وتقارير 

وي�شتخدم لهذا الغر�ص  عملية اإدارة  تتكون من مراجعات الأداء ال�شهري وعقد 

اجتماعات اأ�شبوعية مع فريق الإدارة العليا لتتبع ما  مت اإحرازه من تقدم ن�شبي 

يف حتقيق الأهداف ، والتفاق على ت�شميم وتنفيذ مبادرات ال�شركة. 

• بداأ ق�شم تطوير الأعمال موؤخرا عقد مقارنات مع النقاط الإر�شادية ، وهي 
للموقع  �شليم ،فهما وا�شحا  ب�شكل  اإذا  نفذت  لنا  تتيح  التي  الرئي�شية  العملية 

التي   العملية  اأنها  كما  �شناعتنا  جمال  يف  ال�شركات  اأف�شل  بني  نحتله  الذي 

ت�شتخدمها �شركات الطبقة العليا لإحداث  انفراج اأو  اإدخال حت�شينات م�شتمرة 

كي  كامل  ب�شكل  العملية   هذه  تنفيذ  اإىل  حاليا  نتجه  لذا   ، اأعمالها  نتائج  يف 

نتمكن من م�شاندة وحدات العمل لتقدم اأعلى م�شتوى اأداء ميكن �شركة اأبوظبي 

للتوزيع من  حتقيق روؤيتها يف اأن ت�شبح مزود خدمة ذا م�شتوى عاملي.

تعنى  هي  و  العام   الأداء  لتح�شني  �شرط  هو  التنظيمية  القدرات  حت�شني   •
مبدى كفاءة العمليات والأدوات امل�شتخدمة فيها ونقوم حاليا بت�شميم وتنفيذ 

والأداء   ، واملهارات  الإنتاجية  اإىل حت�شني  توؤدي  اأن  �شاأنها  التي من  املبادرات 

بالتعاون  مع ق�شم املوارد الب�شرية  ووحدات الأعمال املختلفة. 

• توجه  تنمية الأعمال العديد من الأن�شطة الأخرى مثل تطوير التقرير ال�شنوي  
وكهرباء  مياه  هيئة  اإىل  الأداء   عن  تقارير  وتقدمي  للتوزيع  اأبوظبي  ل�شركة 

مع  بال�شرتاك  اإجنازها  التي متكنا  من   الرئي�شية  املبادرات  ومن  اأبوظبي.  

وحدات الأعمال الأخرى هو م�شروع ال�شركة املتحدة للخدمات والذي متخ�ص 

عنه  اإن�شاء  دوائر  ت�شغيل و�شيانة املاء والكهرباء ودائرة الإن�شاء بعد �شم كافة 

اأن�شطة البناء والإن�شاء والتو�شيل حتت اإدارة واحدة ، مع تعزيز مهام اإدارات 

الأ�شول وامل�شاريع والإمداد. 

  ول �شك اأن كل ما ورد اأعاله يتطلب من ق�شم تطوير الأعمال تكوين  واجهات 

الداخلي  ال�شعيد  على  يتفاعل   اأن  عليه  حيث  واحد  اآن  يف  وخارجية  داخلية 

املطلوبة واحل�شول على موافقتها  على  املواءمة  لتحقيق  الأعمال  مع وحدات 

الق�شم   ف�شيقوم   اخلارجي  ال�شعيد  على  اأما  بها.    املو�شى  ال�شرتاتيجيات 

بتطوير  واإن�شاء �شبكة من النظراء بغر�ص اكت�شاب املدخالت الالزمة لقيا�ص 

التقدم باملقارنة معها  مع تبني  اأف�شل املمار�شات  لديها  وحتديد العوامل التي 

توؤثر يف اإ�شرتاتيجية اأعمالنا.

 و لعل اأحد ال�شروط الرئي�شية لتحقيق النجاح هنا هو اأن يكون لق�شم   تطوير 

الأعمال ح�شور قوي يف جميع اأنحاء ال�شركة لت�شفي عليها  مزيج من املهارات 

والتوا�شل   ال�شرتاتيجي  والتخطيط  الأعمال  وحتليل   ، القيادة  جمالت  يف 

والعمل اجلماعي ، واإدارة امل�شاريع. اإن  ق�شم تطوير الأعمال  هو  مبثابة العميل 

و دعم ممكن   اأف�شل  م�شاندة  و�شيعمل من جانبه على تقدمي  لكم   بالن�شبة  

لوحدات الأعمال بال�شركة  لتمكني كل منها من حتقيق اأهدافها و هو ما ي�شب 

اأن  اإذًا  علينا  يحتم   ما  وهو  لروؤيتها  للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  بدوره  يف حتقيق 

نتكاتف  لتحقيق  النجاح الذي  ن�شبو اإليه جميعا. 
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هل لنا �أن نتعرف على د�ئرة نظام �إد�رة �لتوزيع باخت�شار؟ 

تقع عليها 3 م�شئوليات: 

• ت�شغيل نظام التحكم بطريقة خمت�شرة.
• توفري نوعية عالية اجلودة من الكهرباء للم�شتهلكني باإمارة اأبوظبي.

• يف حال انقطاع اخلدمة، يتعني على الدائرة اإعادة اخلدمة باأ�شرع 
وقت ممكن.  

حدثنا عن نوعية �خلدمات �لتي تقدمها د�ئرة �إد�رة نظام �لت�شغيل 

للمجتمع �ملحلي؟     

هناك نوعان من اخلدمات: 

الكهرباء يف حال  باإرجاع  املخت�ص  الفني  الفريق  يقوم  العمليات حيث  اأوًل   • 
انقطاعها باأ�شرع وقت ممكن.  

املواقع  يف  املوجودة  والأجهزة  املعدات  جميع  ب�شيانة  ويخت�ص  وال�شيانة:   • 
من  امل�شتطاع  قدر  والإقالل  احلد  على  والعمل  للعمل  �شاحلة  تكون  بحيث    

الأعطال.  

و�ل�شركات  للوفود  �لد�ئرة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  نوعية  هي  ما 

�لعاملة يف ذ�ت �ملجال؟ 

التحكم  واإدارة  الكهرباء  ت�شغيل �شبكات  اأ�شاليب  ال�شركات على  بتدريب  نقوم 

الجهزة  اأحدث  برتكيب  الهيئة  قامت  للوفود  بالن�شبة  اأما  بعد،  عن  فيها 

املتخ�ش�شة يف التحكم ب�شبكات الكهرباء ومراقبتها ونحن بدورنا نقوم بعر�ص 

ما لدينا من اأنظمة واأجهزة على تلك الوفود.

�لبطاقة �ل�شخ�شية           

*ال�شم: حممد جمعة بن جر�ص
امل�شمى الوظيفي: مدير ت�شغيل و�شيانة الكهرباء

�شنة الن�شمام لل�شركة:  2005

بد�ية  منذ  �لد�ئرة  خرب�ت  من  �مل�شتفيدة  �لوفود  عدد  يبلغ  كم 

�لعام �حلايل؟

 

وفود كثرية من خمتلف املدن والدول منها؛ وفود من اإمارة دبي، قطر، ومعظم 

وب�شكل عام هناك  الليبي  الوفد  اإىل  بالإ�شافة  التعاون اخلليجي  دول جمل�ص 

وفود  تت�شكل من عدد من املقاولني من دول اأجنبية خمتلفة تقوم بزيارة دائرة 

على  والتعرف  الطالع  بهدف  للتوزيع  اأبوظبي  ب�شركة  التوزيع  نظام  اإدارة 

الأنظمة املعمول بها يف ال�شركة.

ملاذ�؟ ما �لذي مييز نظام �ل�شركة عن �لأنظمة �لأخرى؟

ما مييز نظامنا هو اأنه الأحدث يف ال�شرق الأو�شط وعلى النطاق العاملي يعترب 

مواكبًا ملا يتم ا�شتخدامه بالدول املتطورة كونه نظامًا متكاماًل ذا درجة اأداء 

وكفاءة عالية يف جمال التحكم.

هل يعترب عمل د�ئرة نظام �إد�رة �لتوزيع عماًل قائمًا بذ�ته يف ظل 

تتعاون  �أخرى  ر�شمية  جهات  هناك  �أم  لها،  تتعر�ض  �لتي  �لأزمات 

معها يف حل �لأزمات؟ وما هي تلك �جلهات؟

مع  التعاون  يتم  كما  بذاتها  قائمة  الدائرة  تعترب  الكهرباء  باإعادة  يتعلق  مبا 

اأبوظبي  اإمارة  يف  القائمة  والأحداث  الأع�شاء  نوعية  ح�شب  اأخرى  جهات 

و�شواحيها.

ما هي �جناز�ت د�ئرة �إد�رة نظام �لتوزيع بال�شركة؟

 • العمل على التن�شيق مع الإدارات املختلفة يف الإمارة لإدارة الطوارئ اأيًا كان 
نوعها فيما يتعلق بالكهرباء.   

 • تاأهيل الكوادر الب�شرية من املواطنني وتدريبهم للعمل بحرفية ومهنية عالية 
يف جمال الت�شغيل.   

 • العمل على اأمتتة )اإكمال( اأنظمة التحكم عن بعد لتغطي كافة مناطق اإمارة 
اأبوظبي.   

ما هي �لتحديات و�ل�شعوبات �لتي تو�جهكم يف جمال �لعمل؟

الهيئة  ولكن  كبري  ب�شكل  املواطن  العن�شر  توفر  هي  التحديات  واأبرز  اأهم 

اإيجاد هذا العن�شر وذلك برعاية عدد من طلبة  الأم تدعمنا بقوة يف عملية 

لتوظيفهم  وتاأهيلهم ومتابعتهم درا�شيًا وفنيًا  والكليات وتدري�شهم  اجلامعات 

لحقًا لدى ال�شركة.

ما هي خطة �لد�ئرة �مل�شتقبلية؟

لقد تغريت الدائرة حاليًا لتتحول اإىل الت�شغيل وال�شيانة واخلطة امل�شتقبلية هي 

العمل على زيادة تكامل الأداء بني الت�شغيل وال�شيانة لرفع جودة وكفاءة العمل 

بهدف تقدمي اأف�شل اخلدمات للم�شتهلك.

ما هي �أهد�فك وطموحاتك �ل�شخ�شية؟

حت�شني ورفع اأداء اخلدمات والرتكيز على جودة العمل دائمًا مبا يخت�ص بقطاع 

الكهرباء يف اإمارة اأبوظبي لتكون واحدة من اأف�شل ال�شركات يف العامل.

�شخ�شية تعاملت معها وحظيت باإعجابك؟

�شخ�شيات كثرية يف احلقيقة، ومنهم د. عبداهلل ال�شويدي، و�شعادة اأحمد �شيف 

الدرمكي حيث لديهم روؤية م�شتقبلية لالأمور ولل�شخ�شيات على حد �شواء والتي 

مع مرور الوقت يت�شح يل اأنها �شحيحة، كما ل اأن�شى الإخوة يف الإدارة العليا 

بال�شركة وهم �شخ�شيات واعية وموؤثرة لها دور حيوي يف اإدارة اأعمال ال�شركة 

فهم بالفعل ي�شكلون فريق عمل متكامل.

كتاب قر�أته وتاأثرت به؟

»The Seven Habits« للكاتب Steven Covey حيث طرح نقاطًا هامة حول 

كيفية حتقيق التوازن من خالل الرتكيز على الأمور/امل�شاريع  وتنظيمها لبلوغ 

الهدف.

كلمة �أخرية توجهها ملوظفي �ل�شركة

بها،  ي�شتهان  ل  ومادية  ب�شرية  وموارد  قدرات  متتلك  للتوزيع  اأبوظبي  �شركة 

ولذلك ل بد اأن تكون من اأف�شل ال�شركات يف جمالها على م�شتوى العامل.



4 آخر
المستجدات

وفد من الداخلية يزور أبوظبي للتوزيع
زار وفد من القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي اإدارة املوارد الب�شرية والإدارة ب�شركة اأبوظبي للتوزيع وذلك بهدف 

التعرف على اخلطط والأنظمة املعمول بها يف ال�شركة فيما يتعلق باملوارد الب�شرية.

فاطمة  والآن�شة  والإدارة،  الب�شرية  املوارد  اإدارة  مدير  املهريي  ال�شيد خمي�ص  من  الوفد كال  ا�شتقبال  وكان يف 

العلكيم  رئي�ص �شعبة تطوير املوارد الب�شرية، وقد تبادل الطرفان موا�شيع عدة منها تعريف الوفد باأق�شام و�شعب 

اإدارة املوارد الب�شرية كما مت تعريفهم باأهداف ال�شركة وخطتها يف جمال القوى العاملة وكيفية تطبيقها وو�شع 

املوازنات اخلا�شة بها، وال�شتف�شار عن اللوائح وال�شيا�شات الب�شرية بال�شركة، واآلية التعرف على ر�شا العاملني 

واملتعاملني من خالل ال�شتبيانات وجمع النتائج وطرح التو�شيات ب�شاأنها.

واأبدى الوفد اهتمامه بالتعرف على اخلطط امل�شتقبلية يف جمال تخطيط القوى العاملة واآلية التوظيف وطرح 

اإدماجه يف برامج  يتم  املوظف  باأن  ال�شيد خمي�ص  اأفاد  الب�شرية، حيث  املوارد  واآلية تطوير  والتدريب  ال�شواغر 

للدرا�شة  املوظفني  من  عدد  ار�شال  يتم  حيث  البعثات  برامج  اإىل  بالإ�شافة  عامني،  لفرتة  خمتلفة  تطويرية 

باخلارج وذلك بالتن�شيق مع الهيئة الأم.

»شعبة التطوير الوظيفي« تعتمد خطة جديدة 
في 2010  

التطوير  مع موجهي خطة  التوايل  على  الثاين  ال�شنوي  اجتماعها  للتوزيع  اأبوظبي  ب�شركة  والإدارة  الب�شرية  املوارد  اإدارة  عقدت 

الوظيفي والكوادر الب�شرية اخلا�شعة للربنامج وذلك يف 29 اأكتوبر 2009 يف قاعة الرثيا بفندق �شاطئ روتانا.

وتخلل الجتماع الذي ح�شره عددا من م�شئويل ومدراء الإدارات والأق�شام بال�شركة عر�شًا ملادة فيلمية يو�شح الدور الكبري 

الذي يلعبه املوجهني والقائمني على الربنامج يف التاأثري على نف�شيات واأداء املوظفني اخلا�شعني للربنامج، حيث قامت الآن�شة 

ح�شة املرزوقي، �شابط التطوير الوظيفي بال�شركة وبالتعاون مع عدد من املوظفني يف اإدارة املوارد الب�شرية والإدارة باإعداد 

املادة من ت�شوير واإخراج لتفعيل اجلانب احليوي للموجه يف حتقيق اأهداف الربنامج واإجناحه، وقد اأبدى احل�شور تفاعال 

كبريا مع العر�ص واأعرب عن اإعجابه بالطريقة الفنية احلديثة يف تناول املادة وطرح الأفكار وذلك با�شتخدام اأ�شلوب �شيق 

وهادف من قبل القائمني على الربنامج.



أبوظبي للتوزيع تدشن »بطاقة غدير«
يف اإطار حر�ص �شركة اأبوظبي للتوزيع للحفاظ على وقت وجهد 

عمالئها الكرام، قامت دائرة خدمة العمالء بال�شركة بتد�شني 

والتي  املياه  �شهاريج  لأ�شحاب  »بطاقة غدير« كخدمة جديدة 

يبلغ عددهم قرابة 5000 عميل.

مواكبة  باأهمية  ال�شركة  لإدراك  نتيجة  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

عمليات  انتهاج  خالل  من  لعمالئها  امل�شتقبلية  املتطلبات 

اجل  من  اأعمالها  كافة  يف  م�شتدام  ب�شكل  والتطوير  التح�شني 

تعزيز الوعي لديهم وتقدمي خدمات وفق اأعلى معايري اجلودة 

بـخـدمـة  تـام  ب�شكل  الـتـزامـهـا  على  وتوؤكد  وعمالئها  ال�شركة  بني  الفاعل  التوا�شل  حتقق  اأن  �شاأنها  من  والتي  والتميز، 

ورعـايــة البيئة.

باأنها توفر بيانات دقيقة عن �شهاريج املياه وعدد اجلالونات التي ت�شتهلكها خالل ال�شنة واأماكن  وتتميز »بطاقة غدير« 

التعبئة، كما ت�شمن خ�شو�شية بيانات العميل ومركبته، ومن مزايا البطاقة اأنها جتدد �شنويًا و�شهلة احلمل واأنها تبعد عن 

املركزية حيث ميكن للعميل تعبئتها واإ�شافة ر�شيد لها من خالل جميع اأفرع خدمة العمالء باإمارة اأبوظبي، وعرب املوقع 

اللكرتوين لل�شركة ومن خالل الت�شال بالرقم املجاين وذلك بالرجوع لرقم ح�شاب العميل.

ي�شار اإىل اأن نظام تعبئة �شهاريج املياه �شابقًا كان يعتمد على طريقة الدفع بالكوبونات، حيث يتحمل العميل عناء احلفاظ 

عليها من التلف والفقدان والتنقل بها بني حمطات التعبئة مع �شرورة مراجعة فروع معينة لإعادة التزود بها.

الثانية  التوعوية  حملتها  تنظم  للتوزيع  أبوظبي 
لتأمين اإلمداد المستمر للمياه

لتثقيف  اأبوظبي  اإمارة  داخل  الثانية  التوعوية  للتوزيع حملتها  اأبوظبي  ب�شركة  املياه  �شبكات  و�شيانة  ت�شغيل  دائرة  نظمت 

عمالئها باأهمية تركيب خزانات املياه الأر�شية وتاأمني الإمداد امل�شتمر 

للمياه دون انقطاع وذلك يف الفرتة ما بني1-4 نوفمرب احلايل.

�شبكات  و�شيانة  ت�شغيل  دائرة  مدير  امل�شاخلي،  حممد  ال�شيد  وقال 

عمالء  تركيب  �شرورة  على  التاأكيد  اإىل  تهدف  احلملة  باأن  املياه 

ال�شركة خلزانات املياه الأر�شية جتنبًا مل�شاكل انقطاع اخلدمة واحلد 

منها وخا�شة يف فرتات الإغالق حيث تبني اأن هناك م�شاكن تخلو من 

تلك اخلزانات على اأر�ص الواقع، وقد جاءت احلملة الثانية ملوا�شلة 

5
عملية امل�شح امليداين الذي �شبق تنفيذه يف منت�شف العام احلايل مبنطقة بني يا�ص.

ال�شركة جتاوبا ملحوظا مع فريق العمل واأكدوا على ا�شتعدادهم لرتكيب  اأبدى عمالء  وقد نفذت احلملة بنجاح حيث 

خزانات مياه الأر�شية يف م�شاكنهم للحيلولة دون انقطاع املياه.

على  الجديدة  حلتها  في  الشركة  معدات 
تجميل  »مشروع  أبوظبي  كورنيش 

أبوظبي« إمارة 
انطالقًا من حر�ص هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي على �شرورة حت�شني املظهر العام للمعدات الكهربائية املوجودة 

املتخ�ش�شة يف جمال  ال�شركات  اإحدى  مع  بالتعاقد  للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  قامت  اأبوظبي،  كورني�ص  �شارع  على 

لتح�شني  معدة   87 عددها  يبلغ  والتي  املعدات  على  كبرية  اإعالنية  لوحات  وتركيب  لت�شميم  والإعالن  الدعاية 

البلدية  ال�شوؤون  دائرة  وجهود  م�شاعي  يدعم  مبا  اأبوظبي  لإمارة  العام  املظهر  مع  لتتنا�شب  مظهرها  وجتميل 

باأبوظبي نحو توفري بيئة جمالية وح�شارية تعك�ص �شورة م�شرقة لالإمارة.

و�شيتم العمل على تك�شية 30 اآلية ومعدة لتتخذ منا�شبة العيد الوطني مو�شوعًا لها كمرحلة اأولية للم�شروع، واإطالقها 

يف 2 دي�شمرب القادم م�شاركة من الهيئة و�شركة اأبوظبي للتوزيع ل�شعب الإمارات هذه املنا�شبة العظيمة.

وتنح�شر مراحل العمل على امل�شروع يف اإعداد الت�شاميم الإعالنية الالزمة لتك�شية املعدات واعتمادها من قبل 

ال�شركة والهيئة الأم و ومتابعة ال�شركة املتعاقد معها لرتكيب الواجهة الإعالنية.  

ي�شار اإىل اأن اأبوظبي للتوزيع قامت بح�شر قائمة باملعدات الكهربائية املوجودة على �شارع الكورني�ص والعمل على 

اإعداد وت�شميم اللوحات الإعالنية وفقًا لأعلى معايري اجلودة، على اأن ي�شتغرق اإمتام امل�شروع �شتة اأ�شهر بدءًا من 

يوليو 2009 وحتى يناير 2010، وهي الفرتة املتعاقد عليها مع �شركة الدعاية والإعالن. 



مقابالت على هامش مؤتمر 
2009 أبوظبي 

يتعلق  ما  بكل  املخت�ص  الأهم  ال�شنوي  احلدث    2009 اأبوظبي  موؤمتر  يعترب 

بالعا�شمة اأبوظبي ، وي�شم املوؤمتر نخبة من اأبرز املتحدثني يف جميع املجالت 

احلكومية و اخلا�شة بالإمارة ليقدموا روؤية �شاملة  عن اآخر التطورات والآفاق 

اجلديدة . 

امل�شتقبلية  النظرة  على  والتعرف  املوؤمتر  حول  الآراء  بع�ص  ن�شتعر�ص  وهنا 

لإمارة اأبوظبي من خالل مقابالت �شريعة اأجريناها مع عدد من ال�شخ�شيات 

الهامة يف املوؤمتر.

حممد ر��شد �لهاملي

مدير عام غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي

عامليًا  الإمارة  م�شتوى  على  حتدث  التي  الأحداث  اأهم  هي  املوؤمترات  �شناعة 

م�شتجدات  على  والطالع  واحلوار  للنقا�ص  النا�ص  فيه  يتجمع  مكان  فاملوؤمتر 

ال�شاحة يف كل جمال.

هناك ت�شور يتم مناق�شته حاليًا ل�شناعة املوؤمترات بالإمارة لت�شبح منظمة 

ب�شكل اأكرب، نحن ن�شعى للتعاون مع اجلهات املعنية يف الإمارة لتنظيم الأحداث 

والفعاليات واملوؤمترات وور�ص العمل بحيث تكون م�شتمرة على مدار العام وان 

ل تت�شارب مع م�شالح وموؤمترات اأخرى مهمة حيث تفتح املجال لو�شع اأبوظبي 

على اخلارطة العاملية.

حمد عبد�هلل �ملا�ض

املدير التنفيذي لقطاع العالقات القت�شادية الدولية

دائرة التنمية القت�شادية

القت�شادية  اخلطة  من  منطلق  مدرو�ص  اقت�شاد  على  مقبلة  اأبوظبي  اإمارة 

العتماد  من  لتتحول  عامليًا  اجتاهًا  متجهة  فاإنها  الأ�شا�ص  هذا  وعلى   2030

فاإن مثل هذه  ال�شوء  املعرفة وعلى هذا  اقت�شاد  العتماد على  اإىل  النفط  على 

املوؤمترات ت�شهم يف تعريف املجتمع اخلارجي ورواد الأعمال يف العامل بالفر�ص 

ال�شتثمارية املتاحة بالإمارة وكجزء من اخلطة القت�شادية فاإن اأبوظبي تخطط 

لتاأ�شي�ص �شناعة للموؤمترات فيها، فالتعريف بنف�شك وباإمكانياتك للعامل حتتاج 

اإىل اأن نتوجه للفعاليات ولكن ل اأعتقد اأنها الركيزة الأ�شا�شية لنا ولكن اإمنا هي 

بالقانون  لتعريفهم  اخلارجي،  العامل  مع  للتوا�شل  نتخذها  التي  الأدوات  اإحدى 

ال�شتثماري والت�شريعات اجلديدة يف اإمارة اأبوظبي من حني لآخر.

عبد�هلل �لنعيمي

مدير دائرة اخل�شخ�شة

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي

مثل هذه املوؤمترات تعترب فر�شًا �شانحة للرتويج للفر�ص ال�شتثمارية وامل�شاريع 

م�شتجدات  على  لالطالع  فيها  امل�شاركة  خالل  من  وذلك  بالإمارة،  املوجودة 

القطاعات والتعرف على احل�شور من رجال الأعمال من خمتلف الدول.

اإننا نعر�ص جتربتنا يف جمال خ�شخ�شة املاء والكهرباء وامل�شاريع التي مت تنفيذها 

يف الهيئة والفر�ص املتاحة بالن�شبة للم�شاريع التي ميكن ال�شتثمار فيها.

يف  والكهرباء  املاء  على  الطلب  يزال  ل  القت�شادية  الأزمة  من  الرغم  وعلى 

ازدياد ومنو ونلم�ص ذلك مبقارنة موؤ�شرات الأداء بني العام 2008 والعام 2009 

ثقة  اأن  على  يدل  وهذا  املالية  الأزمة  11% خالل  قرابة  النمو  و�شل حجم  حيث 

امل�شتثمرين والبنوك ل زالت يف اقت�شاد اإمارة اأبوظبي.

عبد�لرحمن �لظاهري

نائب املدير العام

�شركة اأبوظبي للتوزيع

القطاعات  خمتلف  من  واخلربات  التجارب  بذوي  واللتقاء  اخلربات  تبادل 

بالدولة هي ما ن�شتفيد منها خالل امل�شاركة يف مثل هذه الفعاليات املنعقدة بني 

احلني والآخر.

ب�شركائنا  فنجتمع  القت�شادية  اجلوانب  على  كبري  ب�شكل  يركز  املوؤمتر  وهذا 

اجلديدة  امل�شاريع  على  التعرف  و  جتاربهم  على  لالطالع  معهم  نعمل  الذين 

والنتائج التي حتققت يف الآونة الأخرية.

حكومة  من  يتجزاأ  ل  وجزء  داعمة  جهة  نعترب  فاإننا  للتوزيع  اأبوظبي  ك�شركة 

اإمارة  اقت�شاد  باأن  العرتاف  فيجب  القت�شادية  لالأزمة  وبالن�شبة  اأبوظبي، 

اأبوظبي اقت�شاد قوي ونحن قد اجتزنا الأزمة القت�شادية كاإمارة بنجاح.

لدى  معروفة  وهي  و�شناعي  اقت�شادي  كمركز  للعاملية  و�شلت  اأبوظبي  اإمارة 

ول  النفط،  بالتجارة لعتمادها على  كونها متميزة  الأعمال  الكثري من رجال 

والناجحة  املتميزة  امل�شاريع  خالل  من  الإمارة  لإبراز  طيبة  بوادر  وجود  اأنكر 

مثل م�شاريع الدار وم�شروع )يا�ص( اأكرب مثال على ذلك حيث عر�شت يف جميع 

القنوات العاملية عرب �شباق الفورميول.

�إدموند �أو�شاليفان

الرئي�ص التنفيذي لفعاليات ميد

يهدف  هذا املوؤمتر اإىل  تغطية التطورات القت�شادية  الكربى يف القطاعات 

قطاعات  �شامال  حده  على  قطاع   كل  اإىل  ويتطرق  اأبوظبي  باإمارة  املختلفة 

اخلدمات  وقطاع  التحويلية  وال�شناعة  الغاز   و  الكيميائية  ال�شناعات 

بالدولة.  والعقارات  والنقل  والطريان  وال�شياحة  والتمويل  امل�شرفية  والأعمال 

ذات  بطريقة  املوا�شيع  نتناول  ما  عادة  فاإننا  للموؤمتر  الأول  اليوم  بداية  يف 

التنمية  خطة  و  اإحرازه  مت  الذي  التقدم  على  نركز   حيث  ا�شرتاتيجي  طابع 

عن  امل�شئولة  اأبوظبي  حكومة  قبل  من  �شتطرح  والتي  اأبوظبي  يف  القت�شادية 

تن�شيق الإ�شرتاتيجية  بالقطاعات غري النفطية. وهذه هي الأولوية. 

على  والدوائر  % من دخل احلكومة   50 من  اأكرث  �شيعتمد   2020 عام  وبحلول 

القطاعات غري النفطية، وهو ما يعترب تغريًا هائاًل، كما �شياأتي اأكرث من 3/2 

نفطية  الغري  القطاعات  من   2030 عام  لأبوظبي  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 

وميثل ذلك غاية كبرية وهدفا طموحا بالن�شبة لالقت�شاد، والذي تطمح الإمارة 

من خالله م�شاعفة ال�شتثمارات الأجنبية يف الإمارة بواقع ثالث مرات. 

6



الكثري من املكا�شب على  الإمارات وخالل فرتة وجيزة ان حتقق  ا�شتطاعت دولة 

جميع الأ�شعدة بف�شل جهود قيادتها  الر�شيدة، واأ�شحت اليوم قبلة لرجال الأعمال 

وال�شناعة من كافة اأنحاء العامل بف�شل ما تنعم به من ا�شتقرار �شيا�شي واقت�شادي 

قل اأن يوجد مثيال له يف معظم الدول.

اأحمد �سعيد املريخي

املدير العام

عظيم  له  كان  مما  ودوليًا  اإقليميًا  املجاورة  الدول  مع  قوية  عالقات  بنى  الحتاد 

ما  ثمار  جنني  واليوم  املجالت،   �شتى  يف  وتطبيقها  اخلربات  اكت�شاب  يف  الأثر 

ر�شخه قائد الحتاد يف جمال العمل من خالل التعامل والتعاقد مع كربى ال�شركات 

العاملية املتخ�ش�شة فيما يتعلق مبجال عملنا.

عبد �لرحمن عبيد �لظاهري

نائب املدير العام

يف كل امارة لك ن�شب، ويف كل بقعة من دولة المارات لك عرق.. كتلة واحدة بقلب 

الـ71 ف�شمت ومنت، واأنتجت ومتيزت  واحد وبروح واحدة ارتقت هذه الدولة بعد 

بني قريناتها وجتاوزت من كان يفوقها اأي�شا، بالدي مراآة للتحدي والنجاح.. من 

ي�شمع ا�شم دولة المارات ل ميلك ال اأن ينحني اعجابا ملا حققه الحتاد، اأدام اهلل 

عز هذا البلد.

حممد جمعة بن جر�ض

مدير دائرة الكهرباء

علينا احلفاظ على املكت�شبات التي حققها الحتاد وال�شتمرار علي تطويرها.

حممود حمود

مدير ق�شم تطوير الأعمال

مبنا�شبة العيد الوطني الـ38 الذي ل نن�شى فيه �شنوات العطاء التي بداأها والدنا 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل عليه. والتي حتولت الأحالم فيها اىل 

واقع وامل�شروعات اىل اجناز هائل، وتاألقت الأماين فوق اأر�ص الواقع توؤكد ت�شميم 

اجلميع على ت�شخري الرثوة من اأجل الن�شان ور�شائه و�شعادته وتقدمه.

ناديه حا�شر �لعميمي

مدير ق�شم الإمداد 

لل�شعوب  والتقدم  والنمو  الزدهار  حتقق  التي  القوه  يد  والقت�شاد  قوه  الحتاد 

والأجيال فدعونا نوحد ثرواتنا لتكون اقوى اقت�شاد يحقق اأهداف الحتاد. 

فا�شل علي �لكثريي

مدير ق�شم املالية 
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يف خ�شم تطورنا وازدهارنا مت�شكنا بقيمنا وتراثنا وتلك عالمة على جناح احتادنا. 

وعجلة احتاد اإماراتنا احلبيبة دفعة مل�شتقبل واعد و نقطة حتُول احللم البعيد اإىل 

حقيقة قريبة املنال.

حممد م�شيط �ملزروعي

مدير ق�شم الإن�شاءات

احتاد دولتنا احلبيبة، ثمرة لإحتاد الروؤى والأفكار العظيمة التي ولدت وترعرعت 

داخل عقول عظيمة نتمنى ل�شعبها ولدولتها اخلري، والرفعة، والزدهار يف جميع 

جمالتها.

ماجد ح�شني �لكثريي

مدير اإدارة امل�شاريع

ح�شارتنا  على  الأثر  عظيم  له  كان  مما  احتادنا  قوة  من  م�شتمدة  دولتنا  قوة 

واحدة  وحدة  جعلها  يف  جمتمعنا  يف  احليوية  الأ�شعدة  جميع  على  وانعكا�شها 

متما�شكة، فلنحافظ على تلك القوة من خالل العمل بروح الفريق الواحد كمنظومة 

متكاملة ل تتجزاأ.

حممد  �لرحمي

مدير دائرة الأ�شول

الحتاد نور اأ�شاء لنا الآفاق، وحتققت به الآمال .

خمي�ض حممد �ملهريي

مدير ق�شم املوارد الب�شرية و الإدارة

الحتاد مفخرة لالأجيال ف�شاًل عن موؤ�ش�شيها وثمرة الإرادة احلكيمة.

�بر�هيم �ملال

امل�شت�شار القانوين

الإحتـاد فـر�ص دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة كمعلـم اإقت�شـادي بـارز يف املنطقـة 

وجعلهـا منبـرًا للم�شاريـع الرائـدة التـي نفاخـر  بهـا  عامليـًا.

حممد علي م�شاخلي

مدير دائرة املياه بالوكالة

لقد حقق الحتـاد لهذه البقعـة من الأر�ص كيانـًا ل ي�شـــتهان به فهو جتربة فريـدة  

ا�شـتمرت وجنحت، ونتج عنها ما اأذهل العامل من حولنـا من ح�شـارة اإن�شانية تتوافر 

جميـع  على  اآمنة  متقدمة  خدمات  من  وال�شحية  الع�شـرية  احليـاة  معاين  فيها 

عنوانـًا  اجلودة  اأ�شـبحت  فقد  الفتية،  دولتنا  عمر  من  قيا�شية  فرتة  يف  الأ�شـعدة 

املنا�شــبة  البيئـة  وتوفري  و�شـالمته  الفرد  ب�شـحة  الهتمام  مـع  اخلدمات،  لتلك 

حلياة كرمية للمواطنني واملقيمني يف هذا البلد املعطــاء حتت رايـة الإحتــاد.

هاين ح�شني

مدير ق�شم  ال�شحة وال�شالمة والبيئة واجلودة
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ثالجة )165لرت(: 

املنزلية ت�ستهلك من طاقة الكهرباء 200 واط الأجهزة  اأكرث  من  فهي  بكفاءة  تعمل  ثالجتك  اأن  تاأكد 
•  تاأكد من اإحكام غلق الباب ول حتاول فتح باب الثالجة بدون •  تاأكد دائمًا من نظافة ملف املكثف املوجود يف ظهر الثالجة.ا�ستخداما للطاقة:

داع،وعند فتح الباب اأغلقه ب�سرعة ل�سمان عدم ت�سرب الهواء 
•  يراعي ترتيب الأ�سياء داخل الثالجة حتى تكون عملية اإدخال البارد خارجها. 

واإخراج الأ�سياء منها اأكرث �سهولة مع ترك م�سافة من الفراغ حلركة 

الهواء حول الطعام.والعك�س بالن�سبة للفريزر يف�سل اأن يكون 

ممتلئ وعند ال�سرورة اأملئ الفراغ باأكيا�س مكعبات الثلج. 
•  يتم اإذابة الثلج من حني لأخر حتى ل يزيد �سمك الثلج

عن¼ بو�سة.

للمنزل  مغادرتك  عند  اأغلق •   اأكرث  اأو  اأ�سبوع  مع بعد  تنظيفها  بعد  الثالجة 
ترك الباب مفتوحًا.

•  عند �سراء الثالجة 
حاول معرفة التكاليف 

التقريبية للت�سغيل 

ال�سنوي.

•  ا�ستخدم مربد مياه 
كوملان لل�سرب �سيفًا 

لتقليل عدد مرات فتح 
باب الثالجة.
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تــــرفــــيــــه

قـ�ســة وعـربة

تقع   قرية  يف  اأ�سرته  مع  يعي�س  كان  �سيخًا  اأن  يحكى 

وحيدًا  جوادًا  ميلك  وكان  اخل�سراء  التالل  اأحد  �سفح  يف 

مربطه.  من  جواده  فر  الأيام  من  يوم  اإليه..ويف  حمّببًا 

فجاء اإليه جريانه يوا�سونه لهذا احلظ العاثر فاأجابهم بال 

حزن وما اأدراكم اأنه حٌظ عاثر؟؟

م�سطحبًا  جواده  اإليه  عاد  حتى  قليلة  اأيام  اإل  هي  وما 

اإل  جريانه  من  كان  فما  الربّية..  اخليول  من  عددًا  معه 

الغريبة  احلادثة  بهذه  مهنئني  منزله  نحو  اندفعوا  اأن 

فاأجابهم بال مبالة  وما اأدراكم اأنه حٌظ �سعيد؟

ال�ساب  ابنه  اأ�سيب  حتى  قليلة  اأيام  �سوى  مت�س  ومل 

اإثر �سقوطه من على ظهر اإحدى هذه  بك�سور يف �ساقه 

اجلياد الربية بينما كان يحاول تروي�سه . وهذه املرة  زار 

اأذى  من  باإبنه  اأمل  ما  على  ا�سفهم  لبداء  ال�سيخ  اجلريان 

و�سوء طالع فاأجابهم يف ثبات ودون جزع  وما اأدراكم اأنه 

�سوء طالع؟

حتى   احلادث  هذا  على  اأ�سابيع  ب�سعة  �سوى  مت�س  مل  و 

با�ستثناء   القرية  �سباب  كل   جتنيد  ومت  احلرب  اندلعت 

ابن ال�سيخ  الذي اأعفي  بالطبع من التجنيد نظرًا لإ�سابة  

من  كرث   
ٌ

�سباب اأرواح  احلرب  ح�سدت  اأن  وكان   . �ساقه 

اأهل القرية 

هكذا نرى اأن احلظ العاثر يف هذه الق�سة ظل ميّهد دائمًا 

نهاية  ل  ما  اإىل  عاثر  حلظ  ميّهد  ال�سعيد  واحلظ  �سعيد  حلظ 

فيها وهو مياثل حلد كبري ما يجري يف حياتنا اليوم.

باأل  تق�سي  احلكمة  اأن   اإىل  الق�سة  هذه  من  ن�ستخل�س   

يتح�سر  اأو   �سر  به  اأمل  اإن  احلزن  يف  الإن�سان   يغايل 

على �سيء مل ي�ستطع احل�سول عليه فقد يكون يف ذلك  

خري خفي اأراد الله به اأن يجنبه  به �سررًا اأكرب حلكمة ل 

يعلمها اإل هو �سبحانه وتعاىل، وبذات القدر يجب عليه 

األ يغايل يف الفرح و البتهاج عند نواله خلري فقد يكون 

فيه �سر م�سترت  والإن�سان العاقل هو من يتوجه اىل الله 

بال�سكر يف ال�سراء وال�سراء.

 تلكم هي ال�سعادة احلقيقية..ذلك اأن ال�سعيد  هو من 

يرو�س نف�سه على الر�سا بالقدر خريه و�سره فقد تكون 

ال�سعادة طريًقا لل�سقاء وال�سقاء طريقًا لل�سعادة.

احلكمة

�سودوكو

اليوم  �سيئًا  تكلف  ل  التي  الن�سيحة  قبول  ياأبى  )من  اأفالطون  قال 

ف�سوف ي�سطر يف الغد اإىل �سراء الأ�سف باأغلى �سعر(.

اأجهزتي

اإ�ســاءة




