إن أفضل اســتثمار للمال هو اســتثماره في
خلــق أجيال مــن المتعلميــن والمثقفين،
علينــا أن نســابق الزمــن وأن تكون خطواتنا
نحــو تحصيــل العلم والتزود بالمعرفة أســرع
مجال آخر
مــن خطانا في أي
ٍ

المغفور له بإذن اهلل تعالى

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة

إن القفــزة النوعية التــي حققتها دولة
اإلمــارات العربيــة المتحدة في مجال
التكنولوجيــا لم تكــن وليدة ظروف طارئة
ٌ
مضنية
أو اســتثنائية ،بــل هي تتويــج لجهود
وثمرة الســتراتيجية التطويــر المتكاملة

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد ٓال نهيان
رٔييس الدولة

اإلمــارات بقيــادة خليفة لديها رؤية
بعيدة المــدى لضمان مواصلة
التنمية المســتدامة

صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد ٓال نهيان
ولي عهد ٔابوظبي ،نأيب القأيد األعلى للقوات المسلحة

المحتويات
المقدمة
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المقدمة
السادة شركاؤنا االستراتيجيين،
تتشــرف شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بــأن تقــدم لكــم التقريــر
الســنوي عــن أداء أعمالهــا لســنة  ،2018وتســليط الضــوء علــى جانــب مــن
أداء أعمــال الشــركة انطالقـ ًا مــن محــركات اســتراتيجية مهمــة أبرزهــا رؤيــة
حكومــة أبوظبــي فــي رفــع مســتوى األداء المؤسســي للقطاعــات الحكوميــة
واإلدارات التشــغيلية وخطة الشــركة االســتراتيجية الخمســية .2022 - 2018
يســتعرض التقريــر أهــم أعمــال الشــركة فــي مشــاريعها االســتراتيجية
واالســتثمارية مــن خــال تنفيــذ عدد من األهداف والمبــادرات وتحديد األولويات
بالشكل األمثل ،ووضع الخطط االستراتيجية والمشاريع التنموية طبق ًا ألعلى
المعاييــر البيئيــة والمواصفــات العالميــة المعتمــدة ،وتوثيــق أهــم مشــاريعها
ونجاحاتها التي امتدت على مدى الثالثة عشر عام ًا منذ تأسيسها سنة .2005
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حصلــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي علــى العديــد من الشــهادات
والجوائــز العالميــة وشــهادات الجــودة فــي مختلــف المجــاالت خــال األعــوام
الماضية ،فتحتل اليوم على المراتب األولى من حيث مشاريعها التنموية على
مســتوى العالــم مــن حيــث جهودهــا المبذولة فــي تطبيق التكنلوجيــا الحديثة
فــي جميــع مجــاالت مشــاريعها الفريــدة مــن نوعهــا ،حيــث يأتــي برنامــج تطويــر
النفق االســتراتيجي والتفوق في محطات معالجة مياه الصرف الصحي مقدمه
مشاريعها عالمي ًا.
شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي تقــدر وتثمــن جهودكــم المتميــزة،
وتطمــح إلــى تواصلكــم الدائــم مــن أجــل تقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن
والمقيميــن ،وأن يكــون الجميــع مــن العناصــر الفعَّ الــة في تنميــة اقتصاد إمارة
أبوظبي وتحقيق رؤيتها لعام .2030

شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
تقــدر وتثمــن جهودكــم المتميــزة ،وتطمــح
إلــى تواصلكــم الدائــم مــن أجــل تقديــم
خدمــات أفضــل للمواطنيــن والمقيميــن،
الفعالــة
وأن يكــون الجميــع مــن العناصــر
َّ
فــي تنميــة اقتصاد إمــارة أبوظبــي وتحقيق
رؤيتهــا لعــام .2030
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ُنبذة عن الشركة
تأسســت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي  21يونيــو ،2005
بموجــب القــرار رقــم  17لعــام  2005الــذي أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان -حفضــه اهلل -رئيــس دولة اإلمــارات العربية المتحدة
بصفتــه حاكم ًا إلمــارة أبوظبي.
و نــص مرســوم إنشــاء شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي أن
تتولــى الشــركة مهمــة رئيســية بتطويــر البنيــة التحتيــة بكفــاءة وجــودة
عاليــة و بمواصفــات قياســية عالميــة ،حيــث تقــوم بتجميــع ومعالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي الناتجــة عــن المنشــآت الســكنية والصناعيــة ،والتخلــص مــن
المكونــات الصلبــة والســائلة الموجــودة فيهــا ،وأن تقــوم بإعــادة اســتخدامها
بطريقــة آمنــة وســليمة ،وتوفيــر ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة للبلديــات
فــي إمــارة أبوظبــي الســتخدامها ألغــراض ري المســطحات الخضــراء ،وتســاهم
الشــركة بشــكل فعــال فــي تنفيــذ رؤيــة إمــارة أبوظبــي  ،2030حيــث تعمــل
علــى تقديــم خدمــات الصــرف الصحــي وتوفيــر الميــاه المعالجــة للقطاعــات
العامــة والخاصــة المختلفــة ضمــن المعاييــر البيئيــة والصحيــة العالميــة ،ممــا
يجعــل مــن الخدمــات التي تقدمها الشــركة جــزءا ً ال يتجزأ من منظومة مرافق
وخدمــات حكومة أبوظبي.
عملــت الشــركة علــى تنفيــذ مشــاريع إعــادة تأهيــل شــبكات الصــرف الصحــي،
وإنشــاء سلســلة مــن محطــات المعالجــة الجديــدة فــي مواقــع اســتراتيجية
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بمدينــة أبوظبــي ومنطقــة العيــن ومنطقــة الظفــرة ،بمــا يخــدم التجمعــات
الســكنية والتجاريــة والصناعيــة بكفــاءة عاليــة وبطاقة اســتيعابية كبيرة يتم
تحسينها باستمرار لمواكبة النمو السكاني واالقتصادي المتسارع في اإلمارة.
حدثــت الشــركة خطتهــا االســتراتيجية  ، 2022 - 2018والتــي ارتكــزت علــى
رؤيتهــا فــي أن تكــون شــركة رائــدة عالميـ ًا باالســتدامة واالبتــكار والكفــاءة فــي
توفيــر خدمــات الصــرف الصحــي.
ففــي مياديــن الســبق نالــت الشــركة جوائــزا ً عديــدة لتميزهــا باإلبــداع واالبتــكار
في حفر األنفاق واالستخدام األمثل للبنية التحتية واستغالل المساحات تحت
األرض إليجــاد وابتــكار حلــول مســتدامة فــي مواجهــة العوائــق والتحديات لخلق
فرص األعمال والتنافس مع أكبر شركات حفر األنفاق في جميع أنحاء العالم
فــي صناعــة األنفــاق ،كمــا حصــدت الشــركة شــهادة التميــز المؤسســي لإلدارة
العامــة العربيــة  2018فــي جمهوريــة مصر العربية.
وتلتزم شــركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتوجيهات الحكومة الرشــيدة
الراميــة إلــى تمكيــن المواطنين والمواطنات من االلتحاق بســوق العمل ،حيث
ارتفعــت نســبة التوطيــن فــي الشــركة إلــى  % 89خــال عــام  ،2018وتعتمــد
سواء الفنية أو اإلدارية.
الشركة على الكفاءات الوطنية في إدارة عملياتها اليومية
ً

رؤيتنا

قيمنا

رسالتنا

أن تكون شركة رائدة عالمي ًا باالستدامة واالبتكار والكفاءة في توفير خدمات الصرف الصحي.

رؤيتنا
أن تحقــق الشــركة التميــز فــي توفيــر خدمــات
صــرف صحــي ذات جــودة عاليــة ،وآمنــة ،وتلبــي
متطلبــات البيئــة فــي قطــاع الطاقــة.

رسالتنا

قيمنا

ثقافة البيئة والسالمة
ندعــم نمــط وثقافــة الســلوكيات المســؤولة واآلمنــة تجــاه البيئــة ومــكان العمــل اآلمــن ،والتــي هــي متأصلــة فــي موظفــي
شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي كطريقــة لــإدراك والتفكيــر والشــعور والتصرف.

االتصال الفعال
نتواصــل دائمـ ًا ونشــارك ونتبــادل المعلومات مع شــركائنا بشــكل فعَّ ال ،عندما نتواصل مع اآلخرين يتم تســليم الرســالة
المقصــودة بنجــاح واســتالمها وفهمهــا ،كما نحاول دائمـ ًا التأثير بإيجابية على فهم اآلخرين أو ســلوكهم أو مواقفهم.

الحوكمة الفعَّ الة
نحــن ندعــم اإلنصــاف والشــفافية والمســاءلة في شــركتنا ،ونعزز الثقــة والمصداقية فــي بيئة عملنا ،مســؤوليات وحقوق
وعالقــات جميــع األطــراف المعنيــة معلنــة بشــكل جيــد ،باإلضافــة إلــى القواعــد واإلجــراءات الالزمــة التخــاذ قــرارات تتعلــق
بالعمــل مــن خــال مجموعة مــن السياســات والقوانيــن واللوائــح والهيــاكل التنظيمية.

المسؤولية
نتوقع من جميع الزمالء أن يكونوا مسؤولين عن أعمالهم وقراراتهم وأن يتقبلوا المسؤوليات المناطة بهم.

الشغف
نحــن نحــب مــا نفعــل ،وال نشــعر بعــدم الرغبــة فــي خدمة شــركائنا كما أن الشــغف في قلــب موظفينــا وطاقتنــا وعقيدتنا
وســلوكنا ورغبتنــا فــي تحقيق النجــاح والتميز.
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مجلس اإلدارة

سعادة  /عبداهلل علي مصلح
األحبابي
رئيس مجلس إدارة
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
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عيسى مبارك المزروعي

عبداهلل حمدان العامري

خليفة سالم المنصوري

عبداهلل سعيد سلطان الشامسي

الدكتورة شيخة سالم الظاهري

حاضر عبداهلل المهيري
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الهيكل التنظيمي
ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪا¡ ﻋﻠﻲ
ﻣﺼﻠﺢ ا¢ﺣﺒﺎﺑﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
م .أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

م .ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  -ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

م .ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة  -ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

م .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻮري
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

م .ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

د .ﻧﺎدر أﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع إدارة اﺻﻮل

اﺑﺘﻬﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

م .ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

م .ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮي
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
)ﺟﺰﻳﺮة أﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﻈﻔﺮة(2

م .ﻣﺎﻟﻜﻮم ﻫﻨﺮي ﻫﺎدوك
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﺒﺆ

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
و ادارة  -أﺑﻮﻇﺒﻲ

م .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ

م .ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
)اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻈﻔﺮة(1

م .ﻋﻤﺎد ﻋﻠﻮي اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة أداء اﺻﻮل  -أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻣﺪاد

م .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﺮاﺻﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  -اﻟﻌﻴﻦ

م .ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
) اﻟﻤﻔﺮق – اﻟﺨﺘﻢ  -ﻏﻨﺘﻮت (

م .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪرﻣﻜﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة أداء اﺻﻮل  -اﻟﻌﻴﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
و ادارة  -اﻟﻌﻴﻦ

م .ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻼم
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ  -اﻟﻌﻴﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﻔﻼﺳﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

م .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻮري
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ
و اﻟﺒﻴﺌﺔ  -ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

ﻣﺎﻟﻜﻮم ﻫﻨﺮي ﻫﺎدوك
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  -ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

م .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  -ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻻﺗﺼﺎل
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عام زايد 2018 ...

ونحــن في شــركة أبوظبي لخدمــات الصرف
الصحــي قدمنــا نموذجـ ًا حيـ ًا القتفــاء النهــج
الســديد الــذي شــيده القائــد -المغفــور لــه
بــإذن اهلل تعالــى -الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان منهجـ ًا وقيمـ ًا وعزمـ ًا

ـب لنــا أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لشــركة أبوظبــي
بــكل ســرو ٍر يطيـ ُ
لخدمــات الصــرف الصحــي لســنة  ،2018فهــذا العــام كان اســتكما ًال لخطــة
شــركتنا االســتراتيجية  ،2020 - 2016وإننــا فــي عــام زايــد -رحمــه اهلل -وهــا
هــو العــام قــد أشــرف على نهايته ولكنه كان عامـ ًا حاف ً
ال بالمنجزات العظيمة
لشركتنا ،وكان حافزا ً كبيرا ً للتقدم والتطور والنمو على خطى قائد المسيرة
وبانــي مجــد اإلمــارات وحضارتهــا الشــيخ زايــد -رحمــه اهلل ،-وهــذه كانــت نتيجـ ً
ـة
متوقعــة فهــي حصــاد الدعــم الالمحــدود معنويـ ًا وماديـ ًا مــن قيادتنا الرشــيدة
وعلــى رأســهم الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان -حفظــه اهلل ورعــاه -حتــى
ـعب في العالم.
أصبحنا أســعد شـ ٍ
ونحــن فــي شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي قدمنــا نموذجــ ًا حيــ ًا
القتفاء النهج الســديد الذي شــيده القائد -المغفور له بإذن اهلل تعالى -الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان منهجـ ًا وقيمـ ًا وعزمـ ًا ،فقــد اســتطاعت شــركتنا
إنجــاز العديــد مــن المشــروعات الرائــدة والتــي ال تقــارن إال علــى مســتوى الــدول
المتقدمــة صناعيـ ًا واقتصاديـ ًا وحضاريـ ًا ،فقــد أفرغنــا جل اهتمامنــا على تطوير

البنــى التحتيــة ،لتلبيــة المتطلبــات واالحتياجــات الخدميــة إلمــارة أبوظبــي ،نحــو
ســعينا لتهيئــة حيــاة أفضــل لمواطنــي اإلمارة والمقيميــن عليها.
ـاء بذكــرى القائــد المؤســس -زايــد الخيــر -بانــي اإلمــارات الســبع وموحدها
واحتفـ ً
ورمزهــا فــي نهضتهــا فــازال ســكان اإلمــارات يعيشــون منجزاتــه ويدركــون ما
قــام بــه مــن جهــد كبيــر إلســعادهم ،فعــام زايــد هو عــام اإلنجــازات المتميزة،
ويتنافس الجميع فيما بينهم لتقديم ما هو أرقى وأنفع لشعب اإلمارات ومن
يعيش على أرضها.
وإننــا نتعايــش فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة -دولــة العطــاء -مــع كافــة
ٌ
فكل ينهل من بحر خيرها وعطاءها دون تمييز،
األجناس من شعوب العالم،
ألن روح التســامح والمــودة مغروســة فــي أبنــاء هــذه األرض ،الذيــن يتقلــدون
القيــم الراقيــة التــي زرعهــا فينــا القائــد المربي الشــيخ زايد -طيــب اهلل ثراه -وها
نحــن نســير علــى خطــاه ،وننهــي هــذا العــام ونحــن كلنا همــة من أجــل االرتقاء
بشــركتنا لكــي تكــون شــركة رائــدة عالميـ ًا باالســتدامة واالبتــكار والكفاءة في
توفيــر خدمــات الصــرف الصحي.

سعادة  /عبداهلل علي مصلح األحبابي
رئيس مجلس إدارة
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
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كلمة المدير العام باإلنابة

مجلس الشباب المؤسسي

ضــم المجلــس نخبــة مــن الموظفيــن ذوي
الكفــاءات والمهــارات المتميــزة ،وســتتاح
لهــم الفرصة ليكونوا هــم أصحاب المبادرات
والمشــروعات التطويريــة ذات الصلــة بقطــاع
البنيــة التحتيــة ،ووضــع اآلليــات والبرامــج
الكفيلــة بمشــاركتهم فــي مراحــل صناعــة
القــرار

تماشــي ًا مــع رؤيــة حكومتنا الرشــيدة نحــو تفعيل دور الشــباب من الجنســين بما
يســهم في تحقيق مســتقبل أفضل لهم وللمجتمع تم إطالق مجلس شــباب
شــركة ابوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ،والــذي يأتــي فــي إطــار ســعي الشــركة
الحثيــث لترجمــة تطلعــات تعكــس توجهــات الدولــة باالعتمــاد علــى طاقــات
الشــباب ،بتطويــر إمكانياتهــم وقدراتهــم مــن أجــل اكتســاب مهــارات القيــادة
وتولــي المســؤوليات وتعزيــز مفهــوم الــوالء واالنتمــاء لــدى الشــباب ومنحهــم
الثقــة بالنفــس ،ليكونــوا شــباب الحاضــر والمســتقبل وبنــاة الوطــن.

وضــم المجلــس نخبــة مــن الموظفيــن ذوي الكفــاءات والمهــارات المتميــزة،
وســتتاح لهــم الفرصــة ليكونوا هــم أصحاب المبــادرات والمشــروعات التطويرية
ذات الصلــة بقطــاع البنيــة التحتية ،ووضــع اآلليات والبرامج الكفيلة بمشــاركتهم
فــي مراحــل صناعــة القــرار ،وتحفيــز الشــباب علــى االبتكار؛ حتــى يتســنى لموظفينا
الفرصــة فــي تقديــم أفضــل نمــوذج لخدمــة الشــباب وتقديــم الدعــم والمشــورة
لهــم ،وتنظيــم مبــادرات لتمكينهــم وخدمتهــم ومتابعــة كافــة المشــروعات
واألنشــطة التــي تخصهــم.

المهندس /عمر الهاشمي
المـدير العـام باإلنابة
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
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موجز أداء الشركة

.

2015

عــن مشــروع برنامــج النفــق االســتراتيجي للصرف
الصحي.
شــاركت الشــركة فــي جائــزة أبوظبــي لــأداء
الحكومــي المتميــز فــي دورتهــا الرابعــة.
تــم تحديــث الخطــة االســتراتيجية المؤسســية
والخطــط التشــغيلية للقطاعــات واإلدارات
(.)2020 - 2016
تــم تطويــر برنامــج إدارة مؤشــرات األداء
للشــر كة .
تــم تحقيــق ارتفــاع فــي نســبة التوطيــن إلــى
.% 83
بــث أربــع عــروض تلفزيونيــة قصيــرة علــى قنــاة

(ناشــيونال جيوغرافيــك  -أبوظبــي) للفيلــم
الوثائقــي الخــاص ببرنامــج تطويــر النفــق
االســتراتيجي للصــرف الصحــي.
تــم اســتحداث نظــام التحكــم والمعالجــة
للروائــح الداعــم لبرنامــج تطويــر النفــق
االســتراتيجي للصــرف الصحــي (.)FOCS
تــم منــح اعتمــاد  ISO - 17025لمختبــرات
الشــركة فــي المفــرق وســيح اللحمــة.
تــم تحويــل عــدد مــن مركبــات الشــركة مــن
اســتخدام الوقــود الســائل إلــى الغــاز الطبيعــي
مواكبـ ً
ـة لتوجهــات الحكومــة فــي توفيــر المــوارد
الطبيعيــة.

تــم إطــاق العــرض األول للفيلــم الوثائقــي عــن
برنامج تطوير النفق االستراتيجي للصرف الصحي
“ ”STEPضمــن سلســلة برامــج “مشــاريع
عمالقــة” علــى قنــاة (ناشــيونال جيوغرافيــك -
أبوظبــي).
حصلــت الشــركة علــى جائــزة تحقيــق متطلبــات
الصحــة واألمــن والســامة ( :)HSEالصــادرة مــن
الجمعية الملكية لتجنب الحوادث (- )ROSPA
مــن بيرمنغهــام  -المملكــة المتحدة.
حصلــت الشــركة علــى جائــزة مشــروع الصــرف
الصحــي :الصــادرة مــن مؤتمــر الميــاه لســنة
 – )GWA( 2016أبوظبــي.
حصلــت الشــركة علــى جائــزة المشــروع
الضخــم :الصــادرة مــن مؤتمــر (مييــد) لجــودة
المشــاريع لعــام  – 2016دبــي.
حصلــت الشــركة علــى جائــزة أفضــل مشــروع
مســتدام :الصــادرة مــن مؤتمــر (مييــد) لجــودة
المشــاريع لعــام  – 2016دبــي.
وقعــت الشــركة مــع جامعــة أبوظبــي مذكــرة
تفاهــم بهــدف تعزيــز األنشــطة البحثيــة
المشــتركة الخاصــة ببرنامــج تطويــر النفــق
االســتراتيجي للصــرف الصحــي إلمــارة أبوظبــي
( .)STEP
تــم تحقيــق ارتفــاع فــي نســبة التوطيــن فــي
الشــركة ليصــل إلــى نســبة .% 86
كرمــت الشــركة القطاعــات واإلدارات
والموظفيــن المتميزيــن الفائزيــن بجائــزة التميز
الداخليــة (الثريــا) فــي دورتهــا الثانيــة.

ســاهمت الشــركة مــع الهيئــة الوطنيــة لألمــن
االلكترونــي ( )NESAومركــز أبوظبــي لألنظمــة
االلكترونيــة والمعلومــات ( )ADSICلبناء نظام
إدارة األمــن فــي نظــام التحكــم والمراقبــة عــن
بعــد .SCADA
تــم تحديــث شــبكات الصــرف الصحــي فــي
جزيــرة أبوظبــي فــي منطقــة مدينــة خليفــة
وشــاطي الراحــة والشــهامة ،بميزانيــة تقديريــة
تقــدر بـــ  429مليــون درهــم ،واســتمرت مــدة
التنفيــذ  48شــهرا ً.
تــم االنتهــاء مــن مشــروع تحديــث المخطــط
العــام لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحي
( ،)O-12135والذي كان يهدف إلى إعادة دراســة
الحالــة الهيدروليكيــة لشــبكات ومحطات الضخ
والمعالجــة فــي مدينــة أبوظبــي ومنطقــة
العيــن.
تــم البــدء بمشــروع تقديــم خدمــات استشــارية
إلدارة وتوريــد الميــاه المعالجــة ألغــراض الري في
إمارة أبوظبي.
تــم االنتهــاء مــن مشــروع خدمــات استشــارية
لتقييــم أصــول الصــرف الصحــي وخطــوط نقــل
الميــاه المعالجــة فــي منطقــة الظفــرة.
تــم اعتمــاد ميزانية تســع مشــروعات رأســمالية
لعــام  ،2016بتكلفــة تقديريــة تقــدر بـــ  1.8مليار
درهــم وتدفــق نقــدي  45مليــون لعــام .2016
تــم إنجــاز  % 86مــن محطــة الضــخ الرئيســية
( )PS-01فــي الوثبــة ،والتــي تقــع فــي نهايــة خــط
النفــق العميــق للصــرف الصحــي وبعمــق 100

متــر تحــت ســطح البحــر ،بطاقــة ضــخ تبلــغ
 8,350جالــون فــي الثانيــة.
أصــدرت الشــركة قوانيــن الصحــة والســامة
والبيئــة والجــودة لمواقــع العمــل للمقاوليــن.
تــم تغييــر نظــام شــبكة الهاتــف العامــة
( )PSTNإلــى النظــام العالمــي لالتصــاالت النقالــة
لخطــوط البيانات ( )GSMفي المحطات بجزيرة
أبوظبــي البــر الرئيســي ومنطقــة الظفــرة والــذي
أســهم فــي تحقيــق خفــض التكاليــف الشــهرية.
تــم إنشــاء مركــز تحكــم جديــد فــي المكتــب
الرئيســي فــي منطقــة العيــن واتصالــه مــع مركــز
المراقبــة فــي مزيــد ،والــذي يســهم فــي القــدرة
علــى مراقبــة جميــع المحطــات فــي منطقــة
العيــن.
شــاركت مختبــرات الشــركة بنجــاح فــي
برنامــج اختبــار الكفــاءة ضمــن “المقارنــة بيــن
المختبــرات” حســب معلومــات تجربــة مختبــر
 ،IELABالمنظــم فــي إســبانيا.
تــم اعتمــاد الدليــل اإلرشــادي لمواصفــات البنيــة
التحتيــة للخدمــات إلمــارة أبوظبي بالتنســيق مع
مجلــس أبوظبــي للجــودة والمطابقــة حســب
توصيــات األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي
إلمــارة أبوظبــي.
تــم تجديــد عضويــة الشــركة فــي معهــد
المواصفــات القياســية البريطانيــة  BSIلعــام
.2016
تــم اعتمــاد بطاقــة الهويــة فــي برنامــج
ا لتر ا خيــص .

شــاركت الشــركة فــي الــدورة الخامســة لجائــزة
أبوظبــي لــأداء الحكومــي المتميــز -الجيــل
الرابــع .2017 -
تم إطالق مبادرة إدارة الشركاء والمصالح.
تــم إعــداد وتحديــث ســجل مخاطــر متكامــل
للمخاطــر الداخليــة وعلــى مســتوى العمليــات
الرئيســية علــى مســتوى الشــركة (Enterprise
 )Risk Registerبهــدف تحديــد وقيــاس
وتقييــم المخاطــر الرئيســية.
تــم تأهيــل مدققــي الجــودة الداخلييــن مــن
خــال الــدورات التدريبيــة.
تــم تحقيــق ارتفــاع فــي نســبة التوطيــن فــي
الشــركة إلــى .% 87
تــم البــدء بتحويــل تدفقــات الصــرف الصحــي من
الشــبكة القديمــة إلــى النفــق العميــق للصــرف
الصحــي مــرورا ً بشــبكة الربــط الفرعيــة ،وذلــك

ضمــن النطــاق الجغرافــي لجزيــرة أبوظبــي والبــر
الرئيســي.
تــم إنجــاز  % 96مــن محطــة الضــخ الرئيســية
( )PS-01بالوثبــة ،والتــي تقــع فــي نهايــة خــط
النفــق العميــق للصــرف الصحــي وبعمــق 100
متــر تحــت ســطح البحــر ،بطاقــة قصــوى تبلــغ
 30متــرا ً مكعبـ ًا فــي الثانيــة ،وقــد تــم التشــغيل
النهائــي لمضخــات الجــزء ( )Bمــن المحطــة.
تــم إنجــاز  % 40مــن األعمــال المتعلقــة
بمحطتــي التحكــم و محطــة معالجــة الروائــح
المنبعثــة.
شــاركت الشــركة فــي إعــداد تطبيــق خــاص
بإنجــاز المعامــات إلكترونيــ ًا إلدارة خدمــة
العمــاء ( )CSDونظــام التراخيــص الخــاص
بالشــركة (.)CMA

كــرم ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان
– حفظــه اهلل  -وزيــر الخارجيــة شــركة أبوظبــي
لخدمــات الصــرف الصحــي علــى دورهــا الفعَّ ــال فــي
معــرض “بالعلــوم نفكــر”.
زار ســموا لشــيخ نهيــان بــن مبــارك ال نهيــان
– حفظــه اهلل  -وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة
المجتمع مواقع أعمال برنامج النفق االستراتيجي
للصــرف الصحي.
تــم إنجــاز جميــع أعمــال النفــق االســتراتيجي
الخاصــة بالجــزء األول والثانــي والثالــث بنســبة
.% 100
حصلــة الشــركة علــى جائــزة األنفــاق المســتدامة
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تــم تطويــر نظــام الهاتــف المتنقــل لعمليــات
التفتيــش الميدانــي.
تــم تجديــد عضويــة الشــركة فــي معهــد
المواصفــات القياســية البريطانيــة  BSIلعــام
.2017
حصلــت الشــركة علــى االعتماد في نظــام اإلدارة
المتكامــل مــن قبــل مركــز أبوظبــي للســامة
والصحــة المهنيــة – (أوشــاد).
تــم إنشــاء شــبكات الصــرف الصحــي فــي
منطقــة مصفــح ومحطتــي ضــخ دائمتيــن
بمنطقــة كاســر األمــواج ومدينــة مصــدر.
تــم إنشــاء محطتيــن لمعالجــة ميــاه الصــرف
الصحــي بمدينتــي الرويــس والســلع بمنطقــة
الظفــرة.
تــم إنجــاز مشــروع إنشــاء شــبكات الصــرف
الصحــي فــي أربعــة مناطــق بمدينــة العيــن.

.
.
.
.

إنجازات الشركة في عام

2018
المشروعات التي أنجزتها الشركة

الجوائز التي حصلت
عليها الشركة

.

.
.

الجائــزة الفضيــة مــن المعهــد البريطانــي الملكــي
لتجنــب الحــوادث (.)RoSPA
ً
ً
حققــت الشــركة منصب ـ ًا متقدم ـا كواحــدة مــن
أفضــل عشــر جهــات تميــزا ً فــي األداء المؤسســي
علــى مســتوى حكومــة أبــو ظبــي وذلك فــي نتائج
جائــزة أبوظبــي لــأداء الحكومــي المتميــز فــي
دورتهــا الخامســة.
ترشــحت الشــركة ضمــن أفضــل عشــر جهــات
فــي مجــال إدارة المخاطــر واســتمرارية األعمــال
فــي جائــزة أبــو ظبــي لألداء الحكومــي المتميز في
دورتها الخامســة.
تــم ترشــح الشــركة ضمــن أفضــل عشــر جهــات
فــي المجــال اإلدارة الماليــة فــي جائــزة أبــو ظبــي
لــأداء الحكومــي المتميــز في دورتها الخامســة.
حصلــت الشــركة علــى شــهادة االعتــراف
بنظــام الصحــة والســامة المهنيــة مــن
مركــز أبوظبــي للصحــة والســامة المهنيــة
(.)OSHAD_SF V3.0

.

تــم تنفيــذ مشــروع تحديــث نظــام اإلدارة
المتكاملــة ( )IMSألحــدث إصــدارات أنظمــة
الصحــة والســامة العالميــة والمحليــة.
تم إطالق مشــروع اســتخدام الطائرة بدون طيار
وربطها مع النظام اإللكتروني الخاص بالتفتيش.
تــم إطــاق مشــروع اســتخدام الواقــع االفتراضــي
فــي التدريــب والتوعيــة عــن موضوعــات الصحــة
والســامة والبيئــة.
تــم إنجــاز مشــروع تطويــر وزيــادة التطبيقــات
الخاصــة بتراخيــص الشــركة ،وتطبيقــات الهواتــف
الذكيــة لعمليــات التفتيــش الخاصــة بإصــدار
شــهادات عــدم الممانعــة والتراخيــص لشــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي.
تــم تنفيــذ مشــروع تطويــر ورفــع كفــاءة نظــم
المعلومــات الجغرافيــة.
تــم إنجاز مشــروع خدمات االستشــارات القانونية
العامــة والمحاكــم المحلية وخدمات ســكرتارية
مجلس إدارة الشركة.

تــم إنجــاز مشــروع إنشــاء خــط رئيســي ُمجمــع

لتأهيــل شــبكة الصــرف الصحــي والبــر الرئيســي،
وإلغــاء ثــاث عشــرة محطة للضــخ ،وتم توصيله

.
.

بالنفق االســتراتيجي.

.

تــم إنجــاز مشــروع إنشــاء محطــة معالجــة
ميــاه الصــرف الصحــي بالمرفــأ وبــدع المطاوعــة،
واســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الــري وزيــادة

.

.

.

القــدرة الزراعيــة والحفــاظ علــى ميــاه اآلبــار.

تــم إنجــاز مشــروع شــبكة الصــرف الصحــي
بمدينــة العيــن -منطقــة العيــن الفائضــة -لتخدم

.

.

المطوريــن فــي الوحــدات الســكنية الجديــدة.

تــم إنجــاز مشــروع إعــادة تأهيــل شــبكات الصرف

.
.

الصحــي فــي مدينــة مصفــح وجزيــرة أبوظبــي؛

.

لزيــادة الســعة االســتيعابية ومواكبــة الزيــادة

.

الســكانية.

تــم تنفيــذ مشــروع نظــام إدارة الطاقــة

.ISO 50001

من أهم اإلنجازات

.
.

تــم تحديــث الخطــة االســتراتيجية الخمســية
.2022 - 2018
تــم أتمتــة جائــزة التميــز الداخليــة (الثريــا)
وتفعيلهــا إلكترونيــ ًا عبــر بوابــة الشــركة
الداخليــة ،والــذي ســاهم فــي تقليــل نســبة
اســتهالك الــورق.
تــم تطويــر مواصفــات ومعاييــر الشــركة
وتحديــث دليــل التصميــم والتطويــر وتــم
توقيــع االتفاقيــات مــع المطوريــن.
تــم تحقيــق ارتفــاع فــي نســبة التوطيــن لتصــل
إلــى .% 89
تــم إعــداد وتحديــث ســجل المخاطــر المتكامــل
(.)Enterprise Risk Register
تم بناء قاعدة بيانات إلدارة الشركاء.
تــم إطــاق ثالثــة أفــام توعويــة لتعزيــز الوعــي
بمفاهيــم الســامة والصحــة المهنيــة.
تمــت األتمتــة والتحــول اإللكترونــي الذكــي فــي
مجــال الصحــة والســامة والبيئــة.
تــم إطــاق برنامــج الجوائــز ألصحــاب المصالــح
المشــتركة مــع إدارة الصحــة والســامة والبيئــة.
تــم إطــاق برنامــج الحمــات التوعويــة للصحــة

.

.
.
.
.
.
.
.

والســامة والبيئــة ،متضمنــ ًا عقــد منتديــات
وحمــات مــع أصحــاب المصالــح المشــتركة.
تــم تطبيــق المقارنــات المعياريــة لمجــال
ـدد من الجهات
الصحــة والســامة والبيئــة مع عـ ٍ
الحكوميــة.
تــم إكمــال قرابــة ســتون مليــون ســاعة عمــل
دون وقــوع أي حالــة وفــاة.
تــم إنجــاز أكثــر مــن واحــدا ً وأربعــون ألــف معاملـ ً
ـة
فــي قســمي الخدمــات الفنيــة بفرعــي الشــركة
فــي مدينــة أبوظبــي ومدينــة العيــن.
تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة تواصــل
لالســتثمار العقاري ،ليصل إجمالي عدد مذكرات
التفاهم الموقعة إلى ســت وثالثون مذكرة.
تــم توقيــع خمــس اتفاقيــات لنقــل األصــول،
ليصــل إجمالــي االتفاقيــات الموقعــة إلــى ســبعة
وســبعون اتفاقيــة.
تــم تجديــد عضويــة الشــركة فــي معهــد
المواصفــات القياســية البريطانيــة  BSIلعــام
.2018
تــم تنفيــذ قــرار نقــل أصــول الميــاه المعالجــة
مــن شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي

.
.
.
.
.
.
.

إلــى شــركة أبوظبــي للتوزيــع.
واحــد وعشــرون اتفاقيــة
تــم التوقيــع علــى
ٍ
لنقــاط الربــط مــع شــركة العيــن للتوزيــع وثــاث
عشــرة اتفاقيــة لنقــاط الربــط مع شــركة أبوظبي
للتوزيع.
تــم ترشــيح الشــركة ضمــن أفضــل عشــر
هيئــات حكوميــة فــي اســتمرارية عمــل النظــم
اإلداريــة.
تــم تحقيــق متوســط ســعادة المتعامليــن عــن
خدمــات الشــركة بنســبة .% 93
تــم تحويــل ثالثــون خدمــة مقدمــة للمتعامليــن
إلــى خدمــات رقميــة مــن أصــل واحــد وثالثــون
خدمــة.
تــم تحقيــق نســبة  % 100فــي التفاعــل مــع
الجمهــور مــن خــال جميــع وســائل التواصــل.
تــم النجــاح فــي تقديــم جميــع تقاريــر المتطلبات
التنظيميــة بالدقــة والتوقيــت المناســبين
(إجمالــي ســتة وتســعون تقريــرا ً).
تــم تحقيــق أعلــى درجــة امتثــال لمتطلبــات
الترخيــص مــن بيــن جميــع شــركات القطــاع
(.)% 94

.
.
.
.
.
.
.
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إنجازات إدارة التخطيط االستراتيجي واالتصال

محاور الخطة االستراتيجية
ترتكــز الخطــة االســتراتيجية لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي علــى
أربعــة محــاور رئيســية هــي:

االستدامة.
التركيز على األطراف المعنية.
التميز في العمليات.
تنمية القدرات.
حيــث تتــاءم تلــك المحــاور مــع رؤيــة حكومــة أبوظبــي وخطتهــا إلدارة أداء
القطاعات الحكومية و رؤية أبوظبي للتطوير العمراني و رؤية الشــركة الطموحة
فــي أن نكــون شــركة رائــدة عالمي ـ ًا باالســتدامة و االبتــكار و الكفــاءة فــي توفيــر
خدمــات الصــرف الصحــي ،وتغطــي تلــك المحــاور ثالثــة عشــر هدفـ ًا يطبــق لنشــر
مفهــوم التميــز المؤسســي وتطوير آليات تدعم اتخاذ القرار مع إشــراك العاملين
فيهــا والتميــز فــي إدارة عالقــات الشــركاء والمتعامليــن.
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الخارطة االستراتيجية 2022 - 2018

اﻟﺮؤﻳﺔ:

اﻟﻤﺤﺎور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻫﺪاف:

أن ﻧﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وآﻣﻨﺔ وﺗﻠﺒﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ.

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ:
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل.
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ا ﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:
زﻳﺎدة ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
رﻓﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﺗﺠﺎه ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ا¢ﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺨﺪام ا¢ﻣﺜﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ا¢ﺻﻮل واﻟﻤﻮارد.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻓﻌﺎل.

اﻟﻘﻴﻢ:
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ.
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل.
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
اﻟﺸﻐﻒ.

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات:
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻓﺮاد.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ا¢ﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.
اﻟﺠﺬب واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻫﺐ ا£ﻣﺎراﺗﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﻐﻼل ا¢ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻤﻤﻜﻦ رﺋﻴﺴﻲ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر.

مؤشرات األداء والمبادرات
تقاس مخرجات الخطة االستراتيجية لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
مــن خــال اســتخدام برنامــج إدارة األداء والــذي يحتــوي علــى كافــة المؤشــرات
االســتراتيجية والتشــغيلية والمبــادرات المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الشــركة
لألعــوام .2022 - 2018

وتتكون من:

.
.
.
.

أربعة عشر مؤشرا ً موحدا ً على مستوى خطة إمارة أبوظبي.
مؤشر واحد للبرنامج.
ً
ً
ً
سبعة وخمسين مؤشرا استراتيجيا على مستوى الشركة.
ً
ً
استراتيجية على مستوى الشركة.
مبادرة
واحد وعشرون
ٌ

المشاريع واإلنجازات التي ُن ِّفذت في عام 2018

.
.

تم تحديث الخطة االستراتيجية الخمسية .2022 - 2018
حققــت الشــركة منصبـ ًا متقدمــا كواحــدة مــن أفضــل عشــر جهــات تميــزا ً

فــي األداء علــى مســتوى حكومــة أبوظبي في جائزة أبوظبــي لألداء الحكومي
المتميز في دورتها الخامســة.
تــم ترشــح الشــركة مــن ضمــن أفضــل عشــر جهــات فــي مجــال إدارة
المخاطــر واســتمرارية األعمــال فــي جائــزة أبوظبي لــأداء الحكومي المتميز
فــي دورتها الخامســة.
تــم ترشــح الشــركة مــن ضمــن أفضــل عشــر جهــات فــي المجــال المالــي
فــي جائــزة أبوظبــي لــأداء الحكومــي المتميــز فــي دورتها الخامســة.

.
.

.
.
.

تــم تحويــل جائــزة التميــز الداخليــة (الثريــا) إلكتروني ـ ًا علــى بوابــة الشــركة
الداخليــة ،والــذي ســاهم فــي تقليــل نســبة اســتهالك الــورق.
تــم االنتهــاء مــن الــدورة الثالثة لجائزة الثريا في الوقت المحدد لها كما تم
االنتهاء من عمليات التقييم بالتعاون مع مقيميين من وزارة الداخلية.
تــم إعــداد وتطويــر الوثائــق الخاصــة مــن كتيبــات وإجــراءات وسياســات
خاصــة بالمســتويات األولــى والثانيــة والثالثــة ،وذلــك بهــدف المطابقــة مــع
متطلبــات مركــز أبوظبــي للســامة والصحــة المهنيــة «أوشــاد» EHSMS
.v.3.0
تــم إعــداد وتحديــث ســجل المخاطــر المتكامــل (Enterprise Risk
 )Registerالخــاص بــإدارة لمخاطــر المؤسســية الداخليــة علــى مســتوى
الشــركة ،وعلــى مســتوى العمليــات الرئيســية ،وذلــك بهــدف تحديــد
وقيــاس وتقييــم المخاطــر الرئيســية وتحديــد خطــط إدارتهــا.
تــم التطويــر والمحافظــة علــى المســتوى األول والثانــي فــي الوثائــق الخاصــة
بنظــام إدارة المخاطــر المتكاملــة ،ممــا سيســاعد فــي االنتقــال إلــى علــى
شــهادات إلــى الـــأيزو ، ISO 9001: 2015، ISO 14001: 2015 :وأيضــ ًا
الحفــاظ علــى .OSHAS 18001: 2007
تــم تأهيــل مدققــي الجــودة الداخلييــن مــن خــال إلحاقهــم بالــدورات
التدريبيــة الخاصــة بذلــك.
تــم االنتهــاء مــن التقييــم الداخلــي لنظــام اإلدارة المتكاملــة فــي دورتــه
التاســعة فــي الوقــت المخطــط لــه.
تــم تطويــر إجــراءات نظــام اإلدارة المتكاملــة وتحديثــات أخــرى وفقــ ًا
لمتطلبــات نظــام الرصــد الدولــي ( ، )IMSممــا يعتبــر ضروريـ ًا فيمــا يتعلــق
بالمتطلبــات الداخليــة.
تم بناء قاعدة بيانات إلدارة الشركاء والمصالح.
تم إعداد إجراءات العمل لزيارات المقارنة المعيارية.

.

.
.
.
.
.
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إنجازات برنامج تطوير النفق االستراتيجي

يعتبر النفق االســتراتيجي أحد أطول أنفاق الصرف الصحي االنحدارية على مســتوى
المنطقــة والعالــم ،ويعــد برنامــج تطويــر النفــق االســتراتيجي ( )STEPإلمــارة
أبوظبــي مــن أبــرز المشــروعات االســتراتيجية التــي تطورهــا حكومــة أبوظبــي فــي
مجــال البنيــة التحتيــة ،ويلبــي المشــروع االحتياجــات طويلــة األجــل لإلمــارة لجمع
ونقــل ميــاه الصــرف الصحــي مــن جزيــرة أبوظبــي والبــر الرئيســي ،بمــا فــي ذلــك
بعــض الجــزر المحيطــة بهــا ،وقــد تــم تنفيــذه بالتعــاون مــع الشــركاء والجهــات
المعنيــة األخــرى فــي اإلمــارة.

فوائد المشروع
يلبــي المشــروع االحتياجــات طويلــة األجــل لإلمــارة فــي جمــع ونقــل ميــاه الصــرف
الصحــي مــن جزيــرة أبوظبــي والبــر الرئيســي ،بمــا فــي ذلــك بعــض الجــزر المحيطــة
بهــا ،وهــو يحقــق األهــداف التاليــة:

.
.
.
.
.

توفيــر نظــام جديــد للصــرف الصحــي بشــكل فعــال لتلبيــة متطلبــات النمــو
الســكاني والعمرانــي.
توفيــر حلــول أكثــر كفــاءة وصديقــة للبيئــة بنســبة منخفضة مــن االنبعاثات
الكربونية.
معالجــة التحديــات الحاليــة التــي تتضمنهــا الشــبكة القائمــة فــي جزيــرة
أبوظبــي.
توفيــر حلــول علــى المــدى البعيــد الحتياجــات إمــارة أبوظبــي إلــى مــا بعد خطة
أبوظبــي العمرانية .2030
ً
محطة من محطات الصرف الصحي المنتشــرة وســط
إلغاء خمسـ ًا وثالثون
العاصمة أبوظبي وضواحيها ،مما سيترتب عليه ما يلي:
•تحسين الخدمات الصحية والبيئية.
•تحسين المظهر الجمالي في المناطق السكانية.
•استغالل األراضي التي تقوم عليها المحطات الحالية في
مشروعات تنموية مستقبلية.

ملخص المشروع
بــدء العمــل فــي مشــروع النفــق االســتراتيجي للصــرف الصحــي فــي ســبتمبر
 2009بكلفــة تقــدر بنحــو  5.7مليــار درهــم ،وهو يعتبر من مشــروعات البنية
التحتيــة الضخمــة ،إذ يتكــون من:

نفق استراتيجي عميق
بطــول  41كــم ،ويبلــغ القطــر الداخلــي للنفــق  5.5متــر ،وهــو يبــدأ مــن عمــق
 25متــر وينتهــي بــــعمق  80متــر تحــت ســطح األرض .تــم البــدء بإنشــائه فــي
شــهر ســبتمبر  ،2009وتــم إنجــازه فــي شــهر فبرايــر .2015

شبكات ربط فرعية انحدارية
بطــول  45كــم ،يصــل قطرهــا الداخلــي إلــى ثالثــة أمتــار ،تربــط بيــن شــبكة
الصــرف المتصلــة بالمبانــي وبيــن النفــق االســتراتيجي العميق ،مما ســيؤدي إلى
تخفيــف الحمــل علــى الشــبكة الحاليــة ،حيــث تــم البــدء بإنشــائها خــال شــهر
مــارس  ،2012وتــم إنجازهــا خــال شــهر نوفمبــر .2016

محطة الضخ الرئيسية ()PS - 01
تقــع فــي نهايــة مســار النفــق االســتراتيجي العميــق ،وتعمــل علــى رفــع ميــاه
الصــرف الصحــي القادمــة مــن النفــق العميق إلــى محطتي معالجــة مياه الصرف
الصحــي فــي الوثبــة لمعالجتــه وإعادتــه إلــى المنطقــة الحضرية الســتخدامه في
ري الحدائــق التجميليــة بطاقــة اســتيعابية تبلــغ  1.7مليون متــر مكعب يومي ًا،
تم البدء بإنشائها خالل شهر مارس  ،2012ويتوقع إنجازها في منتصف عام
.2019
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نظــام التحكــم ومعالجــة الروائــح الداعــم لبرنامــج تطويــر النفــق
االســتراتيجي ()FOCS
وهــو يتكــون مــن محطتــي لمعالجــة الروائــح المنبعثــة مــن النفــق العميــق
وخطــوط الربــط الفرعيــة ،والحــد مــن وجودهــا فــي المناطــق الســكنية الواقعــة
على طول مســار النفق االســتراتيجي .تم البدء بإنشــائهما خالل شــهر أكتوبر
 ،2015ويتوقــع إنجازهمــا في منتصف عام .2019

إنجازات البرنامج الرئيسية خالل عام 2018
النفق االستراتيجي العميق وشبكة الربط الفرعية

.

تــم تحويــل دفــق ميــاه الصــرف الصحــي مــن اثنتــا عشــرة محطــة فرعيــة إلــى
النفــق االســتراتيجي العميــق ،وذلــك مــن أصل خمس وثالثــون محطة فرعية
منتشــرة فــي جزيــرة أبوظبــي ســيتم تكهينها عنــد اكتمال أعمــال التحويل.

محطة الضخ الرئيسية بالوثبة ( )PS- 01

.
.

بلــغ اجمالــي الدفــق المرفــوع مــن محطــة الرفــع ( )PS-01إلــى محطتــي
المعالجــة بالوثبــة 168 :مليــون متــر مكعــب حتــى نهايــة عــام .2018
بلــغ متوســط الدفــق اليومــي الواصــل إلــى محطــة الرفــع 340 :ألــف متــرا ً
مكعبــ ًا.

نظــام التحكــم ومعالجــة الروائــح الداعــم لبرنامــج تطويــر النفــق
االســتراتيجي ()FOCS

محطة التحكم بالروائح في منطقة المفرق
)(WS - 07

.
.
.

بلغت نسبة إنجاز المحطة .% 90
يتــم حاليــا تنفيــذ أعمــال وصلــة شــفط الروائــح مــن النفــق االســتراتيجي
العميــق.
من المتوقع اكتمال إنجاز المحطة في نهاية شهر أبريل .2019

محطــة التحكــم بالروائــح فــي منطقــة مدينــة محمــد
بــن زايــد ()WS - 04

.
.
.

بلغت نسبة إنجاز المحطة .% 85
جاري تنفيذ أعمال التركيب الكهرو ميكانيكية والتوصيالت مع المرافق.
من المقرر بدء االختبار والتشغيل خالل شهر أبريل .2019

إنجازات مكتب التنظيم

مكتب المدير العام

العمل مع جميع القطاعات واإلدارات لتحقيق التالي:

نظرة عامة عن مكتب التنظيم:

.

أنشــئ مكتــب التنظيــم فــي ينايــر مــن العــام  ،2011ويتبــع مكتــب المديــر
العــام فــي الهيــكل التنظيمــي لشــركة أبــو ظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي،
ويعمــل المكتــب بــدور حيــوي كحلقــة وصــل بيــن الشــركة ودائــرة الطاقــة.
يهــدف المكتــب لتوفيــر المعلومــات الموثوقــة والدقيقــة للجهــات
المختصــة لتتطابــق مــع األهــداف التنظيميــة.
ونشر الوعي بمتطلبات التنظيم في مجاالت العمل المختلفة.
ويقــوم المكتــب بالعمــل والتعــاون مــع جميــع القطاعــات واإلدارات فــي
الشــركة لتحقيــق األهــداف المرجــوة.

.
.
.

.
.
.
.
.
.

التنسيق والوفاء بجميع متطلبات الترخيص الصادرة من دائرة الطاقة.
تحليل التقارير والتوصيات لتحسين مستوى األداء التنظيمي.
مناقشــة ورفــع التوصيــات الخاصــة بمســتويات التعرفــة والرســوم األخــرى
مــع الجهــات التنظيميــة.
إجــراء االتصــاالت الداخليــة مــع األقســام واإلدارات بخصــوص األنشــطة ذات
الصلــة.
تسهيل سير وتسليم التقارير لدائرة الطاقة.
مــا يكلــف بــه مــن مهــام ذات عالقــة ،علــى ســبيل المثــال جمــع البيانــات
المطلوبــة لشــركة أبوظبــي التنمويــة القابضــة.

الهيكل التنظيمي
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري
إﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﺸﺮوع 1
إﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﺸﺮوع 2

ﻣﺤﻠﻞ أول ﺑﻴﺎﻧﺎت

ﻣﺤﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ

ﻣﺤﻠﻞ ﻧﺴﺐ اﻻداء

ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

أداء االمتثال للترخيص خالل 2018 – 2014
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔاﺳﻌﺎر  -أداء
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺧﻼل 2018 - 2014
%100
%94

%95
%91

%92
%91

%88

%87

%88

%82

%86
%78
%78

%90

%84

%80

%80
%76

%85

%77

%76

%75
%70

%68

%68

%60

%59

%61

%65

%55

%56

%50
%46
%46

%45
%40

2017

2018
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﻦ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ

2016
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ
واﻟﺘﺤﻜﻢ )ﺗﺮاﻧﺴﻜﻮ(

2015
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

2014
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

يوضح الرسم البياني أعاله البيانات المقدمة من المنظم (دائرة الطاقة) حيث تربعت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على هرم
الشركات الخمس الكبرى التابعة لدائرة الطاقة من ناحية االمتثال للمتطلبات التنظيمية بنسبة  % 94لعام .2018
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التقارير التنظيمية التي قدمها مكتب التنظيم خالل عام 2018
Q1

.
.
.

Q2

تقرير معايير األمان
سجل المعالجة والتوريد
مطابقة التدفقات التجارية و تقرير التفتيش

.
.
.

بيانات أداء األصول
بيانات أداء الخدمة
التدفق والحمولة لمرحلة المعالجة
التدفق والحمولة لمرحلة التخلص
االلتــزام بجــودة الميــاه والمخلفــات المعــاد
تدويرهــا
مطابقــة االلتــزام بالتدفــق التجــاري وســجل
تفتيــش النطــاق قليــل المخاطــر

.
.

.
.
.
.
.
.

حسابات األعمال المنفصلة
قائمة مراقبة األسعار
الخطة الخمسية

األداء المالي في العام
المنصرم
الطلب المتوقع والقدرة
التحليلية لمدة خمس
سنوات
البرنامج الرأسمالي للسنوات
الخمس القادمة

.

Q3

.

حساب األرباح
والخسائر النصف
سنوي

.

األداء المالي في
األشــهر الستة األولى
من الســنة الحالية

.
.
.

Q4

تقرير المعلومات السنوي
تقريــر معلومــات الحــد األقصــى لإليــرادات المســموح
بهــا والتعرفــة.
تقرير برنامج إدارة استمرارية االعمال.

.
.
.
.
.

“يرفع تقريرا ً شامل” في التقارير األخرى
باإلضافة
تصنيفات العمالء والتوقعات
التنبؤ بالتكلفة التشغيلية
أعداد الموظفين وتفاصيل التوطين
كميــة ميــاه الشــرب والميــاه العادمــة والمعالجــة،
إضافــة لعوامــل التشــغيل األخــرى لتســهيل حســاب
الحــد األقصــى لإليرادات المســموح بها والتعرفة
مــا تــم تحقيقــه لضمــان اســتمرارية األعمــال إضافة
للتحديات والتوصيات واالحتياجات

.

.
.
.

شهري
تقارير تخضع لتقييم مستقل
)SBAs, PCR, AIS( 3
تقارير أخرى 93

أبرز اإلنجازات

.
.
.
.

النجــاح فــي تقديــم جميــع تقاريــر المتطلبــات التنظيميــة بالدقــة والتوقيــت
المناســبين (إجمالــي  96تقريــر).
أعلــى درجــة امتثــال لمتطلبــات الترخيــص بيــن جميــع شــركات القطــاع
(.)% 94
التحسين المستمر لالمتثال بالمتطلبات التنظيمية.
كانــت مجــاالت التحســين المشــار إليهــا مــن قبــل المقيميــن الفنييــن
المســتقلين  )19AIS / 16 PCR ( 35تــم تحقيــق  30تحســين ًا ،وعــدد
التحســينات المقترحــة .)2AIS / 3 PCR( 5
الوصــول التفــاق بخصــوص ورقــة االستشــارة التنظيميــة بعــد  18شــهرا ً مــن

.

المناقشات والمفاوضات المكثفة مع دائرة الطاقة وهيئة مياه وكهرباء أبو
ظبي (دائــرة الطاقة حالي ًا).
موافقــة واعتمــاد دائــرة الطاقــة لقواعــد الممارســة المقدمــة مــن الشــركة
فيمــا يتعلــق باإلجــراءات التالية:
•تقديم الخدمة للمناطق النائية.
•تجنب اإلزعاج العام.
•إجراءات التعامل مع شكاوى المتعاملين.
•وكذلك اعتماد اتفاقية إمداد المواد الصلبة الحيوية.
جمع البيانات المطلوبة لشركة أبو ظبي التنموية القابضة.
مقترح تنمية اإليرادات الحكومية.
تحديث ميثاق مكتب التنظيم.

.

.
.
.
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مكتب المدير العام

إنجازات إدارة الصحة والسالمة والبيئة
قامت اإلدارة بإطالق ثالثة أفالم توعوية لتعزيز وعي األفراد
بمفاهيم السالمة والصحة المهنية وتتضمن التالي:
 1.1فيلم (مخاطر دخول األماكن المحصورة).
 2.2فيلم (مخاطر الحفريات).
 3.3فيلم (ثقافة السالمة).
مشــروع التحــول اإللكترونــي الذكــي فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة
والــذي يعتبــر منصــة إلكترونيــة تهــدف إلــى تســهيل عمليــات إعــداد التقاريــر
فــي اإلدارة.
مشــروع برنامــج الجوائــز والحوافــز فــي الصحــة والســامة والبيئــة حيــث
قامــت اإلدارة بإطــاق برنامــج الجوائــز ألصحــاب المصالح المشــتركة وتوزيع
جوائــز النســخة األولى.
مشــروع برنامــج الحمــات التوعويــة للصحــة والســامة والبيئــة يضمــن
هــذا المشــروع عقــد منتديــات وحمــات مــع أصحــاب المصالــح المشــتركة
(.)NDM, Underground Utilities, Incident Reporting
مشروع برنامج الصحة والذي يتضمن:
•برنامج تحدي المشي.
•تطبيق برامج مركز أبوظبي للصحة والسالمة المهنية
الذي يتضمن ورش عمل توعوية عن أمراض البيئة،
السكري ،التدخين و عن بنك الدم.
مشــروع اســتخدام الطائــرة بــدون طيــار فــي التفتيــش ،حيــث قامــت اإلدارة
بتدريــب عــدد مــن الموظفين على كيفية اســتخدام الطائرة وكيفية ربطها
مــع النظــام اإللكتروني في التفتيش.
مشــروع اســتخدام الواقــع االفتراضــي فــي التدريــب والتوعيــة لموضوعــات
الصحــة والســامة والبيئــة.
عمــل المقارنــات المعياريــة لمجــال الصحــة والســامة والبيئة مــع عدد من
الجهــات الحكوميــة منهــا (أدنــوك ،ترانســكو ،بلديــة دبــي ،مســاندة ،أينــوك و
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة).
تدريــب الموظفيــن الجــدد والطلبــة المتدربيــن علــى أساســيات الســامة
العامة.
التعــاون مــع الدفــاع المدنــي لتدريــب عــدد مــن موظفــي الشــركة علــى
الســامة مــن الحرائــق وكيفيــة التصــرف الســليم فــي حــاالت الطــوارئ.
الحصــول علــى الجائــزة الفضيــة مــن المعهــد البريطانــي الملكــي لمنــع
الحــوادث (.)RoSPA
الحصــول علــى شــهادة االعتــراف بنظــام الصحــة والســامة المهنيــة مــن
مركــز أبوظبــي للصحــة والســامة المهنيــة ()OSHAD_SF V 3.0
إكمــال قرابــة الســتين مليــون ســاعة عمــل مــن غيــر حــدوث حالــة وفــاة
منــذ  28مايــو .2015
القيام بإلحاق عددا ً من موظفي الشركة بالدورات التالية:
 1.1دورة ضغوطات العمل .
 2.2دورة المواد الخطرة.
 3.3دورة السالمة في المكاتب .
 4.4دورة الصحة والسالمة والبيئة .
 5.5دورة البصمة الكربونية .
 6.6دورة ثقافة السالمة .
 7.7دورة األماكن المحصورة .
 8.8ورشة مشروع حفظ النعمة .
 9.9ورشة تدريب على كرسي الطوارئ.
 1010ورشة توعوية عن معدات السالمة الشخصية.
 1111دورة عن هشاشة العظام وأسلوب الحياة.
إصدار وتطوير التنبيهات الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة.
إصــدار وتطويــر منشــورات أفضــل الــدروس المســتفادة فــي الصحــة
والســامة والبيئــة.
إصــدار مؤشــرات األداء إلدارة المخاطــر ومناقشــتها مــع اإلدارة العليــا فــي
الشــركة ومشــاركتها مــع موظفــي الشــركة والمعنييــن.
إطــاق المؤتمــر الخــاص بالصحــة والســامة المهنيــة مع أصحــاب المصالح
المشتركة.
المشاركة في أسبوع االستدامة.

.

.

.

.

تســعى إدارة الصحــة والســامة والبيئــة بشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي لتفعيــل وإدارة نظــام متكامــل يهدف لتعزيز حماية البيئة واألفراد في
أماكــن العمــل كمــا هــو موضــح بسياســة الصحــة والســامة والبيئــة  ،وتقوم
إدارة الصحــة والســامة والبيئــة بمراقبــة مخاطــر المشــاريع وعقــود التشــغيل
والصيانــة ،وقضايــا الســامة العامــة مــن خــال عمليــات التفتيــش والتدقيــق
المبنية على مدى الخطورة ،ومن خالل المشاركة في التدقيق الداخلي الدوري،
كمــا أن بيــان ومناقشــة الســلوكيات المتبعــة فــي مواقــع العمــل ،والــدروس
المســتفادة مــن الحــوادث الســابقة ،جميعهــا تســهم فــي الســيطرة علــى
المخاطــر ،ومــن أهــم مؤشــرات األداء الرئيســية للصحة والســامة والبيئة هي
الوصــول إلــى هــدف الـ”صفــر” فــي الوفيــات لموظفــي الشــركة وشــركائها من
مقاوليــن واستشــاريين وزوار.
ســاهمت إجــراءات إدارة الصحــة والســامة والبيئــة فــي زيــادة اإلدراك والوعــي
بالمخاطــر ،واتخــاذ القــرارات الصائبــة ،وبالتالــي تحســين جــودة تقييــم المخاطر،
و شــهد العــام  2018معــدل الخطــورة لإلصابــة المضيعــة للوقــتLTISR
بمقدار  2.5وهو دليل ملموس على نجاح نظام إدارة المخاطر في الشــركة.

ومن إنجازات إدارة الصحة والسالمة والبيئة هذا العام أيضًا:

.
.

قامــت اإلدارة بإجــراء دراســة لقيــاس انبعاثــات الكربــون الخاصــة بالشــركة
وتحديــد إمكانيــة خفــض هــذه االنبعاثــات.
تطبيــق أول معيــار إلدارة الكربــون فــي البنيــة التحتية ADSSC PAS 2080
والــذي يســمح للشــركة بتنفيــذ أفضــل الممارســات للحــد مــن االنبعاثــات
الكربونيــة وتضميــن عمليــة إدارة الكربــون فــي إدارة وتشــغيل األصــول.
تنفيذ مشروع نظام إدارة الطاقة  ISO 50001والذي يهدف إلى:

.

.

•بناء وتطبيق وتطوير واستمرارية تحسين نظام فعال
إلدارة الطاقة بما يتوافق مع افصل الممارسات العالمية
ومتطلبات األيزو .50001
•ضمان توفير واستخدام مزيج من التكنلوجيا والموارد
والعمليات التي تضمن تحقيق فاعلية نظام إدارة الطاقة.

تنفيــذ مشــروع تحديــث نظــام اإلدارة المتكاملــة ( )IMSإلــى أحــدث إصدارات
أنظمة الصحة والسالمة العالمية والمحلية.

.

•يهدف المشروع إلى تطوير نظام اإلدارة المتكاملة
واالمتثال للقوانين والتشريعات المحدثة في إمارة أبوظبي
وإلى أفضل الممارسات في مجال الصحة والسالمة
المهنية.

مشروع ثقافة الصحة والسالمة والبيئة اإلعالمية (حمايتكم سعادتنا).
•وفقا لمتطلبات مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنية

28

التقـــريـــر الـســـنوي 2018

.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

التقـــريـــر الـســـنوي 2018

29

إنجازات قطاع المشاريع
ضمــن جهــود شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي لتنفيــذ خطــة أبوظبــي
 ،2030أسســت الشــركة سلســلة مــن المشــروعات التطويريــة التــي تهــدف
إلــى رفــع كفــاءة شــبكات الصــرف الصحــي فــي إمــارة أبوظبــي وتلبيــة الطلــب
المتنامــي علــى خدمــات الصــرف الصحــي بفعــل النمــو االقتصــادي والســكاني
والتجــاري ،وذلــك بالتعــاون مع الشــركاء والجهات المعنية األخــرى في اإلمارة.
وتســعى الشــركة من خالل مشــاريع تحســين أصول الصرف الصحي إلى تطوير
البنية التحتية وشــبكات الصرف الصحي والمحطات بكفاءة عالية ومواصفات
عالمية لتحقيق رؤيتنا.
ً
ً
فقــد وضعــت الشــركة محفظــة اســتثمارية تتكــون مــن برنامــج تطويــر النفــق
االستراتيجي للصرف الصحي ( )STEPوالخطة االستثمارية التكتيكية (.)TIP

خطة االستثمار التكتيكية:
خطــة االســتثمار التكتيكيــة هــي برنامــج مخطــط أعــده قطــاع األصــول فــي
شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ،ويتــم تنفيــذه وتســليمه داخلي ًا عبر
قطاع المشــاريع بالشــركة ،وهذه المشــاريع متنوعة حسب تصنيف مكوناتها
فــي الخطــة التكتيكيــة (.)TIP

كما هو موضح في الجدول أدناه:

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺻﻮل

3,014.04

.

هــي عبــارة عــن مشــاريع اســتبدال أو إعــادة تأهيــل شــبكات الصــرف
الصحــي القديمــة وذلــك لتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة فــي المناطــق
الســكنية وتقليــل ملوحــة الميــاه المترســبة إلــى محطــات المعالجــة.

مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات الضخ:

.

وهــي مشــاريع خاصــة لرفــع كفــاءة المحطــات الســتيعاب التدفــق المتزايــد
من المناطق الســكنية الحديثة والســتيعاب النمو الســكاني.

مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات المعالجة:

.

وهــي مشــاريع خاصــة بتوســعة محطــات المعاجلــة الســتيعاب المناطــق
الســكنية الحديثــة.

مشــاريع لتوســعة شــبكات الصــرف الصحــي وتحســين أداء
األصــول:

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺮﻓﻊ

0.00

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت

515.88

ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

359.41

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

0.00

ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى

1,106.65

وهــي مشــاريع خاصــة بتحســين أصــول الشــركة لمواكبــة التطويــر
المســتقبلي بمــا يتماشــى مــع خطــة إمــارة أبوظبــي واســتيعاب النمــو
الســكاني لألمــارة.

مشاريع خطوط المياه المعالجة:

.

وهــي مشــاريع إنشــاء خطــوط ميــاه المعالجــة الرئيســية ألغــراض الزراعــة
التجميليــة والمســطحات الخضراء.

مشاريـع توصيالت المنازل في مناطق متفرقة:

.

وهــي مشــاريع تساهـــم فــي تصميــم بنيــة تحتيــة تســتوعب أكبــر عـــدد
ممكــن مـــن نقــاط توصيــل المنــازل بشــبكة الصــرف الصحــي ،هــذا باإلضافة
إلــى تحويــات خطــوط الصــرف القائمــة لتلبيــة احتياجــات المالك.

نبذة عن حجم المشاريع لعام :2018

.

يقــوم قطــاع المشــاريع حاليـ ًا بتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الحيويــة والهامــة
التــي تنــدرج ضمن الخطة االســتراتيجية الشــاملة لشــركة أبوظبــي لخدمات
الصــرف الصحــي فــي مختلــف مناطــق إمــارة أبوظبــي ،حيــث بلــغ عــدد تلــك
المشــاريع لعــام  28« 2018مشــروع ًا» تحــت إدارة قطــاع المشــاريع
بقيمــة إجماليــة تقــدر نحــو  4مليــار موزعــة علــى النحــو التالــي:

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  /اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى

%22

ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

%7

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺻﻮل

%61

%10
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت

30

مشــاريع إعــادة تأهيــل وصيانــة الخطــوط وتشــتمل علــى األعمــال
التاليــة:

.

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ /
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

وصف ألنواع المشاريع حسب طبيعة األعمال:
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ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

أﺑﻮﻇﺒﻲ

16

اﻟﻌﻴﻦ

8

اﻟﻈﻔﺮة

4

مشاريع البنية التحتية المنفذة بواسطة مساندة
“عقود غير مباشرة”:
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد

ﺑﻨﻲ ﻳﺎس

1

اﻟﺮﺣﺒﺔ

1

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ

2

اﻟﺴﻤﺤﺔ

1

ﺷﺨﺒﻮط

1

اﻟﺸﻮاﻣﺦ

2

اﻟﻤﻘﻄﻊ

1

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ

1

2.2مشــروع تحســين أداء شــبكات الصــرف الصحــي الموجــودة داخــل جزيــرة
أبوظبــي وزيــادة ســعة بعــض الشــبكات لتواكــب المتطلبــات المتوقعــة
مــن التطويــر الحالــي والمســتقبلي داخــل جزيــرة أبوظبــي ،وكذلــك وصــات
بعض الخطوط لتحســين جودة الخدمات المقدمة في المناطق الســكنية.

أما بالنسبة للمشاريع التي في طور المراحل
المتقدمة:

.
.
.

تم االنتهاء من مشروع المتفرقات بالمنطقة الغربية وجاري إغالقه.
جــاري العمــل علــى االنتهــاء مــن محطــة الضــخ الرئيســية بجزيــرة الريــم
لخدمــة الزيــادة الســكانية وكذلــك شــبكة الصــرف الصحــي.
وكذلــك بالنســبة إلــى مشــروع رفع القدرة االســتيعابية لمحطــات المعالجة
لميــاه الصــرف الصحــي فــي المناطــق النائيــة فــي كل مــن القــوع ووادي فلــي
والهيــر ،فقــد تــم االنتهــاء بنســبة  ،% 75حيــث يهــدف المشــروع إلــى رفــع
القــدرة االســتيعابية لمحطــة معالجــة الهيــر مــن  1250متــر مكعــب إلــى
 3900متــر مكعــب فــي اليــوم ،ورفــع القــدرة االســتيعابية لمحطــة معالجة
القــــوع مــن  1680متــر مكعــب إلــى  4480متــر مكعــب فــي اليــوم،
باإلضافــة إلــى رفــع القــدرة االســتيعابية لمحطة معالجــة وادي َف َل ْي بمنطقة
ناهــل مــن  840متــر مكعــب إلــى  2090متــر مكعــب فــي اليــوم.

عقود االستشاريين لإلشراف على المطورين:
هنــاك خمســة عقــود استشــارية فــي الوقــت الحالــي ،يتم اإلشــراف مــن خاللها
علــى  200مشــروع ًا فــي مختلــف المراحــل التــي تتضمــن التصميــم والتنفيــذ
واالســتالم ،وتتضمن تلك المشــاريع أعما ًال متنوعة من إنشــاء شبكات صرف
صحــي ومحطــات ضــخ ومحطــات معالجــة فــي مناطــق مختلفــة مــن أبوظبــي
والعيــن والظفــرة .تبلــغ التكلفــة التقديريــة لجميــع المشــاريع التطوريــة فــي
مرحلــة التنفيــذ  1.1مليــار درهــم ،وتــم اســتالم  14مشــروع ًا حســب الخطــة
المرحليــة منهــا بقيمــة  477مليــون درهــم خــال عــام .2018

نبذة عن المشاريع المنجزة:
تــم إغــاق عــدد  5مشــاريع استشــاريين وتــم االنتهــاء مــن إعــداد الحســابات
الختاميــة لعــدد  9عقــود مقاولــة وصرف جميع مســتحقات المقاول ومن أهم
تلك المشــاريع:

.
.

مشــروع إنشــاء خــط رئيســي مجمــع لتأهيــل شــبكة الصــرف الصحــي والبــر
الرئيســي وإلغــاء عــدد  13محطــة ضــخ والتوصيــل علــى النفــق االســتراتيجي.
مشــروع إنشــاء محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بالمرفــأ وبــدع
المطاوعــة واســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الــري وزيــادة القــدرة الزراعيــة
والحفــاظ علــى ميــاه اآلبــار.
مشــروع شــبكة الصــرف الصحــي بمدينــة العيــن بمنطقــة العيــن الفايضــة
لتخــدم المطوريــن فالمســاكن الجديــدة.
مشــروع إعــادة تأهيــل شــبكات الصــرف الصحــي بمصفــح وجزيــرة أبوظبــي
لزيــادة الســعة االســتيعابية لمواكبــة الزيــادة الســكانية.

.
.

نبذة عن اإلنجازات المرحلية للمشاريع الرئيسية:
تــم البــدء فــي تنفيــذ مشــاريع ضمــن خطــة الشــركة لعــام 2018
تتلخــص في:
1.1مشــروع تحســين األصــول بمنطقــة مدينــة خليفــة وباتجاه مــوازي للمطار
الجديــد ويخــدم جزيــرة يــاس مــع امتــداد مســتقبلي لخدمــة منطقتــي
الشــهامة والباهيــة ،وبقيمــة إجمالية  424مليــون درهم بطول  34كيلو
متــر بقطــر  500مــم الــى 2800مــم.
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إنجازات قطاع إدارة األصول
نبذة عن قطاع إدارة األصول
نشــاء قطــاع إدارة األصــول فــي العــام ( )2006بعــد تأســيس شــركة أبوظبــي
لخدمات الصرف الصحي لتوفير خدمات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي ،كما
تــم إعــادة هيكلــة القطــاع فــي العــام ( )2016وذلــك إلنجــاز األعمــال الموكلــة
إليه بســرعة وكفاءة أفضل ،ويقوم القطاع بمقام المركز لجميع النشــاطات
ـداء مــن مرحلــة التخطيــط والتنبــؤ لتلبيــة متطلبــات خطــة أبوظبــي،
الفنيــة ابتـ ً
وحتــى مرحلــة تقييــم األصــول وتســجيلها ،كمــا أن القطــاع يُعنــى بالنظــر فــي
المواصفــات القياســية والفنيــة لألصــول وتراخيــص البنــاء وشــهادات عــدم
الممانعــة.
يعمــل القطــاع وفــق منهجيــة واضحــة تحــدد بمؤشــرات أداء تشــغيلية تحدث
ســنوي ًا بالتنســيق مــع إدارة التخطيــط االســتراتيجي واالتصــال لتعكــس رؤيــة
الشــركة الملخصة بالخريطة االســتراتيجية لضمان المواءمة معها وتحسين
مســتوى القطــاع بشــكل مســتمر ،ويقــدم خدماتــه لمتعاملــي الشــركة مــن
خــال الــرد علــى طلبــات عــدم الممانعــة و تقديــم خدمــات نظــم المعلومــات
الجغرافيــة بدقــة و فــي زمــن قياســي.
ويدعــم القطــاع مفهــوم التوطيــن ويتعامــل معــه بشــكل جــدي وذلــك ال
باســتقطاب الكــوادر الوطنيــة والعمــل علــى نقــل الخبرة المكتســبة مــن أفراد
القطــاع بطريقــة سلســة تضمن اســتمرارية العمل وبشــكل منظــم ،ويعتمد
قطــاع إدارة األصــول علــى تنفيــذ خطــة متكاملــة لرفــع معــدالت التوطيــن فــي
الشــركة منــذ تأسيســها وذلــك تنفيــذا ً لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة وتحقيقـ ًا
لخطة أبوظبي  ،2030وتماشــيا مع الخطة االســتراتيجية للشــركة التي ترتكز
علــى االهتمــام بالمــوارد البشــرية وجــذب الكفــاءات المواطنــة ،واعتمــاد خطــة
اإلحــال والتوطيــن ،وعــرض نتائــج التوطيــن والوقــوف علــى النســب الحقيقيــة
لمتابعــة العوائــق وتذليلهــا وزيــادة معــدل التوظيــف ،وتمثــل نســبة التوطيــن
حاليــا ( )% 89مــن إجمالــي عــدد المــوارد البشــرية فــي القطــاع والبالــغ عددهــا
( )73موظــف وموظفــة.

االستراتيجية واألداء المؤسسي لقطاع إدارة األصول
تســهم مهــام قطــاع إدارة األصــول وأهدافــه االســتراتيجية فــي تحقيــق
اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا ،وقــد تــم وضــع الخطــط التشــغيلية للقطــاع
واإلدارة التابعــة لــه لتحقيــق ذلــك ،حيــث تمثلــت مهمــة القطــاع فــي خدمــة
المتعامليــن عــن طريــق اإلدارة األمثــل لألصــول عبــر تلبيــة المتطلبــات
المســتقبلية المحــددة مــن خــال التفاعــل مــع الشــركاء ،وحــددت األهــداف
االســتراتيجية كمــا يلــي:

.
.
.
.

التخطيــط االســتراتيجي لمتطلبــات البنيــة التحتيــة وخطط اســتثمار األصول
لتلبيــة المتطلبــات بكفاءة عالية وبطريقة آمنة ومســتدامة.
تطويــر مواصفــات ومعاييــر الشــركة وتحديــث دليــل التصميــم وتطويــر
وتوقيــع االتفاقيــات مــع المطوريــن.
الرد على طلبات السادة المتعاملين بدقة وفي زمن قياسي.
إدارة سجل أصول الشركة.

يقــوم القطــاع بدعــم الخطــة االســتراتيجية للشــركة مــن خــال ثالثــة أهــداف
وعشــرة مؤشــرات أداء ومبادرة واحدة ،كما يقوم القطاع بدعم خطة أبوظبي
 2030مــن خــال مؤشــري أداء ،وتلخــص الخطــة التشــغيلية للقطــاع فــي
أربعــة عشــر هدفـ ًا ،و واحــد وعشــرين مؤشــر أداء وســت مبــادرات ،كمــا يقــوم
القطــاع بعقــد اجتماعــات دوريــة ( )DPRMلمراجعــه نتائــج مؤشــرات األداء
واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الفوريــة ومراقبــة إنجازهــا لضمــان الوصــول إلــى
النتائــج المطلوبة.
يتكــون القطــاع مــن :ثــاث إدارات ممثلة فــي إدارة أداء األصول – أبوظبي ،وإدارة
أداء األصول – العين ،وإدارة التخطيط والتنبؤ.
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إدارة أداء األصول  -أبوظبي

.

تــم إنجــاز  30,021معاملــة مــن قبــل قســم الخدمــات الفنيــة فــي أبوظبــي
فــي ســنة  ،2018وقــد بلغــت نســبة إنجــاز المعامــات فــي الوقــت المحــدد
 % 84مــن مجمــوع المعامــات ،فيمــا قــد تم تحديد ثالث أيام عمل كحد
أقصــى إلنجــاز المعامــات ،وتعتبــر هــذه المــدة قياســية بالمقارنــة بالجهــات
الخارجية األخرى التي تقوم بمعامالت مشــابه.
يقــدم قســم الخدمــات الفنيــة فــي إدارة أداء األصــول ثمانية عشــر نوع ًا من
الخدمــات ،وقــد تمــت أتمتة جميع الخدمات ليتم تقديمها إلكتروني ًا ،لتصل
نســبة المعامــات المقدمــة عبــر القنــوات اإللكترونيــة فــي عــام  2018إلــى
 ،% 99.3ويتــم قياســها فــي الخطــة التشــغيلية لإلدارة.
تمــت المشــاركة فــي مبــادرات حكومــة أبوظبــي مثــل :ورش عمــل برنامــج
شــهادات عــدم الممانعــة ،والمنصــة الحكوميــة الموحــدة لتراخيــص البنــاء،
وبرنامــج البيانــات المكانيــة ،ولجنــة تجهيــز المناطــق ،وشــاركنا أيضــا فــي
المبــادرات الحكوميــة الخاصــة بالربــط التقنــي بيــن أنظمــة شــركة أبوظبــي
لخدمــات الصــرف الصحــي والمجلــس التنفيــذي ودائــرة التخطيــط العمرانــي
والبلديــات ،وإنجــاز تبــادل بيانــات ســير عمــل المشــاريع الرأســمالية
والبيانــات المكانيــة لمشــاريع الشــركة عبــر األقنيــة التقنيــة المحــددة فــي
ورش العمــل.
تــم تنفيــذ  1,048معاملــة طلــب بيانــات ومعلومــات مــن نظــام
المعلومــات الجغرافيــة ،بنســبة  % 20زيــادة عــن إجمالــي المعامــات
فــي عــام 2018م بالمقارنــة مــع عــام 2017م ،و تجــدر اإلشــارة إلــى زيــادة
أعداد المستخدمين المباشرين لنظم المعلومات الجغرافية نتيجة القيام

.
.

.

مشاريع رأسمالية تم اعتمادها لعام

بدعــوة المســتخدمين إلــى دورات تعريفيــة وتدريبيــة ،والــذي أســهم بــدوره
فــي تمكيــن المســتخدمين مــن الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة،
والوصــول إلــى المخططــات والخرائــط بســهولة ويســر.
بلــغ إجمالــي عــدد األصــول في نظــم المعلومــات الجغرافية لمدينــة أبوظبي
ومنطقــة العيــن ومنطقــة الظفــرة  1,768,535أصــل ،ســاهم فــي إدراجهــا
وتحديــث بياناتهــا قســمي نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي أبوظبــي
ومنطقــة العيــن ،حيــث تــم تحديــث قواعــد بيانــات نظــم المعلومــات
الجغرافيــة بالشــركة علــى مرحلتيــن رئيســيتين ،المرحلــة األولــى تحديــث
األصــول قيــد التصميــم واإلنشــاء ،والمرحلــة الثانيــة عند االنتهــاء من تنفيذ
األصــول ،حيــث يتــم تحويــل حالــة األصول إلى األصــول القائم والمســتخدمة،
ً
موزعة
وقــد تــم تحديــث مــا يعــادل  101نــوع مــن األصــول التابعــة للشــركة
علــى  9قواعــد بيانــات رئيســية.
تمكــن قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة بمدينــة أبوظبــي -التابــع
إلدارة أداء األصــول فــي أبوظبــي -مــن إضافــة  21,269أصــل جديــد إلــى أصول
الشــركة ،وتحديــث مــا يقــارب مــن  51,550مــن بيانــات األصــول الســابقة
الموجــودة فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة ،وقــد تــم تحســين ورفــع دقــة
البيانــات وجهوزيتهــا بنســبة .% 0.9
تمت مراجعة  318شــهادة اســتالم مخططات حســب التنفيذ ومعلومات
نظام المعلومات الجغرافية ومعلومات تسجيل األصول.
تــم إصــدار  178شــهادة اســتالم معلومــات أصــول الصــرف الصحــي تتضمن
النمــاذج الجديــدة المعتمــدة إلصــدار شــهادة االســتالم ومخططات حســب
التشــييد ومعلومــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة ومعلومــات تســجيل
األصــول -ليصــل إجمالــي الشــهادات الصــادرة إلــى  563شــهادة.
تــم توفيــر معلومــات ســجل األصــول للمشــاريع المنجــزة كليـ ًا والمنجــزة
جزئيـ ًا ومشــاريع التطويــر ،حيــث قــام فريــق عمــل تســجيل األصــول بتوفيــر
جميــع البيانــات المطلوبــة لرســملة األصــول لعــام 2018م البالــغ عددهــا

.

.

.
.
.

حوالــي  17,639أصــل وبقيمــة إجماليــة  1,256,379,792درهم ،ويســهم
ذلــك فــي تحديــث بيانــات الشــركة والتقاريــر الماليــة ،ورفــع كفــاءة ودقــة
تســجيل األصــول.

المشاريع التشغيلية

.

تــم إنجــاز مشــروع تطويــر وزيــادة التطبيقــات الخاصــة بتراخيــص الشــركة،
وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة لعمليــات التفتيــش الخاصــة بإصــدار شــهادات
عــدم الممانعــة والتراخيــص لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
وقــد بلغــت تكلفــة المشــروع  2,469,750درهــم ،وتســتمر فتــرة ضمــان
المشــروع وأعمــال الصيانــة والدعــم الفنــي لمــدة ثــاث ســنوات ،ويتــم خالل
هــذه الفتــرة إضافة بعض المخرجات التحســينية الجديدة ،مثل:
تطوير وتفعيل ثالثة تطبيقات إضافية لخدمات الشركة ،وهي:

.

•طلب شهادة عدم ممانعة مبدئية لغرض ترخيص البناء.
•طلب مخططات وبيانات جغرافية ألصول – شبكات
الصرف الصحي.
•طلب إصدار تصريح لتفريغ صهريج مياه الصرف الصحي
في المصبات المخصصة التابعة لشركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي.
وضــع الخطــط التحســينية لدعــم خدمــات الشــركة ،وتضــم الخطــط عشــرة
مبــادرات ،ســيتم تطويرهــا وتفعيلهــا فــي ســنة 2019م.
إعــداد دراســة الخطــة الخاصــة بالربــط الكامــل لتطبيــق ”إدارة المعامــات
للرخــص التجاريــة “مع التطبيقــات األخرى التابعة لدائرة التنمية االقتصادية،
ووضــع آليــة التنفيــذ ،باإلضافــة إلــى الربــط بيــن أنظمــة إصــدار شــهادات عــدم
الممانعــة والتراخيــص بالشــركة وأنظمــة شــهادات عــدم الممانعــة إلمــارة
أبوظبــي التابــع لدائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات.

.
.

.

بــدأ تنفيــذ مشــروع تطويــر ورفــع كفــاءة نظــم المعلومــات الجغرافيــة ،وقد
بلغــت تكلفة المشــروع  5,566,000درهم.

ويهدف المشروع إلى توفير المخرجات التالية:

.

تحســين ورفــع كفــاءة نظــم المعلومــات الجغرافيــة الحاليــة علــى متصفــح
الخرائــط بشــبكة اإلنترنــت ،وتوفيــر حلــول لســطح المكتــب ،ويتضمــن ذلك
تطوير وتحســين أكثر من عشــرة تطبيقات.
ترقية وتحديث تطبيق سيتريكس ( )Citrixوقواعد البيانات التابعة له.
تطويــر لوحــة عــرض النتائــج علــى صنــاع القــرار ،مــن خــال توفيــر أدوات
ولوحات عرض مؤشرات أداء رئيسية وداعمة ،وعرض سير عمل تطبيقات
خدمــات الصرف الصحي.
ربط قواعد بيانات خارطة األساس مع هيئة األنظمة والخدمات الذكية.
وقواعــد بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة ،ليتــم تحديــث البيانــات
بشــكل يومــي.
تطويــر وإنشــاء الخطــة االســتراتيجية بحلتهــا الجديــدة لنظــم المعلومــات
الجغرافية.
الصيانة والدعم الفني – لمدة عامين.

.
.

.
.
.
.

إدارة أداء األصول -العين

.

بلــغ عــدد المعامــات التــي تــم إنجازهــا فــي قســم الخدمــات الفنيــة – العين
 11,585معاملــة لســنة 2018م ،وقــد بلغــت نســبة إنجــاز المعامــات فــي
الوقــت المحــدد  % 84مــن مجمــوع المعامــات ،فيما قد تــم تحديد ثالث
أيــام عمــل كحــد أقصــى إلنجــاز المعامــات ،وبنســبة  % 100عبــر القنــوات
الرقمية.
تمــت أتمتــة جميــع معامــات قســم الخدمــات الفنية – العين إلــى األنظمة
اإللكترونيــة لتصبــح النســبة  ،% 100بحيــث يتــم تقديم جميــع المعامالت
حالي ًا بشكل إلكتروني.
تــم تنظيــم عــدة ورش عمــل لتوعيــة االستشــاريين باالشــتراطات الخاصــة
بمعامالت اعتماد المخططات في شــركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
تــم تنفيــذ مبــادرة االجتماعــات التنســيقية بيــن الجهــات الخدميــة كشــركة
العيــن للتوزيــع وبلديــة مدينــة العيــن بغــرض إيجــاد حلــول فنيــة متعلقــة
بمعامــات اعتمــاد المخططــات وتراخيــص البنــاء.

.
.
.
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.
.

تــم إنجــاز  189طلــب مــن خــال نظــم المعلومــات الجغرافيــة موزعــة
حســب نــوع الطلــب المقــدم.
قــد ســاهمت أربــع دورات تدريبيــة موزعــة خــال العــام  2018ومقدمــة مــن
فريق نظم المعلومات الجغرافية على النظام في رفع أعداد المستخدمين
المباشــرين لنظــم المعلومــات الجغرافيــة ،وفــي تمكيــن المســتخدمين
مــن الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة الســتخدام نظــم المعلومــات
الجغرافيــة ،والتدريــب علــى كيفيــة اســتخدام بوابــة تقديــم معامــات نظــم
المعلومــات الجغرافيــة ،باإلضافــة إلــى التدريــب علــى اســتخدام برنامــج إدارة
التراخيــص التابــع لشــركة أبوظبي لخدمــات الصرف الصحي.
بلــغ عــدد المشــاريع التــي تــم رســمها فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة
وتحديــث بياناتهــا تســعة وســتون مشــروع ًا ،بإجمالــي  641مخطــط،
وإجمالــي  22,897أصــول محدثــة فــي النظــام،
ويضــم تحديــث قواعــد البيانــات لنظــم المعلومــات الجغرافيــة مرحلتيــن
رئيســيتين:

.
.

.

•المرحلة األولى أصول قيد التصميم واإلنشاء ،وقد تم
تحديث  33مشروع ،بإجمالي  172مخطط ،وبلغت عدد
األصول المحدثة في النظام  4,962أصل.
•أما المرحلة الثانية فتبدأ عند االنتهاء من تنفيذ المشروع،
وتحول حالة األصول إلى أصول قائمة ومستخدمة ،وقد
ُ
ستة وثالثون مشروع ًا  ،بإجمالي  469مخطط،
تم تحديث
وبلغت عدد األصول المحدثة في النظام  17,935أصل.

زادة أعــداد األصــول المحدثــة بنســبة  % 2.6بعــد تحديــث  17,935أصل في
قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية خالل عام 2018م ،ليصل إجمالي
األصــول فــي قواعــد بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة إلــى 666,312
أصــل فــي عــام  ،2018فــي مقابــل  648,377أصــل فــي 2017م ،وقــد تــم
تحديــث اثنــان وتســعون نوع ـ ًا مختلف ـ ًا مــن أصــول الشــركة موزعـ ً
ـة علــى
ســبع قواعــد بيانــات رئيســية.
تــم تحســين دقــة بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة بمقــدار % 5.3
فــي عــام 2018م حيــث بلــغ عــدد األصــول التــي تــم تعديلهــا فــي قاعــدة
بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافية  35,190أصــل ،مقارنة بالعدد اإلجمالي
ألصــول منطقــة العيــن البالغــة  666,312أصل.

.

إدارة التخطيط والتنبؤ

.
.
.
.
.

تــم التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم مــع شــركة تواصــل لالســتثمار العقــاري
ليصــل إجمالــي عــدد مذكــرات التفاهــم الموقعة إلى ســتة وثالثون مذكرة.
تــم توقيــع خمســة اتفاقيــات نقــل األصــول ،ليصــل إجمالــي االتفاقيــات
الموقعــة إلــى ســبعة وســبعون اتفاقيــة.
يتــم مناقشــة اثنــى عشــر مذكــرة تفاهــم واتفاقيــة نقــل أصــول الصــرف
الصحــي.
تــم تجديــد عضويــة شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي معهــد
المواصفــات القياســية البريطانيــة  BSIلعــام .2018
تمــت المســاهمة فــي تقييــم اثنــان وســبعين طلب ـ ًا مقــدم مــن مختلــف
الشــركات ليتــم تســجيلها فــي قوائــم المــوردون المعتمــدون لشــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي وذلــك بالتنســيق مــع لجنــة تســجيل
المــواد وإدارة التوريــد.
تــم تنفيــذ قــرار نقــل أصــول الميــاه المعالجــة مــن شــركة أبوظبــي لخدمات
الصــرف الصحــي إلــى شــركة أبوظبــي للتوزيــع ألصــول الميــاه المعالجــة فــي
أبوظبــي والظفــرة وشــركة العيــن للتوزيــع ألصــول الميــاه المعالجــة فــي
منطقة العين ،وقد تم التوقيع على واحد وعشرون اتفاقية لنقاط الربط مع
شــركة العين للتوزيع وثالثة عشــر اتفاقية لنقاط الربط مع شــركة أبوظبي
للتوزيــع ،باإلضافــة إلــى إنجــاز نمــوذج اتفاقيــة نقــل األصــول واعتمادها وجاري
العمــل علــى توقيعهــا ،كمــا تمت مناقشــة اتفاقيــة توريد الميــاه المعالجة
بيــن اطــراف االتفاقيــة وهــم شــركة أبوظبــي للصــرف الصحــي وشــركات
التوزيــع ودائــرة الطاقــة (مكتــب التنظيم والرقابة) وجــاري العمل على إعداد
االتفاقيــة النهائيــة.

.

أو ً
ال :مشاريع المطورين
تــم إســناد ســبعة مشــاريع تطويريــة جديــدة إلــى استشــاري الشــركة لمتابعــة
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أعمــال المطوريــن المنفذيــن ألصول الصرف الصحي فــي مناطقهم التطويرية
ومــن ثــم نقــل هذه األصــول إلى الشــركة ومن أهمها:

.
.
.

مشروع تطوير جنان ( )Villas 55للمطور مدن العقارية.
مشروع تطوير عالم المحركات في منطقة الشامخة للمطور الدار.
مشــروع تطويــر قصــر الجــرف الواقــع علــى القســيمة رقــم أحــد عشــر فــي
حــوض الجــرف – حــزام الغابــات للمطــور إمــكان ،وقــد بلــغ عــدد الوحــدات
الســكنية  294وحــدة وقــدر عــدد الســكان بحوالــي  1,984نســمة.
مشــروع تطويــر ثــاث أحــواض في منطقــة الوثبة باإلضافة إلى  64قســيمة
في منطقة شمال بني ياس من قبل المطور شركة مساندة.
مشــروع مدينــة أبوظبــي للســيارات فــي إيــكاد ( 5مشــروع تطويــر رحايــا)
وقــد بلغــت عــدد الوحــدات  1,758وحــدة متنوعــة بيــن ســكنية وتجاريــة
وصناعيــة ودينيــة وغيرهــا ،وقــدر عــدد الســكان بحوالــي  99,848نســمة.
مشروع تطوير جزيرة الجبيل.
مشروع تطوير الغدير المرحلة .2

.
.
.
.

ثاني ًا :المشاريع الرأسمالية
مشاريع رأسمالية تحت االعتماد لعام 2019

.

تــم تحديــد عشــر مشــاريع منهــا ســبعة مشــاريع رأســمالية ذات أولويــة
عالية وثالث مشــاريع ذات أولوية متوســطة لعام 2019م بتكلفة تقديرية
 595.5مليــون درهــم وتدفــق نقــدي  96مليــون درهــم للعــرض علــى لجنة
تقييــم المشــاريع الرأســمالية العتمــاد ميزانيتهــا والمدة الزمنيــة لتنفيذها،
وتضم المشــاريع ما يلي:

1.1تقديم خدمات استشــارية ألعمال مشــاريع التطوير المســتقبلية في إمارة
أبوظبي ،بميزانية تقديرية بلغت  30مليون درهم ،ومدة تنفيذ  48شــهرا ً.
2.2خدمــات استشــارية إلنشــاء محطــة معالجــة جديــدة فــي منطقــة العيــن –
منطقــة الســاد  -المرحلــة  ،1بميزانيــة تقديريــة بلغــت  37.5مليــون درهــم،
ومــدة تنفيــذ  60شــهرا ً.
3.3خدمــات استشــارية لتصميــم أعمــال تأهيــل واســتبدال خطــوط الصــرف
الصحــي القائمــة فــي منطقــة العيــن (المرحلــة  ،)1بميزانيــة تقديريــة بلغــت
 7مليــون درهــم ،ومــدة تنفيــذ  24شــهرا ً.
4.4خدمــات استشــارية إلعــادة تأهيــل شــبكات ومحطــات الضــخ فــي منطقــة
الظفــرة (المرحلــة  – 1المرفــأ ومدينــة زايد وليوا) ،بميزانية تقديرية بلغت 6
مليــون درهــم ،ومــدة تنفيــذ  24شــهرا ً.
5.5خدمــات استشــارية لمراجعــة أعمــال التصميــم والتنســيق ومراجعــة
أعمــال اإلنشــاء ألعمــال الصــرف الصحــي  -أبوظبــي ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت
 30مليــون درهــم ،ومــدة تنفيــذ  24شــهرا ً.
6.6إنشــاء توصيــات صــرف صحــي واألعمــال المتعلقــة بهــا فــي مدينــة أبوظبي
ومنطقــة الظفــرة ،بميزانيــة تقديريــة بلغت  115مليــون درهم ،ومدة تنفيذ
 36شــهرا ً.
7.7مشــروع تركيــب عــدادات التدفــق للقيــاس الدقيــق لتدفقــات نقــل
ميــاه الصــرف الصحــي والميــاه المعالجــة فــي جميــع نقــاط الربــط مــع

المســتخدمين النهائييــن فــي إمــارة أبوظبــي ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت 48
مليــون درهــم ،ومــدة تنفيــذ  48شــهرا ً.
8.8مشــروع توســعة وتطويــر مركــز للمراقبــة والتحكــم ( )SCADAلشــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت  54مليــون
درهــم ،ومــدة تنفيــذ  36شــهرا ً.
9.9إعــادة تأهيــل ورفــع القــدرة االســتيعابية لمحطــات الضــخ فــي إمــارة أبوظبــي
– المرحلــة  ،1بميزانيــة تقديريــة بلغــت  129مليــون درهم ،ومدة تنفيذ 48
شــهرا ً.
1010رفــع القــدرة االســتيعابية لمحطــة معالجــة مياه الصرف الصحــي في غنتوت
والشــويب وجزيــرة صيــر بنــي يــاس ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت  139مليــون
درهــم ،ومــدة تنفيــذ  48شــهرا ً.

مشاريع رأسمالية تم اعتمادها لعام 2018

.

تــم اعتمــاد ســبعة مشــاريع رأســمالية ذات أولويــة عاليــة لعــام 2018م
مــن أصــل عشــر مشــاريع تــم طلــب اعتمادهــا وبتكلفــة تقديريــة 385
مليــون درهــم وتدفــق نقــدي  77.5مليــون درهــم  ،وســيتم تنفيذهــا
المشــاريع المعتمــدة مــن قبــل قطــاع إدارة المشــاريع خــال عــام 2018م،
ويقوم قطاع األصول بالتنســيق والمتابعة مع قطاع إدارة المشــاريع بشــأن
تحديــد نطــاق عمــل المشــاريع وتنفيذهــا حســب الجــدول الزمنــي المحــدد،
وتضمنــت قائمــة المشــاريع مــا يلــي:

1.1خدمات استشــارية إلنشــاء مركز للمراقبة والتحكم ( ،)SCADAبميزانية
تقديريــة بلغــت  2مليون درهم ،ومدة تنفيذ  24شــهرا ً.
2.2خدمــات استشــارية لإلشــراف علــى إنشــاء توصيــات صــرف صحــي واألعمال
المتعلقــة بهــا فــي إمارة أبوظبي ،بميزانية تقديريــة بلغت  30مليون درهم،
ومــدة تنفيذ  60شــهرا ً.
3.3مشروع خـطـة تحـسيـن األصول -منطقة العين (المرحلة الثانية) ،بميزانية
تقديرية بلغت  182مليون درهم ،ومدة تنفيذ  36شهرا ً.
4.4خدمــات استشــارية لمراجعــة أعمــال التصميم والتنســيق ومراجعة أعمال
اإلنشــاء ألعمــال الصــرف الصحــي باعتبارهــا جــزءا ً مــن األعمــال التطويريــة
الخاصــة بمنطقــة العيــن ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت  20مليــون درهم ،ومدة
تنفيــذ  36شــهرا ً.
5.5خدمــات استشــارية لزيــادة ســعة محطــة معالجــة منطقــة الفقــع وبينونــة
و غنتــوت وجزيــرة صيــر بنــي يــاس ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت  10مليــون
درهــم ،ومــدة تنفيــذ  60شــهرا ً.
6.6خدمــات استشــارية إلعــادة تأهيــل محطــات ضــخ الصرف الصحــي في مدينة
أبوظبــي و منطقــة العيــن (المرحلــة الثانيــة) ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت 15
مليــون درهــم ،ومــدة تنفيــذ  60شــهرا ً.
7.7إعــادة تأهيــل واســتبدال خطــوط الصــرف الصحــي القائمــة فــي منطقــة البــر
الرئيســي – أبوظبــي ،بميزانيــة تقديريــة بلغــت  126مليــون درهــم ،ومــدة
تنفيــذ  48شــهرا ً.

المـشــاريع التشغيلية

.

تــم إنجــاز مشــروع الخدمــات االستشــارات القانونيــة العامــة والمحاكــم
المحلية وخدمات ســكرتارية مجلس إدارة الشــركة ،ويهدف المشــروع إلى
توفيــر خدمــات استشــارات قانونيــة ودفــع الدعــاوي فــي المحاكــم المحليــة
وتطويــر ومراجعــة الشــروط القانونيــة لوثائــق اتفاقيــات نقــل أصــول الصــرف
الصحــي مــن الشــركاء الخارجييــن (مطــورون وجهــات حكوميــة) ،كمــا يوفــر
المشــروع خدمــات ســكرتارية مجلــس إدارة الشــركة ،وقــد بلغــت تكلفــة
المشــروع  4,000,000درهــم.
تــم إنجــاز مشــروع خدمــات استشــارية قانونيــة لمراجعــة المحاكــم
وتمثيــل الشــركة فــي المنازعــات ،ويهــدف المشــروع إلــى توفيــر الدعــم
القانونــي لشــؤون القانونيــة بالشــركة – الجهــة المســتفيدة مــن المشــروع
– ويتــم إدارة المشــروع مــن قبــل قطــاع إدارة األصــول ،وقــد بلغــت تكلفــة
الشــروع  500,000درهــم.
البــدء بتنفيــذ مشــروع تحديث بيانــات نظام المحاكاة المائيــة (Hydraulic
 ،)Modelوتطويــر النتائــج ،ورفــع كفــاءة وتطويــر مهــارة موظفــي إدارة
التخطيــط والتنبــؤ علــى اســتخدام النظــام ،وتطويــر آليــة رفــع تقاريــر حالــة
شــبكات الصــرف الصحــي

.
.
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إنجازات قطاع التشغيل والصيانة
إنجازات قطاع التشغيل والصيانة لعام 2018

عدد حوادث االنسداد التي تم حلها في القطاع العام

أ .الصحة والسالمة والبيئة
1.1أنجــز 164موظــف فــي عــام  2018مــن فريــق إدارة العقــود التابعــة لقطــاع
التشــغيل والصيانــة ومختبــرات البيئــة و 1222قــوى عاملــة مــن المقاولين
جميــع العمليــات الروتينيــة وأعمــال الصيانــة الطارئــة مــن دون حصــول أي
إصابــات عمــل.
2.2حققنــا بمجهــودات والتــزام موظفــي قطــاع التشــغيل والصيانــة بجميــع
إجراءات األمن والســامة بســجل ســامة ممتاز في جميع أعمال التشغيل
والصيانــة خــال عــام  2018مــن دون حصــول أي حــوادث خطــرة فــي إمــارة
أبوظبــي.

ب .التوطين
1.1حققــت قطــاع التشــغيل والصيانــة زيــادة فــي التوطيــن بنســبة % 90
خــال عــام .2018

اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
80

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة
0

ﺟﺰﻳﺮة أﺑﻮﻇﺒﻲ
761

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ
37

5.5تمــت خدمــات النقــل بالصهاريــج للمنشــئات الحكوميــة الغيــر متصلــة
بشــبكة الصــرف الصحــي بنجــاح ونُفــذت فــي موعدهــا وذلــك عــن طريــق
القيــام بـــ  162,629خدمــة نقــل بالصهاريــج فــي إمــارة أبوظبــي.

عدد طلبات خدمة نقل بالصهاريج المنجزة

اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
%90

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
148

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
165

اﻟﺴﻨﺔ
2018

ت .العمليات
1.1أنجــز قطــاع التشــغيل والصيانــة للعــام الثالــث علــى التوالــي أعلــى معاييــر
اســتمرارية عمــل النظــم اإلداريــة فــي عمليــات الشــركة وأدائهــا أثنــاء
قيامهــا بإصــاح أعمــال الطــوارئ المتضــررة مــن دون حــدوث أي فيضانات أو
تصريفــات إلــى البيئــة البحريــة.
2.2رُشــح قطــاع التشــغيل والصيانــة ضمــن أفضل عشــر هيئــات حكومية في
اســتمرارية عمل النظــم اإلدارية.
3.3حققنا في عام  2018نسبة  % 84في استمرارية عمل النظم اإلدارية.
4.4تم تحليل في  2018حوادث االنســدادات والعمل على أســبابها مما نتجت
عنها تجنب التلوث الناتج عن الفيضانات.

عدد حوادث االنسداد التي تم حلها في القطاع الخاص

اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
20668

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة
26151

ﺟﺰﻳﺮة أﺑﻮﻇﺒﻲ
8809

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ
91541
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اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
35159

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة
26151

ﺟﺰﻳﺮة أﺑﻮﻇﺒﻲ
7235

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ
91541

ث .نظام التحكم والمراقبة عن بعد (سكادا)
1.1اســتمرار تحديــث نظــام االتصــاالت عــن طريــق تركيب أجهزة مــودم حديثة
لشــبكة الهاتــف العــام فــي جميــع مراكــز المراقبــة المتواجــدة فــي منطقــة
الظفــرة  1والظفــرة  2بحيــث توجهنــا مــن التكنولوجيــا القديمــة إلــى
تكنولوجيــا الشــبكة البصريــة الفعالــة ســعتها بالجيجابايــت.
2.2تــم إيصــال مركــز تحكــم (ســكادا) الجديــد فــي مدينــة خليفــة الصناعية في
منطقــة (كيــزاد) أبوظبــي إلــى النظام الرئيســي.
3.3إعــادة دمــج مشــاريع ســكادا مــع مركــز تحكــم الميــاه ومركــز تحكــم
مراقبــة النظــم المؤنــس.
4.4جاري تطوير نظام سكادا جديد إلى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

ج .المختبرات البيئية
1.1قامــت مختبــرات أبوظبــي بالتقيــد الدقيــق مــع متطلبــات المنهــج اإلداري
المتكامــل و لقــد أنجزنــا جميــع المالحظــات المنتهية.
2.2أنجــزت المختبــرات فــي عــام  2018أهدافهــا عبــر الحــد مــن الميزانيــة
المخصصــة مــن خــال صنــع بعض المــواد الكيميائية في المختبــر بد ًال من
شــرائها مــن الموردين.
3.3أجــري تقييــم معتمــد مــن النظــام الوطنــي لالعتمــاد مختبر المفــرق بنجاح
في عام .2018
4.4قــام مختبــر المفــرق بالتقيــد الدقيق للمتطلبــات العامة لكفــاءة مختبرات
الفحــص والمعايــرة التابعــة للمنظمة الدولية للمعاييــر (أيزو).
5.5ارتفــاع نســبة رضــاء العمالء في اســتقصاء خدمة المتعامليــن إلى % 97.2
والتــي أجريت في عام .2018
6.6ارتفــاع فــي عــدد االختبــارات المعتمــدة مــن النظام الوطني لالعتمــاد إلى 40
اختبار.

7.7ارتفــاع فــي عــدد اختبــارات الكفــاءة الناجحــة فــي عــام  2018مقارنــة بعــام
 2017مــن  77إلــى  87اختبــار.
8.8تــم تحقيــق األهــداف االســتراتيجية المطلوبــة مــن المختبــر كتوفيــر تقارير
ونتائــج دقيقــة وتحقيق نتائــج عالية النوعية.
9.9تــم تحقيــق متطلبــات االســتدامة من خالل زيادة الوعي باالســتدامة والحد
مــن الميزانيــة وتطويــر خطة عمل إلدارة نقص عدد الموظفين أثناء فترة
تدريب االســتدامة ورفع كفاءة الموظفين اإلماراتيين في مقر العمل.
1010تم تحديث جميع معايير التشغيل الداخلية للمختبرات.
1111تــم تحديــث جميــع مســتندات وســجالت المتطلبــات العامــة لكفــاءة
مختبــرات الفحــص والمعايــرة الخاصــة بالمنظمــة الدوليــة للمعاييــر
(أيــزو).
1212تــم زيــادة الوعــي بالســلطة التنفيذيــة للصحــة والســامة فــي المختبــرات
أثنــاء التدريــب الداخلــي والخارجي إلدارة الصحة والســامة.

ح .اإلعداد لعقود التشغيل والصيانة كاملة األداء الجديدة
1.1حققنــا توفيــرا ً بنســبة  % 25فــي تكلفــة العقــود الجديــدة للتشــغيل
والصيانــة المقــررة لعــام  2019مقارنــة بالعقــود الســارية مــن  2018وذلــك
نتيجـ ً
ـة لعمليــة المناقصــة.
2.2شــملت البصمــة الكربونيــة لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي
توصيــة الســيد مــوت ماكدونالــد فــي عقــود إدارة التشــغيل و الصيانــة و
تطبيــق التدابيــر التحفيزيــة لخفــض االنبعاثــات الكربونيــة.
3.3شــمل مقيــاس مؤشــر األداء الســتهالك الطاقــة مــع التدابيــر التحفيزيــة
والعقوبات المقررة في حالة قيام المتعاقدين بتقليل الطاقة في محطات
شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي لمعالجــة ميــاه الفضــات.
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إنجازات إدارة خدمة المتعاملين

قطاع األعمال المساندة
مقدمة

ســعت إدارة خدمــة المتعامليــن بشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
منــذ بدايــة نشــأتها نحــو تحســين وتطويــر تجربــة المتعامليــن مــن خــال
توقيــع اتفاقيــات مشــتركة داخليــة مــع المعنيــن مــن القطاعــات الداخليــة،
وتحديــث مؤشــرات األداء التشــغيلية واالســتراتيجية لضمــان الموازنــة مــا بيــن
اســتيفاء المتطلبــات التنظيميــة والتشــريعية وتحقيــق تطلعــات المتعامليــن
والوفــاء بالوعــود.

التعريف بالوحدة التنظيمية
تعمــل إدارة خدمــة المتعامليــن التابعــة لقطــاع األعمــال المســاندة بشــركة
أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على أن تكون الواجهة الرسمية للشركة في
تقديــم كافــة الخدمات المؤسســية:
تقــوم اإلدارة بدعــم متعاملــي شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
(الداخلييــن والخارجييــن) عبــر حصــر وتنقيــح بيانــات الخدمــات ومتطلباتهــا
ومتابعــة عمليــات التحديــث المســتمر بمــا يتوائــم مــع متطلبــات
واســتيفاء لمتطلبــات واشــتراطات
المتعامليــن والمعنيــن والشــركاء
ً
المشــرعين والشــركاء.
تحليــل البيانــات الخاصــة بالمتعامليــن ومتابعــة تحديــث ســجل
المتعامليــن ومتابعــة نســبة التــزام اإلدارة والشــركة باالشــتراطات الخاصــة
برخصة تشغيل الشركة من خالل تقديم خدمات التفتيش على المنشآت
التجاريــة :عاليــة الخطورة ومنخفضة الخطورة ،ورصد ومعالجة المالحظات
والتوصيــات لضمــان تعزيــز مســتوى خدمــة العمــاء لــدى الشــركة.
العنايــة بالمتعامليــن عبــر اســتقبال ،ومتابعــة ومعالجــة شــكاوى
واستفســارات المتعامليــن والتنســيق مــع المتخصصينــن التخــاذ اإلجــراءات
التصحيحيــة والوقائيــة الالزمــة.
تســعى اإلدارة بالتعــاون مــع المعنيــن إلــى مراجعــة وتحليل الشــكاوى الواردة
ً
متمثلة في اتفاقيات
للوقوف على المسببات واالتفاق على خطط تحسينية
مســتوى األداء الداخليــة ،مؤشــرات تشــغيلية ومبــادرات للمســاهمة فــي
رفــع مســتويات األداء العــام للشــركة وإســعاد متعامليهــا.
توفيــر التقاريــر والبيانــات اإلحصائيــة الالزمــة لصنــاع القــرار والشــركاء
االســتراتيجيين لدعــم القــرارات اإلداريــة واالســتراتيجية.

.

.

.
.

.

الهيكل التنظيمي واستراتيجية اإلدارة ومهامها:

اﻟﻤﻬﻤﺔ:

اﻟﻬﺪف:

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.
ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺔ
ﻋﻤﻼء أﺑﻮﻇﺒﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
إدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺔ
ﻋﻤﻼء اﻟﻌﻴﻦ

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ.
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،وﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻤﺎﺷﻴ ًﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ.
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ:
ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ أداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ و19ﻣﺆﺷﺮ أداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟ¢دارة.
ﻣﺒﺎردة واﺣﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
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الســعادة خــال رحلــة الحصــول علــى الخدمــة  -مدينــة
أبوظبــي  /منطقــة الظفــرة.

ﻣﺤﺎﻳﺪ
%10
راض
%90

الســعادة خــال رحلــة الحصــول علــى الخدمــة  -منطقــة
العيــن  /المناطــق األخــرى.

ﻏﻴﺮ راض
%5
راض
%95

مبــادرات وإنجــازات إدارة خدمــة المتعامليــن خــال عــام
:2018

تطويــر الخدمــات المقدمــة لمتعاملــي الشــركة خــال
عام :2018

مبــادرة المواصفــات المعياريــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق المحور االســتراتيجي
“ إســعاد المتعامليــن“  :إدارة الجــودة – رضــا العمــاء  -إرشــادات للمراقبــة
والقيــاس ،ISO 10004 :إدارة الجــودة – رضــا العمــاء  -إرشــادات للتعامــل
مع الشكاوى في المؤسسات.ISO 10002 :
بلغــت نســبة رضــا المتعامليــن عــن الشــكاوى المغلقــة المقدمــة عبــر
مركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي (.% 84 :)800555
قيــاس رضــى المعنيــن الداخليــن والخارجييــن ووضــع خطــط التحســين
الالزمــة لرفــع مســتويات األداء :رضــى المتعامليــن عــن الخدمــات ،% 92
الرضــا العــام عــن الشــركة  ،% 92معرفــة المتعاملين بالشــركة وخدماتها
ونطــاق عمــل الشــركة .% 93
نقــل المعرفــة بيــن العامليــن فــي اإلدارة والمعنيــن والمتعامليــن :تــم عقد
 10ورش تدريــب داخليــة ،ورشــتي نقــل معرفــة للمعنيــن مــن العاملين في
الشــركة وأخــرى توعويــة للمتعامليــن عــن خدمــات الشــركة.
ثبــات اســتمرار التــزام اإلدارة التــام باســتيفاء متطلبــات مواصفــة األيــزو
 ISO 9001؛ حيــث أن اإلدارة تلتــزم باإلجــراء الفــوري تجــاه متابعــة وإغــاق
المالحظــات والمقترحــات الناتجــة مــن عمليــات المراجعــة الداخليــة
المخططــة.
متوســط ســعادة المتعامليــن عــن خدمــات الشــركة :% 93 :الرســم
البيانــي يوضــح نســبة رضــا المتعامليــن عــن الخدمــة وفقــ ًا للمنطقــة:

اســتكمال مشــروع :تعريــف وتوثيــق كافــة خدمــات الشــركة الرئيســية
والفرعيــة بنســبة  % 100والتــي تشــمل  31خدمــة.
ا ٍإلســهام فــي تحويــل  30خدمــة مقدمــة للمتعامليــن إلــى خدمــات رقميــة
مــن أصــل  31خدمــة.
متوسط الفترة الزمنية لتقديم الخدمات (باليوم).1.56 :
نســبة المعامــات المنجــزة عبــر القنــوات الرقميــة مــن إجمالــي المعامــات
(خــاص بخدمــات اإلدارة)% 100 :
توعيــة المتعامليــن بشــأن الخدمــات المؤسســية بالتعــاون مــع المعنيــن
مــن مــاك الخدمــات وقســم التوعيــة واالتصــال الجماهيــري عبــر وســائل
االتصــال االجتماعــي والموقــع الرســمي والرســائل النصيــة.

.

.
.

.

.
.
.
.
.

.
.
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الخدمات المقدمة للمتعاملين خالل عام :2018

 .3مقاولي الشركة:

 .1مراكز خدمة المتعاملين:

“تصنيف المتعاملين حسب نوع القطاع”

تعتبــر مراكــز خدمــة المتعامليــن التابعــة للشــركة حلقــة وصــل بيــن
المتعامليــن وجميــع اإلدارات واألقســام ،حيــث تقــوم باســتقبال الطلبــات
المقدمــة مــن المتعامليــن ومتابعتهــا مــع المعنيــن ،حيــث بلــغ عــدد الطلبــات
المقدمــة عــن طريــق مراكــز الخدمــة الموجــودة فــي كل مــن البلديــات
ومراكــز «تــم» فــي كل مــن :مدينــة أبوظبــي ،منطقــة الظفــرة ،منطقــة العيــن
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 2018

اﻟﻘﻄﺎع  /اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ  /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة

6,886

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ /اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﺧﺮى

5,216

 .2مركز اتصال حكومة أبوظبي :2018

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2,207

9

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2,042

8

ﻣﺎرس

2,031

9

إﺑﺮﻳﻞ

2,152

12

ﻣﺎﻳﻮ

2,106

10

ﻳﻮﻧﻴﻮ

1,854

7

اﻟﺸﻬﺮ

 .1مدينة أبوظبي:

اﻟﺸﻬﺮ

ﺧﺎص

ﻋﺎم

ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻳﻨﺎﻳﺮ

3,179

214

151

3,544

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2,825

108

155

3,088

ﻣﺎرس

2,741

75

184

3,000

إﺑﺮﻳﻞ

2,806

123

148

3,077

ﻣﺎﻳﻮ

3,057

118

130

3,305

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2,728

59

128

2,915

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2,870

65

184

3,119

أﻏﺴﻄﺲ

2,592

53

142

2,787

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

3,084

60

184

3,328

أﻛﺘﻮﺑﺮ

3,352

77

167

3,596

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

3,034

52

182

3,268

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2,395

755

198

3,348

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

34,663

1,759

1,953

38,375

 .2منطقة العين:

اﻟﺸﻬﺮ

ﺧﺎص

ﻋﺎم

ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2,859

0

6

2,865

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2,034

7

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2,582

11

4

2,597

أﻏﺴﻄﺲ

ﻣﺎرس

2,686

6

4

2,696

1,741

7

إﺑﺮﻳﻞ

2,737

10

4

2,751

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2,219

6

ﻣﺎﻳﻮ

2,778

28

2

2,808

أﻛﺘﻮﺑﺮ

2,171

5

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2,609

32

2

2,643

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

2,179

5

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2,741

36

3

2,780

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2,362

7

أﻏﺴﻄﺲ

2,537

7

12

2,556

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

25,098

8

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2,890

14

1

2,905

أﻛﺘﻮﺑﺮ

2,999

12

5

3,016

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

2,598

8

1

2,607

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2,759

7

3

2,769

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

32,775

171

47

32,993
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“تصنيف المتعاملين حسب نوع المشكلة”
 .1مدينة أبوظبي:
اﻟﺸﻬﺮ

اﻧﺴﺪادات

رواﺋﺢ

ﻃﻔﻮﺣﺎت

ﺣﺎﻻت أﺧﺮى :ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻜﺴﻮرة،
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﺪون ﻏﻄﺎء

ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2,601

119

796

28

0

3,544

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2,210

42

799

37

0

3,088

ﻣﺎرس

2,224

19

715

42

0

3,000

إﺑﺮﻳﻞ

2,347

23

675

32

0

3,077

ﻣﺎﻳﻮ

2,514

36

716

39

0

3,305

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2,208

24

664

19

0

2,915

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2,351

15

729

24

0

3,119

أﻏﺴﻄﺲ

2,217

20

617

23

0

2,787

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2,531

39

716

42

0

3,328

أﻛﺘﻮﺑﺮ

2,729

23

811

33

0

3,596

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

2,494

18

722

34

0

3,268

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2,526

24

61

737

0

3,348

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

28,952

402

8,021

1,090

0

38,375

 .2منطقة العين:

اﻧﺴﺪادات

رواﺋﺢ

ﻃﻔﻮﺣﺎت

ﺣﺎﻻت أﺧﺮى :ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻜﺴﻮرة،
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﺪون ﻏﻄﺎء

ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2,865

0

0

0

0

2,865

اﻟﺸﻬﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2,586

11

0

0

0

2,597

ﻣﺎرس

2,690

6

0

0

0

2,696

إﺑﺮﻳﻞ

2,741

10

0

0

0

2,751

ﻣﺎﻳﻮ

2,780

8

0

20

0

2,808

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2,611

17

0

15

0

2,643

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2,767

13

0

0

0

2,780

أﻏﺴﻄﺲ

2,544

12

0

0

0

2,556

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2,891

14

0

0

0

2,905

أﻛﺘﻮﺑﺮ

3,004

12

0

0

0

3,016

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

2,599

8

0

0

0

2,607

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2,766

3

0

0

0

2,769

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

32,844

114

0

35

0

32,993
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متوســط ســاعات الخدمــة (المقاولين-مدينــة أبوظبــي/
منطقــة الظفــرة  /منطقــة العيــن):

“تصنيف المتعاملين حسب نوع العميل”
 .1مدينة أبوظبي:

اﻟﺸﻬﺮ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺸﻬﺮ

ﻛﺒﺎر
ﺳﻜﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺗﺠﺎري ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ  /اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
AQUALIA
MACE
El-NITCO
TAMAS

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0:30

1:40

1.6

1.88

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2,797

253

80

414

0

0

3,544

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

1:36

0:26

1.55

1.50

2,379

264

63

378

4

0

3,088

ﻣﺎرس

2,385

264

60

291

0

0

3,000

ﻣﺎرس

1:30

0:30

1.4

1.72

إﺑﺮﻳﻞ

2,498

253

52

274

0

0

3,077

إﺑﺮﻳﻞ

1:20

0:26

1.08

1.28

ﻣﺎﻳﻮ

2,714

249

80

261

1

0

3,305

ﻣﺎﻳﻮ

1:40

1:19

2.1

2.32

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2,367

201

51

296

0

0

2,915

ﻳﻮﻧﻴﻮ

1:32

0:32

2.23

2.13

ﻳﻮﻟﻴﻮ

1:25

0:32

1.8

1.80

أﻏﺴﻄﺲ

1:25

1:53

1.8

2.52

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

1:35

1:34

1.9

1.62

أﻛﺘﻮﺑﺮ

1:50

0:45

1.8

2.10

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

1:47

0:28

2.0

2.08

دﻳﺴﻤﺒﺮ

1:41

1:03

1.9

1.16

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

1.26

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2,551

221

61

285

1

0

3,119

أﻏﺴﻄﺲ

2,236

200

67

283

1

0

2,787

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2,719

253

77

276

3

0

3,328

أﻛﺘﻮﺑﺮ

2,962

297

75

261

1

0

3,596

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

2,636

289

68

275

0

0

3,268

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2,700

280

64

304

0

0

3,348

دﻳﺴﻤﺒﺮ

3024 30,944

11

0

38,375

3,598 798

 .2منطقة العين

عــدد المتعامليــن الذيــن تمــت إعــادة خدمتهــم لرفــع
مســتوى رضاهــم عــن الخدمــة:
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﺸﻬﺮ

0.72

1.82

1.92

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻛﺒﺎر

ﺳﻜﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺗﺠﺎري ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2,579

205

30

45

5

1

2,865

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2,309

212

20

50

5

1

2,597

ﻣﺎرس

2,436

154

41

58

2

5

2,696

إﺑﺮﻳﻞ

2,509

153

28

59

2

0

2,751

ﻣﺎﻳﻮ

2,532

180

38

50

6

2

2,808

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2,441

133

27

37

3

2

2,643

اﻟﻌﺪد

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ  /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة

0

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ  /اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

0

عــدد البالغــات  /الشــكاوى المقدمــة لمراكــز الخدمــة /
موظفــي إدارة خدمــة المتعامليــن مباشــرة « ليــس عــن
طريــق الرقــم المجانــي»:
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻌﺪد

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2,561

140

31

41

5

2

2,780

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ  /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة

0

أﻏﺴﻄﺲ

2,338

84

104

15

15

0

2,556

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ  /اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

0

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

2,650

179

27

45

4

0

2,905

أﻛﺘﻮﺑﺮ

2,712

204

37

55

8

0

3,016

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

2,360

178

20

40

5

4

2,607

دﻳﺴﻤﺒﺮ

2,541

149

23

50

5

1

2,769

دﻳﺴﻤﺒﺮ

426 1,971 29,968

545

65

18

32,993

متوســط ســاعات الخدمــة (المقاولين-مدينــة أبوظبــي/
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عــدد الشــكاوى الــواردة علــى الخدمــات المؤسســية
مــن إجمالــي الخدمــات المقدمــة خــال عــام :2018
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة  /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ  /اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻌﺪد
197

طلبات صهريج نزح مياه الصرف الصحي (دورية):
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻄﻠﺒﺎت

اﻟﻌﺪد

اﻟﺮﺣﻼت

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة

34,387

58,930

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ  /اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

30,983

61,420

طلبات صهريج نزح مياه الصرف الصحي (غير دورية):

حيــث تــم تقســيم االســتبيان إلــى نوعيــن خــال الربــع الرابــع لعــام
 2018كالتالــي:

.
.

اســتبيان قيــاس رضــا المتعامليــن لمركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي
( 800555أداء المقاوليــن).
استبيان قياس رضا المتعاملين حول أداء مراكز خدمة المتعاملين.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل
رﺿﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﺼﻒ ا ول 2018

%90

اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
 800555اﻟﻨﺼﻒ ا ول 2018

%94

اﻟﺮﺣﻼت

اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺼﻒ ا ول

%92

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة

7,214

8,944

رﺿﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ

%92

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ  /اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

26,949

31,490

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل رﺿﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻌﺎم 2018

%92

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻄﻠﺒﺎت

اﻟﻌﺪد

الصرف الصناعي منخفض الخطورة:

اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

يوضــح الجــدول التالــي عــدد طلبــات الصــرف الصناعــي منخفــض
الخطــورة التــي تــم إنجازهــا خــال عــام :2018

2015

%93

2016

%93

2017

%90

2018

%92

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  /اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ  /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة

3682

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ  /اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

2172

الصرف الصناعي عالي الخطورة:
يوضــح الجــدول التالــي عــدد الطلبــات التــي تــم اســتالمها مــن المصانــع
والمراكــز الطبيــة فــي كل من :مدينة أبوظبــي ،منطقة الظفرة ،منطقة العين،
كمــا يوضــح عــدد التصاريــح التــي تــم إصدارهــا للمصانــع التــي تنطبــق عليهــا
الشــروط.

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﻤﺠﺪدة

ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺼﺎدرة

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ

3

6

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻈﻔﺮة

4

0

اﻟﻤﺠﻤﻮع

7

6

مركز اتصال حكومة أبوظبي
مجمــوع الحــاالت المســتلمة عــن طريــق مركــز اتصــال حكومــة
أبوظبــي  800555خــال العــام  2018هــو كالتالــي:

ﻧﻮع اﻟﺤﺎﻟﺔ

اﻟﻌﺪد

ﺷﻜﻮى

269

إﻃﺮاء

81

ﺣﺪث

836

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

10192

ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ

13691

اﻗﺘﺮاﺣﺎت

29

اﻟﻤﺠﻤﻮع

25098

استبيان رضا المتعاملين لعام : 2018
يلخــص الجــدول أدنــاه نتائــج الدراســة التــي جــرت للتعــرف علــى مســتوى رضــى
المتعامليــن عــن مراكــز الخدمــة واألداء العــام بالنســبة للمقاوليــن وخدمــات
الشــركة خــال عــام  2018والمقدمــة عــن طريــق مركــز اتصــال حكومــة
أبوظبــي وعــن أداء المقاوليــن الــذي قدمــوا الخدمــة فــي كل مــن :مدينــة
أبوظبــي ،منطقــة الظفــرة ،منطقــة العيــن.

ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

%1
%0

%1

%3

%48

ﺣﺪث
إﻃﺮاء
ﺷﻜﻮى
اﻗﺘﺮاﺣﺎت

%47
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قطاع األعمال المساندة

إنجازات إدارة الموارد البشرية واإلدارة و التوطين

يعتبــر تطويــر رأس المــال البشــري هــو االســتثمار الحقيقــي ،لذلــك يأتــي تطويــر
المــوارد البشــرية فــي مقدمــة أولويــات الخطــة االســتراتيجية لشــركة أبوظبــي
لخدمــات الصــرف الصحــي ،وتشــمل رفــع معدالت التوطين من خالل مشــاركة
الشــركة ســنوي ًا فــي معــارض التوظيف والتدريب لتفتح المجــال أمام الباحثين
عــن العمــل مــن مواطنــي ومواطنــات الدولــة للتعــرف علــى الفــرص الوظيفيــة
المتاحــة بالشــركة ولالستفســار عــن مجــاالت العمــل واالمتيــازات واإلجــراءات
المعمــول بهــا بالشــركة .كمــا تســتقطب المتدربيــن مــن طلبــة وطالبــات
المؤسســات األكاديميــة فــي اإلمــارة للتدريــب بالشــركة للتعــرف علــى بيئــة
العمل الحقيقية وللحصول على الخبرة العملية .كما تهتم الشركة بالكوادر
الوطنيــة مــن خــال توفيــر التدريــب والتطويــر وإلحاقهــم بــدورات تســاهم
برفع مســتوى أدائهم وكفاءتهم كما توفر الدعم الدراســي لهم الســتكمال
دراســاتهم الجامعية.

يداً بيد نحو التميز:
كانــت ســنة  2018مكملــة لمســيرة امتــدت لســنوات ســبقتها نحــو تنميــة
المــوارد البشــرية بالشــركة مــن خــال تأســيس فــرق عمــل متمكنة تســاهم
عبــر مواقــع عملهــا المختلفــة ســواء كانــت إداريــة أم فنيــة لتحقيــق رؤيــة
اســتراتيجية هدفهــا أن نكــون شــركة رائــدة عالميــ ًا باالســتدامة واالبتــكار
والكفــاءة فــي توفيــر خدمــات الصــرف الصحي.
حققــت الشــركة أرقامــ ًا إيجابيــة عاليــة بمــا يخــص مواردنــا البشــرية ،فقــد
ارتفعت معدالت التوظيف في الشــركة من خالل خلق فرص عمل ســاهمت
فــي تنفيــذ خطــة اإلحــال والتوطيــن بالشــركة مــن خــال اســتقطاب الكــوادر
اإلماراتيــة لتنضــم إلــى فريــق العمــل فــي الشــركة فقــد تــم تعييــن  29موظفـ ًا
وموظفــة فــي الشــركة بواقــع  14موظف ـ ًا و 15موظفــة فــي مراكــز العمــل
بالشــركة فــي كل مــن أبوظبــي ومنطقــة العيــن ومنطقــة الظفــرة ليســاهموا
فــي رفــع كفــاءة العمــل بالشــركة باإلضافــة إلــى المســاهمة الفعليــة فــي
عجلــة التنميــة والتطويــر فــي إمــارة أبوظبــي.

التدريب من أجل التطوير نحو األفضل:
يعتبــر التدريــب وتأهيــل الموظفيــن أحــد العناصــر األساســية فــي صقــل
شخصية الموظف وتحفيز إمكانياته في العمل ،لذلك فقد خصصت الشركة
فريــق عمــل متخصــص لمتابعــة التحاق الموظفين في برامــج تدريبية بمراكز
معروفــة علــى مســتوى الدولــة ،كمــا يتــم تقييــم الــدورات باســتبيانات
الســتطالع رأي المتدربيــن مــن أجــل تحســين خطــط تدريــب وتطويــر القــوى
العاملــة ،حيــث بلــغ عــدد الــدورات التدريبيــة التــي وفرتهــا الشــركة لموظفيهــا
لعــام  2018نحــو  160بالتعــاون مــع معاهــد التدريــب المميــزة علــى مســتوى
المنطقــة.
كمــا نفــذت الشــركة عــددا ً مــن البرامــج التدريبيــة الداخليــة تشــمل تدريــب
الموظفيــن الجــدد علــى أنظمــة العمــل وإجــراءات األمــن والســامة باإلضافــة
إلــى التدريــب المتعلــق بتشــغيل األنظمــة اإللكترونيــة المســتخدمة فــي إدارة
أعمــال الشــركة ،ومنهــا نظــام التقارير اإللكترونية ونظام المشــتريات وغيرها
مــن األنظمــة.

أياد إماراتية تبني مستقبل الوطن:
ٍ
يعــد توطيــن الوظائــف أحــد األولويــات الرئيســية فــي الخطــة االســتراتيجية
للشركة ،فالكوادر اإلماراتية هي من تعول عليهم حكومتنا الرشيدة ليكونوا
صنــاع النجــاح وقــادة الغــد لمســتقبل اإلمــارات .وقــد مضــت الشــركة عبــر
تنفيــذ خطــة اإلحــال والتوطيــن حســب توجيهــات الحكومة والقيادة الرشــيدة
باســتحداث الوظائــف وتعييــن المواطنيــن لينضمــوا إلــى فريــق عمــل الشــركة
وتأهيلهــم عبــر مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة ،وتعتبــر الشــركة أحــد
الشــركاء االســتراتيجيين لهيئــة أبوظبــي للمــوارد البشــرية.
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وشــهد عــام  2018تزايــد أعــداد المواطنيــن التــي انضمــت إلــى الشــركة
بمواقــع عملهــا المختلفــة فــي أبوظبــي ومنطقــة العيــن ومنطقــة الظفــرة
بمــا فيهــا الوظائــف اإلداريــة والفنيــة لتصــل نســبة التوطيــن فــي الشــركة
إلــى .%89

خطة اإلحالل:
هــي خطــة اســتراتيجية تركــز علــى اســتقطاب الكفــاءات اإلماراتيــة وتدريبهــم
وتأهيلهــم مــن أجــل شــغل الوظائــف التــي يشــغلها الوافديــن فــي مختلــف
قطاعــات وإدارات وأقســام العمــل.

برنامج التطوير الوظيفي:
برنامــج تطبقــه شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي لموظفيهــا
المواطنيــن الجــدد ممــن ال يملكــون الخبــرة العمليــة فــي مجــال العمل ،حيث
ـراف
يســاهم فــي تطويــر قدراتهــم المهنيــة بطريقــة منظمــة ،وبمتابعــة وإشـ ٍ
مــن الشــركة؛ إلحــراز التقــدم فــي المهــارات الوظيفيــة ،فــي حيــث بلــغ عــدد
المنضميــن إلــى البرنامــج  125موظف ـ ًا لعــام .2018

أهداف البرنامج:

.
.

تنميــة وصقــل مهــارات الموظــف علــى نحــو منظــم بهــدف إحــراز الكفــاءة
والتقــدم وفقـ ًا لمتطلبــات واســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا.
يتــم إعــداد وتأهيــل بعــض الموظفيــن تحــت التطويــر لشــغل مناصــب
مســتهدفه لتنفيــذ خطــة اإلحــال.

أحــد مشــاريع إدارة المــوارد البشــرية واإلدارة :تدريــب
طلبــة المؤسســات األكاديميــة والجامعــات فــي إمــارة
أبوظبــي.
تســتقبل الشــركة بمواقــع عملهــا المختلفــة علــى مــدى األعــوام متدربيــن
مــن الطلبــة والطالبــات مــن كافــة المؤسســات التعليميــة ،منهــا الجامعــات
وكليــات التقنيــة العليــا وغيرهــا مــن المعاهــد لتوفيــر التدريــب العملــي فــي
الوظائــف اإلداريــة والفنيــة بمكاتــب عملها الرئيســية أو مراكــز خدمة العمالء.
مــن أجــل تعزيــز التعــاون فــي مجــال التدريــب والتطويــر وتأهيلهــم لميــدان
العمــل الحقيقــي ممــا يســهم فــي زيــادة خبراتهــم ومعارفهــم.
كمــا يــزور عــدد مــن طلبــة المــدارس والجامعــات محطــات معالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي والمختبــرات فــي إمــارة أبوظبــي للتعــرف علــى التقنيــات
المســتخدمة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي حيــث بلــغ عــدد المتدربيــن فــي
عــام  2018الدراســي  93طالبــ ًا وطالبــة.

التوظيف في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي لعام : 2018
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موظفين شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي  -الذكور  /اإلناث :
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إنجازات إدارة اإلمداد

قطاع األعمال المساندة

أعمال قسم المشتريات خالل عام 2018

رؤية إدارة اإلمداد
القيــام بالمهــام التعاقديــة نيابــة عــن قطاعــات الشــركة المختلفــة
الســتجالب المناقصــات وإنشــاء العقــود التــي تخــدم خطــط شــركة أبوظبــي
لخدمــات الصــرف الصحــي الخمســية ،والمبنيــة علــى خطــط حكومــة إمــارة
أبوظبــي الخمســية ،وكذلــك القيــام باألعمــال التوريديــة لكافــة االحتياجــات
التشــغيلية ،إلنجــاز المهــام اليوميــة للشــركة وإنشــاء ســجل المورديــن،
واالستشــاريين ،والمقاوليــن ،وتقيمهــم وتســجيلهم لــدى قســم تســجيل
الشــركات في الشــركة ،وتخزين مواد متطلبات التشــغيل والصيانة في مخازن
الشــركة ،والمحافظــة عليهــا بالجاهزيــة التشــغيلية.

الهيكل التنظيمي إلدارة اإلمداد
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﻮد

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺨﺎزن
ﺷﻌﺒﺔ وﺣﺪة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

مهام إدارة اإلمداد:

.
.
.
.
.
.

تقديــم كافــة الخدمــات التعاقديــة والتوريديــة وتســجيل الشــركات وتخزيــن
المــواد لجميــع قطاعــات الشــركة علــى مســتوى عالــي مــن األداء.
االلتــزام بإنجــاز جميــع المعامالت فضمن نطاق اختصاص إدارة التوريد خالل
المدة الزمنية المحددة في خططها الســنوية المعتمدة.
العمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التعاقدية.
توفيــر احتياجــات العميــل الداخلــي للشــركة خــال أقصــر مــدة زمنيــة
وتحقيــق العمــل التعاقــدي بأفضــل األســعار.
المحافظــة علــى المــواد المطلوبــة للعمليــة التشــغيلية لمواقــع الشــركة
المختلفــة فــي إمــارة أبوظبــي.
العمــل علــى تســجيل وتأهيــل الشــركات المطلوبــة الســتمرارية أعمــال
الشــركة المختلفــة وبمــا يحقــق األهــداف االســتراتيجية العامــة للشــركة.

إنجازات قسم العقود خالل عام 2018
عدد العقود التي أصدرت خالل

القيمة اإلجمالية للعقود التي أصدرت

2018

خالل ( 2018بالدرهم)

40

1,786,908,422.45

عدد العقود التي تنتظر موافقة
المجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي للعام 2018

القيمة اإلجمالية لعدد العقود التي
تنتظر موافقة المجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي (بالدرهم)

0

---

القيمة اإلجمالية لجميع العقود
خالل عام ( 2018بالدرهم)

1,786,908,422.45

عدد األوامر التغيرية في العقود
التي صدرت عام 2018

القيمة اإلجمالية لعدد األوامر التغيرية
في العقود التي صدرت عام 2018
(بالدرهم)

59

217,683,844.41

عدد العقود المغلقة التي تم

القيمة اإلجمالية لعدد العقود المغلقة
التي تم إنجازها عام ( 2018بالدرهم)

30

2,569,546,521.12

إنجازها عام 2018

46
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عدد طلبات الشراء للمواد
( )PRخالل عام 2018

القيمة اإلجمالية لعدد طلبات
الشراء للمواد خالل عام 2018
( بالدرهم )

134

3,600,370.95

عدد طلبات عقود الخدمات
والصيانة ( )CRخالل عام 2018

القيمة اإلجمالية لعدد طلبات عقود
الخدمات والصيانة ( )CRخالل عام
 ( 2018بالدرهم )

28

1,548,939.73

عدد طلبات المناقصات
المطروحة (  ) RFQللمواد
خالل عام 2018

القيمة اإلجمالية لعدد طلبات
المناقصات المطروحة (  ) RFQخالل
عام  ( 2018بالدرهم )

44

1,672,925.40

عدد أوامر الشراء (  ) POللمواد
خالل عام 2018

القيمة اإلجمالية لعدد أوامر الشراء
(  ) POللمواد خالل عام 2018
( بالدرهم )

161

5,354,902.85

عدد عقود الخدمات والصيانة
(  ) WSOللمواد خالل عام
2018

القيمة اإلجمالية لعدد الخدمات
والصيانة (  ) WSOللمواد خالل عام
 ( 2018بالدرهم )

42

3,298,842.84

أعمــال شــعبة التســجيل التجــاري للشــركات خــال
عــام 2018
أعمال الشعبة خالل عام
2018

المجموع

الطلبات الجديدة للتسجيل
والتأهيل

1099

التأهيل وزيارة المواقع

40

موافقة لجنة المواد في الشركة

53

أعمال قسم المخازن خالل عام 2018
اﻟﺴﻨﺔ 2018
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺻﻴﺪ )ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ(

35,163,515.04

اﻟﺼﺮف اﻟﺴﻨﻮي )ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ(

1,400,356.24

اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮاد )ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ(

602,000

ﻣﻮاد ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
)ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ(

751,030.50

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ )ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ(

35,116,189.30

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻮاد
اﻟﺨﺮدة ﺧﻼل ﻋﺎم 2018

 803,262.00درﻫﻢ
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119
%100

ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﺻﺤﻔﻴ ًﺎ ﺣﻮل أﺑﺮز أﺧﺒﺎر
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺧﺒﺮ ًا ﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم.

1hr

ﻧﺴﺒﺔ إﺑﻼغ ادارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﻣﻘﺘﺮح/ﺷﻜﻮى/ﺛﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ
اﻋﻼم ﻫﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

332

ﺑﺮﻳﺪ ًا إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ داﺧﻠﻴ ًﺎ ﺣﻮل اﺣﺪاث
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.

8

ﻋﺪد اﻟﻘﻨﻮات واﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

%98

ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.

%87

ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺎم .2018

ﺗﻐﺮﻳﺪه

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

150

ﻧﺺ ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.

%88

ﻧﺴﺒﺔ وﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل ﺷﺮﻛﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻌﺎم .2018

795
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التزامنا نحو المجتمع
خدمــة المجتمــع هــي إحــدى الجوانــب الرئيســية التــي توليهــا شــركة أبوظبــي
لخدمات الصرف الصحي عنايتها الفائقة ،فإلى جانب عملها الرئيسي في جمع
ومعالجــة وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي فــي إمــارة أبوظبــي تحــرص
الشــركة علــى المشــاركة فــي العديــد مــن األنشــطة اإلنســانية واالجتماعيــة ،و
التــي تفيــد المجتمــع المحلــي ،كمــا أن الشــركة تحرص على تثقيــف الموظفين
بأهميــة المسؤولســة المجتمعيــة ،وتقــدم حوافــز ومكافئــات لموظفيهــا
لتحفيزهــم علــى المشــاركة فــي األنشــطة والمبــادرات المجتمعيــة والبيئيــة
واإلنســانية ،وذلك في إطار جهودها لترســيخ روح التطوع والعمل المجتمعي
بين موظفيها.

«اليوم الوطني البيئي »2018

حيــث شــاركت الشــركة فــي دعــم ورعايــة العديــد مــن المبــادرات بالتعــاون مع
مجموعــة مختلفــة مــن الدوائــر الحكوميــة و الخاصــة فــي الدولــة ،التزامـ ًا منها
بمبــدأ المســؤولية المجتمعيــة ،وبمــا ينســجم مــع رؤيــة القيــادة الرشــيدة
لدولــة االمارات العربيــة المتحدة.

 2018كان عامــ ًا حافــ ً
ا بمبادراتــه وفعالياتــه وممــا
حققتــه الشــركة مــن إنجــازات نحــو المجتمــع ومنهــا:
«اكتشف قصة تتجاوز حدود الكلمات»

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي في «فعالية اليــوم الوطني
البيئــي  »2018التــي نظمتهــا جمعيــة أصدقــاء البيئــة ،تحــت رعايــة كريمــة
مــن معالــي الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان –حفظــه اهلل -فــي مدينــة
العين بمنطقة النباغ.
وضمــت الحملــة مشــاركة عــدد كبيــر مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة
والمــدارس وعــدد مــن أفــراد المجتمــع ،حيــث قامــت الجهــات المشــاركة فــي
الفعاليــة بجمــع النفايــات والتخلــص منهــا.
وتأتــي هــذه المشــاركة ضمــن مبــادرات الشــركة فــي الحمــات التــي تهــدف
إلى نشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع ،ونشر روح الوعي بين الموظفين
عــن أهميــة المحافظــة علــى نظافــة البيئــة ،والشــعور بالمســؤلية اتجاههــا،
والمحافظــة عليهــا وعلــى جمالهــا.

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصرف الصحي في معــرض الكتب الصامتة
تحــت شــعار «اكتشــف قصــة تتجــاوز حــدود الكلمــات» والتي افتتحتهــا معالي
نــورة بنــت محمــد الكعبــي وزيــرة الثقافــة وتنميــة المعرفة ،بتنظيــم من ِقبل
المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين بمنطقة العين في مكتبة زايد المركزية.

« نقطة دم تنقذ حياة إنسان »

وتهــدف الشــركة فــي مشــاركة إلــى تحقيــق رؤيتهــا المنســجمة مــع توجهــات
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة في اطالع الجمهور اإلماراتي على هذه النوعية
من الكتب ،والتي ارتفع حجم اإلقبال عليها نظرا ً لقدرتها على مخاطبة القرَّاء،
ودورها المؤثر في تعزيز مساحة التفكير المشتركة بين جميع دول العالم.
وتأتــي هــذه المشــاركة حرص ـ ًا مــن الشــركة علــى تعزيــز التواصــل مــع كافــة
مؤسســات المجتمــع فــي إمــارة أبوظبــي.

نظمــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي حملــة التبــرع بالــدم تحــت
شــعار (نقطــة دم تنقــذ حيــاة إنســان) وذلــك فــي مقرهــا الرئيســي بمدينــة
أبوظبــي.
حيث أبدى الموظفون تعاونهم وساهموا في هذه الحملة بالتبرع بالدم.
تهدف الشــركة من خالل هذه المبادرات إلى خلق روح التعاون واإلنســانية بين
موظفيها وتحقيقا ألهداف الشركة بالمساهمة الفعالة في المجتمع والحث
على هــذه المبادرات الهادفة.
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« إفطار صائم »

«مساعدة األسر المتعففة»

نفــذت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي مبــادرة إفطــار صائــم في كل
مــن إمــارة أبوظبــي ومدينــة العيــن ،وذلــك ضمــن مبادرات عــام زايد.

قامــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بتنظيــم مبــادرة إنســانية
بالتعــاون مــع الهــال األحمــر اإلماراتــي بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك
فــي مقــر الشــركة بمدينــة العيــن.

شــارك فــي المبــادرة اإلنســانية النبيلــة مجموعــة مــن موظفــي الشــركة حيث
ساهموا في توزيع وجبات اإلفطار للصائمين والمحتاجين لتحقيق السعادة لهم.
ً
واحــدة مــن سلســلة مــن المبــادرات اإلنســانية و
كمــا تعــد هــذه المبــادرة
المجتمعية التي تعكف شــركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على إطالقها
وتنفيذها ضمن خططها وبرامجها السنوية في مجال المبادرات المجتمعية،
دعمـ ًا للخيــر الــذي انبثــق مــن نهــج زايــد الخير-رحمــه اهلل ،-والذي نواصــل اليوم
تحقيقــه فــي ظــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل
نهيــان  -حفظــه اهلل  -رئيــس الدولــة  ،لدفــع مســيرة الريادة التــي تقودها دولتنا
في خدمة اإلنسانية جمعاء.

حيــث تضمنــت المبــادرة توزيــع صناديــق الهــال األحمــر علــى جميــع أقســام
الشركة لجمع التبرعات والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية بهدف مساعدة
األســر المتعففــة في أرجــاء الدولة.
وأتت هذه المبادرة انطالق ًا من المســؤولية المجتمعية التي تلتزمها شــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي تجــاه أفــراد المجتمــع بمختلــف فآتهم ،كما
تحــرص الشــركة علــى دعــم التعاون المؤسســي مع الجهــات الحكومية إلمارة
أبوظبي ودعم األنشطة المجتمعية التي لها الدور الكبير في تأييد وتطوير روح
المسؤولية تجاه المجتمع.

« القراءة مفتاح المعرفة »

صحي »
إفطار
«
ٌ
ٌ

ضمــن سلســلة فعاليــات تعنــى بالقــراءة ،شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات
الصــرف الصحــي بمعــرض الكتــاب تحــت شــعار القــراءة مفتــاح المعرفــة ،فــي
مركز العين للرعاية والتأهيل بمؤسســة زايد العليا للرعاية اإلنســانية بحضور
عدد من المؤسسات التعليمية.

قامــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي -قســم خدمــة المتعامليــن-
بمبــادرة «إفطــار صحــي» بمناســبة يــوم الصحــة العالمــي ،وذلــك فــي مقــر
الشــركة بمدينــة العيــن ،حيــث قــام المهنــدس عبــداهلل الكعبــي رئيــس وحدة
التفتيــش بتوزيــع وجبــات اإلفطار الصحي علــى المتعاملين والموظفين أيضا.

حيــث تــم نشــر مــواد تعليميــة تشــمل جميــع المعلومــات المهمــة حــول
نشــاطات الشــركة ،مــن ضمنهــا «كتيــب التعليــم ألصدقائنــا الصغــار» والــذي
يحتوي على نبذة تعريفية عن الشركة ،وطريقة معالجة مياه الصرف الصحي،
باإلضافة إلى طرق المســاهمة في حماية شــبكات الصرف الصحي.

تهدف الشركة من خالل هذه المبادرات إلى خلق جو من التعاون واالنسيابية
إحياء للمناسبات العالمية التي
في التعامل مع مختلف الفئات والجنسيات ،و
ً
مــن شــأنها رفــع مســتوى خدمــات الشــركة والحــرص علــى الوصــول لمســتوى
عالــي مــن إســعاد المتعامليــن.

كما تم عمل أنشــطة للتعلم عبر ورش العمل اليدوية إلتاحة فرصة اإلبداع
والتعلم عبر إعادة استخدام خامات البيئة مثل ورشة التلوين من اجل الربط
مــا بيــن فكــرة المــاء والزراعــة مــع وأهميــة عمــل الشــركة فــي معالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي ،كمــا قصصنــا عليهــم قصــة الشــركة – الحديقــة الخضــراء.
وتســعى الشــركة إلــى المشــاركة فــي الفعاليــات بكافــة أشــكالها ،ضمــن
مســؤوليتها االجتماعيــة المشــتركة وتنميــة ثقافــة المشــاركة والتواصــل مع
المؤسســات األخــرى.
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« القراءة »

نظمــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحي فعالية القراءة في مــــدرسة
الغــيث للتعليم األساسي ح 1في مدينة العين.
احتــوت الفعاليــة علــى باقــة متنوعــة مــن األنشــطة الثقافيــة حيــث تــم تعريــف
الطالبات بالشركة وأنشطتها و دورها في خدمة المجتمع ،باإلضافة إلى تقديم
شرح مبسط من ِقبل فريق التوعية حول كيفية تحويل مياه الصرف الصحي
إلى مياه نقية الستخدامها في ري المسطحات الخضراء ،كما تم قراءة القصة
القصيــرة الخاصــة بالشــركة “ الحديقــة الخضــراء “ لهــم لتحفيزهــم وتوســيع
مداركهــم بشــكل ســلس وممتــع حــول المحافظة علــى البيئة.
وذلــك مــن منطلــق الحــرص الدائــم للشــركة وســعيها لتكويــن جيــل واعــي
محــب للبيئــة ومــدرك بأهمية المحافظة عليها ،باإلضافة إلى حرص الشــركة
علــى التواصــل مــع مختلف المؤسســات المجتمعية ،ورفع الوعي بأهمية الدور
التــي تقــوم بــه الشــركة فــي خدمــة المجتمــع ،وتبادل الخبــرات العمليــة لتعزيز
التنميــة المســتدامة ،وال يكــون ذلــك إال تماشــي ًا مــع األهــداف االســتراتيجية
للشــركة بتعزيــز العالقــات بيــن مؤسســات المجتمــع المحلــي والمؤسســات
التعليمية في الدولة.

«يوم العمال العالمي»

احتفلــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي -فــي مقــر الشــركة بمدينــة
العيــن  -بيــوم العمــال العالمــي الــذي يصــادف األول مــن مايو مــن كل عام.
حيــث تحتــوي الشــركة علــى شــريحة كبيــره مــن العمــال ممــن ســاهموا فــي
تقديــم خدمــات متنوعــة ومتميــزة لهــا ،وقــد أولتهــم الشــركة اهتمــام كبيــرا ً
تقديــرا ً لخدمتهــم ،وقــد قــام ممثلــو الشــركة بتوزيــع وجبــات غذائيــة علــى
العامليــن؛ وذلــك تثمينـ ًا لجهودهــم وتأكيــدا ً على دورهم المثمــر في العطاء.
تحرص شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على االهتمام بجميع كوادرها
بجميع فئاتهم ،وتحفزهم على اإلنتاجية واالرتقاء والعطاء ،بمن فيهم العمال،
وتحــرص كذلــك علــى تطويــر مهاراتهــم وتوفيــر بيئــة العمــل المناســبة وفــق
أفضل المعاييــر العالمية.

«يوم متالزمة داون والتوحد»
«المخيم الصيفي»

قامــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بالمشــاركة فــي فعاليــات
المخيــم الصيفــي التابــع لنــادي العيــن للســيدات.
حيــث تــم تعريــف األطفــال بالشــركة وأنشــطتها ولفــت نظرهــم للســلوكيات
الخاطئة التي من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بشبكات الصرف الصحي ،كما
تــم قــراءة القصــة القصيــرة “الحديقــة الخضــراء” لهــم لتحفيزهــم وتوســيع
مداركهم بشــكل ســلس وممتع ،تضمنت القصة شــخصيات الشــركة (ريم
وراشــد وقطــرة وخضــراء) ،حيــث تــدور أحــداث القصــة حــول خطــوات معالجــة
ميــاه الصــرف الصحي واســتخدامات الميــاه بعد المعالجة ،وقد تخللت الفعالية
عددا ً من المسابقات واألسئلة حول خدمات الشركة ،كما قام الفريق بتوزيع
هدايا على األطفال المشــاركين وذلك لتشــجيعهم وإســعادهم.
تهــدف الشــركة مــن خــال هــذه الفعالية إلــى توعية المجتمــع بمختلف فئاته،
والمســاهمة بدورهــا الفعــال فــي المجتمع ،وإيصال رســالة مجتمعية تبرز من
خاللهــا دور األفــراد والمؤسســات علــى حــد ســواء فــي الحفــاظ علــى البيئــة
واســتدامتها.
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شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي فعاليــة يــوم متالزمــة
داون والتوحد والذي أقامه مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين بمناسبة يوم
متالزمــة داون وتزامنـ ًا مــع عــام زايد .2018
حيــث قــام موظفــو الشــركة بتوزيــع الهدايــا علــى أصحــاب الهمــم بمختلــف
أعمارهم وذلك إلدخال السرور والفرح في قلوبهم ،كما قام المركز بتقديم
مختلف األنشــطة لهم لتعزيز مشــاركتهم االجتماعية وإبهاجهم في الوقت
ذاته.
تشــارك الشــركة فــي مثــل هــذه الفعاليــات بهــدف المســاهمة بأنشــطتها
والتفاعــل مــع جميــع فئــات المجتمــع وإثراء عــام زايد بالمشــاركة في مختلف
الفعاليــات المتعلقــة به.

«البيئة والتشجير»

«يو م الشهيد»

شــاركت شــركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في فعالية البيئة والتشــجير
والتــي تــم تنظيمهــا مــن قبل مؤسســة زايد العليــا في أبوظبي.

قامــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بمدينــة أبوظبــي ومدينــة
العيــن بمراســم يــوم الشــهيد مواكبــة ألحــداث الدولــة المهمــة التــي تالمــس
الوطــن والمواطن.

تشــير الشــركة مــن خــال المشــاركة فــي مثــل هــذه الفعاليــات إلــى حرصهــا
باالهتمام بالبيئة وحمايتها ،كما تهدف إلى تحفيز الحضور بمختلف فئاتهم
وتوعيتهــم بالســلوك الصحيــح الــذي يســاهم فــي خلــق بيئــة صحيــة ســليمة
مســتدامة ،وتهــدف أيضــ ًا إلــى تشــجيع التواصــل والتكاتــف االجتماعــي وزرع
االبتســامة علــى وجــوه أصحــاب الهمــم ودعــم روح التكافــل والتراحــم إلنشــاء
مجتمــع متكاتــف ومتعاون.

«يوم العلم»

يأتــي هــذا اليــوم تقديــرا ً لشــهدائنا الذيــن هــم جــزا ً ال يتجــزأ منــا ،فقــد وهبــوا
أرواحهــم الغاليــة لتظــل رايــة اإلمــارات خفاقــة عاليــة ،وهــم يــؤدون مهامهــم
وواجباتهــم فــي خدمــة الوطــن.
وفــي هــذا اليــوم تشــارك الشــركة كافــة مؤسســات الدولــة وكل أبنــاء شــعب
اإلمارات والمقيمين على أرضها الكريمة تضحيات الشهداء استذكارا ً وافتخارا ً
ّ
المتجذرة في نفوس أبنــاء اإلمارات،
بقيــم التفانــي واإلخــاص والــوالء واالنتمــاء
و التــي تح ّلــوا بخالصهــا وهــم يجودون بأرواحهم في ســاحات البطولة والعطاء
وميادين الواجب.

« العيد الوطني السابع واألربعين »

ـاء بيــوم العلــم والــذي يصــادف الثالــث مــن نوفمبر من كل عــام احتفلت
احتفـ ً
شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي برفــع ســارية العلــم أمــام مبنــى
الشــركة بفرعيهــا فــي أبوظبــي والعيــن.
تحــرص الشــركة مــن خــال المشــاركة فــي مثــل هــذه المناســبات إلــى تعزيــز
مشــاعر الوطنيــة والــوالء لــدى موظفيهــا ،ومشــاركة للدولــة فــي مناســباتها
الوطنية الســعيدة التي تحرص القيادة الرشــيدة عليها لما لها من دور مهم
فــي تعميــق مشــاعر الفخــر واالعتــزاز بإماراتنــا الحبيبــة.

احتفلــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بالعيــد الوطنــي الســابع
واألربعيــن لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المبنــى الرئيســي للشــركة في
مدينتي أبوظبي والعين ،في احتفالية بهيجة تعزز التالحم الوطني والمجتمعي
لروح االتحاد.
تضمــن الحفــل علــى العديــد مــن الفعاليــات الوطنيــة والتراثيــة مثــل الرقصــات
الشــعبية والمســابقات التراثيــة ،و ( اليولــة ) اإلماراتيــة وعــروض رائــع للصقــور،
كمــا قامــت الفرقــة العســكرية باســتعراض موســيقي باألغانــي الوطنيــة التــي
بثــت الحمــاس بيــن الحضــور ،ويعكس هذا االحتفال مشــاركة الشــركة لفرحة
شــعب اإلمــارات بالذكــرى الغاليــة علــى القلــوب لعيــد االتحــاد الســابع واألربعين ،
وبإنجازات الدولة التنموية التي تحققت على مدى أكثر من أربعة عقود مضت
فــي ظــل القيــادة الحكيمــة التــي قــادت إلــى نهضــة وازدهــار إماراتنــا الغاليــة.
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الفعاليات
فعاليــات شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
خــال عــام 2018

المــرر يــزور مشــروع النفــق االســتراتيجي فــي منطقــة
الوثبــة

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصرف الصحي في معــرض الكتب الصامتة
تحــت شــعار «اكتشــف قصــة تتجــاوز حــدود الكلمــات» والتي افتتحتهــا معالي
نــورة بنــت محمــد الكعبــي وزيــرة الثقافــة وتنميــة المعرفة ،بتنظيــم من ِقبل
المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين بمنطقة العين في مكتبة زايد المركزية.
وتهــدف الشــركة فــي مشــاركة إلــى تحقيــق رؤيتهــا المنســجمة مــع توجهــات
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة في اطالع الجمهور اإلماراتي على هذه النوعية
من الكتب ،والتي ارتفع حجم اإلقبال عليها نظرا ً لقدرتها على مخاطبة القرَّاء،
ودورها المؤثر في تعزيز مساحة التفكير المشتركة بين جميع دول العالم.
وتأتــي هــذه المشــاركة حرص ـ ًا مــن الشــركة علــى تعزيــز التواصــل مــع كافــة
مؤسســات المجتمــع فــي إمــارة أبوظبــي.

ومــن أبــرز الفعاليــات التــي شــاركت فيهــا الشــركة
والتــي لهــا أهميــة فــي دعــم خطــة اإلمــارة وتوجيهــات
الحكومــة:

في يناير :2018
مســؤولون يطلعــون علــى مشــاريع «شــركة أبوظبــي
لخدمــات الصــرف الصحــي» فــي القمــة العالميــة للميــاه
2018

زار معالــي المهنــدس عويضــة مرشــد المــرر رئيــس دائــرة الطاقــة وفريــق
العمــل مشــروع تطويــر النفــق االســتراتيجي فــي منطقــة الوثبــة التابــع لشــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي والــذي يُعــد آخــر نقطــة للنفــق االســتراتيجي.
واطلــع معاليــه علــى مراحــل تشــغيل المشــروع ومواقــع العمــل فيــه ،حيــث
رافــق معاليــه فــي جولتــه المهنــدس عمــر الهاشــمي نائــب المديــر العــام
لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي وعــدد مــن مديــري القطاعــات فــي
الشــركة والمشــرفين علــى المشــروع .واطلــع أيض ـ ًا علــى مشــاريع الشــركة
الحيويــة فــي إمــارة أبوظبــي ،وعلــى أهــم التطــورات فــي مجــال الصــرف الصحــي
الــذي قــد يســهم بشــكل كبيــر وفعــال فــي تطويــر البنيــة التحتيــة لإلمــارة.

شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي تشــارك فــي
أســبوع اإلمــارات لالبتــكار

زار جنــاح شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي القمة العالميــة للمياه
 2018معالــي المهنــدس /ســهيل محمــد المزروعــي -وزير الطاقــة -في مركز
أبوظبــي الوطنــي للمعــارض بالعاصمة أبوظبي.
شــهد الجناح إقبا ًال واســع ًا من المشــاركين الرســميين واســتقطب عددا ً من
الزوار والمختصين والشــركات من مختلف األعمال المتصلة بنشــاط الشــركة
فــي جمــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ،وتشــييد محطــات ذات مواصفــات
وكفــاءة عاليــة فــي تنقيــة الميــاه ،ليعــاد اســتخدامها فــي ري المســطحات
الخضــراء ،حيــث تابــع الجميــع باهتمــام مــا عرضتــه الشــركة خــال مشــاركتها
فــي المشــاريع واإلنجــازات في مجــال تطوير البنية التحتيــة إلمارة أبوظبي.

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصرف الصحي في أســبوع اإلمــارات لالبتكار
في بلدية العين والذي يقام من ضمن شهر اإلمارات لالبتكار.
حيــث شــاركت العديــد مــن الشــركات والمؤسســات لعــرض ابتكاراتهــم وكل
مــا هــو جديــد فــي مجــال العمــل ،تــم إبــراز أهــم مشــاريع الشــركة والتعريــف
بهــا وبأنشــطتها وأبــرز إنجازاتها وتحفيز الطلبة للمشــاركة فــي ألعاب االبتكار.
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في مارس 2018

في أبريل 2018

حفــل تكريــم الجهــات المشــاركة فــي معــرض اإلبــداع
واالبتكار

أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي تقــدم برامجهــا
بمعــرض التوعيــة والخدمــات اإلنســانية 2018

شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي تشــارك فــي حفــل تكريــم الجهــات
المشــاركة فــي معــرض اإلمــارات لالبتــكار واإلبداع الذي نظمتــه دائرة التخطيط
العمراني والبلديات بحضور العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة
باإلضافة إلى المؤسسات التعليمية في مسرح البلدية بمدينة العين.

ضمــن معــرض التوعيــة والخدمــات اإلنســانية  ،2018شــاركت شــركة أبوظبــي
لخدمــات الصــرف الصحــي بمجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة التوعويــة التــي
تســتهدف جميــع شــرائح المجتمــع والــذي شــهد إقبــا ًال كبيــرا ً بمشــاركة
المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات النفــع العــام والقطــاع الخــاص.

يأتــي هــذا التكريــم عــن المشــاركة الفعالــة للشــركة فــي معــرض اإلبــداع
واالبتــكار ،والــذي دام علــى مــدار أســبوع كامــل.

زار جنــاح الشــركة الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان حيــث تعــرف علــى دور
الشــركة ومشــاركتها في هذا المعرض باإلضافة إلى ما تقدمه من معلومات
توعوية وورش للجمهور.

قدمت الشــركة خالل مشــاركتها أبرز مشــاريعها في مجال االستدامة والبنية
التحتيــة بمــا فيهــا عــرض الفلــم الوثائقي لمشــروع النفق االســتراتيجي هياكل
عمالقــة إلــى جانــب العديــد مــن األنشــطة والمســابقات التــي تــم عرضهــا لعدد
مــن أفــراد المجتمع بمختلف شــرائحه وفئاته العمرية.

“أبوظبــي للصــرف الصحــي تنظــم حملــة “معــا مــن أجــل
مســتقبل مســتدام إلمــارة أبوظبــي”
يوم البيئة والصحة والسالمة

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي يــوم البيئــة والصحــة
والســامة المقــام فــي مدينة أبوظبي.
تهــدف هــذه الفعاليــة لتســليط الضــوء علــى أســاليب وممارســات الصحــة
والسالمة البيئية بأنواعها وأهميتها في المشاريع والبيئة المكتبية .وساهمت
شــركتنا مــع الجهــات بعــرض مشــاريعها التوعويــة وإنجازاتهــا لطــاب جامعــة
زايد في ســاحة الجامعة الداخلية والخارجية.
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نظمــت شــركة أبوظبــي لخدمات الصرف الصحــي حملة ترويجية عن الخدمات
المقدمة للمتعاملين في إمارة أبوظبي تحت شــعار «مع ًا من أجل مســتقبل
مســتدام إلمارة أبوظبي» وذلك في العين مول بمدينة العين.
حضــر فاليــوم االفتتاحــي األول عــدد مــن مديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام
باإلضافة إلى حضور عدد كبير من المجتمع بمختلف فئاته ،وشــارك في هذه
الحملة عدد من موظفي إدارات وأقســام الشــركة حيث تم شــرح أهمية بناء
بيئــة نقيــة مســتدامة كمــا تــم شــرح الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الشــركة
للمتعامليــن والتــي تتضمــن ســت وعشــرون خدمــة.

جائزة التميز لقطاع األعمال

تكريم وتقييم شركات الموردين

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي جائــزة التميــز لقطــاع
األعمــال فــي فئة االســتدامة في فنــدق جميرا بيتش بدبي.

بناء على توجيهات اإلدارة العليا قامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
ً
بتقييم وتكريم الموردين في مقر الشركة في أبوظبي.

حيــث حصلــت الشــركة علــى شــهادة تقدير بمشــروع مبادرات شــركة أبوظبي
لخدمــات الصــرف الصحــي فــي تقليل البصمــة الكربونية.

حيــث كرمــة الشــركة ســبع شــركات مــن المورديــن الرئيســيين ،وقــد قــام
الســيد خميــس الظاهــري  -مديــر إدارة األعمال المســاندة باإلنابــة -بتكريمهم
وذلك لتميزهم في التعامل مع قســم المشــتريات وســرعة تجاوبهم بتلبية
الطلبــات المطروحــة والمواعيــد المحــددة لتوريــد المــواد.

يأتــي هــذا التكريــم تتويجــ ًا لجهــود الشــركة التــي تســعى لترســيخ التعــاون
وتبــادل الخبــرات والمعلومــات بيــن شــركائها لتعزيــز التنميــة المســتدامة
تماشــي ًا مع األهداف االســتراتيجية للشــركة ،وتعزيز العالقات المشــتركة بين
شــركائها االســتراتيجيين بمــا يحقــق المصالح المشــتركة.

في يوليو 2018

في يونيو 2018
مشــاركة شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي مؤتمــر
“إزري” الدولــي

الجائــزة الفضيــة مــن الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة
للوقايــة مــن الحــوادث RoSPA

حصلــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي علــى الجائــزة الفضيــة مــن
الجمعيــة الملكيــة للوقايــة مــن الحــوادث  RoSPAفــي تطبيــق معاييــر إدارة
نظــم الصحــة والســامة لعــام  ،2017فــي عاصمــة المملكــة المتحــدة لنــدن.
يعتبــر هــذا التكريــم إيمــان وتقديــر القيادة للجهــود المبذولة للمشــاركين في
تطبيــق معاييــر إدارة نظــم الصحــة والســامة وقد اســتلم الجائــزة المهندس
إســماعيل أحمــد الخــوري مدير إدارة الصحة والســامة والبيئة باإلنابة.

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي مؤتمــر “إزري” الدولــي
في مدينة (سانديغو) بالواليات المتحدة األمريكية ضمن الوفد المشارك من
حكومــة أبوظبــي ،وقــد عرضــت الشــركة عــددا ً مــن أبــرز مشــاريعها وإنجازاتهــا
فــي مجــال تطويــر البنيــة التحتيــة فــي إمــارة أبوظبــي ،ومــن أهمهــا نظــام
الخدمــات المتكاملــة “ ”ADSSC Smart Integrated Servicesوالــذي
يهــدف إلــى توفيــر خدمــات فع ّالــة وعاليــة الجــودة فــي خدمــة المتعامليــن عــن
طريــق أتمتــة خدماتهــا.
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ورشــة عمل بعنوان “ملتقى الشــركاء االســتراتيجيين
”2018

في سبتمبر 2018
زيارة وفد لمعرض الصيد والفروسية 2018

قامــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بعقــد ورشــة عمــل بعنــوان
“ملتقــى الشــركاء االســتراتيجيين  ”2018فــي فنــدق فيرمونت-أبوظبــي.
تــم مناقشــة مواطــن القــوة وفــرص التحســين فــي قطــاع المشــاريع مــع
األخــذ باالعتبــار المقترحــات التي تم التقدم بها من المدعوين ،ومنح الشــركاء
الخارجييــن فرصــة للتعبيــر عــن أفكارهــم واالطــاع علــى أفضــل الممارســات
واالقتراحــات ومناقشــتها لتحســين أداء قطــاع المشــاريع.

زار وفــدا ً مــن شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي معــرض الصيــد
والفروســية  2018المقــام فــي مركــز أبوظبــي للمعــارض ،والــذي يعتبــر مــن
أبــرز وأشــهر المعــارض فــي منطقــة الشــرق األوســط المتخصصــة فــي الصيد و
الفروســية والرياضــات البحريــة.

استخدام كرسي اإلخالء ““Evacuation Chair

تهــدف الشــركة مــن خالل هــذه الزيارة إلى تعريف الموظفيــن بالتراث والتقاليد
والثقافة اإلماراتية المتعلقة بالصيد والفروسية ،وتسليط الضوء على تاريخ شعب
اإلمــارات العريــق ،باإلضافــة إلــى التعــرف على أحدث أنواع األســلحة المســتخدمة
فــي الرياضات بمختلف أنواعها

دورة اإلسعافات األولية

نظمــت إدارة الصحــة والســامة والبيئــة فــي شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي ورشــة بعنــوان اســتخدام كرســي اإلخــاء“ “Evacuation Chairفــي
مدينــة العيــن.
تناولــت الورشــة عــدة محــاور منها كيــف يتم تدريب فريق الطــوارئ في المبنى
علــى اســتخدام كرســي اإلخــاء لألشــخاص المصابيــن أو الذيــن ال يســتطيعون
نزول درج الطوارئ في الحاالت المتطلبة إلخالء المبنى مثل حاالت الحريق.

نظمــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي دورة تدريبيــة بعنــوان
اإلســعافات األوليــة فــي مقــر الشــركة بمدينــة العيــن.
حيــث تــم تقديــم دروس نظريــة وعلميــة حــول اإلســعافات األوليــة األساســية
كمــا تــم التدريــب علــى اإلنعــاش القلبــي الصحيــح ،وطــرق التعامــل مــع الحاالت
الطارئــة فــي مواجهــة الحوادث.
تهدف الشركة من خالل هذه الدورات إلى الحفاظ على سالمة موظفيها من
خــال تزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات المطلوبة للتعامل مــع الحاالت الطارئة
المختلفــة ومواجهــة الحــوادث التــي تقــع فــي أماكــن العمــل ممــا يســهم فــي
تطويــر مهــارات التعامــل فــي مثــل هــذه الظــروف ورفــع مســتوى الوعــي لــدى
الموظفين.
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مشــاركة شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي
معــرض ويتكــس

أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي تشــارك فــي ملتقــى
الشــركاء االســتراتيجيين

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي معــرض تكنولوجيــا
الميــاه والطاقــة والبيئــة – ويتكــس  2018فــي مركــز دبــي الدولــي للمؤتمــرات
والمعــارض.

تحــت شــعار تميــز األداء اســتدامة العطــاء ،شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات
الصــرف الصحــي فــي ملتقــى الشــركاء االســتراتيجيين والقطــاع الخــاص الرابــع
والــذي نظمتــه دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات  2018بمســرح البلديــة
فــي مدينــة العيــن.

يأتــي مشــاركة الشــركة فــي هــذا المعــرض بهــدف التعــرف إلــى أهــم الحلــول
المبتكرة في مجال المياه والطاقة والبيئة ،ولبناء صالت قائمة على التعاون
وتبادل الخبرات وبناء شــراكات اســتراتيجية.

ورشــة “تعــرف علــى شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي” فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

ويعد ملتقى الشــركاء االســتراتيجيين والشــركات الخاصة ،الذي تقيمه البلدية
بشــكل دوري في كل عام ،منصة تواصل وتكريم لجهود الجهات الحكومية
والخاصة التي تربطها بها عالقات استراتيجية من التعاون والشراكة وتضمن
الملتقى معرض شاركت فيه عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
عرض خدماتها التي تستهدف المتعاملين والرد على أي استفسار من قبلهم.
افتتــح الملتقــى ســعادة مطــر النعيمــي مديــر عــام بلديــة العين.

في ديسمبر 2018

زيــارة وفــد مــن شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحي
شــركة العيــن للتوزيع

نظمــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ورشــة تعريفيــة فــي جامعة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحــت عنــوان“ تعــرف على شــركة أبوظبــي لخدمات
الصــرف الصحــي ”فــي مســرح تقنية المعلومــات بالجامعة.
وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن أجنــدة الشــركة الخاصــة بعــام زايــد  ،2018حيــث
تخللــت الورشــة العديــد مــن البرامــج التوعويــة التــي تعــرض أهــم أعمــال
الشــركة ودورهــا الرائــد فــي المحافــل المحليــة والعالميــة ،وقــام موظفــي
الشــركة بتقديــم شــرح مبســط عــن كيفيــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي
والتأكــد مــن جودتهــا وســامتها ومطابقتها للمعاييــر المعتمدة بهدف إعادة
اســتخدامها فــي ري المســطحات الخضــراء فــي إمــارة أبوظبــي.

زار وفــد مــن شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي شــركة العيــن للتوزيــع
وذلــك لتعزيــز أطــر التعــاون فــي مختلــف المجــاالت ،فــي مدينــة العين.
وتأتــي هــذه الزيــارة بهــدف إجــراء مقارنــة معياريــة بيــن عــدد مــن اإلدارات علــى
مســتوى الجهتيــن والتعــرف علــى آليــة عمــل الفــرق الداخلية واالطــاع على أخر
التطــورات التــي توصلــوا إليهــا فــي ســبيل تقديــم أجــود الخدمــات.

التقـــريـــر الـســـنوي 2018

59

