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في حال وجود ٔاية مالحظات ٔاو استفسارات عن هذا التقرير،
يرجى مراسلتنا على العنوان التالي:
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
دولة اإلمارات العربية المتحدة ٔ -ابوظبي  -جزيرة الريم  -مبنى سكاي تاور -ص.ب 108807
الرقم المجاني  ،800555الفاكس  ،208082220صندوق البريد 108801
البريد اإللكتروني media@adssc.ae
يمكن االطالع على التقرير من خالل موقع
الشركة اإللكتروني على اإلنترنت www.adssc.ae :
يسمح بٕاعادة نشر ٔاو طبع محتويات هذا التقرير
بشرط ذكر اسم شركة ٔابوظبي لخدمات الصرف الصحي
كمصدر للمعلومات.
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المقدمة

السادة شركاءنا االستراتيجيين
تتشــرف شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي بــأن تقــدم لكــم التقريــر الســنوي
عــن أداء أعمالهــا مــن تاريــخ  1ينايــر  2015إلــى
 31ديســمبر ،2015منطلقيــن ومتماشــيين
مــع خطــة أبوظبــي  2030والخطــة النظاميــة
االســتراتيجية الداخليــة للشــركة مــن أجــل
التواصــل مــع شــركائنا فــي العمــل وأصحــاب
العالقــات من القطاعين الحكومي والخاص.
تزخــر الشــركة باألعمــال الوافــرة فــي شــتى
المستويات ،من حيث االستراتيجية واالستثمار
واإلدارة والتشــغيل ،وقــد قامــت بتوثيــق
مشــاريعها ونجاحهــا وإنجازاتهــا خــال األعــوام
الماضية للشركة ،ويشكل عام  2015العام
العاشــر من عمر الشــركة والعام الثالث في
خطتهــا االســتراتيجية الخمســية التــي تــم
تطويرهــا بيــن األعــوام .2014-2018
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نســعى فــي شــركة أبوظبــي لخدمــات
الصــرف الصحــي إلنجــاز مجموعة مــن األهداف
المســتقبلية نحــو التميــز فــي إقامــة بنيــة
تحتيــة متقدمة فــي إمارة أبوظبي من حيث
مشــاريع الصــرف الصحــي بأفضــل المقاييس
يرســخ لدى
البيئيــة والمعايير العالمية ،وبما ّ
المجتمــع القناعــة بأهميــة الخدمــات التــي
تقدمهــا الشــركة فــي دفــع عمليــة التنميــة
للمســاهمة فــي مســتقبل أفضــل إلمــارة
أبوظبي.

جهودهــا المبذولــة في تطبيــق التكنولوجيا
الحديثة في جميع مجاالت مشاريعها الفريدة
مــن نوعهــا ،وفــي مقدمــة مشــاريعها يأتــي
برنامــج تطويــر النفــق االســتراتيجي ،ويليــه
تفوقهــا فــي محطــات معالجــة ميــاه الصــرف
الصحي عالميًا ،حيث حصلت شركة أبوظبي
لخدمــات الصــرف الصحــي علــى العديــد مــن
الشــهادات والجوائــز العالميــة وشــهادات
الجــودة فــي مختلــف المجــاالت خــال األعــوام
الماضية.

ـب األولــى مــن
تحتــل الشــركة اليــوم المراتـ َ
حيــث مشــاريعها التنمويــة علــى مســتوى
العالم ،من خالل اســتقطابها ألبرز الشــركات
المتخصصــة والمقاوليــن واالستشــاريين،
وبمشاركاتها المحلية والعالمية في مجال
االتصــال المعرفــي والمجتمعــي ،ومــن حيــث

تقــدر شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي جهودكــم المتميــزة ،وتطمــح إلــى
تواصلكــم الدائــم مــن أجــل تقديــم خدمــات
أفضــل للمواطنيــن والمقيميــن ،وأن يكــون
الفعالــة فــي تنميــة
الجميــع مــن العناصــر
َّ
اقتصــاد إمــارة أبوظبــي.

نبذة عن الشركة

شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
شــركة حكوميــة تتبــع بشــكل مباشــر
للمجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي،
تأسســت فــي  21يونيــو  2005بموجــب قــرار
رقــم  17لعــام  2005الــذي أصــدره صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
حفظــه اهلل.
ونــص المرســوم علــى إنشــاء شــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ،لتعمــل
علــى تطويــر البنيــة التحتيــة بكفــاءة وجــودة
عاليــة وبمواصفــات قياســية عالميــة ،حيــث
تقــوم بتجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف
الصحــي الناتجــة عــن المنشــآت الســكنية
والصناعيــة ،والتخلــص مــن المكونــات
الصلبــة والســائلة الموجــودة فيهــا ،وتقــوم
بإعــادة اســتخدامها بطريقــة آمنــة وســليمة،
وتوفيــر ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة
للبلديــات فــي إمــارة أبوظبــي ،الســتخدامها
ألغــراض ري المســطحات الخضراء ،وتســاهم
الشــركة بشــكل فعال في تنفيذ رؤية إمارة
أبوظبــي ،حيــث تعمــل علــى تقديــم خدمــات
الصــرف الصحــي والمياه المعالجــة للقطاعات
العامــة والخاصــة المختلفــة ضمــن المعاييــر
البيئيــة والصحيــة العالميــة ،ممــا يجعــل مــن
الخدمــات التي تقدمها الشــركة جــز ًءا ال يتجزأ
مــن منظومــة مرافــق وخدمــات حكومــة
أبوظبــي.

معروفــة ومشــاريع فريدة لتتوافــق مع الخطة

المشــاريع المشــيدة مــن جائــزة المجتمعــات
الحيويــة ،كمــا نالــت الشــركة علــى تصنيــف

ديناميكي مفتوح
تتطلع للوصول إلى اقتصاد
ّ

الفئــة الذهبيــة فــي مجــال التوطيــن فــي
الموقــع اإللكترونــي لمجلــس أبوظبــي
للتوطيــن ،و تلتــزم الشــركة بتوطيــن
الوظائــف ،حيــث يمثــل المواطنــون نحو %83
مــن مجمــوع القــوى العاملــة لديهــا حتــى

المســتقبلية إلمــارة أبوظبــي  2030التــي
يجعــل حكومــة أبوظبــي مــن أفضــل خمــس
حكومــات أدا ًء على المســتوى العالمي خالل
الســنوات القليلة المقبلة.
نالــت الشــركة جوائــز عديــدة لتميزهــا باإلبــداع

ديســمبر.2015

للبنيــة التحتيــة واســتغالل المســاحات تحــت

وفــي عامــي  2012و 2013حصلــت الشــركة
على ثالث جوائز امتياز عالمية في تطبيقات
نظــم المعلومــات الجغرافيــة عــن فئــة جهات
الخدمــات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
ودبــي ،كمــا نالــت عــام  2013جائــزة النخبــة
العالميــة ،وتعــد أول مؤسســة حكوميــة

واالبتــكار فــي حفــر األنفــاق واالســتخدام األمثل

األرض ،إليجــاد وابتــكار حلــول مســتدامة فــي
مواجهــة العوائــق والتحديــات لخلــق فــرص
األعمــال والتنافــس مــع أكبــر الشــركات
الهندســية وشــركات حفــر األنفــاق فــي جميع
أنحــاء العالــم فــي صناعــة األنفــاق.
ومــن أهــم مشــاريع الشــركة ،مشــروع
النفــق االســتراتيجي الــذي يعــد النفــق األول
علــى مســتوى المنطقــة وثانــي األنفــاق
االنحداريــة طــوال ً علــى مســتوى العالــم بعــد
نفــق ســنغافورة.
حصلــت الشــركة عــام  2008علــى اعتــراف
دولــي مــن قبــل هيئــة الميــاه العادمــة
والمقاييــس األســترالية عــن أفضــل نشــاطات
الشــركة وممارســاتها ،كمــا نالــت جائــزة
المخطــط الرئيســي للصــرف الصحــي فــي
مؤتمــر بيكــس في فالنســيا – إســبانيا عام
 ،2009وفــي عــام  2010نالــت الشــركة ثــاث
شــهادات فــي الجــودة مــن برنامــج اآليــزو هي:

أعلنــت الشــركة فــي عــام  2007عــن خطتهــا

.ISO9001 ،ISO14001،OHSAS 18001

حيــث ركــزت خطتهــا بــأن تكــون الشــركة ذات

فــي عــام  2012حصــل مشــروع النفــق
االســتراتيجي إلمــارة أبوظبــي الــذي تنفــذه
الشــركة علــى “ الجائــزة الفضيــة ” عــن فئــة

االســتراتيجية الرئيسية وتصل مدتها  25عامًا،
ســمعة عالمية وبيئة عمل متطورة وإنجازات

تنالهــا عــن فئــة المرافــق والطاقــة علــى
مســتوى إمــارة أبوظبــي.
فــي عامــي  2014و 2015حصلــت الشــركة
علــى خمــس جوائــز امتيــاز فــي تطبيقــات
نظــم المعلومــات الجغرافيــة عــن فئــة جهات
الخدمــات ،وفــي  2014حــازت الشــركة علــى
جائــزة أفضل جهــة حكومية التزامًا باإلجراءات
المتبعــة إلغــاق بالغــات برنامج حــارس المدينة
التــي أطلقهــا مركــز أبوظبــي لألنظمــة
اإللكترونيــة والمعلومــات.
كمــا نالــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصرف
الصحي جائزة األنفاق المستدامة عن مشروع
برنامــج النفــق االســتراتيجي مــن المؤتمــر
والمعــرض العربــي لألنفــاق  ،2015 -و حصلــت
الشــركة علــى جائــزة العــام كأفضــل فريــق
عمــل متميــز ومتكامــل فــي إنجــاز مشــروع
النفــق االســتراتيجي ،خــال حفل جوائــز أعمال
البنيــة التحتيــة واألنفاق فــي لندن .2015
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رؤيتـنــــا مهمتنا
قيمنا
رؤيتنا

مهمتنا

أن تصبــح شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي شــركة رائــدة عالميــً ومعروفــة
فــي أوســاط المجتمــع والمســتثمرين
والمشــرعين بقدراتهــا المتميــزة في توفير
أفضــل الخدمــات فــي مجــال الصــرف الصحــي
بحلــول عــام .2020

تحقيــق التميــز مــن خــال تقديم خدمــات ذات
نوعيــة عاليــة ،وآمنــة بيئيــً فــي مجــال الصرف
الصحــي فــي إمــارة أبوظبــي ،وبأســعار
منافســة.

قيمنا
التعاون واالبتكار

الخبرة والخدمات

نتعــاون مــع زمالئنــا ومــع الشــركاء لتحقيــق
األهداف المشتركة ،ونتطلع إلى االستمرارية
والتحســين في األنظمــة والعمليات واألفكار

نــدرك أهميــة الخبــرة والمعرفــة فــي العمــل،
ونضمــن اســتمرارية التدريــب لمواكبــة
التطــور ،ونحافــظ علــى الصحــة العامــة
والبيئــة ونقــدم أفضــل الخدمــات لعمالئنــا.

المسؤولية

الرعاية

نتوقــع أن يتحمــل جميــع الموظفيــن
المســؤولية عــن قراراتهــم وعــن أداء
واجباتهــم الوظيفية وعن األعمال الموكلة
إليهــم.

نعمــل علــى ضمــان محيــط مــن الرعايــة
واألمــان ،وأن تكــون المعاييــر ذات مســتوى
ٍ
عــال.

التكنولوجية.
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أعضاء مجلس اإلدارة
الهيكل التنظيمي
أعضاء مجلس اإلدارة

عيسى مبارك المزروعي
المدير التنفيذي لقطاع البنية
التحتية وأصول البلدية
بلدية أبوظبي

عبداهلل سعيد الشامسي
المدير التنفيذي لقطاع تخطيط
المدن والمساحة بلدية العين

عبداهلل حمدان العامري
المدير التنفيذي لقطاع الشؤون
االستراتيجية  -مجلس أبوظبي
للتخطيط العمراني

عبداهلل علي مصلح األحبابي 
رئيس مجلس إدارة
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

الدكتورة شيخة سالم الظاهري
المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي
البري والبحري
هيئة البيئة أبوظبي

خليفة سالم المنصوري
المدير التنفيذي
بلدية المنطقة الغربية

حاضر عبداهلل المهيري
مستشار أول
مكتب معالي الرئيس
هيئة الصحة أبوظبي

الهيكل التنظيمي
ﺣﺴﺎم ﺣﺠﺎزﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻋﺒﺪا ﻋﻠﻲ
ﻣﺼﻠﺢ اﻻﺣﺒﺎﺑﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

أﻻن ﺛﻮﻣﺴﻮن
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﻴﺪ
اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻋﻤﺮ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻧﺎدر ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع إدارة
ا ﺻﻮل ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻴﺎدي
ﻣﺪﻳﺮﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺴﺎﺋﺪة

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
و اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻴﺎدي
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

إﻳﺎن ﺳﻤﻴﺚ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻴﺎدي
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

ﺷﺎﻫﺰاد اورﻛﺰاي
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

نســتلهم التزامنــا نحــو الوطــن وقضايــاه مــن الرؤيــة الحكيمــة للوالــد المؤســس،
المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،الــذي
رأى أن االلتــزام واإلنجــاز فــي الوقــت المحــدد يشــكالن محوريــن أساســيين لبنــاء بيئــة
صحيــة يطمــح لهــا شــعب اإلمــارات.

أنتهــز هــذه الفرصــة للتعبيــر ،باألصالــة عــن
نفســي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس
اإلدارة ،عن عظيم الشكر إلى فريق مشروع
برنامج تطوير«النفق االســتراتيجي» ،وجميع
العامليــن فــي الشــركة لمــا أظهــروه مــن
تفانــي وإخــاص فــي العمــل ،ويســرني أن
أضــع بيــن أيديكم التقرير الســنوي لشــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي لعــام
.2015
إن اكتمــال أعمــال تنفيــذ نفــق الصــرف
الصحــي العميــق يعــد إنجــازًا مميــزًا يضــاف
إلى ســجل إنجازات شركة أبوظبي لخدمات
الصــرف الصحــي ،وهــو ينبــع مــن التزامنــا
بتقديــم حلــول مســتدامة لتطويــر البنيــة
التحتيــة إلمــارة أبوظبــي ،وإن مشــروع النفــق
االســتراتيجي يأتــي ضمــن اســتراتيجية
الشــركة المســتندة إلــى أجنــدة السياســة
العامــة لإلمــارة التي تمثل الغايات الســامية
التــي حددتهــا الرؤيــة الحكيمــة لصاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،وبتوجيهــات مــن
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد

آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة رئيــس المجلــس
التنفيــذي ومتابعــة ســمو الشــيخ هــزاع
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلــس
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي ،مــن خــال
تحديــد السياســات واالســتراتيجيات وتطويــر
الخدمــات وترســيخ مفاهيــم عمــل حديثــة
لضمــان تنفيــذ المشــاريع التنمويــة بأفضــل
المعاييــر الدوليــة وأحســن المواصفــات
وبأحســن األســاليب العلميــة والتكنولوجيــة
وصــوال ً إلــى بنيــة تحتية متطــورة تمكن من
اســتقطاب االســتثمارات وإقامــة المشــاريع
وتعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص.
وتســعى الشــركة إلــى القيــام بدورهــا
فــي ســبيل تحقيــق ذلــك مــن خــال رؤيتهــا
وخدماتهــا ومشــاريعها االســتراتيجية التــي
تســاهم فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة
لمواجهــة تحديــات ومتطلبــات المســتقبل
المشــرق إلمــارة أبوظبــي مــن خــال التعــاون
مــع الشــركاء والجهــات المعنيــة األخــرى.
إن األجيــال الحاليــة والمســتقبلية يجــب أن
تكــون علــى علــم بتفاصيــل مشــروع النفــق

االســتراتيجي الــذي يعــد معلمــً حضاريــً
مهمــً ،وعليــه فقــد كان مــن المهــم جــدًا
إنتــاج فيلــم وثائقــي إليصــال رســالتنا
إلــى الجمهــور المحلــي وإلــى أنحــاء أخــرى
متفرقــة مــن العالــم ،حيــث وقعــت شــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي وقنــاة
«ناشــيونال جيوغرافيــك أبوظبــي» اتفاقيــة
تقــوم بموجبهــا القنــاة بتطويــر وإنتــاج
وبــث محتــوى وثائقــي مصــور حــول أعمــال
البنيــة التحتية واإلنشــاءات الخاصة بمشــروع
برنامــج تطويــر «النفــق االســتراتيجي» بإمارة
أبوظبــي.
يمكننــي القــول بــكل ثقــة أن نتائجنــا
لعــام  2015تمثــل داللــة كبيــرة علــى
إمكانياتنا وما يمكننا تحقيقه من إنجازات
مســتقبلية فــي ظــل اســتراتيجيتنا الهادفــة
إلــى تلبيــة كافــة احتياجــات الســكان التــي
تمثل عنصرًا أساســيًا يســاعدنا على تحقيق
هدفنــا المتمثــل فــي تنفيــذ خطــة أبوظبــي
العمرانيــة  2030والتزامهــا بتحســين البنيــة
التحتيــة لمواكبــة التطــور المتســارع إلمــارة
أبوظبــي.

وتقبلوا خالص التقدير واالحترام.

عبداهلل علي مصلح األحبابي
رئيس مجلس إدارة الشركة
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كلمة المدير العام

مــن الصعــب انتقــاء أبــرز أعمــال الشــركة والحديــث عنهــا فــي هــذا العــام الحافــل الــذي
مــر بســرعة ؛ فــإذا نظرنــا إلــى الــوراء وجدنــا أننــا حققنــا الكثيــر مــن اإلنجــازات خــال
الســنة  ،وأنــه ســيكون مــن غيــر الممكــن تغطيــة الحديــث عــن كل شــيء قــد تحقــق
العجالــة.
فــي هــذه ُ

لقــد واصلت شــركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحــي تقدمهــا وازدهارهــا ،حيــث أدى ذلــك
كلــه إلــى نضجهــا فــي الكثيــر مــن الجوانــب
المختلفــة ،وبــدأت بحصــاد جهودهــا ونيــل
االعتراف الدولي بشكل الفت عن األعمال التي
تقوم بها.
ومن أهم الجوائز البارزة التي نالتها الشركة
في عام  2015كانت جائزة العام ألفضل فريق
عمــل إنجــاز عــن مشــروع النفــق االســتراتيجي
التابعة لفئة الهندسة المدنية الجديدة (،)NCE
ضمــن الدورة السادســة ألعمال البنية التحتية
والهندســة المدنيــة فــي مدينــة لنــدن فــي
المملكة المتحدة .وتعد هذه الجائزة الدولية
المرموقة اعترافًا وإشادة بالمشاريع في قطاع
الصناعة .واشتملت مشاركتنا على نقاط قوة
أسهمت في فوزنا ،منها تعدد الجنسيات فى
فعال
فريــق العمــل لدينــا وتواصلهم بشــكل ّ
وإثبــات جدارتهم .وبهذه المناســبة يســعدني
أن أهنــئ جميــع المشــاركين فــي فريــق إدارة
العمــل ببرنامجنا.
وتعد هذه الجائزة دعمًا لرؤيتنا المتمثلة فى:
“ أن نكــون شــركة رائــدة ومعروفــة لــدى فئــات
المجتمــع ولــدى المســتثمرين والمشــرعين
بقدراتهــا المتميــزة في توفيــر أفضل الخدمات
فــي مجــال الصــرف الصحي بحلول عــام ”2020

وهــو مــا يثبــت ســيرنا الحثيث نحــو تحقيق ما
نطمــح إليــه ونتطلــع إلنجــازه.
وبصــرف النظــر عــن بريــق الجوائــز ،فقــد كان
انشــغالنا فــي كثيــر مــن المجــاالت األخــرى،
كالتنظيــم والتمويــل ،وتطــورات التكلفــة
والتنفيــذ؛ وكل ذلــك ُيتوقــع لــه أن يؤثــر تأثيرا
كبيــرا فــي بنيتنــا التشــغيلية والتنظيميــة
مســتقبال.
وعلــى صعيــد إنجــاز المشــاريع ؛ فقــد شــهدت
المنطقــة الغربيــة إنجــاز بعــض المشــاريع
الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك مشــروع إنشــاء
محطــة معالجة جديــدة في منطقة الرويس،
ومشــروع زيــادة القــدرة االســتيعابية لمحطــة
الســلع .وســيعمل المشــروعان علــى توفيــر
صهاريــج ميــاه صــرف صحــي لخدمــة المناطــق
النائية ،باإلضافة إلى محطة ضخ رئيسية جديدة
قــد تــم إنشــائها فــي منطقــة الفــاح.
يضــاف إلــى ذلــك كلــه منجــزات أخــرى جديــرة
بالذكــر منهــا :إعــادة تأهيــل أنابيــب شــبكات
الصــرف الصحي ومحطات الضخ التابعة ضمن
أعمال إدارة المشــاريع لدينا ؛ بســبب ضرورتها
مــن أجــل إحــراز أعلــى مســتويات الخدمــة
للمرافــق الحاليــة ؛ وعلــى وجــه الخصــوص
برنامــج هــام جــدا يهــدف إلــى الحد من تســرب

الميــاه المالحــة إلــى نظــام التجميــع لدينــا.
وهنــاك خطــة رئيســية جديــدة إلدارة األصــول
سوف توفر الدعم لخدمات الصرف الصحي خالل
السنوات العشر القادمة ،والتي من المتوقع
إنجازهــا فــي أوائــل عام  .2016كما اســتمرت
إدارة خدمــة العمــاء لدينــا فــي تطويــر عالقاتنا
مع المستثمرين ومع عمالئنا ضمن فئة مياه
الصرف الصناعي.
ومن األمور التي تقع ضمن أولويات الشــركة
اهتمامنــا بالصحــة والســامة والتخطيــط
االستراتيجي ،والحرص على عالقتنا مع األمانة
العامة للمجلس التنفيذى وتلبية متطلباتها،
واســتمرارنا بتقديــم مســتوى عــال مــن
الخدمــة ،كمــا تــم االنخــراط بشــكل كبيــر
فــي إدارة المبــادرات الهادفــة واســتمرارية
دعمنــا ألعمــال حكومــة أبوظبي.
وكرؤيــة مســتقبلية ،أتوقــع أن نــرى تغييــرات
تشــمل انتقالنــا مــن التركيــز علــى تطويــر
البنيــة التحتيــة إلــى رفــع كفــاءة التشــغيل
وصيانــة األصــول.
وأخيــرا ،فإنــي أود أن أشــكر كافــة الزمــاء
ً
لجهودهــم ودعمهــم المســتمر علــى
مــدار العــام ،وأخــص بالذكــر رئيــس مجلــس
إدارتنــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة لتوجيهاتهــم
وإرشــاداتهم.

وتقبلوا خالص التقدير واالحترام.

آالن ثومسون
المدير العام
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نظرة على األداء

عـــــام

2012

عـــــام

2013
عـــــام

2014
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التقـــريـــر الـســـنوي 2015

شراكة مع مبادرة رئيس الدولة «أبشر»
لدعم الكوادر الوطنية.
جائــزة االمتيــاز عــن فئــة تطبيقــات نظــم
المعلومات الجيومكانية عن مشروعها
التكنولوجــي المتميــز “برنامــج إدارة
المعامــات – أمســتردام”.
جائــزة االمتيــاز فــي تطبيقــات نظــم
المعلومــات الجغرافيــة عــن فئــة جهــات-
مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية 2012
لمســتخدمي نظــام ازري فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا – دبــي.
الحصــول علــى تصنيــف الفئــة الذهبيــة
فــي مجــال التوطيــن – موقــع مجلــس
أبوظبــي للتوطيــن علــى اإلنترنــت.
حصــول مشــروع النفــق االســتراتيجي
إلمــارة أبوظبــي علــى الجائــزة الفضيــة

عــن فئــة المشــاريع  -جائــزة المجتمعــات
الحيويــة .2012
إنجــاز االختــراق الخامــس فــي حفــر النفــق
االســتراتيجي العميق.
افتتــاح محطــة الســاد لمعالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي فــي مدينــة العيــن.
بلــغ معــدل رضــا العمــاء عــن خدمــات
الشــركة بشــكل عــام .%93
ارتفعــت نســبة التوطيــن فــي الشــركة
لتصــل إلــى .%72
إنشــاء شــعبة التوعيــة واالتصــال
الجماهيــري ،وإصــدار خطــة االتصــال
وسياســة االتصــال الداخليــة والخطــة
اإلعالميــة ،وإصــدار العــدد األول مــن مجلــة
الشركة “ تواصل ”ْ ،
ونشر  43خبرًا صحفيًا
مرســاً مــن الشــركة.

تكريــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة
رئيــس المجلــس التنفيــذي للشــركة
لدورهــا الفعــال فــي مبــادرة “ أبشــر”.
ارتفــاع نســبة التوطيــن فــي الشــركة
إلــى .%78
الفــوز بجائــزة النخبــة العالميــة لتطبيــق
االستراتيجيات وبطاقة األداء المتوازن عن
فئة المرافق العامة ،لتصبح الشركة أول
جهة حكومية في إمارة أبوظبي تحصد
الجائــزة عــن فئــة المرافــق والطاقــة على
مســتوى إمــارة أبوظبي.
حصــول شــركة أبوظبــي لخدمــات
الصــرف الصحــي على جائــزة االمتياز في
تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافية
عن فئة الخدمات ،وذلك في مؤتمر جي
آي إس ووركــس  2013لمســتخدمي

نظام ازري في الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيا.
إنجاز االختراق الثامن واألخير في مشروع
النفق االستراتيجي إلمارة أبوظبي.
تدشــين أعمــال إنشــاء خطــوط الصــرف
الفرعيــة للنفــق االســتراتيجي العميــق
ببــدء عمــل آلة حفــر األنفــاق األولى.
توقيع مذكرة تفاهم مع قناة ناشيونال
جيوغرافيك أبوظبي إلنتاج فيلم وثائقي
عــن برنامــج النفــق االســتراتيجي إلمــارة
أبوظبي.
تحديث الخطة االستراتيجية المؤسسية
(  ) 2018-2014والخطــط التشــغيلية
للقطاعــات واإلدارات بالشــركة وتطويــر
برنامــج إدارة مؤشــرات األداء.
إنشــاء شــعبة التســجيل التجــاري
للمورديــن التابعة إلدارة اإلمداد ،وتطبيق
نظــام إلكتروني للشــركات المســجلة.

تكريــم ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد
آل نهيان وزير الخارجية لشركة أبوظبي
لخدمــات الصــرف الصحي لدورها الفعال
فــي معــرض “ بالعلوم نفكر ”.
حصــول شــركة أبوظبــي لخدمــات
الصــرف الصحــي علــى جائــزة أفضل جهة
حكوميــة التزامــً بشــأن بالغــات برنامــج
حــارس المدينــة.
تحديث الخطة االستراتيجية المؤسسية
(  ) 2018-2014والخطــط التشــغيلية
للقطاعــات واإلدارات بالشــركة وتطويــر

برنامــج إدارة مؤشــرات األداء.
توحيــد بيانــات البنيــة التحتيــة للصــرف
الصحــي وتحديثهــا لتتوافــق مــع
التطبيقــات المتكاملــة.
توقيــع اتفاقيــة مــع مركــز األنظمــة
اإللكترونيــة والمعلومــات.
ارتفــاع نســبة التوطيــن فــي الشــركة
إلــى .%81
اطــاق جائــزة التميــز الداخليــة لشــركة
أبوظبي لخدمات الصرف الصحي “ جائزة
الثريا ”.

ﻋـــــﺎم


ﺣﺼﻮل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
اﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪا ﺑﻦ زاﻳﺪ
آل ﻧﻬﻴﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض ”ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ﻧﻔﻜﺮ“.
زﻳﺎرة
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻬﻴﺎن ﺑﻦ
ﻣﺒﺎرك ال ﻧﻬﻴﺎن ،وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺸﺒﺎب وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻤﻮاﻗﻊ أﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ¼داء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت
وا¤دارات واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
)ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺜﺮﻳﺎ(.

إﻧﺠﺎز
ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻔﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .%100

ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت
وا¤دارات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
).(2016-2020

ﻣﻨﺢ
اﻋﺘﻤﺎد 17025 -ISO
ﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺮق ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ
وﻣﺨﺘﺒﺮ ﺳﻴﺢ اﻟﻠﺤﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻴﻦ ﻋﺎم .2015

ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة ﻣﺆﺷﺮات اداء
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ارﺗﻔﺎع
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ .%83

ﺑﺚ
 4ﻋﺮوض ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة
ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺟﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﻚ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.

اﺳﺘﺤﺪاث
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ
واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﺮواﺋﺢ
اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
).(FOCS
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الخطة االستراتيجية
الخمسية
2014-2018
مالمح الخطة االستراتيجية
ترتكز الخطة االســتراتيجية لشركة أبوظبي
لخدمــات الصــرف الصحــي علــى أربعــة محاور
رئيسية هي:

.1
.2
.3
.4

1إنجاز مشاريع البنية التحتية.
2ترسيخ مفاهيم االستدامة البيئية
والمالية.
3إرضاء العمالء.
4تطوير الممكنات الرئيسية.

حيــث تتــاءم تلــك المحاور مع رؤيــة حكومة
أبوظبــي وخطتهــا إلدارة أداء القطاعــات
الحكوميــة ورؤيــة أبوظبــي للتطويــر
العمرانــي ورؤيــة الشــركة الطموحــة فــي
أن تصبــح شــركة رائــدة عالميــً ومعروفــة
فــي أوســاط المجتمــع والمســتثمرين
والمشــرعين بقدراتهــا المتميــزة في توفير
أفضــل الخدمــات فــي مجــال الصــرف الصحــي
بحلــول العــام  .2020وتغطــي تلــك المحــاور

ســت عشــرة أولويــة ارتــأت اإلدارة العليــا
تطبيقهــا علــى مفهوم التميز المؤسســي
وتطويــر آليــات دعــم اتخــاذ القــرار مــع إشــراك
العامليــن فيهــا والتميــز فــي إدارة عالقــات
الشــركاء والعمــاء .يتــم تصميــم إطــار
التخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء ليوحــد
عملية التخطيط تحت مظلة واحدة ،وتعتبر
البيئــة االســتراتيجية التــي مــن شــأنها تحديد
العالقــة مــع األهــداف وبرامــج الشــركة هــي
المدخــل االســتراتيجي الرئيســي فــي عملية
النجــاح والتــي مــن شــأنها قيــاس األداء العــام
للخطة خالل الخمس الســنوات القادمة.

التحول االستراتيجي
ارتأت اإلدارة العليا بشركة أبوظبي لخدمات
الصــرف الصحــي بعــد نجاحهــا فــي تحقيــق
األهــداف المرجــوة مــن الخطــة االســتراتيجية
(  ) 2009-2012ضــرورة التحــول االســتراتيجي
لضمان تحقيق رؤية ورســالة الشــركة ورفع
مســتوى األداء المؤسســي وأداء القطاعــات

واإلدارات التشــغيلية .وقــد نجــح فريــق إدارة
التخطيــط االســتراتيجي واالتصــال فــي تنفيذ
ذلــك وفــق منهجية متكاملــة تضمنت إعداد
عــدة مقابــات مــع ســعادة رئيــس مجلــس
اإلدارة وبعــض القيــادات الرئيســية بــاإلدارة
العليا بالشركة ،وذلك للتعرف على األهداف
المــراد تحقيقهــا خالل المرحلــة القادمة ،وقد
أثبتت مخرجات المقابالت مدى تناســق فكر
القيــادة العليــا بالشــركة وتحديــد تحقيــق
األهــداف المشــتركة والمرجوة للوصول إلى
رؤية الشــركة .2020
وقــد قامــت إدارة التخطيــط االســتراتيجي
واالتصال بتحويل تلك المخرجات إلى خريطة
اســتراتيجية مبدئيــة وفــق تصــور القائميــن
عليه في أواخر عام  ،2013وتم تحديثها عام
 ،2015كمــا تــم عــرض الخارطــة المحدثــة
للخطــة االســتراتيجية (  ) 2016-2020خــال
اللقاء االســتراتيجي في شــهر مــارس والتي
تعمل على تحديد المالمح الرئيسية للخطة
االستراتيجية واعتماد الخريطة االستراتيجية.

التحول االستراتيجي
شركة ذات توجه تشغيلي بشكل أساسي

شركة ذات منظور مرتكز على العمالء

نجاح محدود في تسليم البرامج الرأسمالية

رفع الكفاءة و الفعالية في تسليم البرامج الرأسمالية

2013
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طاقتها االستيعابية
االلتزام الجزئي لألنظمة و اللوائح الخاصة
بمكتب التنظيم و الرقابة

2018

تشغيل أصول الصرف الصحي القديمة فوق

إدارة األصول بفعالية وكفاءة من خالل الشراكة مع
الموردين و المقاولين واالستشاريين وبناء قدرات جديدة
لتشغيل األصول الحالية ومواكبة النمو في امارة أبوظبي

االلتزام الكلي لألنظمة واللوائح الخاصة بمكتب التنظيم
و الرقابة

ترسيخ العالقات مع الشركاء الرئيسين

تحقيق شراكات متكاملة و نوعية مع جميع الشركاء
الرئيسيين

إدارة رأس المال البشري

إدارة رأس المال البشري بمنظور استراتيجي

تنفيذ أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات

استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات بطريقة تكاملية

التقـــريـــر الـســـنوي 2015

خريطة الشركاء االستراتيجيين
قامت إدارة التخطيط االســتراتيجي واالتصال
بالشــركة بتحديــث خريطــة الشــركاء
االستراتيجيين وأصحاب المصالح لدى شركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ،بغيــة
التعــرف علــى احتياجاتهــم وعلــى منظــور
العمــل المؤسســي معهــم ،وتحديد طبيعة
االرتبــاط والصلــة التــي مــن شــأنها أن تلعــب
دورًا أساســيًا فــي تحديــد المحــاور واألولويــات
االســتراتيجية التــي صاغــت مالمــح الخطــة
االســتراتيجية للشــركة .وتتضمــن خريطــة
الشــركاء االســتراتيجيين وأصحــاب المصالــح
لدى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
ســبع فئــات هــي :الجهــات الرقابيــة والجهــات
الحكوميــة واالستشــاريون والمقاولــون
والمــوردون والمطــورون والعمــاء .ومن هذا
المنطلق بدأت الشــركة بعقد اجتماعات مع
الشــركاء فــي بدايــة عــام  ،2015وكخطــوة
أولــى ركــزت علــى الشــركاء االســتراتيجيين
من الشركات الحكومية لمعرفة احتياجاتهم
وتطلعاتهــم ،وعلــى أثرهــا قامــت الشــركة
بأخــذ بعــض المبــادرات وإضافتهــا فــي تحديث
خطتهــا االســتراتيجية .2016-2020

التحليل الرباعي
يعــد التحليــل الرباعــي عامــاً أساســيًا فــي
رســم المحــاور واألولويــات االســتراتيجية
للمؤسســات .ومــن هــذا المنطلــق قامــت
إدارة التخطيــط االســتراتيجي واالتصــال
بتحديــث التحليــل الرباعــي لشــركة أبوظبي
لخدمــات الصــرف الصحــي لــكل مــن نقــاط
القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات التــي

قــد تواجههــا ،وذلــك مــن منظــور الشــركاء
ا ال ســتراتيجييـــن والـــخدمات المقدمــة
والعمليــات والتكنولوجيــا ومنظور تطوير
األفــراد.

الخريطة االستراتيجية
تعكــس الخريطــة االســتراتيجية لشــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي رغبــة
القيــادة العليــا بالشــركة فــي تحقيــق أهــداف
رئيسية من شأنها تحقيق رؤية الشركة لتصبح
شــركة رائــدة عالميــً ومعروفــة فــي أوســاط
المجتمــع والمســتثمرين والمشــرعين
بقدراتها المتميزة في توفير أفضل الخدمات
في مجال الصرف الصحي بحلول العام .2020
وتتكون الخريطة االستراتيجية من أربعة
محاور رئيسية هي:
 إنجاز مشاريع البنية التحتية.
ترســيخ مفاهيــم االســتدامة الماليــة
والبيئيــة.
إرضاء العمالء.
الممكنات الرئيسية.
ومــن أجــل تمكين شــركة أبوظبي لخدمات
الصــرف الصحــي لتتوافــق مــع رؤيــة حكومــة
أبوظبــي وخطــة تحســين األداء الحكومــي
والممكنات المؤسســية ،تم تحديد خمسة
أهــداف للشــركة تتمثــل في:

.1
.2
.3

 1تحقيق الكفاءة في عملية التعاقد
وتسليم البنية التحتية.
2التخطيط المسبق لمشاريع البنية
التحتية الرأسمالية المستقبلية.
 3تحقيق االستقاللية المالية.

 4 .4المساهمة في تحقيق بيئة أفضل.
 5 .5تقديم تجربة متميزة للعمالء.
وتعتــزم الشــركة تحقيــق تلــك األهــداف
المطروحــة مــن خــال الــدورة االســتراتيجية
(  ) 2014-2018عبــر التركيــز علــى تحســين
دورة إدارة األصــول ،وتمكيــن إعــادة اســتخدام
الميــاه المعالجــة ،والتنســيق المســتمر
والمســبق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة،
وضمــان إنجــاز مشــاريع الشــركة فــي الوقــت
المناســب بمواصفات ومعايير عالية ،وبأقل
تكلفــة ،وضمــان المواءمــة بيــن المتطلبــات
الحكوميــة والتنظيميــة ،وصياغــة النمــوذج
المالــي المســتدام ،ودمــج مفاهيــم
االســتدامة فــي العمليــات المؤسســية،
وضمــان تناســق الخدمــات المقدمــة ،ورفــع
الوعــي العام لمنتجاتنا وخدماتنا والتواصل
مــع عمالئنــا.

األولويات ومؤشرات األداء والمبادرات
تقــاس مخرجــات الخطــة االســتراتيجية
لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
مــن خــال  48مؤشــر أداء ،تــم تحديدهــا مــن
قبــل اإلدارة العليــا وربطهــا بــأداء القطاعــات
واإلدارات الــذي يتــم مراجعتــه بشــكل ربــع
سنوي ،كما تتبنى الخطة االستراتيجية 23
مبــادرة تمكــن الشــركة من االرتقــاء بأدائها
المؤسســي خــال األعــوام ( ) 2014-2018
والتــي اعتمــدت مــن قبــل مجلــس إدارة
شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
فــي نهايــة عــام  ،2013كمــا أنــه تــم اعتمــاد
الخطــة االســتراتيجية المحدثــة فــي شــهر
يوليــو  2015للســنوات (  ) 2016-2020مــن
قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة ،والتــي تتكــون
مــن  45مؤشــر أداء و 16مبادرة مؤسســية.
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المشاريع التي نفذت
في إدارة التخطيط
االستراتيجي
لعام 2015
تحد يــث ا لخطــة ا ال ســتر ا تيجية
المؤسســية والخطــط التشــغيلية
للقطاعــات واإلدارات فــي الشــركة
( ) 2016-2020
يهــدف المشــروع إلــى تحديــث الخطــة
االســتراتيجية الخمســية لشــركة أبوظبــي
لخدمات الصرف الصحي والخطط التشغيلية
الســنوية للقطاعــات واإلدارات التشــغيلية
بالشــركة لضمــان مواءمــة العمــل للوصــول
إلــى رؤيــة الشــركة .2020
ويتضمــن المشــروع تحديــث التحليــل
الرباعــي وخريطــة الشــركاء االســتراتيجيين
والخريطــة االســتراتيجية وتحديــد كل مــن
المحــاور االســتراتيجية واألهــداف ومؤشــرات
األداء المؤسســية والتشــغيلية لــكل مــن
الشــركة والقطاعــات واإلدارات التابعــة لهــا،
فضــا عــن المبــادرات التــي تعتــزم الشــركة
تنفيذهــا وتنســيق المخرجــات المنشــودة

مــع وحــدة التميــز المؤسســي إلدراجهــا
ضمــن تحديثــات برنامــج إدارة مؤشــرات األداء
المؤسســي.

تطوير برنامج إدارة مؤشرات األداء
يهــدف المشــروع إلــى ترقيــة وتحديــث
وهيكلــة النســخة الســابقة مــن برنامــج
إدارة مؤشــرات األداء بمــا يتناســب مــع
الخطــة االســتراتيجية المؤسســية والخطــط
التشــغيلية للقطاعــات واإلدارات بشــركة
أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي الــذي
يتيــح تحديــد المســؤوليات المنوطــة بكافــة
القطاعات واإلدارات بالشركة من خالل جداول
قيــاس مؤشــرات األداء والخطــط التطويريــة
( المشــاريع التشــغيلية ) المتوافقــة مــع
الخطــة االســتراتيجية للشــركة .ويهــدف
المشــروع إلــى تصنيــف تلــك المؤشــرات
ونتائجهــا والعمــل علــى عرضهــا للنقــاش
والمراجعــة وفــق مســتوى القيــادة المعني،

ممــا يســهم فــي متابعــة ســير أعمــال
ويفعــل منهجيــة اتخــاذ القــرارات
الشــركة
ِّ
التصحيحية لنتائج تلك المؤشرات في الوقت
المناســب والتــي تســاعد فــي فعاليــة اتخــاذ
القــرار.

تقديــم وثائــق المشــاركة بجائــزة
أبوظبــي لــأداء الحكومــي المتميــز
لدورتهــا الرابعــة
يهدف المشروع إلى تمكين شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي من المشــاركة في
جائــزة أبوظبــي لــأداء الحكومــي المتميــز
وتقييم مستوى الشركة من خالل منهجية
واضحــة تحــت إشــراف مكتــب الجائــزة باألمانة
العامــة للمجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبي،
وذلــك وصــوال ً إلــى األداء العالمــي ،كما يهدف
المشروع إلى تدريب الموظفين ونشر ثقافة
التميز فيما بينهم من خالل إرسالهم لدورات
تدريبيــة متخصصــة فــي التميــز المؤسســي
وكتابة الوثائق.

منجزات إدارة
التخطيط
االستراتيجي
واالتصال لعام 2015
اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية  2016-2020مــن ســعادة رئيــس مجلــس االدارة بعــد عقــد اجتمــاع
إطالق االســتراتيجية في فندق شــانغريال أبوظبي.
المحافظة على ابقاء شهادات الـ :ISO
•قامت الشركة بالحفاظ على شهادات االيزو بعد المطابقة وتجاوز التدقيق الخارجي.
•
شهادات التدقيق الخارجية:
•نجحــت إدارة االســتراتيجية فــي زيــادة عــدد المدققيــن الخارجييــن لديها وذلك من خــال التدريب
•
وحصولهم على الشــهادات.
أقيــم احتفــال للجائــزة الداخليــة لشــركة أبــو ظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ( جائــزة الثريــا )،
وتــم تكريــم القطاعــات واإلدارات والموظفيــن المتميزين.
تقديم وثائق المشاركة في جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز لدورتها الرابعة
(  ) 2015في الوقت المحدد لها دون أي تأخير.
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23

خدمة العمالء

أداء خدمة العمالء خالل عام 2015
تضــع شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحي الســادة العمالء في مقدمة أولويات
عملهــا ،ويعتبر رضا العمالء من أهم األهداف
التــي تســعى إلــى تحقيقهــا مــن خالل رســم
خطــط العمــل وتطويــر الخدمــات علــى نحــو
مســتمر لتحقيــق هــذه الغايــة.
تعمــل الشــركة باســتمرار علــى وضــع
خطــط لتطويــر الخدمــات المقدمــة للســادة
العمــاء بكافــة قطاعاتهــم ،ســواء أكانــوا
أفــرادًا أم شــركات تجاريــة أم صناعيــة،
وتعمــل علــى توفيــر كل مــا يلــزم مــن
أجــل تطويــر بيئــة العمــل والوســائل التــي
يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق هــذه الخطــط
علــى أرض الواقــع بمــا فيهــا التطويــر التقنــي
والتكنولوجــي والتدريــب وااللتقــاء بالخبــرات
األخــرى ،وتطبيــق أفضــل الممارســات المهنية
فــي مجــال خدمــة العمــاء.
الشــركة علــى تنفيــذ اســتطالعات للــرأي،
وذلك لقياس مدى رضا العمالء عن الخدمات
التــي تقدمهــا الشــركة ،والتواصــل مــع
شــرائح العمــاء ( القطــاع الســكني والتجــاري
والصناعــي ) ،واالســتفادة مــن تحليــل نتائــج
هذه المقابالت من أجل تطوير الخدمات نحو
األفضــل.
وتقــوم شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي بقيــاس وعــي العمــاء ومســتوى
رضاهــم عــن طريــق االســتبانات الشــهرية
وربــع الســنوية والمتابعــة اليوميــة عن طريق
المكالمــات الهاتفيــة.

تتمثل أهداف مبادرات خدمة
العمالء في:
قيــاس رضــا العمــاء عــن تجربتهــم
مــع شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي فــي مختلــف المعامــات أو
الشــكاوي وتحديــد معاييــر قيــاس
مســتويات رضــا العمــاء.
التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعف في
الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة.
إعطــاء األولويــة لرضــا العمــاء وتحديــد
أيــة أخطــاء قد تحــدث ويتــم معالجتها.
دعــم مبــادرات التطويــر وتحســين
الخدمــات للوصــول إلــى رضــا العمــاء.
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وقد تم تصميم استبانة لقياس رضا العمالء من خالل
أربعة معايير رئيسية هي:
االنطباع العام عن الشركة والخدمات التي تقدمها.
العالقة مع العمالء.
دعم الخبرة ومستوى الشفافية.
متطلبات الخدمة وإجراءاتها.

عدد العمالء الذي تمت خدمتهم خالل عام 2015
مراكز خدمة العمالء
تعتبــر مراكــز خدمــة العمــاء التابعــة للشــركة حلقــة وصل بيــن جميع
اإلدارات واألقســام ،حيــث تقــوم باســتقبال الطلبــات المقدمــة مــن
العمــاء وتوزيعهــا علــى األقســام حســب نوعيــة الطلــب .وقــد بلــغ
عــدد الطلبــات المقدمــة عــن طريــق مكاتــب الشــركة الموجــودة فــي
كل مــن البلديــات ومراكــز “ تــم ” فــي كل مــن مدينــة أبوظبــي
ومدينــة العيــن والمنطقــة الغربيــة.
مجمــوع طلبــات الخدمــات المقدمــة عــن طريــق مراكــز الخدمــة
فــي كل مــن إمــارة أبوظبــي ومدينــة العيــن هــي كالتالــي:

مراكز خدمة العمالء

عدد الطلبات 2015 -

أبوظبي

83981

العين

7783

مركز اتصال حكومة أبوظبي
مجمــوع الحــاالت المســتلمة عن طريق مركز اتصــال حكومة أبوظبي
 800555مــن شــهر ينايــر إلى شــهر نوفمبــر  2015هو كالتالي:

%0

نوع الحالة

العدد

شكوى

352

إطراء

10

حدث

1177

معلومات

3974

طلب خدمة

9074

اقتراحات

21

المجموع

14491

%27
%2

%8

%0
%63

مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555

الصرف الصناعي
تصنيف الحاالت بحسب فئة العمالء:
فئات العمالء

العين

أبوظبي

المجموع

السكنية

26225

27969

54194

الحكومي

1764

4371

6135

كبار الشخصيات

318

2338

2656

التجاري

584

3708

4292

الصناعي

96

60

156

المجموع

28987

38446

67433

تصنيف حاالت الشكاوي بحسب النوع:
نوع الشكوى

العين

أبوظبي

المجموع

انسدادات

28695

29079

58145

طفح مياه

30

8745

8775

روائح

134

141

275

أخرى

42158

481

42639

المجموع

28987

38446

67433

عدد العمالء الذين تمت إعادة خدمتهم بسبب عدم
رضاهم عن الخدمة:
المدينة

عدد العمالء

أبوظبي

12

العين

42

هــي الميــاه العادمــة التــي تنتــج فــي ســياق أي
نشــاط ســواء أكان صناعيــً أم تجاريــً أم زراعيــً أم
طبيــً أم علميــً ،ولكنهــا ال تشــمل الميــاه العادمــة
المنزليــة.
تعمــل إدارة خدمــة العمــاء علــى توعيــة المصانــع
باإلجــراءات المطلوبــة للحصــول علــى الموافقــة
الخاصــة بتصريــف تلــك الميــاه ،وتقــوم الشــركة
بحمــات تفتيشــية دائمــة لضمــان عــدم حــدوث
تجــاوزات تضــر بشــبكة الصــرف الصحــي لإلمــارة ،فــا
يجــوز ألي جهــة تصريــف ميــاه الصــرف الصناعــي إلــى
شــبكة الصــرف الصحــي ،حيــث يســبب تركيــز ميــاه
الصــرف الصناعــي أو كميتهــا خطرًا على ســامة أي
شخص يقوم بتشغيل أو صيانة شبكة التجميع أو
المعالجــة ،وأيضــً قــد تتداخــل تلــك الميــاه مــع ميــاه
شــبكات التجميــع والمعالجــة.
تم تقسيم مياه الصرف الصناعي إلى:
مياه صرف صناعي منخفضة المخاطر:
وتشمل المطاعم والمقاهي والمصابغ
ومغاسل السيارات.
مياه صرف صناعي عالية المخاطر:
وتشمل المنشآت الصناعية والطبية وغيرها
ذات التصريف العالي للمياه غير المنزلية.
الصرف الصناعي منخفض المخاطر:
يوضــح الجــدول التالــي عــدد طلبــات الصــرف
الصناعــي منخفــض المخاطــر التــي تــم إنجازهــا
خــال عــام :2015

عدد العمالء الذين قدموا شكوى بشكل مباشر لقسم خدمة
العمالء وليس عن طريق الرقم المجاني للشركة:
المدينة

عدد العمالء

أبوظبي

89

العين

0

طلبات العمالء:
طلب صهريج صرف صحي

عدد الطلبات

أبوظبي

56045

العين

79174

المنطقة

العدد

أبوظبي

3671

العين

1027

اإلجمالي

4698

الصرف الصناعي عالي المخاطر:
يوضــح الجــدول التالــي عــدد الطلبــات التــي تــم
اســتالمها مــن المصانــع والمراكــز الطبيــة فــي
مدينــة أبوظبــي والمنطقــة الغربيــة ومدينــة
العيــن ،كمــا يوضــح عــدد التصاريــح التــي تــم
إصدارهــا للمصانــع التــي تنطبــق عليهــا الشــروط:
التصاريح

التصاريح

التي تم

التي تم

إلغاءها

تجديدها

20

25

المؤسسات تصاريح
الطبية

جديدة

14

4

عدد
الطلبات
الجديدة
20

25

استبانة رضا العمالء 2015
يلخــص الجــدول أدنــاه مدى رضــا المتعاملين
عــن مســتوى أداء موظفــي مراكــز الخدمــة
ومســتوى أداء المقاوليــن الــذي قدمــوا
الخدمة باإلضافة إلى الخدمات المقدمة في
كل مــن إمــارة أبوظبــي والمنطقــة الغربيــة
السنة

الفئة المستهدفة

2013

قياس رضا العمالء عن أداء
المقاولين.
قياس رضا العمالء عن
الخدمات المقدمة في
مراكز تقديم الخدمات.
قياس االنطباع العام ومدى
معرفة الجمهور بشركة
أبوظبي لخدمات الصرف

ومدينــة العيــن ،حيــث تــم تقســيم االســتبانة
إلــى نوعيــن خالل عــام  2015كالتالي:
اســتبانة قيــاس رضــا المتعامليــن عــن
أداء المقاوليــن الذيــن قدمــوا الخدمــة
( الربــع األول  /الربــع الثالــث ).

اســتبانة قيــاس رضــا المتعامليــن حــول
أداء مراكــز الخدمــة ( الربــع الثانــي /
الربــع الرابــع ).

نسبة الرضا

نسبة الرضا

نسبة الرضا

نسبة الرضا

متوسط معدل

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

رضا المتعاملين

%99

%98

%92

%71

%90

2015

2014

الصحي.
قياس رضا العمالء عن أداء
المقاولين.
قياس رضا العمالء حول
الخدمات المقدمة من
مراكز الخدمة.

%92

قياس رضا العمالء عن
أداء المقاولين الذين
قدمواالخدمة.
قياس رضا المتعاملين
بشأن أداء مراكز الخدمة.

%95

%96

%93.83

%94

%89

--

%93

%94

%93

أهم المبادرات التي قامت بها اإلدارة حول تطوير خدمة العمالء خالل عام : 2015
قامت إدارة خدمة العمالء بإرسال
 42723رسالة توعوية للمتعاملين عن
طريقة االستخدام السليم وتفادي
حدوث االنسدادات أو الطفح بمعدل
 3000رسالة نصية في الشهر.
الجدول التالي يوضح عدد التصاريح
التي تم العمل بها خالل عام :2015
عدد التصاريح التي تم
تجديدها

عدد التصاريح
الجديدة

61

18

قامــت اإلدارة بتوقيــع اتفاقيــات حــول
مســتوى الخدمــة الداخليــة مع كل من
النظم الجغرافية – إدارة األصول ،ومكتب
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التنظيــم التابــع للشــركة ،وذلــك لرفــع
مســتوى الخدمــات التــي تقــدم لعمــاء
الشركة.
تــم مراجعــة النتائــج المحققــة مــن
االتفاقيات حول مستوى الخدمة المبرمة
داخليًا مع قطاع األصول وقطاع التشغيل
والصيانــة لدواعــي التطويــر والتحســين
وقيــاس األداء.
تــم توعية المتعاملين ذوي الشــكاوي
المتكــررة وتوجيههــم بشــكل ربــع
ســنوي لتفــادى حدوث تلك المشــكالت
فــي المــرات القادمــة والحصــول علــى
رضاهم.
وضعــت اإلدارة مســودة مقترحــة آلليــة
مؤسسية لتنظيم األعمال المستقبلية

بيــن الشــركة ومركــز إدارة النفايــات
ومكتــب تنظيــم الصناعــة.
قامت اإلدارة بالتنسيق مع هيئة اإلمارات
للهوية بشأن قارئات بطاقات الهوية ،وتم
الحصــول علــى قارئــات بطاقــات الهويــة
مســبقا ،وذلك لتســهيل عملية معرفة
بيانــات العميــل الموجــود علــى واجهات
االســتقبال ،فــي ســبيل االرتقــاء بالعمــل
وتسريع التعامل مع المتعاملين وتالفي
أي أخطــاء قــد تحــدث عند إدخــال البيانات
يدويًا.
قامت إدارة خدمة العمالء بإرسال 42723
رســالة توعيــة للمتعامليــن عــن طريقة
االســتخدام الســليم ولتفــادي حــدوث
االنســدادات أو الطفــح بمعــدل 3000
رســالة نصيــة فــي الشــهر.

الموارد البشرية
والتوطين

يعتبــر تطويــر رأس المــال البشــري هــو
االســتثمار الحقيقــي ،لذلــك يأتــي تطويــر
المــوارد البشــرية فــي مقدمــة أولويــات
الخطــة االســتراتيجية التــي وضعتهــا
الشــركة ،وتشــمل رفــع معــدالت التوطيــن
مــن خــال مشــاركة الشــركة ســنويًا فــي
معــارض التوظيــف والتدريــب لفتــح المجــال
أمــام الباحثيــن عــن العمــل مــن مواطنــي
ومواطنــات الدولــة للتعــرف علــى الفــرص
الوظيفيــة المتاحــة بالشــركة ولالستفســار
عــن مجــاالت العمــل واالمتيــازات واإلجــراءات
المعمــول بهــا بالشــركة.
وتســتقطب الشــركة المتدربيــن مــن طلبــة
وطالبــات المؤسســات األكاديمية في اإلمارة
للتدريب بالشركة للتعرف على بيئة العمل
الحقيقيــة وللحصــول علــى الخبــرة العمليــة،
كمــا تهتــم الشــركة بالكــوادر الوطنيــة من
خــال توفيــر التدريــب والتطويــر وإلحاقهــم
بــدورات تســاهم برفــع مســتوى أدائهــم
وكفاءتهــم ،وتوفــر الدعــم الدراســي لهــم
الســتكمال دراســاتهم الجامعيــة.

يدًا بيد نحو التميز
كانــت ســنة  2015مكملــة لمســيرة
ســنوات ســبقتها فــي تنميــة المــوارد
البشــرية بالشــركة مــن خــال تأســيس فــرق
عمــل متمكنــة تســاهم عبــر مواقــع عملها
المختلفــة ،ســواء أكانــت إداريــة أم فنيــة
لتحقيــق رؤيــة اســتراتيجية هدفهــا أن تصبــح

شــركتنا رائــدة عالميــً ومعروفة في أوســاط
المجتمع بقدراتها المتميزة في توفير أفضل
الخدمــات فــي مجــال الصــرف الصحــي بحلول
عــام .2020
حيــث حققــت الشــركة أرقامــً إيجابيــة عاليــة
بمــا يخــص مواردنــا البشــرية ،فقــد ارتفعــت
معــدالت التوظيــف فــي الشــركة مــن خــال
خلــق فــرص عمــل ســاهمت فــي تنفيــذ خطة
اإلحــال والتوطيــن بالشــركة ،وذلــك من خالل
اســتقطاب الكــوادر اإلماراتيــة ،حيــث انضــم
إلــى العمــل فــي الشــركة “حســب تقاريــر
عــام  2015إلدارة المــوارد البشــرية واإلدارة
فــي الشــركة ”  40موظفــً وموظفــة ،بواقــع
 27موظفــً و 13موظفــة فــي مراكــز العمــل
بالشــركة فــي كل مــن أبوظبــي والعيــن
والمنطقة الغربية ،لتساهم في رفع كفاءة
العمــل بالشــركة ،ودفــع عجلــة التنميــة
والتطويــر فــي إمــارة أبوظبــي.

تدريب من أجل التطوير نحو األفضل
يعتبــر التدريــب وتأهيــل الموظفيــن أحــد

التدريــب وتطويــر القــوى العاملــة ،حيــث بلــغ
عــدد الــدورات التدريبية التي وفرتها الشــركة
لموظفيها بالتعاون مع معاهد التدريب في
عــام  2015نحــو  673دورة.
كمــا نفــذت الشــركة عــددًا مــن البرامــج
التدريبية الداخلية تشــمل تدريب الموظفين
الجــدد علــى أنظمــة العمــل وإجــراءات األمــن
والســامة ،باإلضافــة إلــى التدريــب المتعلــق
بتشــغيل األنظمــة اإللكترونيــة المســتخدمة
في إدارة أعمال الشركة ،ومنها نظام التقارير
اإللكترونية ونظام الماكسيمو وغيرها من
األنظمــة.

أياد إماراتية تبني مستقبل الوطن
ٍ
يعــد توطيــن الوظائــف أحــد األولويــات
الرئيسية في الخطة االستراتيجية للشركة،
فالكــوادر اإلماراتيــة هــي مــن تعــول عليهــم
حكومتنــا الرشــيدة ليكونــوا صنــاع النجــاح
وقــادة الغــد لمســتقبل اإلمــارات .وقــد
مضــت الشــركة عبــر تنفيــذ خطــة اإلحــال
والتوطيــن حســب توجيهــات الحكومــة
والقيــادة الرشــيدة باســتحداث الوظائــف

العناصــر األساســية فــي صقــل شــخصية

وتعييــن المواطنيــن لينضمــوا إلــى فريــق

الموظف وتطوير إمكاناته في العمل ،لذلك

عمــل الشــركة وتأهيلهــم عبــر مجموعــة

فقــد خصصت الشــركة فريق عمل متخصصا

مــن البرامــج التدريبيــة .وتعتبــر الشــركة أحــد

لمتابعة التحاق الموظفين في برامج تدريبية

الشــركاء االســتراتيجيين لمجلــس أبوظبــي

بمراكز معروفة على مستوى الدولة ،كما

للتوطين وأحد الجهات الرئيسية المساهمة

يتــم تقييــم الــدورات باســتبانات الســتطالع

فــي مبــادرة “ أبشــر ” لتوظيــف المواطنيــن

رأي المتدربين ،وذلك من أجل تحسين خطط

التــي أطلقتهــا وزارة شــؤون الرئاســة.
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شــهد عــام  2015تزايـدًا في أعــداد المواطنين
الذين انضموا إلى الشركة في مواقع عملها
المختلفــة فــي أبوظبــي والعيــن والمنطقــة
الغربيــة ،بمــا فيهــا الوظائــف اإلداريــة والفنيــة
لتصــل نســبة التوطيــن فــي الشــركة إلــى
 %83بعد أن كانت  %81في العام الماضي.

خطة اإلحالل
هي خطة استراتيجية تركز على استقطاب
الكفاءات اإلماراتية وتدريبهم وتأهيلهم من
أجــل شــغل الوظائف التي يشــغلها الوافدين
في مختلف قطاعات وإدارات وأقسام العمل.

برنامج التطوير الوظيفي
برنامــج تطبقــه شــركة أبوظبــي لخدمــات
الصرف الصحي لموظفيها المواطنين الجدد
ممــن ال يملكــون الخبــرة العملية في مجال
العمــل ،حيــث يســاهم فــي تطويــر قدراتهــم
المهنيــة بطريقــة منظمــة بمتابعــة وإشــراف

مــن الشــركة إلحــراز التقــدم في المهارات الوظيفية ،حيث بلــغ عدد المنضمين إلى البرنامج 103
موظفيــن في عــام .2015

أهداف البرنامج:
تنميــة وصقــل مهــارات الموظــف علــى نحــو منظــم بهــدف إحــراز الكفــاءة والتقــدم وفقــً
لمتطلبــات واســتراتيجيات الشــركة وأهدافهــا.
يتــم إعــداد وتأهيــل بعــض الموظفيــن تحــت التطويــر ليشــغل مناصــب مســتهدفه لتنفيــذ
خطــة اإلحــال.
أحــد مشــاريع إدارة المــوارد البشــرية واإلدارة :تدريــب طلبة المؤسســات األكاديميــة والجامعات
فــي إمــارة أبوظبي
تســتقبل الشــركة فــي مواقــع عملهــا المختلفــة ومشــاريعها ومحطاتهــا متدربيــن مــن
الطلبــة والطالبــات مــن كافــة المؤسســات التعليميــة ،منهــا الجامعــات وكليــات التقنيــة
العليــا والمؤسســات وغيرهــا مــن المعاهــد لتوفيــر التدريــب العملــي فــي الوظائــف اإلداريــة
والفنيــة بمكاتــب عملهــا الرئيســية أو مراكــز خدمــة العمــاء ومحطاتهــا ،وذالــك مــن أجــل تعزيز
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 فــي
إمــارة أبوظبــي للتعــرف علــى التقنيــات المســتخدمة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ،حيــث بلغ
عــدد المتدربيــن  79طالبــً وطالبة فــي عام .2015

التوظيف:2015-
اﻧﺎث

موظفو شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي -
الذكور /اإلناث:

25

اﻟﺬﻛﻮر
21

اﻧﺎث

500

اﻟﺬﻛﻮر
446

20

400
343

15

300
205

10
7

اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ  -اﻟﻌﻦﻴ

103

5

اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ

اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ -أﺑﻮﻇﺒﻲ

100

9

0

0 0

0 0
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ  -اﻟﻌﻦﻴ

196

7
5

200

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﻇﻔﻦﻴ

0

اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ

عملــت إدارة المــوارد البشــرية علــى توزيــع اســتمارة إلكترونيــة لدراســة مــدى رضــا الموظفيــن ،حيث
أســفرت النتائــج عــن أن نســبة الرضــا التــام قــد بلغــت  %79مــن أصــل  498موظفــً.

%27
موافق

موافق بشدة

غير موافق

محايد

غير موافق بشدة

%4

%17

%3
%49
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مشاريعنا االستراتيجية

برنامج استثمار رأس المال 2015
ضمــن جهــود شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي لتنفيــذ خطــة أبوظبــي
 ،2030أسســت الشــركة سلســلة مــن المشــاريع التطويريــة التــي تهــدف إلى رفع
كفــاءة شــبكات الصــرف الصحــي فــي إمــارة أبوظبــي وتلبيــة الطلــب المتنامــي
علــى خدمــات الصــرف الصحــي بفعــل النمــو االقتصــادي والســكاني والتجــاري،
وذلــك بالتعــاون مــع الشــركاء والجهــات المعنيــة األخــرى فــي اإلمــارة.
تســعى الشــركة مــن خــال مشــاريع تحســين أصــول الصــرف الصحــي إلــى
تطويــر البنيــة التحتيــة وشــبكات الصــرف الصحــي والمحطــات بكفــاءة عاليــة
ومواصفــات عالميــة ،لتحقيــق هــدف الشــركة وســعيها إلــى تقديــم خدمــات
عاليــة الجــودة وإنتــاج ميــاه معالجــة ذات جــودة متميــزة تســتخدم فــي ري
المســطحات الخضــراء والمــزارع باإلمــارة.
وقــد وضعــت الشــركة برنامجــ ًا اســتثماري ًا يركــز علــى برنامــج تطويــر النفــق
االســتراتيجي ( )STEPوالخطــة االســتثمارية التكتيكيــة ()TIP

%3
%29
%5

%9

%2

الخطة االستثمارية التكتيكية

%52

خطــة االســتثمار التكتيكيــة هــي برنامــج مخطــط أعــده قطــاع األصــول فــي
شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي ،ويتــم تنفيــذه وتســليمه داخليــً
مــن قبــل قطــاع المشــاريع بالشــركة.
نبذة عن حجم المشروعات الجاري تنفيذها
يقــوم قطــاع المشــاريع حاليــً بتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الحيويــة والهامــة
التــي تنــدرج ضمــن الخطــة االســتراتيجية الشــاملة لشــركة أبوظبــي
لخدمــات الصــرف الصحــي فــي مختلــف مناطــق إمــارة أبوظبــي ،حيــث
بلــغ عــدد تلــك المشــاريع حتــى اآلن  24مشــروعًا بقيمــة إجماليــة تقــدر
بحوالــي  2.7مليــار درهــم موزعــة علــى النحــو التالــي:
المدينة  /المنطقة

عدد المشاريع

مدينة أبوظبي وضواحيها

12

مدينة العين وضواحيها

7

المنطقة الغربية والجزر التابعة لها

5

مشاريع تحسين األصول

محطات المعالجة

مليون درهم

مليون درهم

مشاريع ٔاخرى

ٕاعادة تٔاهيل
محطات الرفع

مليون درهم

مليون درهم

ٕاعادة تٔاهيل
الشبكات

مشاريع المياه
المعالجة

مليون درهم

مليون درهم

3,828.88

2,138.74

697.00

363.26

230.99

126.55

وهذه المشاريع متنوعة حسب تصنيف مكونات المشاريع التكتيكية (.)TIP

أنواع المشاريع
مشاريع يتم تنفيذها بواسطة الشركة مباشرة :
••مشاريع تطوير األصول (  7عقود ).
••مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الخطوط (  3عقود ).
••مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات الضخ ( عقد واحد ).
••مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات المعالجة (  4عقود ).
••مشاريع األعمال المتفرقة (  7عقود ).
••مشاريع أعمال التطوير المستقبلية ( عقدان ).
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مشاريع البنية التحتية المنفذة
بواسطة البلديات ( عقود غير
مباشرة ):
المنطقة

عدد
العقود

مدينة محمد بن زايد

5

الرحبة

2

جزيرة أبوظبي حوض
E25 ، E6
مدينة العين

2
9

عقــود االستشــاريين لإلشــراف علــى
المطوريــن
هناك  5عقود حالية ،يتم اإلشــراف من خاللها
علــى  130مشـــروعًا فــي مختلــف المراحــل
التــي تتضمن التصميم والتنفيذ واالســتالم.
وتتضمــن تلــك المشــاريع أعمــاال ً متنوعــة
مــن إنشــاء شــبكات ومحطــات فــي مواقــع
مختلفــة فــي أبوظبــي والعيــن والمنطقــة
الغربيــة ،بكلفــة تقديريــة تصــل إلــى  6مليـــار
درهـــم ،وتــم حتــى اآلن اســتالم  50مشــروعًا
منها.

••عزل الخطوط القديمة.

•• تمديد األنابيب بطريقة الحفر باألنفاق.
••بناء مانهوالت جديدة.

••إعادة إصالح المانهوالت.
مشــاريع إنشــاء وإعــادة تأهيــل محطــات
الضــخ:
رفــع كفــاءات المحطــات الســتيعاب
المناطــق الســكنية الحديثــة واالزدحــام
الســكاني.
مشــاريع إنشــاء وإعــادة تأهيــل محطــات
المعالجــة:
توســعة محطــات المعاجلــة الســتيعاب
المناطــق الســكنية الحديثــة.
مشاريع لتوسعة شبكات الصرف
الصحي وتحسين أداء األصول:
المشروع  :O -11008مشروع تحسين
أصول الصرف الصحي في البر
الرئيسي من محطة الضخ رقم 14
الى محطة الضخ رقم  8وإلغاء عدد من
محطات الضخ.

إنجازات المشاريع التي في المراحل
النهائيــة مــن التســليم االبتدائــي أو
النهائي:
تم غلق وصرف الدفعة الختامية لــ11
عقدًا ( عقد استشاري واحد  10 +عقود
إنشاء ) بقيمة  1,072مليون درهم.
تم إنهاء إجراءات التسليم اإلبتدائي
واعتماد الحساب الختامي لـ  5عقود
إنشاء بقيمة  281.35مليون درهم،
وجاري صرف الدفعة الختامية لها.
تم إنجاز األعمال اإلنشائية لـ  3عقود
إنشاء في مدينتي أبو ظبي والعين
بقيمة  167مليون درهم ،وجاري إنهاء
إجراءات التسليم االبتدائي.

مشــاريع أبوظبــي والعيــن الجــاري
تنفيذهــا
مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الخطوط:
نطاق العمل:
•• استبدال الخطوط القديمة.
••تمديد خطوط جديدة.
••تنظيف وفحص مدى صالحية الخطوط
بتقنية  ،CCTVوإعادة إصالح الخطوط
بطريقة .CIPP
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المشروع  : O -11385مشروع تحسين
أصول الصرف الصحي في جزيرة
أبوظبي من تقاطع شارع الشيخ هزاع
مع شارع السالم إلى محطة الضخ .2
مشاريع خطوط المياه المعالجة:
خطوط مياه المعالجة الرئيسية
ألغراض الزراعة التجميلية.
عقد  : 0 -11656إنشاء خطوط نقل
المياه المعالجة إلى منطقة الفالح،
ومنطقة معارض السيارات ( موتور
وورلد ).
مـشـاريـــع توصـــيالت المنــازل في مناطق
متفرقة:
تساهـــم في تصميم بنية تحتية تســتوعب
أكبــر عـــدد ممكــن مـــن توصـــيالت المنــازل
الخاصــة بميــاه الصــرف الصحــي ،هــذا باإلضافة
إلــى تحويــات خطوط الصــرف القائمــة لتلبية
إحتياجــات المــاك.
وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عــدد أوامــر العمــل
الصــادرة لألعمــال المتفرقــة فــي مدينة
أبوظبي والمنطقة الغربية:

رقم العقد

عدد أوامر العمل

O-10841

9

O-11391

32

O-12258

58

O-2200

31

O-1537 Lot C

54

نبــذة عـن المشاريع المنجزة في
مدينة العين:
 :O-11242مشروع إنشاء وتحديث
خزانات التحليل واالمتصاص ،الذي
يعمل على توصيل عدد من المنازل
والمزارع في مناطق متفرقة على
شبكات الصرف الصحي ،حيث تم إزالة
 380من خزانات الترسيب باإلضافة إلى
تحسين واستبدال  117من الخزانات
القديمة في المناطق الغير متوفر بها
شبكات.
 :O-10666يتضمن هذا المشروع
أعمال توصيالت الصرف الصحي
للمناطق المتفرقة من توريد وتركيب
أنابيب لخطوط شبكات الصرف
الصحي الرئيسية والفرعية وتوصيالت
المنازل وإنشاء غرف التفتيش
والمطابق التي تتطلبها الشبكات
والخطوط الجديدة ،حيث تم من خالل
المشروع تنفيذ  295أمر عمل.

المشاريع الجاري تنفيذها في
مدينة العين:
 :O-1537يتضمن هذا المشروع إنشاء
شبكة صرف صحي ومحطة ضخ في
استراحة الروضة الشرقية لصاحب
السمو ولي العهد ،باإلضافة إلى
إنشاء خط مياه المعالجة بطول 3.8
كيلومتر لتوفير ما يقارب 6,300
متر مكعب في اليوم لخدمة حديقة
الحيوانات في مدينة العين.
 :O-10987يتضمن هذا المشروع
أعمال توصيالت الصرف الصحي
لمناطق المتفرقة ،من توريد وتركيب
أنابيب لخطوط شبكات الصرف
الصحي الرئيسية والفرعية وتوصيالت
المنازل وإنشاء غرف التفتيش
والمطابق التي تتطلبها الشبكات
والخطوط الجديدة ،حيث تم من خالل
المشروع تنفيذ  551أمر عمل خاص
بأعمال الصرف الصحي حتى اآلن في
مناطق مختلفة.

 :O-12097مشروع رفع القدرة
االستيعابية لمحطات المعالجة لمياه
الصرف الصحي في المناطق النائية
ي والهير،
في كل من القوع ووادي فَ َل ْ
حيث يهدف المشروع إلى رفع القدرة
اإلستيعابية لمحطة معالجة الهير
من  1250مترًا مكعبا إلى 3900
مترًا مكعبا في اليوم ،ورفع القدرة
االستيعابية لمحطة معالجة القــوع
من  1680مترا مكعبا إلى  4480مترا
مكعبا في اليوم ،باإلضافة إلى رفع
القدرة االستيعابية لمحطة معالجة
ي بمنطقة ناهل من 840
وادي فَ َل ْ
مترًا مكعبًا إلى  2090مترًا مكعبًا
في اليوم.

 :O-11837يشمل هذا المشروع
أعمال توصيل عدد من المنازل
والمزارع في أماكن متفرقة في
مدينة العين على أقرب شبكة صرف
صحي قائمة ،ثم يلي ذلك إزالة
خزانات الترسيب القديمة باإلضافة
إلى تحسين واستبدال بعض الخزانات
القديمة .ويتضمن المشروع تنفيذ
خطوط أنابيب تتراوح أقطارها من
150مم إلى  300مم ،وبطول يبلغ 39
كم تقريبًا ،وأعماق تتراوح بين 0.50
م الى  15م ،وإنشاء  750من المطابق
وإزالة ما يقارب  270خزان تحليل قديم،
باإلضافة إلى استبدال  85خزانا قديما
بخزانات تحليل وامتصاص جديدة
للمناطق التي ال تتوافر فيها شبكات
صرف صحي .

 :O-11524يتضمن هذا المشروع
إنشاء شبكات الصرف الصحي في
أربعة مناطق في مدينة العين لخدمة
التوسعات المستقبلية ،كما يتضمن
إنشاء واستحداث خدمات الصرف
الصحي في منطقة استاد هزاع بن
زايد ،وإلغاء محطة المعالجة بالظاهرة،
وتوصيل المنطقة بالشبكة االنحدارية
الرئيسية ،وتنفيذ شبكة انحدارية لربط
مجمع الجولف بالشبكة القائمة،
وربط شبكة الصرف الصحي القائمة
بمنطقة شعبة الوطاة بالشبكة
االنحدارية الرئيسية ،باإلضافة إلى
العمل في الخطوط اإلضافية بمناطق
الشعيبة والخزنة.
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برنامج تطوير النفق
االستراتيجي
يعتبــر النفــق االســتراتيجي واحـدًا مــن أطــول

إلغاء أكثر من  35محطة من محطات

أنفاق الصرف الصحي االنحدارية على مستوى

الصرف الصحي المنتشرة وسط

المنطقة والعالم .ويعد برنامج تطوير النفق

العاصمة أبوظبي وضواحيها ،مما

االســتراتيجي (  ) STEPإلمــارة أبوظبــي مــن

سيترتب عليه ما يلي:

أبــرز المشــاريع المســتقبلية التــي تطورهــا
حكومــة أبوظبــي في مجال البنيــة التحتية.
ويلبــي المشــروع االحتياجــات الطويلــة األجــل
لإلمــارة لجمــع ونقــل ميــاه الصــرف الصحــي

••تحسين الخدمات الصحية والبيئية.
••تحسين المظهر الجمالي في
المناطق السكنية.

••استغالل األراضي التي تقوم عليها

مــن جزيــرة أبوظبــي والبــر الرئيســي بمــا

المحطات الحالية في مشروعات

فــي ذلــك بعــض الجــزر المحيطــة بهــا ،وذلــك

تنموية مستقبلية.

بالتعــاون مــع الشــركاء والجهــات المعنيــة
األخــرى فــي اإلمارة.

وقــد قامــت شــركة أبوظبي لخدمــات الصرف
الصحــي بإطــاق العمــل فــي مشــروع النفــق
االستراتيجي في سبتمبر  2009بكلفة تقدر

فوائد مشروع النفق االستراتيجي

بنحــو  5.7مليــار درهــم ،ليمثــل عالمــة فارقــة
علــى خارطة االســتثمارات لحكومة أبوظبي

توفير نظام جديد للصرف الصحي
فعال لتلبية متطلبات النمو
بشكل ّ
السكاني والعمراني.

توفير حلول أكثر كفاءة وصديقة
للبيئة بنسبة منخفضة من االنبعاثات
الكربونية.
معالجة المشكالت الحالية التي
تتضمنها الشبكة القائمة في جزيرة
أبوظبي.
توفير حلول على المدى البعيد
الحتياجات إمارة أبوظبي إلى ما بعد
خطة أبوظبي العمرانية .2030
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كأحد المشــاريع االقتصادية الضخمة لتطوير
البنية التحتية بتقنيات عالمية وضمن معايير
بيئية متميزة.
ويعتبــر مشــروع النفــق االســتراتيجي مــن
مشروعات البنية التحتية الضخمة ،إذ يتكون
مــن نفــق عميــق لخــط الصرف الصحــي بطول
 41كــم ،وخطــوط صرف صحــي فرعية بطول
 45كــم ،ومحطــة ضــخ رئيســية ذات طاقــة
اســتيعابية كبيــرة تقــع فــي نهايــة نفــق خــط
الصــرف الصحــي ،ويبلــغ قطــر النفــق  5.5متر،
فيمــا يبــدأ العمــق الذي يتم إنشــاء النفق فيه
مــن  27متــر وينتهــي بــــ  80متــر تحــت األرض.

يمثل المشــروع عالمة مميزة لالســتثمار
الرئيســي لشــركة أبوظبــي لخدمــات
الصــرف الصحــي ،حيــث يعتبــر مــن
أفضــل الحلــول العمليــة واالقتصاديــة
التــي ســتلبي االحتياجــات المســتقبلية
المتعلقــة بخدمــات الصــرف الصحــي
للعاصمــة أبوظبــي والبــر الرئيســي لهــا
علــى المــدى البعيــد ،وســيعمل النظــام
بــدءا مــن منتصــف عــام 2016
الجديــد
ً
بمتوســط طاقــة اســتيعابية تبلــغ 1.7
مليــون متــر مكعــب يوميــً مــن ميــاه
الصــرف الصحــي.
وستســتخدم شــبكات الصــرف الصحــي
الفرعيــة التــي يصــل قطرهــا الداخلــي إلــى
ثالثــة أمتــار لربــط خطــوط الصــرف الصحــي
االنحداريــة القائمــة بالنفــق االســتراتيجي
العميــق ونقلهــا انحداريــً ،ممــا ســيؤدي
إلــى تخفيــف الحمــل علــى شــبكة التجميــع
الرئيسية القائمة ،واالستغناء عن عدد كبير
من محطات الضخ القائمة التي يصل عددها
إلــى  35محطــة كمــا ذكــر ســابقًا ،ومــن ثــم
ســيتم نقــل التدفقــات انحداريــً عــن طريــق
النفــق االســتراتيجي العميــق إلــى محطــة
الضخ الرئيسية التي تقع في نهاية خط النفق
العميــق بطاقــة تبلــغ  30مت ـرًا مكعبــً فــي
الثانية ،حيث سيتم رفعها إلى محطة معالجة
ميــاه الصــرف الصحــي المركزيــة فــي الوثبــة
لمعالجتهــا وإعادتها إلــى المنطقــة الحضرية
الســتخدامها فــي ري الحدائــق واألشــجار
التجميليــة والمســطحات الخضــراء.

إنجازات برنامج النفق االستراتيجي خالل عام 2015
النفق االستراتيجي العميق:
تم إنجاز جميع األعمال في الجزء األول
والثاني والثالث بنسبة .%100

شبكات الربط الفرعية:
تم تشغيل (  ) 9مكينات حفر أنفاق
من خالل عقدين يتم بموجبهما إنشاء
شبكتي ربط فرعية للنفق العميق
إحداهما ضمن العاصمة أبوظبي
(  ،) LS-01واألخرى في البر الرئيسي
( .) LS-02
إنجاز  %92من أعمال الحفر األفقية
(  28كم من أصل  30كم ) تحت
سطح األرض ضمن العقد (  ) LS-01في
العاصمة أبوظبي.
البدء في أعمال ربط شبكة الصرف
الصحي لجزيرة الريم ضمن نطاق
أعمال العقد ( .) LS-01
إنجاز  14.69 ( %100كم ) من أعمال
الحفر األفقية تحت سطح األرض ضمن
العقد ( .) LS-02

محطة الضخ الرئيسية بالوثبة:
إنجاز أعمال الحفر لحفرة المضخات
بعمق 105متر وقطر  51متر.

إنجاز األعمال الخرسانية ( الجدار العازل
وغرفة المصعد والمدخل الرئيسي
لمياه الصرف الصحي ) بنسبة .%87
إنجاز األعمال الخرسانية بنسبة %99
في جميع المباني الملحقة بالمحطة.
تركيب المحوالت الكهربائية
والمعدات الميكانيكية وتم تركيب
المضخات والمولدات الكهربائية.
توريد معظم المعدات الكهربائية
والميكانيكية المساندة إلى موقع
العمل.

نظام التحكم ومعالجة الروائح
الداعم لبرنامج تطوير النفق
االستراتيجي (:)FOCS
يهدف النظام إلى معالجة ومنع
الروائح المنبعثة من النفق العميق
وخطوط الربط الفرعية والحد من
نسبتها في المناطق السكنية
الواقعة على طول مسار النفق
االستراتيجي.
تم ترسية المشروع على المقاول /
شركة الخرافي انترناشونال في 10
سبتمبر.2015

يجري العمل في استخراج الشهادات
الالزمة للبدء في األعمال.

الفيلم الوثائقي عن البرنامج:
 تم بث  4عروض تلفزيونية قصيرة
على قناة ناشيونال جيوغرافيك
أبوظبي ،عبر فيلم وثائقي خاص
ببرنامج تطوير النفق االستراتيجي
للصرف الصحي ،والذي سيتم بثه
الحقًا ضمن سلسلة برامج “ مشاريع
عمالقة ”.

الزيارات الميدانية من الجهات
الحكومية لمواقع عمل البرنامج:
تم استقبال عدد من المسؤولين
على المستوى الرفيع في حكومة
أبوظبي في مواقع أعمال البرنامج من
ضمنهم:
••الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان ،وزير
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
بتاريخ  30ديسمبر .2015
باإلضافة إلى وفود أخرى من جهات حكومية
ومدارس وجامعات.
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قطاع إدارة األصول
إنجازات قطاع إدارة األصول
تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم
مع شركة مبادلة ( ايرو سبيس )
وشركة واحة الزاوية وشركة منازل

المحدد لمحطات المعالجة األربع
الخاصة بمشاريع الـ (  ) BOOTوالتي
بلغت  421مليون درهم.

تم سداد مستحقات فواتير الكهرباء

العقارية بشأن المرحلة (  ) 2من

التشغيلية والتي بلغت  18مليون

مشروع تطوير فلل الريف وميرال

درهم ،وبلغ متوسط إجمالي كمية

لتطوير جنوب ياس ،ليصل إجمالي

المياه المعالجة يوميًا  667ألف متر

عدد مذكرات التفاهم الموقعة إلى

مكعب في المحطات األربع في عام
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تم البدء بدراسة ثالث مذكرات تفاهم
لتطوير ميناء المرفأ وجزيرة فاهد
وعين الفايضة.
تم توقيع أربع اتفاقيات نقل األصول،
ليصل إجمالي االتفاقيات الموقعة إلى
 34اتفاقية.
بلغ عدد اتفاقيات نقل األصول التي قيد
الدراسة والتفاوض  12اتفاقية.
تم إصدار نسخة محدثة من الدليل
اإلرشادي للتصميم ومواصفات
ومعايير أصول الصرف الصحي في
مايو .2015
تم تجديد عضوية شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي في معهد
المواصفات القياسية البريطانية
(  ) BSIلعام .2015
المساهمة في تقييم  276طلبًا
مقدمًا من مختلف الشركات ليتم

مشاريع تشغيلية
إنشــاء قاعــدة بيانــات ســجل أصــول الصــرف
الصحــي لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي ،وتقييمهــا وتحديــد حالــة األصــول
وترقيمهــا وتطويــر إدارة معلومــات وبيانــات
األصــول – عقــد رقــم (  .) O-2548ويهــدف
المشــروع إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة
بأصــول الصــرف الصحــي وتحديــد حالــة هــذه
األصــول وترقيمهــا وتقييمهــا وتضــم قاعــدة
البيانــات جميــع أصــول الصــرف الصحــي
كمحطات الضخ والمعالجة وشبكات الصرف
الصحي ،ويوفر المشروع معلومات عن دورة
حيــاة األصول وتحديد فترة اســتبدالها وإنشــاء
أصــول جديــدة ،وتحديــد تكلفــة تقديريــة لهــا
وربطها مع الســجل المالي ألصول الشــركة،
وقــد بلغــت تكلفــة المشــروع 13,051,508
درهم.

••مشروع خدمات االستشارات القانونية

تسجيلها في قوائم الموردين

العامة والمحاكم المحلية وخدمات

المعتمدين لدى شركة أبوظبي

سكرتارية مجلس إدارة الشركة

لخدمات الصرف الصحي ،وذلك

(  .) O-11244ويهدف المشروع إلى

بالتنسيق مع لجنة تسجيل المواد

توفير خدمات استشارات قانونية

وإدارة التوريد.
إصدار  109شهادة استالم معلومات
أصــول الصرف الصحي ( تتضمن
النمــاذج الجديدة المعتمدة إلصدار
شــهادة االستالم مخططات حسب
التشــييد ومعلومات نظام
المعلومــات الجغرافية ومعلومات
تســجيل األصول ) ،ليصل إجمالي
الشهادات الصادرة إلى  182شهادة
استالم مخططات ومعلومات.
إدارة قاعدة بيانات مخططات حسب

34

تنفيذ الدفعات التشغيلية في الوقت

ودفع الدعاوي في المحاكم المحلية
وتطوير ومراجعة الشروط القانونية
لوثائق اتفاقيات نقل أصول الصرف
الصحي من الشركاء الخارجيين
( مطورين وجهات حكومية ) ،كما
يوفر المشروع خدمات سكرتارية
لمجلس إدارة الشركة ،وقد بلغت
تكلفة المشروع  4,000,000درهم.

••إعداد الوثائق والدراسة لمشروع إغالق
الفجوات والحصول على شهادة اعتماد
إدارة األصول (  .) ISO 55000ويعتبر هذا
المشروع المرحلة الثانية ،حيث تم

التشييد التي تحوي أكثر من  49ألف

تحديد الفجوات في المرحلة األولى،

مخطط بصيغ ( ) AutoCAD & PDF

وتقدر تكلفة المشروع ( المرحلة

ألكثر من  645عقدًا.

الثانية ) بمبلغ  3,500,000درهم.

التقـــريـــر الـســـنوي 2015

إدارة أداء األصول
تم إنجاز إجمالي  33,203معاملة
في الوقت المحدد ،حيث بلغ إجمالي
معامالت قسم الخدمات الفنية
في أبوظبي  20,704معاملة ،وبلغ
إجمالي معامالت قسم الخدمات
الفنية في العين  12,499معاملة،
في حين بلغت أعداد المعامالت لعام
 2014التي بلغ إجمالي أعدادها33,713
معاملة.
تم تنفيذ  533معاملة من خالل نظام
المعلومات الجغرافية موزعة حسب
نوع المعاملة والمنطقة ،مع مالحظة
زيادة إجمالي المعامالت بنسبة %7
عن عام  ،2014وذلك نتيجة ارتفاع
أعداد المستخدمين المباشرين
لنظم المعلومات الجغرافية ،والذي
أسهم في تمكين المستخدمين من
الحصول على المعلومات المطلوبة،
وطباعة المخططات والخرائط من غير
الحاجة إلى الرجوع إلى المختصين
لتوفير هذه المعلومات.
يضم تحديث قواعد البيانات لنظم
المعلومات الجغرافية مرحلتين
رئيسيتين  :المرحلة األولى تضم أصوال
قيد التصميم واإلنشاء ،والمرحلة
الثانية تكون عند االنتهاء من تنفيذ
األصول ويتم فيها تحويل األصول
إلى األصول القائمة ،حيث تم تحديث
ما يعادل  92نوعًا من األصول التابعة
للشركة موزعة على  7قواعد بيانات
رئيسية.

مشاريع تشغيلية:
مشروع تحسين بيانات نظم
المعلومات الجغرافية لخدمات الصرف
الصحي (  ،) O-12188وقد بلغت
تكلفة المشروع  4,065,382درهما،
ويهدف المشروع إلى ما يلي:
••تحديث معلومات نظم المعلومات
الجغرافية من خالل تحويل  8حزم
مخططات تراكمية ،واستكمال
العمل في إدارة تراكمات العقود.
••تنفيذ مسح ميداني لــ  4,500نقطة
من أجل تأكيد مواقع أصول الصرف
الصحي ورفع صحة البيانات الجغرافية.
••تنفيذ مسح ميداني لألصول الحرجة
( خطوط الضخ ).
••تطوير األدوات الفنية لعمليات مراقبة
و ضمان الجودة للبيانات المكانية.

••إعادة دراسة بناء القدرات المهنية
لموظفي نظم المعلومات الجغرافية
لتقييم الكفاءات المهنية ،وذلك
بتحليل الفجوات المهنية ورفع
التوصيات الضرورية.
تطبيق خاص بتراخيص إدارة خدمة
المعامالت وتطبيقات الهاتف الذكية
لعمليات التفتيش الخاصة بتراخيص
شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي (  ،) O-11379وقد بلغت
تكلفة المشروع 1,339,750درهم،
ويهدف المشروع إلى التالي:
••تطبيق نظام التفتيش بواسطة أجهزة
اآليباد أو الكمبيوتر.
••إنشاء تطبيقات لدعم عمل إدارت
خدمة العمالء ليضم التراخيص التالية:
••نظام التفتيش على الرخص التجارية.
••شهادات إتمام المباني.
••طلبات التفتيش من قبل قسم
الخدمات الفنية من خالل نظام
التراخيص الخاصة بالشركة.
••طلبات التفتيش العشوائية
ربط تطبيق “ إدارة المعامالت” الخاصة
بالشركة مع التطبيقات األخرى
التابعة للدوائر الحكومية مثل برنامج
شهادات عدم الممانعة للبنى التحتية
لحكومة أبوظبي ودائرة التنمية
االقتصادية.

إدارة التخطيط والتنبؤ
تصنف المشــاريع الرأســمالية التــي يتم اتخاذ
قــرارات بشــأنها فــي إدارة التخطيــط والتنبــؤ
بالشــركة كمــا يلــي:

أوالً :مشــاريع المطوريــن التــي يتــم طلــب
تكليــف استشــاري (  ) Overseenلمراجعــة
التصاميم ومتابعة سير عمل المشروع من
خــال قطاع المشــاريع.
ثانيــً :مشــاريع رأســمالية يتــم تصميمهــا
واإلشــراف علــى تنفيذهــا مــن قبــل الشــركة،
وســبق ذلــك مناقشــتها مــع األمانــة العامــة
للمجلــس التنفيــذي ،ورفــع جميــع وثائــق
تبريــر أهميــة المشــاريع والنتائــج المتوقعــة
والمعوقات والمخاطر والنطاق االستراتيجي
والتكلفــة التقديريــة ،والحصول على اعتماد
ميزانيــة المشــاريع.
ثالثــً :مشــاريع مســتقبلية يتــم تصميمهــا
مــن قبــل الشــركة وتنفيذها من طــرف ثالث
( كالبلديــات وشــركة مســاندة ).

أوال :مشاريع المطورين
تــم اســناد  17مشــروع تطويــر جديــد
بتكلفــة تقديريــة  124.4مليــون درهــم
إلــى استشــاريين الشــركة لمتابعــة أعمــال
المطوريــن المنفذيــن األصول الصرف الصحي
في مناطقهم التطويرية ومن ثم نقل هذه
األصــول إلــى الشــركة.
مشروع تطوير جزيرة فاهد.
مشروع تطوير نبراس  -المرحلة ( .) 1
مشروع تطوير فلل الريف  -المرحلة ( .) 2
مشروع تطوير المريف في مدينة
خليفة
مشروع تطوير المطار الجديد
( توصيل مباني الخدمات االرضية ).

ثانيا :المشاريع الرأسمالية
مشــاريع رأســمالية مطلــوب اعتمادهــا
لعــام :2016
تم تحديد (  ) 5مشاريع رأسمالية
ذات أولوية عالية لعام  2016بتكلفة
تقديرية بلغت  677.9مليون درهم
وتدفق مالي بلغ  74مليون درهم،
وذلك للعرض على المجلس
التنفيذي العتماد ميزانيتها والفترة
الزمنية لتنفيذها ،وتضم المشاريع
ما يلي:
••تنفيذ أعمال خطة تحسين أصول
نظام الصرف الصحي في إمارة
أبوظبي ،والمتضمن تحديث شبكة
الصرف الصحي في جزيرة أبوظبي
مدينة خليفة ومنطقة شاطي الراحة
ومنطقة الشهامة ،بميزانية تقديرية
تبلغ  429مليون درهم ،ومدة تنفيذ
تبلغ  48شهرًا.
••تقديم خدمات استشارية ألعمال
مشاريع التطوير المستقبلية في
إمارة أبوظبي  -المرحلة (  ،) 5بميزانية
تقديرية تبلغ  30مليون درهم ،ومدة
تنفيذ تبلغ  48شهرًا.
••استبدال خطوط الصرف الصحي
القائمة في جزيرة أبوظبي الجزء
 ،) O-11696 ( - 4بميزانية تقديرية تبلغ
 93.9مليون درهم ،ومدة تنفيذ تبلغ
 24شهرًا.

••خدمات استشارية ألغراض تحسين
أصول الصرف الصحي في األحواض

الشمالية في مدينة العين ،بميزانية
تقديرية تبلغ  25مليون درهم ،ومدة
تنفيذ تبلغ  4أشهر .
••خطة تحسين أصول الصرف الصحي
للمنطقة (  - ) 3الجزء (  - ) 2إنشاء
خط رئيسي من السوق المركزي إلى
قصر البحر -مدينة أبوظبي ،بميزانية
تقديرية تبلغ  100مليون درهم ،ومدة
تنفيذ تبلغ  36شهرًا.

مشاريع رأسمالية معتمدة لعام
2015
تــم اعتمــاد ميزانيــة (  ) 5مشــاريع رأســمالية
لعــام  ،2015بتكلفــة تقديريــة بلغــت 454
مليــون درهــم وتدفــق مالــي يبلــغ 47.7
مليــون لعــام  ،2015وتضــم المشــاريع مــا
يلــي:
تنفيذ أعمال صرف صحي متفرقة
تتعلق بالمشاريع التطويرية في إمارة
أبوظبي ( المرحلة  – ) 4زيادة القدرة
االستيعابية لمحطة معالجة مياه
الصرف الصحي ولشبكة نقل المياه
المعالجة في مدينة زايد ( عقد رقم
 ،) O-11542وقد تمت التوصية بترسية
المشروع بمبلغ  103.7مليون درهم،
ومدة تنفيذ تبلغ  12شهرًا ،تليها 12
شهرًا فترة ضمان.
تقديم خدمات استشارية لمشروع
خطة تحديث أصول نظام الصرف
الصحي في إمارة أبوظبي والمتضمن
تحديث شبكة الصرف الصحي في
جزيرة أبوظبي مدينة خليفة ومنطقة
شاطئ الراحة ( عقد رقم ،) O-11247
وقد تمت التوصية بترسية المشروع
بمبلغ  30مليون درهم ،ومدة تنفيذ
تبلغ  48شهرًا.
إنشاء محطتين ألنظمة التحكم
ومعالجة الروائح الداعم لبرنامج تطوير
النفق االستراتيجي ،وقد تمت التوصية
بترسية المشروع بمبلغ  85مليون
درهم ،ومدة تنفيذ تبلغ  12شهرًا،
وفترة تشغيلية لمدة  5سنوات.
إنشاء توصيالت صرف صحي واألعمال
المتعلقة بها في مدينة أبوظبي
والمنطقة الغربية ،وقد تمت التوصية
بترسية المشروع بمبلغ  120مليون
درهم ،ومدة تنفيذ تبلغ  24شهرًا،
تليها  12شهرًا فترة ضمان.
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إنشاء توصيالت صرف صحي واألعمال
المتعلقة بها في مدينة العين ،وقد
تمت التوصية بترسية المشروع
بمبلغ  100مليون درهم ،ومدة تنفيذ
تبلغ  24شهرًا ،تليها  12شهر فترة
ضمان.

ثالثا :المشاريع المستقبلية
طرحــت بلديــة مدينــة أبوظبــي وبلديــة مدينــة
العيــن أكثــر مــن  32مشــروعًا بإجمالــي
تكلفــة تقديريــة بلغــت  413مليــون درهــم،
حيــث تتضمــن تلــك المشــاريع تنفيــذ أعمــال
الصــرف الصحــي ،وتلــك المشــاريع هــي :

إنشاء شبكة الطرق والبنية التحتية
لقطاع  - E-25المرحلة الثانية.
إنشاء شبكة الطرق والبنية التحتية
لقطاع  W-52/02 -جزيرة أبوظبي.
تطوير الطرق والبنية التحتية
والساحات العامة في مدينة خليفة -
المرحلة الثانية.
تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية
في شرق بني ياس  -حوض EB-11
وشمال بني ياس حوض.NB1
تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية
في شرق بني ياس  -حوض .EB-02
إنشاء شبكة الطرق والبنية التحتية
في منطقة الشوامخ  -العقد رقم .2
إنشاء شبكة الطرق الداخلية والبنية
التحتية في مدينة محمد بن زايد -
حوض (  Z-35عقد زد .) 1-35
إنشاء شبكة الطرق الداخلية والبنية
التحتية في مدينة محمد بن زايد
حوض (  Z-35عقد زد .) 2-35
إنشاء شبكة الطرق الداخلية والبنية
التحتية في مدينة محمد بن زايد
حوض (  Z-35عقد زد .) 3-35
إنشاء طرق وبنية تحتية في مدينة
محمد بن زايد  -منطقة ب  -عقد ب .2
إنشاء طرق وبنية تحتية في مدينة
محمد بن زايد  -منطقة ب  -عقد ب .3
إنشاء طرق وبنية تحتية في مدينة
محمد بن زايد  -منطقة ب  -عقد ب .4
إنشاء طرق وبنية تحتية في مدينة
محمد بن زايد  -منطقة ب  -عقد ب .5
إنشاء طرق وبنية تحتية في مدينة
محمد بن زايد  -منطقة ب  -عقد ب .6
تطوير الطرق الداخلية في منطقة
جنوب الوثبة.
إنشاء شبكة الطرق الداخلية والبنية
التحتية للقطع السكنية في مدينة
محمد بن زايد ألحواض  Z17و 19و 20و.26
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تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية
في مدينة محمد بن زايد المنطقة
هـ  ( -عقد هـ.) 1
تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية
في مدينة محمد بن زايد المنطقة
هـ  ( -عقد هـ.) 2
تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية
في مدينة محمد بن زايد المنطقة
هـ  ( -عقد هـ.) 3
تطوير الطرق الداخلية في مناطق
متعددة بمدينة العين  -المرحلة .20
أعمال البنية التحتية في مدينة غياثي
الصناعية.
أعمال البنية التحتية في منطقة
محاضر الييف – ليوا.
الطرق والبنية التحتية للقطاعات
التجارية في مدينة خليفة ب-
المرحلة.I-
الطرق الداخلية والبنية التحتية في
رأس غراب.
الطرق وتطوير البنية التحتية في
 104قطع سكنية جديدة في القطاع
الجنوبي  ،25منطقة المقطع.
أعمال الصرف الصحي بمنطقة
الشويب بالعين – المرحلة .19
أبوظبي المنطقة الغربية – مدينة زايد
 19و 20و 21و.22
الطرق الداخلية والبنية التحتية في
منطقة النهضة العسكرية السكنية
وبني ياس تتضمن ( شرق 2وشرق 5
وشرق  ) 3/2والشوامخ (  6و.) 11
الطرق الداخلية والبنية التحتية في
النهضة العسكرية الصناعية.
الطرق الداخلية والبنية التحتية في
السمحة  /شرق.
إنشاء محطة الباصات في الشهامة.
إنشاء محطة الباصات في ليوا.

المـشــاريع التشغيلية
مشــروع خدمــات استشــارية لتقييــم أصــول
الصــرف الصحــي وخطــوط نقــل الميــاه
المعالجــة فــي المنطقــة الغربيــة ( .) O-1539
ويهــدف المشــروع إلــى إعــداد مخطــط لمــدن
المنطقــة الغربيــة ،حســب المخطــط العــام،

المعالجــة علــى تزويد المســتخدمين بكمية
الميــاه المطلوبــة فــي أماكــن محــددة،
والتأكــد مــن إمكانيــة توفيــر خدمــات الصــرف
الصحــي للمســتخدمين حســب المعاييــر
والمواصفــات المعتمــدة ،وقــد بلغــت تكلفــة
المشــروع  4,670,698درهمــً.
مشروع تقييم طلبات توصيل
المياه المعالجة والتعامل معها
وتطوير اتفاقيات إعادة استخدامها
(  .) O-1781ويهدف المشروع إلى
تحديد مستخدمي المياه المعالجة
وتقييم طلباتهم ودراسة إمكانية
توفير كميات المياه المطلوبة
وتحديد نقاط التوصيل ومواصفات
نقاط التوصيل وغرف التفتيش
والصمامات ،بحيث توفر إمكانية
التحكم بكمية المياه المستخدمة
وإمكانية فحص نوعية المياه،
ويسهم المشروع في إعادة استخدام
المياه المعالجة المنتجة بالكامل
والحد من هدرها ،كما يسهم في
تلبية المتطلبات البيئية والرقابية،
ويحسن مؤشر أداء إعادة استخدام
المياه المعالجة المعتمد في
خطة اإلمارة والخطة االستراتيجية
للشركة ،وقد بلغت تكلفة المشروع
 17,392,300درهمًا.
مشروع تحديث المخطط العام
لشركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي (  ،) O-12135ويهدف
المشروع إلى إعادة دراسة الحالة
الهيدروليكية لشبكات ومحطات
الضخ والمعالجة في أبوظبي والعين،
والتأكد من قدرتها االستيعابية لتلبية
متطلبات النمو السكاني الحالي
والمستقبلي ،ويتم اعتماد المخطط
العام وبيانات ومؤشرات النمو
السكاني لمجلس أبوظبي لتخطيط
العمراني كمصدر للمعلومات
الضرورية لبناء المخطط العام لشركة
أبوظبي لخدمات الصرف الصحي،
ويحدد المشروع خطط االستثمار
الرأسمالي االستراتيجي وخطط
االستثمار الرأسمالي التكتيكي،

ومؤشــرات النمــو الســكاني الصــادرة مــن

ويقدم حزمة من المشاريع

مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي،

الرأسمالية المستقبلية التي تسهم

وذلــك للتأكــد مــن كفايــة القــدرة االســتيعابية

في تحسين أصول الصرف الصحي

الحاليــة لشــبكات ومحطات الضــخ والمعالجة

ورفع كفاءة واستدامة خدمات شركة

القائمــة فــي كل مدينــة وقدرتهــا علــى تلبيــة

أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،وقد

متطلبــات النمو الســكاني المتوقع وحالتها

بلغت تكلفة المشروع 3,289,620

الهيدروليكيــة ،وقــدرة أصــول نقــل الميــاه

درهمًا.

نطور من أجل اقتصاد
مستدام
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قطاع التشغيل
والصيانة
شركاء من أجل التميز في تقديم الخدمات
القوى العاملة من المقاولين ،تم
االنتهاء من جميع العمليات الروتينية
بنجاح حسب المعايير التعاقدية ،ودون
وجود أي إصابة عمل أو خسارة باألصول
أو الخدمات.
قطاع التشغيل والصيانة حقق سجل
سالمة ممتازًا حسب المعايير العامة
للسالمة.

إنجازات قطاع التشغيل والصيانة في
عام 2015
األمن والسالمة
بجهود  196موظفًا من فريق إدارة
عقود التشغيل والصيانة التابع لقطاع
التشغيل والصيانة ،و 1301من أيدي

التوطين
تحقيق نسبة توطين بلغت  % 81في
سنة  2015من خالل توظيف مواطني
دولة اإلمارات في قطاع التشغيل
والصيانة والتي كانت نسبتها %56.58
عام .2012

عدد مواطنيين دولة االمارات في قطاع التشغيل والصيانة من  2008إلى 2015
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عمليات التشغيل
في عام  2015تم حل  66,024مشكلة انسداد ( خاص ) و 1172انسدادًا ( عامًا ) وتم منع التلوث من جراء الفيضانات.
تفادي الفياضانات من خالل حل االنسدادات الخاصة لعام .2015

%11
العين
28,965

%31

البر الرٔييسي
20,739

%14

جزيرة ٔابوظبي
9,317

%44
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المنطقة الغربية
7,003

0

ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

%100

400

تفادي الفياضانات من خالل حل االنسدادات العامة لعام .2015

جزيرة ٔابوظبي
638

%42

البر الرٔييسي
497

%3

العين
36

%0
%55

المنطقة الغربية
1

النجــاح فــي خدمــات نقــل ميــاه الصــرف الصحــي بواســطة الصهاريــج فــي الوقــت المناســب للمناطــق غيــر الموصولــة بشــبكة
الصــرف الصحــي العامــة ،حيــث قامــت الشــركة بتنفيــذ  173.617عمليــة نقــل فــي إمــارة أبوظبــي.
خدمات نقل مياه الصرف الصحي عبر الصهاريج في المناطق غير الموصولة بشبكة الصرف الصحي لعام .2015

%5

العين
98,398

%21

البر الرٔييسي
35,952

%17

المناطق الغربية
30,122
جزيرة ٔابوظبي
9,145

%57

نظام المراقبة والتحكم عن بعد
تم تحديث الكثير من محطات الضخ
في البر الرئيسي والمنطقة الغربية
من العمل بنظام شبكة الهاتف
العامة (  ) PSTMإلى النظام العالمي
لالتصاالت النقالة لخطوط ( ) GSM
لنقل البيانات ،مما أدى إلى خفض
التكاليف الشهرية.
إحالل بعض خوادم الكمبيوتر في
مراكز أنظمة التحكم والمراقبة عن
بعد  SCADAفي مناطق مختلفة من
البر الرئيسي والمنطقة الغربية.
ربط بعض محطات الضخ في جزيرة
أبوظبي مع نظام التحكم والمراقبة
عن بعد SCADAفي عام .2015

إضافة محطات المعالجة لمياه الصرف
الصحي مع  21من محطات الضخ
التابعة لها في مدينة العين والمناطق
النائية وتوصيلها بنظام التحكم
والمراقبة عن بعد SCADAفي
منطقة مزيد بالعين.

المختبرات
نفذت المختبرات البيئية التي تعمل
تحت قطاع التشغيل والصيانة
 777,766اختبارا في عام 2015
للحصول على أفضل النتائج والمراقبة
عن كثب لجميع الخصائص البيولوجية
وتأثيراتها الفيزيائية والكيمائية في
مياه الصرف الصحي الخام والمياه
المعالجة.

منح اعتماد  ) ISO )17025لمختبرات
شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي في المفرق في أبوظبي
ومختبر سيح اللحمة في العين عام
 2015ومن المقرر تحقيق اعتماد
مماثل لمختبرات للوثبة والساد في
عام .2016

تطبيق وتنفيذ نظام إدارة المعلومات
المختبرية (  ) LIMSوالتأكد من
جاهزيته للعمل حاليًا.

شاركت مختبرات شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي بنجاح في
برنامج اختبار الكفاءة الذي نظمته
 - IELABإسبانيا في عام .2015
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إدارة اإلمداد

رؤية اإلمداد
القيــام بالمهــام التعاقديــة نيابــة عــن
قطاعــات الشــركة المختلفــة الســتجالب
العقود والمناقصات التي تخدم خطط شركة
أبوظبــي لخدمــات الصرف الصحي الخمســية

واالستشــاريين المعتمديــن ألعمال الشــركة،
وإنشــاء ســجل بيانــات متكامــل عنهــا وحفظ
المــواد في مخازن الشــركة الســتخدامها في
المتطلبــات التشــغيلية للشــركة.

والمبنيــة علــى الخطــط الحكوميــة إلمــارة
أبوظبــي ،وكذلــك القيــام باألعمــال الشــرائية
لتوريــد كافــه االحتياجات الالزمة إلنجــاز األعمال
لدى الشركة ،وتسجيل الشركات والموردين

أعمال قسم العقود خالل عام 2015

الهيكل
التنظيمي
لقسم األمداد
ٕادارة اإلمداد

قسم المستودعات

شعبة التسجيل
التجاري للموردين

قسم العقود

قسم المشتريات

عدد العقود التي أصدرت خالل 2015

22

القيمة اإلجمالية للعقود التي أصدرت خالل 2015

AED 506,534,581.99

القيمة اإلجمالية للعقود المبرمة خالل عام 2015

AED 853,403,127.64

عدد األوامر التغييرية في العقود التي صدرت عام

62

2015
القيمة اإلجمالية لعدد األوامر التغييرية في العقود

AED 415,426,801.42

التي صدرت عام 2015

AED 2,644,279,427.30

إنجازها عام 2015

••االستمرار بتقديم كافة الخدمات لجميع أقسام
ٍ
عال من األداء.
وإدارات الشركة على مستوى
••االلتزام بإنجاز جميع المعامالت في خالل
المدة الزمنية المحددة في خططها السنوية
المعتمدة.
••العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتحديات
التعاقدية.
••توفير احتياجات العميل خالل أقصر مدة زمنية
لتحقيق العمل التعاقدي بأفضل األسعار.
••المحافظة على المواد المطلوبة للعملية
التشغيلية لمواقع الشركة المختلفة في إمارة
أبوظبي.
••العمل على تسجيل وتأهيل الشركات
المطلوبة الستمرارية أعمال الشركة المختلفة
بما يحقق األهداف االستراتيجية العامة.
أعمال شعبة التسجيل التجاري للموردين خالل
عام 2015

40

عدد العقود المغلقة التي تم إنجازها عام 2015
القيمة اإلجمالية لعدد العقود المغلقة التي تم

مهام اإلدارة:

سنــة 2015

المجموع

الطلبات الجديدة للتسجيل والتأهيل

214

التأهيل وزيارة المواقع

37

موافقة لجنة الموارد في الشركة

74
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AED 3,913,109,356.36

القيمة اإلجمالية لجميع العقود خالل عام 2015

أعمال قسم المشتريات خالل عام 2015
عدد أوامر الشراء خالل عام 2015

191

القيمة اإلجمالية لعدد أوامر الشراء خالل عام 2015

AED 4,683,148.67

عدد طلبات الشراء خالل عام 2015

177

القيمة اإلجمالية لعدد طلبات الشراء خالل عام 2015

AED 5,444,398.31

أعمال قسم المخازن خالل عام 2015
المخــــازن
افتتاح الرصيد
( بالدرهم )
31,299,612.70

الصرف

استالم

مواد محولة من

الرصيد

السنوي

المواد

العقود

الختامي

( بالدرهم )

( بالدرهم )

( بالدرهم )

( بالدرهم )

777,548.56

912,147.75

10,344,0
54.10.10

41,778,266.07

مواد الخردة التي تم بيعها في سنة 2015
مجموع مبيعات مواد
الخردة خالل سنة 2015

تحت اإلجراء في لجنة األصول

الصحة والسالمة
والبيئة
تســعى إدارة الصحــة والســامة والبيئــة
بشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
إلى تفعيل وإدارة نظام متكامل يهدف إلى
تعزيــز وحمايــة البيئــة واألفــراد فــي أماكــن
العمــل كمــا هــو موضــح فــي سياســة
الصحــة والســامة والبيئــة فــي الشــركة.
تقــوم إدارة الصحــة والســامة والبيئــة فــي
الشــركة بمراقبــة مخاطــر المشــاريع وعقود
التشــغيل والصيانــة وقضايــا الســامة العامة
مــن خــال عمليــات التفتيــش والتدقيــق
المبنيــة علــى مــدى الخطــورة ،وأيضــً
مــن خــال المشــاركة فــي التدقيــق الداخلــي
الــدوري ،كمــا أن المناقشــات والســلوكيات
التــي تتــم فــي مواقــع العمــل والــدروس
المســتفادة مــن الحــوادث الســابقة جميعهــا
تســهم فــي الســيطرة علــى المخاطــر.
ومــن أهــم مؤشــرات األداء الرئيســية
للصحــة والســامة والبيئــة هــي الوصول إلى
“ الصفــر” فــي الوفيــات لموظفــي الشــركة
وشــركائها مــن مقاوليــن واستشــاريين
والــزوار ،وتخفيــض معــدل شــدة اإلصابــات
المضيعــة للوقــت  LTISRمن الحوادث المبلغ
عنهــا تدريجيــً بنســبة  %5ســنويًا لجميــع
الفئــات المذكــورة.

ســاهمت إجــراءات إدارة الصحــة والســامة
والبيئــة فــي زيــادة اإلدراك والوعــي بالمخاطــر
واتخــاذ القــرارات الصائبــة ،ممــا أدى إلــى
تحســين جــودة تقييــم المخاطــر .وقــد شــهد
عــام  2015انخفاضــً بنســبة  %20فــي عــدد
إصابــات العمــل المضيعــة للوقــت  LTIبواقــع
 8إصابــات هــذا العــام ،مقارنــة ب  10إصابــات
للعــام .2014
إن انخفــاض معدل الخطورة لإلصابــة المضيعة
للوقــت  LTISRفــي شــركة أبوظبي لخدمات
الصــرف الصحــي مــن  7.3عــام  2014الــى 4.6
عــام  2015بنســبة  %37هــو دليــل ملمــوس
علــى نجــاح نظــام إدارة المخاطــر فــي
الشــركة.

إنجازات إدارة الصحة والسالمة
والبيئة عام :2015
تدريب  53موظفًا من موظفي الشركة
في العين بواســطة إدارة الدفاع
المدني على أســباب الحريق وطريقة
الوقايــة منه ومكافحته واإلخالء
الصحيــح في حالة الطوارئ.

تنفيذ عملية إخالء وهمية في المبنى
الرئيسي للشركة في مدينة العين،
وذلك لتدريب الموظفين ورفع درجة
الجاهزية للتعامل السليم في الحاالت
الطارئة.
توعية الموظفين الجدد بمواضيع
السالمة العامة.

إصدار وتطوير التنبيهات الخاصة
بالصحة والسالمة والبيئة.

إصدار منشورات أفضل الدروس
المستفادة في الصحة والسالمة
والبيئة.
إصدار مؤشرات األداء إلدارة المخاطر
ومناقشتها مع اإلدارة العليا في
الشركة ومشاركتها مع موظفي
الشركة والمعنيين.

إرسال دورية مطبوعة “”Newsletters
لكافة الشركاء خاصة بالصحة
والسالمة والبيئة ،تبين طريقة إدارة
المخاطر.
التواصل المباشر مع االستشاريين
والمقاولين من أجل التنبيه على
جزئيــات معينــه تتعلق بإدارة المخاطر.
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شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تشارك في معرض
العين تقرأ 2015

شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي معــرض
“ العين تقرأ  ” 2015في دورته السابعة بتنظيم من هيئة أبوظبي
للســياحة والثقافــة فــي مركــز العيــن للمعــارض ،بحضــور عــدد مــن
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة مــن داخــل الدولــة وخارجها.
وتشــارك الشــركة للمــرة الثانيــة فــي المعــرض تنفيــذًا لخطتهــا
للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي والمشاركة في الفعاليات
البــارزة فــي اإلمــارة مــن أجــل التوعيــة بالشــركة ودورهــا البيئي في
تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة اســتخدامها فــي تشــجير
المساحات الخضراء في مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
شــاركت الشــركة بجنــاح متكامــل يركــز علــى نشــر الوعــي
والمعرفــة مــن خــال ركــن التعلــم لالســتماع إلــى شــرح مــن فريــق
عمل الشــركة باســتخدام المجســمات التوضيحية حول دورة عمل
تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي ،باإلضافــة إلــى التوعيــة العمليــة بطرق
المحافظة على شبكات الصرف الصحي والتعامل اآلمن مع فتحات
الصــرف ســواء داخــل المنــزل أم خارجــه باإلضافــة إلــى ركــن المختبــر
والفحوصــات المخبريــة المباشــرة التــي يطلع عليهــا الزوار.
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التزامنا تجاه
المجتمع
تعــد خدمــة المجتمــع أحد الجوانب الرئيســية
التي توليها شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي عنايتها من خالل مشــاركة الشــركة
في العديد من األنشطة اإلنسانية واالجتماعية،
إلى جانب عملها الرئيسي في جمع ومعالجة
وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي فــي
إمارة أبوظبي.
( التزامنــا نحــو المجتمــع هــو نهــج أصيل
تميــزت بــه دولتنــا منــذ تأسيســها ،وهــو
قائــم علــى التعــاون مــع كل األطــراف
والجهــات ،والعمــل بــروح فريــق العمــل
الواحــد )

 2015عام حافل بالفعاليات
والمشاركات الواسعة في التواصل
البناء والمميز نحو المجتمع
ومنها:
.1

في خدمة المجتمع والحفاظ على
البيئة.

.3

فعاليات مهرجان قصر الحصن بهدف

التفاعل مع الفعاليات المجتمعية
ونشر روح الوعي والمشاركة لدى
الموظفين وإحياء للتاريخ العريق لقصر
الحصن.

.4
.5

4التبرع بحواسيب لصالح الهالل األحمر

اإلماراتي بهدف ترسيخ مبادئ العطاء
وخدمة المجتمع.

5مبادرة المكتبة المتنقلة تتابع

استمرارها لنشر الثقافة ووعي

الموظفين حول مختلف القضايا
والمواضيع.

.6

6تحتفل الشركة في فعالية أسبوع
التشجير الخامس والثالثين 2015

بهدف تعزيز االستدامة البيئية ،ووعي

1محاضرة حول تنقية المياه ودور

المجتمع بأهمية التشجير وتوسيع

الشركة في المحافظة على البيئة

نطاق الرقعة الخضراء ،والمحافظة

وخدمة المجتمع من خالل دعم

على نباتات البيئة المحلية ،وتشجيع

المشاريع الحيوية والبيئية ،من أجل
العمل على بيئة المستقبل والتنمية
المستدامة.

.2

3موظفو الشركة يشاركون في

2المشاركة في مهرجان “ يعطيك

.7

استخدامها في مشاريع التشجير.

7مشاركة الشركة في أسبوع المرور
الخليجي الـ 31تحت شعار “ قرارك

يحدد مصيرك ”  ،كمبادرة مجتمعية
ِّ

العافية ” بمدرسة الفوعة للتعليم

نحو تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر

األساسي بهدف التواصل مع مختلف

الحوادث المرورية ،وحث الجمهور

المؤسسات المجتمعية للتعريف

والمؤسسات على التعاون مع شرطة

بأهمية الدور التي تقوم به الشركة

المرور للحد من الحوادث والمخاطر.

8 .8تنظيم محاضرة توعوية حول “ ترشيد
استهالك المياه وخطورة ندرتها”
بالتعاون مع شركة العين للتوزيع،
وذلك بهدف بيان الدور الذي يمكن
أن يلعبه كل فرد في الحفاظ على
الموارد ،وبيان أهمية الماء باعتباره
من الموارد الشحيحة الناضبة غير
المتجددة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
9 .9مشاركة الشركة في حملة “ عونك
يا يمن ” بالتعاون مع الهالل األحمر
اإلماراتي .وتأتي هذه المشاركة بنا ًء
على التوجيهات الحكيمة للقيادة
الرشيدة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة التي تعكس صدق رسالة
اإلمارات اإلنسانية لدعم األشقاء وإغاثة
المنكوبين من األزمات اإلنسانية.
 1 010تنظم الشركة حملة دورية للتبرع
بالدم وذلك ضمن المبادرة اإلنسانية
لقيم الشركة الهادفة في تعزيز
التواصل والتكاتف االجتماعي ،وروح
المساعدة والعطاء إلنشاء مجتمع
متكافل مساهم في الحفاظ على
بيئة صحية خالية من األمراض.
1 111احتفال الشركة بيوم الشهيد ،وذلك
مواكبة ألحداث الدولة المهمة التي
تالمس الوطن والمواطن ،ويأتي هذا
االحتفال تقديرًا لشهدائنا الذين هم
جزء ال يتجزأ منا ،وهبوا أرواحهم لتظل
راية اإلمارات خفاقة عالية.
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شعبة التوعية
واالتصال الجماهيري
عامنا
اإلعالمي

عام تلو
عام ويتجدد
اللقاء....
 2015عــام جديــر حافــل بالعطــاء
واإلنجــازات ،ويســير قدمــ ًا نحــو التميــز
والســمو لنحقــق الهــدف واإلنجــاز،
وبــه أكملــت شــعبة التوعيــة واالتصــال
الجماهيــري خمســة أعــوام مــن العمــل
المتواصــل فــي تعزيــز الصــورة اإليجابيــة
عــن شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف
الصحــي والتوعيــة بخدماتهــا ودورهــا
البيئــي فــي رفــع مســتوى الوعــي
والســلوك البيئــي لــدى مجتمــع إمــارة
أبوظبــي.
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نضع بين أيديكم أهم اإلنجازات
لعام :2015
نشر  18خبرًا صحفيًا عن الشركة خالل
عام .2015
نشر 66بريدًا إلكترونيًا داخليًا
للموظفين ،وذلك للتوعية باألحداث
والمناسبات الخاصة في الشركة.
تغطية أكثر من  80خبرًا داخليًا ،ونشرها
على البوابة اإللكترونية الداخلية وعلى
الموقع اإللكتروني للشركة.
تصميم وإرسال الدعوات واإلعالنات
والترويجللفعاليات.
إعداد التقرير السنوي للشركة في
العام الماضي.
التواصل مع اإلعالميين ومتابعة نشر أي
أخبار عن الشركة.
إصدار مجلة “ تواصل ” بواقع  2000نسخة
من كل عدد وتوزيعها على الموظفين
واألقسام واإلدارات في الشركة والدوائر
الحكومية والمؤسسات في اإلمارة.

إصدار  261عددًا من الجريدة اإللكترونية
اليومية خالل عام .2015

تصميم ونشر  13توقيعًا للبريد
اإللكتروني حول المناسبات العالمية
والمحلية بهدف رفع الوعي بهذه
الفعاليات المهمة.

ترجمة أكثر من  100نص لجميع
قطاعات الشركة.

أرشفة األخبار والصور لجميع الفعاليات
في الشركة.

تحديث صفحة شعبة التوعية واالتصال
الجماهيري على البوابة اإللكترونية
الداخلية.
حضور منتديات ولقاءات مكتب االتصال
الحكومي من أجل تعزيز شبكة
العالقات مع أقسام االتصال والعالقات
العامة مع جميع المؤسسات
الحكومية في إمارة أبوظبي.
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الفعاليات

عبداهلل بن زايد يكرم شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
لمشاركتها في معرض “ بالعلوم نفكر”
كــرم ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة رئيــس مجلــس إدارة
مؤسســة اإلمــارات لتنميــة الشــباب شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
لمشــاركتها فــي فعاليــات معــرض “ بالعلــوم نفكــر  ” 2015الــذي أقيــم فــي
فنــدق أبــراج االتحــاد جميــرا – أبوظبــي فــي  25مايــو .2015
وقــد أعــرب ســموه عــن شــكرة البالــغ للمجهــود الــذي بذلتــه الشــركة الــذي
ســاهم فــي إنجــاح فعاليــات المعــرض والوصــول بــه إلــى هــذا المســتوى مــن
التميــز والتنظيــم واإلبــداع.

نهيان بن مبارك يزور جناح شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في معرض جامعة أبوظبي للتوظيف 2015
زار جنــاح شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي معالــي الشــيخ نهيــان بــن
مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمــع معــرض جامعــة
أبوظبــي للتوظيــف  2015فــي دورتــه السادســة الــذي عقــد فــي تاريــخ 17و18
نوفمبــر  2015فــي حــرم الجامعــة بمدينــة أبوظبــي.
تؤمــن شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بأهميــة اســتقطاب أفضــل
الكفــاءات المواطنــة مــن خريجــي الجامعــات فــي الدولــة ،حيــث تقــوم بتوفيــر
الفــرص الوظيفيــة فــي معــارض التوظيــف لتطويــر ودعــم الكفــاءات الوطنيــة.

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تشارك في أعمال القمة الحكومية 2015
شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي فــي الجلســات الحواريــة
ألعمــال القمــة الحكوميــة الثالثــة المنعقــدة مــا بيــن  9-11فبرايــر  2015في مدينة
دبــي ،وتــم االطــاع علــى أعمــال القمــة الحكوميــة  ،2015حيث عرضــت القمة أهم
التطورات العالمية في مجال االبتكار الحكومي وعالجت طرق تنمية المفاهيم
الجديــدة لرفــع كفــاءة العمــل الحكومــي ،واســتعرضت أفضــل الممارســات
العالميــة الهادفــة إلــى رفــع مســتويات الســعادة والرفاهيــة مــن خــال تعزيــز األداء
الحكومــي وتطويــره لتلبيــة المتطلبات الحالية والمســتقبلية .وتأتي مشــاركة
الشــركة فــي الفعاليــات الحكوميــة المهمــة لتطويــر أعمالهــا وللتعــرف علــى
خبــرات المؤسســات األخــرى وفــرص تطويــر الخدمــات الحكوميــة.

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تحدث الخطة االستراتيجية 2016 / 2020
عقــدت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي اجتماعــً لتحديــث الخطــة
االســتراتيجية (  ،) 2016 – 2020وتمــت مناقشــة الخطــة االســتراتيجية الجديــدة
لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي للمســاهمة في مواصلــة اإلنجازات
واالرتقــاء فــي ســير العمــل والتركيــز علــى الخطــط المســتقبلية مــع تحديــد
مؤشــرات األداء والمبــادرات المؤسســية لتتماشــى مــع متطلبــات خطــة إمــارة
أبوظبــي ،وذلــك مــن أجــل اســتمرار عجلــة التميــز والنجــاح فــي خدمــة الوطــن.
اعتمــدت الشــركة فــي تحديــث خطتهــا االســتراتيجية علــى المحــاور والتوجهــات
واألولويــات االســتراتيجية لألمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي ضمــن إطــار أجندة
السياســة العامــة للحكومــة ،لضمــان تحقيــق أهــداف وطموحــات الشــركاء
االســتراتيجيين فــي الحصــول علــى أفضــل الخدمــات الحكوميــة والســعي إلــى
خلــق بيئــة مســتدامة وبنيــة تحتيــة عاليــة المســتوى.
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أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تشارك في الملتقى األول لمديري المشاريع الذي نظمته بلدية مدينة العين
شــاركت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي في الملتقــى األول لمديري المشــاريع
الــذي نظمتــه بلديــة مدينــة العيــن فــي  3يونيــو  ،2015بحضــور نخبــة مــن مديــري المشــاريع
المؤسســية فــي اإلمــارة .وركــزت الشــركة على مضمــون الملتقى في الجلســات الحوارية
التــي تضمنــت ( قيــادات فــي إدارة المشــاريع وحــول مديــري المشــاريع بيــن اإلدارة واإلرادة
والتطبيــق ) .وعرضــت التجربــة الذاتيــة لمديــري المشــاريع والتحديــات والنجاحــات التــي
واجهتهم في مســيرتهم المهنية ،باإلضافة إلى تحديد الرؤية للمشــاريع والتحديات التي
تواجــه مديــر المشــروع فــي نطــاق العمــل ،وأهميــة تكثيــف التواصــل والثقــة مــع الشــركاء،
وأهمية اســتمرارية التعليم ودعم الخبرات والمعارف ،والنظر إلى إدارة المشــاريع ،وأهمية
النظــرة المســتقبلية للمديــر تجــاه المشــروع ،وأي عوائــق قــد يصادفهــا المديــر.

أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تنال جائزة األنفاق المستدامة عن مشروع برنامج النفق االستراتيجي
نالــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي جائــزة األنفــاق المســتدامة عــن مشــروع
برنامج النفق االســتراتيجي في حفل فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض العربي
لألنفــاق بمدينــة دبــي ،بتنظيــم مــن جمعيــة المهندســين بالدولــة بالتعــاون مــع الجمعيــة
الدوليــة لألنفــاق “ آي تــي إيــه” بعنــوان “ اإلبــداع واالبتكار في االســتخدام األمثــل للبنية التحتية
والمســاحات تحــت األرض – الفــرص والتحديــات” ،وذلــك فــي الفتــرة مــا بيــن  23إلــى 25
نوفمبــر .2015
زار المؤتمــر عــدد مــن كبــار الــزوار ورؤســاء االتحــادات الدولية الهندســية وكبريات الشــركات
الهندســية وشــركات حفــر األنفــاق مــن جميــع أنحــاء العالــم والشــركاء االســتراتيجيين فــي
صناعــة األنفــاق وعــدد من المهندســين مــن القطاعين الحكومــي والخاص.

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تشارك في فعالية يوم البيئة العالمي 2015
نظمــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي عــددًا مــن الفعاليــات واألنشــطة البيئيــة،
وذلــك تزامنــً مــع احتفــاالت الدولــة بيــوم البيئــة العالمــي تحــت شــعار « 7مليــار حلــم ..
وكوكــب واحــد  ..اســتهلك برفــق » فــي  3يونيــو .2015
وتأتــي هــذه الفعاليــات تماشــيًا مــع رؤيــة الشــركة فــي تحقيــق الكفــاءة العالميــة والتنمية
المســتدامة ،وتعزيــز معاييــر جــودة الحيــاة فــي إمــارة أبوظبــي فــي الحفــاظ علــى البيئــة
ومواردهــا الطبيعيــة.

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تنظم دورات تدريبية مع الشركات األساسية الموردة
نظمــت شــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي دورات تدريبيــة لمهندســيها مــع
الشــركات األساســية المــوردة لمتابعــة أجهــزة القيــاس والتحليــل المســتخدمة فــي مجــال
الصــرف الصحــي المتطــورة ،فــي مركــز التدريــب التابــع للشــركة فــي دبــي ،وذلــك فــي
الفتــرة مــا بيــن  16الــى  20أغســطس .2015
وتهــدف مســاهمة الشــركة فــي تنظيــم هــذه الــدورات إلــى تطويــر أداء موظفيها وتوســيع
مداركهــم بــكل مــا هــو جديــد ،وأيضــً للمســاهمة في رفع إنتاجية الشــركة ،حيــث تتعامل
وتتعــاون مــع الشــركات الرائــدة فــي مجــال توفيــر الحلــول والخدمــات لقيــاس العمليــات
الصناعيــة ،وتقــوم هــذه الشــركات العالميــة بإنتــاج أفضــل أجهــزة تحكــم وقيــاس وتحليــل
فــي العالــم .

شركة في المؤتمر الدولي الخامس حول رصد األرض لدراسة التغيرات العالمية ،والمؤتمر الدولي السابع حول تقنيات
المعلومات الجغرافية في إدارة الكوارث الطبيعية
شــاركت شــركة أبوظبــي للخدمــات الصــرف الصحــي فــي المؤتمــر الدولــي الخامــس حــول
رصــد األرض لدراســة التغيــرات العالميــة ،والمؤتمــر الدولي الســابع حول تقنيــات المعلومات
الجغرافيــة فــي إدارة الكــوارث الطبيعيــة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة
مــا بيــن  8إلــى  10ديســمبر .2015
عرضــت الشــركة إمكانياتهــا واســتخداماتها المتميــزة لنظــم المعلومــات الجغرافيــة
والتكنولوجيــا الخاصــة بهــا وأحــدث المســتجدات والمبــادرات فــي مجــال تكنولوجيــا نظــم
المعلومــات الجغرافيــة والتطبيقــات التابعــة لهــا.
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التقرير المالي
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع
أبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة المرفقــة
لشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي
والتــي تشــتمل علــى بيــان المركــز المالــي
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2015وكذلــك بيانات
األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات
النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ،
باإلضافــة إلــى إيضاحــات تتضمــن ملخصــً
للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات
إيضاحيــة أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات
المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات
الماليــة وعرضهــا بصورة عادلــة وفقًا لمعايير
التقاريــر الماليــة الدوليــة ،وإعدادهــا بمــا
يتوافــق مــع األحــكام ذات الصلــة للقانــون
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
رقــم (  ) 2لســنة  ،2015وعــن الرقابــة الداخلية
التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات
الماليــة ،بحيــث تكــون خاليــة مــن األخطــاء
الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه
البيانــات الماليــة بنــا ًء علــى أعمــال التدقيــق
التــي قمنــا بهــا ،لقــد قمنــا بتنفيــذ تدقيقنــا
وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،وتقتضــي
هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية
وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على
تأكيــدات معقولــة بأن البيانــات المالية خالية
مــن األخطاء المادية.
تنطــوي أعمــال التدقيــق علــى تنفيــذ إجراءات
للحصــول علــى أدلــة تدقيقيــة حــول المبالــغ
واإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة ،وتعتمــد
اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى األحــكام
الموضوعــة مــن قبلنــا ،بمــا فــي ذلــك تقييم
مخاطــر األخطــاء المادية في البيانات المالية،
الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ.
عنــد إجــراء تقييمــات هــذه المخاطــر ،نضــع
فــي االعتبــار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام
المنشــأة بإعــداد وعــرض البيانــات الماليــة
بصــورة عادلة وذلــك بغرض تصميم اإلجراءات
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التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة،
ولكــن ليــس بغــرض إبداء الــرأي حــول فاعلية
الرقابة الداخلية للمنشأة ،كما تضمنت أعمال
التدقيــق تقييمــً لمــدى مالءمــة السياســات
المحاســبية المســتخدمة ودرجــة معقوليــة
التقديــرات المحاســبية التي قامت بها اإلدارة،
باإلضافــة إلــى تقييــم عــرض هــذه البيانــات
الماليــة بصــورة عامــة.
هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا
عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء
رأينا التدقيقي.

الـــرأي
فــي رأينــا ،إن هــذه البيانــات الماليــة تُ عبــر
بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة،
عــن المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي
 31ديســمبر  ،2015وكذلــك أداؤهــا المالــي
وتدفقاتها النقدية للســنة المنتهية في ذلك
التاريــخ ،وذلــك وفقــً لمعاييــر التقاريــر المالية
الدولية.

تأكيد األمور
دون التحفــظ علــى رأينــا ،نــود أن نلفــت
االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم  ( 2أ ) حــول هــذه
البيانــات الماليــة ،والــذي ُيشــير إلــى أن هــذه
البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا وفقــً لمبدأ
االســتمرارية علــى الرغم من تكبد الشــركة
خسائر بمبلغ  631.304ألف درهم خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  ( 2015عام :2014
 621.534ألــف درهــم ) ،كمــا بلــغ صافــي
مطلوباتهــا المتداولــة  174.696ألــف درهــم
( عــام  361.642 :2014ألــف درهــم ) ،وبلغــت
خســائرها المتراكمــة  4.749.098ألــف درهم
( عــام  4.117.794 :2014ألــف درهــم ) كمــا
فــي ذلــك التاريــخ ،والتــي تجــاوزت رأس مــال
الشــركة يعتبــر مبــدأ االســتمرارية مناســبًا،
حيــث أكــد المســاهم علــى عزمــه بمواصلة
تقديــم الدعــم المالــي للشــركة لتتمكــن
مــن الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها
ومواصلــة تنفيــذ أعمالهــا دون أي تقليــص
هــام فــي عملياتهــا ،عــاوة علــى ذلــك ونظرًا
ألن خســائر الشركة المتراكمة تجاوزت %50
مــن رأس المــال ورأس المــال المســاهم بــه
الخاص بالشركة كما في  31ديسمبر ،2015

فعليــه قــام مســاهم الشــركة بإصــدار قــرار
خــاص لمواصلــة الشــركة عملياتهــا ،وذلــك
طبقــً ألحــكام المــادة رقــم  302مــن القانــون
االتحــادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
 2لســنة .2015

التقريــر حــول المتطلبــات القانونيــة
والتنظيميــة األخــرى
حســب مــا يقتضــي القانــون االتحــادي لدولــة
اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لســنة ،2015
فإننــا نؤكــد مــا يلي:

.1
.2

1إننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واإليضاحات الالزمة ألغراض أعمال

التدقيق التي قمنا بها.

2تم إعداد البيانات المالية ،من كافة
النواحي المادية ،بما يتوافق مع

األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقـم 2
لسنة .2015

.3

3قامت الشركة باالحتفاظ بسجالت

.4

4إن المعلومات المالية الواردة في

محاسبية منتظمة.

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق
بهذه البيانات المالية ،تتفق مع ما جاء

.5

في السجالت المحاسبية للشركة.

5كما هو مبين في اإليضاح  9حول

البيانات المالية ،لم تقم الشركة

بشراء أي أسهم خالل السنة المنتهية

.6

في  31ديسمبر .2015

6يبين اإليضاح رقم  14البيانات المالية
والمعامالت المادية مع األطراف ذات

العالقة والشروط التي تم بموجبها
تنفيذ هذه المعامالت.
بنا ًء على المعلومات التي تم تزويدنا
بها ،لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا
نعتقد أن الشركة خالفت أي من
األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
(  ) 2لسنة  2015أو النظام األساسي
للشركة خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  ،2015والتي من
شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا على أنشطة
الشركة أو مركزها المالي.
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بيان المركز المالي
بيان المركز المالي كما في تاريخ  31ديسمبر2015
لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات
الممتلكات واآلالت والمعدات

19.691.126

18.844.005

الموجودات غير المتداولة

19.691.126

18.844,005

المخزون

17.386

9.094

َس َلفيات لمزودي خدمات الصيانة والتشغيل

121

13.466

المبالغ المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة
األخرى

38.082

39.820

النقد وما يعادله

206.059

196.510

الموجودات المتداولة

261.648

258.890

إجمالي الموجودات

19.952.774

19.102.895

حقوق الملكية
رأس المال

10,000

10,000

زيادة رأس المال المقترحة

4.448.794

4.448.794

حساب حكومة أبوظبي

16.593.327

14.929.050

الخسائر المتراكمة

()4.749.098

()4.117.794

إجمالي حقوق الملكية

16.303.023

15.270,050

المطلوبات
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تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

15.790

14.845

منحة حكومية مؤجلة

40.967

104.417

التزامات بموجب عقود تأجير تمويلي

2.921.553

3.001.501

ذمم محتجزات دائنة

235.097

91.550

المطلوبات غير المتداولة

3.213.407

3.212.313

منحة حكومية مؤجلة

32.239

53.223

حسابات الذمم الدائنة واالستحقاقات

205.674

159.291

التزامات بموجب عقود تأجير تمويلي

79.948

74.101

ذمم دائنة إلنشاءات وذمم محتجزات دائنة

118.483

333.917

المطلوبات المتداولة

436.344

620.532

إجمالي المطلوبات

3.649.751

3.832.845

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

19.952.774

19.102.895

التقـــريـــر الـســـنوي 2015

