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المقدمة:
السادة شركائنا االستراتيجيين ،،

نبذة

عن الشركة

تتشرف شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بأن تقدم لكم

تأسست شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في  21يونيو

وتلتزم شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتوجيهات

التقرير السنوي عن أداء أعمالها لعام  ،2013منطلقين من

 2005بموجب القرار رقم  17لعام  2005الذي أصدره صاحب

الحكومة الرشيدة نحو توطين الوظائف ،حيث يمثل المواطنون

محركات استراتيجية مهمة أبرزها خطة أبوظبي  2030والخطة

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات

نحو  %78من مجموع القوى العاملة لديها (حتى ديسمبر

العربية المتحدة ،حفظه اهلل.

 ،)2013وتوفر الشركة برامج تدريبية للموظفين المواطنين لرفع

وينص مرسوم إنشاء شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

مستواهم الوظيفي وإثراء خبراتهم اإلدارية والفنية ،وتعتمد

على قيامها بتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن

الشركة على الموظف المواطن في إدارة عملياتها اليومية

المنشآت السكنية والصناعية في إمارة أبوظبي ،والتخلص من

اإلدارية والفنية.

تأسيس بنية تحتية متطورة في إمارة أبوظبي بما يخص مشاريع

كل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة بصورة آمنة.

أصدرت الشركة في عام  2007مخطط ًا رئيسي ًا للصرف الصحي

وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة حكومية تتبع

مدته  25عاما يتوافق مع خطة أبوظبي  .2030وحصلت عام 2008

الصرف الصحي وفق أفضل المعايير البيئية ،ونحرص على أن

بشكل مباشر للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،وتعمل على

على اعتراف دولي من قبل هيئة المياه العادمة والمقاييس

تكونوا جزء ًا مهم ًا من مصدر هذه الخطط ومن المساهمين

تطوير البنية التحتية الالزمة ألداء عملها الرئيسي بكفاءة

االسترالية عن أفضل نشاطات الشركة وممارساتها ،كما حصلت

في تنفيذها أيض ًا لنساهم في تطوير العمل من أجل مستقبل

وجودة عالية وبمواصفات قياسية عالمية.

على جائزة المخطط الرئيسي للصرف الصحي في مؤتمر بيكس

أعلنت الشركة خطتها االستراتيجية الرئيسية التي تركز على

في فالنسيا – أسبانيا عام  .2009وفي عام  2010حصلت

تحقيق رؤية الشركة بأن تكون ذات سمعة عالمية ذات بيئة عمل

الشركة على ثالث شهادات في الجودة من برنامج اآليزو هي:

متطورة وإنجازات معروفة ومشاريع فريدة من نوعها تتوافق مع

ISO9001 ,ISO14001,OHSAS18001

الرؤية المستقبلية لإلمارة  2030التي تتطلع إلى الوصول إلى

وفي عام  2012حصل مشروع النفق االستراتيجي إلمارة أبوظبي

واالستشاريين ،وكذلك للتكنولوجيا الفريدة من نوعها التي

ديناميكي مفتوح يجعل حكومة أبوظبي من أفضل
اقتصاد
ّ

الذي تنفذه الشركة على “الجائزة الفضية “عن فئة المشاريع

خمس حكومات أداء على المستوى العالمي خالل السنوات

المشيدة من جائزة المجتمعات الحيوية ،كما حصلت الشركة

تطبقها في مشاريعها ،وفي مقدمتها برنامج تطوير النفق

القليلة المقبلة.

على تصنيف الفئة الذهبية في مجال التوطين في الموقع

االستراتيجي ،وأيض ًا في محطات معالجة مياه الصرف الصحي،

عملت الشركة على تدشين مشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف

اإللكتروني لمجلس أبوظبي للتوطين ،وفي عامي  2012و2013

وحصلت الشركة على العديد من الشهادات والجوائز العالمية

الصحي وإنشاء سلسلة من محطات المعالجة الجديدة في

حصلت الشركة على ثالثة جوائز امتياز عالمية في تطبيقات

مواقع استراتيجية بمدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بما

نظم المعلومات الجغرافية عن فئة جهات الخدمات في الواليات

يخدم التجمعات السكنية والتجارية والصناعية بكفاءة عالية

المتحدة األمريكية ومدينة دبي ،كما حصلت في عام  2013على

وبطاقة استيعابية كبيرة يتم تحسينها باستمرار لمواكبة النمو

جائزة النخبة العالمية ،وتعد أول مؤسسة حكومية تنالها عن فئة

السكاني واالقتصادي المتسارع في اإلمارة.

المرافق والطاقة على مستوى إمارة أبوظبي.

االستراتيجية للشركة ،من أجل التواصل مع شركائنا في العمل
وأصحاب العالقات من القطاعين الحكومي والخاص.
نحن في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي نسعى لتحقيق
جملة من األهداف المستقبلية تتمحور جميعها نحو التميز في

أفضل إلمارة أبوظبي.
تأخذ الشركة اليوم موقع الريادة في مجال تطوير البنية
التحتية لإلمارة ،وأصبحت مشاريعها التنموية تعرف على مستوى
العالم باستقطابها ألبرز الشركات المتخصصة والمقاولين

وشهادات الجودة ،وبتعاون الجميع وبروح الفريق الواحد تسير
الشركة نحو المزيد من النجاح.
نقدر لكم جهودكم المتميزة ،ونطمح إلى تواصلكم الدائم من
أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين ،وأن نكون
جميع ًا عناصر فاعلة في تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي.
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أعضاء

رؤيتنا

		

مجلس اإلدارة

قيمنا

أن تصبح شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة رائدة عالمي ًا

التعاون واالبتكار؛

ومعروفة في أوساط المجتمع والمستثمرين والمشرعين بقدراتها

األهداف المشتركة ،ونتطلع إلى االستمرارية والتحسين في األنظمة

المتميزة في توفير أفضل الخدمات في مجال الصرف الصحي بحلول

والعمليات واألفكار التكنولوجية.

عام .2020

الخبرة والخدمات؛

مهمتنا

نتعاون مع زمالئنا ومع الشركاء لتحقيق

ندرك أهمية الخبرة والمعرفة في العمل،

ونضمن استمرارية التدريب لمواكبة التطور ،ونحافظ على الصحة
العامة والبيئة ونقدم أفضل الخدمات لعمالئنا.
المسؤولية؛ نتوقع أن يتحمل جميع الموظفين المسؤولية عن
قراراتهم وعن أداء واجباتهم الوظيفية وعن األعمال الموكلة إليهم.

تحقيق التميز من خالل تقديم خدمات ذات نوعية عالية وآمنة بيئي ًا

الرعاية؛ نعمل على ضمان محيط من الرعاية واألمان ،وأن تكون

في مجال الصرف الصحي في إمارة أبوظبي ،وبأسعار منافسة.

عال.
المعايير ذات مستوى ٍ

سعادة خليفة محمد المزروعي

سعادة فالح محمد األحبابي

مدير عام
بلدية أبوظبي

سعادة مطر محمد سيف النعيمي

مدير عام
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

مدير عام
بلدية العين

سعادة عبداهلل علي مصلح

الهيكل

األحبابي
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي

التنظيمي

سعادة راشد محمد الشريقي

سعادة رزان خليفة المبارك

سعادة مها تيسير بركات

مدير عام
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

األمين العام
هيئة البيئة  -ابوظبي

مدير عام
هيئة الصحة -أبوظبي

فريق

اإلدارة العليا
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أالن ديفيد ثومسون

مبارك عبيد الظاهري

عمر الهاشمي

سالم السويدي

المدير العام

نائب المدير العام

مدير قطاع إدارة األصول

مدير قطاع المشاريع

محمد المنصوري

أحمد النيادي

شاهزاد اوركزاي

محمد الفالسي

مدير قطاع التشغيل والصيانة

مدير قطاع األعمال المساندة

مدير إدارة البرنامج

مدير إدارة خدمة العمالء
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كلمة

كلمة

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

السادة العمالء ،أصحاب العالقة والشركاء االستراتيجيين :

في أوائل األلفية الثالثة ،وفي عام  2005تأسست شركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي التي لم تعد شركة حديثة في قطاع الخدمات.

نضع بين أيديكم التقرير السنوي ألداء شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي عن السنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر .2013
كانت سنة  2013سنة استثنائية على صعيد تطور أعمال الشركة ،تمثلت
في تحقيق إنجازات مميزة في مختلف مجاالت عملها ،وإنه لمن دواعي
سروري أن أقدم لكم التقرير السنوي الذي يستعرض جوانب أداء الشركة
وقطاعاتها لعام  2013لينضم إلى وسائل التواصل التي سعينا إلى
تطويرها في العام المنصرم مع جميع شركائنا في العمل بهدف «التواصل
من أجل التطور» ،فكلنا شركاء في بناء مستقبل إمارة أبوظبي.

وإن من أهدافنا األساسية في هذه السنوات المبكرة هو إعادة تدوير واستخدام
المياه المعالجة بنسبة  %100حيث ال يتم حالي ًا استخدام كامل كميات المياه
المعالجة ،مما يشكل لنا تحديا كبيرا.
إن نسبة المياه المعالجة في زيادة مستمرة ،حيث تصل نسبة الزيادة في
تلك المياه لحوالي  %8سنوي ًا ،وهذا ما يصعب علينا المهمة سنة بعد
سنة ،حيث تنتهز شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي الفرصة لعقد
االجتماعات مع األطراف المعنية لمناقشة هذا األمر والتوصل إلى الحلول
الناجعة.

والتقرير السنوي ال يستعرض إنجازات الشركة فحسب ،وإنما هو

لتتحول من مجرد فكرة أو خطة مكتوبة إلى واقع ملموس وشاهد

بينت األعوام الثالثة الماضية قدرة مدينة العين على االستهالك

أما على صعيد المسؤولية االجـتماعـية للشـركة فقـد توسـعت

أحد الوسائل الفعالة التي تساعدنا على رصد األعمال وتلمس

على تطور الشركة ونيلها العديد من الجوائز المحلية والعالمية مثل

الكامل للمياه المعالجة في مجاالت الري ،وإنني أغتنم هذه الفرصة

مشاركتنا فـي عـدد من الفعاليات المجتمعية مثل التبرع بالدم

مواضع التحسين المطلوبة والتخطيط لخطواتنا المستقبلية،

جائزة االمتياز العالمية في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية عن

للتعبير عن شكــري لمــوظفي مدينة العـين الذيـن ساهـموا في

واحتفاالت العيد الوطني والتعاون مع المدارس لنشر نطاق

ويحفز للبحث عن الفرص المتاحة لتطوير أداء األعمال وفق الخطة

فئة جهات الخدمات في الواليات المتحدة األمريكية ومدينة دبي،

تحقيق هذا اإلنجاز وحافظوا على هذا المعيار ،أما التحدي األصعب

التعليم ،كما شاركنا في العديد من الفعاليات واألحداث وقمة

االستراتيجية الخمسية لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وجائزة النخبة العالمية لممارسة بطاقة األداء المتوازن ،وتعد شركتنا

فهو في مدينة أبوظبي ،حيث إن وتيرة استخدام المياه المعالجة

المياه العالمية.

ولم تكن تلك اإلنجازات لتتحقق لوال الدعم الكبير الذي تحظى به

هي أول مؤسسة حكومية تنالها عن فئة المرافق والطاقة على

ال تزال بطيئة بالرغم من جهود موظفينا الجبارة.

وتبوأت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي القطاع القيادي

الشركة من الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ

مستوى إمارة أبوظبي.

وقد تكاتفت الجهود في عام  2013إلعداد خطة عمل جماعي تخدم

المتجدد على مستوى المنطقة ،وهذه المكانة تشد من عزائمنا

البيئة ،بالتعاون مع زمالئنا في هيئة البيئة ودعم حكومة أبوظبي

لبذل الجهود للبناء والتطوير .ويأتي هذا اإلنجاز نتيجة للعمل

التي تدرك أهمية المياه المعالجة والفوائد الكامنة في هذا المصدر

الدؤوب والدعم المتواصل وتوجيهات رئيس مجلس اإلدارة سعادة

المهم .ونتطلع في  2014إلى الحصول على عقود إلستخدام المياه

عبداهلل علي مصلح األحبابي والسادة أعضاء المجلس الذين أغتنم

المعالجة على نحو أفضل ،وسوف يساعد هذا الحل في نمو إمارة

هذه الفرصة لشكرهم على دعمهم الذي قدموه لشركة أبوظبي

أبوظبي وزيادة اإلنتاجية فيها.

لخدمات الصرف الصحي.

لقد نمت األيدي العاملة المواطنة في السنوات األخيرة في شركة

كما أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكري لفريق اإلدارة وزمالئي

أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،حيث كان عام  2006شاهداً

الموظفين لعملهم الدؤوب في العام المنصرم ،حيث يعد موظفو

لبداية عملية التوطين ،ووصلت نسبة المواطنين في الشركة إلى

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي المصدر المهم واألساسي
الذي يلعب الدور األكبر في تطور الشركة ،فلنمض قدم ًا لعام ،2014

يعكس اتباع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي توجهات

ليس فخراً بإنجازاتنا فحسب ،وإنما تطلع ًا لما نصبو إليه ونتوق

واألساليب العلمية والتكنولوجية وصو ًال إلى بنية تحتية متطورة

وطموحات حكومة أبوظبي الحتواء الموظف المواطن.
وقد خضع  12موظف ًا مواطن ًا لبرنامج التطوير الوظيفي الذي بدأ في

إلنجازه.

مع القطاع الخاص.

 ،2006ودربت الشركة  239موظف ًا مواطنا حتى نهاية  ،2013والزال

ونؤكـد مجـدداً أن توليـفة الـنـجاح تتضمن أيـضـ ًا تطــويـر الموارد

 107موظفين مواطنين يخضعون لبرنامج التطوير الوظيفي.
وقد حصدت الشركة في العام الماضي عدداً من الجوائز ،ونتابع هذه

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،وتوجيهات الفريق
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب

وأختم حديثي بالشكر لفرق العمل في شركة أبوظبي لخدمات

القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رعاه

الصرف الصحي وإلى إدارة الشركة التنفيذية وموظفينا الذين

اهلل التي تؤكد ضرورة االرتقاء بواقع الخدمات والبنى التحتية في

قدموا أداء استثنائي ًا والتزام ًا نحو تحقيق األهداف الطموحة للشركة،

إمارة أبوظبي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين،

وأود أن أثمن لكم ثقتكم ودعمكم ،وأكرر شكري لجميع شركائنا

ومتابعة سمو الشـيخ هزاع بـن زايـد آل نهيان مستشار األمن

االستراتيجيين ،وإنني على يقين بأن الشركة تمضي في الطريق

الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي ،من خالل تحديد السياسات

الصحيح نحو تحقيق المزيد من النجاحات القادمة.

واالستراتيجيات وترسيخ مفاهيم عمل حديثة لضمان تنفيذ
المشاريع التنموية بأفضل المعايير الدولية وأحسن المواصفات

 ،%12أما في نهاية عام  ،2013فقد وصلت النسبة إلى  ،%78مما
وتقبلوا خالص التقدير واالحترام

تمكن من استقطاب االستثمارات وإقامة المشاريع وتعزيز الشراكة

البشـرية ورفـع معـدالت التوطين وتأهيل الكفاءات اإلماراتية وفق
أفضل معايير االمتياز عبر البرامج التدريبية والعملية ،بالتزامن مع
تطوير المشاريع وأنظمة العمل وعمليات الشركة في جمع ونقل
وتنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بطريقة مسؤولة بيئي ًا
واجتماعي ًا واقتصادي ًا ،دون أن ننسى أحد دعائم النجاح الرئيسية وهو
العمل بروح الفريق مع العزيمة واإلدارة الناجحة التي قادت األفكار
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عبداهلل علي مصلح األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

السـنة ثمـار ذلك الحـصاد ،حيث حصلت شركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي على جائزة النخبة العالمية لممارسات بطاقة األداء

آالن ثومسون

المتوازن وتطبيق االستراتيجيات وإدارة األداء المؤسسي في والية

المدير العام

بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية ،لتكون بذلك أول مؤسسة
حكومية تنالها عن فئة المرافق والطاقة على مستوى إمارة أبوظبي.
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نظرة

على األداء

2010

z zالبدء في تنفيذ الجزء الثاني ( )T-02من المرحلة األولى

عام 2013
على الشهادات اآلتية في آن واحد:

من مشروع إنشاء النفق االستراتيجي للصرف الصحي

zنظام إدارة الجودة ()ISO 9001

.STEP

zنظام اإلدارة البيئية ()ISO 14001

z zتم عرض مواقع مشروع إنشاء النفق االستراتيجي

zنظام إدارة السالمة والصحة المهنية ()OHSAS 18001

كأفضل ممارسات السالمة والبيئة ( )HSEمن خالل الزيارة

z zتم تعزيز برنامج تقديم التقارير آليا ( ،)ARPوذلك كما يلي:

التي قام بها رئيس معهد السالمة والصحة المهنية.

zإجراء تحسينات على وظائف برنامج تقديم التقارير آليا.

z zعقد جلسات تركز على نقل المعرفة ،وقد غطت تلك
الجلسات جوانب الصحة والسالمة والبيئة وإدارة اإلنشاءات.
z zتوقيع اتفاقية تعاون مع بلدية العين.
z zتوقيع عقد لتوسيع شبكة الصرف الصحي في مدينة العين.

zدعم متطلبات التقارير الداخلية.
z zاستحداث احتياجات إضافية لترخيص أعمال جديدة عاجلة.
 تنفيذ مشروع ( ABCبطاقة األداء المتوازن بشركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي).

z zتفخر شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بالحصول

2011

z zتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار
األمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي رعاه اهلل،

2012

z zاالنتهاء من مشروع ضخ مياه الصرف الصحي بمدينة زايد
ومدينة غياثي.

أقامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في
 18يناير  2011حف ً
ال بمناسبة انطالق العمل في مشروع

امتثاال لمتطلبات شروط الترخيص واللوائح التنظيمية

إنشاء النفق االستراتيجي للصرف الصحي في أبوظبي،

المتعلقة به.

المرحلة األولى من المشروع.

z zوقعت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي مذكرة
تفاهم مع شرطة أبوظبي.

z zأتمت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي إنشاء

z zأعلنت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي أن

محطة الساد لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة

"السالمة" هي القيمة األساسية الجديدة في أداء أعمالها،

العين.

ونصت على أن هدفها هو إلغاء األضرار واإلصابات تمام ًا.

z zشراكة مع مبادرة رئيس الدولة «أبشر» لدعم الكوادر
الوطنية.

الجائزة الفضية عن فئة المشاريع  -جائزة المجتمعات
الحيوية .2012

z zجائزة االمتياز عن فئة تطبيقات نظم المعلومات

z zإنجاز االختراق الخامس في حفر النفق االستراتيجي العميق.

الجيومكانية عن مشروعها التكنولوجي المتميز  :برنامج

z zإفتتاح محطة الساد لمعالجة مياه الصرف الصحي في

إدارة المعامالت – أمستردام .
z zجائزة االمتياز في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

مدينة العين.
z zبلغ معدل رضا العمالء عن خدمات الشركة بشكل عام .% 93

عن فئة جهات  -مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية 2012

z zارتفعت نسبة التوطين في الشركة لتصل إلى .% 72

لمستخدمي نظام ازري في الشرق األوسط و شمال

z zإنشاء شعبة التوعية واالتصال الجماهيري ،وإصدار خطة

إفريقيا – دبي.
z zالحصول على تصنيف الفئة الذهبية في مجال التوطين
– موقع مجلس أبوظبي للتوطين على اإلنترنت.

ﺑﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺑﻄﺎﻗﺔ اداء
اﻟﻤﺘﻮازن ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ أول
أﻋﻤﺎل اﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط
ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
اﻟﺼﺮف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺤﺼﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻦ
اªﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻧﻈﻢ
ﻟﻠﻨﻔﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ
ﺑﺒﺪء ﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻲ آي
آﻟﺔ ﺣﻔﺮ اﻧﻔﺎق اﻻوﻟﻰ
إس وورﻛﺲ  2013ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﻈﺎم إﻳﺰري ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺟﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ªﻧﺘﺎج ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ
ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﻖ اªﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ªﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺨﻄﺔ اªﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺗﺪﺷﻴﻦ

z zإنشاء مكتب التنظيم بموجب القرار رقم  5لسنة 2010

وتم خالل الحفل توقيع عقد الجزء الثالث  T-03من

اﻟﻔﻮز

اﻟﺤﺼﻮل

ﺗﻮﻗﻴﻊ

ﺗﺤﺪﻳﺚ

)(2014-2018
واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت
واªدارات ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إدارة ﻣﺆﺷﺮات اداء

إﻧﺸﺎء

ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ªدارة اªﻣﺪاد،
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

إﻧﺠﺎز

اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺜﺎﻣﻦ
واﺧﻴﺮ
اﻟﻔﺮﻳﻖ أول
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻔﻖ
اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﻤﻮ
اªﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻧﻬﻴﺎن
آل
زاﻳﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ªﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل
ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة أﺑﺸﺮ

ﺗﻜﺮﻳﻢ

ارﺗﻔﺎع

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻟﻰ %78

االتصال ،وسياسة االتصال الداخلية والخطة اإلعالمية،
ْ
ونشر 43
وإصدار العدد األول من مجلة الشركة «تواصل»،
خبراً صحفي ًا مرس ً
ال من الشركة.

z zحصول مشروع النفق االستراتيجي إلمارة أبوظبي على
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خريطة الشركاء االستراتيجيين

2014 - 2018

الخطة

االستراتيجية الخمسية
مالمح الخطة االستراتيجية

التحول االستراتيجي

ترتكز الخطة االستراتيجية لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
على أربعة محاور رئيسية هي:

ارتأت اإلدارة العليا بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بعد
نجـاحها فـي تحـقيق األهــداف المرجـوة مـن الخـطة االسـتراتـيـجية
بنسختها ( )2009-2012ضرورة التحول االستراتيجي لضمان تحقيق
رؤية الشركة ورفع مستوى األداء المؤسسي وأداء القطاعات
واإلدارات التشغيلية ،وقد نجح فريق إدارة التخطيط االستراتيجي في
تنفيذ ذلك وفق منهجية متكاملة تضمنت إعداد سبع مقابالت مع
بعض القيادات الرئيسية باإلدارة العليا بالشركة وذلك للتعرف
إلى األهداف المراد تحقيقها ،وقــد أثـبتـت مـخرجـات الـمقـابـالت
مـدى تنـاسق فـكر القيـادة العلـيا بالشركة وتحديد تحقيق األهداف
المشتركة والمرجوة للوصول إلى رؤية الشركة  .2020وقد
قامت إدارة التخطيط االستراتيجي بتحويل تلك المخرجات إلى
خريطة مبدئية وفق تصور القائمين عليها.
وتـم عرضـها خـالل الـلقـاء االسـتراتـيجي األول للخـطة االسـترـاتيـجية
بنسختها ( )2014-2018للعـمل علـى تحـديد المـالمح الرئيسية
للخطة االستراتيجية واعتماد الخريطة االستراتيجية.

z zإنجاز مشاريع البنية التحتية.
z zترسيخ مفاهيم االستدامة البيئية والمالية.
 z zإرضاء العمالء.
z zتطوير الممكنات الرئيسية.
وتتالئم هذه المحاور مع رؤية حكومة أبوظبي وخطتها إلدارة أداء
القطاعات الحكومية ورؤية أبوظبي للتطوير العمراني ورؤية
الشركة الطموحة في أن تصبح شركة رائدة عالمياً ومعروفة في
أوساط المجتمع والمستثمرين والمشرعين بقدراتها المتميزة في
توفير أفضل الخدمات في مجال الصرف الصحي بحلول العام .2020
وتغطي تلك المحاور سبعة عشر أولوية ارتأتها اإلدارة العليا في
تطبيقها على مفهوم التميز المؤسسي وتطوير آليات دعم اتخاذ
القرار وإشراك العاملين فيها والتميز في إدارة عالقات الشركاء
والعمالء.

قامت إدارة التخطيط االستراتيجي بالشركة بتحديث خريطة الشركاء

zالمساهمة في تحقيق بيئة أفضل.

االستراتيجيين وأصحاب المصالح لشركة أبوظبي لخدمات الصرف

zتقديم تجربة متميزة للعمالء.

الصحي ،بغية التعرف على احتياجاتهم والتعرف على منظور العمل

وتعتزم الشركة تحقيق تلك األهداف المطروحة من خالل الدورة

المؤسسي معهم وتحديد طبيعة االرتباط والصلة التي من شأنها

االسـتـراتيـجية ( )2014-2018عبـر التـركـيز علـى تحـسيـن دورة إدارة

أن تلعب دوراً أساسي ًا في تحديد المحاور واألولويات االستراتيجية

األصـول ،وتمـكين إعـادة استـخدام المـياه المعـالجة ،والتنسيق

التي صاغت مالمح الخطة االستراتيجية للشركة.

المستمر والمسبق مع الجهات الحكومية المعنية ،وضمان انجاز

وتتضمن خريطة الشركاء االستراتيجيين وأصحاب المصالح لشركة

المشاريع في الوقت المناسب بكلفة فاعلة ،وضمان المواءمة

أبوظبي لخدمات الصرف الصحي سبعة فئات هي:

بين المتطلبات الحكومية والتنظيمية ،وصياغة النموذج المالي

الجهات الرقابية والجهات الحكومية واالستشاريين والمقاولين

المستدام ،ودمج مفاهيم االستدامة في العمليات المؤسسية،

والموردين والمطورين والعمالء.

وضمان تناسق الخدمات المقدمة ،ورفع الوعي العام لمنتجاتنا
وخدماتنا والتواصل مع عمالئنا.

التحليل الرباعي
يعد التحليل الرباعي عام ً
ال أساسي ًا في رسم المحاور واألولويات
االستراتيجية للمؤسسات ،ومـن هـذا المـنـطلق قـامـت إدارة
التخطيط االسـتـراتيجي بتــحديث التحليل الرباعي لشركة
أبوظبي لخدمات الصرف الصحي لكل من نقاط القوة والضعف
والفرص والتهديدات التي قد تواجهها ،وذلك من خالل النظر إلى
منظور الشركاء االستراتيجيين ومنظور الخدمات المقدمة ومنظور
العمليات والتكنولوجيا ومنظور تطوير األفراد.

الخريطة االستراتيجية
تعكس الخريطة االستراتيجية لشركة أبوظبي لخدمات الصرف

التحول االستراتيجي

2013

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء

ﻧﺠﺎح ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺸﻐﻴﻞ اﺻﻮل اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

إدارة اﻻﺻﻮل ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻻﺻﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻣﺎرة اﺑﻮﻇﺒﻲ

اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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الصحي رغبة القيادة العليا بالشركة لتحقيق أهداف رئيسية من

2018

اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ

zتحقيق االستقاللية المالية.

شأنها تحقيق رؤية الشركة لتصبح شركة رائدة عالميا ومعروفة في
أوساط المجتمع والمستثمرين والمشرعين بقدراتها المتميزة في
توفير أفضل الخدمات في مجال الصرف الصحي بحلول العام .2020

كان من الضروري تحديد العوامل
األساسية التي ستمكن الشركة
من تحقيق األهداف االستراتيجية
المتمثلة في جذب وتطوير الكفاءات
الوطنية الموهوبة واالحتفاظ بها،
وضمان الحصول على معلومات
موثوق بها في الوقت المناسب لدفع
القرارات اإلدارية ،وتطوير آلية التنسيق
والتواصل الداخلي كممكنات
مؤسسية للدورة االستراتيجية
(.)2014-2018

وتتكون الخريطة االستراتيجية من أربعة محاور رئيسية هي:
z zإنجاز مشاريع البنية التحتية
z zترسيخ مفاهيم االستدامة المالية والبيئية
z zإرضاء العمالء
z zتمكين شركة ابوظبي لخدمات الصرف الصحي لتتوافق مع رؤية
حكومة ابوظبي وخطة تحسين األداء الحكومي والممكنات

األولويات و مؤشرات األداء و المبادرات
تقاس مخرجات الخطة االستراتيجية لشركة أبوظبي لخدمات
الصـرف الصحـي من خالل ( )47مؤشر أداء تم تحديدها من قبل
اإلدارة العليا وربطها بأداء القطاعات واإلدارات الذي يتم مراجعتـه

المؤسسية والتي تشكلت من خالل تحديد أهداف الشركة

بشكل ربع سنوي.

المتمثلة في:

كما تتبنى الخطة االستراتيجية ( )23مبادرة تمكن الشركة من

zتحقيق الكفاءة في عملية التعاقد.

االرتقاء بأدائها المؤسسي خالل األعوام ( )2014-2018والتي اعتمدت

zتسليم البنية التحتية.

من قبل مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في

zالتخطيط المسبق لمشاريع البنية التحتية الرأسمالية

نهاية العام .2013

المستقبلية.
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الخريطة االستراتيجية لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

المشاريع

رؤيتنا:
أن تصبح شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة رائدة عالمي ًا
ومعروفة في أوساط المجتمع والمستثمرين والمشرعين بقدراتها المتميزة
في توفير أفضل الخدمات في مجال الصرف الصحي بحلول عام .2020

تحديث الخطة االستراتيجية المؤسسية
والخطط التشغيلية للقطاعات واإلدارات
بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي:

التي نفذت خالل العام 2013

يهدف المشروع إلى تحديث الخطة االستراتيجية الخمسية لشركة
أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والخطط التشغيلية السنوية
اﻟﻤﺤﺎور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ارﺿﺎء اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺎذا ﻧﺄﻣﻞ ان ﻧﺤﻘﻖ
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻋﻮام
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟

اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺴﺒﻖ
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ دور إدارة اﺻﻮل

ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺪام

رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ
وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﺴﺒﻖ
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

دﻣﺞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

والتي تساعد في فعالية اتخاذ القرار.

االستراتيجيين والخريطة االستراتيجية وتحديد كل من المحاور
لكل من الشركة والقطاعات واإلدارات التابعة لها والمبادرات التي
تعتزم الشركة تنفيذها وتنسيق المخرجات المنشودة مع وحدة
التميز المؤسسي إلدراجها ضمن تحديثات برنامج إدارة مؤشرات

تطوير برنامج إدارة مؤشرات األداء:
يهدف المشروع إلى ترقية وتحديث وهيكلة النسخة السابقة من
برنامج إدارة مؤشرات األداء بما يتناسب مع الخطة االستراتيجية

ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان
ﻧﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ
اﻻﻫﺪاف؟

القرارات التصحيحية لنتائج تلك المؤشرات في الوقت المناسب

يهدف المشروع إلى رفع درجة االعتراف الخاصة بمخرجات الخطة

للوصول إلى رؤية الشركة .2020

األداء المؤسسي.
ﺿﻤﺎن ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ويفعل منهجية اتخاذ
مما يسهم في متابعة سير أعمال الشركة
ِّ

للقطاعات واإلدارات التشغيلية بالشركة لضمان موائمة العمل

االستراتيجية واألهداف ومؤشرات األداء المؤسسية والتشغيلية
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ
أﻓﻀﻞ

على عرضها للنقاش والمراجعة وفق مستوى القيادة المعني،

تقديم وثائق المشاركة بجائزة النخبة في
تطبيق االستراتيجيات وبطاقة األداء المتوازن :

ويتضمن المشروع تحديث التحليل الرباعي وخريطة الشركاء

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻟﻠﻌﻤﻼء

ويهدف المشروع إلى تصنيف تلك المؤشرات ونتائجها والعمل

المـؤسـسية والخـطط التشـغيلـية للـقطـاعات واإلدارات بشـركـة
أبـوظـبي لخــدمات الصرف الصحي الذي يتيح تحديد المسؤوليات
المنوطة بكافة القطاعات واإلدارات بالـشركة مـن خـالل جـداول
قيـاس مـؤشرات األداء والخطط التطويرية (المشاريع التشغيلية)
المتوافقة مع الخطة االستراتيجية للشركة.

االستراتيجية للمؤسسة من خالل إعداد التقارير والمستندات الالزمة
للـمشاركة فـي مـؤتمر تنـفيذ االستراتيجية في ظل المتغيرات
العالمية وجائزة النخبة لتطبيق االستراتيجيات وبطاقة األداء
المتوازن في مدينة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية.

تقديم وثائق المشاركة بجائزة أبوظبي لألداء
الحكومي المتميز :
يهدف المشروع إلى تمكين شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي من المشاركة في جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز
وتقييم مستوى الشركة من خالل منهجية واضحة تحت إشراف
مكتب الجائزة باألمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
وذلك وصوالً إلى األداء العالمي ،كما يهدف المشروع إلى خلق فهم
ومفردات موحدة ومنهج متبادل للسعي نحو التميز والوصول إلى
ثقافة حكومية مشتركة تسهم في تحقيق رؤية أبوظبي.

ﺿﻤﺎن اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﻜﻠﻔﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ
اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ؟
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ﺟﺬب وﺗﻄﻮﻳﺮ واﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ

ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻘﺮارات ا²دارﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
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وحدة التخطيط االستراتيجي:
z zإطالق الملتقى األول للخطة االستراتيجية (.)2014-2018
z zاالنتهاء من بناء الخطة االستراتيجية ( )2014-2018واعتمادها
من مجلس إدارة الشركة.
z zربط الخطة االستراتيجية للشركة بالخطط التشغيلية
للقطاعات واإلدارات.
z zتحديث برنامج إدارة مؤشرات األداء وتدشينه بنسخته الجديدة.
z zتقديم وثائق المنافسة لجائزة النخبة العالمية.
z zالفوز بجائزة النخبة العالمية لتطبيق االستراتيجيات وبطاقة
األداء المتوازن عن فئة المرافق العامة للعام (.)2013

z zتكريم كل من المشاريع المتميزة والموظفين المتميزين
بالتزامن مع هيكل جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز.

وحدة االستدامة وإدارة الشركاء:
z zاالنضمام والمشاركة الفعالة في مجموعة أبوظبي لالستدامة.
z zعمل تقرير «تحليل الفجوة» كخطوة أولية لتفعيل مبادرة تقرير

z zالنجاح في تجديد نظام اإلدارة المتكاملة والمتضمن أنظمة
األيزو العالمية للدورة الثانية على التوالي.
z zاستحداث بعض األدلة اإلجرائية للقطاعات واإلدارات في نظام
اإلدارة المتكاملة.
z zتنفيذ برنامج التدقيق الداخلي لنظام اإلدارة المتكاملة ودراسة
إمكانية رفع عدد الزيارات التدقيقية إلى .%100
z zتسليم وثائق الشركة لجائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز.
z zالعمل على إعداد اإلجراءات التحسينية للتغذية الراجعة من
مكتب جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز.

العـمــــالء

االستدامة.
z zاالنتهاء من تجهيز مجال العمل لمشروع إدارة الشركاء.

وحدة إدارة المخاطر واستمرارية األعمال:
z zالمشاركة في إعداد سجل المخاطر بالتنسيق مع قطاع

وحدة التميز المؤسسي و الجودة:

خدمة

التشغيل والصيانة والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث.
z zالمشاركة في ورش عمل إدارة المخاطر واستمرارية األعمال مع
الجهات الحكومية المختلفة.
z zالمشاركة في إعداد الخطة المشتركة لالستجابة لحوادث
التدفق العرضي لمياه الصرف الصحي مع قطاع التشغيل
والصيانة.
z zالتنسيق المستمر مع لجنة استمرارية األعمال إلنشاء الدليل
االجرائي.

أداء إدارة خدمة العمالء خالل عام 2013

تتمثل أهداف مبادرات خدمة العمالء في :

تضع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي السادة العمالء في

z zقياس رضا العمالء عن تجربتهم مع شركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي في مختلف المعامالت أو الشكاوي وتحديد معايير
قياس مستويات رضا العمالء.

مقدمة أولويات عملها ،ويعتبر رضا العمالء من أهم األهداف التي
تسعى إلى تحقيقها من خالل رسم خطط العمل وتطوير الخدمات
بشكل مستمر لتحقيق هذه الغاية.

تعمل الشركة بشكل مستمر على وضع
خطط لتطوير الخدمات المقدمة للسادة
العمالء بكافة قطاعاتهم ،سواء كانوا
أفراد أم شركات تجارية أم صناعية .وتعمل
على توفير كل ما يلزم من أجل تطوير بيئة
العمل والوسائل التي يمكن من خاللها
تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع
بما فيها التطوير التقني والتكنولوجي

z zالتعرف على نقاط القوة والضعف في الخدمات التي تقدمها
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
z zإعطاء األولوية لرضا العمالء وتحديد أية أخطاء قد تحدث
ومعالجتها.
z zدعم مبادرات التطوير وتحسين الخدمات للوصول إلى
رضا العمالء.

وقد تم تصميم استبانة لقياس رضا العمالء
من خالل أربعة معايير رئيسية هي:
z zاالنطباع العام عن شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
والخدمات التي تقدمها
z zالعالقة مع العمالء.
z zدعم الخبرة ومستوى الشفافية.
z zمتطلبات الخدمة وإجراءاتها.

والتدريب وااللتقاء بالخبرات األخرى وتطبيق

عدد العمالء التي تمت خدمتهم خالل عام 2013

أفضل الممارسات المهنية في مجال خدمة

مركز خدمة العمالء

العمالء.

تعـتبـر مـراكـز خـدمة الـعمـالء التـابعـة للـشـركة حلـقة وصل بـين جمـيع
الـمقـدمة مـن
اإلدارات واألقـسـام ،حـيث تـقـوم باستـقـبال الـطلـبات ُ

تعمل إدارة خدمة العمالء في الشركة على تنفيذ استطالعات للرأي

الـعمـالء وتـوزيـعـها عـلى األقـسـام حـسـب نـوعـية الـطلـب وبـلغ عـدد

لقياس مدى رضاء العمالء عن الخدمات التي تقدمها الشركة

الـمقـدمة عـن طـريـق الكاونـترات الموجودة في كل من
الـطلـبات ُ

والتواصل مع جميع شرائح العمالء (القطاع السكني والتجاري

كـل مـن مدينة أبوظبي ومـدينـة الـعين
الـبلـديـات ومراكز «تم» فـي
ٍ

والصناعي) ،واالستفادة من تحليل نتائج هذه المقابالت من أجل

والغربية:

تطوير الخدمات نحو األفضل.
وتقوم شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بقياس وعي

مراكز خدمة العمالء

عدد الطلبات 2013

العمالء ومستوى رضاهم عن طريق االستبانات الشهرية وربع

أبوظبي

18874

العين

10288

السنوية المستمرة والمتابعة اليومية عن طريق المكالمات
الهاتفية.
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استبانة رضا العمالء 2013

مركز االتصال بحكومة أبوظبي 800555
تم استالم  1570حالة من مركز اتصال حكومة أبوظبي الذي يقدم
خدماته للجهات الحكومية في أبوظبي على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع.

الربع االول

الربع الثاني

الربع الثالث

%97.88

%97.50

%92

الصرف الصناعي منخفض المخاطر

المستلمة من الرقم المجاني ،باإلضافة إلى جميع الحاالت

يوضح الجدول التالي عدد طلبات الصرف الصناعي منخفض

المستلمة من قبل مركز اتصال حكومة أبوظبي.

المخاطر التي تم انجازها خالل عام 2013

مراجعة اإلجراءات الحالية ومقارنتها ،والعمل على إعادة الهيكلة
المنطقة

العدد

وتقليل الوقت والجهد ،وذلك عن طريق القيام باالستغناء عن

أبوظبي

1242

اإلجراءات غير الضرورية التي تستنفذ الجهد والوقت من خالل ما

مصفح

1157

يلي :

بني ياس

479

zحصر اإلجراءات الحالية.

المنطقة الغربية

187

zمقارنة اإلجراءات الحالية بالموثقة.

العين

1035

اإلجمالي

4100

zمناقشة اإلجراءات مع فريق العمل.

ويتلقى المركز اتصاالت المواطنين والمقيمين ،حيث يجيب
على مختلف استفساراتهم ،ويقدم لهم المعلومات المطلوبة،
ويساعدهم على متابعة وإنجاز معامالتهم.
وقد تم مالحظة زيادة الحاالت بنسبة  %15مقارنة بعام  ،2012وذلك
بسبب التغطية اإلعالمية لحكومة أبوظبي التي تشجع الجمهور
على التواصل معهم.

نسبة رضاء العمالء عن طريق الرسائل النصية
القصيرة
أبوظبي

العين

المجموع

%99.00

%99.88

%99.44

نسبة الحاالت المستلمة عن طريق مركز اتصال حكومة أبوظبي
لعام 2013

سياق أي نشاط سواء كان صناعي ًا
أم تجاري ًا أم زراعيا أم طبي ًا أم علمي ًا،
ولكنها ال تشمل المياه العادمة
المنزلية.
تعمل إدارة خدمة العمالء على توعية المصانع باإلجراءات المطلوبة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ

اﻗﺘﺮاح

%7
ﺷﻜﻮى

تم استحداث مركز اتصال داخلي للشركة للرد على مكالمات الرقم
المجاني خالل ساعات العمل .وذلك لسرعة الرد واالجابة على
استفسارات العمالء ،على أن يتم تحويل المكالمات إلى المقاولين
بعد ساعات العمل في الحاالت الطارئة.
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العين  ،كما يوضح عدد التصاريح التي تم اصدارها للمصانع التي

الصرف الصحي أو السماح ألحد بذلك.
حيث يسبب تركيز مياه الصرف الصناعي أو كميتها خطراً على سالمة
أي شخص يقوم بتشغيل أو صيانة أي شبكة تجميع أو معالجة ،وقد

العمالء

العين

أبوظبي

السكنية

38718

27701

66419

كبار الشخصيات

22875
15452
4133

2783
849
3686

25658
16301
7819

الصناعي

186

4

190

المجموع

81364

35023

116387

z zبادرت اإلدارة إلى توقيع اتفاقيات مستوى خدمة داخلية مع
إدارتي التشغيل والصيانة وإدارة األصول لتحقيق جملة من
zتسهيل عملية متابعة المعامالت .

القطاع

المنطقة

عد التصاريح
المستلمة

عدد التصاريح
التي تم إصدارها

الصناعي
أبوظبي

475

59

العين

126

25

الطبي
أبوظبي

وتقوم الشركة بحمالت تفتيشية دائمة لضمان عدم حدوث
لديها موافقة أم ال بتصريف مياه الصرف الصناعي إلى شبكة

بالكفاءة وذلك لتعزيز مهاراتهم في تطوير خبراتهم اإلدارية.

األهداف أهمها:

تنطبق عليها الشروط.

للحصول على الموافقة الخاصة بتصريف تلك المياه.

تتداخل تلك المياه أيضا مع مياه شبكات التجميع والمعالجة.
المجموع

التجاري

والمراكز الطبية في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية ومدينة

العين

67
163

14
7

تجاوزات تضر بشبكة الصرف الصحي لإلمارة ،فال يجوز ألي جهة سواء

الرقم المجاني 80023772

الحكومي

z zتشكيل فرق عمل بقيادة بعض الموظفين ممن تميز أداؤهم

يوضح الجدول التالي عدد الطلبات التي تم استالمها من المصانع

هي المياه العادمة التي تنتج في

ﺣﺪث

zتحديث اإلجراءات وتحديد المعنيين بكل إجراء.

الصرف الصناعي عالي المخاطر

الصرف الصناعي

%0
اﻃﺮاء

z zتحسين إجراءات العمل وتقليل الهدر ،حيث تم ذلك من خالل

zرفع مستوى جودة األداء والمخرجات لدى الطرفين المعنيين.
ثم خفض نسبة
zرفع مستوى رضى المتعاملين ،ومن َّ
الشكاوي.
z zالمساهمة في تحسين أداء بعض الشركاء االستراتيجيين
للشركة ( المقاولين).
z zعلى المستوى الخارجي تم توقيع اتفاقية مع دائرة التنمية
االقتصادية تتضمن التجديد التلقائي للرخص التجارية مما يتيح
تقديم الخدمات بشكل أسرع للمتعاملين.

أهم المبادرات التي نفذتها إدارة خدمة
العمالء لتطوير العمل في 2013

zيتم حالي ًا استالم جميع طلبات التفتيش بالنسبة للرخص

z zبلغت نسبة الزيادة في عدد موظفي اإلدارة المواطنين خالل

التجارية وإتمام المباني عبر األنظمة اإللكترونية التي توضح

العام الماضي .%24
z zحصلت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على شهادات

z zإتمام إجراءات العمل :

سير المعامالت منذ تاريخ االستالم وحتى تاريخ اإلنجاز ،وذلك
خالل  4أيام عمل.

تم تقسيم مياه الصرف الصناعي إلى:

تقدير من مركز اتصال حكومة أبوظبي بسبب مساهمة موظفي

zاستحداث أنظمة داخلية لمتابعة سير المعامالت اليومية.

الشركة في استخدام برنامج إدارة عالقة العمالء ،وتقديرا ألداء

z zمياه صرف صناعي منخفضة المخاطر وتشمل:

z zاستكمال ربط جميع مراكز الخدمة التابعة إلدارة خدمة العمالء

الشركة المتميز في برنامج مركز االتصال لحكومة إمارة أبوظبي

  المطاعم والمقاهي والمصابغ.
z zمياه صرف صناعي عالية المخاطر وتشمل:
   المنشآت الصناعية والطبية وغيرها ذات التصريف العالي
  للمياه غير المنزلية.

لعام .2013
z zمشاركة موظفي خدمة العمالء في الفعاليات المجتمعية
التي تنظمها الشركة.
z zتكوين مركز اتصال داخلي الستقبال المكالمات واالستفسارات

التابعة إلمارة أبوظبي.
z zتم تشكيل فريق عمل مختص بإصدار كتيبات توضح خطوات
العمل بالنسبة للخدمات التي تقدمها اإلدارة ،إلى جانب زيارة
مراكز الخدمة ،وتدريب الموظفين على كيفية سير العمل وفق
كتيب التعليمات.

17

يعتبر تطوير رأس المال البشري هو االستثمار الحقيقي ،لذلك يأتي

عمل ،واستقطاب الشباب اإلماراتي والكفاءات لتنضم للعمل

تطوير الموارد البشرية في مقدمة أولويات الخطة االستراتيجية التي

في الشركة ،والمساهمة فعلي ًا في عجلة التنمية والتطوير في

وضعتها الشركة ،وتشمل رفع معدالت التوطين واالهتمام بالتدريب

إمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين ،فقد انضم إلى

والتطوير والدعم الدراسي للموظفين الستكمال دراساتهم

العمل في الشركة حسب تقارير إدارة الموارد البشرية واإلدارة في

الجامعية.

تشارك الشركة سنوي ًا في معارض
التوظيف والتدريب لتفتح المجال أمام
الباحثين عن العمل من مواطني
ومواطنات الدولة للتواصل عن قرب
مع فريق التوظيف والتعرف على
الفرص الوظيفية المتاحة بالشركة
واالستفسار عن مجاالت العمل بالشركة
واالمتيازات واإلجراءات المعمول بها،
كما تستقطب المتدربين من طلبة
وطالبات المؤسسات األكاديمية
في اإلمارة للتعرف عن قرب على بيئة
العمل الحقيقية والحصول على الخبرة
العملية من ميدان العمل الحقيقي.

الشركة  81موظف ًا وموظفة ،منهم  80موظفة وموظف ًا إماراتيا،
بواقع  31موظفة و 50موظف ًا في مراكز عمل الشركة في كل من
أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

81

ﻣﻮﻇﻔ ًﺎ
اﻧﻀﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻋﺎم 2013

95

ﻣﻮﻇﻔ ًﺎ
اﻧﻀﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻋﺎم 2012

تدريب من أجل التطوير نحو األفضل
يعتبر التدريب وتأهيل الموظفين أحد العناصر األساسية في صقل
شخصية الموظف وإمكاناته في العمل ،لذلك فقد خصصت

يد ًا بيــد نحــو التـمـيّـز
كانت سنة  2013مكملة لمسيرة سنوات سبقتها نحو تنمية موارد
الشركة البشرية وتأسيس فرق عمل متمكنة تساهم عبر مواقع
عملها المختلفة سواء أكانت إدارية أم فنية ،وتعمل على هدف واحد؛
وهو تحقيق الرؤية االستراتيجية للشركة بأن تصبح شركتنا رائدة
عالمي ًا ومعروفة في أوساط المجتمع بقدراتها المتميزة في توفير
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الشركة فريق عمل متخصص لمتابعة إلحاق الموظفين في برامج
تدريبية في المراكز المعروفة على مستوى الدولة ،وتقييم الدورات
وعمل استبانات الستطالع رأي المتدربين ،وذلك من أجل تحسين
خطط التدريب وتطوير القوى العاملة ،وبلغ عدد الدورات التدريبية
التي وفرتها الشركة لموظفيها في عام  2013نحو  546دورة
بالتعاون مع أسماء بارزة من معاهد التدريب المعروفة على مستوى
المنطقة ،كما نفذت الشركة عدداً من البرامج التدريبية الداخلية

أفضل الخدمات في مجال الصرف الصحي بحلول عام .2020

تشمل تدريب الموظفين الجدد على أنظمة العمل وإجراءات األمن

حققت الشركة في عام  2013أرقاما عالية في اإليجابية بما يخص

والسالمة ،باإلضـافة إلـى الـتـدريـب الـمتعـلـق بـتشـغـيل األنظـمة

مواردنا البشرية ،فقد ارتفعت معدالت التوظيف في الشركة بما

اإللكـتـرونـيـة المستخدمة في إدارة أعمال الشركة ،ومنها نظام

يعزز خطة اإلحالل والتوطين والمساهمة الوطنية في خلق فرص

التقارير اإللكترونية وماكسيمو وغيرها من األنظمة.
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أياد إماراتية تبني مستقبل الوطن
ٍ

يعـد تـوطين الـوظائف أحـد األولـويــات الرئيـسـية فـي الخــطة
االستراتيجية للشركة ،فاإلماراتيين هم من تعول عليهم حكومتنا

الرشيدة ليكونوا صناع النجاح وقادة الغد ومستقبل اإلمارات.
وقد مضت الشركة عبر خطة اإلحالل والتوطين حسب توجيهات
الحكومة والقيادة الرشيدة نحو استحداث الوظائف وتعيين
المواطنين لينضموا إلى فريق عمل الشركة وتأهيلهم عبر

سموه الى أنها مبادرة قيمة ونوعية تصب في مصلحة الوطن
والمواطنين.
وهو ما نعهده دائم ًا من صاحب السمو رئيس الدولة الذي يسعى
دائما إلى تحقيق متطلبات واحتياجات وتطلعات أبنائه الشباب،
ويحرص على توفير كل سبل االستقرار والعيش الكريم لهم.

برنامج التطوير الوظيفي

مجموعة من البرامج التدريبية ،وتعتبر الشركة أحد الشركاء

برنامج التطوير الوظيفي هو برنامج تطبقه شركة أبوظبي لخدمات

االستراتيجيين لمجلس أبوظبي للتوطين وأحد الجهات الرئيسية

الصرف الصحي لموظفيها المواطنين حديثي التخرج.

المساهمة في مبادرة «أبشر» لتوظيف المواطنين التي أطلقتها

وهو عبارة عن برنامج يختص بالموظفين الجدد ممن ال يملكون

وزارة شؤون الرئاسة.

الخبرة العملية في مجال العمل فهو يهتم بتطوير قدراتهم المهنية

وشهد عام  2013تزايد أعداد المواطنين التي انضمت إلى الشركة

بطريقة منظمة وبمتابعة من الموظف المسؤول من أجل إحراز

بمواقع عملها المختلفة في أبوظبي والعين والغربية بما فيها

التقدم في المهارات الوظيفية ،والتعرف على الوظائف المالئمة

الوظائف اإلدارية والفنية لتصل نسبة التوطين في الشركة إلى

لهذه المهارات.
أما الموظف المعين حديثا والذي لم يسبق له العمل من قبل في
مجال تخصصه األكاديمي ،فيتم تعيينه كموظف تحت التدريب،
وبناء على ذلك فإن آلية
وتتم متابعته ببرنامج التطوير الوظيفي،
ً
العمل والمتابعة للبرنامج تكون بتسليم تقرير شهري عن عمله،
باإلضافة إلى تقييمه في المهارات التقنية والمهارات الشخصية
من قبل موظف التطوير الوظيفي بإدارة الموارد البشرية ،بحضور
الموظف نفسه والمسؤول المباشر ،حيث يتم تقييم الموظف
كل ثالثة أشهر للسنة األولى وكل ستة أشهر لباقي مدة البرنامج،
باإلضافة إلى تقييم المسؤول المباشر لمهام الموظف والتي
ترتبط ارتباط ًا مباشراً بالمهام الوظيفية.

 %78بعد أن كانت  % 72العام الماضي.

%78
ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻋﺎم 2013

%72
ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻋﺎم 2012

%78
نسبة التوطين في
الشركة عام 2013

وتختلف مدة برنامج التطوير الوظيفي باختالف الشهادة العلمية،
حيث إن الموظف صاحب شهادة البكالوريوس يستمر في البرنامج
لمدة سنتين على أقل تقدير ،وبناء على األداء الوظيفي الذي
يقدمه ،يتم تعيينه على الدرجة الحاديةعشر ،وبعد إكمال البرنامج

خطة اإلحالل والتوطين
هي خطة استراتيجية تركز على استقطاب الكفاءات اإلماراتية

صاحب شهادة الدبلوم فإن مدة البرنامج المحددة له عبارة عن 18
شهراً ويثبت بعدها على الدرجة العاشرة.

وظائف في مختلف قطاعات العمل والتخصصات.

أهداف البرنامج:

وتدريبهم وتأهيلهم ،خاصة أصحاب الخبرات وذلك من أجل شغل

مبادرة أبشر:
كرّم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي بصفتها أحد الداعمين الرئيسيين لمبادرة
«أبشر» بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة
في الدولة المشاركين في مبادرة «أبشر» في مرحلتها األولى والذين
ساهموا في إنجاح هذه المبادرة.
أشاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،بمبادرة «أبشر»
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه
اهلل ،لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ،مشيراً
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بنجاح فإنه يتم تثبيته على درجة التي تليها ،أما بالنسبة للموظف

z zتنمية مهارات الموظف على نحو منظم وخاضع للرقابة الذاتية
واإلدارية؛ بهدف إحراز الكفاءة المطلوبة منه والتقدم نحو
الوظائف ذات المسؤولية العليا وفق ًا لمتطلبات واستراتيجيات
الشركة وأهدافها.
z zيتم إعداد وتأهيل الموظف تحت التطوير ليشغل المنصب
المستهدف في عملية اإلحالل.
z zفتح المجال للموظف الناجح إلبراز مهاراته الوظيفية والتقدم نحو
األفضل له ،وبما يعود إيجاب ًا على الشركة.
لمالءمة المتغيرات وإعطائهم
z zمتابعة الموظفين تحت التطوير
َ
األولوية بالتدريب اإلضافي واألخذ باالعتبار أي تغييرات تستجد على
العمل.
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أعمال الشركة ومشاريعها؛ جزء من تدريب
في
طلبة المؤسسات األكاديمية والجامعات
500
إمارة أبوظبي

موظفي شركة ابوظبي لخدمات الصرف الصحي 2013
500

438
400

400

تستقبل الشركة بمواقع عملها المختلفة ومشاريعها

309

ومحطاتها على مدى العام طلبة وطالبات متدربين من 300
كافـة

وجامعة
المؤسـسات التعـليمية ،مـنها كليـات الـتقنـية العليا
200

300

137

129

اإلمارات والمؤسسات وغيرها من المعاهد والجامعات .بغرض

162

200
100

100

توفير التدريب العملي لهم في الوظائف اإلدارية والفنية سواء

11

0

في مكاتب عملها الرئيسية أو مراكز خدمة العمالء ،وأيض ًا في
محطات تنقية المياه المعالجة ،وذلك من أجل تعزيز التعاون بين
الجانبين في مجال تدريب وتطوير الطالب والخريجين وتأهيلهم
في ميدان العمل الحقيقي مما يسهم في بلورة خبراتهم وزيادة
معارفهم حتى قبل االنضمام للعمل.

0

مجمل الموظفين

الجنسيات االخرى

الجنسية االماراتية

عملت إدارة الموارد البشرية على توزيع استمارة إلكترونية لدراسة
مدى رضى الموظفين ،حيث أسفرت النتائج عن أن نسبة الرضا

أبوظبي وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الصرف الصحي
بفعل النمو االقتصادي والسكاني والتجاري وذلك بالتعاون مع
الشركاء والجهات المعنية األخرى في اإلمارة.
وتسعى الشركة من خالل مشاريع تحسين أصول الصرف الصحي
إلى تطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي والمحطات
بكفاءة عالية ومواصفات عالمية لتحقيق غاية الشركة بتقديم
خدمات عالية الجودة وإنتاج مياه معالجة ذات جودة متميزة تستخدم
في ري المسطحات الخضراء والمزارع باإلمارة.

التام قد بلغت %78

يزور عدد من طلبة المدارس
والجامعات محطات معالجة مياه
الصرف الصحي في محطة الوثبة
والمفرق بأبوظبي ومحطات
الساد وسيح اللحمة في مدينة
العين للتعرف على طرق تنقية
المياه والتقنيات المستخدمة
في المعالجة والفحوص
المخبرية وااللتقاء بالموظفين
المتخصصين في هذه المجاالت.
وقد بلغ عدد طالب الجامعات الذين
أتموا تدريبهم العملي في الشركة
كجزء من برنامجهم الدراسي
 59طالبا وطالبة.

اواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

اواﻓﻖ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻻ اواﻓﻖ

ﻻ اواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

أهم اإلنجازات األخرى إلدارة الموارد البشرية
واإلدارة:
z zتطبيق خطة التطوير الوظيفي لمرحلة التعليم الثانوي.
z zإصدار كتيب دليل الموظف.
z zمراجعة بدل التعليم بما يتوافق مع المتداول لكافة

50

50
40

الموظفين.

التوظيف 2013
50

38
31

30

14

17
11

10
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z zفصل نظام الموارد البشرية  HRMSعن هيئة مياه وكهرباء
أبوظبي.
z zالمساهمة في االنتقال إلى مقر الشركة الجديد في جزيرة الريم.

30

20

0

40

20
10

1
مجمل
الموظفين

الجنسيات االخرى
العين

الجنسية االماراتية
العين

الجنسيات االخرى
ابوظبي

0

الجنسية االماراتية
ابوظبي

ضمن جهود شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي لتنفيذ خطة
أبوظبي  ،2030أسست الشركة سلسلة من المشاريع التطويرية
التي تهدف إلى رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي في إمارة

الخطط المستقبلية:
z zدراسة التنظيم المرن للمناطق المحيطة بالمنطقة الغربية من
إمارة أبوظبي.
z zتطبيق االختبارات األكاديمية والسيكولوجية لعملية التوظيف.
z zإعادة تنظيم التدريب بحيث يُستبدل ببرامج تدريب داخلي.

وضعت الشركة برنامج ًا استثماري ًا
يركز على برنامج تطوير النفق
االستراتيجي ()STEP
والخطة االستثمارية التكتيكية
()TIP
وفيما يلي توضيح لهذه المشاريع:
أو ً
ال :الخطة االستثمارية التكتيكية
خطة االستثمار التكتيكية هي برنامج مخطط أعده قطاع األصول
في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،ويتم تنفيذه وتسليمه
داخلي ًا من قبل قطاع المشاريع بالشركة.

z zمدينة العين وضواحيها  10مشاريع.
z zالمنطقة الغربية والجزر التابعة لها  4مشاريع.
وهذه المشاريع متنوعة حسب تصنيف مكونات المشاريع التكتيكية
(.)TIP

أنواع المشاريع :
مشاريع تنفيذ مباشر بواسطة الشركة
z
z
z
z
z
z
z

zمشاريع تطوير األصول ( 4عقود).
zمشاريع إعادة تأهيل وصيانة الخطوط (  4عقود ).
zمشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات الضخ (  2عقود ).
zمشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات المعالجة (  3عقود ).
zمشاريع خطوط المياه المعالجة ( عقد ).
zمشاريع األعمال المتفرقة (  12عقود ).
zمشاريع أعمال التطوير المستقبلية (  4عقود).
النسبة

مليون درهم

التكلفة

مشاريع تحسين األصول

%56

4,630.13

إعادة تأهيل محطات الرفع

%3

242.56

إعادة تأهيل الشبكات

%7

587.19

محطات المعالجة

%5

421.35

مشاريع المياه المعالجة

%4

360.46

مشاريع أخرى

%25

2,092.95

المشروع

نبذة عن حجم المشروعات الجاري تنفيذها :

يقوم قطاع المشاريع حالي ًا بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية
والهامة التي تندرج ضمن الخطة االستراتيجية الشاملة لشركة
أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق إمارة أبوظبي
بلغ عددها حتى اآلن  30مشروع ًا بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 4.5
مليار درهم موزعة على النحو التالي:
z zمدينة أبوظبي وضواحيها  16مشروعا.
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مشاريع البنية التحتية المنفذة بواسطة البلديات
(عقود غير مباشرة):

مشاريع لتوسعة شبكات الصرف الصحي وتحسين أداء
االصول :

 3 (z zعقود ) – مدينة أبوظبي
 9 (z zعقود ) – مدينة العين

z zالمشروع ( :)O-11008مشروع تحسين أصول الصرف الصحي

عقود اإلشراف على المطورين ( 5عقود لالستشاريين):
z zعدد المشاريع  117 :مشروعا
z zقيمة األصول تقدر بنحو  5مليارات درهم
z zنسبة اإلنجاز % 60

إنجازات المشاريع التي في المراحل النهائية من
التسليم االبتدائي أو النهائي:
z zتم غلق وصرف الدفعة الختامية لعدد  11عقد (6عقود إشراف و 5
عقود إنشاء) بقيمة  1,577مليون درهم.
z zباإلضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لخمسة من العقود
بقيمة  444مليون درهم ،ويجري صرف الدفعة الختامية
لتلك العقود.
z zتم إنهاء األعمال اإلنشائية لعدد لـ 7من عقود اإلنشاء في
مدينتي أبوظبي والعين بقيمة  2,116مليون درهم ،و يجري إنهاء
إجراءات التسليم االبتدائي.
z zتم إنهاء إجراءات التسليم االبتدائي لـ  10من عقود اإلنشاء في
مدينتي أبو ظبي والعين بقيمة  1,687مليون درهم ،ويجري إعداد
واعتماد الحساب الختامي (هذا باإلضافة إلى تسليم  140أمر عمل).

في البر الرئيسي من محطة الضخ رقم  14الى محطة الضخ رقم 8
وإلغاء عدد من محطات الضخ.
z zالمشروع :)O-11385( :مشروع تحسين أصول الصرف الصحي
في جزيرة أبوظبي من تقاطع شارع الشيخ هزاع مع شارع السالم
إلى محطة الضخ رقم . 2

مشاريع خطوط المياه المعالجة:
z zخطوط مياه المعالجة الرئيسية ألغراض الزراعة التجميلية
z zعقد ( O-11656إنشاء محطة ضخ ري وخزان مياه وخط مياه
معالجة من مدينة شخبوط إلى مدينة الفالح الجديدة بطول 17
كيلومترا ).

تساهـم هذه المشاريع في تصميم بنية تحتية تستوعب أكبر عـدد
مـمـكن مـن توصـيالت الـمـنازل الخاصة بمـيـاه الصرف الصحي.

بعض الجزر المحيطة بها ،وذلك بالتعاون مع الشركاء والجهات

هذا باإلضـافة إلى تـحـويالت خطوط الصرف القائـمة لتلبية احتياجات

المعنية األخرى في اإلمارة.

المـالك .م

وفيما يلي جدول يبين عدد أوامر العمل الصادرة لألعمال المتفرقة في
مدينة أبو ظبي والمنطقة الغربية:

مشاريع أبوظبي والعين الجاري تنفيذها

1

O-10841

2

O-11391

125

مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الخطوط:

3

O-1262

27

4

O-2200

4

z zتمديد خطوط جديدة.

z zبناء مانهوالت جديدة.
z zإعادة إصالح المانهوالت .

مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات الضخ :
z zرفع كفاءةالمحطات الستيعاب المناطق السكنية الحديثة
واالزدحام السكاني.
مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل محطات المعالجة:
z zتوسعة محطات المعاجلة الستيعاب المناطق السكانية الحديثة
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z zتوفير نظام جديد للصرف الصحي بشكل فعال لتلبية متطلبات
النمو السكاني والعمراني.
z zتوفير حلول أكثر كفاءة وصديقة للبيئة بنسبة منخفضة من
االنبعاثات الكربونية.
z zمعالجة المشكالت الحالية التي تتضمنها الشبكة القائمة في
جزيرة أبوظبي.
z zتوفير حلول على المدى البعيد الحتياجات إمارة أبوظبي إلى ما
بعد خطة .2030
z zإلغاء أكثر من  34محطة من محطات الصرف الصحي المنتشرة

z zتبديل خطوط جديدة بالقديمة.

z zتمديد األنابيب بطريقة الحفر باألنفاق.

يمثل المشروع عالمة مميزة لالستثمار
الرئيسي لشركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي ،حيث يعتبر من أفضل
الحلول العملية واالقتصادية التي ستلبي
االحتياجات المستقبلية المتعلقة
بخدمات الصرف الصحي لجزيرة أبوظبي
والبر الرئيسي على المدى البعيد،
وسيعمل النظام الجديد مع نهاية العام
 2015على توفير معدل تدفق يبلغ 800
ألف متر مكعب يومي ًا ،وسيتم من خالل
هذا المشروع استيعاب ما معدله 1,7
مليون متر مكعب يومي ًا من مياه الصرف
الصحي بحلول العام .2030

فوائد مشروع النفق االستراتيجي

141

z zعزل الخطوط القديمة .

االستراتيجي ( )STEPإلمارة أبوظبي من أبرز المشاريع المستقبلية

النفق فيه من  27متر وينتهي بــ  100متر تحت األرض.

الصرف الصحي من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي ،بما في ذلك

م

z zإعادة إصالح الخطوط بطريقة .CIPP

االنحدارية على مستوى المنطقة والعالم .ويعد برنامج تطوير النفق

الصحي ،ويبلغ قطر النفق  5.5متر ،فيما يبدأ العمق الذي يتم إنشاء

مـشـاريـع توصـيالت المنازل في مناطق متفرقة :

رقم العقد

z zتنظيف و فحص مدى صالحية الخطوط بتقنية .CCTV

يعتبر النفق االستراتيجي واحدا من أطول انفاق الصرف الصحي

رئيسية ذات طاقة استيعابية كبيرة تقع في نهاية نفق خط الصرف

يلبي المشروع االحتياجات الطويلة األجل لإلمارة لجمع ونقل مياه

عدد أوامر العمل

نطاق العمل :

النفق االستراتيجي
التي تطورها حكومة أبوظبي في مجال البنية التحتية.

z zتم إنهاء إجراءات التسليم النهائي لــ  4عقود مقاولة في مدينتي
أبو ظبي والعين بقيمة  828مليون درهم.

برنامج تطوير

وسط مدينة أبوظبي وضواحيها ،مما سيترتب عليه ما يلي:

نبــذة عـن الــمــشاريع العين :

 zتحسين الخدمات الصحية والبيئية.
 zتحسين المظهر الجمالي في المناطق السكنية.

ستستخدم شبكات الصرف الصحي الفرعية التي يصل قطرها

zاستغالل األراضي التي تقوم عليها المحطات الحالية في

الداخلي إلى ثالثة أمتار لربط خطوط الصرف الصحي االنحدارية
القائمة بالنفق االستراتيجي ونقلها انحداري ًا  ،مما سيؤدي إلى تخفيف

وقد قامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بإطالق العمل

الحمل على شبكة التجميع الرئيسية القائمة ،واالستغناء عن عدد

وشعاب األشخر وستاد هزاع بن زايد والزعفرانة (التجمع السكني

في مشروع النفق االستراتيجي في سبتمبر  2009بكلفة تقدر بنحو
 5.7مليار درهم ،ليمثل عالمة فارقة على خارطة االستثمارات لحكومة

كبير من محطات الضخ القائمة التي يصل عددها إلى  34محطة
كما ذكر سابقا .ومن ثم سيتم نقل التدفقات انحداري ًا عن طريق

الرابع) وفندق ومجمع الجولف في الطوية (شبكة الصرف الصحي

أبوظبي كأحد المشاريع االقتصادية الضخمة لتطوير البنية التحتية

قيد اإلنشاء) ،وجبل حفيت إلى شبكة الصرف الصحي القائمة

بتقنيات عالمية وضمن معايير بيئية متميزة.

النفق االستراتيجي إلى محطة الضخ الرئيسية التي تقع في نهاية
خط النفق العميق بطاقة تبلغ  30متراً مكعب ًا في الثانية  ،حيث سيتم

وخطوط الصرف االنحداري الواصلة إلى محطتي معالجة مياه

ويعتبر مشروع النفق االستراتيجي من مشروعات البنية التحتية

رفعها إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في الوثبة

الضخمة ،إذ يتكون من نفق عميق لخط الصرف الصحي بطول 41

لمعالجتها وإعادتها الى المنطقة الحضرية الستخدامها ألغراض

كلم  ،وخطوط صرف صحي فرعية بطول  43كلم  ،ومحطة ضخ

الري.

إنشاء خطوط صرف صحي انحدارية رئيسية لتصريف التدفق القادم
من مناطق التطوير والتجمعات السكنية:
z zالمشروعان (:)O-11524 O-11655
z zلتصريف التدفق القادم من منطقة الظاهرة وشعبة الوطاة

الصرف الصحي بسيح اللحمة والساد.
 z zإزالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالظاهرة.

مشروعات تنموية مستقبلية.
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مشروع النفق االستراتيجي
العالمة المتميزة على خارطة مشاريع أبوظبي

اإلنجازات خالل 2013
zحفل االختراق الثامن واألخير للنفق االستراتيجي العميق ،المقام في

وإتمام  9.5كيلومتر ( نسبة اإلنجاز .) %100

حفرة العمل رقم  2في تاريخ الثاني من أكتوبر  .2013والذي شهده

zتدشين أعمال اإلنشاء لخطوط الصرف الفرعية للنفق

سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ،ومعالي محمد

االستراتيجي العميق في مدينة محمد بن زايد بتاريخ  19يناير 2013

أحمد البواردي رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي

للعقد  LS-01و  LS-02بآلة حفر األنفاق األولى.

إلمارة أبوظبي وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس

zإنجاز  16كيلومترا من أصل  43كيلومترا (نسبة اإلنجاز )%37من

التنفيذي ومديرو الجهات الحكومية في حكومة أبوظبي وعدد

خطوط الصرف الفرعية للنفق االستراتيجي العميق للعقد LS-01

من المسؤولين وفريق عمل المشروع.

و .LS-02

zإكمال عمليات الحفر للعقد رقمT-01حيث يشمل على إنشاء
 16.1كلم من النفق والذي تم تقسيمه إلى  3أقسام منفصلة،
ويتطلب كل منها ماكينة حفر إلنجازها.
zالمباشرة بعمليات التبطين في النفق االستراتيجي العميق
للعقد رقم  T-01وإنجاز  456مترا من أصل  16.1كيلومتر (نسبة
اإلنجاز .)%3
zإكمال عمليات التبطين في النفق االستراتيجي العميق للعقد
رقم  T-02وإتمام  15.5كيلومتر (نسبة االنجاز .)%100
zإكمال العقد رقم  T-02للنفق العميق بتاريخ  19أكتوبر .2013

zتم حفر  45.2مترا من مجموع  105أمتار (نسبة اإلنجاز  ،)%43في
محطة الضخ ضمن النفق االستراتيجي للعقد .PS-01
zتوقيع مذكرة تفاهم مع قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي
إلنتاج فيلم وثائقي عن برنامج النفق االستراتيجي ،ليتم إنتاج
العرض األولي في .2014
zاستقبال عدد من المسؤولين والمدراء الحكوميين في النفق
االستراتيجي ،من ضمنهم المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي،
ومدراء من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وعدد من الدوائر الحكومية
والشركات الخاصة.

zإكمال عمليات التبطين في النفق االستراتيجي للعقد رقم T-03
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 76zألف متر مكعب في محطة الساد  -العين ،بنسبة %89
إشغال من إجمالي السعة المتاحة.
 85zألف متر مكعب في محطة سيح اللحمة  -العين ،بنسبة

قطاع

إدارة األصول
إدارة معلومات األصول و المعايير :
z zتنفيذ أمر تغيير لعقد االستشاري  MWHبتكلفة  2.446مليون
درهم لمدة  15شهر وذلك لزيادة عدد األصول المدرجة ضمن
نطاق عمل المشروع لتصبح قيمة العقد اإلجمالية  8.152مليون
واالنتهاء في  30أغسطس .2014
z zانجاز حصر األصول وإعداد تقارير تقييم حالة األصول لمحطات
الضخ ومحطات المعالجة حسب المناطق على النحو التالي:
zجزيرة أبوظبي :عدد األصول  – 2079نسبة اإلنجاز .%100
zالبر الرئيسي ( -أبوظبي) :عدد األصول  – 15397نسبة اإلنجاز
.%100
zمدينة العين والمناطق الخارجية :عدد األصول  – 7120نسبة
اإلنجاز .%8
zالمنطقة الغربية :عدد األصول ( 7600تقريبا) – نسبة اإلنجاز .%6
z zإصدار  34شهادة استالم معلومات أصول الصرف الصحي
(تتضمن النماذج الجديدة المعتمدة إلصدار شهادة االستالم
مخططات حسب التشييد ومعلومات نظام المعلومات
الجغرافية ومعلومات تسجيل األصول).
z zإدارة قاعدة بيانات مخططات حسب التشييد والتي تحوي أكثر
من  56ألف مخطط ألكثر من  600عقد.
z zعقد  12اجتماعا مع استشارِيِّي ومقاولي مشاريع الشركة
ومشاريع المطورين بغرض توضيح متطلبات معلومات األصول
وكيفية تعبئة النماذج.
z zتحضير الميزانية التشغيلية لقطاع األصول لعام  2014ومتابعة
التقارير المالية.
z zتحديث مخططات ملكية القسائم التابعة لشركة – مخططات
مواقع المحطات وأراضي سكن العمال.
z zتوقيع مذكرتي تفاهم،وعليه يكون إجمالي عدد اتفاقيات
مذكرة التفاهم الموقعة  28اتفاقية.

تطبيقها بالكامل.
z zإخطـار االستشـارييـن والمقـاولين والمـطورين بالـتعـديالت
المطبقة على المواصفات وتوفير كافة الدعم الفني وتوضيح
االستفسارات المتعلقة بذلك.
z zتمثيل الشركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من
خالل التنسيق والتعاون إلصدار الدليل الخاص بالبنية التحتية بإمارة
أبوظبي.
z zتم اعتماد وثائق ( )ROW Manual & UCDM Manualمع مجلس
أبوظبي للجودة والمطابقة ،وقد رفعت التوصيات لمجلس
أبوظبي التنفيذي لالعتماد النهائي.
z zتجديد عضوية شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في
معهد المواصفات القياسية البريطانية (.)BSI
z zالمشاركة مع إدارة التوريد في تقييم وتدقيق الشركات ومنتجاتها
بغرض إدراجهم في قائمة موردي الشركة ،وقد تم إنجاز أكثر من
 100تقييم تتضمن المراجعة الفنية والكشف الميداني.
z zتحضير وثائق نطاق عمل مشروع تحليل الثغرات في التطبيق
		
األمثل إلدارة األصول للحصول على شهادة إدارة األصول:
(.)PAS55 or ISO55000
z zالبدء بالتشغيل الفعلي لمحطة اللحمة ،وذلك في أبريل 2013
بقدرة استيعابية تقدر بـ  130,000متر مكعب في اليوم ،وقد تم
استالم مياه الصرف الصحي بمعدل  85,000متر مكعب في اليوم

مياه الصرف الصحي الثاني في  21نوفمبر .2013

إدارة أداء األصول
z zتوقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن
التنسيق والتعاون.
z zتوقيع مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة أبوظبي بشأن مستوى
الخدمة.
z zتوقيع مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة أبوظبي بشأن نظام
التفتيش المتنقل.
z zتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة النقل بشأن تنظيم إصدار
شهادات عدم الممانعة.
z zالبدء بورشات عمل داخلية مع كل من قطاعي التشغيل
والصيانة والمشاريع لتحسين مستوى الخدمة.
z zيجري تنفيذ الخطوات األولى من مبادرة تأهيل المقاولين للقيام
بأعمال تحويل خدمات الصرف الصحي.

الجوائز::
z zالحصول على جائزة التميز في تنفيذ نظم المعلومات
الجغرافية عن فئة الخدمات ،والممنوحة خالل مؤتمرGISWORX13
(أبريل  – 2013دبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة).

z zالمشاركة في عرض مرئي في مجموعة عمل البنية التحتية
ألعضاء مبادرة البيانات المكانية بإمارة أبوظبي.
z zالمشاركة بمنصة عرض في فعاليات مؤتمر نظم المعلومات
الجغرافية والخدمات اإللكترونية جيس ووركس بدبي.
z zالمشاركة في عرض مرئي يتعلق بجاهزية البيانات المكانية في
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في ورشة عمل برنامج
شهادات عدم الممانعة لحكومة أبوظبي.
z zالمشاركة الفعالة في برنامج شهادات عدم الممانعة لحكومة
أبوظبي وتوفير البيانات والتقارير المطلوبة من قبلهم لتحليل
جاهزية البيانات والتطبيقات التابعة للشركة.
z zالمشاركة في ورقة عمل لنظم المعلومات لمرافق الصرف
الصحي ألعضاء مبادرات البيانات المكانية وأزري.
z zالمشاركة في منصة عرض في فعاليات يوم البيئة بجامعة
اإلمارات العربية المتحدة -العين.

األنظمة والتطبيقات::
z zالبدء بالعمل وتفعيل نظام شهادات عدم الممانعة اإللكتروني
الخاصة بمعامالت الشركة ،وذلك لالرتقاء بمرتبة الشركة على
مستوى حكومة أبوظبي خاصة ،والمستوى الدولي عامة،
وذلك ضمن مجال الحكومة اإللكترونية والبنية التحتية للبيانات
المكانية.
z zإدراج بيانات األصول لمشاريع خدمات الصرف الصحي لمرحلتي
التصميم واإلنشاء في قاعدة البيانات وربطها بالتطبيق الخاص
بمتابعة المشاريع  Project Tracking Toolفي مستعرض الخرائط
عن طريق شبكة اإلنترنت.
z zالعمل بنظام إدارة المستندات  DMSفي مستعرض الخرائط
وأرشفة المخططات الكترونيا وربطها باألصول المدرجة في
النظام لتسهيل البحث والوصول إليها.
z zتم تفعيل وإطالق النسخة المطورة من مواصفات استالم
خرائط األصول المنفذة على الصيغة التكاملية لنظم المعلومات
الجغرافية وسجل األصول من االستشاريين /المقاولين لتسهيل
وتسريع عملية إدراج األصول في النظام.

وإنتاج مياه معالجة مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.
z zبلغ متوسط كمية المياه المعالجة في محطات مشاريع الـ BOOT
األربعة  608ألف مترمكعب في اليوم موزعة على النحو التالي:
وقد تمت معالجتها بالكامل حسب المعايير واالشتراطات المتفق
عليها:

z zتم توقيع اتفاقية واحدة لنقل األصول (.)ATA

 220zألف متر مكعب في محطة الوثبة  – 1أبوظبي ،بنسبة %73

z zال تزال  10اتفاقيات لتطوير البنية التحتية قيد التفاوض واإلجراء.

zإشغال من إجمالي السعة المتاحة.

z zتمثيل الشركة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

 227zألف متر مكعب في محطة الوثبة  – 2أبوظبي ،بنسبة

بخصوص إجراءات نقل أصول البنية التحتية من المطورين.
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z zإصدار النسخة الثالثة من دليل اإلرشادي للتصميم ومواصفات
ومعايير أصول الصرف الصحي ،وقد تضمنت النسخة تسعة
عشر تعديال تم إنجازها وصياغتها بجهود داخلية ،وقد تم

 %65إشغال من إجمالي السعة المتاحة.
z zتنفيذ الدفعات التشغيلية في الوقت المحدد في حدود الميزانية
التخمينية المخصصة حيث بلغ معدل التغيير  %0.05 ±بإجمالي
مدفوعات  408مليون درهم و إجمالي ميزانية  410مليون درهم.
z zبعد حدوث تغييرات كبيرة وجوهرية في نوعية مياه الصرف
الصحي الداخلة إلى محطات التنقية في الوثبة وعدم مطابقتها
للمواصفات المتفق عليها في العقود الموقعة بين شركة
أبوظبي لخدمات الصرف الصحي و شركتي الوثبة فيوليا
واالتحاد باي وتر ،تم االتفاق الودي وبما يتناسب مع سير العمل
بانسيابية عالية ولطيلة فترة ما تبقى من فترة العقود(  20سنة
و 23سنة على التوالي) بتعديل وإعادة صياغة اتفاق معالجة مياه
الصرف الصحي األول في تاريخ األول من أكتوبر  2013ومعالجة

المبادرات::

 %75إشغال من إجمالي السعة المتاحة.
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إدارة التخطيط والتنبؤ
z zتنفيذ برنامج الخطة الرأسمالية (التصميم وطرح العطاءات)  :تم
االنتهاء من تصميم جميع المشاريع وطرحها وترسيتها.
z zمراجعة المخططات الرئيسية.
z zتلبية طلبات أصحاب المصالح الخارجيين الخاصة بتوصيل مياه
الصرف الصحي المعالجة.
z zتطوير برنامج المحاكاة الهيدروليكي.
z zإعداد تقارير مؤشرات األداء (معايير األمان القياسية) حسب
متطلبات ترخيص الشركة وحوكمة مكتب التنظيم والرقابة.
z zتحضير خطة الشركة الرأسمالية الرئيسية الخمسية ورفعها
إلى مكتب التنظيم والرقابة.
z zتحديث برنامج أداة تقدير التكاليف.
z zمتابعة وتحديث المخطط الرئيسي للمنطقة الغربية.
z zإعداد مذكرات التفاهم واتفاقيات البنية التحتية للمشاريع
التطويرية واتفاقيات نقل ومساندة قسم إدارة معلومات األصول
والمعايير ( - AISDعلى سبيل المثال مدينة مصدر وجزيرة المارية
وجزيرة ياس).
z zالمساهمة في المناقشات وإعداد التقارير المتعلقة بمراجعة أداء
الخطة الرأسمالية المنفذة لمكتب التنظيم والرقابة ،والعمل
على تحسين األداء ،ونقل األصول ،وقضايا المياه المعالجة،
وتعرفة مياه الصرف الصحي لمحطة الرويس للمياه المعالجة،
ونقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج وغيرها من
المشاريع.
z zالمشاركة في قمة المياه الدولية لعام .2013
z zالمشاركة في عضوية العديد من اللجان الداخلية والخارجية.

مشاريع 2013
z zتركيب مولدات لعدة محطات ضخ هامة وحساسة وذلك
لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي واستدامة عملية التشغيل
ألصول الشركة  -قيمة هذه األعمال تقدر ب  8,000,000درهم.
z zتوريد مياه الصرف الصحي المعالجة إلى غابات البحيران  -قيمة
هذه األعمال تقدر ب  40مليون درهم.
z zمعالجة األمور المتعلقة بطفوحات محطة .3/8
z zتطوير البنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي – المرحلة
األولى بالقطاع شرق  6و مشروع تحويل خطوط الصرف الصحي
 قيمة هذه األعمال تقدر بـ  940,000درهم.z zمشروع شبكة خطوط الصرف الصحي في منطقة الفاية
 رقم العقد  9006بلدية أبوظبي  -قيمة هذه األعمال تقدربـ 17,000,000درهم.
z zمشروع محطة المعالجة في منطقة الفاية  -رقم العقد 9006
بلدية أبوظبي  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ  14,300,000درهم.
z zخطـة إنشـاء خطـوط الصـرف الصـحي في منـطقـة الرحـبة
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 المرحلة  1رقم العقد  659/1بلدية أبوظبي  -قيمة هذه األعمالتقدر بـ  44,000,000درهم.
z zخطة إنشاء خطوط الصرف الصحي في منطقة الرحبة -
المرحلة  2رقم العقد  659 /2بلدية أبوظبي  -قيمة هذه األعمال
تقدر بـ  185,000,000درهم.
z zخطة إنشاء خطوط الصرف الصحي في منطقة السمحة –
المرحلة  3رقم العقد  659/3بلدية أبوظبي  -قيمة هذه األعمال
تقدر بـ  32,000,000درهم.
z zمشروع النهضة العسكرية – غرب بني ياس – الشامخة قيمة
هذه األعمال تقدر بـ  11,000,000درهم.
z zمشروع النهضة العسكرية الصناعية – قيمة هذه األعمال تقدر
بـ  9,000,000درهم.
z zمشروع المترو ومشروع الترام التابع لدائرة النقل – قيمة هذه
األعمال تقدر بـ  50,000,000درهم.
z zمشروع محطة حافالت ليوا  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ 1,000,000
درهم.
z zمشروع محطة حافالت الشهامة التابع لدائرة النقل  -قيمة هذه
األعمال تقدر بـ  800,000درهم.
z zمشروع عطاء رقم  DOT/T/MR/4/12التابع لدائرة النقل –
األعمال المتعلقة بنقل خطوط الصرف الصحي لمشروع توسعة

مشاريع 2014

zخطة تحسين أصول الصرف الصحي في العين  -استراحة
الروضة قيمة هذه األعمال تقدر بـ  6,573,000درهم.
zخطة تحسين أصول الصرف الصحي في العين  -استبدال
التالف من خطوط الصرف الصحي من مادة  VCفي منطقة
المسعودي  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ  11,210,000درهم.
zخطة تحسين أصول الصرف الصحي في العين  -نقل
مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حديقة الحيوان  -قيمة
هذه األعمال تقدر بـ  10,493,000درهم.
zخطة تحسين أصول الصرف الصحي في العين  -تركيب
وحدات معالجة الصرف الصحي مع فالتر حيوية في المناطق
النائية  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ  12,000,000درهم.
zخطة تحسين خزانات التحليل  -المرحلة  - 2العقد رقم
.O-11837
zإنشاء شبكة صرف صحي وتوصيلها بالمنازل لألراضي
في منطقة  - E 25قيمة هذه األعمال تقدر بـ 15,000,000
درهم.
zإنشاء شبكة صرف صحي وتوصيلها بالمنازل لألراضي

درهم.
zتحسين محطة مدينة زايد للمعالجة  -قيمة هذه األعمال تقدر
بـ  100,000,000درهم.
zإنشاء شبكة لتوزيع المياه المعالجة من محطة الضخ IPS-3A
إلى منطقة السمحة  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ 100,000,000
درهم.
zأعمال الصرف الصحي المتعلقة بالطرق الداخلية والبنية
التحتية في منطقة محمد بن زايد في منطقة Z-35, Zone B
 قيمة هذه األعمال تقدر بـ  10,000,000درهم.zأعمال الصرف الصحي المتعلقة بالطرق الداخلية والبنية
التحتية في منطقة محمد بن زايد في منطقة Z-35, Zone B
 قيمة هذه األعمال تقدر بـ  10,000,000درهم.zإعادة تأهيل وتبديل شبكات الصرف الصحي الموجودة
في جزيرة أبوظبي (المرحلة  - )4قيمة هذه األعمال تقدر بـ
 154,000,000درهم.
zإنشاء البنية التحتية للصرف الصحي في جزيرة رأس غراب-
قيمة هذه األعمال تقدر بـ  50,000,000درهم.

في منطقة  -EB 11-قيمة هذه األعمال تقدر بـ 30,000,000

الطريق السريع لتقاطعي رقم  - E11/E 12قيمة هذه األعمال تقدر
بـ  86,000,000درهم.
z zخطة تحسين األصول المرحلة  1منطقة  - 2العقد رقم .0080-O
z zخطة تحسين األصول المرحلة  1منطقة  - 3العقد رقم .11385-O
z zخطة تحسين خزانات التحليل  -المرحلة  - 1العقد رقم .11242-O
z zإعداد تقرير دراسة جدوى اإلبقاء على محطة الضخ الرئيسية 8N
كمحطة رفع  -أمر تغييري تحت عقد الخدمات االستشارية .1279-O
z zتحسين محطة المعالجة وشبكة المياه المعالجة في مدينة
ليوا ،وتوصيل المناطق الخارجية بالشبكة قيمة هذه األعمال تقدر
بـ  85,000,000درهم.
z zتحسين محطتي الضخ  13/17و  7/2في منطقة الشهامة ،وبناء
محطة ضخ جديدة للمطورين (وطني ونادي الرماية) في مدينة
خليفة  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ  51,000,000درهم.
z zأعمال صرف صحي (المرحلة  17و  )18لمناطق متعددة بقرب من
الشوارع المحلية في منطقة المرخانية في مدينة العين  -قيمة
هذه األعمال تقدر بـ  32,000,000درهم.
z zأعمال الصرف الصحي لألراضي في منطقة  S 25للبر الرئيسي
لمدينة أبوظبي  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ  6,500,000درهم.
z zأعمال صرف صحي في شمال الوثبة تتعلق بتصميم وتوسيع
محطة السلع ،وأعمال صرف صحي لمشاريع إسكان المواطنين
في مدينة السلع  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ  44,000,000درهم.
ي في المناطق الخارجية
z zتحسين محطات ناهل والقوع ووادي َف َل ْ
لمدينة العين  -قيمة هذه األعمال تقدر بـ  119,000,000درهم.
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zتطـوير استخـدامـات «إدارة أمـن المـعلومات لنظام المـراقبة
والتـحكم وجـميع البـيانات ( )SCADAوربطها بمؤشرات األداء
لعقود التشغيل والصيانة كاملة األداء للحصول على التقارير
الشهرية المطلوبة لمراقبة جودة األعمال المنجزة.

قطاع

zتشغيل وإدارة محطات استقبال الصهاريج على مدار
الساعة ،وذلك لتفادى ومنع تراكم الصهاريج في تلك

التشغيل والصيانة

المحطات وتوفير العمالة المدربة لسرعة تقديم الخدمة
للعمالء غير الموصولين مع شبكات الصرف الصحي.
zإدارة ومتابعة األصول التي تعمل فوق طاقتها ووضع خطط
قصيرة المدى لتقليل الضغط على تلك الشبكات،
إما بتركيب أنظمة ضخ تجاوزي ،أو تقديم خدمة الصهاريج

انجازات قطاع التشغيل والصيانة في عام 2013

لتخفيف المشاكل واآلثار المترتبة عن زيادة التدفق إلى حين

z zاالنتهاء من جميع أعمال الصيانة الروتينية والطوارئ دون تسجيل أية حوادث أو إصابات تؤدى إلى الموت.

االنتهاء من المشاريع التطويرية.

z zإدارة عقود التشغيل والصيانة (كاملة األداء ) بشكل فعال من خالل تطبيق ومراقبة مؤشرات األداء ( KPIلتقييم مقاولي
التشغيل والصيانة بطريقة مهنية ،واإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور).

zتحديث التطبيقات اإللكترونية لصيانة األصول ()Maximo

z zتحديث وتطوير وعمل مراجعة دورية لخطط االستجابة للطوارئ التشغيلية لجعلها أكثر فاعلية في احتواء النتائج المترتبة

والتي حققت التالي:

على الطوارئ ،مع متابعتها مع جميع الجهات المعنية كمرجع رئيسي لسياسة التواصل مع الجهات الخارجية في حاالت

yتقديم برامج صيانة وقائية لجميع أصول شركة أبوظبي

الطوارئ المختلفة.

لخدمات لصرف الصحي التي تضمن االستمرارية التشغيلية

z zالقيام بدور فعال في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

بكفاءة لألصول طوال المدة الزمنية المتوقعة لها.

z zتقديم خدمة سريعة وفعالة لالستجابة النسدادات شبكات الصرف الصحي التابعة للشركة لمنع أخطار التعرض لألوبئة

yإصدار تقارير تفصيلية توضح القصور في األصول.

والتلوث أو الحد منها.

yتسجيل جميع برامج الصيانة المتبعة المنجزة لمدة زمنية

وفيما يلي توضيح للخدمات التي يقدمها قطاع التشغيل والصيانة للجمهور:

طويلة مع إمكانية استرجاع جميع معلومات الصيانة السابقة
حسب الطلب الذي يتضمن تعقب مصدر أي خلل.

نوع الخدمة المقدمة للجمهور

حجم الخدمات المقدمة للمناطق المختلفة بمدينة أبوظبي خالل عام 2013
جزيرة أبوظبي

البر الرئيسي

المنطقة الغربية

العين

9,096

16,322

7,972

26,102

341

902

8
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2:10

2:45

1:55

2:20

9,000

36,000

30,840

100,000

معالجة جميع االنسدادات بالشبكات الخاصة ومنع التلوث الناتج عن
الطفوحات
معالجة جميع االنسدادات بالشبكات شركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي ومنع التلوث الناتج عن الطفوحات
متوسط زمن االستجابة(بالساعات) من وقت وصول الشكوى إلى مركز
استقبال الشكاوي للشركة إلى وقت االنتهاء من سبب الشكوى
تقديم خدمات التناكر للمؤسسات الحكومية والمستشفيات وذلك في
حالة عدم توفر شبكات الصرف الصحي

yمراقبة مؤشرات األداء لعقود التشغيل كاملة األداء.

والجدول التالي يوضح عدد الكسور لخطوط الصرف الصحي بالمناطق المختلفة إلمارة أبوظبي:
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المنطقة

جزيرة أبوظبي

البر الرئيسي

المنطقة الغربية

العين

عدد الكسور في خطوط الصرف الصحي بمدينة أبوظبي خالل عام 2013

14

12

١

36

33

الصحة

شعبة

تسجيل الشركات
تحول تسجيل الشركات في شركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي إلى النظام اإللكتروني

فئاتالمسجلينفيشعبةالتسجيلالتجاريللموردين:

تعتبر قيمة السالمة واألمان من أهم أهداف شركة أبوظبي لخدمات

 Missesقد ارتفعت من  686حالة في عام  2012إلى  825حالة في

تنقسم فئات المسجلين لدى شعبة التسجيل التجاري للموردين

الصرف الصحي التي تسعى من خاللها إلى تطوير ثقافة الصحة

عام  2013بزيادة  %20خالل عام مما يعكس ارتفاع نسبة التوعية

كان لتوجيهات ودعم اإلدارة العليا في شركة أبوظبي لخدمات

إلى أربع فئات ،وللمورد اختيار النشاط/النشاطات وفق الترخيص

والسالمة والبيئة ،وتوسيع نطاق التعاون والمشاركة بأفضل

والتعاون بين شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وأصحاب

التجاري:

الممارسات ،واالستفادة من التجارب والحوادث التي تواجه موظفينا

المصالح.

z zالمقاول/االستشاري  /مقدم خدمات.

وشركاءنا بالتعاون مع الجهات التنظيمية المختصة ومركز أبوظبي

لقد ازداد عدد التبليغ عن الحوادث الناشئة التي كانت قد تؤدي إلى

z zالبائع

للبيئة والصحة والسالمة.

حدوث إصابات خطيرة أو وفيات Serious Dangerous Occurrence

z zالمصنع المحلي.

وتواصل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تطبيق برامج

في مشاريع الشركة من  7حاالت عام  2012إلى  18حالة في عام

z zالمصنع الدولي.

محور السالمة ليشمل كافة الحاالت ،حيث يظهر مؤشر األداء

 ،2013وهذ الزيادة تساهم في تحسين أداء قسم الصحة والسالمة

الخاص بالصحة المهنية والسالمة والبيئة تحسن ًا ملحوظ ًا بين

والبيئة في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،وفي إدارتها

الخطط المستقبلية في شعبة تسجيل التوريد التجاري

عامي  2012و 2013في وعي موظفي الشركة وشركائها نحو

للمخاطر وما تطبقه في مشاريعها من إجراءات وبرامج مطابقة

تواكب شعبة التسجيل التجاري للموردين رؤية أبوظبي ،2030

المخاطر المهنية وإدارة تلك المخاطر.

للمعايير المعتمدة ،فقد كانت مثل تلك الحوادث في السابق ربما

الصرف الصحي األثر الكبير في نجاح شعبة التسجيل التجاري
للموردين التابعة إلدارة اإلمداد ،مما ساعد على استقالل نشاطات
التسجيل ( بواسطة نظام الماكسيمو) عن هيئة مياه وكهرباء
أبوظبي في نهاية عام .2013

تقوم شعبة التسجيل التجاري
للموردين بتسجيل وإعادة تأهيل
الموردين (التجار والمصنعين
واالستشاريين والمقاولين) طبق ًا
لمتطلبات شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي ومعايير
األداء المعتمدة لديها ،فض ً
ال عن
قيامها بالتعديل الدوري على
أسماء الموردين المسجلين في
قاعدة البيانات التجارية لديها.
وظائف شعبة التسجيل التجاري للموردين
تهدف شعبة التسجيل التجاري للموردين إلى تحديد سجل
النشاطات التجارية بكفاءة وفعالية وحسب األحقية ،حيث تم خلق

التسجيل اإللكتروني وتحميل الوثائق المطلوبة لنشاطاتهم ،مما
يساهم في توفير وقت وجهد شعبة التسجيل التجاري للموردين.

طلب تسجيل التوريد التجاري المستلم في عام 2013
اسم
الشركة

البائع

المقاول

المستشار

المحلي

المصنع
الدولي

المجموع

55

35

28

42

30

60
50

فرص محلية وخارجية للخدمات التالية:
z zتسجيل الموردين التجاريين.
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لخدمات الصرف الصحي.

ينتج عنها بعض اإلصابات الخطيرة أو اآلثار البيئية والصحية.

وتعمل على تزويد الموردين بالمعلومات الالزمة للقيام بعملية

40

z zقائمة إعادة تأهيل المواد المعتمدة من شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي.
z zقائمة إعادة تأهيل المقاولين المعتمدة من شركة أبوظبي
لخدمات الصرف الصحي.
z zقائمة إعادة تأهيل المستشارين المعتمدة من شركة أبوظبي
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والسالمة والبيئة

تشير بيانات األداء الرئيسي
للصحة والسالمة المهنية
في شركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي إلى انخفاض
معدالت إصابات العمل من
 89.7في عام  2012إلى 33.6
عام  2013بمعدل انخفاض
قدره  %63في العامين
المنصرمين.
وتعمم شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تقارير الخطر

20

الكامن  Near Missesبين موظفيها وأصحاب المصالح كتجارب

10

قيمة للتقليل من المخاطر بين العاملين في الخطوط األمامية.

0

واستنادا لتقارير شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وأصحاب

تواصل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي جهودها
لتحقق فاعلية كبيرة في عملية التفتيش على جوانب الصحة
المهنية والسالمة والبيئة التي ارتفعت من  2999عملية في
عام  2012إلى  4072عملية في عام  2013بزيادة بلغت نسبتها
 %36مقارنة بالعام المنصرم.

على الرغم من انخفاض
ساعات العمل في الفترة
نفسها وزيادة المشاركة
في عمليات التفتيش على
الجوانب المذكورة ،فقد
ارتفعت نسبة الوعي والتعاون
لدى الموظفين ولدى شركاء
الشركة وعمالئها.

المصالح فإن التوعية المهنية في حاالت الخطر الكامن Near
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تنظيم المنتدى السنوي الثالث للصحة والسالمة
والبيئة:
نظم قطاع المشاريع بشركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي المنتدى السنوي الثالث للصحة والسالمة والبيئة
في فندق روتانا بارك بأبوظبي ،وتم دعوة  160شخص ًا من
مهندسي الصحة والسالمة والبيئة ومديري المشاريع من
االستشاريين والمقاولين الذين تتعامل معهم الشركة.
ناقش المنتدى عدة مواضيع ،وتم إعطاء نصائح وتوجيهات
بخصوص تطبيق اشتراطات الصحة والسالمة والبيئة
في مواقع العمل ،واعتماد أفضل الممارسات في هذا

التزامنا

اتجاه المجتمع

المجال ،والتأكيد على االلتزام بتطبيق متطلبات نظام

تعد خدمة المجتمع أحد الجوانب التي توليها شركة أبوظبي

إدارة البيئة والصحة والسالمة إلمارة أبوظبي ،وتم تقديم

لخدمات الصرف الصحي أهمية كبيرة في أعمالها بجانب عملها

عرض تفصيلي للحوادث السابقة وأسبابها مع الدروس

الرئيسي في جمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي

المستفادة ،وتم أيض ًا عرض ومناقشة إحصائيات الصحة
والسالمة والبيئة الخاصة بمشاريع شركة أبوظبي لخدمات
الصرف الصحي لسنة  ،2013ومناقشة التحديات التي
تواجه سير العمل في مواقع تنفيذه.

في إمارة أبوظبي.

تتطلع الشركة إلى مد
جسور التعاون مع المجتمع
ودعم قضاياه ورفع الوعي
من خالل المشاركة مع أفراد
المجتمع ومؤسساته في
مختلف الفعاليات المجتمعية
واإلنسانية.

z zالمشاركة في الملتقيات العلمية ودعم الفعاليات بالمهندسين
المتخصصين من مختلف التخصصات الهندسية في الشركة.
z zالمشاركة في الفعاليات المجتمعية مثل مهرجان قصر الحصن
في أبوظبي.
z zالمشاركة في بطوالت كرة القدم وفوز فريق الشركة بكأس
بطولة الدورة التنشيطية األولى لكرة القدم.
z zتنظيم فعاليات التبرع بالدم.
z zتنظيم زيارات علمية لطلبة المدارس لمحطات المعالجة التابعة
للشركة.
z zدعم ملتقى العين الدولي السابع أللعاب القوى للمعاقين.

شهد عام  2013مشاركات واسعة في الكثير
من الفعاليات والمعارض والملتقيات ومنها:
z zتدريب طالب وطالبات الجامعات في مختلف المرافق التابعة
للشركة من أقسام إدارية وفنية وهندسية.
z zالمشاركة في الفعاليات الطالبية ونشر الوعي بالبيئة وأيضاً
المشاركة في الحمالت الوطنية التي أطلقتها بعض المؤسسات
ّ
«وظف إماراتي».
التعليمية في إمارة أبوظبي مثل حملة
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z zإصدار  248عددا من الجريدة اإللكترونية اليومية خالل عام .2013

عامنا

اإلعالمي

z zإصدار عدد مــن البــروشــورات الجـديدة للشــركة واإلشـــراف على

z zتصميم ونشر  25توقيع للبريد اإللكتروني حول المناسبات

تصميمها وتنفيذها ،مثل البروشور الرئيسي للشركة ،وكتيب

العالمية والمحلية بهدف رفع الوعي بهذه الفعاليات المهمة.

الموظف ،وكتيب مواقع التواصل االجتماعي.

z zتحديث صفحة شعبة التوعية واالتصال الجماهيري على البورتال.

z zإعداد التقرير السنوي للشركة للعام الماضي.

z zتأسيس األرشيف اإللكتروني ألخبار الشركة منذ  2012حتى اليوم.

z zالمساهمة في تنسيق زيارات المدارس لمشروع النفق

z zالمساهمة في متابعة تصميم وتنفيذ جناح المعارض الجديد
مع الشركة المنفذة ،وتزويده بالمواد الالزمة إعالمي ًا من فيديو وصور
وبوسترات.

االستراتيجي للصرف الصحي وتغطيتها إعالمي ًا.
z zالتواصل مع اإلعالميين ،واستقبال طلباتهم ومالحظاتهم،
ومتابعة نشر أي أخبار عن الشركة.

z zالمشاركة في لجنة العمل المعينة من اإلدارة العليا للشركة

z zحضور منتديات ولقاءات مكتب االتصال الحكومي من أجل تعزيز

أكملت شعبة التوعية واالتصال الجماهيري عامين من العمل

لتقديم وثائق المشاركة في جائزة أبوظبي لألداء الحكومي

شبكة العالقات مع أقسام االتصال والعالقات العامة مع جميع

المتواصل نحو تعزيز الصورة اإليجابية عن شركة أبوظبي لخدمات

المتميز.

المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي.

الصرف الصحي والتوعية بخدماتها ودورها البيئي وتنمية اقتصاد
إمارة ابوظبي منذ ديسمبر .2011
لم يقتصر دورها في الظهور اإلعالمي فحسب ،وإنما سعت إلى

z zتصميم وتنفيذ خطة للتوعية الداخلية بجائزة أبوظبي لألداء
الحكومي المتميز.
z zالمشاركة في فرق عمل تحديث استراتيجية الشركة .2014-2018

z zأرشفة األخبار والصور في الشركة.
z zترجمة أكثر من  100نص لجميع إدارات الشركة من اللغة العربية
إلى اإلنجليزية والعكس.

تطوير االتصال الداخلي في الشركة مع جميع اإلدارات واألقسام،
والمشاركة في طرح وتنفيذ األفكار التطويرية في الشركة.

وفيما يلي بعض إنجازات شعبة التوعية
واالتصال الجماهيري في :2013
z zاستقطاب وتسهيل مهمة فريق العمل المشارك في مهرجان
أبوظبي الدولي ألفالم البيئة للتصوير في محطة الساد لمعالجة
مياه الصرف الصحي ،لينال الفيلم جائزة «الريم الذهبي» كأفضل
فيلم إماراتي عن فئة « أفالم من اإلمارات».
z zتنظيم جولة لإلعالميين في مشروع النفق االستراتيجي إلمارة
أبوظبي بالتعاون مع مكتب االتصال الحكومي التابع لألمانة العامة
للمجلس التنفيذي ،حضرها نحو  30إعالميا وإعالمية من مختلف
الصحف والتلفزيونات في الدولة باللغتين العربية واإلنجليزية.
z zاعتماد «خطة االتصال» و «سياسة االتصال» من اإلدارة العليا للشركة.
z zنشر  29خبرا صحفيا عن الشركة خالل عام .2013
z zنشر  36بريداً الكتروني ًا داخلي ًا لموظفي الشركة للتوعية
باألحداث والمناسبات الخاصة بالشركة.
z zإصدار  3أعداد من مجلة «تواصل» بواقع  2000نسخة من كل
عدد وتوزيعها على الدوائر الحكومية في كل من أبوظبي والعين
والمنطقة الغربية وفي الفعاليات.
z zتغطية وتصوير أكثر من  50خبرا داخليا في الشركة ونشرها
على البوابة اإللكترونية الداخلية للشركة (البورتال) وعلى الموقع
اإللكتروني للشركة.
z zتصميم وإرسال الدعوات واإلعالنات والترويج لفعاليات الشركة.
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تكريم الشركة للمساهمة في نظام المشاريع
االلكتروني «تزامن»
كرمت بلدية العين شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي كأحد

الفعاليات

الشركاء المساهمين في نظام تنسيق المشاريع االلكتروني
«تزامن» في فعالية نظمتها البلدية على هامش مشاركتها في
معرض «سيتي سكيب أبوظبي  »2013بمركز أبوظبي الوطني
للمعارض وذلك يوم الخميس الموافق  18أبريل .2013

شركة أبوظبي للصرف الصحي تعرض أبرز مشاريع
تنقية المياه في القمة العالمية للمياه
شاركت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في أعمال «القمة

مشاركة الشركة في الملتقى السكاني الرابع لبلدية
مدينة العين

العالمية للمياه  »2013ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة
ما بين  15إلى  17من عام  2013في جناح استقطب عددا من

شاركت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في الملتقى

الزوار والمختصين والشركات من مختلف األعمال المتصلة بنشاط

السكاني الرابع الذي نظمته بلدية العين على مسرح البلدية في

الشركة المتمثل في جمع وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي

يوم الثالثاء الموافق  23إبريل  2013بمشاركة ممثلي الجهات

ومعالجتها لتصبح مياه نقية تستخدم لري المسطحات الخضراء

والمؤسسات الحكومية ،واألمانة العامة للمجلس التنفيذي ،وعدد

في أبوظبي والعين.

من المدراء التنفيذيين ،وجمع غفير من المواطنين؛ وذلك بهدف

مناقشة سير عمل قطاع األعمال المساندة وشعبة
التوعية واالتصال الجماهيري بالشركة

ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين األطراف المعنية
بما يحقق المصلحة العامة.

اجتمع سعادة عبداهلل علي مصلح األحبابي رئيس مجلس إدارة
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي مع موظفي قطاع
األعمال المساندة لالطالع على أداء القطاع في عام 2012
والخطط التطويرية المقبلة وذلك في  22فبراير  2013في مبنى

تنظيم دورة تدريبية حول المخاطر المتعلقة بالعمل
في مجال الصرف الصحي
نظمت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي دورة تدريبية

الشركة بالعاصمة أبوظبي.
واستمع إلى عرض توضيحي قدمه مدير قطاع األعمال المساندة
حول سير العمل باإلدارات األربع ،وهي إدارة :الموارد البشرية
واإلدارة ،والمالية ،واإلمداد ،ونظم المعلومات ،بجانب أهم
اإلنجازات التي حققها القطاع خالل السنة الماضية والمبادرات

تحت عنوان «المخاطر المتعلقة بالعمل في مجال الصرف
الصحي» خالل الفترة ما بين  24و  26سبتمبر  ،2013في المبنى
الرئيسي واشتملت الدورة على مناقشة العديد من المواضيع
المتعلقة بالمخاطر التي قد يواجهها الموظفون في مجال
العمل الميداني بالشركة ،وذلك من أجل رفع درجة الوعي لدى

التي ترجمت إلى أرض الواقع والخطط التي ستنفذ في عام .2013

أبوظبي للصرف الصحي تستعرض ممارساتها لحماية
البيئة بجامعة اإلمارات
نظمت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بالتعاون مع
لقاء للتعريف بدورها تجاه البيئة ،وأهم ممارساتها
جامعة اإلمارات،
ً
في هذا المجال ،في يوم األربعاء الموافق  29مارس .2013
وشهدت الفعالية التي أُقيمت على المسرح الهاللي بالجامعة،
بمناسبة “يوم البيئة الخليجي” ،حضور جمع غفير من طلبة
وطالبات الجامعة من مختلف التخصصات العلمية ،وقدمت إدارات
الشركة عرض ًا تفاعلي ًا بالصور والفيديو عن عمل الشركة ومشاريعها
وأبرز خدماتها في صورة بيئية متقنة تطبق في جميع مراحل العمل
في الشركة في المباني اإلدارية والمحطات والمختبرات.
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الموظفين بإجراءات األمن والسالمة.

جامعة اإلمارات تكرم الشركة لجهودها في تدريب
الطلبة
حصلت الشركة على تكريم من عميد كلية الهندسة بجامعة
اإلمارات العربية المتحدة الدكتور رياض المهيدب تقديراً لمساهمة
الشركة في إنجاح برنامج التدريب المهني لطلبة وطالبات جامعة
اإلمارات بتاريخ  17يناير  2013ضمن فعالية أقيمت في كلية
الهندسة بالجامعة ،جاء ذلك التكريم تقديراً لجهود الشركات
ودعمها إلنجاح ورش التدريب العملي ،ومساهمتها في تقييم
الطلبة خالل فترة التدريب.
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المشاركة في حملة «االستدامة هدفنا»
شاركت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في فعاليات
الحملة التوعوية التي نظمها القطاع الشرقي في بلدية مدينة
العين تحت عنوان «االستدامة هدفنا» في الفترة ما بين  19وحتى

التقرير المالي

 22نوفمبر  2013في مركز البوادي مول ،والتي ركزت على مبادرات
المؤسسات الحكومية في مجاالت االستدامة.
وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز مبدأ االستدامة عن طريق نشر
التوعية وتعريف المجتمع بمفهوم ومعايير االستدامة،
والسعي إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
من خالل عرض الخطط التنموية والمشاريع الصديقة للبيئة.

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تحتفل
باليوم الوطني الثاني واألربعين للدولة
احتفلت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بفرعيها في
أبوظبي والعين بمناسبة اليوم الوطني الثاني واألربعين لدولة
اإلمارات بحضور عدد كبير من المسؤولين والضيوف والموظفين.
وقد اشتمل االحتفال على العديد من الفعاليات الوطنية والتراثية
التي شاركت في أفراح الوطن واحتفاالته بهذه المناسبة الغالية.

السادة أعضاء مجلس اإلدارة

المالية ،الناتجة عن االحتيال أو الخطأ .عند إجراء تقييمات هذه

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع

المخاطر ،نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام المنشأة

أبوظبي

بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم

دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة ،ولكن ليس
بغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة.

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة أبوظبي

كما تضمنت أعمال التدقيق تقييم ًا لمدى مالءمة السياسات

لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع (الشركة) والتي تشتمل على

المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات المحاسبية التي

بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2013وكذلك بيانات

قامت بها اإلدارة ،باإلضافة إلى تقييم عرض هذه البيانات المالية

األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في حقوق

بصورة عامة.

الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،

هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة

باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخص ًا للسياسات المحاسبية

لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا التدقيقي.

الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

الـــرأي

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

برأينا ،أن هذه البيانات المالية تُعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية بصورة

المادية ،عن المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر ،2013

عادلة وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية وبنود تأسيس الشركة

وكذلك أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك

ذات الصلة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم

التاريخ ،وذلك وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

( )8لسنة ( 1984وتعديالته) ،وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة
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أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية بحيث تكون خالية من األخطاء

تأكيد األمور

المادية ،الناتجة عن االحتيال أو الخطأ

دون التحفظ على رأينا ،نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم ( 2أ)
حول هذه البيانات المالية ،والذي يُشير إلى أن هذه البيانات المالية

مسؤولية مدققي الحسابات

قد تم إعدادها وفق ًا لمبدأ االستمرارية ،بالرغم من أنه في الواقع

بناء
 تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية ً

تكبدت الشركة خسائر بمبلغ  669.230ألف درهم خالل السنة المنهية

على أعمال التدقيق التي قمنا بها.

في  31ديسمبر  481,341 :2012( 2013ألف درهم) كما كان لديها

لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق ،وتقتضي

في هذا التاريخ صافي مطلوبات متداولة بمبلغ  463,137ألف درهم

هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ

( 1,160,365 :2012ألف درهم) وخسائر متراكمة بمبلغ 3,496,260

تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية

ألف درهم ( 2,826,940 :2012ألف درهم) والتي تجاوزت رأس مال

خالية من األخطاء المادية.

الشركة.

 تنـطوي أعـمال الـتدقـيق علـى تنـفيذ إجـراءات للحصول على

يعتبر مبدأ االستمرارية مناسب ًا ،حيث أكد المساهمين على عزمهم

أدلة تدقيقية حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية.

مواصلة تقديم الدعم المالي للشركة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها

وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على األحكام الموضوعة

عند استحقاقها ومواصلة تنفيذ أعمالها دون أي تقليص هام في

من قبلنا ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات

عملياتها.
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بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  3,496,260ألف درهم (:2012
 2,826,940ألف درهم) والتي تجاوزت رأس المال ورأس المال
المساهم به للشركة كما في  31ديسمبر  ،2013وبالتالي قام

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات
16,903,520

15,676,051

9,329,986

24,223

36,977

-

16,927,743

15,713,028

المخزون

10,701

11,045

14,630

هذه البيانات المالية ،على أساس البيانات المالية للشركة كما في

سلفيات لمزودي خدمات الصيانة والتشغيل

6,832

7,461

348

 31ديسمبر  2012وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،والتي كان قد

المبالغ المدفوعة مقدما والذمم المدينة األخرى

491,832

152,101

128,225

النقد وما يعادله

52,707

164,561

70,676

التي قمنا بها ،تم تطبيق التسويات الموضحة في اإليضاحات  4و 5

الموجودات المتداولة

562,072

335,168

213,879

و  11إلعادة بيان أرقام المقارنة.

إجمالي الموجودات

17,489,815

16,048,196

9,543,865

مساهم الشركة بإصدار قرار خاص لمواصلة الشركة عملياتها ،وذلك
طبق ًا ألحكام المادة رقم  289من القانون االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته).
نود أن نلفت االنتباه إلى أنه في الواقع تقوم أرقام المقارنة
المعروضة ،باستثناء التسويات المبينة في اإليضاحات  4و  5و 11من

تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى رأي ًا غير معد ًال حول
تلك البيانات المالية بتاريخ  29ابريل  .2013كجزء من أعمال التدقيق

برأينا أن هذه التسويات مناسبة وتم تطبيقها على نحو مالئم.

الممتلكات واآلالت والمعدات
سلفيات لمزودي خدمات الصيانة والتشغيل
الموجودات غير المتداولة

حقوق الملكية
10,000

10,000

10,000

زيادة رأس المال المقترحة

4,448,794

4,448,794

4,448,794

حساب حكومة أبوظبي

12,145,104

9,442,778

5,667,014

كافة المعلومات واإليضاحات الالزمة لتدقيقنا ،وأن البيانات المالية

الخسائر المتراكمة

()3,496,260

()2,826,940

()2,345,599

تلتزم ،من كافة النواحي المادية ،بمتطلبات القانون االتحادي لدولة

إجمالي حقوق الملكية

13,107,638

11,074,632

7,780,209

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية
األخرى
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
( )8لعام ( 1984وتعديالته) ،فإننا نؤكد أيض ًا بأننا قد حصلنا على

اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة (1984وتعديالته) ،وبنود
تأسيس الشركة ،وأن الشركة قد احتفظت بسجالت مالية منتظمة،
وأن محتويات تقرير أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات
المالية تتفق مع ما جاء في السجالت المالية للشركة .كما لم يسترع
انتباهنا وجود أية مخالفات للقانون المذكور أعاله أو بنود التأسيس
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2013والتي من شأنها أن تؤثر
تأثيراً مادي ًا سلبي ًا على أعمال الشركة أو مركزها المالي.

رأس المال

المطلوبات
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

13,783

13,318

12,314

منحة حكومية مؤجلة

165,150

189,584

106,581

التزام تأجير تمويلي

3,075,602

3,145,005

-

ذمم محتجزات دائنة

102,433

130,124

53,278

3,356,968

3,478,031

172,173

منحة حكومية مؤجلة

50,875

121,134

244,803

حسابات الذمم الدائنة واالستحقاقات

446,044

317,782

322,707

التزام تأجير تمويلي

69,402

65,009

-

ذمم دائنة إلنشاءات وذمم محتجزات دائنة

458,888

991,608

1,023,973

المطلوبات المتداولة

1,025,209

1,495,533

1,591,483

إجمالي المطلوبات

4,382,177

4,973,564

1,763,656

17,489,815

16,048,196

9,543,865

المطلوبات غير المتداولة

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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2013

2012

2011
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