جاسم علي عبدهللا رجب
يعتبر جاسم رجب من أوائل الموظفين الملتحقين في هيئة كهرباء ومياه دبي عند تأسيسها عام  1992بعد دمج شركة
كهرباء دبي ودائرة مياه في دبي في هيئة واحدة .وقد بدأ حياته المهنية بشغل وظيفة رئيس الحسابات ،ويتولى اآلن
منصب المراقب مالي في الهيئة.
وتتعدى ريادة جاسم منصب المراقب المالي ،حيث أسهم في إطالق مبادرات استراتيجية عديدة ومنها تخفيض
النفقات وزيادة اإليرادات وتحسين األداء.
ويؤمن جاسم إيمانا ً راسخا ً بالتميز واالبتكار والتحسين المستمر .وقد أثمرت جهوده الريادية في فوز الهيئةبجوائز برنامج دبي لألداء الحكومي
المتميز ،منها ثالث دورات بجائزة الجهة الحكومية المتميزة ماليا ً ،وكذلك المرتبة األولى في البرنامج لجائزة الجهة الحكومية المتميزة وجائزة
الجهة الحكومية الرائدة على التوالي ،إضافة إلى المرتبة األولى عالميا ً وللعام الثالث على التوالي ،في سهولة الحصول على الكهرباء بحسب تقرير
البنك الدولي لممارسة أنشطة األعمال ،إضافة إلى جائزة الجودة والتم ّيز من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة والتم ّيز ( )EFQMلدورتين
متتاليتين ،هذا باإلضافة الى جائزة برنامج الشيخ خليفة لألداء الحكومي المتميز ( ، )SKEAوكذلك حصول الهيئة على راية برنامج الشيخ
حمدان بن محمد للخدمات الحكومية (نموذج دبي) ،وجائزة مجلس هارفرد لألعمال (.)Harvard Business Council Award
ويتميز جاسم في إحاطته الواسعة والشاملة بخبرات اإلدارة المالية ،إلى جانب مجال ادارة األعمال ،مما يتيح له رؤية مختلف جوانب عالم
األعمال ،إلى جانب االهتمام بأدق التفاصيل وربط األمور وتحديد محفزات األعمال وفهم المسائل الشائكة واتخاذ القرار المناسب للحصول
على النتائج المرجوة .ولهذه األسباب ،تم تعيينه في رئاسة وعضوية عدد من اللجان ،ومنها:
رئيس اللجنة المالية ولجنة الزوار لمعرض "ويتيكس".
رئيس فريق االبتكار الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي.
رئيس لجنة التميز المالي وتميز إدارة األصول وإدارة عالقات الموردين والشرا كات في هيئة كهرباء ومياه دبي.
رئيس لجنة القطاع المالي الخاصة ببرنامج تواصل لالقتراحات
نائب رئيس لجنة االستراتيجية لالدارة المالية
عضو لجنة القيادة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي
عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر WGEO
عضو اللجنة الرئيسية إلستراتيجية للتحول الرقمي
عضو لجنة االستغالل األمثل للموارد في هيئة كهرباء ومياه دبي
عضو لجنة االنضباط في هيئة كهرباء ومياه دبي
رئيس مجلس ادارة جمعية اإلمارات لبيوت الشباب
رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لبيوت الشباب
نائب رئيس مجلس ادارة االتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب.
وقبل ذلك ،شغل وظيفة كاتب حسابات أول في مؤسسة اإلمارات العامة للبترول بعد تخرجه مباشرة وحصوله على شهادة البكالوريوس في
المحاسبة من جامعة اإلمارات عام  .1982وشغل عام  1987منصب رئيس قسم الحسابات العامة والميزانية في دائرة مياه دبي ،قبل دمجها
لتشكيل هيئة كهرباء ومياه دبي.
جاسم متزوج وله خمسة أوالد (ابنتان وثالثة أبناء) .ويعشق الرياضة وكان عضوا ً في مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي ،واتحاد كرة الطائرة في
دولة اإلمارات و اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي .وعضوا نشطا في األعمال المجتمعية وومتطوعا في عدة جهات خيرية.
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