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ذيـــاب بـــن زايـــد

ّ
يـدشـن مـحطـة «مـصـدر» للـطـاقـة الـكهـروضـوئـيـة

الـرئـيـس الـبـاكـستـانـي يـزور هـيـئـة مـيـاه و كـهـربـاء أبـوظـبـي
أبـوظـبـي للـتـوزيــع تـدرب  60مـوظـفـًا لـيـبـيـًا
مركز االتصال بأبوظبي للتوزيع يحصل على«جائزة الشرق األوسط لمركز االتصال »2009

هدية العدد
إمساكية شهر رمضان الكريم 2009

لقاء جديد يجمعنا بكم مع الإ�صدار الثاين من الن�شرة الداخلية « توزيع» وما مييز هذا العدد ،تزامن �صدوره مع
�إطاللة ال�شهر الف�ضيل �أعاده اهلل على الأمة الإ�سالمية باخلري وال�سالم.
لقد �أ�سعدين كثري ًا جتاوبكم الفعال مع الإ�صدار الأول ومقرتحاتكم القيمة ،و�أود �أن �أنوه �أن املكتب الإعالمي يرحب
دائم ًا بكل اقرتاح تتف�ضلون به �سعي ًا لتطوير منظومة االت�صال الداخلي لدى ال�شركة.
ندعوكم من خالل هذا العدد للتعرف على �أحدث �أخبارنا ومنجزاتنا التي رافقت انطالقة الربع الثاين من ال�سنة
احلالية ،وعك�ست الأداء املتميز واجلهود التي بذلها فريق عمل ال�شركة حيث تعترب مدعاة فخر واعتزاز لنا جميع ًا
ومتهد الطريق نحو جناحات متوا�صلة تواكب �أهدافنا وتطلعاتنا ،حيث نعمل على تقدمي الربامج احلديثة يف خدماتنا
و�إيجاد الو�سائل البديلة لها ك�إطالق اخلدمات االلكرتونية يف جمال خدمة العمالء لت�ساعد ب�شكل كبري يف اخت�صار
الوقت واجلهد �أثناء عملية اال�ستعالم عن احل�سابات ال�شخ�صية للعمالء و�إ�صدار �شهادة براءة الذمة ،وتقدمي طلبات
نقل اخلدمات من املواقع وا�سرتداد قيمة الت�أمينات اخلا�صة بهم ،ولت�سهل �إجراءات دفع فواتري املاء والكهرباء
الكرتوني ًا ،ما يحقق التوا�صل الفاعل مع عمالء ال�شركة وامل�ستفيدين من خدماتها.
نحن ن�سري يف االجتاه ال�صحيح ونتفاعل يوما بعد يوم وبتطور م�ستمر مع متطلبات واحتياجات جمتمعنا عرب خدمات
ا�ستثنائية تقدمها �شركة �أبوظبي للتوزيع معززة بدعم غري حمدود من امل�ؤ�س�سة الأم هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي.
وقبل اخلتام نهنئ �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حاكم �إمارة �أبوظبي ،ونائبه ،وحكام
الإمارات ،وويل عهده الأمني باختيار �أبوظبي مقر ًا للوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،كما يطيب يل �أن �أتقدم ب�أطيب
التهاين والتربيكات للإدارة العليا بال�شركة وجلميع العاملني بقدوم �شهر رم�ضان الكرمي ،راجي ًا من اهلل �أن يعيده
علينا باخلري واليمن والربكات.

عــبــد الــرحــمــن الـظــاهــري
نـائـب املـديـر الـعـام
�شـركـة �أبـوظبـي للـتـوزيـع

كــلــمــة
الـعـدد

دائــرة نـظـــام الــتــوزيــــع
(دي إم إس)
تخت�ص دائرة نظام التوزيع (دي �إم �إ�س) بت�شغيل �شبكات توزيع الكهرباء من
ذات اجلهد املتو�سط فئة  11ك ف و 22ك ف و 33ك ف �آخذة يف االعتبار �ضمان

�سالمتها و �أمنها و اعتماديتها،حيث ت�ضطلع الدائرة مب�س�ؤولية �إن�شاء نظام لإدارة
التوزيع وفقا لأحدث النظم املتعارف عليها وت�ضمينه جمموعة وا�سعة من وظائف
�أنظمة التحكم املركزية  SCADAو �إدارة التوزيع  DMSبحيث يتم دمج الأن�شطة
التجارية املتعلقة بالعمالء واخلدمات امليدانية وت�شغيل و�صيانة مركز �إدارة التوزيع
لتقدمي �إدارة اليكرتونية تتحكم يف عمليات و�أن�شطة ال�شركة .ونورد فيما يلي
امل�س�ؤوليات الرئي�سية املناطة بالدائرة:
 .1حت�سني نوعية اخلدمة املقدمة للعمالء من خالل ت�أمني �إمداد كهربي يعتمد
عليه ويتميز باال�ستقرار واال�ستمرارية واجلودة العالية.
 .2التحكم عرب الإنرتنت والت�شغيل عن بعد يف نظام التوزيع لإعادة �إمداد
الطاقة للعمالء خالل �أقل وقت ممكن يف حالة حدوث �أي طارىء � ،أو الأعطال
�أو عند الف�صل املجدول للتيار للقيام ب�أعمال ال�صيانة.
 .3تعزيز ا�سرتاتيجيات التخطيط بال�شركة وم�ساندة �أداء الأعمال من خالل
توفري املعلومات الالزمة لتطوير �شبكة الكهرباء ،حيث ت�سهم دائرة �إدارة
التوزيع يف هذا التطور من خالل توفري معلومات عن ت�شغيل الأ�صول والت�شغيل
الآلـي لل�شـبـكــة وتـقـويــة النظام.
 .4حت�سني اخلدمات املقدمة للعمالء من خالل حتليل وحت�سني م�ؤ�شرات الأداء
لنظام الطاقة  ،وحتديث ا�سرتاتيجيات الت�شغيل والتن�سيق مع الدوائر الأخرى
من �أجل التطوير ال�شامل ل�شبكة الكهرباء
اجلدير بالذكر هنا �أن دائرة �إدارة التوزيع تتحكم يف �أداء النظام وتعد تقارير حوله
وحول كفاءة ت�شغيله على �ضوء م�ؤ�شري الأداء الرئي�سيني «�صيفي و �سعيدي».
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البطاقة ال�شخ�صية
* �سعيد حممد ال�سويدي ،مدير ق�سم م�ساندة العمالء
* حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة الت�سويق
من جامعة California State of San Bernardino
بالواليات املتحدة الأمريكية.
* �شغل من�صب مدير فرع خدمة العمالء ب�شركة
�أبوظبي خلدمات املناطق النائية (را�سكو)
يف جزيرةدملا �سنة .1999

1 -ماهي ر�ؤية ق�سم م�ساندة العمالء؟
(حت�سني نوعية وكفاءة اخلدمة املقدمة للعمالء)
2 -ما هي اخلدمات التي يقدمها الق�سم؟
• فتح ح�ساب جديد للم�شرتكني
• فتح طلبات اخلدمة اجلديدة:
 -1طلب تو�صيل الكهرباء
 -2طلب �شهادة خلو موقع من اخلدمات
 -3طلب نقل اخلدمات من املواقع.
• �إ�صدار �شهادة براءة الذمة
• ا�سرتداد قيمة مبالغ الت�أمني
• �سداد قيمة الفواتري ال�شهرية امل�ستحقة
• اال�ستعالم عن احل�سابات
• ا�ستالم �شكاوى العمالء
3 -ما هي الوحدات وال�شعب التي تندرج حتت
ق�سم م�ساندة العمالء؟
• �شعبة �صيانة العدادات
• �شعبة �أفرع �أبوظبي
• �شعبة �أفرع املنطقة الغربية
• �شعبة �أفرع املنطقة ال�شرقية
• �شعبة احل�سابات الرئي�سية
• وحدة م�ساندة نظام الفواتري

مدير ق�سم م�ساندة اخلدمات

 -9ما هي التحديات وال�صعوبات التي تواجهك يفالق�سم؟

 - 5ما الفرق بني الوظيفتني؟
• ال يوجد فرق كبري بني الق�سمني ول�سبب �أن كال منهما يكمل الآخر
حيث �أن ق�سم خدمة العمالء يقومبا�ستالم طلبات العمالء وق�سم م�ساندة
العمالء يقوم با�ستكمال تلك الطلبات مبا يخ�ص العمل امليداين فهما
يفالنهاية وجهان لعملة واحدة.

�ضمان املحافظة على امل�ستوى العايل من ر�ضا العمالء لأنه من
ال�سهل الو�صول للقمة ولكن منال�ضروري املحافظة على ذلك.

الـرئـيـس الـبـاكـستـانـي يـزور هـيـئـة مـيـاه
و كـهـربـاء أبـوظـبـي

«ر�ؤيتي» ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

زار الرئي�س الباك�ستاين �آ�صف علي زرداري والوفد املرافق له هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ،حيث كان يف ا�ستقباله
�صاحب ال�سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان رئي�س هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي.

 -6ما هي اجنازات ق�سم م�ساندة العمالء؟

11� -شخ�صية تعاملت معها وحظيتب�إعجابك وتقديرك؟

• �إطالق اخلدمات االلكرتونية للعمالء لت�سهيل عمليات دفع الفواتري
ولتحقيق التوا�صل الفعال مع عمالءال�شركة وامل�ستفيدين من خدماتها.
• ت�سهيل �إجراءات دفع الفواتري بالتن�سيق مع البنوك وم�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت وبريد الإمارات.
• افتتاح �أفرع جديدة مبنطقة امل�صفح ال�صناعية
• حتديث �أفرع بني يا�س وليوا وال�سلع واملرف�أ خلدمة العمالء وجاري
العمل على حتديث فرعي غياثيومدينة زايد.

ال�سيد عبداهلل النعيمي ،مدير دائرة اخل�صخ�صة.

ونوه الرئي�س الزائر بااللتفاتة الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
بتربع دولة الإمارات العربية املتحدة مبحطة طاقة كهربائية ب�سعة �إنتاجية  320ميجاواط �إىل باك�ستان ،وقال
“�إنها ت�أتي يف �إطار م�ساعدة ال�شعب الباك�ستاين على التغلب على �أزمة الطاقة.

12 -ما هي �أهدافك وطموحاتك ال�شخ�صية؟

ومن جانبه  ،قال �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان� »:إن دولة الإمارات قيادة و�شعبا تقف دائم ًا �إىل جانب
�أ�صدقائها ،ويف مقدمتهم ال�شعب الباك�ستاين ال�شقيق ،وا�صف ًا مكرمة رئي�س الدولة ب�أنها لي�ست بجديدة على
مواقفه جتاه الأ�شقاء والأ�صدقاء ،منوه ًا بعمق وقوة العالقات الأخوية التي تربط الدولتني ال�صديقتني».

 -7ما هي خطة الق�سم امل�ستقبلية بال�شركة يفجمال
اخلدمات والتطوير (�سواء بالن�سبة مل�ستوى اخلدمات
املقدمة/كفاءة املوظفني وقدراتهم) ؟
الو�صول �إىل م�ستوى عال من ر�ضا امل�ستهلكني والعمالء عن خدمات
املاء والكهرباء من خاللاالرتقاء مب�ستوى اخلدمات و�إيجاد و�سائل
بديلة لدفع الفواتري لتب�سيط الإجراءات واخت�صار الوقت وتقليلاجلهد،
من �أجل حتقيق التميز واجلودة يف طريقة �أداء اخلدمات ونوعيتها.
 -8ماذا تق�صد بتب�سيط الإجراءاتواخت�صار
الوقت واجلهد؟
هو ت�سهيل �إجراءات الدفع عن طريق البنوك وم�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت وبريد الإمارات وهي بحدذاتها ت ّب�سط الإجراءات

10 -كتاب قر�أته وت�أثرت به؟

احل�صول على �شهادة (املوظف املتميز) يف جائزة �أبوظبي للأداء
احلكومي املتميز.

13 -ما هي الكلمة الأخرية التي تود توجيهها
ملوظفي ال�شركة؟

“
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4 -ما هو املن�صب الذي كنت ت�شغله بال�شركة قبلا�ستالم
�إدارة الق�سم؟

وتخت�صر الوقت واجلهد مع ًا حيث تخفف هذه الإجراءات من
ازدحام املراجعنيب�شكل ملحوظ

�إن جناح �أي �شركة ال يعتمد على فرد �أو �شخ�ص فكل
منا م�ساهم يف النجاح فال تبخل بعطائك على ال�شركة
مهما كانت وظيفتك.

“

آخر
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المستجدات

�إىل ذلك ،وقع �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان وراجا برويز �أ�شرف وزير الطاقة واملياه الباك�ستاين مذكرة
تفاهم ن�صت على منح حمطة الكهرباء التي تربعت بها دولة الإمارات �إىل باك�ستان.

ّ
يـدشـن مـحطـة «مـصـدر»
ذيـاب بـن زايـد
للـطـاقـة الـكهـروضـوئـيـة
حتت رعاية الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
د�شن �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي حمطة «م�صدر» لتوليد الطاقة
الكهرو�ضوئية واملربوطة ب�شبكة كهرباء �أبوظبي.
وتعد هذه املحطة املبتكرة التي تبلغ قدرتها  10ميجاواط� ،أول و�أكرب من�ش�أة لإنتاج الطاقة الكهرو�ضوئية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .و�ست ّولد املحطة الكهرو�ضوئية املتطورة  10ميجاواط من الكهرباء النظيفة يقابلها انخفا�ض يف
انبعاثات الكربون مبقدار � 15ألف طن �سنوي ًا� ،أي ما يعادل �إخالء � 3600سيارة تقريب ًا من �شوارع �أبوظبي كل �سنة .و�ستوفر
املحطة ال�شم�سية الطاقة النظيفة للمرافق الإدارية امل�ؤقتة يف موقع «م�صدر» ،والكهرباء الالزمة لأعمال الإن�شاء املتوا�صلة
يف «مدينة م�صدر» ،على �أن تغذي الحق ًا حرم ومن�ش�آت «معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا»
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الهيئة تحصد كأس بطولة دار أبو ظبي

مشاركة فاعلة لشركة أبوظبي للتوزيع بمعرض العين
األول للوظائف 2009
�شاركت هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وال�شركات التابعة لها يف معر�ض العني
الأول للوظائف  2009الذي نظمته �شركة �سمارت �سيلو�شينز لتنظيم املعار�ض
بالتعاون مع كليات التقنية العليا يف العني يف الفرتة من  6 – 4مايو وذلك يف
�صالة اخلبي�صي لالحتفاالت يف العني.

فاز فريق هيئة مياه وكهرباء �أبو ظبي لكرة القدم ببطولة دار �أبو ظبي لكرة
القدم ابريل  2009بعد تغلبه على فريق مبادلة بنتيجة  1/2يف املباراة
احلما�سية التي جرت على ملعب مدينة زايد الريا�ضية.

من امل�ؤ�س�سات وال�شركات من القطاعني العام واخلا�ص املهتمة با�ستقطاب
الكفاءات املواطنة للعمل لديها يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية والفنية.

وجاء الهدفان بتوقيع هداف البطولة �إبراهيم فتحي يف الدقيقتني  3و 5من
�شوط املباراة الأول ،بينما جاء هدف مبادلة عرب �ضربة جزاء ليكون الهدف
اليتيم الذي يدخل مرمى الهيئة يف كل مباريات البطولة.

وقد افتتح املعر�ض معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي ،رئي�س جممع كليات التقنية العليا مب�شاركة نحو  45جهة عمل

تهني الهيئة مدرب و�أع�ضاء الفريق على هذا االجناز الريا�ضي املهم ،ومن جناح
�إىل جناح �إن �شاء اهلل.

هذا وفاز فريق مبادلة على فريق اجنازات بنتيجة هدف مقابل ال �شيء.

مركز االتصال بأبوظبي للتوزيع يحصل على
«جائزة الشرق األوسط لمركز االتصال »2009
للعام الثاين على التوايل فاز مركز االت�صال ب�شركة �أبوظبي للتوزيع ك�أحد
�أف�ضل  3مراكز ات�صال يف منطقة ال�شرق الأو�سط واخلليج و�أفريقيا ا�ستنادا
�إىل املعايري الدولية وا�ستخدام �أف�ضل املهارات القيادية  ،واملمار�سات التباعها
نظام التخطيط اال�سرتاتيجي وبطاقة الأداء املتوازن  KPIيف �أعمالها.
حيث قامت �شركة «ان�سايت» واملعنية بكل ما يتعلق باخلدمات املهنية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط بخرباتها التي متتد لأكرث من  14عاما يف خدمة ال�صناعة

وفد من وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت يزور
أبوظبي للتوزيع
ا�ستقبلت �شركة �أبوظبي للتوزيع وفد ًا من وزارة الكهرباء واملاء بدولة الكويت
ال�شقيقة وذلك يوم الأحد املوافق /28يونيو 2009/مبقر ال�شركة الرئي�سي،
وت�أتي زيارة الوفد بهدف التعرف على �آخر التقنيات املعتمدة يف الهيئة
وفروعها ،وحتديد ًا االطالع على التجربة الرائدة لإمارة �أبوظبي يف جمال املاء
والكهرباء حيث تعد الأوىل من بني دول اخلليج يف تطبيق م�شروع العدادات
الرقمية الذكية ،و�أبدى الوفد حر�صه على اال�ستفادة من زيارته بغر�ض العمل
على ت�سهيل خدماته وحتقيق النفع العام مل�ستهلكي املاء والكهرباء بالكويت.
وبعد االجتماع قام الوفد بزيارة ملركز خدمة العمالء بال�شركة ،ومركز

وح�ضر مباراة االختتام جمهور �شجع الأندية التي تناف�ست على املراكز الأربعة
للبطولة لت�ضفي على املباريات روح ًا حما�سية �ساهم بها الأداء الفني الراقي
لالعبي فريق الهيئة الذين �صمموا على ح�سم املباراة بالفوز واحل�صول على
ك�أ�س البطولة.

االت�صال ،ودائرة نظام التوزيع ( )DMSعلى مدى يومني للتعرف عن قرب
على الأنظمة والإجراءات املعمول بها ،وقد �أبدى الوفد �إعجابه باملراكز
وب�آليات العمل املتبعة ،كما �أ�شاد بالدور الرائد الذي ت�صدرته دولة الإمارات
يف ا�ستخدامها لآخر التقنيات املتبعة عاملي ًا يف جمال الكهرباء واملياه من �أجل
مواكبة الدول املتقدمة وحتقيق التنمية والرفاهية للمجتمع.

أبوظبي للتوزيع تطلق برنامج اإلدارة المتكاملة

الإقليمية بتكرمي مركز االت�صال بال�شركة وذلك يف  17يونيو  2009بفندق كراون
بالزا ب�إمارة دبي �ضمن جمموعة كبرية من ال�شركات الإقليمية (ما يزيد عن 100
�شركة) متقدمة بطلبات الرت�شيح للجائزة.

�أطلقت �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة واجلودة ب�شركة �أبوظبي للتوزيع برنامج
نظام الإدارة املتكاملة مايو  2009وذلك بقاعة الديوان بفندق ال�شاطئ روتانا
ب�أبوظبي بح�ضور كل من املهند�س �أحمد �سعيد املريخي املدير العام لل�شركة
وال�سيد عبدالرحمن الظاهري نائب املدير العام وعدد من مدراء ور�ؤ�ساء
الإدارات والأق�سام واملن�سقني واملدققني الداخليني.

وقد مت تكرمي ال�سيد م�صبح املزروعي للمرة الثانية على التوايل ك�أف�ضل مدير
مركز ات�صال للعام  2009من قبل �شركة «ان�سايت» كما فازت ال�سيدة نفي�سة طه
باجلائزة عن فئة الأفراد والتي كانت قد ح�صلت عليها �سابق ًا يف عام .2007

ومن جانبه قال املهند�س هاين ح�سني مدير �إدارة ال�صحة وال�سالمة واجلودة
والبيئة �إن تطبيق النظام جاء بدعم وت�شجيع من الإدارة العليا بال�شركة لتوفري

الوقت ومواكبة عمليات التطوير والتنمية امل�ستدامة على ال�صعيد العاملي.
لذا كان ال بد من دمج الأنظمة الداخلية كنظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة
ونظم �إدارة اجلودة لت�شمل معايري اجلودة املعمول بها عاملي ًا وهي ،9001 ISO
و  18001 OHSASو .14001 ISOو�أ�ضاف ب�أن �إعداد نظام برنامج الإدارة
املتكاملة مت بجهود ذاتية من قبل موظفي ال�شركة وبدون دعم خارجي وذلك
بالتعاون التام بني ق�سم ال�صحة وال�سالمة واجلودة والدوائر والإدارات الأخرى
بال�شركة.

أبـوظـبـي للـتـوزيــع تـدرب  60مـوظـفـًا لـيـبـيـًا
زار وفد من ال�شركة العامة للكهرباء يف اجلماهريية العربية الليبية �شركة
�أبوظبي للتوزيع خالل �شهر يونيو  .2009وجرى �أثناء الزيارة بحث الإعداد
خلطة تدريب  60موظف ًا ليبي ًا على كيفية �إدارة مراكز التحكم ونظم املعلومات
و�إدارة التوزيع وتخطيط العمليات والتحكم يف �شبكات الكهرباء .ومت االتفاق
�أي�ض ًا على توقيع اتفاقية بني الطرفني تنظيم عملية التدريب من خالل عدة
دفعات ،وذلك لت�أهيلهم يف �إدارة التحكم يف ع�شرة مراكز يجري الإعداد
لرتكيبها يف اجلماهريية الليبية.
ويف ختام الزيارة �أبدى الوفد الليبي �إعجابه باملراحل التي قطعتها �شركة
�أبوظبي للتوزيع يف جمال �إدارة مراكز التحكم و�إدارة املعلومات ،متمنني �أن

ت�سهم هذه االتفاقية يف رفع كفاءة املتدربني ب�أداء عملهم ب�شكل يتنا�سب مع
املراكز احلديثة املزمع افتتاحها يف اجلماهريية الليبية.
وتعد «�أبوظبي للتوزيع» من ال�شركات املميزة يف املنطقة التي تتبنى �أنظمة متطورة
يف مراكز التحكم ونظم املعلومات ،ما جعلها حتظى بزيارات ال�شركات النظرية
يف املنطقة للإفادة من اخلربات التي تتمتع بها.
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فــكــــاهـــــة
الـوزيـر والـمـلـك
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تـــــــــــــرفــــيــــه
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�س�أل ملك وزيره فقال :ما خري ما يرزقه العبد؟.
قال :عقل يعي�ش به .قال :ف�إن عدمه؟ .قال� :أدب
يتحلى به .قال :ف�إن عدمه؟ .قال :مال ي�سرته قال:
ف�إن عدمه؟ قال:
ف�صاعقة حترقه وتريح منه العباد والبالد ...

5

8

حــكــمــة

علمت �أن رزقي ال ي�أخذه غريي ،فاطم�أن قلبي
وعلمت �أن عملي ال يقوم به غريي ،فا�شتغلت
به وحدي

�إذا كـان لـديـك عـيـون حــادة حــاول الـعــثـور عـلــى
الـفـوارق الـخـم�ســــة

قـ�صــة وعـربة
نعل امللك

�سودوكو
تت�ألف لعبة ال�سودوكو من ت�سعة مربعات كبرية داخل كل منها
 9مربعات �صغرية لتكون �شبكة من  81مربع ًا �صغري ًا.
يتكرر �أي رقم من � 1إىل  9داخل ال�شبكة �أفقي ًا
 -1ال ميكن �أن
ّ
�أو عمودي ًا
يتكرر الرقم � 1إىل  9داخل �أي مربع من
أن
 -2ال ميكن �
ّ
املربعات الت�سعة الكبرية.

ُيحكى �أن ملك ًا كان يحكم دولة وا�سعة جد ًا� .أراد هذا امللك يوم ًا القيام برحلة برية

تورمت ب�سبب امل�شي يف الطرق الوعرة،
طويلة ،وخالل عودته وجد �أن �أقدامه قد ّ

ف�أ�صدر مر�سوم ًا يق�ضي بتغطية كل �شوارع اململكة باجللد ولكن �أحد م�ست�شاريه �أ�شار

عليه بر�أي �أف�ضل وهو عمل قطعة جلد �صغرية حتت قدمي امللك فقط ... ،فكانت
ْ
هذه بداية �صناعة نعل الأحذية.

�إذا �أردت �أن تعي�ش �سعيد ًا يف العامل فال حتاول تغيري كل العامل بل اعمل التغيري
يف نف�سك  ...ومن ثم حاول تغيري العامل ما ا�ستطعت.
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Welcome
W

e are here to share with you the second edition of the internal «Newsletter.»
What distinguishes this issue, is that it coincides with the advent of theholy
month of Ramadan, which brings goodness and peace to our Islamic nation.

I am pleased with your positive feedback on the first issue and your valuable suggestions. I
would like to note that the Media Office always welcomes any suggestions that will help in
developing the internal communications of the company.
We invite you to this issue which highlights the latest news and our achievements at the start
of the second quarter of this current year.
This reflects the excellent performance and efforts of our working group, and emphasizes our
deep sense of pride for the company which has paved the way for our continued successes
and aspiration.
We strive to interact effectively with our customers by providing them premium services
supported by high standard of technology and always seek improvement and creative
solutions to suit their needs such as e-services which saves time and efforts while inquiring
about personal accounts, issuing clearing certificates, receiving service transfer forms from
various locations, regaining insurance fees and facilitating electricity and bill e-payment.
We are moving in the right direction and continue to serve the requirements and needs
of our society on daily basis through the exceptional services provided by Abu Dhabi
Distribution Company (ADDC). This has been enhanced by the continuous support of our
parent organization Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA).
Before concluding, we would like to congratulate His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, Ruler of the Emirate of Abu Dhabi, and his deputy, and the rulers of the UAE, and the
Crown Prince of Abu Dhabi for the selection of Abu Dhabi as the seat of the International
Renewable Energy Agency (Irena). I would also like to extend my best wishes and blessings
to the company’s senior management and employees on the occasion of the holy month of
Ramadan. I pray that God Almighty blesses us with goodness and prosperity.
Abdulrahman O. Al Dhaheri
Deputy Managing Director
Abu Dhabi Distribution Company

Note

Distribution Management
System (DMS)
The Distribution Management System (DMS) operates 11kV,
22kV and 33kV (MV) distribution power network ensuring safety,
security and reliability. DMS is responsible for establishing stateof-the-art Distribution Management System (DMS) with extensive
SCADA/DMS functionalities and integrates the business activities
related to customers, field services, operation and maintenance to
the Distribution Management Center to provide online management
and direct control of ADDC processes and activities. The main
responsibilities of the DMS Directorate are as follows:
1. Improve the quality of service to customers by providing reliable,
continuous and quality power supply.
2. Online monitoring and remote operation of the distribution
system for restoration of power supply to customers within
minimum possible time during emergency conditions, faults
and planned shutdowns.
3. Enhance ADDC planning strategies and support business
performance by providing necessary information towards
development of ADDC power network. DMS contributes to
this development by providing information for asset operation,
network automation and system re-inforcement.
4. Improve customer service by analyzing and improving
performance indices of the power system, updating operational
strategies and coordinating with other directorates for overall
power system development.
DMS directorate monitors and reports the system performance and
efficiency of its operation through the wide key performance indices
“SAIFI and SAIDI”.
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Manager of the Services Support Department.
5- Is there any difference between the two positions?

Personal information
* Saeed Mohammed AL Suwaidi, Customer Support Manager
* Holder of Bachelor degree in Marketing from the University
of California State of San Bernardino in the USA
* Worked as Branch Manager in the Abu Dhabi based
Remote Areas Services Company (RASCO) in
Dalma island, in 1999.

1- Give us a brief account on the Customer
Service Department.
The vision and mission of the Customer Service Department
is to enhance the performance and service quality.
2- What are the services undertaken by the department?

• For New customer account:

1- Procedure of new accounts.
2- Application for service connection.
3- Application for site clearance certificate.
4- Application for site service shifting.
Refunding of deposits payment of monthly bills.
Account enquiries.
Receipt of customer complaints.

•
•
•

3- What are the sections and units comprising of Customer
Support Department?

• Meter maintenance section.
• Abu Dhabi branches section.
• Western region branches section.
• Eastern region branches section.
• Main accounts section.
• Billing system support unit.
4- What position have you occupied in the company before
occupying your present position as Manager of Customer
Service Department?

There isn’t really a big difference between the two positions
as they complement each other. The Services Support
Department receives the customers’ applications, while the
Customer Support Department processes them. As far as
field work is concerned, they are actually two sides of the
same coin.

Facilitation of payment through banks, Etisalat and Emirates
Post. This service has made the payment procedure easier and
saved much time and effort for customers. It has moreover,
considerably reduced crowdedness at customer service
centers.

Latest

Events

10- What book impressed you?

The Pakistani President visit to ADWEA

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid’s book
“My Vision”.

Pakistani President Asif Ali Zardari visited ADWEA, where he was received by Chairman of ADWEA
HH Sheikh Diab Bin Zayed Al Nahyan.

6- What are the main achievements of the Customer
Support Department?

11- Please tell us about a person with whom you have dealt
and admired?

He thanked the President of the UAE HH. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, for his kind gesture
of donating power station with a capacity of 320 megawatt to Pakistan, adding that the move
was part of the efforts to assist Pakistani people to overcome the energy crisis.

• Launching of the online services in order to facilitate

Mr. Abdullah Al Nuaimi, The head of Privatization Department.

•
•
•

monthly bill payment and achieve effective communication
with the customers and other beneficiaries..
Bill payment procedures made easier in collaboration with
Banks, Etisalat and Emirates post.
New branches were opened in Musafah industrial area.
Refurbishment works of Bani Yas, Liwa, Sila’a and Marfa
building centers has been completed whereas those of
Giathy & Medina Zayed centers are underway.

7- What is the future plan of your department in the field
of services standards development and upgrading of staff
performances & capabilities?
To achieve the highest standards of customer satisfaction
through development of water & electricity services through
enhancement of performance systems and simplification of
bill payment procedures to save their time and effort.
8- What are the challenges and difficulties that are facing
you in the department?
Maintenance of a high standard of customer satisfaction
may be easy to reach but difficult to keep sustaining the
same level without continuous effort and daily followup.
9- What do you mean by the simplification of procedures and
saving of time & efforts?

12- What are your goals and aspirations?
To be awarded as the best government employee in the emirate
of Abu Dhabi.
13- Finally, A word to your subordinates?

“

The success of any organization is dependent on

the joint efforts of all staff members regardless of
the positions they occupy. I would therefore ask all
colleagues to contribute to the success of
our company

”
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On his part, HH. Sheikh Diab Bin Zayed Al Nahyan said the UAE under its leadership assists
friends, notably the Pakistani people, indicating that HH. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan’s
gesture is not new. He cited the depth of relations between the UAE and Pakistan.
HH. Sheikh Diab Bin Zayed Al Nahyan and Pakistani Minister of Water and Power Raja Pervez
Ashraf then signed a the Memorandum of Understanding, on the UAE’s donation of the power
plant to Pakistan.

HH. Sheikh Diab Bin Zayed
Inaugurated Masdar Photovoltaic Plant
Under the patronage of HH. Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince Of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, HH. Sheikh Diab Bin Zayed Al Nahyan inaugurated
Masdar’s photovoltaic plant which is connected to Abu Dhabi’s electricity grid.
This state-of the- art plant with a capacity of 10MW, is the first and biggest location for photovoltaic
production in the Middle East and North Africa.
The new plant generates 10MW of clean electricity with a reduction of 15 tonnes of carbon emissions on a
yearly basis. Such reduction is equivalent to the removal of 3600 cars from Abu Dhabi roads. The solar plant
will provide clean energy and electricity to the temporary management facilities within Masdar locations
required for the ongoing construction in Masdar city. The same plant will also provide energy on a larger scale
at a later stage.
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ADWEA: Effective participation in Al Ain’s First Employment fair
(TAWDEEF) 2009
ADWEA and affiliates participated in Al Ain’s First Employment
Fair (TAWDEEF) 2009 that has been organized by Smart Solutions
Exhibitions Company in collaboration with Higher Colleges of
Technology (HCT) in May at Al Khubaisi Festivals Hall.

ADWEA wins Dar Abu Dhabi Championship
Abu Dhabi Water & Electricity Authority football team won the
Dar Abu Dhabi Championship April 2009 at the final game against
Mubadala with a final score of 2/1.

attracting local skills in the various scientific and technical fields. The
significance of the fair lies in its initiative to provide employment
opportunities for local cadres.

Both ADWEA goals were scored by Ibrahim Fathi, who was awarded Top
Scorer of the championship, no later than 5 minutes of the beginning
of the game. The only goal that could be scored against ADWEA
throughout the entire championship was Mubadala’s penalty !!

HH. Sheikh Nahayan Bin Mubarak, Minister of Higher Education &
Scientific Research, Vice President of HCT inaugurated the fair which
hosted more than 45 public and private organizations interested in

Middle East Award For Customer
Service Center 2009 Goes to ADDC

ADDC launched The Integrated Management
Program -IMP

For the second consecutive year, ADDC’s Customer Service Center
was among the best three service centers in the Middle East and
Africa according to international standards and implementation of
premium leadership skills and KPI practices. Insight Management
Consultancy, leading provider of management services in Middle
East with 14 years of experience in the region presented the award
to ADDC’s Customer Service Center at Dubai Crowne Plaza in the
presence of over 100 competing regional companies.

ADDC launched a health and safety, environment and quality of
the freehold master, May 2009 a program management system
in in Abu Dhabi Beach Rotana Hotel. Mr. Hani Hosni Director of
the Department of health and safety, quality and environment
said that the application of the program was launched with the
support and encouragement of the company’s senior management
to save time and keep pace with development and sustainable
development at the global level. Therefore it was necessary to

The visit of the Kuwaiti Ministry of Electricity and Water
Delegation to ADDC
ADDC last June received at its main office a delegation from the
Kuwaiti Ministry of Electricity and Water. The purpose of their visit
is to identify and acquaint themselves with the latest technologies
adopted by ADWEA and affiliates in the field of water and electricity.
In this regard ADDC was keen to inform them of the pilot experience
of Abu Dhabi Emirate in the field of electricity and water, being
the first in the Gulf region to implement the Smart Digital Meters
System. The delegation expressed its keen interest to take advantage
of its visit for upgrading its services to its Kuwaiti customers.
The delegation then spent two days in visiting the Customer Service
Directorate, Contact Center and the DMS in order to closely acquaint

themselves with the applicable rules, regulations and procedures.
The delegation expressed its admiration of the applicable work
mechanisms in place and praised the pioneer role of the UAE in
adopting the latest technologies in water electricity fields in order
to keep pace with the new developments in the advanced countries
and achieve prosperity of the UAE people.

Mr. Mosabbeh Al Mazrouei was chosen for the second consecutive
year as the best customer service center manager for 2009 by Insight
Company. Whereas Mrs. Nafeesa Taha has for the second time been
awarded a prize in the category of Individuals which she had also
got in 2007. The selection of winners was based a variety of criteria
such as strategy, technology, human, knowledge, applications and
the relationship with internal and external customers.

The enthusiastic fans attending the final game applauded for the
participant teams of ADWEA, Mubadala, Al Dar, Injazat, Urban
Planning Council, TDIC, Masdar & Sorouh.
Congratulations ADWEA team members! You have recorded a
memorable success of ADWEA sports events. Wishing you the best
of luck in future participations!

integrate internal systems, such as health and safety, environment
and quality management systems as well as include quality standards
such as ISO 9001, and OHSAS 18001 and ISO 14001. He added that
the preparation program for the integrated management system
has been due to the efforts of the staff of the company and without
external support and full cooperation between the department of
health and safety, quality and services and other departments of the
company.

ADDC Trains 60 Libyan Staff
Last June, Abu Dhabi Distribution Company received a Lybian
delegation representing the General Electricity Authority in Libya.
During the visit, both parties discussed plans to provide training for 60
Libyan staff which will enable them to effectively run control centers,
information systems, distribution management, operations planning
and electricity network control.
The parties agreed to sign an agreement organizing a training sessions
to assist the Libyan staff in managing 10 new control centers to be
started in Libya.
At the end of the visit, the Libyan delegation expressed their interest
in the world class practices which ADDC has adopted in the field of

control & Dispatch centers and information management, hoping
that the agreement will enhance the trainee’s efficiencies and
enable them to operate the new Libyan Control Centers.
ADDC is considered as one of the premium organizations in terms
of applying advanced technologies. These effective applications
have attracted many companies in the region and abroad to take
advantage of the organisation’s invaluable expertise.
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HUMOR
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Humor corner
The Minister and the King

The king once asked his minister: What’s a man’s best gift? The
minister replied: A brain to live with.
The king said: What if he lacked that? The minister said: Good
manners, What if lacked that too? Said the king. The minister
said: Well, then sufficient money to keep him living.
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If you have sharp eyes try to find the 5 differences between
the 2 pictures below.
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Wisdom
When I learnt that my earnings will never be taken
by others, so my heart was at peace.
When I learnt that my work can never be done by
others, I resolved to do it myself.

The king asked: What if even he lacked that? A thunderbolt to
hit him and rid humanity and his country of him!!, Replied the
minister.

A story with a moral
The King’s Shoes

Sudoku

It is said that a king was once on a journey across his vast kingdom, and 		

The Sudoku game consists of nine large squares within

then, ordered his people to cover the entire rocky side of the kingdom terrain

each of them, 9 small squares forming a grid of 81 small

with leather.

squares.

Then, one wise counselor of his advised him to cover his feet only with a 		

1. The number from 1 to 9 should neither be repeated

piece of leather, and that’s how the making of shoes came into being.

on his way back, his feet got swollen up because of the off-road side of the land. He,

horizontally nor vertically.
2. The number from 1 to 9 within any square of the nine

Moral: If you want to live happily in your world, do not try to change the whole

large squares should neither be. Repeated horizontally

world; instead, change yourself. That is the right is a start in the mission of changing

nor vertically.

the world.
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ENLIGHTMENT
•

642 million dirham is the total cost of projects executed by ADDC till the

•

the year.

•

27 male & female University students underwent training at the company

89 Male & Female employees were appointed by the company during the
first half of the year.

end of May 2009.

•

12434 hours were spent on ADDC staff training during the first half of

•

 �ساعة هي زمن الدورات التدريبية ملوظفي ال�شركة خالل الن�صف الأول من12434 •
.العام احلايل
 موظف ًا وموظفة مت تعيينهم لدى ال�شركة خالل الن�صف الأول من89 •
.العام احلايل

. هي ن�سبة التوطني يف الوظائف لدى ال�شركة خالل الفرتة ال�سابقة من العام احلايل%24 •

24% is the f Emiratization rate in ADDC during this year.

إضـــــــــــــــــاءة
 م�شرو ًع نفذتها ال�شركة منذ بداية العام احلايل30  مليون درهم تكلفة642 •
.وحتى نهاية مايو

till the end of May 2009.

1

3

2

4

5

4

دورة حول الإ�سعافات الأولية مت تنظيمها ملوظفي ال�شركة

1

املحطات الفرعية اجلديدة التي د�شنتها ال�شركة ب�إمارة �أبوظبي
مدير جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز لدى زيارته ل�شركة �أبوظبي للتوزيع
جانب من فعاليات احلفل الثقايف العائلي الأول ل�شركة �أبوظبي للتوزيع
احلملة الثانية ال�ستق�صاء ر�ضاء العمالء بال�شركة حتت �شعار
»«ر�ضا�ؤكم هدفنا
�أطفال مدر�سة الظبيانية يف زيارة لل�شركة

2
3
4
5

م�شاركة �أبوظبي للتوزيع يف م�ؤمتر �شركة �أدما لرت�شيد ا�ستهالك
املاء والكهرباء
امل�سح امليداين لدائرة خدمات املياه مبنطقة بني يا�س

7

م�شاركة ال�شركة يف يوم املياه العاملي الذي نظمته هيئة البيئة ب�إمارة �أبوظبي

7

6

10

11

8

12

9

13

 متدرب ًا هو عدد طالب وطالبات اجلامعات املتدربني لدى ال�شركة27 •
.2009 منذ بداية العام وحتى مايو

6

8
9

A course on First Aid is organized by ADDC to its staff
The new sub-station branches in Abu Dhabi
SKEA manager during his visit to ADDC
Part of the activities in ADDC Family Cultural Party celebration
The second campaign of the Customer Satisfaction survey under the
motto “Your satisfaction is our goal”
Students of Al Dhibyaneya school visiting ADDC
ADDC participating in ADMA’s conference on
consumption awareness
Water Service Department conducting a field survey in Bani-Yas
ADDC participation in the International Water Day organized by the
Environment Authority of Abu Dhabi

وفد من بلدية �أبوظبي يف زيارة لل�شركة بغر�ض االطالع على الأنظمة والإجراءات
املعمول بها يف جمال الإمداد واملناق�صات والتعاقدات وامل�شرتيات والتناق�ص

10

A delegation from Abu Dhabi Municipality in a visit to ADDC to
acquaint themselves with the rules and regulations adopted in supply
, tendering, contracting stages & purchasing procedures

الوفد القطري يف زيارة لل�شركة بهدف االطالع على �آخر ما تو�صلت �إليه
التكنولوجيا احلديثة يف جمال الكهرباء
احتفال �أكادميية هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي بتخريج عدد من املوظفني

11

The Qatari delegation during his visit to ADDC to acquaint themselves
with the latest electricity techniques

تكرمي املهند�س هاين ح�سني من قبل حكومة دبي عن فئة �أف�ضل الكوادر
الوطنية ال�شابة

13

12

ADWEA Academy celebrating the graduation of a number of its staff
students
Dubai Government honoring Engineer Hani Hosni in the category of
young national cadres.young national cadres
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