في عتمة الحياة كنّ ا نرى الصحراء في هدوء المدى وسحر األيام ،لم يكن
يفصلنا عن بعض المنتمين إلينا والجيران سوى بعد المسافة ،وصعوبة
التنقل والمراسالت المتعثرة ،ولكن كان بيننا حب وأمان ،وكانت الصحراء
الجميلة بيتنا وأمننا وجذورنا وقيمنا وخيمة عزنا ومبلغ وجدنا ،إذا تعرى
العراء هي حولنا ،وهي التي تلملمنا .وكانت شمس صبحنا ساطعة،
بخيوطها نرى دفء المسافة ولظى الغياب وزهو البحر وزرقة الرزق
ً
شبعا في ذاتنا ،نشعر باالطمئنان ،فالكل يمد يد
وانفصام الجوع .نرى
العون ..هكذا علمتنا الصحراء ،فليست هي مجرد مكان ،هي حاضرة في
روحها في حياتنا بال منازع ،جالسة في أسماء األشياء ونبع الذكريات،
تأصلت في مخيلة ثقافتنا وشعرنا وكتبها أدبنا ،وبلورها فضاء لوحة
رسمها فنانون منتمون إليها ،وخطها أصدقاء الحرف العربي من مزيج
ترابها وضوئها.
إلى هنا ،وفي زمن التكالب والتمادي باتت الصحراء مثلنا تعاني من
انحسار رونق الهدوء أو خاصية االنفصال عن تلك األيام المتألقة ببريق
اللذة المفرحة ..أصبحت بعيدة عن مائدة السكينة ،فتالشى فضاء
الصحراء وجمالية الليل وطبيعة الروح وزخرفة الجبال والرمال وطبيعة
الزمان ..والجار تحالف مع النار.
ً
كبيرا بين أيام كان المرء يلتقط بصعوبة ذبذبات األخبار من
بدا الفراغ
أجل ال شيء سوى معرفة خبر في آخر المدى عن صديق أمام العدو
المشترك ،وشتان بين األمس واليوم ،فقد تناسل من الخبر الواحد جملة
من األعداء ،وتناسى الخبر من هو الصديق ومن هو العدو ..ويحاول الخبر
يخيم على هدوئك فيسري في ذبذبات
نفسه أن يفترس وجودك ،أو ّ

دمك ،وربما يقصم أنفاسك أو يشل حركتك بالعاجل الدامي.

باتت صحراء الزمن الجميل في اغتراب العقل البشري المفكر ،وبات
اإلنسان يفتقد طبيعته وخاصيته ومداره ،وبات ما يلجم قدسية الحياة
ينتزع نبضات الحياة الطاهرة ،فما كان من عفاف وخشوع بات األلم
الحقيقي في خاصرة الزمن ،فالصحراء الجميلة باتت تبحث عن نفسها،
تبحث عن إنسان من قبيلة ومن كيان ،فهي متوجة به ومتوج بها وبقيمها
ومكانتها ،فال شيء يشبه الصحراء في نقاوتها وصفاء عطائها .إنها
قمة وقيمة حضارية نتوق إليها في تضميد الجراح ،فهي بعيدة كل البعد
عن قلب المدن الهجينة المطرزة باآلهات والهتافات المريضة.

مساهمات الموظفين

الصحراء العربية

بقلم :حارب الظاهري
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شهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة تطورات نوعية في مجال الطاقة
خالل السنوات األخيرة ،سواء فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وسهولة الحصول
عليها ،أو إطالق برنامج إنتاج الطاقة النووية لألغراض السلمية .واألهم
أن دولة اإلمارات ،بفضل الرؤية الحصيفة لقيادتها السياسية،
من ذلكّ ،
وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
"حفظه الله" ،أصبحت رائدة في مجال الطاقة المتجددة ،مع عدم إغفال
نفط وغاز لخدمة أهداف التنمية
االستثمار في موارد الطاقة األحفورية من
ٍ
الشاملة.

وتلعب دولة الإمارات دور ًا �إقليمي ًا وعالمي ًا ريادي ًا
في تطوير الطاقة المتجددة .وينبع اهتمام القيادة
ال�سيا�سية بتنمية هذا القطاع من االهتمام بحماية
البيئة ،بالإ�ضافة �إلى ما ُي�سهم به هذا القطاع
في تطوير م�صادر اقت�صادية متعددة وبديلة،
ف�ض ًال عن �إمكانية توليد طاقة كهربائية �إ�ضافية،
ومواجهة م�شكلة ندرة المياه ال�صالحة لل�شرب
والزراعة في الدولة .وتُقدّر فر�ص اال�ستثمار في
مجال الطاقة المتجددة في الدولة بحوالي 100
مليار دوالر حتى عام  .2020وي�شكل ا�ست�ضافة
�أبوظبي المقر الرئي�سي لـ»الوكالة الدولية للطاقة
المتجددة» (�آيرينا) اعتراف ًا عالمي ًا بالريادة
الإماراتية في هذا القطاع.
وتمتلك دولة الإمارات العديد من الم�شروعات
والمبادرات التي ت�ؤكد مدى اهتمام القيادة
ال�سيا�سية بتطوير قطاع الطاقة المتجددة ،ومن
�أهمها �إطالق جائزة زايد بن �سلطان �آل نهيان
لطاقة الم�ستقبل ،وت�أ�سي�س م�شروع «م�صدر»،
و�إن�شاء مدينة م�صدر ،ك�أول مدينة خالية من
انبعاث ثاني �أك�سيد الكربون ،والتي من المتوقع
االنتهاء منها عام  ،2025و�سي�سكنها � 50ألف
ن�سمة ،وتعتمد كلي ًة على الطاقة ال�شم�سية وطاقة
الرياح وم�صادر الطاقة المتجددة الأخرى .دون
الحديث عن م�شروع «�شم�س  ،»1للطاقة ال�شم�سية
المركزة الذي �سوف ينتج  100ميغاوات من
الكهرباء عند اكتماله ،ومجمع ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم في دبي للطاقة ال�شم�سية الذي
�سوف يوفر عند اكتماله  1000ميغاوات من
الكهرباء .كما تقود دولة الإمارات المنطقة حالي ًا

في بناء محطات لتحلية المياه تُدار بوا�سطة
الطاقة المتجددة (م�شروع غنتوت مث ًال).
وحققت الإمارات التقدم الأكبر في منطقة ال�شرق
الأو�سط ب�إطالق برنامجها النووي للأغرا�ض
ال�سلمية؛ حيث قامت الدولة ب�إن�شاء �أول محطة
طاقة نووية في مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية في «براكة» ب�أبو ظبي .كما تعكف مجموعة
�شركات كورية جنوبية و�أمريكية على بناء �أربعة
مفاعالت نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية ،ينتهي
العمل في �أولها بحلول عام  ،2017على �أن يكتمل
الم�شروع بحلول عام  .2020والهدف من هذا
الم�شروع هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة
في الدولة؛ حيث ت�شير المعطيات �إلى �أن الطلب
على الكهرباء �سيت�ضاعف بحلول عام  .2020ومن
المتوقع �أن يوفر الم�شروع نحو  5,600ميغاوات
من الكهرباء بحلول ذلك العام؛ ما �سي�ؤدي �إلى
تقلي�ص االنبعاثات الكربونية بمقدار  12مليون
طن �سنوي ًا تقريب ًا.
غير �أنّ هذا لم يجعل القيادة ال�سيا�سية تغفل
�أهمية اال�ستثمار الأمثل لموارد الطاقة الأحفورية
نفط وغاز ،وتوظيفها بكفاءة عالية لخدمة
من ٍ
�أهداف التنمية ال�شاملة .وفي الحقيقة ،ت�شكل
�صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات ع�صب
االقت�صاد .ويتبنى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» فل�سفة
عميقة ت�ستهدف ح�سن ا�ستخدام هذه الثروة
ور�شادة �إدارتها ،واال�ستثمار فيها ب�شكل فاعل،
لكي تظل عن�صر دخل م�ستدام للأجيال المقبلة.
وقد عبر عن ر�ؤيته تلك بقوله�« :إن ا�ستراتيجية

البترول لدولة الإمارات تقوم على ا�ستثمار الثروة
البترولية ب�صورة مدرو�سة ،ت�ضع في االعتبار
الوفاء بمتطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية
التي ت�ستهدف بناء �صرح للرخاء فوق �أر�ضنا،
تحقيق ًا لحياة �أف�ضل للإن�سان في دولة الإمارات.
كما ت�ضع في االعتبار بالقدر نف�سه تحقيق م�شاركة
الأجيال القادمة في بالدنا في الثروة البترولية».
وت�ستهدف دولة الإمارات زيادة اال�ستثمارات
النفطية تدريجي ًا لتو�سيع طاقتها الإنتاجية
النفطية ،من  2.76مليون برميل يومي ًا �إلى 3.5
مليون برميل يومي ًا بنهاية العقد الحالي .ويتوقع
الخبراء �أنْ تتمكن الدولة من تحقيق هذا الهدف؛
بف�ضل اال�ستثمارات الهائلة في القطاع .كما ت�سعى
القيادة ال�سيا�سية ،في نف�س المدى الزمني� ،إلى
م�ضاعفة القدرة التكريرية للدولة من � 527ألف
برميل يومي ًا �إلى مليون برميل يومي ًا .وكجزء من
�إنفاقها لتح�سين البنية التحتية ل�صناعة النفط،
انتهت المرحلة الأولى من قطار االتحاد (خط �شاه
– حب�شان) في نهاية  ،2014ليربط بين تطوير
بئر نفطي جديد بمحطة تكرير جديدة .كما يتوقع
�أن يرتفع �إنتاج الدولة من الغاز �إلى  7.5مليار
قدم مكعب من  6مليارات حالي ًا .وتحتل دولة
الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في
العالم؛ حيث ي�صل حجم احتياطياتها الم�ؤكدة
�إلى  97.8مليار برميل .فيما تعتبر خام�س دولة
في �إنتاج الغاز الطبيعي ،ويبلغ احتياطيها منه نحو
 2تريليونات قدم مكعب.
وفي �إطار االعتراف المتزايد بريادتها في قطاع
الطاقة العالمي ،وتحقيقها المعادلة ال�صعبة
كدولة نفطية تقود الجهود العالمية والإقليمية في
مجال الطاقة المتجددة والنظيفة ،فازت دولة
الإمارات ،في �أكتوبر  ،2014با�ست�ضافة القمة
العالمية للطاقة 2014؛ لت�صبح بذلك �أول دولة
من الدول الأع�ضاء في منظمة الدول الم�صدرة
للبترول (�أوبك) التي ت�ست�ضيف هذا الحدث
الهام منذ  11عام ًا.
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تقارن شركتكم بشركات أخرى
كيف
َ
منافسة؟

نتعامل مع �سيا�سة التوطين بمنهجية �شمولية،
فهي جزء ال يتجز�أ من كافة ن�شاطاتنا .نحن
ال نركز على زيادة �أرقام الموظفين المعينين
وح�سب ،بل نركز �أي�ضاً على نوعية وخلفية كل
�شخ�ص يتم تعيينه وكيف يمكن له �أن ي�ساهم
ب�شكل �إيجابي في نجاح ونمو المواطنين
الإماراتيين ب�شكل مبا�شر من خالل التدريب
والتطوير وغر�س ثقافة الأداء العالي� ،أو ب�شكل
غير مبا�شر من خالل تطبيق �أف�ضل الممار�سات
والخبرات التي من �ش�أنها �أن تح�سن من حياة
المواطنين الإماراتيين.
كيف تستقطبون المواهب
وما هي االستراتيجيات التي
تتبعونها؟

لقد �أ�صبح التوظيف اليوم �أكثر تعقيداً من قبل،
والطرق التي نتبعها ال�ستقطاب الموظفين
مختلفة تماماً حالياً عما كانت عليه قبل ع�شر
�سنوات عندما بد�أت �سيرتي المهنية في هذا
المجال.
على �صعيد �آخر� ،سجل ا�ستقطاب الموظفين
من خالل من�صات التوا�صل االجتماعي
نجاحاً كبيراً ،فنحن نجتذب حالياً المزيد
من الموظفين عبر هذه المن�صات التي تعتبر

�أداة مثالية الختيار المواطنين الإماراتيين
والوافدين والتفاعل معهم �أينما كانوا حول
العالم.
ً
أيضا فريق عمل ممتاز
«ولدينا
في دائرة التسويق واالتصال
المؤسسي يؤدي واجبه على
أكمل وجه في إطار تعزيز مكانة
شركة أدنوك للتوزيع في المجال
الفكري .ونحن نتعاون مع هذه
الدائرة باستمرار لتعزيز مكانتنا
كشركة مفضلة للعمل فيها،
والترويج لقيمنا وتحسين حضورنا
على ساحة اإلنترنت».

لقد ا�ستثمرنا �أي�ضاً في تطوير �أنظمتنا لتح�سين
َ
والم�ستقطبين ،ففي العام
تجربة المر�شحين
� 2012أطلقنا نظام «�سنايبر هاير» الذي يعتبر
ح ً
ال برمجياً متخ�ص�صاً ال�ستقطاب الموظفين
يز ّود مر�شحينا الإماراتيين والوافدين على حد
�سواء بتجربة �سل�سة ومميزة .كما ي�ساعدنا هذا
النظام على زيادة كفاءتنا ،فقد ا�ستقبلنا مث ً
ال
في العام  2015وحده ما يقرب من � 115ألف
طلب للعمل في ال�شركة ،حيث تم التعامل مع
 %95منها با�ستخدام النظام ،موفراً علينا 900
�ساعة كنا �سنق�ضيها لفح�ص الطلبات.

نطبق في «�أدنوك للتوزيع» عاد َة عمليات
التفح�ص الأ�سا�سية مثل تحديد المعايير ،كما
نطبق مقايي�س �أخرى مثل قيا�س فعالية ح�ضور
محللي التوظيف لدينا على �ساحة الإنترنت
من خالل م�ؤ�شر متخ�ص�ص في هذا المجال،
ونقي�س �أي�ضاً قوة عالمتنا التجارية با�ستخدام
م�ؤ�شرات العالمات التجارية للمواهب .وقد
احتلت �شركتنا مواقع متقدمة في العام
 2015ب�صفتها �إحدى �أكثر ال�شركات الجاذبة
للموظفين في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا على موقع «لينكدن» ،كما حقق محللو
التوظيف لدينا مراتب عالية على هذا الموقع.
وقد حظيت بفر�صة ق�ضاء عدة �أ�سابيع في
مكاتب �شركة النفط الفرن�سية توتال في باري�س
ولندن ،حيث تمكنت من التعرف على �أف�ضل
الأنظمة والعمليات المتبعة في مجال التوظيف
والمهام الموكلة لمحللي التوظيف لديها.
وتتمثل �إحدى النقاط الإيجابية �أي�ضاً في عدم
اعتمادنا على �شركات التوظيف المتخ�ص�صة
الجتذاب المواهب ،فنحن نقوم باجتذاب
وتوظيف المواطنين الإماراتيين والوافدين
ب�شكل مبا�شر .وفي العام  2015وحده ،قمنا
بتوظيف عدد من المواطنين الإماراتيين
من ذوي الخبرة �إ�ضافة �إلى موظفين وافدين
من خم�س جن�سيات جديدة ،من �أ�ستراليا
�إلى الأرجنتين ،وبدون �أية نفاقات ل�شركات
التوظيف .وفي هذا الإطار ،ن�سعى دائماً �إلى
تح�سين �إدارتنا من خالل تطوير مهارات
موظفينا واال�ستثمار في التقنيات وعمليات
�إعادة الهند�سة.
ما الخطوة التالية ضمن أجندة
عمليات التوظيف لديكم؟

نعمل منذ فترة على تطوير من�صة الوظائف
على موقعنا الإلكتروني ،و�سوف يتم �إطالقها
قريباً ان �شاء اهلل.
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علي مبارك الهاللي
مدير إدارة التوظيف باإلنابة
ً
حاليا إدارة التوظيف في شركة أدنوك للتوزيع باإلنابة،
أدير
حيث تتمحور مسؤوليتي حول قيادة جميع أنشطة التوظيف

ومبادراتها وضمان استقطاب أفضل المواهب من األسواق
المحلية والعالمية بشكل فعال ومستمر ووضعها في مكانها

الصحيح .كما أهدف إلى بناء فريق عمل يتمتع بالكفاءة
ومساعدة الموظفين على تحقيق التميز لهم ولفرق عملهم
بشكل عام.

لذا ف�إن القرارات التي نتخذها لتوظيف
المواهب لها ت�أثير مبا�شر على منتجاتنا
وخدماتنا و�آراء النا�س ب�شركتنا.
ما هي االستراتيجية التي
تتبعونها؟

كيف ستتغير مهامك اليومية اآلن
بعد تقلدك لهذا المنصب؟

لقد زادت مهامي وم�س�ؤولياتي في الواقع ،ف�أنا
الآن ملزم بالإ�شراف على �أداء فريق العمل
وعلي �أن �أحر�ص دائماً على تحفيز الزمالء
ّ
و�إ�شراكهم لكي يتمكنوا من تحقيق م�ؤ�شرات
الأداء الرئي�سية و�أهداف الإدارة.
44

كيف تشعر اآلن وأنت تدير
إدارة التوظيف في شركة
أدنوك للتوزيع؟

ي�شرفني �أن �أتحمل هذه الم�س�ؤولية الكبيرة.
�إن الموظفين هم المك ّون الأهم في �أي �شركة،
وتعتبر �أدنوك للتوزيع �شركة كبيرة جداً ومنوعة
ت�ؤثر على حياة النا�س في كافة �أنحاء الإمارات.

لدينا ا�ستراتيجية توظيف وا�ضحة مبنية على
ا�ستراتيجية الموارد الب�شرية الرامية �إلى
تعزيز مكانة ال�شركة لتكون الخيار المف�ضل
للموظفين ،ف�ض ً
ال عن اجتذاب وتطوير
المواهب والحفاظ عليهم لتحقيق النمو
وتر�سيخ ثقافة الأداء العالي .ونحن نلتزم بهذه
اال�ستراتيجية من خالل تطبيق عدة مبادئ
�أ�سا�سية في عملنا ،وقيا�س كل من نقوم به،
وفهم �أعمالنا ومتطلباتها ب�شكل �شامل ،ومعرفة
القطاع ،والتعرف على م�ستجدات ال�سوق،
وعدم التنازل عن الجودة ،والبحث الدائم عن
التطور.
كيف تقومون بدفع وتيرة برنامج
التوطين؟

تقنية المعلومات

�إذا �أردنا تعريف الذكاء الإ�صطناعي ،فيمكن
الإ�شارة على �أنه عبارة عن برامج �صممت من
قبل مبرمجين متخ�ص�صين ،بهدف �أداء وظائف
معينة �شبيهة لما يقوم به الإن�سان ،وبالتالي
يمكن اعتبارها على �أنها �أدمغة �صناعية تفكر
وتقرر و�أحيانا ،وتناف�س المخ الب�شري ولذلك
�أطلق عليها م�سمى الذكاء الإ�صطناعي الذي
�أطلق للمرة الأولى في العام  1956عن طريق
عالم الحا�سوب «جون مكارثي» في �إحدى
الم�ؤتمرات العلمية.
ربما ي�س�أل �سائل فيما �إذا كان الذكاء الإ�صطناعي
من �صنع الب�شر ،فلم كل هذا التخوف من هذا
التطور التكنولوجي ،حيث �أنه بالإمكان التحكم
وال�سيطرة طالما هي من �صنع الب�شر؟ والجواب
�أن هذه التكنولوجيا ت�ستطيع في فترة ق�صيرة
جداً محاكاة الب�شر وتدريجيا التغلب عليه
منظراً لما تمتاز به من �سرعة الفهم والتحليل
ب�سبب العمليات الح�سابية المعقدة التي يمكنها
القيام بها ،وبالتالي ت�ستطيع �أن تفكر مثل
الإن�سان و�إتخاذ قرارات معينة ربما تكون �أحيان
�ضد الب�شر وما نراه في �أفالم الخيال العلمي
لي�س ببعيد.
لقد حقق العلماء قفزة قوية في تطوير الذكاء
اال�صطناعي وذلك ب�إنتاج �شبكات ع�صبية
�صناعية �شبيه بما يمتلكه االن�سان من حيث
قدرتها على التعلم والتطور ب�شكل ذاتي ،وقد
�سميت «بالتعليم العميق».
و�شملت مجاالت �إ�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
نواحي كثيرة في حياتنا منها الطبية،
التعليمية ،اللغوية وحتى في مجال الألعاب
والمحاكاة .ففي المجال الطبي يتم �إ�ستخدام
هذه التقنية في التحاليل الطبية با�ستخدام
المنطق والخوارزميات� ،أما في مجال الألعاب
والمحاكاة فقد �أ�صبحت هذه التقنية تناف�س
الإن�سان في الألعاب الإلكترونية وتتغلب عليه

�أحيانا وذلك با�ستخدام الإحتماالت وال�سرعة
في اتخاذ القرارات.
وعلى هذا النحو فقد تم �إ�ستخدام هذا التطور
لتخطيط رحالت رواد الف�ضاء ،وكذلك درا�سة
حاالت الطق�س وغيرها� .أما �أف�ضل تطبيق
للذكاء الإ�صطناعي لإ�ستخدام الأفراد والذي
�سي�ؤدي �إلى تغيير في طريقة حياتنا وتعاملنا
مع الأجهزة والبرامج فهو تطبيق «م�ساعد
جوجل» حيث تقوم �شركة جوجل بتطويره
و�إ�ستحداثه بهدف ربط الإن�سان بما حوله من
المعلومات ،وبالتالي التحرك واتخاذ القرارات
بناء عَلى تلك المعلومات وبدون انتظار و�صول
المعلومة بالطرق التقليدية.
وبعدما تطرقنا �إلى الذكاء اال�صطناعي
ومجاالت �إ�ستخدامه ،دعونا نتكلم باخت�صار عن
االن�سان الآلي �أو ما ي�سمى بالروبوتات ،والتي
تعتبر �إحدى تج�سيدات الذكاء اال�صطناعي� .أي
بمعنى �آخر� ،إ�ستخدام �أطراف �صناعية تتحرك
وتت�صرف بنا ًء على تعليمات الر�أ�س (الذكاء
اال�صطناعي) لأداء مهام معينة بد�أت ب�أمور
عادية كحمل ونقل الأ�شياء وتطورت لتدخل
مجالت الت�صنيع والإنتاج وو�صلت �إلى مرحلة
�إجراء العمليات الجراحية الدقيقة .ووفقاً
للدرا�سات ،فمن المتوقع �أن تحل الروبوتات
مكان الأيدي العاملة في البيوت �أو ال�شركات
فح�سب ،بل يخبرنا الم�ستقبل �أنه وقريبا
�ستعج �أج�سامنا بروبوتات النانو ال�صغيرة جدا
في الحجم والتي ب�إمكانها مراقبة الج�سم من
الداخل لت�شخي�ص الأمرا�ض ومعالجتها في
نف�س الوقت.
والآن دعونا نتطرق باخت�صار �إلى م�صطلح
«�إنترنت الأ�شياء» .فقد ظهر هذا الم�صطلح
في الآونة الأخيرة بعد الإنت�شار الوا�سع
للأجهزة والمعدات المت�صلة بالإنترنت ،بدءاً
من الهواتف الذكية و�صو ًال �إلى الأجهزة

المنزلية والح�سا�سات وانتهاء بال�سيارات
والمعدات الإلكترونية؛ وبح�سب الإح�صاءات
ف�إنه من المتوقع و�صول عدد الأجهزة المت�صلة
بالإنترنت (�أوببع�ضها) �إلى  12مليار بحلول عام
.2020
ويمكنني �أن �أقدم لكم مثا ًال واحداً يجمع بين
الذكاء اال�صطناعي ،الإن�سان الآلي و�إنترنت
الأ�شياء� ،أال وهي ال�سيارة ذاتية القيادة التي
بد�أت �شركة جوجل بتطويرها ،نظراً لما تجمعه
من تقنيات مختلفة واعتمادها على تكنولوجيا
«البيانات ال�ضخمة».
�أما على �صعيد «�أدنوك للتوزيع» ،ف�إنه يمكنها
الإ�ستفادة من الذكاء اال�صطناعي في مجاالت
عدة ،منها على �سبيل المثال ال الح�صر – ربط
كافة الأجهزة في محطات الخدمة ببع�ضها
ب�صورة تمكنها من تقديم �أف�ضل الخدمات،
والإبالغ عن �أية �أعطال وكذلك ربط المركز
الرئي�سي بجهات �أخرى مثل الأر�صاد الجوية
لمعرفة حالة الطق�س �أو بالدفاع المدني
ل�سرعة الإ�ستجابة للطوارئ� .أما ومن ناحية
عمالء محطات الخدمة ،فيمكن تعديل
الم�ضخات لتتعامل معهم عبر الروبوتات
وتتكلم معهم لمعرفة نوع الخدمة المطلوبة
�أو �إخبارهم بوجود عر�ض معين في الواحة �أو
غ�سيل ال�سيارات.
أفضل تطبيق للذكاء
اإلصطناعي إلستخدام األفراد
والذي سيؤدي إلى تغيير في
طريقة حياتنا وتعاملنا مع
األجهزة والبرامج فهو تطبيق
«مساعد جوجل»
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أخبار أدنوك للتوزيع

التكنولوجيا قادمة ال مفر:

الذكاء االصطناعي

زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

ً
مجددا في العدد الخامس من سلسلة مقاالت «التكنولوجيا قادمة ال مفر»
أعود إليكم
حيث تطرقنا إلى المواضيع التي تندرج تحت المنصة الثالثة من التكنولوجيا وهي باختصار
التطبيقات المتنقلة ،الحوسبة السحابية ،البيانات الضخمة ووسائل التواصل اإلجتماعي.
في هذا العدد سوف أتطرق إلى الذكاء اإلصطناعي واإلنسان اآللي (الروبوت) باإلضافة
إلى إنترنت األشياء ،حيث أنه وبشكل تكاملي ،تعد كل هذه األنواع من التكنولوجيا مرتبطة
ببعضها وسنوضح ذلك في هذا المقال.
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وفي �إطار التزامها بت�شجيع مختلف دوائر ال�شركة وموظفيها على عر�ض ابتكاراتهم
المتخ�ص�صة في مجاالت عملهم ،كرمت «�أدنوك للتوزيع» الفائزين بالدورة الثالثة
لبرنامجها الداخلي لل�صحة وال�سالمة والبيئة .وكانت �أعداد الم�شاركات في ن�سخة
هذا العام من البرنامج قد �سجلت زيادة عن العام الما�ضي ،حيث بلغ عددها 58
م�شاركة وبن�سبة زيادة مقدارها  %57عن م�شاركات عام  2015والتي بلغت 37
م�شاركة.
وح�ضر حفل التكريم �إلى جانب �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة
لـ «�أدنوك للتوزيع»؛ عدد من �أع�ضاء الإدارة العليا و�أ�صحاب الم�شاريع الم�شاركة
ومجموعة من موظفي ال�شركة ،حيث �أعلن الرا�شدي عن قائمة الم�شاريع الفائزة
�ضمن الفئات ال�ستة الرئي�سية والتي ت�ضم العمليات ،وال�ش�ؤون الفنية ،والرئي�س
التنفيذي ،ومبيعات التجزئة ،والمبيعات التجارية وال�ش�ؤون الإدارية ،حيث كرم
الرا�شدي �أ�صحاب الم�شاريع الفائزة و�أ�صحاب الم�شاريع الو�صيفة عن كل فئة،
ب�إجمالي  12م�شروع ًا.
وفي كلمته في افتتاح الحفل ،قال الرا�شدي« :ي�سعدني بهذه المنا�سبة �أن �أه ّنئ
الفائزين بالمركز الأول ومركز الو�صيف في كافة الفئات ،نظر ًا لما حققوه من
�إنجازات مميزة وما بذلوه من جهود في �سبيل تعزيز �أداء وم�ستويات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة في �شركتنا .نحن على ثقة كاملة ب�أن مثل هذه المبادرات �ستعزز
من ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة لدى ال�شركة والموظفين والمقاولين ،الأمر
الذي �سيعود بالنفع عبر �إحراز تغييرات �إيجابية في �شركة «�أدنوك للتوزيع» وتحقيق
طموحاتنا في هذا الجانب الذي يعد �أ�سا�سي ًا في مجاالت عملنا».
و�ضمت الم�شاريع الفائزة بالمركز الأول «مفهوم جديد لتخزين الغاز الم�سال» عن
فئة العمليات ،و»تعبئة الغاز الطبيعي الم�ضغوط – حل م�ستدام» عن فئة ال�ش�ؤون
الفنية ،و»محطات �أدنوك للخدمة الذكية» عن فئة الرئي�س التنفيذي ،و»التزم
بالقواعد وو ِفر �أدوات ال�سالمة» عن فئة مبيعات التجزئة ،و»المحطة المتنقلة لتعبئة
وقود الطائرات» عن فئة المبيعات التجارية و»نتحرك لخدمتكم! تدريبات �أ�سا�سية
على مكافحة الحرائق والإ�سعافات الأولية من خالل ا�ستخدام الوحدة المتنقلة
للتثقيف ب�إجراءات ال�سالمة» عن فئة ال�ش�ؤون الإدارية.
بينما �ضمت قائمة الم�شاريع الو�صيفة «�صناعة ال�شحم المركب بالتقنية الحديثة»
عن فئة العمليات ،و»�إطالة دورة حياة الأ�صول» عن فئة ال�ش�ؤون الفنية ،و»نقر،
�إعجاب ،تبني – تغيير الممار�سات للتوعية بال�سالمة» عن فئة الرئي�س التنفيذي،
و»نقر ،خطوات �أقل ،وقت �أقل = عملية تفتي�ش فعالة» عن فئة مبيعات التجزئة،
و»تعبئة وقود الطائرات مع �إيقاف المحرك» عن فئة المبيعات التجارية و»نظام
الكفاءات» عن فئة ال�ش�ؤون الإدارية.

صحة وبيئة وأمن وسالمة
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صحة وبيئة وأمن وسالمة

أشاد سعيد مبارك
الراشدي ،الرئيس
التنفيذي باإلنابة
لشركة "أدنوك
للتوزيع" ،خالل
الحفل السنوي
الثالث لبرنامج الشركة
الداخلي للصحة
والسالمة والبيئة؛
بالمشاركات المقدمة
لبرنامج المسابقة
ً
مؤكدا
ونوعيتها،
على أن الشركة
ً
ً
مستمرا
تقدما
تشهد
ً
ً
قويا في
وزخما

برنامجها الداخلي
للصحة والسالمة
والبيئة منذ إطالقه
قبل  3سنوات.
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صحة وبيئة وأمن وسالمة

أدنوك للتوزيع تكرم الفائزين بجوائز
برنامجها الداخلي للصحة والسالمة
والبيئة
وأشار سعيد مبارك الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
لشركة "أدنوك للتوزيع" ،خالل الحفل أن البرنامج يساهم
في تعزيز قدرة "أدنوك للتوزيع" على االرتقاء بمستويات

الصحة والسالمة والبيئة في كافة المرافق التابعة لها،
ً
فضال عن دوره في التوعية بهذا النوع من القضايا وتنمية

ثقافة الصحة والسالمة والبيئة".
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كوادر وطنية

عبدالله محمد عبدالله آل علي

تاريخ التعيين� 10 :أغ�سط�س2014 ،
م�سمى الوظيفة :م�شرف نوبة محطة خدمة يا�س
�شمال

أخبرنا ،ماذا يعني لك العمل
في أدنوك للتوزيع؟

لطالما كان العمل مطلب ًا �ضروري ًا وفي�ص ًال هام ًا في
حياة الإن�سان .وبالن�سبة لي �شخ�صي ًا ،ف�إن العمل
في �شركة �أدنوك للتوزيع التي تعتبر من ال�شركات
المميزة في مجالها على م�ستوى المنطقة والعالم؛
يعد من �أبرز النجاحات التي يمكن �أن �أحققها
خالل م�سيرتي المهنية.

ما هي المهام اليومية
المنوطة بك؟

كم�شرف نوبة في محطة يا�س �شمال للخدمة،
هناك العديد من المهام اليومية المنوطة بي،
وفي مقدمتها الت�أكد من جودة و�سالمة عمليات
المبيعات على اختالفها ،و�ضمان �سير العمل وتلبية
احتياجات عمالء المحطة من جميع النواحي.

كمواطن إماراتي ،هل ترى
أن هذه الوظيفة تحقق
طموحاتك العملية؟

بالطبع ف�أنا �أحب وظيفتي فهي ت�ساعدني على
اكت�شاف ذاتي وتطويرها ،فقد �أتاحت لي هذه
الوظيفة القدرة على تطبيق المهارات التي �أتعلمها
يوم ًا بعد يوم ،وبالتالي تحقيق التميز والريادة
في العمل ،وهو من �أ�سمى ما يمكن �أن يطمح له
الإن�سان.

ما هي التحديات العملية
اليومية التي تواجهك في
أداء مهامك الوظيفية في
محطة الخدمة؟
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�أهم تحدي �أواجهه يومي ًا في العمل؛ هو عدم تقبل
النا�س لفكرة عملي كمواطن في محطة الخدمة.
ولكنني ال �أرى �أي دافع �أو �سبب يمنعني من �شغل
هذه الوظيفة وخدمة بلدي ،فخدمة الوطن ال
تقت�صر على مجال �أو قطاع معين.
ومن التحديات الأخرى التي �أواجهها ،هو ما
تتطلبه مني وظيفتي للتعامل مع عمالء من مختلف
الجن�سيات وبالتالي لغات وثقافات �أخرى ،الأمر
الذي قد يجعل التوا�صل مع بع�ضهم �أمر ًا �صعب ًا
للغاية .ويكمن التحدي في هذا؛ بموا�صلة البحث
عن الطريقة المثلى لمواجهة التحديات والو�صول
�إلى ر�ضى العميل.

ما هي الرسالة التي تتوجه
بها إلى الشباب اإلماراتي
ممن في بداية مسيرتهم
المهنية أو الخريجين الجدد؟

عادة ما يكون الموظف الحديث �أو الخريج الجديد
حائر في بداية م�شواره المهني فهو يحاول في هذه
المرحلة اكت�شاف ذاته والعثور على الوظيفة التي
تنا�سبه ،والتي يطمح �أن يطبق من خاللها ما
يمتلك من مهارات لي�ستمتع وي�شعر بالر�ضا والوالء
لعمله وليكون �شخ�صا منتجا ومبدعا للو�صول
لطموحه و�أحالمه .ولذلك� ،أدعوهم جميع ًا للبحث
عن �شغفهم في الوظيفة الم�ستقبلية ،دون النظر
�إلى موقعها �أو كيفية �أدائها ،و�أن يكونوا قدوة من
�سي�أتي بعدهم من �أجيال.

ما هي خططك وتطلعاتك
المستقبلية لتطوير وتعزيز
مسيرتك المهنية في
«أدنوك للتوزيع»؟

�أحاول جاهد ًا تحقيق �أهدافي المهنية ،وذلك من
خالل ال�سعي لتطوير مهاراتي ال�شخ�صية ،ف�أنا
ان�سان �شغوف محب لتعلم كل ما هو جديد ومتعلق
بمجالي المهني.

كوادر وطنية

عبدالرحمن عبدالله الجنيبي

تاريخ التعيين 26 :فبراير2013 ،
م�سمى الوظيفة :ناظر محطة خدمة ال�شوامخ
�شمال

أخبرنا ،ماذا يعني لك العمل
في أدنوك للتوزيع؟

يعتبر العمل في �أدنوك للتوزيع فر�صة لك�سب
مهارات في كافة المجاالت وذلك من خالل
التعامل مع ر ّواد محطة الخدمة ،وزمالئي و�أع�ضاء
فريق العمل ،ف�ض ًال عن موردي ال�شركة ،الأمر
الذي مكنني من امتالك مهارات جديدة وتطوير
قدراتي الإدارية ،وعزز طموحاتي للم�ستقبل.

ما هي المهام اليومية
المنوطة بك؟

كناظر لمحطة خدمة «�أدنوك للتوزيع» ت�شمل
مهامي اليومية �إدارة المحطة الخدمة من جميع
النواحي والحر�ص على توفير ال�سالمة الكاملة
لمرتاديها و�أع�ضاء فريق العمل فيها ،ومراقبة
معايير ال�صحة وال�سالمة والبيئة في تقديم
الخدمات المرافقة كخدمة تعبئة الوقود وتغيير
الزيوت وغ�سيل ال�سيارات و�أ�سطوانات الغاز.
كما �ألتزم باال�شراف على متجر واحة �أدنوك
والحر�ص على جاهزيته ب�شكل كامل لت�سهيل عملية
الت�سوق على العمالء .وك�أي وظيفة �أو مكان عمل،
ال تخلو �ساعات العمل من بع�ض الم�شكالت ،الأمر
الذي �أحر�ص فيه كل الحر�ص على حلها جنب ًا �إلى
جنب مع فريق العمل.

كمواطن إماراتي ،هل ترى
أن هذه الوظيفة تحقق
طموحاتك العملية؟

طموحاتي عالية للغاية ،وقد اكت�سبت من هذه
الوظيفة كيفية التعامل مع النا�س من حيث العمر
والجن�سيات الأخرى ،وطريقة حل الم�شكالت في

بع�ض المواقف ،ف�ض ًال عن التعرف على �أهمية
توخي الدقة في �أداء العمل ب�شكل �أف�ضل .كما
�أحر�ص دوم ًا على �أن يكون لي الوقت الخا�ص الذي
يمكنني من تحقيق طموحاتي الم�ستقبلية وتفتح
فكري.

ما هي التحديات العملية
اليومية التي تواجهك في
أداء مهامك الوظيفية في
محطة الخدمة؟

�أعتبر �أن كل ما هو �أمامي تحدي ًا م�ستقل بذاته،
�سوا ًء �أكان �ضغط العمل �أو العمالء والموظفين
�أو الوقت ،ف�إنجاز العمل في الوقت المحدد
و�إر�ضاء العمالء والموظفين يعتبر �إنجاز لكل هذه
التحديات.

ما هي الرسالة التي تتوجه
بها إلى الشباب اإلماراتي
ممن في بداية مسيرتهم
المهنية أو الخريجين الجدد؟

�أدعوهم لالن�ضمام �إلى �أ�سرة �أدنوك للتوزيع ،حيث
�سيكون جميع موظفي ال�شركة دائم ًا معكم ليمدوا
لكم يد العون ،لنحقق �سوي ًا المزيد من الإنجازات
ل�شركتنا ووطننا الحبيب.

ما هي خططك وتطلعاتك
المستقبلية لتطوير وتعزيز
مسيرتك المهنية في
«أدنوك للتوزيع»؟

كان عملي في �أدنوك للتوزيع بداية لخططي في
اكت�سابي الخبرات .وهي بداية الم�سيرة نحو
الم�ستقبل بالجد والعمل ،لتطوير الذات والفكر.
بالأم�س كنت م�شرف محطة خدمة ،وها �أنا اليوم
ناظر محطة ،وطموحي الآن هو �أن �أ�شغل من�صب
مدير مبيعات.
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كوادر وطنية

عبدالرحمن صالح الصيعري

تاريخ التعيين 15 :يوليو2014 ،
م�سمى الوظيفة :م�شرف نوبة ،محطة خدمة
ال�شوامخ جنوب

أخبرنا ،ماذا يعني لك العمل
في أدنوك للتوزيع؟

�أعتبر العمل ل�شركة �أدنوك للتوزيع فر�صة هامة
المتالك م�سيرة عملية مميزة ،نظر ًا لكونها
واحدة من �أهم ال�شركات في مجال ت�سويق وتوزيع
المنتجات البترولية محلي ًا و�أكثرها تطور ًا على
الم�ستوى العالمي .وال يمكن لأي موظف �إغفال
الم�ستوى المتطور من الخبرات المكت�سبة وحجم
الم�س�ؤوليات اليومية؛ التي يجب على الموظف
ا�ستثمارها كفر�صة للتطور الوظيفي ولي�س فقط
تنفيذ المهام الموكلة �إليه.

ما هي المهام اليومية
المنوطة بك؟

�إنطالق ًا من من�صبي الوظيفي كم�شرف نوبة� ،أقوم
بتوزيع المهام على فريق العمل �ضمن محطة خدمة
ال�شوامخ جنوب ،كل ح�سب اخت�صا�صاته وقدراته،
وذلك ف�ض ًال عن عمليات التوا�صل المبا�شر مع كافة
وحدات العمل ذات العالقة �ضمن �أدنوك للتوزيع
كق�سم ال�صيانة وتقنية المعلومات وغيرها.

كمواطن إماراتي ،هل ترى
أن هذه الوظيفة تحقق
طموحاتك العملية؟

ال �سقف �أبد ًا لطموحاتي ،و�أنا �أعمل من موقعي هذا
لبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق الأف�ضل دوم ًا
و�أ�ؤكد �أنني قادر على تحقيق النجاح ،والو�صول
�إلى القمة والحفاظ عليها دائم ًا.
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ما هي التحديات العملية
اليومية التي تواجهك في
أداء مهامك الوظيفية في
محطة الخدمة؟

من وجهة نظري� ،أرى �أن الحفاظ على ال�سمعة
الطيبة والمميزة لأدنوك للتوزيع هو التحدي
الأكبر والأبرز لي .كما �أن التعامل اليومي مع عدد
كبير من الجمهور وعمالء ال�شركة والذين ينتمون
�إلى جن�سيات مختلفة ،وبذل كافة الجهود الممكنة
للتعامل معهم والت�أكد من ر�ضاهم دائم ًا ،الأمر
الذي ي�شعرني دوم ًا بال�سعادة لتعرفي على طريقة
تفكيرهم و�أولوياتهم الخا�صة بنوعية المنتجات
والخدمات التي تقدمها ال�شركة.

ما هي الرسالة التي تتوجه
بها إلى الشباب اإلماراتي
ممن في بداية مسيرتهم
المهنية أو الخريجين الجدد؟

�أن�صح �إخواني من ال�شباب الإماراتي ب�أن ي�ضع
العمل في محطات الخدمة �أو باقي المرافق التابعة
ل�شركة �أدنوك للتوزيع �ضمن قائمة البحث لديهم،
نظر ًا لما تقدمه ال�شركة من فر�ص تطور وظيفي
مميز ،ولكونها �إحدى ال�شركات الوطنية الرائدة.

ما هي خططك وتطلعاتك
المستقبلية لتطوير وتعزيز
مسيرتك المهنية في
«أدنوك للتوزيع»؟

دائم ًا ما �أتطلع للترقى �إلى من�صب وم�س�ؤولية �أكبر
و�أن �أتمكن من موا�صلة تطوير قدراتي ،والم�ساهمة
في تدريب زمالئي في العمل والموظفين الجدد
وتمكينهم من القيام بمهامهم على �أتم وجه،
لي�ساهموا جميع ًا في الحفاظ على مكانة ال�شركة.

كوادر وطنية

فاطمة علي سالم الهاشمي

تاريخ التعيين 17 :يونيو2014 ،
م�سمى الوظيفة :م�شرفة متجر واحة �أدنوك،
محطة خدمة المعرا�ض

أخبرينا ،ماذا يعني لك
العمل في أدنوك للتوزيع؟

�شخ�صي ًا� ،أ�ؤمن �أن العمل �ضمن �أي من الدوائر �أو
المرافق التابعة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» يعد عم ًال
مخت�ص ًا بخدمة المجتمع ،نظر ًا العتبار ما تقدمه
ال�شركة من منتجات وخدمات �أ�سا�س ًا في ت�سيير
متطلبات الحياة اليومية على ال�صعيد العملي
وال�شخ�صي.

ما هي المهام اليومية
المنوطة بك؟

كم�شرفة متجر واحة �أدنوك ،هناك العديد من
المهام اال�شرافية الموكلة لي ،تبد�أ من الت�أكد من
التزام موظفي الواحة بتقديم الخدمات للجمهور
على �أتم وجه وقدرتهم على القيام بمهامهم،
ف�ض ًال عن متابعة البريد االلكتروني الخا�ص
بالواحة ،لناحية �أي طلبات �إدارية �أو ذات عالقة
بالعمل اليومي �ضمن الواحة.
هذا وتعد عملية مراقبة جودة المنتجات
و�صالحيتها وتوافرها واحدة من �أبرز المهام التي
�أقوم بتنفيذها �ضمن �ساعات عملي اليومية ،الأمر
الذي يمكنني من دعم توجهات ال�شركة الهادفة
�إلى توفير �أكثر المنتجات جودة للم�ستهلكين.

التعامل مع كافة �أطياف المجتمع ،وما تتطلبه
من بذل لكافة الجهود الممكنة في �سبيل توفير
�أف�ضل م�ستويات الخدمة لهم .كما يعد ما تقدمه
�أدنوك للتوزيع من فر�ص للتطور الوظيفي لم�شرفي
النوبات في متاجر واحة �أدنوك دافع ًا �إ�ضافية لي
لبذل �أق�صى الجهود في �أداء �أعمالي.

ما هي التحديات العملية
اليومية التي تواجهك في
أداء مهامك الوظيفية في
محطة الخدمة؟

مع اليوم الأول في العمل ،بد�أت التعرف �شيئ ًا
ف�شيئ ًا على التو�سع الكبير والت�شعب في المجاالت
والخدمات المندرجة تحت «�أدنوك للتوزيع» ب�شكل
عام ،ومحطات الخدمة المنت�شرة في كافة �أنحاء
الدولة ومرافقها المختلفة ب�شكل خا�ص .وتما�شي ًا
مع ذلك ،و�ضعت ن�صب عيني منذ البداية �أن
�أتعرف ب�شكل �أكبر على مختلف مجاالت العمل
�ضمن ال�شركة ،و�أن �أحقق التميز �ضمن المهام
الموكلة لي كم�شرفة متجر واحة �أدنوك بمحطة
خدمة المعرا�ض.

ما هي الرسالة التي
تتوجهين بها إلى الشباب
اإلماراتي ممن في بداية
مسيرتهم المهنية أو
الخريجين الجدد؟

كفتاة �إماراتية� ،أعتقد �أن عملي �ضمن محطة
خدمة �أدنوك قد يعد �أمر ًا م�ستغرب ًا لدى البع�ض.
لكن �إيماني ب�أن خدمة الوطن ال تنح�صر في وظيفة
معينة دفعني �إلى التقدم بطلب هذه الوظيفة
لأقدم مع زمالئي الإماراتيين في هذا المجال
مثا ًال واقعي ًا وحي ًا لجميع بنات و�أبناء وطني على �أن
العمل لخدمة دولتنا ومجتمعنا ال يجب �أن يرتبط
بتحقق �شروط �أو ظروف خا�صة.
�أعتقد �أن االلتزام بالعمل والحر�ص على اكت�ساب
المزيد من الخبرات؛ �أول خطوة نحو تحقيق
النجاح ،وهو ما اختبرته �شخ�صي ًا خالل عملي
لقرابة عامين في �أدنوك للتوزيع.

ما هي خططك وتطلعاتك
المستقبلية لتطوير وتعزيز
مسيرتك المهنية في
«أدنوك للتوزيع»؟

خططي الم�ستقبلية ت�ستند �إلى موا�صلة التزامي
بال�سعي لالرتقاء الوظيفي �ضمن �أدنوك للتوزيع،
خا�صة و�أن خير و�سيلة للعمل �ضمن مواقع
�إدارية �أو �إ�شرافية هو الإنطالق من �أولى درجات
ال�سلم الوظيفي ،الأمر الذي من �ش�أنه تر�سيخ
معرفة الموظف بكافة المحاور والأعمال اليومية
للموظفين وما يواجههم من تحديات ميدانية.

كمواطنة إماراتية ،هل ترين
أن هذه الوظيفة تحقق
طموحاتك العملية؟

من وجهة نظري� ،إن هذه الوظيفة قادرة على
تحقيق ما �أطمح له في م�سيرتي العملية ،وتعزز
من تجاربي الحياتية ،نظر ًا العتمادها على واقع
العدد الحادي عشر 2016 -
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كوادر وطنية

محطات خدمة بإشراف

كوادر وطنية ٪100

تفخر أدنوك للتوزيع باإلعالن عن  4من محطات الخدمة التابعة لها في أبوظبي
تخضع إلشراف كامل وبنسبة  100%من قبل موظفين إماراتيين .وفي إطار
سعيها لتحقيق الريادة في كافة المشاريع والمبادرات التي تعتمدها الشركة،
يسرنا أن نقدم لكم نبذة عن مجموعة من هؤالء الموظفين ،للوقوف على
تجاربهم العملية وتسليط الضوء عليهم كمثال للشباب القدوة والمثابر.
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أخبار أدنوك للتوزيع
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مشاريع توسعية

"أدنوك للتوزيع" تفتتح متجر واحة
أدنوك  365في مبنى هيئة
المنطقة اإلعالمية ""TwoFour 54
بأبوظبي
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"

عن افتتاح متجرها العاشر من نوعه ضمن سلسلة متاجر
واحة أدنوك  ،365وذلك في مبنى هيئة المنطقة اإلعالمية
 TwoFour 54بأبوظبي .وتحرص الشركة على تجهيز هذا

النوع من المتاجر لتقديم أفضل الخدمـات وفـق أرقى معـايير
السالمة الغذائية العالمية على مدار  7أيام في األسبوع،
ً
يوما في السنة ،وهو ما يعكسه شعار المتجر.
365

و�صرح خالد هادي نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»« :يتما�شى افتتاح
هذا المتجر من �سل�سلة متاجر واحة �أدنوك  365مع الر�ؤية التو�سعية التي تعتمدها «�أدنوك للتوزيع» والهادفة
�إلى مواكبة حركة النمو االقت�صادي والعمراني الذي ت�شهده دولة الإمارات وتلبية الطلب الكبير على
مختلف الخدمات والمنتجات التي توفرها ال�شركة لكل من �أ�صحاب المركبات ،والقطاعات المتخ�ص�صة
وال�سكان».
وبالإ�ضافة �إلى العديد من الب�ضائع المختلفة والتي تلبي المتطلبات اليومية ك�إعادة تغذية بطاقة �سالك،
وكذلك اال�ستفادة من خدمات ال�صراف الآلي ومنتجات �أخرى متنوعة؛ �سيقدم المتجر الجديد �أمام
الجمهور مجموعة متنوعة من الب�ضائع واالحتياجات اال�ستهالكية اليومية ،كالمياه المعدنية والخ�ضراوات
والفواكه والمثلجات والمعلبات ومنتجات الألبان واللحوم و�أدوات المطبخ وال�صحف والمجالت و�إك�س�سوارات
الأجهزة النقالة.
تدار متاجر واحة �أدنوك التي �أخذت ا�سم ًا تجاري ًا لها وهو «متجر واحة �أدنوك »365؛ عبر موظفين
مخت�صين ومدربين على تقديم الخدمة المميزة ،وتمتاز باعتماد وتطبيق �أعلى م�ستويات ال�سالمة الغذائية
العالمية والمطابقة للمعايير المعتمدة على م�ستوى �إمارة �أبوظبي ،بما في ذلك مراقبة درجة حرارة
المنتجات ب�صفة منتظمة ويومية ،تخزين �صحي ومنظم لل�سلع والمنتجات الغذائية ،مراقبة �صالحية ال�سلع
والمنتجات الغذائية ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام �أحدث المعدات والأ�ساليب المعتمدة دولي ًا.
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مشاريع توسعية

محطة خدمة "الجزيرة" في
أبوظبي

محطة خدمة "األبراج"
في أم القيوين

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
«أدنوك للتوزيع» عن إعادة افتتاح محطة الجزيرة
للخدمة الواقعة على شارع الشيخة فاطمة بنت
ً
سابقا) بمدينة أبوظبي ،وذلك عقب
مبارك (النجدة
استكمال أعمال تطوير خدمات تعبئة الوقود بها،
والتي امتدت لفترة  8أسابيع .وتقدم المحطة باقة
المنتجات البترولية على مدار  24ساعة ،باإلضافة
إلى خدمة التسوق من متجر واحة أدنوك ،وخدمة
بيع اسطوانات الغاز المسال.

أعادت "أدنوك للتوزيع" افتتاح محطة
األبراج للخدمة الواقعة على شارع الملك
فيصل بمنطقة البطين في إمارة أم
القيوين؛ وذلك عقب إغالقها المؤقت
لمدة  3أسابيع الستكمال أعمال تغيير
خطوط تزويد الوقود األرضية وتنفيذ
أعمال الصيانة الدورية لكافة مرافق
محطة الخدمة .وتقدم محطة الخدمة
هذه مجموعة من المنتجات البترولية
والخدمات المصاحبة؛ بما في ذلك
خدمات التزود بالوقود إي بلس ،91
خاص  95والديزل الصديق للبيئة ،إلى
جانب خدمات تبديل الزيت للمركبات،
وبيع اسطوانات الغاز المسال وبطاقات
رحال إ-غاز.

تلتزم ال�شركة ب�ضمان الجودة العالية في كافة المرافق التابعة لها،
وتطوير الخدمات التي تقدمها محطات الخدمة �أمام الجمهور ،مع
الأخذ بعين االعتبار تنفيذ عمليات ال�صيانة وتطوير الخدمات �ضمن
خطه زمنية قيا�سية.

محطة خدمة "منطقة السفارات" في أبوظبي
عقب إغالقها لفترة زمنية وجيزة خصصت الستكمال أعمال تطوير خدمات تعبئة الوقود وتحويلها
إلى محطة خدمة ذكية ،أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" عن إعادة
افتتاح محطة منطقة السفارات للخدمة الواقعة على شارع الشيخ راشد بن سعيد (شارع المطار
ً
سابقا) في جزيرة أبوظبي ،حيث حرص المختصون لدى الشركة على تفقد نتائج عمليات
القديم
التحديث والتأكد من جاهزيتها لخدمة الجمهور قبيل إعادة االفتتاح.

نظر ًا لما ت�شهده «�أدنوك للتوزيع» من طلب متزايد على مختلف منتجاتها وخدماتها ،و�سعيها للو�صول �إلى �أف�ضل الم�ستويات والمعايير العالمية
في مجال المنتجات والخدمات .ت�ؤكد ال�شركة التزامها بتطبيق خطة �صيانة وتطوير دورية تخ�ضع لها كافة مرافقها ومحطات الخدمة التابعة
لها بهدف رفع جاهزيتها لمواكبة االحتياجات المتزايدة با�ستمرار.
العدد الحادي عشر 2016 -
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"أدنوك للتوزيع" ُتعيد افتتاح مجموعة محطات
خدمة بعد إنجاز أعمال الصيانة والتطوير الدورية
استكملت "أدنوك للتوزيع" خالل الربع الثاني من عام  2016أعمال الصيانة الدورية
لمجموعة من محطات الخدمة التابعة لها في مختلف المواقع بدولة اإلمارات
وأعادت افتتاحها أمام الجمهور لتقديم خدماتها المعهودة ضمن أعلى
مستويات الجودة .وحرصت الشركة على توجيه المختصين لديها على
تفقد نتائج عمليات التحديث والتأكد من جاهزية كافة مرافق محطات
الخدمة قبيل إعادة االفتتاح .واشتملت قائمة محطات الخدمة
التي أعيد افتتاحها ،كال من:
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وتمتاز محطة خدمة «عالم ال�سيارات» بامتدادها
على م�ساحة �إجمالية قدرها � 51ألف متر مربع،
ف�ض ًال عما ت�شمله من تجهيزات متنوعة تمكنها من
توفير الخدمة على مدار � 24ساعة يومي ًا لمدينة
عالم ال�سيارات التي تعد ال�سوق المخ�ص�ص لبيع
و�شراء ال�سيارات الم�ستعملة على م�ستوى مدينة
�أبوظبي.
وتعليق ًا على افتتاح محطة الخدمة الجديدة،
�صرح �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي
بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»�« :إننا فخورون
جد ًا بالإعالن عن افتتاح محطة خدمة ’عالم
ال�سيارات‘ الأكبر �ضمن �سل�سلة محطاتنا خالل
�أيام �شهر رم�ضان المبارك ،حيث ي�أتي هذا
االفتتاح كخطوة جديدة في م�سيرتنا التو�سعية
في مختلف مناطق دولة الإمارات ،وثمرة لنجاح
الجهود الم�شتركة التي بذلتها ’�أدنوك للتوزيع‘
و�شركائها في �سبيل دعم م�ساعي حكومة �إمارة
�أبوظبي لتنفيذ خطتها العمرانية ور�ؤية �أبوظبي
».2030
و�أ�ضاف الرا�شدي« :نلتزم في «�أدنوك للتوزيع»
بمواكبة حركة النمو االقت�صادي والعمراني الذي

ت�شهده دولة الإمارات ونحر�ص على تلبية الطلب
الكبير على خدماتنا ومنتجاتنا ،حيث حر�صنا
على درا�سة موقع مدينة عالم ال�سيارات للتعرف
على حجم ونوعية الخدمات التي من �ش�أنها تلبية
احتياجات وتطلعات م�شغلي معار�ض ال�سيارات
ور ّواد المدينة على �أتم وجه ،وقمنا بتوظيف كافة
�إمكانياتنا وخبراتنا لتحقيق ذلك ،الأمر الذي
انبثق عنه افتتاح محطة الخدمة اليوم لت�ضم باقة
متميزة جد ًا من الخدمات».
وت�ضم محطة خدمة «عالم ال�سيارات»  9جزر
لتعبئة الوقود بمختلف �أنواعه؛ حيث خ�ص�صت
 6جزر (ت�ضم  12م�ضخة) لتعبئة الوقود ب�أنواعه
الثالث �أي بل�س  ،91خا�ص  95و�سوبر � ،98إلى
جانب جزيرتين اثنتين (ت�ضم كل منهما م�ضخة
واحدة) لوقود الديزيل ال�صديق للبيئة ،وجزيرة
واحدة (ت�ضم م�ضختين اثنتين) للغاز الطبيعي
للمركبات الذي �سيتم توفيره في الم�ستقبل
القريب.
توفر محطة خدمة «عالم ال�سيارات» لر ّوادها
باقة متنوعة من الخدمات المتكاملة التي ت�شمل
التزود بالوقود وخدمة الت�سوق من متجر واحة

�أدنوك ،ومطاعم الم�أكوالت ال�سريعة ،والمخبز،
وخدمة ال�صراف الآلي ،والم�سجد بالإ�ضافة
�إلى خدمات غ�سيل ال�سيارات عبر م�سارين
للغ�سيل الآلي وم�سار واحد للغ�سيل اليدوي ،و10
م�سارات لتبديل الزيت� ،إلى جانب ور�ش مختلفة
وم�ستودع لتوزيع ا�سطوانات الغاز الم�سال ب�سعة
 400ا�سطوانة.
ونظر ًا لما تمتاز به محطة خدمة «عالم
ال�سيارات» من موقع ا�ستراتيجي �ضمن مدينة
عالم ال�سيارات المتخ�ص�صة بتجارة ال�سيارات
الم�ستعملة في �إمارة �أبوظبي ،ت�شمل قائمة
الم�شاريع الم�ستقبلية للتنفيذ في محطة الخدمة
هذه؛ ا�ستكمال المتطلبات الالزمة لت�شغيل
المركز المتكامل لفح�ص وت�سجيل المركبات
والذي يتكون من  4م�سارات للفح�ص ،وتنفيذ
�إجراءات افتتاح مكاتب ترخي�ص المركبات
و�شركات الت�أمين والطباعة� ،إلى جانب باقة
مختلفة من المرافق التي تهم العمالء ،و�إن�شاء
مركز خدمة ال�سيارات «�أوتو�سيرف» على غرار
مراكز الخدمة الثالثة الأخرى في مدينة
�أبوظبي ،وتوفير خدمة ا�ست�صدار بطاقات رحال
�إ – غاز.

العدد الحادي عشر 2016 -
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بحضور عبدالله سالم الظاهري،
مدير دائرة التسويق
والمبيعات في شركة بترول
أبوظبي الوطنية «أدنوك»؛

«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة
خدمة «عالم السيارات» في
مدينة عالم السيارات بأبوظبي

وسعيد مبارك الراشدي،
الرئيس التنفيذي باإلنابة
لشركة «أدنوك للتوزيع»؛
وكبار المسؤولين في
الشركة ،افتتحت «أدنوك
للتوزيع» محطة خدمة «عالم
السيارات» الواقعة في
منطقة الشامخة بأبوظبي،
والتي تعد األكبر على صعيد
خدمات الوقود واألحدث ضمن
سلسلة محطات الخدمة التابعة
للشركة على مستوى دولة
اإلمارات.
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وتمتاز محطة كابر للخدمة بمجموعة من المرافق
والخدمات القادرة على تلبية احتياجات عمالئها
على �أتم وجه ،حيث تتميز المحطة الجديدة بموقعها
اال�ستراتيجي ،واحتوائها على  6جزر ت�شمل 12
م�ضخة ،لتعبئة الوقود بنوعيه �إي بل�س  91والخا�ص
 ،95بالإ�ضافة �إلى وقود الديزل ،والغاز الطبيعي
للمركبات .وتقدم المحطة خدماتها من المنتجات
البترولية والخدمات الم�صاحبة على مدار � 24ساعة،
وذلك ف�ض ًال عن خدمة الت�سوق من متجر واحة
�أدنوك ،والمخبز بالإ�ضافة �إلى الم�سجد.
�أما محطة «�أم القيوين البحرية» للخدمة فتعد
الأولى من نوعها في دولة الإمارات لناحية التقنيات
والتجهيزات الذكية والمتخ�ص�صة بخدمة ال�صيادين
و�أ�صحاب القوارب البحرية ،حيث ت�شمل  3جزر ،منها
جزيرتان بحريتان وجزيرة برية واحدة ،وتقدم عبر
 4م�ضخات خيارات متعددة من الوقود هي�« :أي بل�س
 ،»91و»خا�ص  »95بالإ�ضافة �إلى الديزل ال�صديق
للبيئة .وتمتاز الم�ضخات البحرية المعتمدة بم�ستويات
عالية من الأمان والفعالية في تعبئة الوقود ،حيث

ت�صل �سرعتها في التعبئة �إلى  45جالون في الدقيقة
الواحدة.
وتعد محطة �أم القيوين البحرية للخدمة الإ�ضافة
الأحدث �إلى �شبكة «�أدنوك للتوزيع» من محطات
الخدمة على م�ستوى دولة الإمارات ،حيث ت�ستند
في تقديم خدمات تعبئة الوقود لل�صيادين و�أ�صحاب
المراكب البحرية؛ على مج�سم بحري عائم مزود
بك�شافات �ضوئية خا�صة لالرتقاء بجودة تقديم
الخدمة الليلية .كما يمتاز هذا المج�سم بت�صميمه
الم�ستند �إلى مواد مقاومة للحرائق وا�شتماله على
�أدوات خا�صة لمكافحة �أي ا�شتعال للنيران كطفايات
الحريق.
كما ز ّود العائم البحري بحواجز وممرات ال�سالمة
البحرية وفق ما تتطلبه معايير ال�صحة والبيئة
وال�سالمة المهنية المعتمدة ،بينما حر�صت «�أدنوك
للتوزيع» على تزويد محطة الخدمة بغرفة ا�ستراحة
مظللة تمكن ال�صيادين و�أ�صحاب المراكب البحرية
من اال�ستفادة منها �إلى حين ا�ستكمال تزويد قواربهم
بالوقود الالزم.

تواصل

"أدنوك للتوزيع"

نهجها التوسعي،
وتهدف للوصول

بعدد محطاتها على

مستوى الدولة إلى

أكثر من  450محطة
خدمة بحلول العام
 ،2017كما تلتزم

الشركة بتوظيف

مختلف إمكانياتها
وخبراتها لتزويد

محطات الخدمة

التابعة لها بالمرافق
والخدمات التي
تلبي احتياجات

عمالئها على أتم
وجه ممكن.
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أدنوك للتوزيع تفتتح محطة كابر للخدمة ومحطة
أم القيوين البحرية للخدمة في إمارة أم القيوين
ً
استنادا إلى ما تنفذه أدنوك للتوزيع من دراسات
ً
زمنيا
للتعرف على مواطن الطلب المتزايد والمرتبط

ً
ومكانيا مع مستجدات التطور العمراني واالقتصادي
ً
مؤخرا
في إمارة أم القيوين ،افتتحت أدنوك للتوزيع
محطتي كابر وأم القيوين البحرية للخدمة في اإلمارة.
وحرصت الشركة على تطبيق واعتماد موصفات

ومقاييس عالمية المستوى في هاتين المحطتين كما
سواء
في كافة محطات الخدمة األخرى التابعة لها،
ً
على مستوى البنية التحتية أو ما يختص بالمرافق

الخدمية المرفقة بالمحطات.
24

خدمات ومنتجات

أدنوك للتوزيع توفر التــمـــر
وزوار محطات
والماء لعمالء ّ
الخدمة خالل شهر رمضان
المبارك
مع بداية شهر رمضان المبارك ،أطلقت "أدنوك

للتوزيع" مبادرتها السنوية الخاصة بتقديم التمر

وزوار محطات الخدمة التابعة لها
والماء لعمالء
ّ
في أنحاء دولة اإلمارات ،خالل كافة أيام الشهر
الفضيل وذلك قبل نصف ساعة من موعد رفع

أذان المغرب.

وشملت مبادرة الشركة تقديم عبوات اإلفطار

وزوار  288محطة من محطات
الرمضاني لعمالء
ّ

الخدمة التابعة لها والمنتشرة في أنحاء دولة

اإلمارات؛ من خالل توفير عبوات غذائية تحوي
مجموعة من حبات التمر َ
“خالص” وزجاجة من
الماء والمناديل المبللة ،لتمكنهم من تقليل التوتر

وكسر الصيام لحين اللحاق بأسرهم وذويهم.
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تعتبر هذه الحملة جزء من
التزام "أدنوك للتوزيع"

بالمسؤولية المجتمعية،

وفي سبيل التخفيف على

الصائمين الذين أدركهم

وقت األذان ولم يصلوا إلى
وجهتهم ،وتمكينهم من

استكمال طريقهم بأمان.
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Have you watched our video?
Join brothers Mansour and Ahmed on their journey of discovery
across the UAE empowered by ADNOC Distribution.
The video, which is part of a longer series, was released on YouTube
and Facebook in April 2016 to mark the launch of ADNOC
Distribution’s new visually-led channels – Instagram & YouTube.

ŒŻĵŵĝťŤşŵŬįĉēŵőĖĔĜ

Follow ADNOC Distribution
facebook.com/adnocdistribution
twitter.com/adnocdist
instagram.com/adnocdistribution
youtube.com/adnocdistribution
linkedin.com/company/adnoc-distribution

Hero video
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أخبار أدنوك للتوزيع

�أ�سا�سي في �إلهامهم لر�ؤية الأعمال ب�شكل مختلف
�أو القيام بفعل معين .الجمهور بكافة فئاته ،يبحث
ع ّمن يقومون ب�إلهامه ،ونحن في ’�أدنوك للتوزيع‘
جاهزون للقيام بذلك».

وكانت �شركة «�أدنوك للتوزيع» قد اتخذت خطوتها
الأولى نحو التواجد على مواقع التوا�صل االجتماعي
مع �إطالق �صفحتها الر�سمية على «في�س بوك»
وح�سابها الر�سمي في موقع «تويتر» في �شهر
�أكتوبر من العام الما�ضي ،حيث ركزت ال�شركة من
خاللهما على الم�ستهلك و�آليات تعزيز التفاعل مع و�سيقوم ح�ساب «�أدنوك للتوزيع» على تطبيق
جمهورها من مالكي ال�سيارات وال�سكان في دولة ان�ستجرام بتعزيز وتر�سيخ �أهمية الرحالت البرية
واال�سترخاء التي
الإمارات.
تعد �أدنوك للتوزيع
�إحدى مراحلها
أدوات حقيقية لدعم
ومحـ ـ ـط ـ ـ ــاتـ ـ ــها
الخطط التسويقية
الرئي�سية ،ورفع
وتعقيب ًا على ذلك ،قال �سعيد مبارك الرا�شدي
حول
الوعي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»:
العالمة التجارية
«هناك قرابة  400مليون م�ستخدم فعال في
لل�شركة ،من
’ان�ستجرام‘ على م�ستوى العالم ،منهم  25مليون
في منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا .ويعتبر موقع خالل مجموعة متنوعة من المحتويات المرئية
’يوتيوب‘ الثالث عالمي ًا من حيث عدد الزيارات وال�صور الملتقطة بعد�سات عمالئها ،والتي
اليومية ،بينما ت�شهد الفترات الزمنية التي يق�ضيها �سيتم ت�صنيفها وفق ثالثة فئات رئي�سية ت�شمل
زوار الموقع في م�شاهدة مقاطع الفيديو زيادة «الرحالت» ،و»الحركة» ،و»الحياة الواقعية» ،حيث
بمعدل  %80عام ًا بعد عام ».و�أ�ضاف الرا�شدي� :ستوظف «�أدنوك للتوزيع» هذا الح�ساب لإدراج
«تعتبر قنوات التوا�صل االجتماعي �أدوات حقيقية مجموعة من الأحداث التي تجري في مختلف
لدعم الخطط الت�سويقية ،ونحن في «�أدنوك المواقع التابعة لها ،ون�شر مقاطع الفيديو المنفذة
للتوزيع» نعمل الآن لتعزيز تواجدنا على م�ستوى خ�صي�ص ًا لتطبيق ان�ستجرام.
المجتمع».

ب�شكل �أكبر مع المخت�صين على م�ستوى منطقة
الخليج العربي والعالم ،وتعزيز دورها ك�أحد قادة
الر�أي في مجال �أعمالها.

أدنوك للتوزيع على
يوتيوب

ترتكز ا�ستراتيجية �أدنوك للتوزيع لتواجدها على
موقع يوتيوب على مبد�أ الطرح الق�ص�صي ،وذلك
ل�ضمان تحقيق �أعلى م�ستوى من التفاعل مع
الجمهور ،حيث �أنتجت ال�شركة �سل�سلة من الأفالم
الق�صيرة الم�ستوحاة من �شعار ال�شركة «طاقة
للحياة» ،هدفت من خاللها �إلى دعوة الم�شاهدين
لم�شاركة بطليها الأخوين الإماراتيين من�صور
و�أحمد في رحلتهما عبر الإمارات ال�سبع للدولة
للتعرف على ما تمتاز به مناطقها من جمال ثري
و�أ�صيل ،في الوقت الذي تمدهما فيه محطات
�أدنوك للتوزيع بالطاقة الالزمة ال�ستكمال رحلتهما

أدنوك للتوزيع على
ويقول خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق لينكدن
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»« :يكمن
ال�سبب الرئي�سي من تواجدنا في �أبرز من�صات
ومواقع التوا�صل االجتماعي في التزامنا بتعزيز
ر�ؤية �شركة «�أدنوك للتوزيع» لتكون �شركة تركز
على الم�ستهلك ،وتحر�ص على التوا�صل معه عبر
ما يف�ضله من قنوات وو�سائل».

أدنوك للتوزيع على
انستجرام

ي�ضيف خالد هادي« :نحن ن�ؤمن بما يمتلكه
ان�ستجرام من ت�أثير يدفع الأفراد للحركة ،ودور

وط ّورت «�أدنوك للتوزيع» من تواجدها على
موقع «لينكدن» ،عبر �إ�ضافة تبويبين �أ�سا�سيين
ل�صفحتها على هذا الموقع هما «الرئي�سية»
و»الوظائف»� ،إلى جانب تطوير ا�ستراتيجية محددة
للمحتوى تقدم مزيج ًا من الموا�ضيع ذات الطابع
التجاري وم�شاركات
موظفي
من
ال�شركة ،في حين
�ستحر�ص ال�شركة
على ا�ستخدام هذه
المن�صة للتوا�صل

بد ًء من �إمارة �أبوظبي مع �شروق ال�شم�س وو�صو ًال
�إلى وجهتهما المختارة ب�إمارة الفجيرة لممار�سة
ريا�ضة ركوب الأمواج التي تعد من الريا�ضات
البحرية ال�صديقة للبيئة والتي ت�شهد تزايد ًا
ملحوظ ًا ل�شعبيتها على م�ستوى الدولة.
يمكنكم مرافقة الأخوين من�صور و�أحمد في
رحلتهما في الإمارات ال�سبع عبر قناتنا الر�سمية
على موقع يوتيوب
www.youtube.com/adnocdistribution
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بهدف رفع وعي المستهلك بالعالمة التجارية وتعزيز التفاعل مع المجتمع

"أدنوك للتوزيع" تطلق حساباتها على منصات
التواصل االجتماعي "انستجرام" و"يوتيوب"
وتطور حسابها على "لينكدن"
ّ
في سبيل تعزيز محفظتها الخاصة بمنصات التواصل االجتماعي ،أطلقت شركة بترول أبوظبي
الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" صفحاتها الرسمية على "انستجرام" و"يوتيوب" ،كما أعلنت
عن ترقية وتطوير حسابها الرسمي على موقع "لينكدن" .ويستند تواجد الشركة على انستجرام
ويوتيوب على التقنيات المرئية التي من شأنها توطيد عالقة المستهلك بالعالمة التجارية
للشركة ،في حين تهدف العضوية الكاملة للشركة على موقع لينكدن إلى ترسيخ مكانة "أدنوك
للتوزيع" كمؤسسة رائدة الفكر في قطاع الطاقة.
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وتميز الم�ؤتمر لهذا العام بما �شهده من �إعالن �إطالق مجموعة من
الم�شاريع الهامة في �إمارة �أبوظبي ،وبقائمة الم�شاركين فيه والتي �ضمت
ما يزيد عن � 60شركة من  15دولة ،حيث اطلع الم�شاركون على عرو�ض
تو�ضيحية ودرا�سات قدمها  19مخت�ص ًا في هذا المجال من ال�شرق
الأو�سط ،و�أوروبا و�أمريكا.
وقدم المهند�س �صابر العماري ،مدير �إدارة م�صنع الزيوت وال�شحوم في
«�أدنوك للتوزيع» عر�ض ًا تو�ضحي ًا خالل الم�ؤتمر بعنوان «خلط الزيوت
ال�صناعية – دولة الإمارات الخيار الأمثل» .قدم خالله لمحة عن تاريخ
�شركة «�أدنوك للتوزيع» والن�شاطات الرئي�سية لل�شركة خا�صة في مجال
الزيوت ال�صناعية ،ف�ض ًال عن ا�ستعرا�ض ملخ�صة لدرا�سة حال �سوق
الزيوت الإماراتية واتجاهاتها الم�ستقبلية من ناحية النمو والتو�سع في
االنتاج والت�صدير ،ونوعية المنتجات المتوافرة حالي ًا.
كما ناق�ش العماري ،العوامل التجارية المثالية التي تمتاز بها دولة الإمارات
في مجال الزيوت ال�صناعية ،وما تحظى به من عوامل لوج�ستية تجعلها

قادرة على الريادة في هذا المجال ،و�أكد �أن الدولة ا�ستطاعت تر�سيخ مكانتها
كمركز عالمي لتجارة الزيوت الأ�سا�سية .هذا و�أ�شار العماري �إلى ما تمتاز به
الزيوت التي تنتجها �أدنوك للتوزيع من جودة عالية ،نظر ًا المتالك ال�شركة لم�صنع
متخ�ص�ص في �إنتاج هذا النوع من الزيوت ال�صناعية وفق �شروط �صارمة للجودة
متوافقة مع المعايير العالمية ف�ض ًال عن التقييم ال�سنوي الذي تنفذه الم�ؤ�س�سة
العليا للمناطق االقت�صادية المتخ�ص�صة وهيئة االمارات للموا�صفات والمقايي�س.
وخالل الم�ؤتمر ،حر�ص العماري على تعريف الم�شاركين ب�أبرز الم�شاريع
الم�ستقبلية المعتمدة من قبل �أدنوك للتوزيع ،خا�صة فيما يتعلق بالم�صنع الجديد
لمنتجات الزيوت وال�شحوم ،والذي با�شرت ال�شركة الإعداد لبنائه في مدينة خليفة
ال�صناعية .ومن المتوقع �أن ت�صل الطاقة االنتاجية الأولية للم�صنع �إلى 100
�ألف طن �سنوي ًا ،مع �إمكانية زيادتها �إلى � 200ألف طن في ال�سنة .و�ست�ضم الئحة
منتجات هذا الم�صنع مختلف منتجات زيوت المركبات ،وزيوت الت�شحيم البحرية،
وزيوت الت�شحيم ال�صناعية ،وال�شحوم ومختلف الموائع المتخ�ص�صة.
العدد الحادي عشر 2016 -
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"أدنوك للتوزيع" تشارك في المؤتمر
السادس لزيوت األساس والتشحيم في
منطقة الشرق األوسط 2016
شاركت "أدنوك للتوزيع" في مؤتمر وورشة عمل مواد الزيوت األساسية
والشحوم النفطية في منطقة الشرق األوسط  ،2016الذي استضافته شركة
بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في أواخر شهر أبريل الماضي ونظمته مجموعة
كونفرنس كونيكشن ،وذلك عقب استكمال النسخة  24لمؤتمر الشرق األوسط
السنوي للبترول والغاز وأسبوع البترول والغاز في العاصمة أبوظبي.
16
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وتعليق ًا على هذا االنجاز� ،صرح �سعيد مبارك الرا�شدي« :في ظل
التناف�س الكبير للفوز بجوائز «البطاقات والمدفوعات الذكية» بين
البنوك وال�شركات المالية والم�ؤ�س�سات الحكومية المتخ�ص�صة في
القطاع المالي وحلول المدفوعات؛ ف�إنه لمن دواعي الفخر �أن نت�سلم
في ’�أدنوك للتوزيع‘؛ هاتين الجائزتين اللتين جاءتا كتقدير لم�شروعي
’محفظة �أدنوك‘ و’ال�شريحة الذكية‘ اللذين قامت ال�شركة بتطويرهما
وطرحهما �أمام الجمهور في �شهر مار�س الما�ضي».
و�أ�ضاف الرا�شدي« :جاء اعتماد ’�أدنوك للتوزيع‘ لمبادرات التحول نحو
الخدمات الذكية تنفيذ ًا لما تعتمده �إمارة �أبوظبي من توجهات نحو
اعتماد �آليات العمل الذكي في كافة جوانبه الخدمية والمالية ،في حين
�ستوا�صل ال�شركة درا�سة كافة الأفكار والم�شاريع المطروحة �أمامها والتي
من �ش�أنها االرتقاء بم�ستويات الخدمة الذكية الآمنة التي تقدمها ال�شركة،

وت�شجيع موظفيها على تقديم المزيد من االفكار واالبتكارات في هذا المجال».
ومن جانبه ،قال خالد هادي« :نحر�ص في ’�أدنوك للتوزيع‘ على تقديم خدماتنا
وفق �أعلى م�ستويات الجودة والأمان ،حيث ا�ستطعنا من خالل «محفظة �أدنوك»
و»ال�شريحة الذكية» �أن نقدم لجمهورنا حلو ًال ف ّعالة تمكنهم من حفظ �أوقاتهم
والتحكم الكامل بجميع تعامالتهم مع ال�شركة عبر �شبكة الإنترنت �أو الأجهزة
المحمولة ،خا�صة في ظل ما ت�شهده المنطقة من تحول نحو نمط الحياة ال�سريع
والأكثر عملية».
و�أ�ضاف هادي« :تعتمد �أدنوك للتوزيع نهج ًا عملي ًا وا�ضح ًا ي�ستند �إلى �أعلى معايير
التميز في كافة العمليات الت�شغيلية التي تقوم بها ،وي�أتي الفوز بهاتين الجائزتين
في مجال الخدمات الذكية ،وجائزة «�سوبر براند الإمارات  »2016التي ح�صدتها
ال�شركة؛ ت�أكيد ًا على نجاحنا في تحقيق تطلعاتنا في تعزيز اقتران انجازات ال�شركة
بالتميز والريادة».
العدد الحادي عشر 2016 -
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وجائزتين ضمن حفل جوائز

"البطاقات والمدفوعات الذكية في

الشرق األوسط" 2016

هذا وحصدت «أدنوك للتوزيع» جائزتين ضمن حفل إعالن الفائزين وتوزيع
جوائز البطاقات والمدفوعات الذكية في الشرق األوسط  ،2016وذلك عن
ً
إبتكارا لعام  »2016و»أفضل حلول الدفع
فئتي «أفضل وسائل الدفع
ً
ً
كبيرا بين مجموعة من
تنافسا
التماسية لعام  ،»2016حيث شهد الحفل
الشركات المالية والمؤسسات الحكومية على مستوى دولة اإلمارات
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،باإلضافة إلى الهند وسريالنكا
وتركيا.
وجاءت الجائزة األولى لـ «أدنوك للتوزيع» ضمن فئة «أفضل وسائل
ً
إبتكارا لعام  ،»2016عن مشروع «محفظة أدنوك» ،التي كانت قد
الدفع
ً
مؤخرا .أما الجائزة الثانية فقد جاءت ضمن فئة
طورتها وأطلقتها الشركة
«أفضل حلول الدفع التماسية لعام  »2016عن «الشريحة الذكية».
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أدنــوك للتــوزيـع تــواصـــل مســيرة حــصد
الجوائز المؤسسية في مختلف المجاالت
للعام الثالث على التوالي« :أدنوك للتوزيع» تحصد جائزة
لقب «سوبر براند اإلمارات »2016
تسلم سعيد مبارك الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة "أدنوك
للتوزيع" ،بحضور خالد هادي ،نائب الرئيس لدائرة التسويق واالتصال
المؤسسي في الشركة ،جائزة "سوبر براند اإلمارات  "2016التي يمنحها
"مجلس سوبر براندز" ،والتي حصدتها شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
"أدنوك للتوزيع" للعام الثالث على التوالي.
وجاء الفوز بهذه الجائزة المرموقة؛ كاعتراف وت�أكيد على تميز «�أدنوك للتوزيع» في ت�سويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية
على الم�ستوى المحلي والإقليمي والدولي ،من قبل «مجل�س �سوبر براندز» الذي يعد �أكبر هيئة عالمية م�ستقلة تُعنى بتقييم العالمات
التجارية ،لتكون هذه الجائزة الثالثة من نوعها لل�شركة على مدى الأعوام الثالثة الما�ضية.
تعليق ًا على هذه الجائزة� ،صرح �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة لل�شركة« :ال يمكننا النظر �إلى هذه الجائزة �إلاّ
كمحفز لنا جميع ًا لموا�صلة العمل يد ًا بيد نحو مزيد من االنجازات� .أود �أن �أهنئ جميع موظفي «�أدنوك للتوزيع» بالح�صول على
هذه الجائزة ،و�أن �أ�شكرهم على ما بذلوه وما زالوا من جهود جبارة تجاه تنفيذ المهام الموكلة لهم والم�ساهمة في تحقيق الأهداف
اال�ستراتيجية والت�شغيلية لل�شركة».
و�أ�ضاف الرا�شدي« :ك�شركة وطنية رائدة ،نلتزم في «�أدنوك للتوزيع» بالعمل �ضمن خطط متنا�سقة ومترابطة زمني ًا في كافة
الدوائر والقطاعات ،بحيث نتمكن من تحقيق تطلعاتنا الخدمية والتجارية الم�ستقبلية الم�ستندة �إلى توجيهات قيادتنا الر�شيدة
التي ت�ضع تقديم اف�ضل الخدمات للمواطنين والمجتمع الإماراتي على قائمة �أولوياتها».
ومن جهته ،علق خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»�« :إنه لمن دواعي �سرورنا
�أن نح�ضر اليوم وللمرة الثالثة على التوالي حفل التكريم الذي ينظمه مجل�س �سوبر براندز‘ ،لنت�سلم هذه الجائزة المرموقة،
التي من �ش�أنها الت�أكيد على القيمة والمكانة المميزة التي تحظى بها الخدمات والمنتجات المدرجة تحت عالمتنا التجارية لدى
عمالئنا».
هذا وتمتلك «�أدنوك للتوزيع» �شبكة وا�سعة من محطات الخدمة والمتاجر ال�صغيرة وفق �أحدث مخرجات التكنولوجيا وبمهنية
عالية في خدمة العمالء ،وتهدف للو�صول بعدد محطات الخدمة التابعة لها على م�ستوى الدولة �إلى �أكثر من  450محطة خدمة
بحلول العام  .2017كما توفر ال�شركة منتجات بترولية متنوعة ت�شمل الوقود والزيوت لقطاعات النقل والموا�صالت البرية والبحرية
والجوية ،ف�ض ًال عن المنتجات التجارية والخدمات لمجموعة وا�سعة من القطاعات الأخرى بما في ذلك قطاعات ال�صناعة
والمرافق والإن�شاءات.
12
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أكد معالي سهيل
بن فرج المزروعي
اعتماد وزارة الطاقة
الستراتيجية متخصصة
ومستندة إلى اعتماد
مصادر متجددة للطاقة
ذات استخدامات
صديقة للبيئة هدفها
الحد من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون
والغازات األخرى الضارة
للبيئة ،حيث جاء مشروع
خدمات تعبئة الغاز
الطبيعي كوقود بديل
للمركبات الذي تعتمده
شركة أدنوك للتوزيع
كأحد أبرز المشاريع التي
تصب في خدمة هذه
االستراتيجية.
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معالي وزير الطاقة
يطلع على خدمات
تعبئة الغاز الطبيعي
ومركز تحويل المركبات
في أدنوك للتوزيع

10

خالل زيارة قام بها �إلى محطة
خدمة �شركة بترول �أبوظبي الوطنية
للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» في مدينة
خليفة ب�أبوظبي ،اطلع معالي �سهيل
بن فرج المزروعي وزير الطاقة على
تقنيات و�آليات العمل المعتمدة لدى
�شركة �أدنوك للتوزيع في مجال تزويد
المركبات بالغاز الطبيعي ،وتعرف
على �آليات وتقنيات العمل المعتمدة
في مركز تحويل المركبات لتكون
ثنائية الوقود ،وما يعتمده هذا المركز
من تقنيات وبنية تحتية متخ�ص�صة
وعالمية الم�ستوى .وكان عبداهلل
�سالم الظاهري مدير دائرة الت�سويق
والمبيعات في �شركة �أدنوك ،و�سعيد
مبارك الرا�شدي الرئي�س التنفيذي
بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»
و�أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة في
مقدمة م�ستقبلي معالي وزير الطاقة
والوفد المرافق.
وجاء �إطالق م�شروع تعبئة الغاز
الطبيعي ومركز تحويل المركبات في
� ،2011ضمن مبادرة بيئية اقت�صادية
تهدف �إلى ا�ستخدام الغاز الطبيعي
وقود ًا بدي ًال للمركبات ،حيث تقدم
�أدنوك للتوزيع في الوقت الراهن
خدمات التحويل في مراكز تحويل
معتمدة مرفقة بثالث من محطات
الخدمة التابعة لها ،ت�شمل محطات
مدينة خليفة والم�شرف في �أبوظبي،
ومحطة زاخر في مدينة العين ،في
حين حر�صت ال�شركة على تزويد 20
محطة من محطات الخدمة التابعة لها
بمن�صات تزويد المركبات بوقود الغاز
الطبيعي.
و�أ�شار �سعيد مبارك الرا�شدي الرئي�س
التنفيذي بالإنابة لـ «�أدنوك للتوزيع»

�إلى ما توليه �أدنوك للتوزيع من �أهمية
ق�صوى تجاه العمل جنب ًا �إلى جنب مع
وزارة الطاقة في �سبيل �سعيها �إلى تلبية
متطبات ال�سوق المحلية من م�صادر
الطاقة ،والم�ساهمة ب�شكل ايجابي
في الحد من �أية ت�أثيرات �سلبية على
البيئة ،وتعزيز م�ستويات الأمان.
و�أ�ضاف الرا�شدي« :التزام ًا منها
بمعايير اال�ستدامة البيئية على م�ستوى
دولة الإمارات ،عمدت �أدنوك للتوزيع
في عام  2011على تطوير م�شروع رائد
يهدف �إلى طرح وقود الغاز الطبيعي
كوقود بديل للمركبات ،كما حر�صت
ال�شركة على اعتماد وتنفيذ خطة
محكمة لتزويد محطاتها بوقود الغاز
الطبيعي ،و�أ�س�ست مجموعة من مراكز
تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
�سعي ًا منها للحفاظ على بيئة نظيفة
و�آمنة».
وتعمل �أدنوك للتوزيع بالتعاون مع
م�شغلين معتمدين ومتخ�ص�صين في
مجال تحويل ال�سيارات التي تعمل على
البنزين �إلى نظام وقود مزدوج في
ور�شات عمل خا�صة ،حيث ال ت�ستغرق
عملية التحويل ما يزيد عن �ست �أو
ثمان �ساعات كحد �أق�صى.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن عملية التحويل
ال تتطلب �أية تعديالت على محرك
المركبة ،حيث تتمثل المكونات
الرئي�سية للنظام المزدوج في ا�سطوانة
الغاز الطبيعي ،والمنظم ونظام الحقن،
وخط الأنابيب .وتعمل المركبات ذات
نظام الوقود المزدوج بالغاز الطبيعي
الم�ضغوط والبنزين ،ويتم تخزين كل
منهما في خزانات منف�صلة ،ويتم
التحكم بالوقود عبر جهاز التحكم
االلكتروني الخا�ص بالمحرك.

موضوع الغالف

عالمية الم�ستوى؛ �سيدعم قدرة «�أدنوك للتوزيع»
على تلبية الطلب الكبير على المنتجات البترولية
التي تعد �إحدى �أبرز مقومات الم�شاريع االقت�صادية
وال�صناعية».
وتعتبر «أدنوك للتوزيع» أحدى
المؤسسات المملوكة من قبل
حكومة إمارة أبوظبي ،وتقوم
بمهام تسويق وتوزيع المنتجات
البترولية في جميع أنحاء دولة
اإلمارات العربية المتحدة باحتراف
ً
مساهما
وتميز ،حيث تعد الشركة
ً
رئيسيا في اقتصاد دولة اإلمارات
ً
ً
رئيسيا في دعم
دورا
وتلعب
برامج التنمية االجتماعية .وتوفر
الشركة منتجات الوقود والزيوت
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لقطاعات النقل والمواصالت

البرية والبحرية والجوية ،باإلضافة

إلى المنتجات التجارية والخدمات
لمجموعة واسعة من القطاعات

األخرى بما في ذلك قطاعات

الصناعة والمرافق واإلنشاءات.

والجدير بالذكر �أنّ «مدينة خليفة ال�صناعية» تقع
في منطقة الطويلة بين �أبوظبي ودبي على م�ساحة
�إجمالية تبلغ  418كيلومتر ًا مربع ًا ،ويجاورها «ميناء
خليفة» .وتع ّد المدينة ال�صناعية عن�صر ًا فاع ًال في
«ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية  ،»2030التي تهدف �إلى
تنويع االقت�صاد لتحقيق النمو الم�ستدام ،وت�ساهم
إجمالي الناتج
«موانىء �أبوظبي» بفعالية في دعم � ّ
النفطي في �أبوظبي.
المحلي غير
ّ
ّ

"نمتلك في أدنوك
للتوزيع ضمن
خطتنا االستراتيجية
المستقبلية؛ توجهات
واضحة للتوسع
االستراتيجي الجغرافي
والنوعي من حيث
جودة ونوعية المنتجات
والخدمات"
سعيد الراشدي،
الرئيس التنفيذي باإلنابة

موضوع للتوزيع
الغالف
أخبار أدنوك

و�ست�سهم االتفاقية التي تمتد لخم�سين عام،
ووقعها �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي
لأدنوك للتوزيع بالإنابة ،ومانع محمد �سعيد المال،
الرئي�س التنفيذي لمدينة خليفة ال�صناعية؛ في
تعزيز جهود «�أدنوك للتوزيع» في تلبية الطلب
الكبير على خدماتها ومنتجاتها؛ حيث �ستبا�شر
ال�شركة تنفيذ خطة لإن�شاء م�صنع لمنتجات
الزيوت وال�شحوم� ،إلى جانب م�ستودعات تخزين
ا�ستراتيجية لدعم عمليات توزيع المنتجات في
مختلف �إمارات الدولة ،حيث �ست�ستكمل العمليات
االن�شائية في الموقع الجديد في بداية عام
.2022

مصنع لمنتجات الزيوت
والشحوم

�ست�صل الطاقة االنتاجية الأولية لم�صنع منتجات
الزيوت وال�شحوم المخطط �إن�شا�ؤه في مدينة
خليفة ال�صناعية �إلى � 100ألف طن �سنوي ًا ،مع
�إمكانية زيادتها م�ستقب ًال لت�صل �إلى � 200ألف
طن في ال�سنة .و�ست�ضم الئحة منتجات هذا
الم�صنع مختلف منتجات زيوت المركبات ،وزيوت
الت�شحيم البحرية ،وزيوت الت�شحيم ال�صناعية،
وال�شحوم ومختلف الموائع المتخ�ص�صة.

مستودعات التخزين
الجديدة

�أما م�ستودعات التخزين الجديدة ،فيكمن الهدف
الرئي�س من �إن�شائها �إلى منح قوة دافعة لقدرة
�أدنوك للتوزيع على تزويد مدينة �أبوظبي بمختلف
�أنواع الوقود من الديزل ،و�أي بل�س  91وخا�ص 95
بر ًا با�ستخدام �سيارات ال�شحن ،بالإ�ضافة �إلى
تزويد مطار �أبوظبي الدولي ومطار �آل مكتوم
الدولي بوقود الطائرات  ،1-Jet Aوتزويد مجمع
الطويلة للطاقة وتحلية المياه بوقود الديزل عبر

�شبكة من الأنابيب.
و�ستبلغ القدرة التخزينية التي �سيوفرها م�ستودع
التخزين الجديد وفق ًا للمخططات المعتمدة 545
�ألف متر مكعب ،يكون منها � 75ألف متر مكعب
لتخزين الوقود �أي بل�س  ،91و� 105ألف متر مكعب
للوقود خا�ص  ،95و� 180ألف متر مكعب لوقود
الديزل ،و� 180ألف متر مكعب لوقود الطائرات
 ،Jet-A1بحيث �سيعمل هذا الم�ستودع لتعوي�ض
�أي نق�ص في القدرة الت�شغيلية لم�ستودع التخزين
في منطقة م�صفح.

توجهات واضحة للتوسع
االستراتيجي الجغرافي
والنوعي

ويقول �سعيد مبارك الرا�شدي في تعليقه على
توقيع هذه االتفاقية« :،نمتلك في ’�أدنوك للتوزيع‘
�ضمن خطتنا اال�ستراتيجية الم�ستقبلية؛ توجهات
وا�ضحة للتو�سع اال�ستراتيجي الجغرافي والنوعي
من حيث جودة ونوعية المنتجات والخدمات .وفي
�إطار �سعينا لتحقيق �أف�ضل النتائج في هذا ال�ش�أن،
نحر�ص على عقد ال�شراكات اال�ستراتيجية وتنفيذ
مجموعة من الدرا�سات الدورية المتخ�ص�صة
للتعرف على الفر�ص اال�ستثمارية القادرة على
تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا ومنتجاتنا
المتخ�ص�صة».
وي�ضيف الرا�شدي« :نظر ًا لإيماننا ب�أهمية اتباع
الأجندة االقت�صادية الوطنية لإمارة �أبوظبي
ودولة الإمارات ،وتعزيز مبادرات ال�شراكة
بين مختلف ال�شركات والجهات االقت�صادية
واال�ستثمارية المحلية ،نتطلع في «�أدنوك للتوزيع»
عبر هذه االتفاقية مع «موانئ �أبوظبي» �إلى تحقيق
�أعلى م�ستوى من القيمة االقت�صادية الم�ضافة
للطرفين ،وذلك من خالل نقل بع�ض المرافق
الت�شغيلية القائمة في ال�شركة �إلى الموقع الجديد

�أو عبر تنفيذ من�صات لم�شاريع تو�سعية جديدة،
خا�صة مع ما توفره «مدينة خليفة ال�صناعية» من
بنية تحتية متطورة وقادرة على دعم الم�شاريع
ال�صناعية واال�ستثمارية التي ت�ست�ضيفها ،وما
تمثله من مركز جامع للقطاعات اال�ستراتيجية
والحيوية على م�ستوى المنطقة والعالم في �إمارة
ابوظبي».

دعم لوجستي متنوع

وتن�ص اتفاقية الم�ساطحة الموقعة �إلى تخ�صي�ص
ثالثة ممرات �شحن لوج�ستية تتبع مواقع «�أدنوك
للتوزيع» في مدينة خليفة ال�صناعية ،بحيث
يرتبط الممر الأول بميناء خليفة ،ويتوازى الثاني
بممر الخدمات اللوج�ستي الرئي�سي في «مدينة
خليفة ال�صناعية» ،في حين تم تخ�صي�ص ممر
ثالث باتجاه خارج المدينة ال�صناعية .كما
ا�شتملت بنود االتفاقية على تخ�صي�ص ر�صيف
بحري في ميناء خليفة تكون مهمته الأ�سا�سية
ا�ستقبال �شحنات المنتجات البترولية من م�صفاة
الروي�س.

«أدنوك للتوزيع» داعم
حقيقي لتوجهات
حكومة إمارة أبوظبي
االقتصادية

ويقول الكابتن محمد جمعة ال�شام�سي ،الرئي�س
التنفيذي لموانىء �أبوظبي« :ي�شكل قرار �شركة
«�أدنوك للتوزيع» بالتواجد في مدينة خليفة
ال�صناعية داعم ًا حقيقي ًا للتوجهات االقت�صادية
لحكومة �إمارة �أبوظبي ،و�إ�ضافة متميزة لقائمة
ال�شركاء اال�ستراتيجيين للـمدينة ال�صناعية.
ونحن على ثقة ب�أن الموقع الجغرافي اال�ستراتيجي
القريب من ميناء خليفة ،وما تقدمه المدينة
ال�صناعية من خدمات لوج�ستية وبنية تحتية
العدد الحادي عشر 2016 -
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موضوع الغالف

استكمال العمليات االنشائية في الموقع الجديد
في بداية عام 2022

«أدنوك للتوزيع» تعزز توجهاتها
المستقبلية وتوقع اتفاقية
مساطحة مع «موانئ أبوظبي»

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»
و«موانىء أبوظبي» ،منتصف شهر مايو المنصرم اتفاقية
مساطحة ،تهدف إلى تعزيز قدرة «أدنوك للتوزيع» على توفير
الدعم اللوجستي لمشروعاتها القائمة والتي تتماشى بشكل
وثيق مع رؤية إمارة أبوظبي  2030الرامية إلى إحداث تحول فاعل
في القاعدة االقتصادية لإلمارة ،وتحقيق مزيد من التكامل مع
االقتصاد العالمي.
6

موضوع الغالف

نائب الرئي�س  -دائرة الت�سويق والإت�صال الم�ؤ�س�سي
ورئي ــ�س الت ـح ـ ــرير

خـ ــالد مح ــمد هـ ـ ـ ــادي

khalid.hadi@adnocdistribution.ae

مدير التحرير والإخراج الفني

�أمين عبد الرحمن نور الدين
هـيـئ ـ ــة الت ـح ـ ــرير

6
أدنوك للتوزيع تعزز توجهاتها
المستقبلية وتوقع اتفاقية
مساطحة مع «موانئ أبوظبي»
وقعت �شركة بترول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» و»موانىء
�أبوظبي» ،منت�صف �شهر مايو المن�صرم اتفاقية م�ساطحة ،تهدف
�إلى تعزيز قدرة «�أدنوك للتوزيع» على توفير الدعم اللوج�ستي
لم�شروعاتها القائمة والتي تتما�شى ب�شكل وثيق مع ر�ؤية �إمارة �أبوظبي
 2030الرامية �إلى �إحداث تحول فاعل في القاعدة االقت�صادية
للإمارة ،وتحقيق مزيد من التكامل مع االقت�صاد العالمي.

نــوال عبدالكريم المنهالي
لبنـ ـ ـ ــى محمد المه ـ ـ ـ ـ ـي ــري
لو�شيانا بالكويل
�إيـمان عبد الوهاب
فــاطمـ ـ ــة الزع ـ ــابي
عاطف بدر الدين
�أ�س ـ ــامة الدقام�سـ ــة
هـيـئ ــة التحـرير هم من موظفي

دائرة الت�سـ ــويق والإت�ص ــال المـ�ؤ�سـ�سي في �أدن ـ ــوك للتـ ــوزيع
مجلة «�آفــاق» مجلة ت�صدر عن �شركة بترول �أبوظبي الوطنية للتوزيع

«�أدنوك للتوزيع».
حقوق الطبع محفوظة .2016
تعتبر مجلة �آفــاق الم�صدر الر�سمي لأخبار �شركة �أدنوك للتوزيع.
وي�سمح بالإقتبا�س من المجلة ب�شرط ذكر الم�صدر.
للم�شاركة �أو الح�صول على المعلومات يمكن الإت�صال:
�ص.ب� 4188 .أبوظبــي  -الإمـ ــارات العربي ــة المتح ــدة
هاتف ،02 6959894 :فاك�س02 6722322 :
afaq.edit@adnocdistribution.ae
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المحتويات
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أخبار أدنوك للتوزيع
•معالي وزير الطاقة يطلع على خدمات تعبئة الغاز الطبيعي ومركز تحويل المركبات في �أدنوك للتوزيع
•«�أدنوك للتوزيع» توا�صل م�سيرة ح�صد الجوائز الم�ؤ�س�سية في مختلف المجاالت
•للعام الثالث على التوالي�« :أدنوك للتوزيع» تح�صد جائزة لقب «�سوبر براند الإمارات »2016
•«�أدنوك للتوزيع» تح�صد جائزتين �ضمن حفل جوائز «البطاقات والمدفوعات الذكية في ال�شرق الأو�سط»
2016
•«�أدنوك للتوزيع» ت�شارك في الم�ؤتمر ال�ساد�س لزيوت الأ�سا�س والت�شحيم في منطقة ال�شرق الأو�سط 2016
•«�أدنوك للتوزيع» تطلق ح�ساباتها على من�صات التوا�صل االجتماعي «ان�ستجرام» و»يوتيوب»
وتط ّور ح�سابها على «لينكدن»

22
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خدمات ومنتجات
•�أدنوك للتوزيع توفر التمر والماء لعمالء وز ّوار محطات الخدمة خالل �شهر رم�ضان المبارك

24

مشاريع توسعية
•�أدنوك للتوزيع تفتتح محطة كابر للخدمة ومحطة �أم القيوين البحرية للخدمة في �إمارة �أم القيوين
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كلمة الرئيس التنفيذي

كان الربع الثاني من عام  2016حاف ًال بالإنجازات اال�ستراتيجية الهامة ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع» ،حيث ت ّوجت ال�شركة جهودها بتوقيع اتفاقية م�ساطحة تمتد لخم�سين عام ًا مع �شركة
موانئ �أبوظبي ،هدفت من خاللها �إلى تعزيز قدرتها على توفير الدعم اللوج�ستي لم�شروعاتها
القائمة وتطوير م�شروعات جديدة انطالق ًا من «مدينة خليفة ال�صناعية» .كما وقعت ال�شركة
مذكرة تفاهم مع «م�صدر» ،حيث �ست�شكل هذه المذكرة حجر الأ�سا�س لخطط «�أدنوك للتوزيع»
الخا�صة بتعزيز مجاالت اال�ستدامة والطاقة المتجددة.
وال بد لنا �أن ن�شير �إلى ما نفذته ال�شركة في �سبيل تعزيز تواجدها الجغرافي في مختلف
�إمارات الدولة ،حيث قمنا بافتتاح محطة المنارة للخدمة في مدينة محمد بن زايد ب�أبوظبي،
ومحطة كابر للخدمة ومحطة �أم القيوين البحرية في �إمارة �أم القيوين ،ومحطة خدمة «عالم
ال�سيارات» في منطقة ال�شامخة ب�أبوظبي والتي تعد الأكبر �ضمن �شبكة محطاتنا ف�ض ًال عن
متجر واحة �أدنوك  365في مبنى هيئة المنطقة الإعالمية ب�أبوظبي.
كما �شهدنا خالل الأ�شهر القليلة الما�ضية تر�سيخ تواجدنا على �شبكات ومن�صات التوا�صل
االجتماعي ،والذي تمثل في �إطالق �صفحاتنا على موقعي يوتيوب وان�ستجرام ،ف�ض ًال عن تعزيز
من�صتنا على موقع لينكدن بهدف �إتاحة الفر�صة �أمامنا للتوا�صل ب�شكل �أكبر مع المخت�صين
على م�ستوى منطقة الخليج العربي والعالم ،وتعزيز مكانة �شركتنا في ّ
�صف الريادة في مجال
ت�سويق وتوزيع الم�شتقات البترولية.

لقد كان لإنجازات �أدنوك للتوزيع مكان ًا بارز ًا في محافل التكريم المختلفة ،حيث ح�صدت �ســـعـيد مـبـــــارك الرا�شـــــدي

ال�شركة ثالث جوائز مرموقة على م�ستوى الدولة والمنطقة� ،شملت لقب «�سوبر براند الإمارات الرئي�س التنفيذي بالإنابة

 »2016للعام الثالث على التوالي ،ثم تبعه فوز ال�شركة بجائزتين خالل حفل توزيع جوائز
«البطاقات والمدفوعات الذكية في ال�شرق الأو�سط» � ،2016إذ اندرجت الجائزة الأولى تحت
فئة «�أف�ضل و�سائل الدفع ابتكار ًا لعام  ،»2016عن م�شروع «محفظة �أدنوك» ،فيما جاءت الثانية
�ضمن فئة «�أف�ضل حلول الدفع التما�سية لعام  »2016عن «ال�شريحة الذكية».
وكجزء من التزامنا بالم�س�ؤولية المجتمعية؛ وا�صلنا تقديم التمر والماء لعمالء وز ّوار محطات
الخدمة التابعة لنا في مختلف �أنحاء دولة الإمارات ،طيلة �أيام ال�شهر الف�ضيل وذلك قبل
ن�صف �ساعة من موعد رفع �أذان المغرب؛ وذلك في �سبيل التخفيف على ال�صائمين الذين
�أدركهم وقت الأذان ولم ي�صلوا �إلى وجهتهم ،وتمكينهم من ا�ستكمال طريقهم ب�أمان.
وفي الختام ،ال ي�سعني �إلاّ �أن �أ�ؤكد التزامنا في «�أدنوك للتوزيع» بتقديم �أف�ضل الخدمات
والمنتجات التي تل ّبي احتياجات وتطلعات عمالئنا ،وتواكب حركة النمو االقت�صادي والعمراني
الذي ت�شهده دولة الإمارات ،م�ستندين في ذلك �إلى �أعلى معايير الجودة العالمية المتخ�ص�صة
في مجاالت عملنا.
العدد الحادي عشر 2016 -
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