2016 zÈª°ùjO - ôHƒàcCG{ ô°ûY ÊÉãdG Oó`©dG ,™`jRƒ`` ` ` àd ƒ`` `fOCG á`cô`` ` °T øY Qó`` ` `°üJ á`` `›

ęİŻİĤ ŦũŐ ĚřĹťŘ
ĚŻŵżĨ ĴġŠĉŴ ŧēİĝĹŨ ŦėŝĝĹŨ ŵĩŬ
1

،اﻛﺘﺸﻒ
،ﺷﺎرك
ﻋﺶ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة

كلمة الرئيس التنفيذي

�أر�ست دولة الإمارات على مدى الأعوام الما�ضية مكانة مميزة لها في مجاالت الأعمال واالبتكار
الم�ؤ�س�سي ،ور�سخت موقعها كمركز ا�ستقطاب عالمي لت�أ�سي�س و�إطالق و�إدارة الأعمال في مختلف
القطاعات االقت�صادية .وكجزء ال يتجز�أ من منظومة العمل االقت�صادي والتنموي في الدولة ،تحر�ص
�شركة «�أدنوك للتوزيع» على تطوير واعتماد خطط ا�ستراتيجية وت�شغيلية م�ستقبلية متو�سطة وبعيدة
المدى؛ حر�ص ًا منها ل�ضمان مقعد �أ�سا�سي بين قادة قطاعات الأعمال الملتزمة بمواكبة حركة النمو
االقت�صادي والعمراني الذي ت�شهده دولة الإمارات ودفع قدرتها على تحقيق المزيد.
و�شكل �إطالق الر�ؤية والر�سالة والقيم والثقافة الجديدة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» دلي ًال قطعي ًا على
التزام ال�شركة بتهيئة كافة قطاعات العمل المندرجة تحتها للمرحلة الم�ستقبلية ،وتعظيم قدرات
كوادرها الب�شرية المتميزة لتحقيق �أكبر قيمة م�ضافة من ا�ستثمار الفر�ص المتاحة ،ومواجهة �أية
تحديات بطريقة ممنهجة ومدرو�سة .وتنا�سقت محاور فل�سفة العمل الجديدة لل�شركة مع ما اعتمدته
م�سبق ًا �شركة «�أدنوك» من توجهات ا�ستراتيجية م�ستقبلية ا�ستندت على �أربع ركائز �أ�سا�سية تمثلت
برفع الكفاءة ،واالرتقاء بالأداء ،وتعزيز العائد االقت�صادي والربحية ،واال�ستثمار في الكوادر
الب�شرية.
و�شكل مرور منا�سبة يوم المر�أة الإماراتية الذي يوافق  28من �شهر �أغ�سط�س من كل عام؛ فر�صة
حقيقية لـ «�أدنوك» ومجموعة �شركاتها – بما في ذلك �أدنوك للتوزيع – لإثبات التزامها بتطبيق
توجهاتها اال�ستراتيجية الجديدة ،حيث تم الإعالن عن اعتماد ثالثة �أهداف من �ش�أنها تعزيز م�شاركة
المر�أة في قطاع النفط والغاز بحلول عام � ،2020شملت تعيين مواطنة �إماراتية كرئي�سة تنفيذية في
�إحدى �شركات المجموعة ،وزيادة ن�سبة تمثيل المر�أة في الإدارة العليا في �شركات المجموعة من
 7%حالي ًا �إلى  ،15%وزيادة ن�سبة المواطنات من �إجمالي عدد الموظفين المواطنين الجدد في
�شركات �أدنوك من  20%حالي ًا �إلى  ،30%الأمر الذي �سنحر�ص في «�أدنوك للتوزيع» على االلتزام به
والم�ساهمة في تحقيقه.
هذا و�شملت ن�شاطاتنا الت�شغيلية خالل الربع الثالث من العام الجاري تنوع ًا في م�ضمونها و�أهدافها،
حيث عززت «�أدنوك للتوزيع» فر�ص ا�ستفادة الجمهور من خدمات مراكز الفح�ص الفني التابعة لها
لتمتد لطيلة �أيام الأ�سبوع ،عقب الإعالن عن بدء العمل خالل يومي الجمعة وال�سبت في �أربعة من �ســـعـيد مـبـــــارك الرا�شـــــدي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة
المراكز ب�أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
كما �شكل فوز «�أدنوك للتوزيع» وللعام الثاني على التوالي بجائزة «�أف�ضل العالمات التجارية لعام
 »2016من دولة الإمارات؛ ت�أكيد ًا را�سخ ًا على التزامنا بتوفير خدمات ومنتجات ذات جودة عالية
م�ستندين �إلى ا�ستراتيجيتنا التي ت�ضع عمالئنا على ر�أ�س قائمة �أولوياتنا .يعد هذا التمييز م�صدر
�إلهام لنا نحو موا�صلة الحفاظ على ثقة عمالئنا الأوفياء ،وتر�سيخ قدرتنا التناف�سية في هذا
القطاع.
وكجزء من التزامنا بالم�س�ؤولية تجاه المجتمعات التي نخدم �ضمنها� ،أطلقنا خالل �شهر �أغ�سط�س
الما�ضي ،حملة توعوية اخت�صت بتعريف الجمهور بالطرق ال�صحيحة للتعامل ونقل وا�ستخدام
ا�سطوانات الغاز الم�سال والمنظم الخا�ص بها تحت عنوان «�سالمتك رهن يديك» ،ركزت ب�شكل خا�ص
على المناطق ال�شمالية وهدفت �إلى زيادة الوعي حول الممار�سات ال�سليمة لتخزين ا�سطوانات الغاز
الم�سال وتركيبها ،والتذكير ب�ضرورة تفقد هذه اال�سطوانات والمنظم الخا�ص بها ب�شكل م�ستمر.
وفي الختام� ،أترك لكم المجال لت�صفح العدد الثاني ع�شر من مجلة «�آفاق» ،والذي ن�أمل �أن يقدم لكم
لمحة �شاملة عن ن�شاطات ال�شركة والأحداث والتطورات الجديدة داخلي ًا وخارجي ًا ،وكلنا ثقة ب�أنها
�ستكون مرجع ًا متميز ًا و�أداة توا�صل فعالة.
كما ي�سرنا دعوتكم للم�شاركة في الأعداد القادمة من المجلة ،وتقديم مالحظاتكم ،وا�ستف�ساراتكم
واقتراحاتكم عبر مختلف و�سائل االت�صال.
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نائب الرئي�س  -دائرة الت�سويق والإت�صال الم�ؤ�س�سي بالإنابة
ورئي ــ�س الت ـح ـ ــرير

نــوال عبدالكريم المنهالي
هـيـئ ـ ــة الت ـح ـ ــرير

فلسفة عمل جديدة نحو
مستقبل مستدام وأكثر حيوية
في أدنوك للتوزيع ،خدمة الوطن مسؤولية
ً
قوة دافعة للمساهمة
حيوية ونحن نفخر بكوننا
في تطوير الوطن تقع هذه المسؤولية على
ً
جميعا.
عاتقنا

لبنـى محمد المهـيـري
لو�ش ــيانا بالكويــل
�إيـمان عبد الوهاب
فــاطمـ ـ ــة الزع ـ ــابي
عاطف بدر الدين
�أ�س ــامة الدقام�ســة
الت�صميم والإخراج الفني

�أمين عبد الرحمن نور الدين
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».
التزام تجاه عمالئنا ،شركائنا والمجتمع ككل
إنها
ٌ
ونعبر عن ثقافتنا في كل ما
نجسد قيمنا
نحن
ّ
ّ
نقوم به فالمؤسسة قوية بقدر قوة أفرادها.

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 6959621 :فاك�س02 6722322 :
afaq.edit@adnocdistribution.ae
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للعام الثاني على التوالي عن
قطاع محطات الخدمة

«أدنوك للتوزيع»
تحصد جائزة

"أفضـل العالمـات

التجارية للعام "2016

6

ت�سلم المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي،
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع» جائزة «�أف�ضل عالمة تجارية
للعام  »2016عن قطاع محطات الخدمة
من دولة الإمارات العربية المتحدة،
وذلك خالل حفل توزيع «جوائز العالمات
التجارية العالمية» التي ينظمها منتدى
�أ�صحاب العالمات التجارية العالمي
( ،)World Branding Forumالمنظمة
العالمية غير الربحية المتخ�ص�صة
في تطوير معايير العالمات التجارية
للم�ستهلكين والمجتمع.
وجاء تكريم �شركة «�أدنوك للتوزيع»
�ضمن احتفال خا�ص عقد في ق�صر
«كين�سنجتون» بلندن ،المملكة المتحدة،
وح�ضره ال�سيد خالد هادي ،نائب
الرئي�س لدائرة الخدمات الم�ساندة في
ال�شركة حيث �شكل هذا التكريم اعتراف ًا
بما تعتمده ال�شركة من م�ستوى متميز في
ت�سويق المنتجات البترولية والخدمات
الم�ساندة على م�ستوى دولة الإمارات.
وفي تعليقه على الفوز بهذه الجائزة،
�صرح المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي:
«نحن م�سرورون للغاية بهذا التكريم
المحقق للعام الثاني على التوالي الذي
جاء لي�شكل �إ�ضافة فارقة �إلى ما حققناه
من جوائز مختلفة لهذا العام ،الأمر
الذي يعك�س حجم المجهود المبذول
من قبل كافة �أع�ضاء فريق عمل «�أدنوك
للتوزيع» و�إيمانهم ب�ضرورة موا�صلة
م�سيرة التميز والنجاح ،خا�صة في ظل
ما تظهره ال�شركة من �إلتزام حقيقي تجاه
تهيئة البيئة المالئمة للإبتكار والتميز،
و�ضمان �صحة و�سالمة كافة الموظفين
مع الإلتزام بحماية البيئة و�أعلى المعايير
العالمية في �أداء �أعمالنا اليومية».

وتعد «جوائز العالمات التجارية
العالمية» من�صة بارزة لتكريم ح�ضور
ومكانة العالمات التجارية على م�ستوى
العالم .وتمنح جوائزها �إلى ثالث فئات
وهي فئة الجوائز العالمية التي يتم
منحها �إلى العالمات التجارية ذات
الح�ضور العالمي ،وفئة الجوائز الإقليمية
التي تمنح للعالمات التجارية المتميزة
�إقليمي ًا ،في حين �أن الجوائز الوطنية يتم
منحها �إلى العالمات التجارية التي تحقق
ح�ضور ًا متميز ًا في بلدانها.
هذا وقد ح�صلت ال�شركة مطلع �شهر
يونيو الما�ضي على جائزتين �ضمن حفل
�إعالن الفائزين وتوزيع جوائز البطاقات
والمدفوعات الذكية في ال�شرق الأو�سط
 ،2016الذي نظم في �إمارة دبي ،وذلك
عن فئتي «�أف�ضل و�سائل الدفع ابتكارا
لعام  »2016و»�أف�ضل حلول الدفع التما�سية
لعام  ،»2016حيث �شهد الحفل تناف�س ًا
كبير ًا بين مجموعة من ال�شركات المالية
والم�ؤ�س�سات الحكومية على م�ستوى دولة
الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ،بالإ�ضافة �إلى الهند و�سريالنكا
وتركيا.
كما ا�ستطاعت «�أدنوك للتوزيع» في
�شهر مايو  2016ح�صد جائزة «�سوبر
براند الإمارات  »2016التي يمنحها
«مجل�س �سوبر براندز» ،وهو �أكبر هيئة
عالمية م�ستقلة تُعنى بتقييم العالمات
التجارية ،لتكون هذه الجائزة الثالثة من
نوعها لل�شركة على مدى الأعوام الثالثة
الما�ضية ،حيث �شكلت اعتراف ًا وت�أكيد ًا
على تميز «�أدنوك للتوزيع» في ت�سويق
وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية
على الم�ستوى المحلي والإقليمي
والدولي.

أخبار أدنوك للتوزيع

"كشركة وطنية مدركة وواعية لدورها الحيوي في السوق المحلية؛ نلتزم في
«أدنوك للتوزيع» بشكل راسخ على اعتماد وتقديم أعلى مستويات الخدمة في
ً
إيمانا ّ
منا بضرورة مواكبة المتطلبات المتزايدة ومستويات الجودة
مجال عملنا،
العالية للسوق المحلي في دولة اإلمارات ،وباالستناد إلى فلسفة عمل قائمة
سباقين في اكتشاف الحلول المبتكرة وتطبيقها لمواجهة التحديات
على أن نكون ّ
الحالية والمستقبلية سواء في نموذج العمل أو عملياتنا التشغيلية".
سعيد الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
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«أدنوك للتوزيع»
تشغل مراكز الفحص
الفني للمركبات يومي
الجمعة والسبت

معالي الدكتور
سلطان أحمد الجابر
يزور شركة
«أدنوك للتوزيع»
قام معالي الدكتور �سلطان �أحمد الجابر ،وزير دولة
والرئي�س التنفيذي ل�شركة بترول �أبوظبي الوطنية
(�أدنوك)؛ بزيارة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»� ،شارك
خاللها في اجتماع الإدارة العليا لل�شركة بح�ضور
المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي الرئي�س التنفيذي
بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» .وفي بادرة متميزة،
قام معالي الدكتور �سلطان �أحمد الجابر بزيارة مركز
ات�صال العمالء في «�أدنوك للتوزيع» ،وقام معاليه بالرد
على مكالمات العمالء المت�صلين وتقديم الم�ساعدة
التي يحتاجونها.

8

باشرت «أدنوك للتوزيع» تشغيل مجموعة من
مراكز فحص الفني للمركبات خالل يومي عطلة
ً
اعتبارا من مطلع
األسبوع الجمعة والسبت ،وذلك
ً
نزوال عند
أغسطس المنصرم ،حيث جاء هذا اإلجراء
رغبة مراجعي هذه المراكز.
و�ضمت المراكز الم�شمولة في هذا القرار كمرحلة �أولى ك ًال من مركز الفح�ص الفني
للمركبات الرئي�سي في �أبوظبي ،ومركز الفح�ص الفني للمركبات في «محاوي»،
ومركز الفح�ص الفني للمركبات في «ال�سمحة» ،بالإ�ضافة �إلى مركز الفح�ص الفني
للمركبات الرئي�سي في العين ،حيث �ستقدم هذه المراكز خدماتها خالل الفترة من
� 9صباح ًا وحتى  5م�سا ًء.
كما ت�شمل خطة «�أدنوك للتوزيع لتح�سين نوعية الخدمات المقدمة في مراكز الفح�ص
الفني للمركبات ،اعتماد تح�سينات على �آلية تقديم الخدمة والتي من �ش�أنها ت�سريع
�إجراءات الفح�ص وتقليل مدة انتظار الزبائن .وت�شمل هذه التح�سينات تعديل �آلية
دفع الجمهور لر�سوم خدمات الفح�ص ،حيث �سي�صبح ب�إمكانهم دفعها في م�سارات
الفح�ص مبا�شرة دون الحاجة التباع ما هو معمول به حالي ًا.
وكمرحلة �أولية ،فقد �أعلنت ال�شركة عن تطبيق هذا الإجراء ب�شكل تجريبي في مركز
الفح�ص الفني للمركبات الرئي�سي في �أبوظبي المتخ�ص�ص بفح�ص المركبات
الخفيفة ،وذلك قبل تعميمه على بقية مراكز للفح�ص الأخرى.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الخدمات الم�ساندة في �شركة «�أدنوك
للتوزيع»« :جاء هذا الإعالن لي�ؤكد حر�صنا في «�أدنوك للتوزيع» على موا�صلة جهودنا
تجاه تلبية الطلب المرتفع من الجمهور على منتجات ال�شركة وخدماتها عالية
الجودة ،وتح�سين �آليات تقديم هذه الخدمات والمنتجات لهم ،حيث �ستتيح هذه
التح�سينات الجديدة �أمام الجمهور فر�صة ا�ستكمال �إجراءات فح�ص وترخي�ص
مركباتهم في وقت ق�صير وعلى مدار الأ�سبوع».
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أخبار أدنوك للتوزيع

«أدنوك للتوزيع» تواصل تنفيذ اتفاقيتي
االستحواذ والتحويل الموقعتان مع شركتي
إينوك وإمارات

تواصل شركة «أدنوك للتوزيع» توسعها في السوق المحلية لتلبية االحتياجات المتنوعة لعمالئها
في دولة اإلمارات .وعلى مستوى إمارة الشارقة ،فقد بلغ عدد محطات الخدمة العاملة في
مختلف مناطق اإلمارة  65محطة خدمة ،في حين تعمل الشركة في الوقت الراهن على تطوير 14
محطة جديدة.
وا�ستناد ًا لالتفاقية الموقعة بين �شركة «�أدنوك للتوزيع» و�شركة «اينوك» والتي ن�صت على تحويل  25محطة خدمة في �إمارة ال�شارقة تابعة لـ �إينوك» للعمل �ضمن
�شبكة محطات �أدنوك؛ فقد با�شرت ال�شركة فعلي ًا بتحويل  20محطة خدمة للعمل ب�شكل كامل تحت مظلة �شركة «�أدنوك للتوزيع» ،حيث تم االنتهاء من عمليات
تحويل وت�شغيل  7منها ب�شكل كامل ،في حين ال يزال العمل جاري على تحويل ما تبقى منها.
وتنفيذ ًا لالتفاقية الموقعة بين �شركتي «�أدنوك للتوزيع» و»�إمارات» فيما يتعلق باال�ستحواذ على  75محطة خدمة تابعة لـ «�إمارات» وم�ستودع لتخزين المنتجات
البترولية في ميناء خالد – ال�شارقة ،فقد ا�ستكملت «�أدنوك للتوزيع» العمليات الت�شغيلية الالزمة لتحويل  66محطة خدمة حتى الآن لتعمل ب�شكل كامل كمحطات
«�أدنوك».
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«أدنوك للتوزيع» تنظم حفل تكريم للموظفين
المنتهية خدماتهم
نظمت «أدنوك للتوزيع» ممثلة بدائرة الموارد البشرية ودائرة التسويق واالتصال المؤسسي،
ً
ً
ً
عاما في «أدنوك
خاصا لتكريم الموظفين المنتهية خدماتهم والذين قضوا أكثر من 20
حفال
للتوزيع»؛ نظير ما قدموه من خدمات متميزة خالل فترة عملهم في الشركة .أقيم الحفل في 25
يوليو  ،2016بحضور المهندس سعيد مبارك الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة وعدد من أعضاء
اإلدارة العليا وموظفي الشركة.
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«أدنوك للتوزيع» تحتفل

بيوم المرأة اإلماراتية

ً
تزامنا مع احتفاالت دولة اإلمارات بيوم المرأة اإلماراتية
والذي يصادف  28أغسطس من كل عام ،نظمت اللجنة
ً
ً
خاصا بهذه
حفال
النسائية في شركة «أدنوك للتوزيع»
المناسبة في مقرها الرئيسي في أبوظبي ،وذلك بحضور
المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي باإلنابة
للشركة وأعضاء اإلدارة العليا فيها ،وبمشاركة عدد كبير من
الموظفات اإلماراتيات.
وفي كلمته االفتتاحية للحفل ،قال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي« :على مدى الأعوام والعقود
الما�ضية ،لطالما �أ�شارت مختلف المنابر المحلية والدولية �إلى مكانة المر�أة؛ بكونها ن�صف
المجتمع ،حيث كانت هذه المنابر تدعو دوم ًا لتعزيز قدرة المر�أة على �شغل هذه المكانة خارج
المنزل في مختلف مواقع العمل المكتبية منها والميدانية».
و�أ�ضاف« :لكن في دولة الإمارات ،لم يتم التعامل مع المر�أة الإماراتية على �أ�سا�س �أنها ن�صف
المجتمع �أو �أكثر من ذلك �أو �أقل ،بل نظر المغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه؛ �إلى المجتمع الإماراتي كوحده واحدة موحدة ،ودعا �أبناءه وبناته االماراتيين �إلى العمل
�سوي ًا لتحقيق هدف واحد� ،أال وهو رفعة وطنهم وتحقيق م�ستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
وقال الرا�شدي« :ها نحن في «�أدنوك للتوزيع» ومن خالل التزامنا بالتوجيهات وال�سيا�سات العامة
لحكومة �إمارة �أبوظبي و�شركة «�أدنوك» نعمل جنب ًا �إلى جنب مع ما يزيد على  900موظفة
في مختلف المواقع الوظيفية في ال�شركة� ،سواء في المنا�صب الإدارية �أو الهند�سية و�صو ًال �إلى
محطات الخدمة المنت�شرة في مختلف �أنحاء الدولة».
هذا وا�ست�ضاف الحفل الإعالمية الإماراتية نادية بوهناد التي ا�ستعر�ضت في فقرة خا�صة مراحل
تمكين المر�أة الإماراتية عبر التاريخ ابتدا ًء من فترة ما قبل االتحاد و�صو ًال �إلى يومنا هذا،
و�أ�شارت �إلى دورهن الرائد في خدمة الوطن وفي مقدمتهن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئي�سة االتحاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى لم�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة المجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة.
12

وفي ختام الحفل ،قام
المهندس سعيد مبارك
الراشدي بتكريم أوائل
الموظفات اإلماراتيات
الملتحقات بالعمل ضمن
أدنوك للتوزيع ،وذلك
ً
تقديرا على ما بذلنه من
جهود جبارة خالل مسيرة
عملهن المثمرة في
الشركة.

أخبار أدنوك للتوزيع
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من فنلندا ...أدنوك للتوزيع تسعى
لالنطالق بمنتجات زيوت المحركات
البحرية إلى العالمية
في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز خبراتها وانتشارها حول العالم ،أطلقت شركة
أدنوك للتوزيع مبادرة تهدف إلى تطوير العالقات مع شركة وارتسيال الفنلندية التي
تتمتع بحضور دولي قوي .وتعتبر وارتسيال شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات
المتقدمة وحلول دورة الحياة الكاملة للقطاعات البحرية وأسواق الطاقة .وتهدف
المبادرة إلى تبادل الخبرات التقنية مع شركة وارتسيال واغتنام الفرصة ألن تصبح
الشركة أحد أبرز مزودي زيوت المحركات البحرية.
14
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وقد �شاركت عدة دوائر في �أدنوك للتوزيع في الجهود الرامية �إلى تحويل
هذه المبادرة �إلى واقع .فقد بد�أت دائرة م�صانع الإنتاج بالتعاون مع
دائرة مبيعات قطاع االعمال بالبحث عن �سفينة ت�ستعمل محركات �شركة
وارت�سيال بحيث توافق ال�شركة مالكة ال�سفينة على �إجراء اختبارات
ميدانية با�ستخدام زيوت المحركات البحرية التابعة ل�شركة �أدنوك
للتوزيع.
وعقب العثور على ال�سفينة المنا�سبة وهي �سفينة �أداما�س الناقلة
للإ�سمنت في اليونان ،بد�أت ال�سفينة التي تعمل بمحركين من �إنتاج
وارت�سيال بالفعل �إجراء االختبارات الميدانية والتي �ستمتد لعام كامل.
ويمتاز كال المحركين بوظائف تقنية مختلفة ويتطلب عمل كل منهما
�إلى نوع مختلف من الوقود ،بحيث يتطلب المحرك الأول زيت الوقود ذو
الن�سبة العالية من الكبريت ،حيث يتم اختبار زيت فويجر للمحركات
البحرية  ،440في حين ي�ستخدم المحرك الثاني لتوليد الطاقة
الكهربائية لل�سفينة وهو ما يتطلب وقود ديزل ذو م�ستويات كبريت

منخف�ضة ن�سبي ًا ،الأمر الذي دعى بخبراء «�أدنوك للتوزيع» الختيار زيت فويجر
للمحركات البحرية .412
وفي �شهر يوليو  2016وعقب البدء بعدة اختبارات ميدانية ،قام وفد برئا�سة
المهند�س �سالم �أحمد دروي�ش ،نائب الرئي�س لدائرة م�صانع الإنتاج في ال�شركة
بزيارة مكاتب ومعمل �شركة وارت�سيال في فنلندا بهدف تكوين عالقة �شراكة
جديدة مع ال�شركة الم�ص ّنعة للمحركات ،حيث �شكلت الزيارة فر�صة لت�سليط
ال�ضوء على الخبرات التقنية المتطورة التي تمتلكها �أدنوك للتوزيع وا�ستعرا�ض
زيوت المحركات البحرية الخا�صة بها.
كما تم خالل الزيارة مناق�شة زيوت المحركات البحرية من �أدنوك للتوزيع ب�شكل
مف�صل� ،إذ تم ا�ستعرا�ض ا�ستراتيجيات جديدة للإنتاج والت�سويق والتوزيع في
الإمارات وخارجها .كما جاءت الزيارة بمثابة اجتماع تعريفي وتم الت�أكيد خاللها
على �أهداف مجموعة �أدنوك اال�ستراتيجية والدور البارز الذي تلعبه في تعزيز
اقت�صاد الإمارات.
العدد الثاني عشر 2016 -
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خدمات ومنتجات

«أدنوك للتوزيع»
ُتعيد افتتاح ثالث محطات
للخدمة عقب تنفيذ أعمال
الصيانة الدورية
أعادت «أدنوك للتوزيع» افتتاح مجموعة من
ً
كال من محطة خدمة
محطات الخدمة شملت
"السعادة" الواقعة على شارع الشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم في جزيرة أبوظبي ،محطة خدمة
"المها" الواقعة على شارع المينا باتجاه شارع
ً
سابقا) وبالقرب من فندق
الشيخ زايد (السالم
المينا ،ومحطة خدمة "المناصير" على شارع الخليج
العربي بمنطقة المناصير في أبوظبي ،وذلك
عقب إغالقها بشكل مؤقت الستكمال أعمال
الصيانة الدورية وتحويلها إلى محطات خدمة ذكية.
عقب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية

16

قبيل �إعادة افتتاح المحطات الثالثة ،حر�ص المخت�صون
لدى ال�شركة على مراجعة نتائج عمليات ال�صيانة المنفذة
وفعالية �أنظمة العمل الذكية؛ بهدف �ضمان جاهزيتهما لخدمة
الجمهور على �أتم وجه.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الخدمات الم�ساندة
في «�أدنوك للتوزيع»« :نحر�ص لدى «�أدنوك للتوزيع» على تنفيذ
عمليات ال�صيانة والتطوير الدورية للمرافق التابعة لنا �ضمن
فترات زمنية قيا�سية ،كما �إننا نلتزم وب�شكل �صارم بتطبيق
�أرقى معايير الجودة في كافة المراحل ،ب�صورة تمكننا من
تطوير الخدمات التي نقدمها �أمام الجمهور في مختلف �أنحاء
دولة الإمارات».
و�أ�ضاف هادي« :تمتلك «�أدنوك للتوزيع» خطة وا�ضحة لتنفيذ
عمليات ال�صيانة والتطوير الدورية لمختلف محطات الخدمة
التابعة لها ،حيث ت�سعى ال�شركة �إلى تلبية الطلب المرتفع من
الجمهور على منتجات ال�شركة وخدماتها عالية الجودة».
وعلى غرار �سل�سلة محطات �أدنوك للخدمة ،توفر محطات
الخدمة الثالث مجموعة من المنتجات البترولية والخدمات
الم�صاحبة؛ بما في ذلك خدمات التزود بالوقود �إي بل�س ،91
خا�ص  ،95والديزل ال�صديق للبيئة� ،إلى جانب خدمات تبديل
الزيت ،والغ�سيل الآلي للمركبات.

تحت الضوء

قسم الخدمات الطبية...
مهام استراتيجية تدعم التوجهات
المستقبلية للشركة
يتولى قسم الخدمات الطبية في شركة «أدنوك للتوزيع»
القيام بمجموعة من المهام والخدمات ذات أهمية قصوى في
تحقيق التطلعات طويلة األمد للشركة .وتتعدد مهام القسم

فرص تطوير أداء
قســـم الخـدمات
ال��ط��ب��ي��ـ��ـ��ـ��ة في
الشـركة كبيرة
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ابتداء من متابعة كافة الشؤون الطبية المتعلقة بموظفي
ً
الشركة بما في ذلك الفحوصات الطبية قبل التعيين للتأكد
من لياقة الموظف الطبية للعمل في الوظيفة المرشح
ً
مرورا بمراجعة الفواتير الطبية للتأمين الصحي والمراكز
لها،
الخاصة ووضع ميزانية النفقات الطبية الخاصة بكل دائرة.
ووفق ًا للدكتورة �سلمى الحو�سني ،م�ست�شار ال�ش�ؤون الطبية في ق�سم الخدمات الطبية التابعة لدائرة
الموارد الب�شرية في «�أدنوك للتوزيع» ،ف�إن الق�سم يلتزم ب�إ�صدار �شهادات لياقة �صحية لموظفي
متاجر واحة �أدنوك المرافقة لمحطات الخدمة في مختلف �أنحاء الدولة ،بحيث تثبت هذه ال�شهادات
عدم �إ�صابة �أي من موظفي هذه المتاجر ب�أمرا�ض معدية قد ت�شكل خطر ًا على الجمهور .كما يحر�ص
الق�سم على التن�سيق مع الإدارات الأخرى التابعة لدائرة الموارد الب�شرية ال�ستكمال الإجراءات
بخ�صو�ص الحاالت الطبية التي ت�ستوجب تقييم �أو متابعة.

تحت الضوء

وفي هذا الإطار ت�شير د .الحو�سني �إلى مهام
الق�سم المتعلقة با�ست�صدار بطاقات الت�أمين
ال�صحي لموظفي ال�شركة و�أفراد عائالتهم� ،إلى
جانب الإ�شراف على تنفيذ الفحو�صات الدورية
للموظفين ومتابعة �إجازاتهم المر�ضية والت�صديق
عليها ،ومتابعة حاالتهم في حال ال�سفر للخارج
من �أجل العالج.
ويتابع الق�سم كذلك كافة �إ�صابات العمل التي قد
تقع لموظفي ال�شركة ،والتعامل مع ما قد يترتب
عليها من ن�سب عجز؛ وذلك عن طريق التن�سيق
مع اللجنة الطبية لأدنوك ومجموعة �شركاتها
�إ�ضافة للتن�سيق مع دائرة ال�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة ب�شركة «�أدنوك للتوزيع» بهدف
الإبالغ عن الحوادث والتن�سيق معهم في �سبيل
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتجنبها في الم�ستقبل.
كما يقدم الق�سم الدعم والم�شورة للموظفين
الذين يعانون من م�شاكل �صحية ت�ؤثر على �أداء
مهامهم في العمل وذلك بتحويلهم �إلى اللجنة
الطبية لأدنوك ومجموعة �شركاتها لتقييم حالتهم
ال�صحية والوقوف على مدى لياقتهم لأداء مهام
عملهم .ف�ض ًال عن دوره في تقييم الو�ضع ال�صحي
للموظفين المنتهية خدماتهم.
مجهود كبير في سبيل
متابعة الحالة الصحية

لموظفي الشركة
ت�ؤكد د .الحو�سني �أن ق�سم الخدمات الطبية يتلقى
يومي ًا مجموعة من الإجازات المر�ضية لموظفي
ال�شركة في مختلف مواقعها ب�أبوظبي ،والعين،
والمنطقة الغربية ،ودبي والمناطق ال�شمالية؛
حيث تبد�أ مهمة العاملين في الق�سم بت�صنيف
هذه الإجازات باال�ستناد �إلى ماهية الت�شخي�ص
ومدة الإجازة ومدى ا�ستكمال كافة الم�ستندات
المطلوبة ليتم عر�ضها على اللجنة الطبية لأدنوك
ومجموعة �شركاتها العتمادها.

كما ت�شمل مهام موظفي الق�سم؛ عر�ض ما يقارب
من  10 – 5حاالت �أ�سبوعي ًا على اللجنة الطبية
في موا�ضيع مختلفة ت�شمل الإجازات المر�ضية
داخل وخارج الدولة ،وتحديد اللياقة للعمل،
وطلبات العمل الخفيف �أو تقليل �ساعات العمل،
�إ�صابات العمل ون�سب العجز المترتبة عليها ،ومن
ثم يتم التن�سيق مع الإدارة المعنية و�إدارة عالقات
الموظفين فيما يتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها
من قبل اللجنة الطبية.
فرص مستقبلية لالبتكار

والتطوير
وتقول د .الحو�سني « :مما ال �شك فيه �أن وجود
ق�سم خا�ص بالخدمات الطبية �ضمن دائرة
الموارد الب�شرية يعك�س اهتمام �أدنوك ب�شكل عام
و�شركة �أدنوك للتوزيع ب�شكل خا�ص بالحفاظ على
بيئة عمل �آمنة وموظفين ذوو �صحة جيدة .ويكمن
الهدف الرئي�سي لهذا التوجه في مدى حر�صهم
و�إيمانهم ب�ضرورة توفير بيئة عمل �صحية و�آمنة
لجميع العاملين في ال�شركة من �أجل تحقيق
اال�ستثمار الأمثل لطاقاتهم و�إمكاناتهم و�إتاحة
المجال �أمامهم للإبداع واالبتكار في مجال
�أعمالهم ،الأمر الذي �سينعك�س حتم ًا وب�شكل
�إيجابي على �أدائهم وتقديم �أف�ضل خدمة ممكنة
للجمهور».
وت�ؤكد �أن فر�ص تطوير �أداء ق�سم الخدمات الطبية
في ال�شركة كبيرة ،والعمل م�ستمر من قبل دائرة
الموارد الب�شرية بالتن�سيق مع الدوائر المعنية
لتح�سين وتطوير �آلية العمل وابتكار �أفكار وخطط
جديدة ت�سهم في تحقيق ر�ؤية ال�شركة و�ضمان
االهتمام بالموظف ب�صفته المورد الأهم لل�شركة.
مجلة "آفاق" وسيلة تواصل

تدعم جهود القسم
وترى د .الحو�سني �أن من �ش�أن مجلة �آفاق ال�صادرة
عن �شركة «�أدنوك للتوزيع» �أن ت�شكل و�سيلة توا�صل

ومرجع طبي لجميع موظفي ال�شركة على اختالف
مواقعهم .و�ستحر�ص د .الحو�سني على كتابة
عمود طبي متخ�ص�ص في الأعداد الالحقة من
المجلة ،بحيث تقدم من خاللها موا�ضيع قادرة
على زيادة الوعي حول العادات ال�صحية ال�سليمة
المهم اتباعها في الحياة اليومية ،والترويج لأف�ضل
الممار�سات ال�صحية في بيئات العمل� ،إ�ضافة
لإمكانية ن�شر الثقافة ال�صحية بخ�صو�ص بع�ض
الأمرا�ض ال�شائعة وت�صحيح الكثير من المفاهيم
الطبية الخاطئة لدى البع�ض.
وت�ؤكد كذلك على الدور الهام الذي تلعبه �أدنوك
للتوزيع في دفع عجلة التنمية واالقت�صاد في
دولة الإمارات ،وما تمثله هذه ال�شركة من مظهر
ح�ضاري يعبر عن الدولة �أمام الجميع محلي ًا
وعالمي ًا ،و�أ�شارت �إلى �أن ق�سم الخدمات الطبية
ملتزم ب�شكل كبير بدعم قدرة ال�شركة على تحقيق
تطلعاتها و�أهدافها الم�ستقبلية .
واختتمت الدكتورة �سلمى الحو�سني ،بالقول�« :أود
من خالل هذه الفر�صة �أن �أ�شكر كل موظف �ساهم
في تكوين هذه ال�صورة الرائعة بما يقوم به من
�أداء مهام عمله على الوجه الأمثل ،هم جنود خلف
الكوالي�س وتميزهم في عملهم هو جزء ال يتجز�أ
من تميز ال�شركة و نجاحها».
من هي الدكتورة سلمى

الحوسني؟
�أم لثالثة �أطفال ،حا�صلة على �شهادة بكالوريو�س
الطب والجراحة العامة من كلية الطب والعلوم
ال�صحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة ،فيما
ت�ستكمل في الوقت الراهن درا�ستها لماج�ستير في
�إدارة الرعاية ال�صحية في جامعة زايد .وقبيل
التحاقها ب�شركة «�أدنوك للتوزيع» عملت الدكتورة
�سلمى الحو�سني في هيئة ال�صحة – �أبوظبي
لما يقارب خم�س �سنوات ،فيما التحقت ب�أدنوك
للتوزيع في يوليو للعام  2016كم�ست�شار لل�ش�ؤون
الطبية بدائرة الموارد الب�شرية.
العدد الثاني عشر 2016 -
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«أدنوك للتوزيع»
تفتتح محطة خدمة "مدينة شخبوط" في أبوظبي
افتتحت «أدنوك للتوزيع» محطة "مدينة شخبوط"

للخدمة الواقعة في مدينة أبوظبي ،وذلك في إطار
استراتيجيتها الهادفة لتلبية الطلب المتزايد على

خدمات ومنتجات الشركة ولمواكبة النمو العمراني
ً
حاليا .وتقع المحطة
والسكاني الذي تشهده الدولة
الجديدة في مدينة شخبوط خلف مبنى الدفاع

المدني ،وقد قام بافتتاحها المهندس سعيد مبارك
الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة «أدنوك
للتوزيع» وكبار المسؤولين في الشركة وعدد من

الحضور.
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وتتميز «مدينة �شخبوط» �أحدث محطات �أدنوك للتوزيع،
بموقعها اال�ستراتيجي ،وقد تم تجهيزها بـ  5جزر تحتوي
على  10م�ضخات ،منها  4جزر مخ�ص�صة لتعبئة الوقود
والديزل تحتوي على  8م�ضخات ،وجزيرة لتعبئة وقود الغاز
الطبيعي للمركبات تحتوي على م�ضختين.
توفر المحطة الجديدة الخدمات البترولية والخدمات
الم�صاحبة على مدار � 24ساعة ،والتي ت�شمل التزود بالوقود
وغ�سيل ال�سيارات �آلي ًا ،وت�ضم المحطة متجر واحة �أدنوك
مزود ًا بمخبز ،بالإ�ضافة �إلى مطعم للوجبات ال�سريعة
وم�ستودع �أ�سطونات الغاز الطبيعي.

أخبار أدنوك للتوزيع

"يعكس افتتاح محطة

خدمة «مدينة شخبوط»

أمام العمالء التزام
«أدنوك للتوزيع»

بخططها التوسعية

الهادفة إلى مواكبة

حركة النمو االقتصادي
والعمراني الذي

تشهده دولة اإلمارات.

ولتلبية الطلب الكبير

على خدمات الشركة،

وفي إطار جهودها

التوسعية ،تعمل أدنوك

للتوزيع على إنشاء

 12محطة خدمة جديدة

على جوانب الطرقات
لتعبئة الوقود فقط،

لتوفير السرعة والمرونة
والحد من االزدحام

على المحطات الحالية،
وسوف يتم تشييد

هذه المحطات في

جزيرة أبوظبي ،ومدينة

شخبوط ،ومدينة خليفة،

ومدينة محمد بن زايد
خالل العام الجاري"

سعيد الراشدي،
الرئيس التنفيذي باإلنابة

مشاريع توسعية

افتتح المهندس سعيد
مبارك الراشدي الرئيس
التنفيذي باإلنابة محطة خدمة

«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة
خدمة «الباهية» بأبوظبي

"الباهية" بأبوظبي ،حيث
ً
تأكيدا
جاء افتتاح هذه المحطة
على عزم الشركة الستكمال
تنفيذ خطتها االستراتيجية
التوسعية ،وتلبية الطلب
المتزايد على خدماتها
ومنتجاتها ،ومواكبة النمو
العمراني والسكاني الذي
ً
حاليا.
تشهده دولة اإلمارات
وحضر حفل االفتتاح عدد من
المسؤولين في الشركة
وبعض أهالي المنطقة.
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ُجهزت محطة خدمة «الباهية» بـ  7جزر تحتوي
على  12م�ضخة ،تقدم الوقود ب�أنواعه الثالث
�إي بل�س  ،91خ�صو�صي  95و�سوبر � ،98إ�ضافة
�إلى كل من وقود الديزل ال�صديق للبيئة والغاز
الطبيعي للمركبات.
وخالل حفل االفتتاح� ،صرح المهند�س �سعيد
مبارك الرا�شدي« :يعد افتتاح محطة خدمة
«الباهية» بمثابة خطوة في �سبيل رفع الكفاءة
الت�شغيلية ل�شبكة محطات الخدمة التابعة لنا،
وحر�ص ًا منا على توفير �أرقى الخدمات للجمهور
وتحقيق �أف�ضل تواجد جغرافي على م�ستوى
الدولة .كما التزمنا بتوظيف كافة خبراتنا لتزويد
هذه المحطة بمرافق وخدمات متميزة من �ش�أنها
�أن تلبي احتياجات الجمهور في منطقة الباهية

انجاز  16محطة خدمة في
مختلف مناطق الدولة قبل نهاية
عام 2016
تستعد شركة أدنوك للتوزيع إلنجاز  16محطة خدمة حتى
نهاية عام  6 ،2016محطات خدمة في مدينة أبوظبي ،و7
محطات خدمة في المنطقة الغربية ،ومحطة خدمة في
العين ،ومحطتان في المناطق الشمالية ،والتي تتناسب
مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير أرقى مستويات
الخدمة لعمالئنا مع زيادة عدد محطاتها بتوفير أرقى
مستويات الخدمة لعمالئنا".

على �أكمل وجه ممكن».
هذا وتوفر المحطة الجديدة الخدمات البترولية
والخدمات الم�صاحبة على مدار � 24ساعة ،حيث
تقدم المحطة خدمات التزود بالوقود ومتجر
واحة �أدنوك ،والمخبز ،بالإ�ضافة �إلى م�ستودع
ا�سطوانات الغاز الم�سال ،وور�شة لت�صليح
المركبات ،وم�سجد.
كما و�ستقدم المحطة خدمة غ�سيل ال�سيارات
�آلي ًا وتبديل زيوت ال�سيارات يومي ًا خالل الفترة
من � 7:00صباح ًا وحتى
حين يجري العمل حالي ًا على ا�ستكمال المراحل
11:00

م�سا ًء ،في

الالزمة الفتتاح مطعم للوجبات ال�سريعة في

محطتا خدمة جديدتان في
منطقة الفالح بأبوظبي
ً
مؤخرا عن نيتها تنفيذ مشروع
أعلنت «أدنوك للتوزيع»
بناء محطتي خدمة جديدتين في منطقة الفالح بأبوظبي،
حيث أكدت الشركة مباشرة العمل على ترسية محطة خدمة
"الفالح جنوب" والتي من المتوقع لها أن تبدأ تقديم
خدماتها منتصف العام القادم ،في حين أشارت إلى أن
الدوائر المتخصصة بالشركة تستكمل في الوقت الراهن
إعداد واعتماد التصميم النهائي لمحطة خدمة "الفالح
غرب".

محطة الخدمة ،وتوفير جهاز �صراف �آلي.
العدد الثاني عشر 2016 -
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صابر محمد العماري
مدير إدارة مصنع الزيوت والشحوم
أعمل في دائرة مصانع اإلنتاج ضمن أدنوك للتوزيع كمدير
إدارة مصنع الزيوت والشحوم في جزيرة ساس النخل .أنا
متزوج وأب ألربعة أطفال .بعد أن أنهيت دراستي الثانوية،
اخترت وبال تردد االنضمام إلى كلية الهندسة والتحقت بجامعة
ً
نظرا لسمعتها الطيبة والمعايير الفائقة
اإلمارات في العين
التي تشتهر بها .ولطالما كانت الهندسة حلمي الدائم .وقد
حققت هدفي وتخرجت بشهادة في الهندسة الكيميائية عام
.2005

وقد كانت تجربة ممتعة ا�ستفدت منها الكثير
و�ساهمت في العديد من الم�شاريع ،مثل م�شروع
 IRP-2والمنطقة الحرة في الحمرية .كما �أجريت
العديد من عمليات التدقيق المتعلقة بال�صحة
والأمن وال�سالمة والبيئة ،وقدت العديد من
تحقيقات الحوادث.
في عام � ،2012سنحت لي فر�صة ارتقاء ال�سلم
الوظيفي عندما تقدمت لوظيفة �شاغرة في �إدارة
م�صنع الزيوت وال�شحوم ،وفع ًال ح�صلت على
الوظيفة.
ماهي المسؤوليات الملقاة على
عاتقك كمدير إدارة مصنع الزيوت
والشحوم؟

ب�صفتي مدير ًا لإدارة م�صنع الزيوت وال�شحوم،
ف�أنا مكلف ب�ش�ؤون تخطيط وتوجيه و�إدارة �أن�شطة
الإنتاج في الم�صنع و�ضمان توافق م�ستويات
الإنتاج مع متطلبات العمالء ،ف�ض ًال عن �ضبط
التكاليف لتحقيق �أعلى م�ستويات الربحية.
ماهي المهام التي تقوم بها
بشكل يومي؟

أخبرنا عن حياتك المهنية قبل أن
ً
مديرا إدارة مصنع الزيوت
تصبح
والشحوم؟

كانت بداية حياتي المهنية لدى �شركة جا�سكو
في عام  2005وقد عملت فيها م�شرف ًا في
حقل حب�شان ،حيث كنت م�س�ؤو ًال عن الإ�شراف
على وحدات معالجة الغاز في ق�سم من �أق�سام
الحقل.
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ولأ�سباب �شخ�صية ،تركت �شركة جا�سكو في عام
 2008والتحقت ب�شركة اينوك في دبي ،لكن
هذه المرة كم�س�ؤول عن االمتثال في ق�سم البيئة
وال�صحة وال�سالمة .وبعد �أن �أم�ضيت عامين في
هذا المن�صب� ،أتيحت لي في عام  2010فر�صة
االن�ضمام �إلى �شركة �أدنوك للتوزيع كمهند�س
فني في دائرة ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة.

مهامي اليومية تت�ضمن العديد من الأن�شطة،
مثل التخطيط وطلب وا�ستالم وتخزين المواد
الخام الم�ستخدمة في ت�صنيع ال�شحوم وزيوت
الت�شحيم .وي�شمل ذلك الزيوت الأ�سا�سية ،والمواد
الم�ضافة ،ومواد التعبئة والتغليف ،بما في ذلك
العبوات والبراميل .و�إلى جانب ذلك ،يتعين علي
مراجعة اال�ستف�سارات المختلفة من ق�سم مبيعات
ال�شركات لتلبية االحتياجات المحلية وطلبات
الت�صدير من الوكالء في الأ�سواق المحلية
والخارجية ،مثل مواعيد الت�سليم وموا�صفات
المنتجات .كما �أتولى ترتيب اجتماعات يومية مع
فرق العمليات والتخزين من �أجل تخطيط �أن�شطة
الإنتاج و�ضمان �أن تكون جميع المنتجات متوفرة
لتلبية احتياجات العمالء.

يوم في حياة موظف

الإمارات �سنوي ًا مع الموظفين لالرتقاء بالح�س
الوطني وروح التكافل االجتماعي .ونحن في
�أدنوك للتوزيع لدينا �إيمان عميق ب�أن موظفينا
هم �أف�ضل الأ�صول المتوفرة لدينا.

ما التحديات التي تواجهونها في
مهامكم اليومية؟

ب�صفتي مدير ًا لإدارة م�صنع الزيوت وال�شحوم،
ف�إن التحدي الأكبر بالن�سبة لي يتمثل في التوا�صل
مع العديد من موردي المواد الخام ،وذلك ل�ضمان
تلقي المواد المطلوبة في الوقت المنا�سب .هذا
�إلى جانب التن�سيق الم�ستمر مع وحدات الأعمال
المختلفة لفهم متطلباتهم والعمل على ا�ستيعابها
وتلبيتها .فنحن ننتج �أكثر من  100نوع مختلف
من زيوت الت�شحيم وال�شحوم ،و�ضمن عبوات
و�أحجام مختلفة �أي�ض ًا بدء ًا من العبوات ال�صغيرة
�إلى البراميل والكميات ال�ضخمة .كما نتلقى �أكثر
من  20نوع ًا من المواد الخام ب�شكل دائم ،ونن�سق
مع الموردين في الخارج لإر�سال المواد الم�ضافة
والزيوت الأ�سا�سية.
�إن هدفنا الرئي�سي في النهاية يتمثل في �إنتاج
زيوت عالية الجودة تواكب �أف�ضل المعايير بحيث
نوفرها لعمالئنا في الوقت المنا�سب.
ولدينا العديد من المبادرات الرامية لموا�صلة
تح�سين جودة تغليف المنتجات لإر�ضاء عمالئنا
ب�شكل دائم .ويتم تطبيق بع�ض المبادرات حالي ًا،

بينما ما زالت مبادرات �أخرى ب�صدد التطوير.
يتمثل الجزء الأهم من مهامنا في التخطيط
والتن�سيق .فعندما تت�أخر المواد الأولية لأي
�سبب كان ،يت�أخر الإنتاج ولن يح�صل العمالء
على المنتجات في وقتها .ولتجنب مثل هذه
ال�سيناريوهات ،نعقد اجتماعات يومية لمناق�شة
العمليات� ،إ�ضافة �إلى اجتماعات تن�سيق �أ�سبوعية
والقيام بمتابعة م�ستمرة مع جميع الموردين.
ومن بين �أحد م�شاريعنا الم�ستقبلية بناء م�صنع
جديد للزيوت وال�شحوم في مدينة خليفة
ال�صناعية «كيزاد»� .ستبد�أ مرحلة الت�صميم
الأوليه قريب ًا ،و�سيتم ا�ستخدام �أحدث الو�سائل
التكنولوجية في الم�صنع الجديد في مجاالت
مزج الزيوت وت�صنيع ال�شحوم ،ف�ض ًال عن
ا�ستخدام �آالت تعبئة عالية ال�سرعة يمكنها �أن
تلبي �أي ارتفاع محتمل للطلب في الم�ستقبل.
نحر�ص على تناغم العمل من خالل �إجراء
زيارات دورية �إلى الم�صنع لمقابلة الم�شغلين
وعقد اجتماعات مع قادة الفرق والم�شرفين.
ولدينا نظام جيد لمكاف�أة �أف�ضل الموظفين
�شهري ًا ،ف�ض ًال عن �أننا نحتفل باليوم الوطني في

ي�سعدني �أن �أكون جزء ًا من �شركة �أدنوك للتوزيع.
وخالل الأعوام ال�ستة الما�ضية التي ق�ضيتها
هنا� ،شاركت في عدة م�شاريع ون�شاطات �ضمن
ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة وق�سم م�صانع
الإنتاج ،وكنت محظوظ ًا بالعمل �إلى جانب مدراء
مبا�شرين مثل المهند�س �صالح خمي�س نائب �أول
الرئي�س للعمليات والمهند�س �سالم دروي�ش ،نائب
رئي�س – دائرة م�صانع االنتاج ،واللذين قدّما لي
الكثير من الدعم في م�سيرتي المهنية .وال �شك
ب�أن زمالئي في دائرة م�صانع الإنتاج ،وخا�صة في
م�صنع الزيوت وال�شحوم ،هم موظفون متفانون
ويتمتعون بروح الفريق الواحد ويحر�صون على
نجاح ال�شركة و�إيالئه �أق�صى �أولوياتهم.
ما هي خططك المستقبلية
وطموحاتك؟

�أتطلع �إلى �أن توا�صل �أدنوك للتوزيع تعزيز
مكانتها البارزة في مجال الزيوت ك�أكبر م�صنع
لجميع �أنواع الزيوت لي�س في ال�سوق المحلي
فقط و�إنما عالميا �أي�ضا ونناف�س كبرى ال�شركات
العالمية .ولدي �إيمان كبير بقدرتنا على تحقيق
هذا الهدف.
هل لديك أي هوايات تستمتع
بممارستها؟

�أحب م�شاهدة الأفالم ولعب كرة القدم وال�سفر
والألعاب الإلكترونية في وقت الفراغ ،ومعروف
بمهاراتي في �ألعاب بالي �ستي�شن وخا�صة لعبة
فيفا .لذا ف�إنني �أقبل تحدي �أي زميل في ال�شركة
للمناف�سة في هذه اللعبة.
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

أدنوك للتوزيع تطلق حملة توعية
حول االستخدام اآلمن السطوانات
الغاز المسال
ً
التزاما منها برفع مستوى الوعي العام حول الطرق الصحيحة
للتعامل ونقل واستخدام أسطوانات الغاز المسال والمنظم
الخاص بها ،أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
«أدنوك للتوزيع» حملة توعية بعنوان "سالمتك رهن يديك".
وركزت الحملة التي امتدت خالل الفترة الممتدة بين  8و29
أغسطس الماضي ،بشكل خاص على المناطق الشمالية،
حيث تعتبر أسطوانات الغاز المسال أحد المصادر الرئيسية
للوقود الالزم إلعداد الطعام في المنازل.
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

«أدنوك للتوزيع»
تضع ضمن أولوياتها
مواصلة تنظيم
وإدارة الحمالت
التوعوية في مختلف
مجاالت التعامل مع
الوقود والمنتجات
البترولية التي
تقوم بتسويقها،
ً
التزاما منها
وذلك
بمبادئ المسؤولية
المجتمعية وقواعد
الحفاظ على الصحة
والسالمة والبيئة
في المجتمع المحلي
لدولة اإلمارات.

وبثت «�أدنوك للتوزيع» حملتها التوعوية عبر
مختلف �صفحات التوا�صل االجتماعي الخا�صة
بها وبع�ض القنوات الإذاعية في الدولة ،وفرت من
خاللها ن�صائح عملية و�سهلة حول ال�سبل المثلى
لحفظ �أ�سطوانات الغاز ب�شكل �آمن ،طرق نقلها
وا�ستخدامها وتخزينها ،كما حر�صت ال�شركة
على ا�ستخدام اللوحات الإعالنية الموجودة
�ضمن محطات خدمة �أدنوك التي تبيع �أ�سطوانات
الغاز الم�سال في جميع �أنحاء المناطق ال�شمالية؛
لعر�ض الإر�شادات التعريفية والخطوات الواجب
اتخاذها في حاالت الطوارئ ،وذلك ف�ض ًال عن
توزيع مل�صقات تعريفية مغناطي�سية تحوي بع�ض
الن�صائح لتعليقها في المنزل.
وبهدف تفادي وقوع �أية حوادث في المنزل،
ف�إن الحملة عرفت الجمهور بتو�صيات ال�سالمة
الالزم على م�ستخدمي �أ�سطوانات الغاز الم�سال
اتباعها عند نقل هذه اال�سطوانات �أو التعامل
معها ،و�أكدت على �أهمية تخزين اال�سطوانات في
و�ضع عمودي ،كما و�ضحت الآلية ال�سليمة لتركيب
المنظم الخا�ص باال�سطوانة و�ضرورة تفقد حالته
ب�صورة منتظمة.
وحول �أهمية هذه الحملة� ،صرح خالد هادي ،نائب
الرئي�س لدائرة الخدمات الم�ساندة في «�أدنوك

للتوزيع»“ :عندما يتم التعامل مع ا�سطوانات الغاز
الم�سال ب�شكل �صحيح فهذا يعني �أن الم�ستهلكين
�سينعمون بالراحة والأمان ،الأمر الذي حذا بنا في
«�أدنوك للتوزيع» لتعزيز معرفة الجمهور وخا�صة
ر ّبات المنازل والعاملين والخدم بالأ�ساليب
العلمية ال�صحيحة للتعامل معها ،وتفادي �أية
مخاطر محتملة قد تقع في حال لم يتم التعامل
معها �أو تخزينها بال�شكل المطلوب”.
و�أو�ضح هادي �إلى �أن «�أدنوك للتوزيع» ت�ضع �ضمن
�أولوياتها موا�صلة تنظيم و�إدارة الحمالت التوعوية
في مختلف مجاالت التعامل مع الوقود والمنتجات
البترولية التي تقوم بت�سويقها ،وذلك التزام ًا منها
بمبادئ الم�س�ؤولية المجتمعية وقواعد الحفاظ
على ال�صحة وال�سالمة والبيئة في المجتمع
المحلي لدولة الإمارات.
يذكر �أن هذه الحملة التوعوية ت�أتي في �إطار
الجهود المتوا�صلة التي تبذلها �شركة �أدنوك
للتوزيع لتعزيز ال�سالمة في ا�ستخدام منتجات
الغاز في جميع �أنحاء المناطق ال�شمالية ،حيث
توفر هذه المحطات للجمهور �أ�سطوانات الغاز
�سعة  25و 50رط ًال بال�سعر المدعوم لحاملي
بطاقات رحال �إي غاز الإلكترونية.
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كوادر وطنية

عبدالله هـالل المربوعــي
فني فحص مركبات
بدأت مسيرتي المهنية مع التحاقي بشركة أدنوك للتوزيع ،والتي كانت
بداية فصل جديد في حياتي والتي أعتبرها بداية ناجحة وموفقة.

أين كنت تعمل قبل االلتحاق
بأدنوك للتوزيع؟

بد�أت م�سيرتي المهنية مع التحاقي ب�شركة �أدنوك
للتوزيع ،والتي كانت بداية ف�صل جديد في حياتي
و�أعتبرها بداية ناجحة وموفقة.
أخبرنا ،ماذا يعني لك العمل في
أدنوك للتوزيع؟

اعتبر مكان عملي كبيتي الثاني ،ف�أنا �أق�ضي 8
�ساعات يومي ًا في �أداء المهام المنوطة بي مع
زمالئي ،الذين لطالما اعتبرهم عائلتي الثانية.

28

و�أقوم خالل تلك ال�ساعات ،بخدمة العمالء
وم�ساعدتهم عن طريق تقديم خدمات ذات
م�ستوى عالي من الكفاءة والجودة والإتقان والتي
تليق ب�سمعة �شركتنا.
ما هي المهام اليومية المنوطة
بك؟

كفني فح�ص المركبات ،ت�شمل مهامي اليومية
القيام بفح�ص �أجزاء المركبة من ناحية الجودة
وال�صالحية وال�سالمة ،وخلوها من �أي عطل
�أو �ضرر قد يت�سبب بعواقب ج�سيمة ل�صاحبها

ولم�ستخدمي الطريق.
أخبرنا عن يوم مميز في حياتك أو
خالل مسيرتك المهنية؟

هناك الكثير من الأيام المميزة التي مررت بها
ولكن من �أبرزها ق�صة �شاب �أتى المركز برفقة
�أحد �أ�صدقائه والذي �أراد �إعادة الفح�ص لمركبته
التي لم تجتز اختبار ال�سالمة �سابق ًا ولأ�سباب
عديدة ،وعندما طلبت منه الإي�صال للت�أكد من
بيانات المركبة� ،أت�ضح لي �أن البيانات لمركبة
�أخرى بنف�س النوع واللون وجميع التفا�صيل مع

كوادر وطنية

اختالف رقم قاعدة المركبة فقط ،حيث كان
قد قام ب�أخذ لوحة مركبة �صديقه وو�ضعها على
مركبته .وهلل الحمد لقد تم اكت�شاف هذا التحايل
وتحويله للجهات الم�س�ؤولة.

للفح�ص الفني لأي �سبب كان ،في الوقت الذي
تجد فيه البع�ض الآخر يتقدم بال�شكر والثناء على
ما نقوم به لخدمته لما يتطلبه الأمر من مجهود
بدني كبير خا�ص ًة في طق�سنا الحار.

ما هي هواياتك المفضلة؟

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

�أحب ال�سفر كثير ًا ،و�أحر�ص في وقت فراغي على
ممار�سة هوايتي المف�ضلة وهي لعب كرة القدم.

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

نعم بالت�أكيد .لقد �أخترت العمل في المجال
الوظيفي الذي �أحبه ،والذي من خالله �أ�ستطيع
تطبيق مهاراتي التي �أمتلكها .وعلى امتداد فترة
الأعوام الثمانية التي �أم�ضيتها في �شركة �أدنوك
للتوزيع ،ف�أنا في تطور م�ستمر م�ستفيد ًا مما �أواجهه
من تحديات يومية خالل التعامل مع العمالء من
جن�سيات و�أعمار مختلفة.
ما هي التحديات العملية اليومية
التي تواجهك في أداء مهامك
الوظيفية في مركز الفحص
الفني؟

عند تقديم �أي عمل �أو مهنة خدمية ،هناك
تحديات تواجه الموظف المخت�ص بهذا العمل،
تتمثل في التعامل مع العمالء .وفي مجال عملنا،
ال يتقبل البع�ض فكرة عدم اجتياز مركباتهم

بف�ضل توفيق اهلل ،ومن ثم توجيهات مدير مراكز
الفح�ص الفني ال�سيد �أحمد را�شد الظاهري
والم�شرفين مروان العلي ومحمد با�سم وزمالئي
من حولي .وكلما �أزداد نجاحي وثقتي بنف�سي،
ف�إنني ال �أن�سى تلك ال�شعرة التي تف�صل بين الثقة
بالنف�س والغرور.

ر�سالتي هي �أن العمل في �أي مجال بغ�ض النظر
عن موقعه �أو كيفية �أدائه؛ لن يقلل من �ش�أن
الإن�سان و�أهمتيه .فقيادتنا الر�شيدة في دولة
الإمارات لم تبخل علينا ب�شيء ،ومن واجبنا �أن
نرد الجميل ببذل الغالي والنفي�س في �سبيل رفعة
الوطن وتطوره.
ما هي خططك وتطلعاتك
المستقبلية لتطوير وتعزيز
مسيرتك المهنية في «أدنوك
للتوزيع»؟

على الم�ستوى العلمي والتدريبي� ،أطمح �أن ا�ستكمل
تعليمي و�أن �أطور من نف�سي من خالل االلتحاق
بالدورات التدريبية التي تتعلق بمجالي المهني
وك�سب المهارات والخبرات التي تمكني من تطوير
نف�سي �ساعيا لالرتقاء في و�ضيفتي.
�أما على الم�ستوى ال�شخ�صي ف�أنا دائما اذكر
نف�سي بالقناعة و�أن ما حققته من نجاحات كان
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االتصال الرقمي

زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

على مدى العقود الماضية ،وعلى الرغم من حقيقة أن الوثائق تكتب باستخدام برامج معالجة
النصوص ،ويتم إرسال الرسائل عبر البريد اإللكتروني ،وتتم إدارة عمليات الجرد والشراء
باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات ( ،)ERPال يزال أحد أكبر تحديات تكنولوجيا
المعلومات بالنسبة للعديد من المؤسسات يتمثل في االنتقال إلى بيئة عمل خالية من
األعمال الورقية ،ناهيك عن الحاجة إلى توقيع وتصديق البيانات على النسخ الورقية.
30

تقنية المعلومات

بناء على ذلك ،قررت دائرة تقنية المعلومات في

أدنوك للتوزيع ،وبالتنسيق مع الدوائر األخرى في
الشركة ،االنتقال إلى نظام إلكتروني أكثر فعالية
لالتصال الرقمي وتوقيع وتصديق البيانات،
بهدف تهيئة بيئة عمل خالية من األعمال الورقية
بصورة تمكنها من تقديم خدمة أفضل وأكثر

قدرة على المنافسة.

عيوب نظام المستندات التقليدي:

•الت�أخير :نتيجة للحاجة لطباعة جميع الم�ستندات وتوقيعها يدوي ًا قبل �إر�سالها
�إلى الوجهة المطلوبة
•الأر�شفة :عملية الأر�شفة عادة ما تكون �صعبة ،والأكثر �صعوبة هو ا�ستخراج
الم�ستندات المطلوبة من الأر�شيف عند الحاجة
•التكلفة :التكلفة ال ت�شمل فقط الأوراق الم�ستهلكة وم�ستلزمات الطابعات ،لكن
�أي�ض ًا الت�أخير الناجم عن عملية الت�سليم اليدوي وعدد الموظفين الذين يتم
تعيينهم فقط لهذا الغر�ض.
•الن�سخ االحتياطي :الم�ستندات الأ�صلية معر�ضة للفقدان لأي �سبب من
الأ�سباب ،ولن يكون هناك طريقة ال�ستردادها
•�صعوبات التتبع
•الأمن :النظام الحالي يتيح للعديد من الأطراف (بما في ذلك المرا�سل) ر�ؤية
محتوى الم�ستندات المر�سلة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،من الممكن تزوير التوقيع
التقليدي خ�صو�ص ًا بالن�سبة للم�ستندات غير الأ�صلية (الن�سخ)
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ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ

TO

Office Admin

Office Admin

اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪ اداري

اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪ اداري

Receiver Mailbox 2
ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ 2

CC

Office Admin

اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪ اداري

باختصار:

•يعتمد هذا النظام على البريد الإلكتروني الم�ستخدم حالي ًا
•يتم �إن�شاء �صندوق بريد لكل ق�سم �أو �إدارة �أو �أي كيان �آخر،
لإدارة جميع المرا�سالت واالت�صاالت
•يتولى مدراء المكاتب م�س�ؤولية �إر�سال وا�ستقبال المرا�سالت
الواردة وال�صادرة
•يتم �إن�شاء الم�ستندات با�ستخدام نماذج خا�صة بال�شركة
ويتم توقيعها رقمي ًا با�ستخدام نظام التوقيع الرقمي الخا�ص
بال�شركة

تمكنت دائرة تقنية المعلومات من �إنجاز النواحي التقنية للنظام
االلكتروني الجديد في الربع الثاني من  ،2015ثم با�شرت
الدائرة بعملية التطبيق التي ت�ضمنت ت�صميم �سير العمل
والدورات التدريبية لجميع الدوائر والإدارات المعنية.
القيمة المضافة لنظام االتصال الرقمي:
•�سرعة االت�صال :يتم توقيع الم�ستندات بنقرة واحدة على

الكمبيوتر ثم �إر�سالها �إلى الجهة المعنية كملف مرفق بر�سالة
البريد الإلكتروني
•الأر�شفة :جميع الم�ستندات تكون محفوظة كملفات مرفقة
في ر�سائل البريد الإلكتروني ،وهنا تكمن فائدة نظام �أر�شفة
البريد الإلكتروني الذي يوفر �سهولة كبيرة في البحث عن
الملفات القديمة وا�ستخراجها في ثوان معدودة
•تقليل التكلفة :النظام يقلل الحاجة للطباعة على الورق �إلى
حد كبير ،فلن نرى بعد ذلك �أكوام ًا من الأوراق المكد�سة ،ولن
تكون هناك حاجة �إلى مرا�سل ،و�سيتم االت�صال بين الأق�سام
والإدارات بكفاءة �أعلى
•الن�سخ االحتياطي :يتم حفظ جميع الم�ستندات في �أنظمة
الن�سخ االحتياطي التي ت�ضمن حماية المرا�سالت الداخلية
وعدم فقدانها
•التتبع :يمكن لمر�سلي الم�ستندات تتبع مرا�سالتهم ال�سابقة
ب�سهولة مما �سيعزز من كفاءة �سير العمل
•الأمن :قراءة محتوى المرا�سالت تقت�صر فقط على الأ�شخا�ص
المر�سلة �إليهم ،كما يمكنهم �أي�ض ًا التحقق ب�سهولة من توقيع
المر�سل في �أي مكان
•حرية التنقل� :سيتمكن المدراء من توقيع/عر�ض الم�ستندات
من هواتفهم و�أجهزتهم النقالة من �أي مكان في العالم.
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األخطاء الشائعة
عند تقييم األداء
يحرص الكثير من المسؤولين على تفادي القيام بعملية تقييم أداء
ً
نظرا لما تتطلبه من استعراض مباشر لمحاور تقييم األداء األمر
مرؤوسيهم،
الذي قد يؤدي الحتدام النقاش عبر تقديم انتقادات أو مالحظات مباشرة،
وهو األمر الذي ال يحبه الكثيرون! لذا سنتعرف في السطور القادمة على
أهمية تقييم األداء واألخطاء الشائعة الواجب االبتعاد عنها عند إجراء عملية
التقييم.

بحكم
الطبيعة
البشرية...
يعد من
الطبيعي
ً
جدا أن يقع
المسؤول
المباشر
في
الخطأ عند
تقييم أداء
موظفيه.
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بقلم :خالد عبدالسالم الحوسني
تنفيذي أول فعاليات ورعايات

مساهمات الموظفين

يعتبر تقييم الأداء عملية �ضرورية لإدارة �أداء
الموظفين على وجه ف ّعال ،ويمكننا �إجما ًال
تلخي�ص فوائدها بما يلي:
•تمكين كل من الم�س�ؤول المبا�شر والموظف
من مناق�شة التحديات التي وجهت خالل
ال�سنة وتحديد �آليات التغلب عليها في
المراحل القادمة
•�إفادة الموظف بمواقع الخلل والنق�ص كي
يتم تح�سينها والتي من �ش�أنها �أن ترفع من
م�ستوى الإنتاجية والعطاء
•تحفيز الموظف ورفع معنوياته لتقديم
الأف�ضل خالل الأعوام القادمة
•تعزيز قدرة الم�س�ؤول على اتخاذ القرارات
المنا�سبة المتعلقة بالتطوير المهني
والترقيات والعالوات الخا�صة بالموظف
•توفير الم�ستندات القانونية في حالة اتخاذ
اجراء عقابي �ضد الموظف المق�صر في
�أدائه والمهمل في واجباته
ويعد من الطبيعي جد ًا �أن يقع الم�س�ؤول المبا�شر
في الخط�أ عند تقييم �أداء موظفيه بحكم الطبيعة
الب�شرية ،لذا فدوره مهم جد ًا في الحر�ص على
تفادي �أية �أخطاء حتى ي�ستطيع �إنجاز عملية تقييم
الأداء على الوجه ال�صحيح بمو�ضوعية وحرفية،
ويمكن تقديم هذه الأخطاء كما يلي:
التقييم المتحامل  :Biased ratingويح�صل
هذا الخط�أ عندما يكون تقييم المدير المبا�شر
مبني على نظرة �شخ�صية �إيجابية �أم �سلبية تجاه
الفرد ولي�س لها عالقة بالعمل ،ويكون م�صدر هذا
التحامل هو مظهر الفرد �أو عمره �أو جن�سه �أو
دينه �أو عرقه �إلخ
التنميط � :Stereotypingأو ت�سمى القولبة حيث
ي�ضع المدير المبا�شر فئة من النا�س في قالب
معين وي�صدر عليهم حكم م�سبق غير م�ستند على
�أدلة وبراهين
الميل �إلى المركزية  :Central tendencyحين
يمنح المدير المبا�شر موظفيه تقديرات نهائية
متو�سطة فال يح�صل �أحد على تقدير (ممتاز) �أو
(�ضعيف) ،ويقع هذا الخط�أ عند محاولة تجنب

الدخول في مواجهة مع الموظفين ب�ش�أن تقييم
الأداء النهائي
ت�أثير الحداثة  :Recency effectعندما ي�ؤدي
الموظف عمله بتميز وكفاءة عالية على مدار
ال�سنة ولكنه يق�صر في �أدائه في ال�شهر الأخير
فيمنحه المدير تقدير (�ضعيف) وذلك �أن �أحدث
ت�صور لدى المدير المبا�شر عن الموظف �أنه كان
مق�صرا في عمله ،والعك�س �صحيح �أي�ضا
الأداء الما�ضي  :Past performanceحيث يمنح
المدير المبا�شر الموظف نف�س تقديره في ال�سنة
الما�ضية بدون مراجعة �أداء الموظف في ال�سنة
الحالية وتقييمه بتجرد و�إن�صاف
ت�أثير التباين/المقابلة  :Contrast effectمقارنة
�أداء موظف بموظف �آخر من الأخطاء ال�شائعة،
يجب �أن يبنى التقييم دائما على ما �أنجزه
الموظف وكيفية تحقيق هذا الإنجاز
ت�أثير «ي�شبهني»  :Similar-to-me effectقد
ي�صادف �أن يكون �أحد الموظفين له اهتمامات
وميول وقناعات �إلخ م�شابهة لتلك التي لدى مديره
المبا�شر ،فيح�صل �أن ُيمنح الموظف تقدير ًا عالي ًا
وال تراعى االختالفات الطبيعية بين الأفراد
الت�ساهل  :Leniencyعندما يت�ساهل المدير
المبا�شر في منح مر�ؤو�سيه التقديرات العالية
�سواء للموظفين المجتهدين �أو العاديين
الت�شدد  :Strictnessبعك�س الخط�أ ال�سابق ،يقوم
المدير المبا�شر بمنح تقديرات �ضعيفة ومتو�سطة
لمر�ؤو�سيه دون مراعاة لأدائهم الحقيقي
ت�أثير الهالة  :Halo effectعندما يمتلك الموظف
كفاءة يمار�سها بمهارة عالية ،فتطغى هذه الكفاءة
على بقية العيوب والعثرات لدى الموظف ،ونتيجة
لذلك يمنح تقديرا نهائيا عاليا
ت�أثير ال�شيطنة  :Horn effectبعك�س ت�أثير الهالة،
فقد يكون الموظف �أدا�ؤه �ضعيفا في كفاءة واحدة
�إال �أن المدير المبا�شر يعمم هذا ال�ضعف على
�أداء الموظف ال�شامل فيح�صل على تقدير نهائي
منخف�ض
التف�ضيل � :Favoritismأحيانا يف�ضل المدير
المبا�شر �أحد الموظفين على الأخر بغير �سبب
ظاهر �إال هوى النف�س ،وال يبني تف�ضيله على �أداء

الموظفين خالل العمل
الأقدمية  :Seniorityمن الأخطاء ال�شائعة جدا،
حين يمنح الموظفون القدامى �أو ذوو المنا�صب
العليا التقديرات العالية حتى و�إن كان �أدا�ؤهم
عاديا �أو �ضعيفا ،وهذا الخط�أ من �ش�أنه ي�سبب
الإحباط لدى الموظفين كغيره من الأخطاء
المذكورة
ال�شعبية  :Popularityعندما يكون للموظف
�شعبية وا�سعة ونفوذ وقوة لدى زمالئه في العمل،
ف�إن ذلك قد يجعل المدير المبا�شر يمنحه تقدير
عاليا بغير وجه حق
الجاذبية  :Attractivenessبع�ض المديرين قد
يقعون في هذا الخط�أ نظرا للجاذبية التي يمتلكها
الموظفون الم�شهورون على ال�صعيد االجتماعي
�أو ال�سيا�سي �أو الريا�ضي �أو في مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ت�أثير هذه ال�شهرة قد يدفع بالمدير
المبا�شر لمنح الموظف تقديرا عاليا
تدوير التقدير النهائي :Appraisal rotation
عندما يقوم المدير المبا�شر بمنح التقديرات
النهائية �إلى الموظفين ب�شكل دوري ،حيث يقوم
في نهاية كل فترة تقييم �أداء بمنح تقدير (ممتاز)
لبع�ض الموظفين وفي ال�سنة التي تليها يقوم بمنح
تقدير (ممتاز) لموظفين �آخرين وهكذا حتى
ير�ضي جميع الأطراف
ا�ستحقاق الترقية :Promotion eligibility
عندما يقوم الم�س�ؤول المبا�شر بمنح التقديرات
النهائية (ممتاز ،جيد جدا �إلخ) �إلى الموظفين
اعتمادا على تاريخ ا�ستحقاق الموظفين للترقيات
والعالوات ال على �أدائهم الفعلي في العمل ،وهذه
الطريقة و�إن كان ظاهرها الرحمة �إال �أنها ت�سبب
الإحباط لبقية فريق العمل مما ي�ؤثر �سلبيا على
�أدائهم في ال�سنوات القادمة
وختام ًا ،علينا �أن نحر�ص جميعا على �إتمام
عملية تقييم الأداء بعدل و�إن�صاف ،وتهيئة البيئة
الإيجابية التي ت�شجع على التعلم من الأخطاء
وتفاديها الحق ًا ،وغر�س روح المثابرة والتحدي
في نفو�س الموظفين في �سبيل تحقيق �أهدافهم
وتطلعات ال�شركة الم�ستقبلية.
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حلم
اإلنسانية
بقلم :حارب الظاهري
مدير إدارة مبيعات وقود الطيران في السوق العالمي
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منجز اإلنسانية وأحالمها على مر العصور تتواصل وال تتزعزع ،هي قيم
الحياة الصرفة وجماليتها ،واإلنسان بفضاء الرحب ال يخشى تقلب الحياة
وعواقبها ،بل من طبيعته أن يجابه الصعاب وركام البشاعة ،ويلقي
الفشل من ميزان التوترات ،ويرسم عالمه الكبير والجميل والمتحضر،
بما يملك من إمكانيات وأهداف جادة شعاعها نور الفكر الذي ال يتجزأ
من اإلرادة اإليجابية ،التي من مخرجاتها القيم الرفيعة ،ومن مظاهرها
النسيج اإلبداعي ،فاإلنسان رغم الخسارات الشنيعة الحاضرة ،ورغم
تدهور العقالنية والخوف على مظاهر الحكمة إال أنه يظل يرسم لوجوده
اآلمن وللسالم ،وال يزال يبحث عن الصورة المثلى في الوجود ،ويحمل
رسالته السامية ،ويترجمها عبر التجارب والبحوث العلمية ،ويعمقها في
ذاكرة األجيال ،وبمنهجية صرفة يخط اإلنسان طريقه نحو البناء العلمي
والعملي.
ومن هذه المنجزات الحديثة والمشرفة عادت طائرة «سوالر امبلس»
إلى نقطة انطالقتها األولى وهي مدينة أبوظبي ،عادت في يوليو
المنصرم ،بعد أن قضت رحلة جميلة حول الكرة األرضية ،ولم يكن الهدف
هو الدوران حول األرض وما شابه ذلك ،بل كانت تجربة طيران فريدة
من نوعها ومن دون استخدامها ألي قطرة نفط ،حيث استمدت طاقتها
من الشمس ،وهذا هو أحد البراهين في البحث عن الطاقة المستدامة
وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تلوث الطبيعة .والجميل
أن المشروع انطلق وتبنته مدينة ذات سيادة نفطية .لكن النفط ربما
ً
يوما ما ،لذا البد من استراتيجية جديدة وثقافة مجتمعية مختلفة
ينضب
تقوم على سلوك مختلف تتهيأ من خالله األجيال المتعاقبة.
وإذا كانت الرؤية النفطية قامت على مدارات أرحب ومبتكرات ذات جودة
عالية وحرفية نابعة من أهمية النفط بالنسبة للعالم ،إال أن اإلمارات تحضر
للمستقبل وتخطط للقادم من تباينات من شأنها أن تمس الطاقة ،أو
تمس األجيال ،وتشرع في تنفيذ مشروعها ليرى العالم مدى أهمية العمل
ً
وبعيدا عن ضيق األفق ،وفي اإلطار الحضاري
من خالل األفكار النيرة
والعالمي يمتد مشروع الطاقة المستدامة على أساس مؤسسات
علمية رائدة كمصدر وكوكالة فضاء اإلمارات.
ً
إذا المنجز التاريخي بات مكتمل األضالع ما بين رؤية فكرية وثقافية وعلمية،
وهي بداية االنطالقة الحقيقية نحو مستوى آخر من العلوم ،وتعاطي
األجيال بروح التنوع الثقافي واالقتصادي ،وبروح منظومة عصرية تقرأ
المستقبل وتعمل من أجله ،فال مجال للعمل األحادي المشتت.
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