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كلمة الرئيس التنفيذي

كان عام  2016حاف ًال بكل ما للكلمة من معنى على م�ستوى «�أدنوك للتوزيع» ،فقد �شهدنا
�إطالق مبادرات ون�شاطات متنوعة �ساهمت في تعزيز بيئة العمل و�إثراء م�ستويات التعاون
الم�شترك بين مجموعات ودوائر ال�شركة ،ف�ض ًال عن تنفيذ مجموعة من الم�شاريع التجارية
عبر مختلف وحدات الأعمال ،بينما لم نغفل مطلق ًا عن دورنا في دعم المجتمع المحلي عبر
مبادرات وطنية و�أخرى ت�ؤكد على م�س�ؤوليتنا المجتمعية.
يحمل لنا العام الجديد المزيد من الإنجازات ،و�سنكون على موعد مع تحقيق المزيد
من الأهداف ،وهو ما �سيترافق بالت�أكيد مع المزيد من التحديات – التي ال بد �أن نوا�صل
مواجهتها بكل عزم و�إ�صرار كفريق عمل واحد يحمل هدف ًا واحد ًا هو «التميز في تقديم
خدمات تثري حياة المجتمع وتلبي متطلبات الدولة من الطاقة وتدعم م�سيرة التنمية
الم�ستدامة».
كلي ثقة ب�أننا قادرون على ت�أ�سي�س مجتمع داخلي قائم على التعاون واالبداع ومنح عمالئنا
من الأفراد والم�ؤ�س�سات خدمات ومنتجات عالية الجودة وبطرق مبتكرة؛ الأمر الذي يتطلب
تحقيقه التزام ًا كام ًال بمحاور فل�سفة العمل الجديدة ل�شركتنا وهي «اكت�شف� ،شارك وع�ش»
والتي تعد الأ�سا�س لتحقيق �أف�ضل تطبيق ممكن لما اعتمدناه م�ؤخر ًا من ر�ؤية ،ور�سالة وقيم
وثقافة م�ؤ�س�سية.
ومن �ش�أن التوجهات اال�ستراتيجية التي اعتمدت م�ؤخر ًا على م�ستوى «�أدنوك للتوزيع» توفير
�ضمانات طويلة الأجل لكافة عمالئنا من الأفراد والم�ؤ�س�سات و�شركائنا على اختالف
مجاالت �أعمالهم؛ على �أننا �سنوا�صل العمل على تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع �أعلى
معايير وم�ستويات الجودة العالمية في قطاع ت�سويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية
في دولة الإمارات وعلى الم�ستوى الإقليمي والعالمي.

�ســـعـيد مـبـــــارك الرا�شـــــدي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة

«ال حدود لطموحنا فيما يتعلق بال�سالمة ،حيث نعمل با�ستمرار على تح�سين الإجراءات
و�أنظمة الأمن الحالية» ،هذا هو المحور الأ�سا�س لأعمالنا والمحرك الرئي�سي لتوجهاتنا
فيما يخت�ص باتباع وتطبيق �أكثر قواعد ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة �صرامة وحداثة.
لذا �أود دعوتكم لموا�صلة اتباع هذه الأ�س�س في كافة مجاالت ومواقع العمل في «�أدنوك
للتوزيع» �سواء في الم�صانع� ،أو محطات الخدمة� ،أو المكاتب �أو �أية مرافق �أخرى ،ف�ض ًال
عن االلتزام بتقديم الدعم والتن�سيق الكامل مع الهيئات الحكومية والخا�صة المعنية في
مجاالت ال�سالمة والأمن في الدولة.
وفي الختام� ،أترك لكم المجال لت�صفح العدد الثالث 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�سرني
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

أعياد الوطن؛ تأكيد لالنتماء
والوالء ،وانطالقة جديدة نحو
المزيد من االنجازات
احتفلت دولة اإلمارات خالل شهر ديسمبر الماضي
بمناسبة اليوم الوطني الخامس واألربعين ،التي
تعد مناسبة وطنية يستحضر فيها كافة أبناء
الطيب والمقيمين على أرضها
الشعب اإلماراتي
ّ
المعطاء شعار "روح االتحاد" ،ويؤكدون فيها
أسمى معاني االنتماء والوالء للوطن وقيادته
الرشيدة.
حرصت "أدنوك للتوزيع" على مشاركة دولة
اإلمارات احتفاالتها بهذه المناسبة المميزة ،حيث
ً
ً
خاصا في مقرها الرئيسي؛
حفال
نظمت الشركة
شارك فيه المهندس سعيد مبارك الراشدي
الرئيس التنفيذي للشركة باإلنابة وأعضاء اإلدارة
العليا وموظفي الشركة.

�إبراهيم محمد المرزوقي
لبنـ ـ ـ ــى محــمد المهـي ـ ــري
لو�ش ــيانا بالكويــل
حـن ـ ـ ــان الكثيـ ـ ـ ـ ــري
�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».

حقوق الطبع محفوظة .2017
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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أعياد الوطن؛ تأكيد لالنتماء
والوالء ،وانطالقة جديدة نحو
المزيد من االنجازات
احتفلت دولة اإلمارات خالل شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني الخامس واألربعين،
الطيب والمقيمين على
التي تعد مناسبة وطنية يستحضر فيها كافة أبناء الشعب اإلماراتي
ّ
أرضها المعطاء شعار "روح االتحاد" ،ويؤكدون فيها أسمى معاني االنتماء والوالء للوطن وقيادته
الرشيدة.
حر�صت «�أدنوك للتوزيع» على م�شاركة دولة
الإمارات في احتفاالتها بهذه المنا�سبة المميزة،
حيث نظمت ال�شركة حف ًال خا�ص ًا في مقرها
الرئي�سي؛ �شارك فيه المهند�س �سعيد مبارك
6

الرا�شدي الرئي�س التنفيذي لل�شركة بالإنابة
و�أع�ضاء الإدارة العليا وموظفي ال�شركة.
و�شمل حفل ال�شركة مجموعة من الأن�شطة
والفعاليات التي ت�ضمنت فقرات ا�ستعرا�ضية

للفنون ال�شعبية وال�شعر العربي ،ف�ض ًال عن تكريم
الفائزين في م�سابقة «المثقف المتميز»
التي نظمتها ال�شركة لموظفيها و�أفراد
عائالتهم.
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أسمى آيات التهاني
والتبريكات لقيادتنا الرشيدة
في افتتاحه لحفل ال�شركة ،تقدم المهند�س �سعيد
مبارك الرا�شدي ب�أ�سمى �آيات التهاني والتبريكات
�إلى مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة ’حفظه اهلل‘ ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ’رعاه
اهلل‘ ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن زايد �آل
نهيان ،ولي عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات الم�سلحة ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء المجل�س الأعلى لالتحاد حكام الإمارات،
و�أولياء العهود وال�شيوخ؛ و�إلى �شعب دولة
الإمارات الوفي والمقيمين على �أر�ضها المباركة؛
بمنا�سبة اليوم الوطني الخام�س والأربعين لدولة
الإمارات.
مسيرة العطاء وبذل
التضحيات في سبيل رفعة
الوطن
وقال الرا�شدي« :على مدى ما يزيد عن �أربعة
عقود ،لم يكن االحتفال باليوم الوطني لدولة
الإمارات مقت�صر ًا على خطابات �أو احتفاالت
عابرة فح�سب ،بل لطالما كان مدر�سة وطنية
�سنوية لكل �أبناء هذا الوطن وللمقيمين على
�أر�ضه الطاهرة ،ننهل فيها جميع ًا من في�ض والء
والتزام �آبائنا الم�ؤ�س�سين ،وقيادتنا الحكيمة
لتحقيق الرفعة والعزّة لدولة الإمارات العربية
المتحدة ،وهو الغر�س الذي �أثمر وما زال؛ ثمر ًا
طيب ًا يانع ًا في �شتى المجاالت».
كما �أ�شاد الرا�شدي بت�ضحيات �شهداء الوطن
الأبرار في �سبيل رفعة وطنهم وعزّة �شعبه،
قائ ًال« :وفي مثل هذا اليوم ،ال بد و�أن نذكر
بالفخر واالعتزاز و�أن ندعوا اهلل بالرحمة وعلو
ال�ش�أن؛ لكل من قدموا �أرواحهم في �سبيل هذا
الوطن ،منذ بزوغ فجره في عام  ،1971حيث
العدد الثالث عشر 2017 -
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"على مدى ما يزيد
عن أربعة عقود ،لم
يكن االحتفال باليوم
الوطني لدولة اإلمارات

ً
مقتصرا على خطابات أو
احتفاالت عابرة فحسب،
بل لطالما كان مدرسة
ر ّوى �شهيدنا الأول «�سالم �سهيل بن خمي�س»� ،أر�ضها بدمائه الزكية حفاظ ًا على عزّة الوطن
و�شموخه».
و�أ�ضاف الرا�شدي�« :إن �أبرز ما تعلمناه عن �آبائنا الم�ؤ�س�سين وقيادتنا الر�شيدة� ،أن الأوطان
ال تبنى � اّإل بتحقيق االنجازات ،وعدم االعتراف بما ي�سمى «الم�ستحيل» ،و�أن كل �صعب يمكن
تحقيقه بالجد والعمل .وهذا ما التزمنا به في ’�أدنوك للتوزيع‘ ،منذ الإعالن عن ت�أ�سي�سها
في عام  1973ك�أول �شركة تملكها حكومة �أبوظبي ت�ضطلع بمهام ت�سويق وتوزيع المنتجات
البترولية في جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة باحتراف وتميز ،حيث �أثبتت ال�شركة
ب�أجيالها المتعاقبة وتحت مظلة مجموعة �شركات �أدنوك؛ مكانتها كم�ساهم رئي�سي في االقت�صاد
الوطني».
أدنوك للتوزيع داعم أساسي لمسيرة النمو واالزدهار
وقال الرا�شدي« :على مدى عقود م�ضت على ت�أ�سي�س �شركتنا ،حر�صنا على �أن نعزز م�سيرة
«�أدنوك للتوزيع» باالنجازات والنجاحات في مختلف الن�شاطات الت�شغيلية واال�ستراتيجية ،بما
في ذلك �إطالق الم�شاريع اال�ستراتيجية وتوقيع االتفاقيات التجارية والتو�سعية مع مختلف
ال�شركاء ،والإعالن عن تو�سيع ن�شاطاتنا وتواجدنا الجغرافي في الدولة ،حيث �ساهمت هذه
االنجازات وغيرها في تر�سيخ مكانة ال�شركة محلي ًا وتعزيز �سمعتها كرائدة بمجاالت ت�سويق
وتوزيع المنتجات البترولية �إقليمي ًا ودولي ًا».
واختتم الرا�شدي ،بالقول�« :أهنئكم جميع ًا بهذه المنا�سبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميع ًا،
و�أتطلع �إلى دعمكم الم�ستمر في ترجمة خططنا الم�ستقبلية باال�ستناد �إلى محاور فل�سفة العمل
الم�ؤ�س�سية الجديدة ،وال�سعي لتحقيق �أهدافنا على �أر�ض الواقع� ،آخذين بعين االعتبار –
�أننا كلنا وعلى اختالف مواقع عملنا ومهامنا؛ جنود في �سبيل تحقيق الت ّميز ،والحفاظ على
مكت�سباتنا الوطنية».
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وطنية سنوية لكل أبناء
هذا الوطن وللمقيمين
على أرضه الطاهرة،

ً
جميعا من
ننهل فيها
فيض والء والتزام آبائنا
المؤسسين ،وقيادتنا
الحكيمة لتحقيق الرفعة
ّ
والعزة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وهو
الغرس الذي أثمر وما

ً
ً
ً
يانعا في
طيبا
ثمرا
زال؛
شتى المجاالت".
سعيد الراشدي،
الرئيس التنفيذي باإلنابة
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2016 ĶżũĝũŤē ŚŝġũŤē ęĶĐĔĤ
Outstanding Intellectual Award 2016

�أطلقت لجنة نادي �شركة «�أدنوك للتوزيع» ممثلة باللجنة الثقافية الن�سخة الأولى من «جائزة المثقف المتميز» لموظفي ال�شركة وعائالتهم ،وذلك تما�شي ًا مع
مبادرة �صاحب �سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»؛ ب�إعالن عام  2016كعام للقراءة ،وت�أكيد ًا على �أهمية الدور الإيجابي للثقافة
والمثقفين في بناء وتنمية المجتمع والم�ساهمة في تحقيق رفعة الوطن.
وتهدف الجائزة �إلى تكريم العاملين في �شركة �أدنوك للتوزيع وعائالتهم ممن لهم م�ساهمات ثقافية ودور ثقافي �إيجابي على م�ستوى المجتمع المحلي ،وت�شجيع
المواهب المتميزة ،وحثهم قدم ًا للم�ساهمة في �إثراء الإنتاج الثقافي والمعرفي .و�شملت الجائزة فئتين الأولى خا�صة بالموظفين والثانية لعائالتهم ،حيث حددت
اللجنة الثقافية ثالثة محاور لت�صنيف وتقييم الم�ساهمات وهي الم�س�ؤولية المجتمعية الثقافية والإنتاج العلمي والأدبي والم�ستوى الأكاديمي.
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"شهداؤنا مصدر فخر وإلهام لألجيال الحالية والقادمة لتقديم أروع النماذج
المشرفة في حب الوطن والوالء له ،األمر الذي حفزنا على استضافة موظفينا
ً
تأكيدا على أن التحديات ال تزيد اإلماراتيين
من ذوي الشهداء وتكريمهم ،وذلك
ً
ً
ً
وتالحما".
وصالبة
وحدة
إال
سعيد الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة

"أدنوك للتوزيع" تشارك في
تخليد عطاء شهداء الوطن األبرار
وتضحياتهم
حرصت شركة "أدنوك للتوزيع" على مشاركة أبناء دولة اإلمارات
في تخليد عطاء شهداء الوطن األبرار وتضحياتهم ،عبر الوقوف
ً
انطالقا من
دقيقة صمت أمام مبنى الشركة في أبوظبي ،وذلك

التزامها الراسخ تجاه الوطن وشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم
ً
عاليا.
في سبيل الحفاظ على راية اإلمارات خفاقة
10

أخبار أدنوك للتوزيع

و�إيمان ًا منها بالدور الرا�سخ لعائالت ال�شهداء
وذويهم في تعزيز الروح الوطنية وتخليدها
في نفو�س �أبناء الوطن ،حر�صت ال�شركة على
ا�ست�ضافة موظفيها من ذوي ال�شهداء من مختلف
مناطق الدولة لتكريمهم والم�شاركة في هذه
الفعالية الهادفة ال�ستح�ضار ما �سطره ه�ؤالء
الأبطال من ت�ضحيات والدعاء لهم.
وقال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :كل
يوم من �أيامنا هو يوم للوطن ويوم لل�شهيد،
ي�ستذكر فيه �أبناء دولة الإمارات والمقيمين على
�أر�ضها الطيبة ما قدمه �شهدا�ؤنا من بطوالت
وت�ضحيات ج ّمة في �سبيل �إعالء راية الوطن
والحفاظ على عزته و�شموخه .في  30نوفمبر
من كل عام ،تكون الفر�صة متاحة �أمام الجميع
للتعبير عن م�شاعرهم ال�صادقة والمخل�صة تجاه
ه�ؤالء الأبطال البوا�سل وتجاه عائالتهم وتجاه
الوطن».
و�أ�ضاف الرا�شدي�« :شهدا�ؤنا م�صدر فخر و�إلهام
للأجيال الحالية والقادمة لتقديم �أروع النماذج
الم�شرفة في حب الوطن والوالء له ،الأمر الذي

حفزنا على ا�ست�ضافة موظفينا من ذوي ال�شهداء
وتكريمهم ،وذلك ت�أكيد ًا على �أن التحديات ال
تزيد الإماراتيين �إال وحد ًة و�صالب ًة وتالحم ًا».

من موظفي �أدنوك للتوزيع مبادرة وطنية
مميزة وترفع المعنويات ..هذا ما تعودنا
عليه في �شركتنا دائم ًا».

تعليقات الموظفين من ذوي ال�شهداء على مبادرة
التكريم
•فاطمة البلو�شي�« :أود �أن �أتقدم بال�شكر
الجزيل ل�شركة �أدنوك للتوزيع على هذه
المبادرة المميزة ،التي ت�ؤكد تالحم
وتما�سك �أبناء دولة الإمارات .رحم اهلل
�شهداءنا و�أدام عز وفخر دولتنا».

•خديجة ال�شحي« :م�شهد التالحم الكبير بين
�أدنوك للتوزيع وموظفيها من ذوي ال�شهداء،
قدّم لنا ملحمة �إن�سانية ،ج�سدت في �أجمل
�صورها مقولة «البيت المتوحد» .فتكاتف
المجتمع في تكريم �أ�سر ال�شهداء م�شهد ال
نراه في كثير من الدول وهذا ي�سهم في بناء
�سجل تاريخي توثيقي لكل �شهيد .ف�شكر ًا
لكم من �أعماق قلبي على هذا التكريم».

•�سهى العلي« :ما �أجمله من م�شهد عندما
وقفنا على عتبة مبنى �شركة «�أدنوك
للتوزيع» حين دعينا في يوم ال�شهيد؛
لنتعا�ضد نحن ذوو ال�شهداء مع قيادات
العمل وزمال�ؤنا .هذا ما يعبر لنا عن معاني
الوحدة والت�ضامن ،وهي قيم تر�سخها دائما
«�أدنوك للتوزيع» بين موظفيها� .شكر ًا جزي ًال
على مبادرتكم تجاه ذوي ال�شهداء ودعوتكم
لنقف مع ًا متالحمين تحت راية الوطن».
•�أحمد الزعابي« :كانت دعوة ذوي ال�شهداء

•عليا عبدالر�ضا�« :أتقدم بال�شكر لـ «�أدنوك
للتوزيع» على مبادرتها لتكريم �أهالي
ال�شهداء الذين �ضحوا ب�أنف�سهم لحماية
الوطن .ا�س�أل اهلل �أن يغفر لهم ويرحمهم
ويدخلهم ف�سيح جناته».
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"أدنوك للتوزيع"
تشارك في الحملة الوطنية
لـ "يوم العلم"

12
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ً
تزامنا مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ’حفظه الله‘ رئاسة الدولة؛ شاركت "أدنوك للتوزيع"
اليوم شعب دولة اإلمارات ومؤسساتها االحتفال بالحملة الوطنية
لـ "يوم العلم" ،الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من
كل عام .وشمل االحتفال الذي نظمته الشركة في مقرها الرئيسي
بأبوظبي رفع علم الدولة الذي يمثل رمز الوحدة الوطنية وإلتفاف
الشعب حول القيادة وذلك بمشاركة موظفي الشركة.
وبهذه المنا�سبة قال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :يمثل
االحتفال بمنا�سبة يوم العلم فر�صة �أمام جميع �أبناء دولة الإمارات للتعبير عن ما تحمله قلوبهم من معاني الفخر
واالعتزاز تجاه وطنهم وما ترمز �إليه �ألوان العلم من قيم �سامية ،وت�أكيد ًا على التحامهم خلف القيادة الر�شيدة
متمثلة ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ’حفظه اهلل‘».
و�أ�ضاف الرا�شدي« :في هذا الموعد المتجدد للتعبير عن امتناننا لم�ؤ�س�سي دولتنا ورجالها الأوائل ،ن�ؤكد
وبكل الفخر – �إيماننا كموظفين في ’�أدنوك للتوزيع‘ ب�أن رفعة هذا الوطن وعزته – تنبع �أو ًال من قلوب �أبنائه
المخل�صين ،متبوعة بجهودهم المبذولة في �سبيل ت�سجيل النجاحات وتحقيقها على �أر�ض الواقع؛ كل من موقعه
ومكان عمله ،م�ؤمنين ب�أهمية وحيوية دورنا في الم�ساهمة في تطوير اقت�صاد دولتنا وتحقيق �أهدافها اال�ستراتيجية
و�صون مكت�سباتها».
العدد الثالث عشر 2017 -
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ً
ً
مميزا في
حضورا
أدنوك للتوزيع" تقدم
"أديبك "2016
تحت مظلة أدنوك ومجموعة شركاتها ،شاركت "أدنوك للتوزيع" في فعاليات الدورة
الـ  19لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك  ،"2016الذي نظمت فعالياته
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"
خالل الفترة من  7-10نوفمبر .2016
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وحر�صت «�أدنوك للتوزيع» على �إتاحة الفر�صة �أمام موظفيها من مختلف
الدوائر ووحدات الأعمال لالطالع على �أحدث التقنيات والمنتجات التي تم
عر�ضها في الن�سخة الأكبر على الإطالق للمعر�ض والتي جاءت تحت �شعار
«ا�ستراتيجيات الم�شهد الجديد في قطاع الطاقة» .و�شارك في المعر�ض
 2,000جهة عار�ضة و 25جناح ًا وطني ًا من �أنحاء العالم ،وتحدث في الم�ؤتمر
الم�صاحب  700خبير و�شارك فيه  8,500موفد.
وزار المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك
للتوزيع جناح �أدنوك ومجموعة �شركاتها ،يرافقه ال�سيد �صالح خمي�س نائب
�أول الرئي�س لقطاع العمليات ،وال�سيد علي العلي نائب الرئي�س لدائرة تقنية
المعلومات ،وعدد من موظفي ال�شركة اللذين تجولوا في المعر�ض واطلعوا

على �أحدث التقنيات والمعدات في مجال الطاقة .هذا وكان لموظفي «�أدنوك
للتوزيع» ح�ضور مميز في م�ؤتمر �أديبك التقني  2016الذي نظمته جمعية
مهند�سي البترول ،والذي قدم ما يزيد عن  700محا�ضرة تقنية متخ�ص�صة
في ت�سع فئات معرفية عبر  106جل�سات تقنية متخ�ص�صة على مدى �أيام
الحدث الأربعة.
يعتبر «�أديبك» من�صة عالمية مميزة لتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات
المتميزة والم�ؤثرة في قطاع النفط والغاز� ،إذ يجتمع المتخ�ص�صين في هذا
المجال من كل �أنحاء العالم تحت مظلة واحدة .وينظم «�أديبك  »2016بدعم
من وزارة الطاقة و«�أدنوك» و«غرفة تجارة و�صناعة �أبوظبي» وهيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة.
العدد الثالث عشر 2017 -
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أدنوك للتوزيع تنظم دورتين تدريبيتين حول
االسعافات االولية واساسيات مكافحة الحرائق
في إطار سعيها لتعزيز معايير الصحة والسالمة المهنية؛ نظمت دائرة الموارد البشرية ودائرة
الصحة واألمن والسالمة والبيئة بشركة أدنوك للتوزيع دورتين تدريبيتين حول االسعافات األولية
في العمل وأساسيات مكافحة الحرائق لإلدارة العليا في الشركة.
�شارك في الدورتين التدريبتين اللتين تم
تنظيمهما بالتن�سيق مع «جاهزية» مدينة توازن
لل�سالمة والأمن و�إدارة الكوارث والتدريب على
�إدارة الكوارث؛ المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ونواب �أول الرئي�س
ونواب الرئي�س في ال�شركة.
اخت�صت الدورة التدريبية الأولى بمو�ضوع
«اال�سعافات الأولية في العمل» ،حيث تعرف
الم�شاركون فيها على �أ�سا�سيات وقواعد
اال�سعافات الأولية والمهارات الأ�سا�سية الواجب
معرفتها من قبل الموظفين والم�سعفين ف�ض ًال
16

عن كيفية التعامل مع الم�شاكل في حاالت الإ�صابة
�أو الإغماء �أو الحريق وذلك لحين و�صول وحدة
الأ�سعاف.
�أما الدورة الثانية ،فقد �شملت تعريف الم�شاركين
ب�أ�سا�سيات مكافحة الحرائق في بيئة العمل
طبق ًا للمعايير العالمية لإدارة ال�سالمة وال�صحة
المهنية وما قد يتعر�ض له العاملون من مخاطر
الحريق في مواقع العمل والمن�ش�آت .وتناولت
�أنواع الحرائق وم�سبباتها وطرق انت�شارها،
وقواعد ال�سالمة الواجب اتباعها لمكافحتها
وتقليل مخاطرها قدر االمكان ،عالوة على اتخاذ

التدابير الوقائية من �أخطار ن�شوب الحرائق في
بيئة العمل والعمل على تحقيق �إمكانية ال�سيطرة
عليها و�إخمادها في �أ�سرع وقت ممكن وب�أقل
الخ�سائر.
وتميزت الدورتان بالتطبيق العملي والميداني
للمعارف والمهارات الأ�سا�سية والتدرب على
تنفيذها في قالب يحاكي الواقع والتعامل معها
بكل ثقة وم�س�ؤولية ،كما تم تنظيم هاتين الدورتين
لجميع موظفي ال�شركة بمختلف مواقعهم �إ�ضافة
�إلى تنظيم دورات خا�صة بموظفات ال�شركة.

أخبار أدنوك للتوزيع
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"نتواصل لنسعدكم" سلسلة جوالت ميدانية
إلى وحدات األعمال ومرافق الشركة بالدولة
نظم فريق عمل دائرة الموارد البشرية المختص بمبادرة "تفعيل التواصل مع الموارد البشرية"؛
سلسلة جوالت ميدانية لزيارة موظفي الشركة العاملين في مختلف مرافقها في الدولة تحت
شعار "نتواصل لنسعدكم"ُ .
وأطلقت هذه المبادرة لتتماشى مع فلسفة العمل جديدة للشركة
ً
نظرا لكونهم
(اكتشف ،شارك وعش) ،وبهدف توفير بيئة عمل مريحة ومعززة لسعادة الموظفين
المكون األكثر أهمية على مستوى الشركة.
ّ
و�شمل برنامج جوالت الفريق زيارة مواقع لل�شركة
في ر�أ�س الخيمة ،وال�شارقة ،والعين والمنطقة
الغربية و�أبوظبي ،حيث ركز جدول �أعمال هذه
الزيارات على لقاء موظفي ال�شركة في مرافق
وم�ستودعات وم�صانع ال�شركة في هذه المناطق
�إلى جانب زيارة عدد من محطات الخدمة
18

المختارة.
وخالل �سل�سلة الزيارات الميدانية ،حر�ص الفريق
على اال�ستماع لمالحظات موظفي ال�شركة في
مختلف المواقع ،ومعرفة ا�ستف�ساراتهم حول
مختلف الق�ضايا ذات العالقة بالموارد الب�شرية
وتقديم الردود المبا�شرة عليها .كما جرى خالل

اللقاءات تعريف الموظفين على �أحدث المبادرات
والأنظمة قيد التنفيذ والتي من �ش�أنها تحقيق
توجهات �شركة «�أدنوك» ومجموعة �شركاتها
الرامية �إلى تعزيز م�ستويات اال�ستثمار الأمثل
لر�أ�س المال الب�شري.

أخبار أدنوك للتوزيع
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"أدنوك للتوزيع"

تستضيف ورشة عمل برنامج

"مجموعة التفتيش المشتركة"
لتزويد الطائرات بالوقود

بهدف تأهيل المختصين للقيام بمهام التفتيش الدولية على
عمليات التزويد بمختلف المطارات العالمية وفق أعلى معايير
الجودة ،نظمت "أدنوك للتوزيع" في مركز التدريب التابع لها
بمطار أبوظبي الدولي وللعام الثالث على التوالي؛ ورشة عمل
برنامج "مجموعة التفتيش المشتركة" التي شارك فيها ممثلي
 12شركة عالمية عاملة في مجال تزويد الطائرات بالوقود.
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"في ظل ما تشهده دول��ة اإلم��ارات من توسع كبير في
مجال صناعة الطيران ،حرصنا منذ وقت مبكر على تعزيز
مستويات األداء والخدمة في مجال عمليـات تزويـد وقـود
الطـائرات ومختلف المنتجات والخدمات التي نقدمها لخدمة
هذا القطاع الحيوي"
سعيد الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
وجاء تنظيم هذه الور�شة ا�ستناد ًا �إلى ت�صنيف «مجموعـة
التفتيـ�ش الم�شـتركة» لمركز التدريب التابع ل�شركة
«�أدنوك للتوزيع» كمركز معتمد ،نتيجة للنجاح الكبير
الذي حققه في تنظيم دورة التفتيـ�ش التي �أقيمت في
دي�سمبر .2014
ووفرت هذه الور�شة للم�شاركين فيها فر�صة للتعرف
والتدرب على الطرق المثلى والأكثر فعالية في تنفيذ
عمليات التفتي�ش الهادفة �إلى تقييم �سالمة م�ستودعات
الوقود والعمليات الت�شغيلية بالمطارات ،و�ضمان جودة
عمليات تزويد الطائرات بالوقود ب�شكل دائم ،و�إعداد
التقارير ذات العالقة.
وتعليق ًا على ا�ستكمال هذه الور�شة ،قال المهند�س
�سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة
ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :ت�شكل ال�شراكة التي تربطنا
مع ’مجموعة التفتي�ش الدولية‘ منذ � 3أعوام محطة
رئي�سية في م�سيرة البحث عن الفر�ص وال�شراكات التي
من �ش�أنها الم�ساهمة في رفع م�ستوى خدماتنا ،ودفع
قدراتنا التناف�سية وتعزيز �شبكة العالقات اال�ستراتيجية
والتجارية التي تربطنا محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
و�أ�ضاف الرا�شدي« :في ظل ما ت�شهده دولة الإمارات من
تو�سع كبير في مجال �صناعة الطيران ،حر�صنا منذ وقت
مبكر على تعزيز م�ستويات الأداء والخدمة في مجال
عمليـات تزويـد وقـود الطـائرات ومختلف المنتجات
والخدمات التي نقدمها لخدمة هذا القطاع الحيوي،
والتي كان �آخرها الإعالن عن بدء بناء م�ستودعات
تخزين جديدة في مدينة خليفة ال�صناعية لتزويد مطار
�أبوظبي الدولي ومطار �آل مكتوم الدولي بوقود الطائرات

».Jet A-1
وقال الرا�شدي« :نظر ًا �إلى الأهمية الق�صوى التي يحظى
بها قطاع عمليات الطيران وخ�صو�صية �أعماله ،ف�إننا في
’�أدنوك للتوزيع‘ نلتزم ب�شكل كامل بتطبيق �أعلى معايير
ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة ومعايير �إدارة الجودة
لكافة الأ�صول والعمليات الت�شغيلية واللوج�ستية لوحدات
�أعمال قطاع الطيران ،وفي مقدمتها عمليات تزويد
الوقود».
�أكد الم�شاركون على �أهمية برامج التدريب و�ضرورة
موا�صلة تنظيمها ل�ضمان تنفيذ عمليات التفتي�ش وفق
�أرقى معايير الجودة وال�سالمة الدولية المعتمدة في
قطاع الطيران العالمي .و�أ�شادوا بجودة البنية التحتية
لم�ستودعات وقود الطائرات التابعة ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع» في مطار �أبوظبي الدولي ،والتزام ال�شركة
بتطبيق �أعلى معايير ال�صحة وال�سالمة والبيئة ك�أولوية
في جميع �أعمالها.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن «�أدنوك للتوزيع» اختيرت ك�شريك
وع�ضو في اتحاد النقل الجوي الدولي « ،»IATAوع�ضو
م�شارك في مجموعة التفتي�ش الم�شتركة في عام .2011
وتمتلك في الوقت الراهن �أكثر من  200عميل �إقليمي
ودولي في القطاعات المدنية والع�سكرية ،توفر لهم
منتجات وخدمات عالية الجودة يتم توزيعها عبر مرافق
تموين متطورة موزعة في  7مطارات دولية في دولة
الإمارات العربية المتحدة.
العدد الثالث عشر 2017 -
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وفد شركة البترول الوطنية الكويتية يطلع على
مشروع الغاز الطبيعي في إمارة ابوظبي
في إطار حرصها على تفعيل وتعزيز عالقاتها التجارية وتبادل الخبرات في مجال الوقود الصديق
ً
وفدا من شركة البترول
للبيئة مع دول مجلس التعاون الخليجي ،استقبلت "أدنوك للتوزيع"
الوطنية الكويتية ،بهدف االطالع على المشروع الرائد لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي ،والذي
تبنته الشركة ضمن مشاريع الطاقة النظيفة واالستدامة في عام .2005
22
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وكان في ا�ستقبال الوفد الكويتي من دائرة الغاز الطبيعي كل
من المهند�س جا�سم ر�شيد مدير �إدارة الهند�سة والم�شاريع،
والمهند�س مال اهلل الحمادي مدير �إدارة ال�صيانة والعمليات،
والمهند�س محمد ا�سماعيل مدير �إدارة خدمات الغاز
الطبيعي ،والمهند�س كامل �شو�أ�شي قائد فريق الم�شاريع،
والمهند�س �أحمد عاطف قائد فريق الهند�سة.
وتعرف الوفد في بداية الزيارة على هيكلة �شركة �أدنوك
للتوزيع وتاريخها العريق في ت�سويق وتوزيع المنتجات
البترولية ووقود الطائرات ووقود الغاز الطبيعي وتحويل
المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ،ف�ض ًال عن دورها الفعال في
مد �شبكة الغاز الطبيعي في مدينة ابوظبي للمناطق ال�سكنية
وال�صناعية والتجارية.
واطلع الوفد على ا�ستراتيجية �أدنوك للتوزيع الت�سويقية
لم�شروع الغاز الطبيعي ،والتي ا�ستندت �إلى تفعيل وتعزيز
وتبادل العالقات التجارية مع ال�شركات والم�ؤ�س�سات
الحكومية والخا�صة في الدولة .وبعد ذلك تم مناق�شة
الجدوى االقت�صادية لوقود الغاز الطبيعي على و�سائل النقل
والموا�صالت من خالل االح�صائيات واالرقام التي قدمتها
دائرة الغاز الطبيعي كونه وقود اقت�صادي و�صديق للبيئة
الأمر الذي يف�سر تحويل �أكثر من  5,570مركبة للعمل بالغاز
الطبيعي في مراكز التحويل التابعة ل�شركة �أدنوك للتوزيع،
وا�ستفادة �أكثر من � 2,286سكن من �شبكة الغاز الطبيعي في
المناطق ال�سكنية و 94جهة عمل من هذا الم�شروع الرائد.
ف�ض ًال عن ما ت�شهده محطات �أدنوك للتوزيع التي توفر وقود
الغاز الطبيعي للمركبات من زيادة ،حيث و�صل عددها حالي ًا
�إلى  21محطة و 3مراكز تحويل للمركبات للعمل بالغاز
الطبيعي.
وعلى هام�ش الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية داخل محطتي
خدمة ربدان وخليفة – �أ في �أبوظبي للتعرف على م�شروع
ون�شاط الغاز الطبيعي للمركبات وعلى مراكز تحويل المركبات
بالإ�ضافة �إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها المحطتان.
العدد الثالث عشر 2017 -
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أدنوك للتوزيع تطلق حملة
"واحة المفاجآت" الترويجية بجوائز
قيمتها اإلجمالية  1مليون درهم
أطلقت "أدنوك للتوزيع" حملة ترويجية تحت عنوان "واحة المفاجآت" ،حيث هدفت الحملة إلى
إتاحة الفرصة أمام عمالء متاجر "واحة أدنوك" للفوز بجوائز متنوعة ومجزية تبلغ قيمتها االجمالية
 1مليون درهم.
24
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وتتيح الحملة �أمام عمالء متاجر «واحة �أدنوك» �إمكانية الفوز بمجموعة
من الجوائز المميزة والق ّيمة عبر الح�صول على ق�سيمة الم�شاركة في
ال�سحب عن كل  25درهم ينفقونها في �أحد هذه المتاجر في 149
متجر في مختلف مناطق الدولة ،حيث ما زال ب�إمكانهم زيادة فر�صهم
بالربح عبر م�ضاعفة م�شترياتهم من هذه المتاجر.
جوائز مغرية
ر�صدت �أدنوك للتوزيع قائمة من الجوائز المميزة لعمالئها الم�شاركين
في هذه الحملة ،ت�شمل �سيارتي  ،BMW 318iوباقة عطلة فاخرة
ل�شخ�صين �إلى جزر ال�سي�شل و 250ق�سيمة عطالت مقدمة من االتحاد
للعطالت و 250ق�سيمة �سفر مقدمة من طيران االتحاد ،وجهازي تلفاز
«�إل جي �سوبر الترا ات�ش دي»  65بو�صة ،و� 20سبيكة ذهب بوزن 20
غرام لكل منها� ،إلى جانب  20جهاز �آيفون  7الجديد.
وتعليق ًا على �إطالق هذه الحملة ،قال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي،
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :تحظى متاجر
’واحة �أدنوك‘ المرافقة لمحطات الخدمة بمكانة خا�صة لدى �أ�صحاب
المركبات و�سكان دولة الإمارات ،نظر ًا لما تقدمه من خدمات ومنتجات
متميزة تلبي احتياجاتهم المتنوعة والمتزايدة .وجاء تنظيم هذه الحملة
الترويجية ليتما�شى مع التزامنا بتلبية توقعات عمالئنا وتخطيها نحو
الأف�ضل ،ومنحهم قيمة م�ضافة متمثلة بفر�ص للفوز بجوائز قيمة في كل
مرة ي�ستفيدون فيها من �أحد منتجاتنا �أو خدماتنا».
ً
ً
محظوظا في السحب األول
عميال
120
للحملة
نفذت «�أدنوك للتوزيع» �سحب المرحلة الأولى بتاريخ  29دي�سمبر 2016
في محطة خدمة «الكورني�ش» ب�أبوظبي ،وفي محطة خدمة «البوابة »2
في �إمارة ر�أ�س الخيمة ،حيث �أتاحت ال�شركة �أمام  120من عمالئها

المحظوظين فر�صة ربح  100ق�سيمة �سفر مقدمة من طيران االتحاد،
و 100ق�سيمة عطالت مقدمة من االتحاد للعطالت� ،إلى جانب 10
هواتف �آيفون ،و� 10سبائك ذهبية.
شركاء مميزون
�ضمت قائمة �شركاء حملة «واحة المفاج�آت» ك ًال من االتحاد للطيران،
واالتحاد للعطالت ،ومجموعة �أغذية ،ون�سكافيه اليجريا ،ومخابز
ال�سرور ،وجاالك�سي ،ومي�ستر بوتاتو.
وتقدم الرا�شدي بال�شكر لكافة ال�شركاء حملة «واحة المفاج�آت» ،وقال:
«نركز في «�أدنوك للتوزيع» وب�شكل متوا�صل على تطوير �آليات وو�سائل
من �ش�أنها �إثراء تجربة عمالئنا ،الأمر الذي حدا بنا لت�أ�سي�س وامتالك
من�صة قوية من ال�شركاء التجاريين واال�ستراتيجيين ب�صورة تمكننا
من موا�صلة تقديم �أف�ضل الخدمات والمنتجات لعمالئنا في دولة
الإمارات».
تفوتوا فرصة المشاركة في السحوبات
ال ّ
على موعد للفوز بالجائزة الكبرى للحملة �سيارتي ،BMW 318i
وجهازي تلفاز «�إل جي �سوبر الترا ات�ش دي»  65بو�صة ،وحزمة عطلة
فاخرة ل�شخ�صين �إلى جزر ال�سي�شل مقدمة من االتحاد للعطالت ،و150
ق�سيمة �سفر على متن طيران االتحاد ،و 150ق�سيمة عطالت مقدمة من
االتحاد للعطالت� ،إلى جانب � 10سبائك ذهبية و 10هواتف �آيفون.
يمكنكم متابعة �آخر التطورات الخا�صة بالحملة الترويجية و�سحوباتها،
عبر التوا�صل مع مركز التوا�صل الخا�ص بال�شركة على الرقم
(� )800300أو زيارة الموقع االلكتروني الخا�ص بالحملة على الرابط:
.www.win.adnocdistribution.ae

اﻟﺮﻋــــــــــﺎة
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وشارك في هذه الورشة

عبدالله سالم الظاهري ،مدير
دائرة المبيعات والتسويق

في شركة أدنوك والمهندس

سعيد مبارك الراشدي الرئيس
التنفيذي باإلنابة لشركة

ونواب
«أدنوك للتوزيع»ّ ،

ونواب
أول الرئيس التنفيذيّ ،
الرئيس التنفيذي ومدراء
اإلدارات بالشركة.

وضمت أجندة ورشة العمل

المطولة مجموعة من

البرامج التكاملية التي أتاحت

للمشاركين فرصة تبادل اآلراء
حول اآلليات المثلى لتطبيق

فلسفة العمل الجديدة للشركة
«اكتشف ،شارك وعش»،
وسبل نشرها لموظفي

"أدنوك للتوزيع"
تنظم ورشة عمل تفاعلية حول
"بناء فريق العمل الناجح"
في إطار سعيها لتعزيز مستويات التواصل والعمل المشترك بين
ً
مؤخرا ورشة
أعضاء اإلدارة العليا ،نظمت شركة "أدنوك للتوزيع"
عمل امتدت ليومين بهدف مناقشة مجموعة من العناوين ذات
العالقة بترسيخ المعرفة بمحاور الرؤية والرسالة والقيم والثقافة
ً
مؤخرا ،وضرورة
المؤسسية للشركة والتي تم تحديثها واعتمادها
تطبيقها بما يتماشى مع التوجهات االستراتيجية لشركة "أدنوك"
ومجموعة شركاتها.
26

الشركة لتحقيق أفضل

مستويات التطبيق خاصة مع

قرب انطالقة العام .2017

كما شارك أعضاء اإلدارة العليا
بتمارين تفاعلية مشتركة تحت
عنوان «بناء فريق العمل

ً
خصيصا
الناجح» والتي صممت

لتجسيد روح التعاون بين

المشاركين وتعريفهم بأفضل

السبل العلمية لبناء فريق عمل

ناجح وقادر على تحقيق المهام
المنوطة به وفق استراتيجية

وأهداف الشركة وبما يتوافق
مع رسالتها ورؤيتها.
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خدمات ومنتجات

أدنوك للتوزيع تعلن عن
تعديل ساعات العمل في
اثنتين من محطات الخدمة
التابعة لها في أبوظبي
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
"أدنوك للتوزيع" عن تعديل ساعات العمل في
اثنتين من محطات الخدمة التابعة لها بأبوظبي،
وهما محطة خدمة "الخالدية" ومحطة خدمة
"بين الجسرين" ،حيث ستقدم هاتان المحطتان
ً
يوميا
خدماتهما وفق التعديل بمجموع  16ساعة
ً
صباحا وحتى الساعة
وذلك من الساعة السادسة
ً
ً
اعتبارا من  1أكتوبر .2016
ليال
العاشرة
وتقع محطة خدمة "الخالدية" بالقرب من الهيئة
االتحادية للرقابة النووية على شارع الشيخ زايد
األول بين شارعي الخليج العربي والبطين ،في
حين تقع محطة خدمة "بين الجسرين" مقابل
مسجد الشيخ شخبوط بن سلطان في منطقة
المقطع بأبوظبي.

28
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نظام "أرشدني" ..منصة داخلية
هادفة إلى تعزيز البيئة اإليجابية
في "أدنوك للتوزيع"
تواصل شركة "أدنوك للتوزيع العمل في سبيل تحقيق
تطلعاتها االستراتيجية وتعزيز قدرتها على تحقيق المزيد من
ً
وتماشيا مع رؤية الشركة ورسالتها ،أطلقت دائرة
النجاحات.
الموارد البشرية بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات نظام
"أرشدني" اإللكتروني الجديد بهدف الرد على االستفسارات
وتظلمات الموظفين ،المعزز لتهيئة بيئة عمل صحية وحيوية
ألهم أصول الشركة وأكثرها قيمة – أي الموظفين – وإثراء
مستويات سعادتهم من خالل تقديم الردود السريعة عبر
نظام الكتروني.
30
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ف����ي ح���ف���ل خ�������اص ،أطلقت
الشركة نظامها الداخلي الجديد
«أرش����دن����ي» ال����ذي م���ن شأنه
تمكين جميع موظفيها من اإلبالغ
عن تظلماتهم واستفساراتهم
وسرية،
بطريقة منهجية فعالة
ّ
حيث ج��رى تصميم ه��ذا النظام
ل��ي��س��ه��م ف���ي رف����ع معنويات
الموظفين وجعلهم أكثر سعادة
ف��ي ال��ع��م��ل وإث�����راء شعورهم
بالفخر والوالء تجاه الشركة ،وهي
عوامل أساسية لتعزيز مستويات
اإلنتاجية.

«أرشدني» ،ومنهجية عمله
«�أر�شدني» هو نظام الكتروني داخلي فعال ،يهدف
�إلى تعزيز الثقافة الإيجابية داخل ال�شركة ،وهو
قناة توا�صل ت�سمح للموظف ب�أن ير�سل ما لديه
من ا�ستف�سارات �أو يبلغ عن �أية �شكاوى �أو تظلمات
تتعلق بالعمل وذلك ح�سب ال�سيا�سة المعتمدة
م�ؤخر ًا لكي تتم معالجتها وح ّلها بطريقة منهجية
و�آمنة و�سرية ،وفق الفئات التالية:
•التظلمات :ت�شمل هذه الفئة تقديم �شكوى
ب�أية م�شكلة قد يواجها الموظف وتتعلق
بالعمل .ويتوجب على الموظف �إر�سال مثل
هذه ال�شكاوى عبر نظام «�أر�شدني» في
غ�ضون  30يوم ًا من حدوث الم�شكلة لأول
مرة.
•اال�ستف�سارات :تتيح هذه الفئة للموظف
تقديم طلب للح�صول على تو�ضيحات،
معلومات ،ا�ستف�سارات حول ق�ضية ما تخ�ص
�ش�ؤون الموظفين ،والتي ال يتوفر نظام �آخر
للتعامل معها .علم ًا ب�أنه توجد �أنظمة ذكية
�أخرى لتقديم الطلبات الكتروني ًا عبر
االنترانت ونظام .Oracle ERP

"نأمل من خالل إطالق هذا النظام؛ أن نشجع كافة
موظفينا على حل قضاياهم بشكل دوري والرجوع
إلى السياسة لفهم الواجبات والحقوق ،باإلضافة
إلى طرح قضاياهم وهمومهم أمام اإلدارة العليا
بكل ثقة وموضوعية ،بما يعزز م��ن معنوياتهم
ويرفع مستويات سعادتهم ووالئهم تجاه الشركة
وبالتالي تحقيق تحسن مستمر في مستوى أدائهم
الوظيفية".
سعيد الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
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تمكين اإلدارة العليا من

متابعة قضايا الموظفين
وفي كلمته خالل حفل �إطالق نظام «�أر�شدني»،
قال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي« :يهدف
هذا النظام �إلى تعزيز قنوات التوا�صل بين �شركة
«�أدنوك للتوزيع» وموظفيها ،حيث يعمل النظام على
تمكين الإدارة العليا من متابعة ق�ضايا الموظفين
وحل م�شاكلهم حفاظ ًا على حقوقهم بما يحفزهم
على القيام بما يطلب منهم من المهام على �أكمل
وجه .ون�سعى من خالل هذ النظام �إلى �إي�صال
ر�سالة مفادها �أن ق�ضايا الموظفين ت�أتي في �صلب
اهتمامات ال�شركة ونلتزم برفع م�ستوى ر�ضاهم
و�سعادتهم في مكان عملهم».
مسؤوليات الموظف والمدير
�صمم هذا النظام لمعالجة وت�سوية التظلمات �أو
اال�ستف�سارات المتعلقة بجميع �ش�ؤون الموظفين
التي تخ�ص العمل .كما ي�ساهم النظام في توفير
بيئة عمل �إيجابية للو�صول �إلى �أق�صى قدر من
الإنتاجية وال�سعادة ،وتر�سيخ ثقافة فعل ال�شيء
ال�صحيح ،وتحديد وك�شف وح ّل جميع �شكاوى
الموظفين واال�ستف�سارات المتعلقة بال�شفافية.
وحددت دائرة الموارد الب�شرية مجموعة من
الم�س�ؤوليات الواجب على كافة موظفي ال�شركة
االلتزام بها عند التعامل مع النظام ،وذلك في
�سبيل تحقيق �أكبر قدر من المنفعة لمختلف
الأطراف ذات العالقة بال�شركة ،و�شملت هذه
الم�س�ؤوليات:
•محاولة حل �أي ق�ضية �أو م�شكلة بالطرق
الودية �أو ًال
•مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات المعتمدة
للموارد الب�شرية والقواعد المعتمدة.
•رجوع الموظف �أو ًال �إلى دليل �سيا�سة الموارد
الب�شرية الإر�شادي لموظفي ال�شركة عند
مواجهة �أية م�شكلة؛ لمعرفة ما �إذا كان يقدم
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حلو ًال للم�س�ألة التي تثير قلق الموظف.
•في حال لم ت�ساعد الخطوة ال�سابقة في ح ّل
الم�س�ألة ،يمكن للموظف الإبالغ عنها عبر
نظام «�أر�شدني».
•يتوقع من الموظف في جميع الأوقات �أن
يت�صرف باحترام قواعد ال�سلوك المهني،
و�أن يبذل ق�صارى جهده للحفاظ على
ال�سر ّية لكي ال ي�ؤثر ذلك على �سير العمل في
الق�سم الذي يتبع له �أو على معنويات زمالئه
في الق�سم.
•في حال ثبت �أن ال�شكوى قدمت ب�سوء نية
�أو �أنه تم تحريف الحقائق الواردة في
ال�شكوى ب�شكل متعمد ،ف�سوف يقع الموظف
الذي يقدم ال�شكوى تحت طائلة الم�س�ؤولية
و�سيخ�ضع لإجراءات ت�أديبية.
كما �أناطت ال�شركة بالمدراء مجموعة من القواعد
والم�س�ؤوليات الواجب اتباعها ،و�شملت:
•يتوجب على المدير مراجعة ودرا�سة التظلم
�أو اال�ستف�سار بعناية ،حالما يتقدم �أحد
الموظفين با�ستف�سار �أو �شكوى عبر نظام
«�أر�شدني».
•يلتزم المدير بتقديم مالحظات مكتوبة
خالل خم�سة �أيام عمل.
•في كل مرحلة ،يجب على المدير الحفاظ
على ال�سر ّية التامة بحيث ال ت�ؤثر هذه
الم�س�ألة على �سير العمل في ق�سمه �أو على
معنويات الموظفين.
•�إذا اقت�ضت الحاجة ،يجوز للمدير �أن يرتب
اجتماع ًا لمناق�شة الم�س�ألة مع الموظف
�صاحب العالقة ،من �أجل مناق�شة الحالة
ومر�ض.
والتو�صل �إلى حل عادل
ٍ
ّ
وحل القضايا
إجراءات تقديم
المتعلقة بتظلمات أو

استفسارات الموظفين:

حر�صت دائرة الموارد الب�شرية بال�شركة على
تو�ضيح الآلية المعتمدة لتقديم التظلمات
واال�ستف�سارات من موظفي ال�شركة عبر نظام
«�أر�شدني» ،وعر�ضتها �ضمن الواجهة الرئي�سية
للنظام ،والتي �شملت:
•يمكن للموظف �أن يبلغ عن التظلم �أو
اال�ستف�سار عبر نظام «�أر�شدني».
•يقوم النظام تلقائي ًا ب�إر�سال ال�شكوى �أو
اال�ستف�سار �إلى المدير المخت�ص التخاذ
الإجراءات الالزمة.
•يتوجب على المدير المعني �أن يرد على
الموظف �ضمن الإطار الزمني المحدد
بخم�سة �أيام عمل من وقت تقديم التظلم �أو
اال�ستف�سار.
•بمجرد حل الم�س�ألة� ،سوف يتلقى الموظف
ر�سالة عبر البريد الإلكتروني للت�أكيد على
�أنه تم �إغالق الق�ضية بنجاح.
في حين ت�شمل قائمة التظلمات واال�ستف�سارات
التي لن يتم التعامل معها عبر النظام ك ًال مما
يلي:
•الطلبات الجديدة المتعلقة بمزايا الموظفين
مثل تقديم طلبات قرو�ض ال�سيارات
والبدالت والأثاث وال�سلف النقدية من خالل
نظام «�أر�شدني» ،حيث يمكن �إر�سال مثل هذه
اال�ستف�سارات عبر برنامج تخطيط موارد
الم�ؤ�س�سات من �أوراكل (� )Oracle ERPأو
نظام الإنترانت.
•لن تقبل �أية تظلمات �أو ا�ستف�سارات مقدمة
من قبل الموظفين الذين تلقوا عقوبات
ت�أديبية� ،أو الموظفين المنتهية خدماتهم
كنتيجة لتحقيق.
•�إعادة تقديم �أي �شكوى �أو ا�ستف�سار جرى
التعامل معه وت�سويته م�سبق ًا في نف�س
المو�ضوع.
•�أي �شكوى �ضد �أفراد من �شركة �أخرى �ضمن
مجموعة �شركات �أدنوك �أو اال�ست�شاريين �أو
المقاولين.

تحت الضوء

"يهدف هذا النظام إلى تعزيز قنوات
التواصل بين شركة «أدنوك للتوزيع»
وموظفيها ،حيث يعمل النظام على
تمكين اإلدارة العليا م��ن متابعة
قضايا الموظفين وحل مشاكلهم
ً
حفاظا على حقوقهم بما يحفزهم
على القيام بما يطلب منهم من
المهام على أكمل وجه .ونسعى من
خالل هذ النظام إلى إيصال رسالة
مفادها أن قضايا الموظفين تأتي
في صلب اهتمامات الشركة ونلتزم
برفع مستوى رضاهم وسعادتهم
في مكان عملهم".
سعيد الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
العدد الثالث عشر 2017 -
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أدنوك للتوزيع تفتتح مجموعة من محطات الخدمة
في الشارقة ضمن اتفاقيتها مع شركة "اينوك"
ً
استنادا لالتفاقية الموقعة بين شركة "أدنوك للتوزيع" وشركة "اينوك" والتي نصت على تحويل
 25محطة خدمة في إمارة الشارقة تابعة لـ إينوك" للعمل ضمن شبكة محطات أدنوك للتوزيع؛
ً
فعليا عملية تحويل  20محطة خدمة للعمل بشكل كامل ضمن
فقد استكملت "أدنوك للتوزيع"
شبكتها ،حيث تم االنتهاء من عمليات التحويل والتشغيل لهذه المحطات بشكل كامل في أواخر
شهر ديسمبر .2016
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محطة خدمة التعاون
الموقع:
الجزر والمضخات:
خدمات بترولية:
خدمات مصاحبة:

منطقة النهدة
 3جزر و 6مضخات
إي بلس  91وخصوصي و 95وسوبر 98
الغسيل اآللي واليدوي للسيارات ،وتبديل
الزيت ومتجر واحة أدنوك

محطة خدمة الحمرية
الموقع:
الجزر والمضخات:
خدمات بترولية:
خدمات مصاحبة:

بالقرب من المنطقة الحرة في الحمرية بإمارة الشارقة
 4جزر و 4مضخات
إي بلس  91وخصوصي و 95وسوبر  ،98الديزل
الصديق للبيئة
متجر واحة أدنوك

محطة خدمة واسط – 2
الموقع:
الجزر والمضخات:
خدمات بترولية:
خدمات مصاحبة:

تقاطع شارعي "واسط" وشارع الشيخ خالد بن خالد
القاسمي في منطقة الرمثاء
 3جزر و 5مضخات
خصوصي  95وسوبر  ،98الديزل الصديق للبيئة
متجر واحة أدنوك ،ورشة خارجية لتصليح السيارات،
وخدمات غسيل السيارات بنوعيه اآللي واليدوي

محطة خدمة الروضة
الموقع:
الجزر والمضخات:
خدمات بترولية:
خدمات مصاحبة:

الطريق الصناعية –  3مقابل محطة خدمة الدراري
 3جزر و 5مضخات
خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
متجر واحة أدنوك

محطة خدمة الديار
الموقع:
الجزر والمضخات:
خدمات بترولية:
خدمات مصاحبة:

شارع العروبة بالشارقة مقابل محطة خدمة الخالدية
في منطقة الخان
 3جزر و 5مضخات
خصوصي  ،95وسوبر  ،98والديزل الصديق للبيئة
متجر واحة أدنوك

محطة خدمة السالمة
الموقع:
الجزر والمضخات:
خدمات بترولية:
خدمات مصاحبة:

محطة خدمة المناخ
الموقع :قبل المبنى السابق لبلدية الشارقة بمنطقة المناخ
الجزر والمضخات 3 :جزر و 3مضخات
خدمات بترولية :خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
خدمات مصاحبة :متجر واحة أدنوك ،الغسيل اآللي للسيارات

محطة خدمة منيرفا
الموقع :منطقة القادسية وبالقرب من المستشفى الكويتي بالشارقة
الجزر والمضخات 3 :جزر و 3مضخات
خدمات بترولية :خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
خدمات مصاحبة :متجر واحة أدنوك

محطة خدمة المنارة
الموقع :المنطقة الصناعية  5بجانب نادي الشارقة
الجزر والمضخات 5 :جزر و 5مضخات
خدمات بترولية :خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
خدمات مصاحبة :متجر واحة أدنوك

محطة خدمة أسرار
الموقع :شارع النهدة بمنطقة النهدة بالشارقة
الجزر والمضخات 5 :جزر و 5مضخات
خدمات بترولية :خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
خدمات مصاحبة :متجر واحة أدنوك ،مطعم للوجبات السريعة

محطة خدمة الغافية
الموقع :شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي وبجانب حديقة الغافية
الجزر والمضخات 4 :جزر و 4مضخات
خدمات بترولية :خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
خدمات مصاحبة :متجر واحة أدنوك ،الغسيل اآللي للسيارات

محطة خدمة سيح المهاب
دوار سيجي في طريق الذيد مسافي
الموقعّ :
الجزر والمضخات 5 :جزر و 5مضخات
خدمات بترولية :خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
خدمات مصاحبة :متجر واحة أدنوك

طريق االتحاد قبل جسر الخان
 3جزر و 6مضخات
خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
متجر واحة أدنوك ،تبديل الزيت والغسيل اآللي
للسيارات

محطة خدمة البحيرة
الموقع :منطقة المجاز بعد جسر القصباء بالقرب من مبنى جريدة الخليج
الجزر والمضخات 3 :جزر و 5مضخات
خدمات بترولية :خصوصي  ،95وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة
خدمات مصاحبة :متجر واحة أدنوك

العدد الثالث عشر 2017 -
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أدنوك للتوزيع تفتتح  7محطات جديدة في مواقع
مختلف بالدولة
تواصل شركة أدنوك للتوزيع تنفيذ خطتها االستراتيجية التوسعية الهادفة إلى مواكبة حركة النمو
االقتصادي والعمراني في دولة اإلمارات من خالل بناء وتطوير محطات خدمة جديدة قادرة على
توفير خدمات ومنتجات عالية الجودة ووفق أعلى معايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة .وكان
عمالء الشركة في مختلف أنحاء دولة اإلمارات على موعد مع افتتاح سبع محطات جديدة خالل
الربع األخير من عام  2016شملت براكة والنظرة في المنطقة الغربية إلمارة أبوظبي ،مدينة خليفة
والدر في أبوظبي ،والمهذب والحديثة في أم القيوين ،باإلضافة إلى المعيريض البحرية
جنوب
ّ
في إمارة رأس الخيمة.

توزيع محطات خدمة أدنوك للتوزيع على مستوى الدولة
حتى نهاية عام :2016

ĚŝŉŭũŤē /ęĳĔŨǞē
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اﻟﺸﺎرﻗﺔ

اﻟﻔﺠﻴﺮة

أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﻌﻴﻦ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
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محطة خدمة "براكة" في المنطقة الغربية
دشنت شركة "أدنوك للتوزيع" محطتها الجديدة للخدمة "براكة" الواقعة على طريق أبوظبي –
السلع ،وبالقرب من محطة براكة للطاقة النووية ،بحضور محمد حمد بن ّ
عزان المزروعي وكيل
ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ،وعبدالله سالم الظاهري مدير دائرة المبيعات والتسويق
في شركة "أدنوك" وعدد من مسؤولي شركة أدنوك للتوزيع.
وعلى مدار � 24ساعة ،تقدم محطة خدمة
«براكة» باقة متنوعة من الوقود ت�شمل �إي بل�س
 91وخ�صو�صي  95و�سوبر � ،98إ�ضافة �إلى
الديزل ال�صديق للبيئة ،بينما يجري العمل حالي ًا
على ا�ستكمال متطلبات توفير وقود الغاز الطبيعي
للمركبات ،حيث تقدم المحطة خدماتها البترولية

عبر  8جزر و 14م�ضخة.
و�سيتمكن عمالء «�أدنوك للتوزيع» من اال�ستفادة
من مجموعة خدمات م�صاحبة للخدمات
البترولية في محطة خدمة «براكة» ،ت�شمل تبديل
الزيوت والغ�سيل الآلي لل�سيارات ،ف�ض ًال عن

متجر واحة �أدنوك ومطعم للوجبات ال�سريعة،
وم�ستودع لأ�سطوانات الغاز الم�سال ،والم�سجد.
هذا و�ست�ضم المحطة في الم�ستقبل القريب ور�شة
م�صغرة لت�صليح ال�سيارات ،وجهازي ال�صراف
الآلي والدفع الآلي.
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محطة خدمة "الحديثة" في إمارة أم القيوين
تقع محطة خدمة "الحديثة" في منطقة الحمرا بإمارة أم القيوين ،حيث جهزت بـ  4جزر تضم 8
مضخات ،وتقدم على مدار الساعة الوقود بأنواعه الثالث إي بلس  91خصوصي  ،95إضافة إلى
ً
مستقبال
الديزل الصديق للبيئة ،فيما ستقدم وقود الغاز الطبيعي للمركبات ،والوقود سوبر 98
وي�أتي افتتاح محطة الخدمة الجديدة تما�شي ًا
مع التزام «�أدنوك للتوزيع» بتنفيذ خطتها
اال�ستراتيجية التو�سعية والهادفة �إلى مواكبة
حركة النمو االقت�صادي والعمراني الذي ت�شهده
الدولة ،حيث بلغ عدد محطات الخدمة العاملة
38

تحت مظلة «�أدنوك للتوزيع» حتى نهاية عام
 2016في �إمارة �أم القيوين  14محطة خدمة.
و�ستوفر محطة خدمة «الحديثة» �أمام عمالء
«�أدنوك للتوزيع» فر�صة اال�ستفادة من مجموعة
خدمات م�صاحبة للخدمات البترولية ،ت�شمل

تبديل زيوت ال�سيارات ،وور�شة �صيانة ال�سيارات،
ف�ض ًال عن متجر واحة �أدنوك من الحجم الكبير
وثالثة مطاعم للوجبات ال�سريعة وجهاز ال�صراف
الآلي.

مشاريع توسعية

محطة خدمة
"النظرة"
في المنطقة
الغربية ألبوظبي

محطة خدمة المهذب
في إمارة أم القيوين
تقع محطة خدمة "المهذب" على طريق
اإلمارات العابر حيث جهزت بـ  5جزر و 8مضخات
وتقدم الوقود بأنواعه الثالث إي بلس ،91
وخصوصي  95وسوبر  ،98إضافة الديزل
الصديق للبيئة والغاز الطبيعي للمركبات
على مدار الساعة.
وعلى غرار مختلف محطات الخدمة التابعة
وزودت محطة خدمة
لـ «أدنوك للتوزيع»،
ّ
المهذب بمجموعة من المرافق التي من
لروادها
تسوق مميزة
شأنها توفير تجربة
ّ
ّ
على مدار  24ساعة ،في مقدمتها متجر واحة
أدنوك ،ومطعم للوجبات السريعة وجهاز
الصراف اآللي ،إضافة إلى المسجد.

تقع محطة خدمة "النظرة" على الطريق
الرئيسي غياثي – مدينة زايد بالمنطقة
جهزت بـ  5جزر تحتوي على 8
الغربية ،حيث ّ
مضخات ،تقدم على مدار الساعة الوقود
بأنواعه الثالث إي بلس  ،91وخصوصي
 ،95وسوبر  ،98إضافة إلى وقود الديزل
الصديق للبيئة.

هذا وتوفر محطة خدمة «النظرة» خدمات التزود بالوقود
ومتجر واحة �أدنوك ،بالإ�ضافة �إلى م�ستودع ال�سطوانات الغاز
الم�سال ،وم�سجد ،كما تقدم خدمات تبديل زيوت ال�سيارات
يومي ًا خالل الفترة من � 7:00صباح ًا وحتى  11:00م�سا ًء،
ويجري العمل حالي ًا على ا�ستكمال الإجراءات الالزمة الفتتاح
مطعم للوجبات ال�سريعة ،وتوفير جهاز �صراف �آلي.
و�أ�ضاف الرا�شدي« :حر�صنا على توظيف مختلف �إمكانياتنا
وخبراتنا لتزويد محطة خدمة النظرة كغيرها من المحطات
بمرافق تلبي احتياجات عمالئنا على �أتم وجه ممكن ،حيث
�ست�سهم هذه المحطة في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب
الكبير على منتجاتنا وخدماتنا عالية الجودة».
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"الدر" في منطقة الباهية
محطة خدمة
ُّ
بأبوظبي
"الدر" بـ  5جزر و 10مضخات تقدم من خاللها وعلى مدار الساعة باقة متنوعة
جهزت محطة خدمة
ُّ
من الوقود تشمل إي بلس  91وخصوصي  95وسوبر  ،98إضافة إلى الديزل الصديق للبيئة،
فيما تواصل الشركة العمل الستكمال متطلبات توفير وقود الغاز الطبيعي للمركبات.
هذا وتتيح المحطة �أمام عمالء «�أدنوك للتوزيع»
بمنطقة الباهية فر�صة اال�ستفادة من مجموعة
خدمات م�صاحبة للخدمات البترولية ،ت�شمل
تبديل زيوت ال�سيارات ،والغ�سيل الآلي لل�سيارات،
وور�شة �صيانة ال�سيارات ،ف�ض ًال عن متجر
واحة �أدنوك ومطعم للوجبات ال�سريعة ،وجهاز
40

ال�صراف الآلي.
ومن جانبه ،قال �صرح المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة
«�أدنوك للتوزيع»« :نحن ملتزمون بموا�صلة
جهودنا لتنفيذ خططنا التو�سعية الرامية �إلى

زيادة عدد محطات الخدمة التابعة لنا في كافة
�أرجاء الدولة بنهاية عام � 2017إلى ما يزيد عن
 460محطة ت�شمل محطات الخدمة للقطاعات
المتخ�ص�صة ومحطات الخدمة المنت�شرة في
مختلف �أنحاء الدولة».

مشاريع توسعية

محطة خدمة "مدينة خليفة أ – جنوب"
في أبوظبي
عززت شركة "أدنوك للتوزيع" شبكة محطات الخدمة التابعة لها في إمارة أبوظبي ،عبر افتتاحها
محطة خدمة "مدينة خليفة أ – جنوب" الواقعة بالقرب من منتجع الفرسان الرياضي الدولي ومقر
هيئة اإلمارات للهوية في مدينة خليفة بأبوظبي ،وذلك بحضور عبدالله سالم الظاهري مدير
دائرة التسويق والمبيعات بشركة "أدنوك" والمهندس سعيد مبارك الراشدي ،الرئيس التنفيذي
باإلنابة لشركة "أدنوك للتوزيع".
وبافتتاح هذه المحطة ي�صل عدد محطات الخدمة
العاملة في مدينة خليفة �إلى محطتين .وت�ضم
المحطة الجديدة  4جزر و 8م�ضخات �ستقدم
على مدار ال�ساعة الوقود ب�أنواعه الثالث �إي
بل�س  91و خ�صو�صي  95و�سوبر  98ووقود الغاز
الطبيعي للمركبات .و�ستتيح المحطة الجديدة

�أمام العمالء مجموعة خدمات م�صاحبة ت�شمل
خدمات الغ�سيل الآلي لل�سيارات يومي ًا من ال�ساعة
� 7صباح ًا وحتى  10م�سا ًء ،ومتجر واحة �أدنوك،
فيما يجري العمل حالي ًا على اتمام التح�ضيرات
الالزمة الفتتاح مقهى �ستاربك�س.
وتن�ص الخطط التو�سعية المعتمدة في ال�شركة

على �إن�شاء محطة خدمة ثالثة في مدينة خليفة،
والتي تمت مبا�شرة العمل الفعلي لإن�شائها
ومن المتوقع افتتاحها في الربع الأول من عام
.2017

مشروع توسعة محطة خدمة مدينة
خليفة أ – شمال

ً
حاليا مشروع توسعة محطة خدمة مدينة خليفة أ – شمال ،حيث ستوفر التوسعة
تنفذ الشركة
الجديدة  5جزر إضافية بإجمالي  10مضخات من ضمنها جزيرة مخصصة لوقود الديزل الصديق
للبيئة للشاحنات والحافالت الكبيرة ،إلى جانب مساحات إيجارية إضافية لـ  6مقاهي ومطاعم
للوجبات السريعة ،ومن المخطط استكمال مشروع التوسعة في الربع الثاني من عام .2017
توفر محطة خدمة مدينة خليفة أ – شمال مجموعة متنوعة من الخدمات البترولية والخدمات
المصاحبة عالية الجودة ،فإلى جانب الوقود بأنواعه الثالث إي بلس  91و خصوصي 95
وسوبر  98والديزل الصديق للبيئة ووقود الغاز الطبيعي للمركبات؛ تقدم المحطة خدمات
تبديل الزيوت ،وورشة صيانة ،والغسيل اآللي ،واسطوانات الغاز المسال ،ومتجر واحة أدنوك،
ومطاعم للمأكوالت السريعة ،إلى جانب مركز تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
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محطة خدمة "المعيريض" البحرية في إمارة
رأس الخيمة
افتتحت "أدنوك للتوزيع" محطة خدمة "المعيريض" البحرية في ميناء رأس الخيمة ،ليرتفع بذلك
عدد المحطات الخدمة في إمارة رأس الخيمة إلى  34محطة .وتمتاز المحطة الجديدة بكونها الثالثة
من نوعها وفق التصميم الجديد المخصص للمحطات البحرية.
وتمتاز محطة الخدمة الجديدة بقدرتها على
خدمة ال�صيادين و�أ�صحاب المراكب البحرية،
و�أ�صحاب المركبات؛ حيث ت�شمل  3جزر ،منها
جزيرة واحدة بحرية وجزيرتان بر ّيتان ،وتقدم
عبر  3م�ضخات خيارات متعددة من الوقود هي:
«�أي بل�س  ،»91و»خ�صو�صي  »95بالإ�ضافة �إلى
الديزل ال�صديق للبيئة.
وقال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :ت�ضع
«�أدنوك للتوزيع» تلبية احتياجات عمالئها من
ال�صيادين و�أ�صحاب المراكب البحرية �ضمن
قائمة �أولوياتها ،حيث تلتزم ال�شركة بتو�سيع
42

�شبكة محطاتها البحرية وذلك �ضمن ا�ستراتيجية
�أكثر �شمولية تهدف �إلى مواكبة ما ت�شهده مختلف
مناطق دولة الإمارات من نمو عمراني واقت�صادي
متنوع ومتزايد».
وز ّودت المحطة البحرية الجديدة بر�صيف
بحري عائم مزود ّ
بك�شافات �ضوئية خا�صة
لالرتقاء بجودة تقديم الخدمة الليلية ،ويمتاز
هذا الر�صيف بت�صميمه الم�ستند �إلى مواد
مقاومة للحرائق وا�شتماله على �أدوات خا�صة
لمكافحة ا�شتعال النيران كطفايات الحريق .كما
ُز ِّود الر�صيف البحري بحواجز وممرات ال�سالمة
البحرية وفق ما تتطلبه معايير ال�صحة والبيئة

وال�سالمة المهنية المعتمدة.
هذا وحر�صت «�أدنوك للتوزيع» على توظيف
مختلف �إمكانياتها وخبراتها لتزويد محطة
الخدمة هذه بالمرافق التي تلبي احتياجات
عمالئها من �أ�صحاب المراكب البحرية على
�أتم وجه ممكن ،حيث تقدم المحطة خدماتها
من المنتجات البترولية على مدار � 24ساعة،
بالإ�ضافة �إلى خدمة الت�سوق من متجر واحة
�أدنوك ،وجهاز ال�صراف الآلي ،ومطعم للم�أكوالت
ال�سريعة ،بالإ�ضافة �إلى م�ساحات �إيجارية.
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أدنوك للتوزيع والمسعود تدشنان مركز
"أوتوسيرف" في محطة ربدان بأبوظبي

ً
مؤخرا مركز "أوتوسيرف" للعناية
دشنت شركة "أدنوك للتوزيع" بالتعاون مع شركة "المسعود"
بالسيارات في محطة خدمة ربدان الواقعة في منطقة المشرف بأبوظبي .ويأتي افتتاح هذا
المركز كثمرة تعاون بين الطرفين ،حيث تتولى شركة "المسعود" مهمة إدارة هذا المركز وتزويده
بالفنيين والخبراء والمعدات الالزمة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لعمالء "أوتوسيرف" في
أبوظبي.
وتن�ص خطة �شركة �أدنوك للتوزيع اال�ستراتيجية
و�شمال �أفريقيا.
ويقدم المركز الجديد لر ّواده خدمات
على التو�سع في قطاع ت�صليح و�صيانة المركبات،
متنوعة ت�شمل تغيير الزيت ،المكابح والأعمال
م�ستندة �إلى محورين �أ�سا�سيين هما معالجة
وبافتتاح هذا المركز ي�صل عدد مراكز
الميكانيكية ،وتبديل الإطارات وموازنة العجالت،
الخلل في ميزان العر�ض والطلب على هذه
«�أوتو�سيرف» �إلى �أربعة مراكز موزعة على �أكثر
و�إك�س�سوارات ال�سيارات وقطع الغيار والبطاريات
الخدمات داخل جزيرة �أبوظبي ،وا�ستقطاب
المناطق حيوية في �أبوظبي ،لت�شمل منطقة
والأعمال الكهربائية ،وغ�سيل ال�سيارات.
ال�شركات المتخ�ص�صة وذات الكفاءة العالية
الم�شرف ،منطقة مع�سكر �آل نهيان ،منطقة
وح�ضر حفل االفتتاح كل من المهند�س �سعيد
في هذا القطاع و�إتاحة الفر�صة �أمامها لتقديم
منتزه خليفة �إ�ضافة �إلى جزيرة يا�س ،في حين
مبارك الرا�شدي الرئي�س التنفيذي بالإنابة
خدماتها داخل مركز «�أدنوك �أوتو�سيرف» في
تحمل الخطط الم�ستقبلية لل�شركة في جعبتها
ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،و�أحمد رحمه الم�سعود،
قلب المدينة.
افتتاح مركزين جديدين في كل منطقتي محوي
ممث ًال عن �شركة الم�سعود ،وميتي �إيكين ،المدير
والمفرق.
االقليمي� ،شركة بريدج�ستون ال�شرق الأو�سط
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أرمان أصغر علي
مدير إدارة صيانة محطات الخدمة

كمهند�س �صيانة في م�صنع الزيوت لمدة
عام ًا ،وبعدها �أ�صبحت رئي�س ق�سم ال�صيانة في
م�صنع الزيوت وال�شحوم لمدة � 4أعوام �إلى �أن
�أ�صبحت مدير للم�صنع .وفي عام  2005انتقلت
�إلى ق�سم ال�صيانة حيث كنت �أعمل كمدير �صيانة
الم�ستودعات وم�صانع الغاز والزيوت وال�شحوم
وبعد ذلك انتقلت �إلى ق�سم �صيانة المحطات
حيث �أعمل حالي ًا كمدير مدير �إدارة �صيانة
محطات الخدمة المدرجة �ضمن �شبكة «�أدنوك
للتوزيع» من الغويفات و�صو ًال �إلى ر�أ�س الخيمة.
23

ما هي الفرصة أو المرحلة التي
كان لها دور في تغيير حياتك نحو
األفضل؟

يمكنني القول �أن تواجدي هنا في �أبوظبي بحد
ذاته �شكل فر�صة غيرت حياتي بالكامل .فلم
�أرى بلد ًا مثلها ومثل �شعبها وقادتها .حبي لعملي
ومجال الهند�سة هو ما يدفعني دائما للإنجاز
والتقدم والنجاح ف�أنا �أ�شعر ب�أني �أمار�س هوايتي
حيث �أنني �أ�ستمتع بت�صنيع الآالت والمعدات
ومحاولة ابتكار �أدوات جديدة قد ت�ساعد في
تح�سين الإنتاج.
�إعطائي الثقة وح�س الم�س�ؤولية من قبل �إدارتي
والم�س�ؤولين المبا�شرين يدفعني للإنجاز وتقديم
�أف�ضل ما عندي.
أخبرنا عن تفاصيل يومك في
العمل؟

حدثنا عن انطالقة مسيرتك
المهنية قبل التحاقك بشركة
"أدنوك للتوزيع"؟

با�شرت �أول وظيفة لي في �شركة لت�صنيع
المكاب�س الهيدروليكية في بريطانيا ،تتخ�ص�ص
هذه ال�شركة في �صناعة قوالب ال�سيارات ،حيث
ق�ضيت فيها عام ًا واحد ًا ،ومن ثم انتقلت �إلى
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�أبوظبي لاللتحاق ب�شركة الإن�شاءات البترولية
الوطنية التي تعد �أكبر �شركة لت�صنيع المن�صات
الحديدية لتلبية احتياجات �صناعة النفط والغاز،
والتي ق�ضيت فيها مدة عامين ومن ثم التحقت
ب�شركة �أدنوك للتوزيع.
بداية م�سيرتي مع «�أدنوك للتوزيع» كانت

�أنا م�س�ؤول عن ما يقارب ال  88موظف في كل
من �أبوظبي والعين والمناطق الغربية وال�شمالية،
حيث �أقوم با�ستمرار باالت�صال بالم�شرفين
للتعرف على �آلية �سير العمل وما يواجههم من
م�شكالت واتخاذ القرارات النهائية بما يتعلق
بنظام الح�ضور والغياب ،والفواتير والم�شتريات،
وتقييم المعدات ،ومراجعة الم�شاريع والميزانية
والعقود ،والت�أكد من �إتمام العمل و�إتقانه وعلى
�أكمل وجه ممكن.

يوم في حياة موظف

ما هي أبرز مسؤولياتك؟ وما
تواجهه من تحديات؟

�صيانة المحطات هي م�س�ؤوليتي من الألف �إلي
الياء وابتدا ًء من �أر�ضيتها� ،صبغ جدرانها،
الخزانات ،الم�ضخات ،الأنابيب ،دورات المياه،
المعدات المتواجدة في متاجر واحة �أدنوك
مثل الثالجات و�أجهزة الميكرويف .و�أنا ملزم
بالت�أكد من �سالمة جميع المعدات وجاهزيتها
لتلبية حاجة ور�ضى الجمهور نظر ًا لت�أثيرها على
ال�صورة الإيجابية العامة ل�سمعة ال�شركة.
ومن �أبرز التحديات التي نواجهها هو �ضغط
العمل ،حيث �أن عملنا ال يقت�صر على �ساعات
معينة بل على مدار ال�ساعة �صباح ًا وم�سا ًء وفي
�إجازة نهاية الأ�سبوع والإجازات الر�سمية ،لنكون
على ثقة تامة ب�سالمة جميع المعدات وخلوها من
�أي �ضرر �أو عيب مما قد ي�ؤثر على ن�شاط العمل.
هل هناك أي اقتراح تود أن تقدمه
مما قد يطور من مهامك أو
وظيفتك؟

االلتزام بالتوجيهات والقوانين والتحلي بال�صبر
في مواجهة التحديات وموا�صلة العمل بجد دائم ًا

لتحقيق النجاح.
كيف تستطيع المحافظة على
تناغم العمل ضمن بيئة تتميز
بتعدد الثقافات؟

خالل وظيفتي واجهت العديد من ال�صعوبات
ف�إنني �أتعامل مع عدة جن�سيات يومي ًا ولكنني
ا�ستطعت التغلب عليها بالتعاون مع زمالئي
الموظفين وب�إر�شاد المدراء .ومن الم�ؤكد �أن
الطريقة المثلى في التعامل مع الآخرين؛ هي
االحترام المتبادل والتعاون.
ما هو أصعب أو أطرف المواقف
التي مرت بكم خالل عملك في
«أدنوك للتوزيع»؟

في يوم من الأيام تلقيت مكالمة هاتفية في وقت
مت�أخر من الليل قراب الثانية والن�صف فجر ًا
وكانت من �أحد الم�شرفين في المحطة يقول ب�أن
هناك �شخ�ص ًا عالق ًا في دورة المياه وال ي�ستطيع
الخروج ف�س�ألني هل �أخلع الباب؟ فقلت له طبع ًا،
�أخلعه و�أنهى المكالمة .بعدها بدقائق تلقيت
مكالمة �أخرى من الم�شرف يقول ب�أنه خلع الباب
ولكن ال�شخ�ص ال يزال عالق ًا في الداخل ،لأن يده
علقت خالل محاولته �إخراج هاتفه الذي �سقط

منه في الحمام ،فقلت له حائر ًا �أخلع الحمام.
وبعدها بدقائق عاود االت�صال قائ ًال ب�أن الباب
�أ�صبح مخلوع ًا والحمام معطل فقلت له ممازح ًا:
�أذهب �إلى العميل و�أطلب منه الثمن.
هل لديك هوايات معينة؟

هوايتي هي �صيد الأ�سماك من حين �إلى �أخر،
ل�ست ب�صياد ماهر ،ولكنني �أجيد ال�صيد و�أعتمد
على الحظ في �أغلب الأوقات.
ما هي طموحاتك وخططك
للمستقبل بإذن الله؟

خططي للم�ستقبل وبعد االنتهاء من الخدمة التي
دامت لمدة � ٣٤سنة وهلل الحمد ،ف�إنني �أنوي
الذهاب مع زوجتي �إلى بريطانيا واال�ستقرار مع
�أبنائي الذين يكملون تعليمهم هناك.
كلمة شكر تهديها لمن؟

�أ�شكر جميع موظفي ال�شركة على اختالف
مراتبهم الوظيفية ،والذين لطالما اعتبرتهم
عائلتي الثانية وتربطني فيهم عالقة �أخويه لما
واجهناه �سوية من تحديات �صعبة ونجاحات
رائعة .و�أتمنى �أن نبقى قريبين دائم ًا مهما طالت
الم�سافة.

صحة وسالمة وأمن وبيئة

لقاء مع

"فالكو"

لقاء
أجرت مجلة آفاق
ً
الذي
"فالكو"
مع
ً
إلى
مؤخرا
انضم
أدنوك للتوزيع ،ويعمل
كمتخصص في مجال
الصحة والسالمة واألمن
والبيئة – فرع الحوادث
التي على وشك الوقوع،
وفي األسطر القادمة
ستتعرفون أكثر على
تفاصيل وظيفته ضمن
برنامج "عين الصقر.
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عرفنا بنفسك؟ ومتى انضممت إلى أدنوك للتوزيع؟

�أنا «فالكو» ،من مواليد دولة الإمارات وتحديد ًا جزيرة �أبوظبي .ولدت مرتدي ًا نظارات واقية ح�سب
روايات �أفراد �أ�سرتي ،ولما كبرت كان حلمي �أن �أ�صبح اخ�صائي ًا اجتماعي ًا وذلك لأنني �أحب �أن �أ�ساعد
الآخرين ،والآن �أ�صبح هذا الحلم واقع ًا حيث �أكر�س كل جهودي لتثقيف النا�س ب�أهمية الحفاظ على
حياتهم وحياة والآخرين في جميع الأوقات.
كيف أصبحت أحد أفراد أسرة أدنوك للتوزيع؟

�أ�صبحت فرد ًا من �أ�سرة «�أدنوك للتوزيع» بعد �أن �أعلنت ال�شركة اعتماد فل�سفتها الخا�صة
بتعزيز ممار�سات ال�سالمة والأمن في مختلف مواقع العمل التابعة لها .من المعروف �أن
لكل موقع عمل تحديات متنوعة في مجال ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،فكل من
المكاتب ومحطات الخدمة البرية والبحرية والور�ش والم�صانع والم�ستودعات تمتاز ببيئة
ت�شغيلية مختلفة ،الأمر الذي يتطلب تطوير و�سائل وتقنيات عمل خا�صة للتعامل معها.
وعندما �أعادت دائرة ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة �إطالق برنامج «عين ال�صقر» للإبالغ
عن الحوادث التي على و�شك الوقوع� ،أتيت خ�صي�ص ًا لأ�ساهم في �إنجاح هذا البرنامج من
خالل زيادة الوعي عن هذه الحوادث والم�ساعدة في الإبالغ عنها لتفادي �أي �ضرر في
الممتلكات والأرواح  ..ف�أنا موجود دائم ًا وفي خدمتكم.
فالكو! ما هي الحوادث التي على وشك الوقوع؟ فنحن غير
متخصصين مثلك في أمور الصحة والسالمة والبيئة؟

الأمر ب�سيط جد ًا ،و�س�أعطيكم مثا ًال تو�ضيحي ًا على ذلك .في �أحد المباني ا�ضطر بع�ض الزمالء �إلى
تغيير و�ضعية عدد من المكاتب ،وبالتالي تغيير و�صالت الكهرباء من مكان �إلى �آخر بدون الرجوع �إلى
م�س�ؤولي ال�صيانة ،ف�أ�صبحت الأ�سالك غير مرتبة ومتكد�سة ب�شكل ع�شوائي ،مما قد ي�ؤدي �إلى ما�س
كهربائي ي�سبب حريق ًا هائ ًال� ،أو �سقوط �أو تعثر �أحد الأ�شخا�ص بهذه الأ�سالك المكد�سة وارتطام
ر�أ�سه بالجدار �أو الأر�ض وما يترتب عليها من �إ�صابات بليغة.
كيف ستساهم في إنجاح برنامج «عين الصقر» وتحقيق أهدافه؟

ان�شغلت في الفترة ال�سابقة كثير ًا بجل�سات الت�صوير والت�سجيل لعدد من مقاطع الفيديو والمرئيات
التفاعلية التو�ضيحية عن الحوادث التي على و�شك الوقوع ،حيث �ألعب فيها دور البطولة في تمثيل
عدة مواقف ت�شرح تلك الحوادث ،والتي �ستكون دافع ًا لجميع الزمالء للإبالغ عن �أية مخاطر محتملة
�أو حوادث على و�شك الوقوع ،لنتفادى جميع ًا �أي �ضرر محتمل لها.
هل من نصيحة تود تقديمها لقراء مجلة «آفاق»؟

�أقول لهم «مالحظاتكم الدقيقة لأية مخاطر محتملة �أو حوادث على و�شك الوقوع قد تنقذ حياتك
وتجنبك والأخرين مخاطر كثيرة .ار�سل تقريرك من خالل برنامج (عين ال�صقر) و�ساهم في خلق
بيئة عمل �صحية و�آمنة للجميع في �شركة «�أدنوك للتوزيع».
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شيخة العامري..
تتفاعل مع مبادرة "عام  ... 2016عام القراءة"
ً
تماشيا مع مبادرة "عام القراءة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ،أطلقت الزميلة شيخة العامري،
مشرف متجر واحة أدنوك في محطة خدمة الكورنيش بإمارة رأس الخيمة؛
مبادرة لتوزيع كتابي "ومضات من فكر" و"رؤيتي" لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي "رعاه الله" ،على عدد من الشخصيات القيادية ومدراء الدوائر والجهات
ً
وصوال إلى شركة "أدنوك للتوزيع".
الحكومية في إمارة رأس الخيمة،
وخالل زيارتها �إلى المقر الرئي�سي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»
ب�أبوظبي ،التقت �شيخة العامري بالمهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي الرئي�س التنفيذي بالإنابة لل�شركة ،وعدد من
الم�س�ؤولين بال�شركة ،حيث �أكدت �أن الهدف من هذه المبادرة
ال�شخ�صية هو التفاعل مع مبادرة عام القراءة بكونها �إحدى
محاور تحفيز المجتمع على اعتماد وتطوير �أفكار �إيجابية
ودافعة للتميز والإبداع.
وتعليق ًا على هذه المبادرة ،قال المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي« :ا�ستطاعت مبادرة عام القراءة �أن ت�ؤ�س�س خارطة
طريق وا�ضحة المعالم للمجتمع الإماراتي لالنطالق في �آفاق
جديدة نحو العلم والمعرفة من خالل اعتماد القراءة كمنهج
حياتي يومي ،يثري الأفكار ويحفز على االبتكار».
و�أ�شار الرا�شدي �إلى �أن اختيار �شيخة العامري كتابي «وم�ضات
من فكر» و»ر�ؤيتي» ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم
دبي «رعاه اهلل»  ،كان اختيار ًا مميز ًا ،نظر ًا لما يحمله هذان
الكتابان من �أفكار ن ّيرة حول كيفية �إدارة الفكر االقت�صادي
و�آليات التحول في الأداء الحكومي لإ�سعاد المجتمعات.

48

مبادرات وطنية

مبادرة وطنية احتفاال بالعيد الوطني

عمر عبد الله الجابري

ضمن احتفاالت شركة أدنوك للتوزيع باليوم الوطني 45
لدولة االمارات العربية المتحدة ،قام الزميل عمر عبدالله
الجابري مشغل نظام إدارة المبنى في دائرة الصحة واالمن
والسالمة والبيئة في الشركة بتوزيع باقة فاخرة من العطور
المحلية والفرنسية على موظفي الشركة وطلبة جامعة زايد
ً
تعبيرا عن
وغير ذلك من المواقع في إمارة أبوظبي ،وذلك
حبه واعتزازه وفخره بهذه المناسبة الوطنية ،وحرص على أن
تعكس عبوات العطور بألوانها ألوان العلم االماراتي ،وذلك
ً
ً
وابتهاجا باليوم الوطني للدولة.
تفاعال منه

وفي �إطار تعليقه على هذه المبادرة الوطنية الطيبة
قال عمر »:مهما نقدم ونبذل من �أجل هذا الوطن
الغالي لن نفي بحقه علينا وواجبنا اتجاهه ،ولكنها
مبادرة وطنية متوا�ضعة �أردت من خاللها التعبير
عن حبي وامتناني لهذه الدولة الحبيبة وتوزيع ما
يليق ب�سمعة دولة االمارات الطبية و�سيرتها العطرة
في المحافل العربية والدولية ،فكانت من خالل
هوايتي في خلط ومزج العطور فقمت بعمل باقة
عطور «فـواح» الجميلة والتي خلطتها بعناية فائقة
وتوجد داخلها  4عطور مختلفة لكل منها رائحة
مميزة ومتفردة والتي �ستكون بداية المبادرات
ب�إذن اهلل».
الجدير بالذكر ،ب�أن الزميل عمر الجابري كان قد
ان�ضم للعمل ب�شركة �أدنوك للتوزيع في العام 2015
في دائرة ال�صحة واالمن وال�سالمة والبيئة ،ويعتبر
مثا ًال حي ًا لل�شباب االماراتي المثابر والطموح الذي
ي�سعى لخدمة وطنه وابراز دوره على ال�صعيد
المهني .يمار�س عمر العديد من الهوايات مثل كرة
القدم وال�سباحة �إلى �أن هواية مزج العطور والتي
بد�أها منذ � 3سنوات ،وهي من �أحب الهوايات �إلى
قلبه ويطمح من خاللها التو�سع وافتتاح �أول محل
عطور خا�ص به خالل الفترة القادمة ،يومكنكم
االطالع على منتجاته عبر �صفحته على تطبيق
ان�ستجرام .Fawah_Perfumes
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االستخدام األمثل
للتكنولوجيا

زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

بداية دعوني أرحب بكم في واحة التكنولوجيا ،والتي من خاللها ألقي الضوء على النمو
المتسارع في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة ،ومدى استفادة الشركات بشكل عام وأدنوك
للتوزيع بشكل خاص من هذا التقدم السريع وتطبيقاته المتعددة.
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تقنية المعلومات

�س�أتطرق في هذا العدد من مجلة "�آفاق" �إلى
اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا في ال�شركات
المتو�سطة والكبيرة ،خا�صة و�أن الإعتقاد ال�سائد
دائم ًا هو �أن الإ�ستثمار في التقنية المتطورة غير
�ضروري ويمثل عبئ على ال�شركات من ناحية
التكاليف والجهد والوقت ،وبالتالي ال يوجد �سبب
جوهري لال�ستثمار .و�أعني بذلك اال�ستثمار في
التقنيات المتطورة والمتقدمة ولي�ست الأنظمة
التقليدية المطبقة في معظم ال�شركات .كما
�سيركز هذا المقال على ال�شركات التي لديها
تعامل دائم مع الم�ستهلكين وتمتاز بطبيعة عمل
ديناميكية – مما يتطلب من م�س�ؤوليها اتخاذ
قرارات �سريعة وجوهرية � -آخذين بعين االعتبار
عوامل ال�سرعة ،الخ�صو�صية وحفظ كافة حقوق
الأطراف.
�إن تحديات تطبيق التكنولوجيا المتطورة في
ال�شركات كثيرة ولكن �أكثرها �صعوبة هو عدم
تقبل التغيير من قبل بع�ض الموظفين ،و�أحيان ًا
من قبل الإدارة العليا لعدة �أ�سباب ل�سنا ب�صدد
ذكرها في هذا العدد ،على �أن نتطرق �إليها في
الأعداد القادمة.
هناك �أربعة محاور رئي�سية يجب الت�أكد من
�ضرورة تطبيق التكنولوجيا فيها ،و�إظهار النتائج
ب�شكل �أيجابي ،وقيا�س ت�أثير ذلك على فعالية
ال�شركة والو�صول �إلى النتائج المرجوة� ،أال وهي:
•الم�ستهلك
•موظفو خدمة العمالء
•موظفو الت�شغيل �أو العمليات
•الإدارة �أو متخذي القرار
وقبل التعمق بالتفا�صيل� ،أود الإ�شارة �إلى �أن
التركيز على المحاور الأربعة �سوف ي�ساعد بل
وي�ضمن في �أحيان كثيرة تحقيق الإ�ستخدام
الأمثل للتكنولوجيا (عنوان المقال) فيما يتعلق
بالأثر الأيجابي وتقييم الأداء و�ضمان �إعادة
اال�ستثمار.

•الم�ستهلك
ونق�صد بالم�ستهلك ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص
الذين ي�أتون في �آخر حلقة من ال�سل�سلة ،ور�أيهم
مهم جدا في تقييم الأنظمة التكنولوجية
الجديدة حيث ت�سهل عليهم �إجراء العمليات
المطلوبة �أو الخدمات المقدمة بكل ي�سر و�سهولة
وخ�صو�صية.

 tionsالواردة من المواقع �إلى المبنى الرئي�سي،
�سواء �أكانت عمليات مالية �أو غير ذلك من حيث
�أعدادها و�سريتها وربطها بالأنظمة الأخرى
والت�أكد من تخزينها في المكان المنا�سب .وجدير
بالذكر �أن هذه العمليات تنفذ ب�صورة �آلية ،حيث
يكمن دور الموظفين في المراقبة والفلترة وترتيب
الأولويات ومالحظة الأخطاء وغيرها.

وهناك نوعين من الم�ستهلكين؛ الم�ستهلك
الداخلي ونق�صد به موظفي ال�شركة بكافة
�أنواعهم حيث يحتاجون تقريبا وب�شكل يومي
الو�صول �إلى بع�ض المعلومات المتعلقة بخدمات
�ش�ؤون الموظفين وما �شابهه� .أما الم�ستهلك
الخارجي فنق�صد به عميل  /عمالء ال�شركة
ويعتبرون المقيا�س الأ�سا�سي لتقييم ال�شركة
وخدماته .ربما ي�س�أل �سائل ما العالقة بين عنوان
المقال والم�ستهلك؟ الجواب هو �أننا في ع�صر
التكنولوجيا الرقمية المتطورة حيث �أنه وب�شكل
عام �أ�صبح الم�ستهلك "رقمي ًا" في كافة �ش�ؤون
حياته وتعامالته اليومية وبالتالي يتوقع �أن تكون
ال�شركات كذلك في خدماتها ،وي�أتي هذا تحت
م�صطلح "تجربة العميل".

•الإدارة �أو متخذي القرار
ونق�صد بهم الأ�شخا�ص الم�س�ؤولون عن اتخاذ
قرارات معينة لم�صلحة ال�شركة وح�سب الأهداف
المو�ضوعة بنا ًء على التقارير الواردة من الأنظمة
المختلفة كل ح�سب �إخت�صا�صه .وكلما كانت
البيانات المدخلة �صحيحة والقواعد المتبعة
تخدم الأهداف ،كلما اتخذت قرارات �صائبة
وجوهرية ت�صب في م�صلحة كافة الأطراف.

•موظفو خدمة العمالء
يكون التركيز هنا على الموظفين الذين هم في
مواجهة الم�ستهلك .وبالتالي �سوف ت�سهم الأنظمة
المتطورة كثير ًا �إيجابي ًا في تقديم الخدمة ب�أف�ضل
طريقة ممكنة� ،آخذين بعين الإعتبار حفظ حقوق
كافة الأطراف .هناك الكثير من التطبيقات
التكنولوجية المتقدمة التي تخدم هذه الفئة� ،إذا
ما طبقت بال�شكل ال�صحيح وتم ربطها بطريقة
تكاملية بالأنظمة الرئي�سية .ومثال على ذلك
موظفي محطات الخدمة وموظفو المطارات وما
�شابهها.
•موظفو الت�شغيل �أو العمليات
وهم الم�س�ؤولون عن جميع العمليتات

cTransa

وقبل الختام �أود القول ب�أن معظم الحلول
التكنولوجية �أثبتت نجاحها ويكمن التحدي في
طريقة تطبيقها ومدى قبولها لدى م�ستخدميها
في هذه ال�شركات.
وكما وعدتكم ب�إعطاء مثال على �إحدى الأنظمة
التي واكبت المحاور الأربعة فقد طورت دائرة
التقنية ونظم المعلومات وبالتن�سيق مع دائرة
الخدمات الم�ساندة نظام �إدارة متاجر واحة
�أدنوك تحت م�سىمى ( rHHT – Hand Held Te
 )minalحيث ربطت المحاور الأربعة بطريقة
تكاملية ،وكانت مح�صلتها تقديم الخدمة ب�شكل
�أف�ضل وحفظ حقوق ال�شركة وت�سهيل عمل
موظفي الت�شغيل �أو العمليات ،و�أخيرا الح�صول
على تقارير فورية للإدارة العليا مما ي�ساعدها
على تطوير الأعمال وخف�ض التكاليف وتطبيق
�أف�ضل الممار�سات و�أخيرا تقييم موظفو الواجهة
(خدمة العمالء).
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مساهمات الموظفين

حي البطين
بقلم :حارب الظاهري
مدير إدارة مبيعات وقود الطيران في السوق العالمي
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في أبوظبي أحياء جميلة تتصف بتجددها ورونقها وسحر هدوئها ،منها
حي البطين وهو من األحياء القديمة ذات التاريخ العريق على ضفاف
بحر الخليج العربي ،لما لها من عالقة جميلة بالغوص وصيد السمك،
حيث ساحلها يرفد الحياة اليومية بعطاء خصب من عطاءات البحر التي ال
تنضب وال تكف عن السخاء إلى اليوم ،ومجتمع البطين ال يزال ال يحل
ارتباطه بالبحر ،وال يستغني عن ذاكرته الثرية بالحياة.
وألنه حي عاشق للبحر والتراث والموروث فال بد للثقافة أن تقترب من
رائحة التاريخ وفضاء البحر وذاكرة الفنون وأهازيج ومواويل الغوص ،والبد
للؤلؤ من مدى يرتسم على أعتاب الحياة ونسيج الحكايات وألوان اللوحات
المبتهجة بماضي وحاضر المدن ،مما يوحي بأنه حي ترتسم فيه مالمح
فنية جميلة نافذة ،ويقترن بالغروب ،حيث آخر ومضات النهار في مدينة
أبوظبي حين تضع الشمس احمرارها على جبينه في وداع خيالي يزفه
السكون والهدوء ،والرغبة في التجسيد الفطري للحياة والفنون.
ً
وفعال بدأت مالمح هذا التجسيد الفني تصل إلى أعتاب الحي ،فقبل
ً
نشاطا
ما يقارب العشر سنوات افتتح «الغاف غاليري» ليشعل الحي
ً
مختلفا بصبغة فنية غير معتادة ،حيث اقترب الفنانون بألوانهم وروائعهم
من هذا العالم السحري ،ومنهم الفنانة سمية السويدي والفنان جالل
لقمان.
وأضاف «غاليري االتحاد» منظومة أخرى من الفنون والمقاهي ذات
الذائقة الشعبية ومن وحي الحياة األوروبية ،فمن خالل بداية الصيف
ً
متزامنا
هذا العام بدا احتفاله للمرة الثالثة من خالل معرض سوق الفن،
ً
عارضا لوحات فنية وممتلكات تراثية ومقتنيات
مع برامج صيف أبوظبي،
أثرية ،إضافة إلى عروض حية من األغاني التراثية ،وصنوف األكالت
والعطور والبخور ،وكل ما يشمل العادات التراثية واألفراح ،وذلك
ً
كبارا
بإشراف خالد صديق ،الذي قال «إن المعرض عادة ما يضم فنانين
ً
مؤكدا أن اللوحات
لهم تاريخهم ،مع آخرين مازالوا في أول الطريق»،
تعرض على كبار الفنانين العالميين لتقييمها.
والالفت أن الحضور الذي يتابع الفاعليات الفنية صاحب ذائقة فنية
وثقافية عالية ،كما أنه حضور فاعل ومشارك سواء بلوحات فنية أو بصور
فوتوغرافية قديمة تجسد ماضي أبوظبي من أسواق ومحطات بترول
ووجوه ،مرت عبر معالم أبوظبي الشائقة.
إن البطين من المفاصل المهمة في أحياء أبوظبي ،وبحاجة إلى متحف
بحري يختزل كل ما يخص أدوات الغوص والبحر والتراث ،وبهذا ستكون
الصورة تمازجت بشكل أكبر ،وأثمرت بشكل أفضل.
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It's been a year to remember for our social media channels, with
plenty of engagement and conversation taking place on all of our
posts! Thank you to all of our fans and followers from all of us at
ADNOC Distribution.
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