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ĕĴŜǜē įŵŜŵŤē ěĔŉĩŨ
ĚŬŴĴŨ ĴġŠǜēŴ

كلمة الرئيس التنفيذي

ي�سعدني �أن �أ�ضع بين �أيديكم العدد الرابع ع�شر لمجلة �آفاق ال�صادرة عن �شركتنا
«�أدنوك للتوزيع» ،والذي تلخ�ص طياته �آخر الم�ستجدات والتطورات الخا�صة بم�شاريعنا
اال�ستراتيجية في مختلف المجاالت الداخلية والخارجية على امتداد الأ�شهر الثالثة الأولى
من عام .2017
مع انطالقة هذا العام� ،شهدنا �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» عام  2017عام ًا للخير ،ت�أكيد ًا لروح العطاء التي يمتاز بها �أبناء دولة
الإمارات ،وموا�صلة لنجاح ما �سبقه من مبادرات �سنوية �سابقة كعام  2016عام ًا للقراءة،
وعام  2015عام ًا لالبتكار.
و�شكل �إطالق مبادرة عام الخير فر�صة �سانحة لنا في «�أدنوك للتوزيع» للت�أكيد على التزامنا
الكامل بدعم مبادرة عام الخير �ضمن مظلة مجموعة �شركات «�أدنوك»؛ وعلى �أننا �سنعمل
جنب ًا �إلى جنب مع مختلف �شركائنا لتعزيز ت�أثيرنا الإيجابي وفق محاور المبادرة باعتبارنا
الواجهة الأولى للمجموعة ونقطة التوا�صل الأقرب لها مع �شرائح المجتمع.
وتما�شي ًا مع ذلك ،فقد حر�صنا في �أدنوك للتوزيع على تبني جملة من المبادرات التي من
�ش�أنها الم�ساهمة في تحقيق �أهداف عام الخير وفق محاوره الثالث الم�س�ؤولية االجتماعية،
والتطوع ،وخدمة الوطن؛ م�ستفيدين من تواجدنا الجغرافي المتميز والأكثر قرب ًا لمجتمع
دولة الإمارات ،الأمر الذي كان وال يزال ي�شكل دافع ًا حتمي ًا لاللتزام بتقديم م�ساهمة فاعلة
ومميزة في هذا ال�ش�أن على م�ستوى الدولة.
وفي �سياق �آخر ،فقد �شكل تد�شين �شبكة محطات «�أدنوك اك�سبر�س» الجديدة كلي ًا من
ناحية الت�صميم والمواقع ونوعية الخدمات المقدمة فيها؛ �إنجاز ًا حقيقي ًا لجميع العاملين
في «�أدنوك للتوزيع» ،وتطبيق ًا عملي ًا لما نعتمده من قيم م�ؤ�س�سية وت�شغيلية في مقدمتها
المرونة واالبتكار والكفاءة ف�ض ًال عن التميز في خدمة العمالء.

�ســـعـيد مـبـــــارك الرا�شـــــدي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة

ومع بداية الربع الثاني من عام  ،2017نفخر بنجاحنا بتنفيذ المرحلة الأولى من م�شروع
�شبكة «�أدنوك اك�سبر�س» لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحام ًا �ضمن مدينة �أبوظبي
و�ضواحيها .كما ونعلن عن ا�ستعدادنا الكامل لموا�صلة خططنا للتو�سع الجغرافي على
م�ستوى دولة الإمارات وبمختلف �أنواع المحطات والمرافق.
ومع هذه القائمة من االنجازات المحققة خالل الربع الأول وغيرها� ،أود �أن �أعبر عن ثقتي
الكاملة ب�أننا قادرون �سوية على بذل المزيد من العطاء ،واالبتكار وموا�صلة تقديم الأفكار
المبتكرة اّ
والخلقة في �سبيل خدمة عمالئنا ،و�شركائنا والمجتمع الإماراتي.
كلي �أمل �أن يلقى العدد الجديد من مجلة �آفاق �إعجابكم ،و�أن تحظى موا�ضيعه وم�شاركات
موظفينا فيه باهتمامكم.
العدد الرابع عشر 2017 -
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•�أدنوك للتوزيع ت�شارك في حمالت ال�سالمة المرورية مع وزارة الداخلية
• حملة «�سعادتهم في �سالمتك»
• حملة «حياتك �أهم من ات�صالك»
•�أدنوك للتوزيع ت�شارك في القمة العالمية لطاقة الم�ستقبل 2017
•الموارد الب�شرية في �أدنوك للتوزيع تطلق مجموعة من المبادرات الداخلية
• ال�سيا�سة الجديدة للموارد الب�شرية
• مبادرة لجنة ال�سعادة وااليجابية
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 48مشاركات الموظفين
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•الم�س�ؤولية المجتمعية في عام الخير  -خالد الحو�سني
•�إدارة الطاقة  -مانموهان �سريدار
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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

أدنوك اكسبرس :محطات
الوقود األقرب واألكثر مرونة
كانت مدينة أبوظبي وضواحيها في أواخر شهر
يناير الماضي على موعد مع إطالق نموذج صرح
خدمي جديد ضمن شبكة مرافق شركة أدنوك
للتوزيع ومحطاتها ،حيث أعلنت الشركة عن تدشين
ً
كليا "أدنوك اكسبرس"،
شبكة محطات جديدة
والتي تمتاز محطاتها عن باقي محطات الخدمة على
مستوى دولة اإلمارات بتصميمها الطولي ،وبما
التزود بخيارين اثنين من
لروادها من خدمات
ّ
تقدمه ّ
منتجات الوقود في كل محطة وهما خصوصي
 95وإي بلس  91أو سوبر  98وخصوصي .95
وتهدف شبكة «أدنوك اكسبرس» لخدمة المناطق
ً
ازدحاما في مدينة أبوظبي
والطرقات األكثر
وضواحيها وفق مفهوم جديد يحدد خدماتها
بتعبئة الوقود فقط ،وجرت عملية تحديد مواقع
تشييد المحطات باالستناد إلى دراسات متخصصة
نفذتها الشركة للتعرف على مواقع الطلب المتزايد
على خدمات التزود بالوقود ضمن مختلف مناطق
مدينة أبوظبي وضواحيها.

�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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أدنوك اكسبرس
محطات الوقود األقرب واألكثر مرونة
كانت مدينة أبوظبي وضواحيها في أواخر شهر يناير الماضي على موعد مع إطالق نموذج
صرح خدمي جديد ضمن شبكة مرافق شركة أدنوك للتوزيع ومحطاتها ،حيث أعلنت الشركة عن
ً
كليا "أدنوك اكسبرس" ،والتي تمتاز محطاتها عن باقي محطات
تدشين شبكة محطات جديدة
التزود
لروادها من خدمات
ّ
الخدمة على مستوى دولة اإلمارات بتصميمها الطولي ،وبما تقدمه ّ
بخيارين اثنين من منتجات الوقود في كل محطة وهما خصوصي  95وإي بلس  91أو سوبر 98
وخصوصي .95
وتهدف �شبكة «�أدنوك اك�سبر�س» لخدمة المناطق
والطرقات الأكثر ازدحام ًا في مدينة �أبوظبي
و�ضواحيها وفق مفهوم جديد يحدد خدماتها
بتعبئة الوقود فقط ،وجرت عملية تحديد
مواقع ت�شييد المحطات باال�ستناد �إلى درا�سات
6

متخ�ص�صة نفذتها ال�شركة للتعرف على مواقع
الطلب المتزايد على خدمات التزود بالوقود
�ضمن مختلف مناطق مدينة �أبوظبي و�ضواحيها.
تر�أ�س حفل التد�شين المهند�س �سعيد مبارك

الرا�شدي الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة
�أدنوك للتوزيع؛ بح�ضور عدد من م�س�ؤولي �شركة
�أدنوك للتوزيع وممثلين عن الجهات الحكومية
وال�شركاء اال�ستراتيجيين ،حيث نظم الحفل في
محطة «المقطع» في �أبوظبي وذلك تزامن ًا مع

موضوع الغالف

الإعالن عن افتتاح محطة «ال�شروق» في مدينة
�شخبوط – لتكونا �أول محطتين �ضمن �سل�سلة
«�أدنوك اك�سبر�س».
نموذج جديد في فترة

قياسية
و�ضعت �أدنوك للتوزيع م�شروع �شبكة محطات
«�أدنوك اك�سبر�س» حيز التنفيذ منذ �شهر �أغ�سط�س
 ،2016حيث �أطلقت حينها عملياته الت�صميمية
والإن�شائية وبا�شرت تنفيذه حتى افتتحت في فترة
زمنية قيا�سية �أول محطتين �ضمن الم�شروع الذي
ي�ضم في مرحلته الأولى  10محطات ،ملتزمة
بال�سعي نحو تقلي�ص االزدحام على محطات
التعبئة الحالية و�ضمان تحقيق �أق�صى قدر من
الراحة والمرونة وتوفير خدمة التزود بالوقود في
�أقل فترة زمنية م�ستغرقة.
يقول المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة لـ «�أدنوك للتوزيع» تعليق ًا على
تد�شين ال�شبكة« :نحر�ص في �أدنوك للتوزيع على
ايجاد حلول عملية لتقلي�ص ظاهرة االزدحام التي
ت�شهدها بع�ض محطات الخدمة وفق المعطيات
المتاحة ،ونلتزم بتعزيز تجربة عمالئنا �سائقي
المركبات عبر اال�ستفادة من خدمات التزود
ال�سريع .وتحقيق ًا لهذا الأمر ،فقد �سبق و�أطلقنا
خدمة «�أدنوك الذكية» ،وها نحن اليوم نعلن عن
انطالقة مفهوم جديد لعملية التزود بالوقود
في �أقل وقت ممكن وذلك بافتتاح محطتين من
�سل�سلة محطات «�أدنوك اك�سبر�س» التي من
�ش�أنها الم�ساهمة وب�شكل كبير في تحقيق �أهدافنا
في ت�سهيل عمليات التزود بالوقود».
أقرب إلى الجمهور من أي

وقت مضى
وي�ضيف الرا�شدي« :يتركز اهتمامنا في �أدنوك
للتوزيع على �أن تكون محطات الخدمة وما نقدمه
العدد الرابع عشر 2017 -
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من منتجات وخدمات عالية الجودة �أقرب �إلى الجمهور ،ونحاول دوم ًا البحث عن ال�سبل الكفيلة
بتحويل عملية التزود بالوقود لت�صبح تجربة �أ�سهل و�أكثر متعة لعمالئنا �أينما كانوا .ويمثل �إطالق
�سل�سلة «�أدنوك اك�سبر�س» تطبيق ًا عملي ًا لما نعتمده من قيم م�ؤ�س�سية وت�شغيلية في مقدمتها
المرونة واالبتكار والكفاءة ف�ض ًال عن التميز في خدمة العمالء».
و�شملت المرحلة الأولى ل�سل�سلة محطات الوقود «�أدنوك اك�سبر�س» والتي جرى ا�ستكمالها خالل
الربع الأول من العام الجاري؛ افتتاح  10محطات في مدينة محمد بن زايد ،مدينة �شخبوط،
ومدينة خليفة ،و�شارع ال�شيخ �سعيد بن را�شد ،و�شارع ال�شيخ زايد بن �سلطان ،و�شارع الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز ،و�شارع دلما ،و�شارع الفالح ب�أبوظبي.
�أ�ضاف الرا�شدي« :نحن ملتزمون بتوفير �أرقى م�ستويات الخدمة لعمالئنا والحر�ص على تعزيز
مرافقنا وخدماتنا وموا�صلة نهجنا التو�سعي ،حيث ت�شمل خططنا التو�سعية لعام  2017افتتاح
 25محطة خدمة و 10محطات �ضمن �شبكة «�أدنوك اك�سبر�س»».
أدنوك اكسبرس ..نحو المزيد من التوسع
وي�ؤكد المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي �أن الخطط اال�ستراتيجية الم�ستقبلية ل�شركة �أدنوك
للتوزيع تحمل في طياتها المزيد فيما يتعلق بالتو�سع الجغرافي في م�شروع «�أدنوك �إك�سبر�س»
لي�س فقط على م�ستوى �إمارة �أبوظبي فح�سب ،بل وفي مختلف مناطق الدولة التي تعاني من
ازدحام �سكاني وعمراني مترافق مع عدم توفر الم�ساحات الالزمة لإن�شاء محطات خدمة
متكاملة ،وبما يحقق متطلبات توفير الخدمات بمختلف �أنواعها لجميع عمالء ال�شركة على
اختالف مواقع تواجدهم.
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"نحرص في
أدنوك للتوزيع على ايجاد
حلول عملية لتقليص
ظاهرة االزدحام التي
تشهدها بعض محطات
الخدمة وفق المعطيات
المتاحة ،ونلتزم بتعزيز
تجربة عمالئنا من سائقي
المركبات عبر االستفادة
من خدمات التزود السريع.
ً
وتحقيقا لهذا األمر ،فقد

سبق وأطلقنا خدمة
«أدنوك الذكية» ،وها نحن
اليوم نعلن عن انطالقة
مفهوم جديد لعملية
التزود بالوقود في أقل
وقت ممكن وذلك بافتتاح
محطتين من سلسلة
محطات ’أدنوك اكسبرس‘
التي من شأنها
المساهمة وبشكل كبير
في تحقيق أهدافنا في
تسهيل عمليات التزود
بالوقود".

سعيد الراشدي،

الرئيس التنفيذي باإلنابة

ŪƸƸšŤ ŧİƸƸƸŝŬ

ĚŨİĭŤē ěĔŉĩũŤ İŻİĤ ŧŵŲřŨ
ƻ
.śǙƸƸƸƸŉŬǙŤ ēĶűĔƸƸƸƸĤ
ŢƸƸƸżŝėĜ ęĶƸƸƸżũŨ ĚĖĴĥĜŴ

أخبار أدنوك للتوزيع

"أدنوك للتوزيع" تشارك في حمالت السالمة
المرورية مع وزارة الداخلية
ً
تماشيا مع جهود الشركة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بقضايا السالمة العامة وتقليل أعداد
الضحايا والمصابين في الحوادث المرورية ،شاركت أدنوك للتوزيع في حملة التوعية التي نظمتها
وزارة الداخلية تحت شعار "سعادتهم في سالمتك" بهدف تعزيز السالمة المرورية على الطرق
التي تشهد مستويات مرتفعة من الحوادث المرورية على مستوى الدولة.
كما شاركت  15محطة من محطات الخدمة التابعة ألدنوك للتوزيع في مختلف أنحاء دولة اإلمارات
في الحملة التوعوية المرورية الموحدة التي أطلقتها وتديرها وزارة الداخلية تحت عنوان «حياتك
أهم من اتصالك» والتي تهدف إلى توعية مستخدمي الطرق وفي مقدمتهم السائقين بأهمية
وضرورة االلتزام بقوانين السير والمرور وعدم االنشغال بالهاتف المتحرك وتطبيقاته أثناء قيادة
المركبة.
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حملة

«سعادتهم في سالمتك»
وجاءت م�شاركة �أدنوك للتوزيع في الحملة �ضمن
عمل فرق الم�سرعات الحكومية بهدف خف�ض
�أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية
على خم�سة طرق رئي�سية في الدولة بن�سبة ،21%
وذلك تنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
بت�سريع تحقيق م�ستهدفات الأجندة الوطنية
الرامية �إلى تعزيز �أمن الطرق عبر مبادرة
الم�سرعات الحكومية.
وتمثلت م�شاركة �أدنوك للتوزيع في الحملة في
تنفيذ العديد من الأن�شطة والبرامج لتوعية
ال�سائقين وم�ستخدمي الطرق بمختلف جوانب
ال�سالمة المرورية في  9من محطاتها تخدم
م�ستخدمي �أربعة من الطرق الم�ستهدفة في
الحملة وهي طريق �أبوظبي  -ال�سلع ،وطريق
�أبوظبي – العين ،و�شارع مليحة  -ال�شارقة،
و�شارع ال�شيخ محمد بن زايد (�أم القيوين  -ر�أ�س
الخيمة).
وقال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك للتوزيع« :ت�أتي
م�شاركتنا في هذه الحملة انطالق ًا من حر�صنا
واهتمامنا في �شركة �أدنوك للتوزيع بالحفاظ على
�أرواح م�ستخدمي الطرق وذويهم من خالل غر�س
ثقافة ال�سالمة المرورية وت�شجيع عادات القيادة
ال�سليمة لديهم بما يعزز الجانب التوعوي من
�أهمية بالغة في الحد من الحوادث وتقلي�ص عدد
الوفيات والإ�صابات الناجمة عنها».
و�أ�ضاف الرا�شدي« :ت�سلط الحملة ال�ضوء على
�أهمية احترام قواعد ال�سير ومراعاة ال�سرعة
المحددة على الطرق الرئي�سية مع بيان خطورة
ال�سرعة الزائدة وت�أثيرها ال�سلبي على الأفراد

والمجتمع ».وثمن الرا�شدي جهود وزارة الداخلية
في تهيئة بيئة مرورية �آمنة خالية من الحوادث
والإ�صابات من خالل �إطالق مبادرات هادفة �إلى
ن�شر ثقافة ال�سالمة المرورية بين مختلف �شرائح
المجتمع.
المسرعات الحكومية ...آلية

عمل تحاكي المستقبل
تعتبر الم�سرعات الحكومية �آلية عمل م�ستقبلية،
ت�ضم فرق عمل م�شتركة من موظفي الحكومة
والقطاعين الخا�ص والأكاديمي ،ويتركز عملها
في القطاعات والمجاالت الرئي�سية ،وتعمل
على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وت�سريع
تنفيذ م�شاريع الحكومة اال�ستراتيجية من خالل
م�ساحات عمل مخ�ص�صة ومبتكرة تعمل فيها فرق
عمل م�شتركة تحت �إ�شراف نخبة من المدربين
والم�شرفين والكفاءات العالمية ،لتقديم برامج
مكثفة في فترات زمنية ق�صيرة.

الإمارات في الحملة التوعوية المرورية الموحدة
التي �أطلقتها وزارة الداخلية تحت عنوان «حياتك
�أهم من ات�صالك» والتي تهدف �إلى توعية
م�ستخدمي الطرق وفي مقدمتهم ال�سائقين
ب�أهمية و�ضرورة االلتزام بقوانين ال�سير والمرور
وعدم االن�شغال بالهاتف المتحرك وتطبيقاته
�أثناء قيادة المركبة.
وتعليق ًا على الم�شاركة في هذه الحملة ،قال
المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك للتوزيع« :في
�أدنوك للتوزيع نعتبر �أنف�سنا �شريك ًا �أ�سا�سي ًا لكل
الأطراف ذوي العالقة با�ستخدام الطرق وو�سائل
النقل في الدولة خا�صة ال�سائقين ،نظر ًا لدورنا
الأ�سا�سي في تزويدهم بمنتجات الوقود وغيرها
من الخدمات والمنتجات عالية الجودة التي تعد
المحرك الأ�سا�سي لعمليات النقل في الدولة».

وتقدم الم�سرعات الحكومية خدمات لدعم
مختلف الجهات الحكومية الم�شاركة هدفها
الأ�سا�سي ت�سريع تحقيق �أهداف الأجندة الوطنية
في �أربعة مجاالت �أ�سا�سية وهي الم�ؤ�شرات
الوطنية ،وال�سيا�سات ،والبرامج والمبادرات،
والخدمات الحكومية من خالل ت�شكيل فرق عمل
م�شتركة من مختلف الجهات في الدولة لمعالجة
التحديات و�إنجاز الأهداف ،باال�ستفادة من
التجارب واالبتكارات العالمية ،وتحقيق الريادة
والتميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ م�شاريع
وتجارب ب�أ�ساليب عمل ريادية ومبتكرة تف�ضي
�إلى تحقيق نتائج �سريعة و�ضمان ا�ستدامتها.
حملة

«حياتك أهم من اتصالك»
كما �شاركت  15محطة من محطات الخدمة
التابعة لأدنوك للتوزيع في مختلف �أنحاء دولة
العدد الرابع عشر 2017 -
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دائرة الغاز الطبيعي تستعرض تجربة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

أدنوك للتوزيع تشارك في القمة العالميــة
لطاقة المستقبل 2017

شاركت شركة أدنوك للتوزيع تحت مظلة أدنوك ومجموعة شركاتها في أعمال القمة العالمية
لطاقة المستقبل بنسختها العاشرة التي استضافتها أبوظبى خالل شهر يناير من العام الجاري
بمركز أبوظبي الوطني للمعارض وبمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وذوي التأثير في
المجالين الصناعي والحكومي من أكثر من  600شركة تمثل  32دولة.
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"ندرك في أدنوك
للتوزيع أهمية
المساهمة في الحفاظ
على البيئة وحمايتها
من التلوث ،خاصة
في ظل تصنيف
قطاع الغاز الطبيعي
للمركبات كقطاع واعد
وقادر على تقليل
معدالت التلوث
ومستوى االنبعاثات
الضارة في الجو"

وعلى هام�ش فعاليات �أ�سبوع ابوظبي لال�ستدامة
ا�ستعر�ضت �شركة �أدنوك للتوزيع متمثلة في دائرة
الغاز الطبيعي تجربتها الرائدة في ت�سويق وتزويد
وتحويل المركبات للعمل بوقود الغاز الطبيعي في
�إمارة ابوظبي وذلك تما�شيا مع توجيهات حكومة
�أبوظبي الر�شيدة؛ لتطوير البنية التحتية الالزمة
العتماد الغاز الطبيعي كوقود للمركبات وتقديمه
كبديل �آمن واقت�صادي و�صديق للبيئة.
وفي هذا الإطار قال المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدنوك للتوزيع
لدى زيارته لجناح �شركة �أدنوك ومجموعة
�شركاتها الم�شارك في القمة »:ندرك في �أدنوك

للتوزيع �أهمية الم�ساهمة في الحفاظ على البيئة
وحمايتها من التلوث ،خا�صة في ظل ت�صنيف
قطاع الغاز الطبيعي للمركبات كقطاع واعد وقادر
على تقليل معدالت التلوث وم�ستوى االنبعاثات
ال�ضارة في الجو».
و�أكد الرا�شدي �أن �شركة �أدنوك للتوزيع قامت
ب�إن�شاء بنية تحتية لمد �شبكة الغاز الطبيعي في
�إمارة ابوظبي �إ�ضافة �إلى التو�سع في ا�ستخدام
هذا الوقود النظيف بما يلبي االحتياجات الحالية
والم�ستقبلية لمختلف القطاعات وباال�ستناد �إلى
�أعلى المعايير العالمية ،بحيث يمكن تحويل
المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي �إلى العمل

سعيد الراشدي،
الرئيس التنفيذي باإلنابة
بنظام وقود مزدوج في عملية تحويل ت�ستغرق �أربع
�ساعات وال تتطلب �إجراء �أي تعديل على المحرك
كما يتم تخزين الوقود ب�أنواعه (وقود الغاز
الطبيعي ووقود البنزين) في خزانات منف�صلة.
الجدير بالذكر ،وفرت �شركة �أدنوك للتوزيع
عدد  21محطة لتزويد المركبات للعمل بالغاز
الطبيعي في �إمارة ابوظبي والذي من المخطط
زيادة العدد �إلى  34محطة في العام ،2017
�إ�ضافة �إلى توفير مراكز للتحويل في محطات
الخدمة التابعة لها في �أبوظبي والعين ،وذلك
طبقا لأعلى المعايير العالمية وبا�ستخدام اف�ضل
معدات التحويل للعمل بالغاز الطبيعي.
العدد الرابع عشر 2017 -
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الموارد البشرية في أدنوك للتوزيع
تطلق مجموعة من المبادرات الداخلية
السياسة الجديدة للموارد البشرية

ً
تماشيا مع سياسة الموارد البشرية الموحدة التي أطلقتها
شركة “أدنوك” على مستوى كافة شركات مجموعتها
ً
مؤخرا؛ حرصت دائرة الموارد البشرية في شركة أدنوك
للتوزيع على تعريف موظفي الشركة بالسياسة الجديدة
من خالل تنظيم عدد من الجلسات النقاشية في مختلف
مواقعها وشهدت مشاركة الفتة من قبل الموظفين.
وكانت السياسات الجديدة للموارد البشرية قد صممت
بهدف تعزيز مستويات الشفافية واالتساق والمساواة
بين موظفي شركات المجموعة ،وضمان تحقيق أعلى
مستويات الفعالية ،والتنافسية واألداء.
14

وخالل الجل�سات النقا�شية ،ا�ستعر�ض فريق دائرة الموارد
الب�شرية لموظفي ال�شركة عرو�ض ًا تو�ضيحية اخت�صت بتعريف
الموظفين بالتوجهات اال�ستراتيجية لهذه ال�سيا�سات ،وحر�صوا
كذلك على التعرف على ت�سا�ؤالت الموظفين وا�ستف�ساراتهم
وتقديم الإجابات المبا�شرة من قبل �أع�ضاء الفريق
المخت�صين.
ونظر ًا لنجاحها في تنفيذ هذه المبادرة ،تلتزم دائرة الموارد
الب�شرية بموا�صلة بذل كافة الجهود لتعريف موظفي ال�شركة
بال�سيا�سة الجديدة للموارد الب�شرية عبر جل�سات ودورات
تعريفية ت�ستهدف كافة الموظفين حتى يتم ا�ستكمال تنفيذ
وتطبيق هذه ال�سيا�سات الجديدة بنجاح.

أخبار أدنوك للتوزيع

لجنة السعادة واإليجابية
ً
تماشيا مع رؤية وتوجهات اإلدارة العليا للتركيز على أهم أصول الشركة وأكثرها قيمة (الموظفين)،
والتزامها بتوفير أعلى مستويات السعادة وااليجابية عبر إيجاد بيئة عمل صحية وحيوية؛ قامت أدنوك
للتوزيع بتأسيس لجنة السعادة واإليجابية في الشركة ،والتي باشرت تنفيذ خططها ومشاريعها
عقب اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة بالمهندس سعيد مبارك الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
للشركة.
وت�شمل اخت�صا�صات اللجنة الجديدة و�ضع خطط عمل لجميع الأن�شطة المقترحة ،وتقييم �أن�شطة ال�سعادة وااليجابية الحالية في �أدنوك للتوزيع ،و�ضمان م�ساهمتها
في تحقيق ال�سعادة والإيجابية للموظفين ،كما �ستقوم بتحديد معايير �أداء رئي�سية لقيا�س فعالية ال�سعادة لدي الموظفين ومدى اح�سا�سهم بالإيجابية.
وقد با�شر �أع�ضاء اللجنة عقد جل�سات الع�صف الذهني ،ودعوة مدربين مخت�صين في مجال ال�سعادة الم�ؤ�س�سية في �سبيل التعرف على الأ�س�س المنهجية والعلمية
ذات العالقة بتحقيق ال�سعادة والإيجابية في مواقع العمل المختلفة في �أدنوك للتوزيع ،حيث �ستبا�شر اللجنة تطبيق بنود خطتها التنفيذية مع انطالقة الربع الثاني
من العام الجاري ،والتي من الم�ؤكد �أن تعزز �سعادة الموظفين ووالئهم وانتمائهم لل�شركة.
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أدنوك للتوزيع تسطر انجازات مميزة في المجال الرياضي

فريق كراتيه الشركة يحقق انجازات متميزة في
الموسم الرياضي 2016/2017
في انجاز جديد ضمن قائمة انجازات الشركة يواصل فريق كاراتيه أدنوك للتوزيع تحقيق نجاحات
مميزة في البطوالت المحلية لرياضة الكاراتيه بمختلف فئاتها ضمن الموسم الرياضي الحالي
 2016/2017الذي يمتد حتى نهاية شهر مايو المقبل ،حيث بلغ إجمالي الميداليات التي حصدها
أبطال الفريق  25ميدالية كان منها  9ذهبية ،و 3فضية و 16ميدالية برونزية.
وكان �أبرز ما حققه الفريق حتى الآن؛ المركز
الثاني في بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه
فردي «الكوميتيه» للأ�شبال والفتيات من عمر
� 10إلى � 13سنة التي �أقيمت ب�صالة نادي الذيد
16

بال�شارقة ،حيث حل فريق �أدنوك للتوزيع ثاني ًا بعد
النادي الأهلي في البطولة بر�صيد  6ميداليات
بواقع  3ذهبيات و 3برونزيات ،فيما �شهدت
البطولة م�شاركة  25نادي ًا بعدد  309العب ًا

والعبة من مختلف �إمارات الدولة.
�أما بطولة الإمارات المفتوحة التي نظمت م�ؤخر ًا
في نادي الو�صل بدبي والتي �شارك فيها 23
فريق ًا يمثلون مختلف �أندية ومراكز الدولة ،فقد

أخبار أدنوك للتوزيع

ح�صد �أبطال الفريق  9ميداليات مختلفة �شملت
ميدالية واحدة ذهبية ،و�أخرى ف�ضية �إلى جانب
 7ميداليات برونزية.
وبهذه المنا�سبة ،قال المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة
�أدنوك للتوزيع« :نحن فخورون بما حققه �أبطالنا
حتى الآن من �إنجازات متميزة خالل المو�سم
الحالي ،الأمر الذي لم يكن ليتحقق دون الحر�ص
على ت�شجيعهم وبث روح العزيمة والإ�صرار فيهم،
خا�صة في ظل ما يت�سم به المو�سم الحالي من
تناف�س محتدم بين جميع الفرق الم�شاركة».
كما �أكد الرا�شدي على حر�ص �شركة �أدنوك
للتوزيع على توفير كافة �أ�شكال الدعم والم�ساندة
للريا�ضيين من موظفي ال�شركة و�أبنائهم وتهيئة
الظروف المثالية �أمامهم لموا�صلة ح�صد النتائج
المتميزة في البطوالت الوطنية التي من �ش�أنها
�أن تعزز مكانة ال�شركة و�سمعتها كم�ؤ�س�سة وطنية
تدعم الأن�شطة الريا�ضية و�أ�سلوب الحياة ال�صحي
على م�ستوى الدولة.
وي�ضم فريق كاراتيه �أدنوك للتوزيع حوالي
العب ًا والعبة من �أبناء وبنات موظفي ال�شركة
و�ضمن مختلف الفئات العمرية ،حيث تلتزم
ال�شركة بتنظيم الح�ص�ص التدريبية الالزمة
لالعبيها ب�صورة تمكنهم من موا�صلة المناف�سة
على مختلف البطوالت المحلية ،والتي يديرها
المدرب ال�سيد عبدالقادر وب�إ�شراف فني من
الحكم الدولي محمد عزازي مقرر لجنة الحكام
باتحاد االمارات للكاراتيه.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن ت�سعة من العبي فريق
�أدنوك للتوزيع كانوا قد اجتازوا بنجاح اختبارات
الفح�ص للحزام الأ�سود والتي �أقيمت م�ؤخر ًا
ب�صالة نادي الو�صل ،حيث اجتاز جميع الالعبين
الذين تقدموا للفح�ص االختبارات بنجاح بعد �أن
قدموا عرو�ضا مبهرة في فنيات اللعبة.
50

العدد الرابع عشر 2017 -

17

أخبار أدنوك للتوزيع

ً
وفدا
إدارة مبيعات التجزئة بأبوظبي تستقبل
من شركة نفط البحرين (بابكو)
في سبيل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة ،استقبلت أدنوك للتوزيع ممثلة
ً
وفدا من شركة نفط البحرين (بابكو)  ،حيث تمت مناقشة عدد
في إدارة مبيعات التجزئة بأبوظبي
من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير األعمال.
لعدد من محطات الخدمة ،بحيث اطلع الوفد
تتبناه من تقنيات متقدمة �سواء في �أنواع الوقود
وا�ستعر�ض وفد �شركة بابكو م�شروعاتهم الحالية
الزائر على تجربة �أدنوك للتوزيع الرائدة في
التقليدية وال�صديقة للبيئة ،والأنظمة الذكية
في البحرين وما تنفذه ال�شركة من �أبحاث تقنية
هذا المجال ،و�أ�شاد �أع�ضا�ؤه بالتقنيات المتطورة
المتميزة الهادفة �إلى تح�سين تجربة العمالء
متطورة ومتخ�ص�صة في مجاالت �صناعة النفط
الم�ستخدمة في محطات الخدمة والتميز الذي
وتقلي�ص الوقت الم�ستغرق لتلقي الخدمة ،ف�ض ًال
والغاز بالإ�ضافة �إلى المعلومات االح�صائية ذات
تعتمده �أدنوك للتوزيع فيما تقدمه لجمهورها من
عن اطالعهم على �أحدث م�شاريع ال�شركة
ال�صلة ،دعمتها ال�شركة عبر �سل�سلة زيارات
خدمات ومنتجات عالية الجودة.
المتمثل في �شبكة محطات «�أدنوك اك�سبر�س»
�إقليمية وعالمية خا�صة للواليات المتحدة
الجديدة كلياً.
االمريكية.
وفي نهاية الزيارة� ،أكد الطرفان على �ضرورة
موا�صلة تبادل الزيارات لال�ستفادة من التجارب
و�ضمن جدول الزيارة ،فقد رافق ممثلو �شركة
هذا وقدم ممثلو �شركة «�أدنوك للتوزيع» لمحة
والخبرات في المجاالت ذات العالقة.
�أدنوك للتوزيع الوفد البحريني في زيارة ميدانية
تعريفية حول ال�شركة ومجاالت �أعمالها ،وما
18
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ً
ً
تجريبيا يقوم على
برنامجا
أدنوك للتوزيع تنفذ
استخدام الهيدروجين كوقود في وسائل النقل
المتعددة

ً
حاليا على تنظيم عدد من االجتماعات مع عدة جهات رئيسية في مجال
تعكف أدنوك للتوزيع
الطاقة والنقل لبحث تحقيق خطوات متقدمة في برنامجها التجريبي الذي يقوم على استخدام
ً
تمهيدا لعمل دراسة جدوى تحليلية شاملة
الهيدروجين كوقود في وسائل النقل المتعددة  ،وذلك
عن كيفية التطبيق العملي الستخدام هذا الوقود البديل.

وفي إطار هذا السياق ،ترأس المهندس سعيد مبارك الراشدي  ،الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة
ً
ً
مؤخرا دائرة الغاز الطبيعي مع وفود رفيعة المستوى من ممثلي
اجتماعا نظمته
أدنوك للتوزيع
عدد من وكاالت السيارات والجهات ذات العالقة.
وباستخدام الهيدروجين كوقود بديل لوسائل النقل تتسع قائمة الحلول التي تقدمها أدنوك
للتوزيع في مجال الطاقة النظيفة باإلضافة إلى تصدرها مركز الريادة في تبني هذه الخطوة
ً
ً
وعالميا.
اقليميا
الصديقة للبيئة
العدد الرابع عشر 2017 -
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أدنوك للتوزيع تشارك

في حملة "مسافة أطول

وقود أقل"

تساهم شركة "أدنوك للتوزيع" في حملة "مسافة
أطول وقود أقل" التي أطلقتها هيئة اإلمارات
للمواصفات والمقاييس بهدف توعية أصحاب
المركبات الخفيفة ببطاقة كفاءة الوقود ودالالتها،
والتي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئات التقييس
الخليجية وذلك بعد تحديث المواصفات الخليجية
الخاصة بالمركبات وإضافة متطلبات خاصة بكفاءة
استهالك الوقود وذلك للحد من االنبعاثات الضارة
الناتجة عن المركبات والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتحتوي البطاقة على م�ؤ�شر يو�ضح ت�صنيف المركبة من ناحية الكفاءة في ا�ستهالك
الوقود وذلك بت�صنيف يبد�أ من ممتاز للمركبة االعلى كفاءة و�سيء جدا للأقل ،وتمكن
البطاقة الم�ستهلك من تحديد خياراته بناء على الكفاءة ،كما تحتوي على معلومات عن
الم�سافة المقطوعة لكل لتر من الوقود.

ﻣﺴــﺎﻓـﺔ أﻃــــــــــــــــــﻮل ..
وﻗﻮد أﻗﻞ
*62

'*6267$1'$5

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﻴﺎرات

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ و اﻟﻄﺮاز

ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻮدﻳﻞ

ﺳﻌﺔ اﻟﻤﺤﺮك
) ﺑﺎﻟﻠﺘﺮ (

ﻧﻮع اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
) ﺳﻴﺎرة رﻛﻮب،
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ (
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻗﻮد
وﻗﻴﻤﺘﻪ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻗﻮد

ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد
) ﺑﻨﺰﻳﻦ  ,91دﻳﺰل (..
رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ) ( QR

ﺷﻌﺎر ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮ
اﺻﻔﺎت

اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻗﻮد
)ﻣﻤﺘﺎز  ،ﺟﻴﺪ ﺟﺪ� (

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟ�ﻃﺎرات

اعتمدت الحملة تغطية جميع �إمارات الدولة والتي �سوف ت�ستمر طوال عام  ،2017من
خالل �أ�ساليب ور�سائل توعوية متنوعة وطرق مبتكرة ي�سهل و�صولها �إلى مختلف �شرائح
المجتمع ،وذلك با�ستخدام ال�صحف الورقية والإلكترونية ،وقنوات التلفزيون والإذاعة،
و�شبكات التوا�صل االجتماعي وت�ضمنت �أفكار الحملة ر�سائل و�إعالنات م�صورة تبرز
�أفكار الحملة الرئي�سية المتمثلة في التعريف ببطاقة اقت�صاد الوقود ،وكيفية قراءة
البطاقة وتو�ضيح الت�صنيفات وم�ستويات اال�ستهالك من ممتاز �إلى �سيئ جد ًا� ،إ�ضافة
�إلى �أرقام و�إح�صاءات عن ا�ستهالك الوقود والعائد على الم�ستهلك.
و�أ�شادت الهيئة بدور �شركة «�أدنوك للتوزيع» بكونها �شريك ًا �أ�سا�سي ًا في تنفيذ العديد من
الم�شاريع باعتبارها ع�ضو بارز في اللجان الخا�صة ب�إعداد الموا�صفات.
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اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ا�ﻃﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) اﻟﻤﻘﺎس،
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  ،ﻗﻄﺮ
اﻟﻄﻮق  ،ﻓﺌﺔ ا�ﻃﺎر،
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ،
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ (

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ) اﺧﺘﻴﺎري (

ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺮﻃﺐ

ﻣﻮﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
) ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪوران (

ﺷﻌﺎر ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ) ( QR

اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
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خدمات ومنتجات

"يأتي افتتاح هذا المركز
ً
تنفيذا لمحاور
الجديد
خطتنا التوسعية الهادفة
إلى تلبية توقعات
عمالئنا وتوفير مراكز
الخدمات في أقرب
نقطة لهم ،حيث سيلبي
المركز الطلب المتنامي
على خدمات فحص
وتسجيل المركبات في
هذه المنطقة الحيوية

"أدنـوك للتوزيــع" تفتتـــح مركـــز
الفحــــص الفنــــي للمركبـــات
الخفيفة "ســـالمة" في منطقة
الشامخة بأبوظبي

التي تضم مدينة عالم
السيارات المخصصة
لمعارض تجارة السيارات
المستعملة على مستوى
مدينة أبوظبي".

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك
للتوزيع" مركز الفحص الفني للمركبات الخفيفة "سالمة"
الجديد الواقع ضمن محطة خدمة عالم السيارات في
منطقة الشامخة بأبوظبي ،ليصل بذلك عدد مراكز الفحص

22

الفني التابعة لها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي إلى
ً
مركزا منها  8مراكز في مدينة أبوظبي وضواحيها ،و6
21

سعيد الراشدي،

مراكز في مدينة العين ،و 7مراكز في المنطقة الغربية.

الرئيس التنفيذي باإلنابة

خدمات ومنتجات

ح�ضر حفل االفتتاح المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك
للتوزيع ،والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام
العمليات المركزية ب�شرطة �أبوظبي �إلى جانب
عدد من م�س�ؤولي ال�شركة و�ضباط الإدارة العامة
للعمليات المركزية.

المركبات من اال�ستفادة من خ�صائ�ص الدفع
الم�سبق للر�سوم المترتبة على �إجراء الفح�ص
الفني للمركبة �أو �إعادة تنفيذه� ،إلى جانب
ا�ستعرا�ض تاريخ الدفعات ال�سابقة ،و�إتاحة
خا�صية الحجز الم�سبق لمواعيد فح�ص المركبات
عبر التطبيق.

وبهذه المنا�سبة قال المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي :حر�صنا على تزويد مركز الفح�ص
الفني للمركبات في محطة خدمة «عالم
ال�سيارات» بكافة التجهيزات والمرافق المتطورة
التي من �ش�أنها توفير خدمات متوافقة مع
�أف�ضل المعايير وال�شروط الفنية المطبقة محلي ًا
وعالمي ًا ،والتي عززت من قدرتنا على تقلي�ص
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ عملية الفح�ص
�إلى ما ال يزيد عن  8دقائق فح�سب».

ومن جانبه� ،أكد العميد على خلفان الظاهري،
مدير عام العمليات المركزية ب�شرطة ابوظبي،
االهتمام الذى توليه القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين
على قدر عال من الجودة في مراكز الفح�ص
الفني للمركبات ،وذلك من خالل ال�شراكة
اال�ستراتيجية مع �شركة «�أدنوك للتوزيع» للو�صول
�إلى �أرقى �أنواع الخدمة وفقا لأف�ضل الممار�سات
العالمية بما يلبى تطلعات المتعاملين».

و�أ�شار الرا�شدي �إلى توجه ال�شركة نحو تعزيز
قدرة الجمهور على اال�ستفادة من خدمات مراكز
الفح�ص الفني باال�ستناد �إلى تطبيق الهواتف
الذكية الخا�ص بال�شركة ،ليمكن �أ�صحاب

وي�ضم المركز الجديد عدد من م�سارات الفح�ص
الفني التي توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة
لفح�ص المركبات وت�سجيلها وفق المتطلبات
المعتمدة ،كما ي�شمل مكاتب لإدارة ترخي�ص

الآليات التابعة للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
مخت�صة بترخي�ص وت�سجيل المركبات ،ف�ض ًال
عن مكاتب ل�شركات ت�أمين ال�سيارات .هذا
وتعمل «�أدنوك للتوزيع» بالوقت الراهن على
تنفيذ الإجراءات الالزمة لت�شغيل ور�شة �صيانة
للمركبات بجوار المركز �ضمن محطة خدمة عالم
ال�سيارات لتمكين العمالء من �إجراء الت�صليحات
الخفيفة لمركباتهم.
وفي �سياق مت�صل ،ت�ؤكد «�أدنوك للتوزيع» التزامها
باال�ستثمار في كوادرها الب�شرية العاملة في هذه
المراكز ،من ناحية توفير فر�ص التدريب الفني
الالزم لمواكبة م�سيرة التقدم المتوا�صل في
تقنيات الفح�ص ونوعية المركبات والتقنيات
المدرجة فيها ،الأمر الذي �أ�صبح عامل جذب
حقيقي لل�شباب الإماراتي للعمل �ضمن هذه
المراكز التي ت�ضم في الوقت الراهن �أكثر من
 100مواطن وبن�سبة تزيد عن  50%من �إجمالي
العاملين في مختلف الوظائف منها الإدارية
والإ�شرافية ،والفنية.
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"أدنوك للتوزيع" تختتم حملتها الترويجية
"واحة المفاجآت"
وتقدم جوائز بقيمة  1مليون درهم
اختتمت شركة "أدنوك للتوزيع" حملتها الترويجية "واحة المفاجآت" التي كانت قد أطلقتها مطلع
شهر ديسمبر 2016؛ عبر تنفيذ السحب الثاني واألخير على جوائز الحملة التي هدفت إلى إتاحة
الفرصة لعمالء متاجر واحة أدنوك للفوز بـ  295جائزة متنوعة ومجزية تبلغ قيمتها االجمالية 1
مليون درهم.
24

خدمات ومنتجات

وقدم ال�سحب الثاني والأخير  175جائزة
مميزة كان من �ضمنها الجوائز الكبرى للحملة
ك�سيارتين من نوع  ،BMW 318iوجهازي 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 .كما �ضمت قائمة الجوائز
 150ق�سيمة �سفر على متن طيران االتحاد ،و150
ق�سيمة عطالت مقدمة من االتحاد للعطالت� ،إلى
جانب � 10سبائك ذهبية و 10هواتف ذكية من
نوع «�آيفون .»7
ونفذ ال�سحب في موقعين مختلفين هما محطة
خدمة «الكورني�ش» ب�أبوظبي للم�شاركين بالحملة
في كل من �أبوظبي ،المنطقة الغربية ومدينة
العين؛ ومحطة خدمة «البوابة  »2في �إمارة ر�أ�س

الخيمة للم�شاركين من �إمارات ر�أ�س الخيمة،
الفجيرة ،عجمان و�أم القيوين .هذا وح�ضر
عملية تنفيذ ال�سحب ممثلون عن دائرتي التنمية
االقت�صادية في كل من �إمارة �أبوظبي و�إمارة ر�أ�س
الخيمة.
و�صممت هذه الحملة التي القت رواج ًا كبير ًا
بين عمالء متاجر «واحة �أدنوك» لتتيح �أمامهم
�إمكانية الفوز بمجموعة من الجوائز المميزة
والق ّيمة عبر الح�صول على ق�سيمة الم�شاركة في
ال�سحب عن كل  25درهم ينفقونها في متاجر
واحة �أدنوك بمختلف مناطق الدولة.

و�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.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن جوائز ال�سحب الأول كانت
قد �ضمت  100ق�سيمة �سفر مقدمة من طيران
االتحاد ،و 100ق�سيمة عطالت مقدمة من
االتحاد للعطالت� ،إلى جانب  10هواتف ذكية
من نوع «�آيفون  ،»7و� 10سبائك ذهبية بوزن
 20جرام لكل منها؛ كانت من ن�صيب  120من
عمالء ال�شركة المحظوظين.
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راشـد الظاهـري

أول بطـــل إمـــاراتي صغيــــر في
سباقات الكارتينج
تلتزم شركة أدنوك للتوزيع بالمسؤولية المجتمعية باعتبارها
ركيزة هامة من ركائز العمل وتحتضن أجندتها العديد من االنشطة
والفعاليات المجتمعية على مدار العام والتي تتنوع بين الرياضة
والشباب والتعليم والصحة وغيرها من المجاالت ،إال أنها تولي
اهتماما كبيرا وتقدم دعما للرياضة ورعاية االطفال الموهوبين
والمتميزين باعتبارهم بناة المستقبل وعماده وثروته الحقيقة،
ومن هذا المنطلق يسرنا في مجلة آفاق إجراء هذا اللقاء مع
الرياضي البطل االماراتي الصغير والملقب بـ"ألونزو الصغير"
راشد الظاهري البالغ من العمر  8سنوات والفائز بالرغم من صغر
سنه بالعديد من األلقاب والجوائز والميداليات محليا وعالميا،
وتسليط الضوء عليه وعلى موهبته رياضة الكارتينج.
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�أع�شق البطل العالمي فرناندو �ألنزو بطل �سباقات الكارتينج للمناف�سة في �سباق .GP3
متى بدأت ممارسة رياضة
الفورموال 1والفائز بلقبين عالميين في �أ�سرع
الكارتينج؟
بد�أت ممار�سة ريا�ضة الكارتينج منذ كان عمري �سل�سلة �سباقات لل�سيارات في العالم.
ما هو التحدي الذي تواجهه حاليا؟
اربع �سنوات من مدينة العين وتدربت على هذا
التحدي هو موا�صلة تدريب وتطوير نف�سي لبلوغ
النوع من ال�سباقات وخ�ضت العديد من البطوالت ماذا تعلمت من هذه الرياضة؟
�إلى ان و�صلت �إيطاليا حيث كنت �أول طفل �إماراتي تعلمت الكثير من �سباقات الكارتينج مثل العمل هدفي في تحقيق المزيد من الميداليات ومناف�سة
يفوز ب�سباق الكارتينج في �إيطاليا.
بجد وعدم اال�ست�سالم واال�صرار على النجاح االبطال في هذه الريا�ضة.
واالهم من ذلك تعلمت المرونة والتكيف مع
المتغيرات.
كم عدد السباقات والبطوالت
التي شاركت بها حتى العام

ما هو طموحك؟

2016؟ وكم ميدالية حصلت عليها؟ ما هي آخر انجازاتك في هذا
�شاركت في � 23سباقا محليا ودوليا وتوجت  8المجال؟

�أطمح لأن �أرفع ا�سم وعلم االمارات عاليا ،وان
امثل بلدي خير تمثيل في جميع المحافل.

مرات بالمركز االول من �أ�صل  14مرة �صعدت بالإ�ضافة �إلي فوزي بجائزة محمد بن را�شد
فيها على من�صة التتويج وح�صلت على � 23آل مكتوم للإبداع الريا�ضي عن فئة ال�شباب كلمه أخيرة توجهها ألدنوك
ميدالية.
الريا�ضي المحلي»� ،إال انني هذا العام ارتفعت
للتوزيع؟
في م�ستوى التحدي وانتقلت �إلى الفئة العمرية
ما هو رأيك في سباقات الكارتنيج ( )12-8وكذلك ان�ضممت الى فريق «بيبي ري�س» انا ممتن ل�شركة �أدنوك للتوزيع لدعمها لي و�إيمانها
وهو واحد من �أ�شهر فرق كارتينج ال�صغار في بي وبموهبتي وم�ساعدتي لأ�صل �إلى هدفي و�أرفع
في إيطاليا؟
تتميز �سباقات الكارتينج في �إيطاليا بكونها العالم والذي يقوم حاليا ببرامج تطوير �سائقي �أ�سم بلدي عاليا.
من �أف�ضل االماكن للتدريب وال�سباق بالإ�ضافة
"منذ عام سمعت عن راشد وموهبته الكبيرة في سباقات
�إلى المناف�سة ال�شديدة نظرا للعدد الكبير من
المت�سابقين واالحوال الجوية المتغيرة با�ستمرار الكارتينج بالرغم من صغر سنه وهدفنا هو وصول راشد
واالمطار الغزيرة وذلك مقارنة بال�سباق في الدولة.

للـفورموال ،1وموهبته وشغفه لهذه الرياضة وما يمتلكه

كيف توفق بين المذاكرة وتدريبات

من مهارات تمكنه من أن يصبح سائق فورموال 1خالل

سباق الكارتينج؟

 10اعوام ،ناهيك عن دور شركة أدنوك للتوزيع في دعم

من هو قدوتك في سباق

ساندرو لوراندي ،المدرب والمشرف الفني والتقني على سباقات

بم�ساعدة والدي ا�ستطعت الحمد اهلل على تق�سيم
وقتي بين المذاكرة والتدريب على ال�سباقات ،هذه الموهبة وهو ما نشكرها عليه وعلى جهودها في
� 140ساعة �شهريا تقريبا هي معدل �ساعات
رعاية االطفال الموهوبين"
التدريب.

الكارتينج؟

راشد في إيطاليا ومالك فريق بيبي ريس والذي انضم له راشد مؤخرا
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مشاريع توسعية

"أدنوك للتوزيع"
تطلق مشروع
تعزيز خدمات
محطة "مدينة
الضباط" في
أبوظبي
أطلقت شركة "أدنوك للتوزيع"
مشروع خاص يهدف إلى تعزيز نوعية
الخدمات والمنتجات المقدمة في
محطة خدمة "مدينة الضباط" الواقعة
على شارع الخليج العربي ،ودعم قدرة
المحطة على تلبية مستويات الطلب
العالية على مختلف أنواع الوقود في
المحطة ،من خالل زيادة عدد مضخات
الوقود فيها.
وي�ستهدف م�شروع التو�سعة تغيير اثنتين من الم�ضخات العاملة
والمخ�ص�صة لوقود الديزل ال�صديق للبيئة فقط �إلى �أربع
م�ضخات جديدة تقدم باقة متنوعة من الوقود ت�شمل �إي بل�س
 ،91خ�صو�صي � ،95سوبر � 98إلى جانب وقود الديزل ال�صديق
للبيئة ،في حين توا�صل المحطة خالل فترة تنفيذ الم�شروع
تقديم خدماتها ب�شكل اعتيادي با�ستثناء خدمات تعبئة وقود
الديزل ال�صديق للبيئة.
وتمتاز محطة خدمة «مدينة ال�ضباط» بموقعها الجغرافي
المميز ،حيث تخدم المحطة طريق الخليج العربي الحيوي
في مدينة �أبوظبي من جهة ومدينة ال�ضباط المجاورة من
جهة �أخرى ،وتعد وجهة �أ�سا�سية للتزود بوقود الغاز الطبيعي
للمركبات خا�صة �أ�ساطيل مركبات الأجرة في المدينة.
28

أدنوك للتوزيع تعزز
خدماتها في منطقة
بني ياس
شهدت منطقة بني ياس في أبوظبي افتتاح
محطتي خدمة جديدتين ضمن شبكة محطات
خدمة أدنوك للتوزيع .وتحمل المحطة األولى
اسم محطة خدمة الدار ،وتقع المحطة الجديدة
بالقرب من بوابة الشرق مول ونادي بني
ياس الرياضي ،بينما تحمل المحطة الثانية
اسم محطة خدمة الوثبة شمال وتقع على
طريق العين أبوظبي وبالقرب من قاعة الوثبة
لألفراح.

مشاريع توسعية

محطة خدمة الدار
جهزت محطة خدمة الدار ب�أربع جزر وت�سع
م�ضخات ،وتقدم على مدار ال�ساعة خدمة التزود
بالوقود ب�أنواعه الثالثة �إي بل�س  ،91وخ�صو�صي
 ،95و�سوبر � ،98إ�ضافة �إلى وقود الديزل ال�صديق
للبيئة ،في حين يجري العمل بالوقت الراهن على
تزويد المحطة بوقود الغاز الطبيعي للمركبات.
و�ست�شكل المحطة الجديدة عبر ما تقدمه من
خدمات مميزة ومتنوعة؛ نقطة دعم لمحطة
خدمة «جرن يافور» المجاورة التي تمثل مورد ًا
حيوي ًا لتزود �أهالي المنطقة من الوقود .وز ّودت
محطة خدمة «الدار» بمرافق حديثة ت�شمل
الغ�سيل الآلي لل�سيارات ،والت�سوق من متجر واحة
�أدنوك ،وتوفير ا�سطوانات الغاز الم�سال .كما
يجري العمل حالي ًا على تزويد المحطة بجهاز
ال�صراف الآلي ،ومطعم للم�أكوالت ال�سريعة،
وور�شة �صيانة ال�سيارات.
وبهذه المنا�سبة ،قال المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة لـ �أدنوك
للتوزيع« :ي�أتي افتتاح محطة خدمة الدار ت�أكيد ًا

على التزامنا بتلبية متطلبات عمالئنا و�إي�صال "يأتـي افتتــــاح محــــطـة

خدماتنا �إلى جميع مناطق الدولة ال �سيما
المناطق تلك التي تت�سم بكثافة �سكانية عالية.
نمتلك في �أدنوك للتوزيع ا�ستراتيجية تو�سعية
تهدف �إلى تحديث �شبكة محطاتنا التي تخدم
مختلف مناطق الدولة ،مع الأخذ بعين االعتبار
احتياجات عمالء كل منطقة على حدة».

ً
تأكيــدا على
خدمة الــــدار
التزامنا بتلبية متطلبات
عمالئنا وإيصال خدماتنـا
إلى جميع مناطق الدولة

محطة خدمة الوثبة شمال
جهزت محطة خدمة الوثبة �شمال بـ  3جزر و9
م�ضخات ،وتقدم على مدار ال�ساعة خدمة التزود التي تتســـــــم بكثـــــافة
بالوقود ب�أنواعه الثالثة �إي بل�س  ،91وخ�صو�صي
 ،95و�سوبر  .98كما �ستوفر المحطة لر ّوادها سـكانية عاليـــــة".
كذلك خدمات تغيير الزيت لل�سيارات ،وور�شة
ت�صليح الإطارات ،والت�سوق في متجر واحة
�أدنوك ،وم�ستودع لأ�سطوانات الغاز الم�سال .كما
يجري العمل حالي ًا على تزويد المحطة بجهاز سعيد الراشدي،
الرئيس التنفيذي باإلنابة
ال�صراف الآلي ،ومطعم للم�أكوالت ال�سريعة.

ال ســـيما المناطــق تلك
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للتوزيع
توسعية
أدنوك
مشاريع
أخبار

وتفتتح محطتين جديدتين في المنطقة الغربية
بأبوظبي
ارتفع عدد محطات خدمة أدنوك للتوزيع في المنطقة الغربية إلمارة أبوظبي إلى  36محطة خدمة،
"الرقيب" الواقعة على طريق غياثي – الرويس ،ومحطة
حيث أعلنت الشركة افتتاح محطتها الجديدة
ّ
خدمة "مدينة المرفأ" بالقرب من مبنى قطاع خدمات المدن وضواحيها لبلدية المنطقة الغربية
ً
تنفيذا لخطتها االستراتيجية التوسعية الهادفة إلى تلبية
ومحطة مواصالت مدينة المرفأ؛ وذلك
الطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة في مختلف مناطق الدولة.

محطة خدمة الرقيب
وجهزت محطة خدمة الرقيب بـ  6جزر و10
م�ضخات ،وتقدم على مدار ال�ساعة خدمة التزود
بالوقود ب�أنواعه الثالثة �إي بل�س  ،91وخ�صو�صي
 ،95و�سوبر � ،98إ�ضافة �إلى وقود الديزل
ال�صديق للبيئة .هذا وتعمل ال�شركة بالوقت
الراهن على ا�ستكمال تزويد المحطة بوقود الغاز
الطبيعي للمركبات.
هذا وقد حر�صت «�أدنوك للتوزيع» على تزويد
المحطة الجديدة بمرافق حديثة توفر مجموعة
30

خدمات م�صاحبة ،ت�شمل تغيير الزيت لل�سيارات،
والت�سوق في متجر واحة �أدنوك ،والمخبز ،وجهاز
الدفع الآلي والم�سجد وم�ستودع لأ�سطوانات
الغاز الم�سال .كما يجري العمل حالي ًا على
تزويد المحطة بجهاز ال�صراف الآلي ،ومطعم
للم�أكوالت ال�سريعة.
محطة خدمة مدينة المرفأ
وتوفر المحطة على مدار ال�ساعة خدمة التزود
بالوقود ب�أنواعه الثالثة �إي بل�س  ،91وخ�صو�صي

 ،95و�سوبر � ،98إلى جانب وقود الديزل ال�صديق
للبيئة ،وذلك عبر  5جزر و 9م�ضخات قادرة على
خدمة  18مركبة ب�شكل متزامن.
كما تقدم المحطة لر ّوادها كذلك خدمات تغيير
الزيت لل�سيارات ،خدمة الغ�سيل الآلي للمركبات،
والت�سوق في متجر واحة �أدنوك ،وم�ستودع
لأ�سطوانات الغاز الم�سال .كما يجري العمل
حالي ًا على تزويد المحطة بجهاز ال�صراف الآلي،
ومطعم للم�أكوالت ال�سريعة ،وخدمة تزويد وقود
الغاز الطبيعي للمركبات.

مشاريع توسعية

وتعزز شبكة محطات الخدمة البحرية

افتتحت أدنوك للتوزيع ً
كال من محطتي "غليلة" البحرية؛ الواقعة بالقرب من مجلس صيادين
منطقة غليلة بإمارة رأس الخيمة ،ومحطة "الطويلة البحرية" الواقعة بالقرب من ميناء قوارب صيد
السمك الجديد في منطقة الطويلة ضمن ميناء خليفة في أبوظبي.
محطة غليلة البحرية
تمتاز محطة الخدمة الجديدة بقدرتها على خدمة
ال�صيادين و�أ�صحاب المراكب البحرية ،و�أ�صحاب
المركبات؛ حيث ت�شمل جزيرة بحرية واحدة
وجزيرة بر ّية واحدة ،وتقدم عبر  3م�ضخات
خيارات متعددة من الوقود ت�شمل «�أي بل�س ،»91
و»خ�صو�صي  »95بالإ�ضافة �إلى الديزل ال�صديق
للبيئة .وتقدم المحطة خدماتها من المنتجات
البترولية على مدار � 24ساعة ،بالإ�ضافة �إلى
خدمة الت�سوق من متجر واحة �أدنوك ،كما ت�شمل
المحطة م�ساحات �إيجاريه لخدمات مختلفة.
وفي تعليقه على افتتاح محطة الخدمة الجديدة،
قال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي« :ت�صنف
محطة خدمة «غليلة» البحرية �ضمن فئة محطات
الخدمة التي تمتاز بقدرتها على توفير الخدمة
البرية والبحرية والتي يبلغ عددها حتى الآن 3
محطات على م�ستوى الدولة ،حيث ا�ستطعنا عبر
هذا النوع الجديد من المحطات توفير خدماتنا
ل�شريحة �أكبر من عمالئنا �ضمن المناطق

الجغرافية التي ت�شهد تواجد ًا كثيف ًا لأ�صحاب
المراكب البحرية ،و�أ�صحاب المركبات».
محطة «الطويلة البحرية»
هذا كما افتتحت ال�شركة محطة خدمة «الطويلة
البحرية» الواقعة بالقرب من ميناء قوارب �صيد
ال�سمك الجديد في منطقة الطويلة �ضمن ميناء
خليفة في �أبوظبي ،حيث ت�ضم جزيرة واحدة
وم�ضخة واحدة ،تقدم يومي ًا وقود خ�صو�صي
 95والديزل ال�صديق للبيئة لأ�صحاب المراكب

البحرية وال�صيادين من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا
حتى العا�شرة م�سا ًء.
وقال الرا�شدي« :توا�صل «�أدنوك للتوزيع» تنفيذ
التزاماتها المتعلقة بتلبية احتياجات عمالئها
من ال�صيادين و�أ�صحاب المراكب البحرية عبر
ا�ستكمال خطط تو�سعة �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».
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عبيد محمد الزعابي
مدير فريق الصيانة الكهربائية

أين عملت قبل االنضمام إلى
شركة أدنوك للتوزيع؟

عملت �سابق ًا في �شركة الأنظمة المتكاملة
المتقدمة التي تُعرف با�سم «اعتماد».
ماذا يعني العمل في أدنوك
للتوزيع بالنسبة إليك؟

�إن العمل في �شركة �أدنوك للتوزيع منحني فر�صة
التقدم المهني وتح�سين معرفتي في المعدات
التقنية الحديثة وااللتزام ب�أعلى المعايير العالمية
واحترام الأخالقيات الهند�سية.
لقد تعلمت �أن روح التعاون والعمل �ضمن فريق
�ضرورية جد ًا ،وقد �شجعني ذلك على تح�سين
مهاراتي في التوا�صل مع الآخرين .كما تعلمت
�أي�ض ًا ب�أن جميع المقترحات والأفكار هامة ،الأمر
الذي �ساعدني على �إبداء �آرائي ومقترحاتي بكل
ثقة.
ما هي مهامك اليومية؟

�أعمل مع فريقي على و�ضع الجداول ال�سنوية
والتوقعات والحلول المنا�سبة .يت�ضمن
برنامجي اليومي تنفيذ �أعمال ال�صيانة الوقائية
والت�صحيحية في المعدات الكهربائية ومعدات
و�أدوات وقود الطيران .كما نحر�ص على �ضمان
�سير العمليات بدقة وبدون �أخطاء على مدار
ال�ساعة .و�أحاول دوم ًا �أن �أطور معلوماتي وخبراتي
التقنية و�أن �أ�ساعد فريق عمليات الطيران على
تنفيذ مهامهم بجهد ب�سيط وبدون التنازل عن
معايير ال�سالمة.
�أعمل حالي ًا على م�شاريع م�ستودعات وقود
الطيران الجديدة ،حيث �أقوم بالإ�شراف على
الأدوات والأمور الكهربائية ،وتنفيذ درا�سة
المخاطر وقابلية الت�شغيل ،ودرا�سة م�ستوى
كمالية ال�سالمة ،وغيرها من الأمور� .إن عملي
هذا ي�شعرني ب�أنني �أبني عالمي التقني الخا�ص،
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خا�صة و�أن الفر�صة متاحة لي لكي �أرى ثمرة
الجهود التي نبذلها في كل م�شروع.
أخبرنا عن لحظة خاصة في عملك
اليومي؟

كل يوم يحمل خ�صو�صية معينة لأنني دائم ًا
�أتعلم �أ�شياء جديدة على ال�صعيد الميداني �أو
التكنولوجي �أو الإداري� .إنني �سعيد وفخور بدعم
فريق عملي ور�ؤية زمالئي وهم يطورون اهتمامهم
بالو�سائل التكنولوجية الحديثة .وعندما �أختلف
بالر�أي مع زمالئي حول مو�ضوع معين ،نجتمع
�سوي ًا ونفكر حتى نتفق على تنفيذ الحل الأمثل.
هل تعتقد بأن عملك الحالي
يساعدك على تحقيق طموحاتك؟

نعم بالت�أكيد ،لأن كل ما �أفعله الآن بد�أ كهواية
في الحقيقة .لطالما كنت مهتم ًا بالتكنولوجيا
منذ المدر�سة الثانوية ،وقد �ساعدتني الممار�سة
اليومية على زيادة خبرتي والح�صول على فر�صة
عمل في هذا المجال� .إنني م�ستمتع جد ًا بعملي
الحالي بال �شك.
ما هو أطرف موقف مررت به
في عملك؟

عندما كنت في بداية م�سيرتي المهنية ،تعلمت
در�س ًا قا�سي ًا عن �أهمية الدقة في المواعيد .ففي
�أحد الأيام و�صلت مت�أخر ًا بع�ض ال�شيء �إلى العمل،
لذا قرر الم�س�ؤولون عني ا�ستقطاع مبلغ معين من
راتبي ليبينوا لي �أهمية الوقت� ،إذ قالوا لي�« :إن
هذا المبلغ الذي خ�سرته يمكنك �أن ت�سترجعه
الحق ًا ،لكن الوقت الذي خ�سرته لن ت�سترجعه
�أبد ًا» .لقد �ضحكت من هذا الموقف لكنه كان
در�س ًا لن �أن�ساه ،فقد تعلمت حينها �أهمية الدقة
وااللتزام بالمواعيد.
ما هي هواياتك؟

�أ�ستمتع بقراءة كتب التاريخ والعلوم �إ�ضافة �إلى
فهم التكنولوجيا الحديثة على م�ستوى المطورين.

و�سواء �أكانت التكنولوجيا مرتبطة بالم�ستهلكين
�أم بالقطاع ال�صناعي ،فهي �ضرورية للإنتاج
والتكامل مع الحياة اليومية� .أمار�س �أي�ض ًا تمارين
اللياقة البدنية بانتظام التزام ًا بالحكمة القائلة:
«العقل ال�سليم في الج�سم ال�سليم».

واحترامه ،و�أ�شكر كذلك ال�سيد نا�صر علي
الحمادي نائب �أول الرئي�س لمجموعة العمليات
التجارية للفر�ص التي قدمها لي والتي �ساعدتني
على تطوير معارفي والو�صول �إلى الم�ستوى
الحالي.

ما هي رسالتك للخريجين
اإلماراتيين أو للمواطنين الذين
بدأوا مسيرتهم المهنية للتو؟

�أ�شكر �أي�ض ًا �شركة �أدنوك للتوزيع التي �ساعدتني
على �صقل مهاراتي وم ّكنتني من خدمة وطني
ومجتمعي بكل تفانٍ و�إخال�ص .و�أ�شكرها �أي�ض ًا
على منحي فر�صة العمل �ضمن فريق رائع يج�سد
كل فرد فيه روح التعاون التي تعتبر ركن ًا من
�أركان ال�شركة.

�أدعوهم لأن ي�ستفيدوا من الفر�ص المتاحة لهم
حتى �إن كانت على �شكل تحدٍ  .ففي م�سيرتي
المهنية لدى �أدنوك للتوزيع ،تعلمت �أن كل تحدٍ
يحمل معه فر�صة لتعلم مهارات جديدة� .إذا
تعاملتم مع التحديات بثقة كاملة� ،ستتمكنون من
تحقيق النجاح والتقدم مهني ًا .ومن الأف�ضل �أن
تتعلموا الت�أقلم مع البيئات الجديدة لأنكم قد
ت�ضطرون �إلى تكوين فر�صكم ب�أنف�سكم .ا�ستمتعوا
بكل ما تقومون به واحر�صوا على رد الجميل �إلى
وطنكم المعطاء.
ما هي خططك وطموحاتك
المستقبلية؟

لن �أتوقف عن التعلم والتطور �أبد ًا� .أتطلع �إلى
موا�صلة عملي في �شركة �أدنوك للتوزيع وتعزيز
خبراتي ونمو ال�شركة في الم�ستقبل� .إنني قادر
على الم�ساهمة في التطور التكنولوجي لل�شركة
وم�ساعدتها على تحقيق اال�ستفادة المثلى من
الموارد .وبف�ضل الخبرات الموجودة في �أدنوك
للتوزيع وروح المهنية العالية فيها ،ف�إنني واثق من
ا�ستمرار ارتقائي المهني هنا.
كلمة شكر تهديها لمن؟

�أتوجه بال�شكر �إلى ال�سيد محمد اّ
�سلم العامري،
مدير �إدارة �صيانة الطيران الذي علمني كيفية
التعامل مع �ضغط العمل وتح�سين مهاراتي
الإدارية والعمل �ضمن فريق .كما �أ�شكر ال�سيد
محمد قمبر الأن�صاري ،نائب الرئي�س لدائرة
عمليات الطيران الذي تعلمت منه قيمة الوقت
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كيمـــيــاء
المشاعر

قد يتبادر إلى ذهن البعض أن مشاعر اإلنسان المختلفة من فرح وحزن،
حب وكره ،حماس وفتور ،قلق واطمئنان ..إنما هي نتيجة تقلبات نفسية أو
حالة مزاجية عابرة فحسب ،لكن الحقائق العلمية تظهر أن المشاعر اإلنسانية

المختلفة نابعة من ردود أفعال يقوم بها الجسم في حاالته المختلفة عن
طريق إفراز مركبات كيميائية تسمى الهرمونات ،بغرض الحفاظ على اإلتزان
النفسي والبدني ومواجهة األخطار المختلفة المهددة للحياة ،مما يجعل
االستمرار في الحياة ممكنا في ظل الظروف السيئة.

الدكتورة سلمى الحوسني
مستشار الشؤون الطبية ،أدنوك للتوزيع
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يتم �إفراز الهرمونات من خاليا خا�صة في الغدد
بكميات �ضئيلة ح�سب حاجة الج�سم �إليها ،وهي
تلعب دورا حيويا في تهيئة حالة الج�سم ح�سب
البيئة الخارجية� ،إ�ضافة لدورها الأ�سا�سي في
تنظيم العمليات الحيوية التي يقوم بها الكائن
الحي ،فكل هرمون له وظيفة متخ�ص�صة مثل
تنظيم عمليات النمو والأي�ض وتنظيم �ضغط الدم
وم�ستوى ال�سكر وتطور مالمح الذكورة �أو الأنوثة.
وتعد الغدة النخامية هي الغدة الأ�سا�سية التي
تتحكم في وظائف بقية الغدد الأخرى.
وكما يتحكم الج�سم ب�إفراز هذه الهرمونات
تبعا للظروف الخارجية ،ف�إن الكيمياء الداخلية
للج�سم يمكن �أن يتم التحكم بها ن�سبيا لتخرج
الإن�سان من حاالت الحزن والك�آبة وال�ضيق
والقلق في الأوقات ال�صعبة ،ويمكن �أن يتم ذلك
بفهم تركيبة هذه الهرمونات وت�أثيرها على
الج�سم والعوامل التي ت�ساعد على زيادة �أو تقليل
�إفرازها .و بالحديث عن م�شاعر الإن�سان ،دعونا
ن�أخذ جولة نتعرف فيها على �أهم الهرمونات
التي ت�شكل مزاج الإن�سان وتقلباته اليومية وكيف
يمكن �إطالق �سحر هذه الهرمونات للح�صول على
ت�أثيرها:
األوكسيتوسين
(هرمون الحب)

هو الهرمون الم�س�ؤول عن تقوية الروابط
الإجتماعية بين الب�شر ،وهو ما يعزز العالقة بين
الأم ور�ضيعها خالل الر�ضاعة ،وهو الم�س�ؤول عن
تعزيز العالقات الحميمة وال�صداقة وال�شعور
باالنتماء والترابط حتى مع الحيوانات .كما يلعب
هذا الهرمون دور �أ�سا�سي في عملية الوالدة عن
طريق �إحداث تقل�صات في ع�ضالت الرحم.
ويقوم بتن�شيط الخاليا التي تفرز الحليب �أثناء
الر�ضاعة عن طريق تحفيز �إفراز البروالكتين
(هرمون الحليب) .ولوحظ �أن ارتفاع هذا
الهرمون عند الإن�سان يزيد من قدرته على الثقة

بالآخرين ويقلل من المخاوف االجتماعية ويزيد
احترام الذات ويبني الثقة ،كما �أن زيادة �إفرازه
لدى الزوجين يزيد من فر�ص الحوار والتفاهم.
كيف تحصل على دفقة من
هرمون األوكستوسين؟

العناق يعطي دفقة مهمة من هرمون الأوك�سيتو�سين
خالل الأوقات ال�صعبة ،كذلك مالم�سة الب�شرة
للب�شرة تزيد �إطالق الهرمون ،ك�أن تالم�س الأم
وليدها و تداعبه ،كما �أن اقتناء الحيوانات الأليفة
ومداعبتها ي�ساعد على �إفرازه� ،إ�ضافة لق�ضاء
�أوقات جيدة مع من نحب مثل �شريك الحياة،
الأبناء ،الأهل �أو الأ�صدقاء ،كما �أن المبادرة
بم�ساعدة الآخرين في �أوقات الأزمات تعزز من
�إنتاج الهرمون و ت�سهم في تح�سين المزاج.
السيروتونين
(هرمون السعادة)

يلعب هذا الهرمون دورا حيويا في تح�سين مزاج
الإن�سان و ال�شعور بال�سعادة و االرتياح و الهدوء و
مقاومة الإجهاد ،و يعتقد �أن نق�صه م�س�ؤول ب�شكل
مبا�شر عن الإ�صابة بمر�ض االكتئاب و زيادة
الوزن ،كما يتحكم هذا الهرمون بال�شهية و دورة
النوم و ي�شارك في الذاكرة و التعلم.
يمكن الح�صول على هرمون ال�سيروتونين عند
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،و بذل مجهود بدني
و النوم الجيد� ،إ�ضافة لتناول ال�سكريات و
الكربوهيدرات ،كما �أن هناك بع�ض الأ�صناف
الغنية بمادة ال�سيروتونين مثل الجوز ،الأنانا�س،
البرقوق ،الطماطم و الكاكاو و م�شتقاته
كال�شيكوالتة� .أما على ال�صعيد الإجتماعي ف�إن
ال�شعور بالأهمية و التقدير ي�ساهم في زيادة
�إفراز الهرمون ،لذا حاول �أن ت�ستمتع بوقتك،
افخر بعملك و �إنجازاتك ،قدر مو�ضعك في حياة
الآخر و كن ممتنا لكونك ذا ت�أثير جيد في حياة
من حولك.

اإلندروفين
(مسكن اآلالم)

يعد الإندورفين من �أهم م�سكنات الألم التي تفرز
طبيعيا من ج�سم الإن�سان حيث ترتبط بم�ستقبالت
الألم في الدماغ وتخفف ال�شعور بالألم ،بالطريقة
نف�سها التي تعمل بها بع�ض الأدوية الم�سكنة للألم
كالمورفين و الكودين� ،إال �أن الإندورفين الذي
يفرز طبيعيا من الج�سم ال ي�ؤدي �إلى الإدمان كما
تفعل الأدوية المخدرة الم�صنعة كيميائيا.
يقوم الج�سم ب�إفراز هذا الهرمون ا�ستجابة
للإجهاد والألم مما ي�ساعد في تهدئة الألم
و�إعطاء الج�سم القدرة على تحمله وخف�ض
الإجهاد وتعزيز الجهاز المناعي ،ويحث الجهد
البدني الذي ي�ستمر �أكثر من  20دقيقة على
�إفراز الأندروفين مما ي�ؤدي �إلى ال�شعور بال�سعادة
المرتبط بممار�سة التمارين الريا�ضية وتح�سين
المزاج ب�سبب زيادة تركيزه في الدم.
كيف تحفز جسمك على إنتاج
اإلندروفين؟

ممار�سة التمارين الريا�ضية ت�ساعد على �إطالق
الإندروفين ،وي�ساعد النوم العميق واال�سترخاء
على زيادة م�ستوى هذا الهرمون في الدم ولهذا
ال�سبب ين�صح بممار�سة اليوجا للتحرر من التوتر.
وكذلك ،ف�إن �شعور الراحة المرتبط بالخ�شوع في
ال�صالة يرجع لزيادة �إفراز هذا الهرمون .كما
�أن �إطالق العنان للدموع عند الحاجة �إليها يحرر
الج�سم من التوتر ويزيد �إفراز هذا الهرمون
وكذلك يفعل ال�ضحك.
و�أخير ًا ولي�س �آخر ًا� ،س�أقدم لكم في العدد المقبل
من مجلة �آفاق المزيد من المعلومات حول
مجموعة �أخرى من الهرمونات ،و�أتمنى �أن تكون
ذات فائدة ودور في حياتكم.
العدد الرابع عشر 2017 -

35

صورة وتعليق

أدنوك للتوزيع و شركة كوزمو للزيوت

اليابانية تبحثان سبل التعاون المشترك
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اإلدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي

تكرم أدنوك للتوزيع كشريك استراتيجي
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أعضاء من فريق اإلدارة العليا ألدنوك للتوزيع يجتمعون مع
وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث سبل التعاون المشترك
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االدارة العليا ألدنوك للتوزيع تجتمع مع مشرفات المناوبة
ً
تعزيزا لروح التواصل مع الموظفين.
لمتاجر واحة أدنوك،
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الرئيس التنفيذي باإلنابة يسلم الجوائز الكبرى لحملة
"واحة المفاجآت الترويجية"
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صورة وتعليق

أدنوك للتوزيع تشارك في
مهرجان زايد التراثي 2017
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

يعد األول من نوعه على مستوى الدولة

ربط محطات "أدنوك للتوزيع" بـ "دفاع مدني
ً
إلكترونيا
أبوظبي"

في إطار جهود الطرفين لتعزيز الشراكة االستراتيجية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الحرائق
وتطبيق معايير السالمة للحد من الخسائر باألرواح والممتلكات ،قامت شركة بترول أبوظبي
الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" واإلدارة العامة للدفاع المدني مؤخرا باستكمال نظام الربط
االلكتروني بين محطات أدنوك للتوزيع الخدمية وغرفة عمليات الدفاع المدني في أبوظبي.
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

ويتيح النظام للعاملين في غرفة عمليات الدفاع المدني
من الدخول �إلى الكاميرات المتوفرة في محطات
«�أدنوك للتوزيع» لمتابعة مجريات االمور والتوا�صل
مبا�شرة مع الجمهور والعاملين فيها وتزويدهم
بالتعليمات والإر�شادات الالزمة لحين و�صول مركبات
الدفاع المدني.
و�أكد المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي الرئي�س
التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك للتوزيع �أنه من
ال�ضروري العمل �سوي ًا مع الإدارة العامة للدفاع المدني
بنا ًء على الم�ستجدات والتطورات الحا�صلة في مجال
�أمن و�سالمة الأفراد والممتلكات ال�سيما تعزيز �آلية
الربط الإلكتروني بين الجهتين وت�سخير كافة الجهود
واالمكانات من �أجل تحقيق �أعلى جاهزية وفاعلية لنظم
االمن وال�سالمة في محطات �أدنوك الخدمية المنت�شرة
في جميع انحاء الدولة باعتبار �أن الأمن واالمان في
محطات �أدنوك الخدمية ركيزة هامة ومطلب �أ�سا�سي
على مختلف الأ�صعدة والذي لن يتحقق �إال من خالل
جهود حثيثة وتعاون م�ستمر بين �شركة �أدنوك للتوزيع
والأجهزة الأمنية في الدولة.
وقال العقيد محمد عبد الجليل االن�صاري مدير عام
الدفاع المدني في �أبوظبي�« :إن هذا الم�شروع يعتبر
الأول من نوعه في الدولة ،حيث يعمل من خالل نظام
خا�ص يتيح لموظفي المحطات الإبالغ مبا�شرة في
حالة حدوث حريق �أو �أي طارئ ،ما يمكننا من تحديد
الموقع فور ًا و�إر�سال فرق الدفاع المدني ،و�إبالغ غرفة
العمليات المركزية ،تفادي ًا الزدواجية البالغ ،والتقليل
من الفترة الزمنية لال�ستجابة.
ويجدر بالذكر �أن نظام الربط الإلكتروني بين الإدارة
العامة للدفاع المدني ومحطات �أدنوك الخدمية يعد
الأول من نوعه على م�ستوى الدولة وثمرة للتن�سـ ــيق
المتوا�صل والجهـ ــود الحثـ ـيـثة بين الطرفين.
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مبادرات وطنية

لول؛
دكان ّ

جاء ليحي ذكريات الماضي

ً
تماشيا مع سياسة شركة أدنوك للتوزيع الداعمة للتطوير واالبتكار المستمر
وتحويل أفكار واقتراحات الموظفين المبدعة إلى واقع ملموس ،أطلقت
الزميلة علياء الشامسي مشرف نوبة متجر واحة أدنوك في محطة خدمة
لول" ،هي عبارة عن زاوية تجمع أصناف
الخريس بمدينة العين مبادرة "دكان ّ
معينة من منتجات وحلويات الجيل القديم ضمن متجر واحة أدنوك.
هدفت هذه المبادرة �إلى �إتاحة المجال �أمام ر ّواد متجر
واحة �أدنوك لال�ستمتاع بالمنتجات القديمة التي تجمعهم بها
ذكريات الطفولة والما�ضي الجميل بطريقة جديدة ومبتكرة.
وتعليق ًا على هذه المبادرة قالت عليا ال�شام�سي «لقد تقبل
ر ّواد المتجر فكرة الم�شروع وكانت ردة فعلهم �إيجابية للغاية،
حيث �شهدنا زيادة في المبيعات و�إقبا ًال كبير ًا من جميع فئات
المجتمع �صغار ًا وكبار ًا مما �أدى �إلى نفاذ الكمية و�أ�صبحنا
بحاجة �إلى �إعادة تعبئة رفوف «دكان لول» ب�شكل متوا�صل».
وقالت ال�شام�سي« :لم �أتوقع في البداية �أن �أتلقى الدعم
الكبير من قبل الإدارة والم�س�ؤولين المبا�شرين في ال�شركة،
الأمر الذي كان له دور كبير في ت�شجيعي على ا�ستكمال هذا
الم�شروع ،ونعمل حالي ًا على التو�سع في هذا الم�شروع وتطبيقه
على جميع محطات الخدمة لما القيناه من نجاح و�إقبال من
الزوار».
وتقدمت ال�شام�سي بر�سالة لجميع زمالئها تقول فيها�« :أدعو
جميع زمالئي ممن لديهم �أفكار مبدعة للمثابرة والإ�صرار
عليها لتنفيذها وعدم اال�ستهانة بها مهما كانت �صغيرة فقد
يكون لها م�ستقبال كبير ًا ي�سهم في م�سيرة نجاح ال�شركة،
فنجاح الموظف يعتبر نجاحا لل�شركة».
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مبادرات وطنية

زهرة حسين سجواني
تشارك في إثراء منصة أدنوك
التفاعلية ADNOC++
القت الفكرة التي شاركت بها الزميلة زهرة حسين
سجواني اخصائي أول تطوير الشركة من دائرة إدارة
االستراتيجية والمخاطر بأدنوك للتوزيع في المنصة
التفاعلية  ADNOC++والمتمثلة في "تبادل المعرفة
ً
ترحيبا من
ومشاركة المعلومات بين شركات أدنوك"
إدارة  ،ADNOC++وما يميز الفكرة أنها ضمن األفكار
المميزة والقليلة التي تم اعتمادها وتطبيقها في
شركة أدنوك ومجموعة شركاتها
ت�ضمنت الفكرة محورين لتحقيقها ،يرتكز المحور االول على ت�شكيل لجان في مختلف مجاالت
العمل مثل الموارد الب�شرية والتخطيط اال�ستراتيجي وتقنية المعلومات واالت�صال والت�سويق مع
ا�ستحداث بوابات مخ�ص�صة لطرح اال�سئلة والأجوبة ،والمناق�شة المفتوحة بين الموظفين.
بينما تطرق المحور الثاني �إلى ت�سهيل نقل الموظفين بين �شركات المجموعة لغر�ض التدريب
والتطوير االمر الذي من �ش�أنه الم�ساهمة ب�شكل كبير في نقل المعرفة والمعلومات بين �شركات
المجموعة.
ومن جانبها تقول زهرة عن المبادرة« :كلنا بحاجة للمعرفة والمعلومة للو�صول �إلى الهدف
ومن هنا جاءت الفكرة والتي لها دور كبير في تعزيز التوا�صل والتعاون بين موظفي المجموعة
وتحفيز وتطوير الموظفين وت�شجيعهم لالنفتاح على بيئة االعمال والتخ�ص�صات الأخرى ونقل
المعرفة وم�شاركة المعلومات والأهم من ذلك العمل بروح الفريق الواحد مما ي�ؤدي �إلى رفع
الربحية والكفاءة في العمل».
م�شيرة �إلى �أن تعزيز عملية و�آلية نقل المعرفة بين موظفي و�شركات المجموعة من �ش�أنه �أن
ي�سهم في تعزيز برامج �إدارة المواهب وتحفيز وت�شجيع الموظفين للتطوير والتح�سين ب�شكل
م�ستمر ،كذلك ا�ستمرارية دفع عجلة الم�شاركة والتقدم على مختلف الم�ستويات.
والجدير بالذكر� ،أن المن�صة التفاعلية  ADNOC++التي �أطلقتها �شركة �أدنوك م�ؤخرا
تهدف �إلى تبادل الأفكار والمعلومات ذات ال�صلة بين موظفي �أدنوك ومجموعة �شركاتها بما
ي�ساهم في تعزيز التوا�صل والتعاون وتبادل الآراء بين الموظفين والم�ساهمة في التطوير
والتغيير وكذلك تمكين الذكاء الم�ؤ�س�سي بما يعود بالنفع على �شركات المجموعة.
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في �أي م�شروع تقني ،تعرف مرحلة التطبيق �أو
الت�شغيل ب�أنها المح�صلة النهائية لربط مجموعة
من البرامج والتقنيات المتطورة وفق �آلية تكاملية
لأداء وظيفة محددة .وفي �سياق حديثي عن
م�شاريع �شركة �أدنوك للتوزيع ،يمكنني اال�ستدالل
بنظام «�أدنوك الذكية» وتعريفه على �أنه �إحدى
الحلول التقنية المتطورة لدمج مجموعة
التعامالت الفورية بوا�سطة نظام ال�شريحة الذكية
 RFIDبالإ�ضافة �إلى تطبيقات االت�صال الآني
مدعومة بالتقارير المبا�شرة حول ا�ستراتيجية
ا�ستمرارية الأعمال ب�صورة تكاملية.

زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

المساهمة في تحديد
معالم المستقبل

القراء األعزاء ،اسمحوا لي أن أرحب بكم ثانية في زاوية
واحة التكنولوجيا ،والتي سأتخذها في هذا العدد منصة
الطالعكم على آخر المستجدات التقنية المعتمدة في
ً
تفصيال
شركة أدنوك للتوزيع .سأقدم لكم معلومات أكثر
إلحدى أهم مبادرات شركتنا ،والتي اختصت بتطوير عمليات
قطاع مبيعات التجزئة عبر شبكة محطات الخدمة الخاصة بنا
والمنتشرة في مختلف أنحاء دولة اإلمارات.
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لقد جاء تبني الحلول الذكية من قبل �أدنوك
للتوزيع ليتما�شى مع التزامها بدعم ر�ؤية دولة
الإمارات للحكومات والمدن الذكية ،حيث
ا�ستطاعت ال�شركة عبر هذه الحلول المتطورة
تحقيق مجموعة من النتائج المميزة والتي ت�شمل
على:
•ت�سهيل العمليات الت�شغيلية في محطات
الخدمة وزيادة كفاءتها بما في ذلك الوقت
الم�ستغرق لتعبئة الوقود.
•توفير خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات
العمالء وتعزيز تجربتهم.
•توفير تقارير �أعمال مبا�شرة لدعم متخذي
القرار.
•توفير الدعم للخطط التو�سعية على م�ستوى
�أدنوك للتوزيع.
ويهدف نظام «�أدنوك الذكية» �إلى تقلي�ص
م�ستويات االزدحام الذي ت�شهده بع�ض محطات
الخدمة ،و�إتاحة الفر�صة �أمام العمالء لالختيار
بين باقة متنوعة من و�سائل الدفع ال�سل�سة
والآمنة ،والم�صممة وفق �أحدث المعايير العالمية
في هذا المجال ،وا�ستناد ًا �إلى �أكثر معايير
ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة �صرامة.

تقنية المعلومات

ما هي «أدنوك الذكية»؟
يمكن تعريف نظام «�أدنوك الذكية» على �أنه و�سيلة
�شاملة لتطوير العمليات التجارية �ضمن قطاع
التجزئة على م�ستوى �شبكة محطات «�أدنوك
للتوزيع» ،وذلك من خالل اعتماد وتوظيف �أف�ضل
الحلول التقنية ،بما في ذلك:
•جهاز الدفع المدمج بم�ضخات الوقود ،والذي
ي�ستخدم للدفع غير النقدي عبر بطاقة
«�أدنوك بل�س» ،وبطاقة الهوية الإماراتية،
وبطاقات الدفع ال�صادرة عن البنوك.
•جهاز الدفع الخارجي (اختياري للدفع
النقدي)
•ال�شريحة الذكية الخا�صة بالمركبات ،والتي
تعمل بنظام تحديد الهوية عبر ترددات
الال�سلكي .RFID
•الموقع االلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية
الذي يوفر �إمكانية �إدارة الح�سابات
والعمليات عبر الهواتف والأجهزة اللوحية.
•نظام متكامل للربط المبا�شر بين محطات
الخدمة ،والمقر الرئي�سي لل�شركة وموقع
التعافي من الكوارث.

ما هي «محفظة أدنوك»؟

«محفظة �أدنوك» هي �إحدى مكونات نظام
«�أدنوك الذكية» وهي محفظة الكترونية تمتاز
بالمرونة والقابلية لتعديل التف�ضيالت ال�شخ�صية
لم�ستخدميها ،حيث تتيح �أدنوك للتوزيع �إمكانية
امتالك هذه المحفظة �أمام كافة عمالئها �ضمن
قطاع التجزئة .وتكمن مهمة هذه المحفظة في
�إتاحة الفر�صة �أمام العمالء لإدارة م�شترياتهم
من المنتجات البترولية وغير البترولية ،عبر
خيارات دفع متعددة كال�شريحة الذكية ،RFID
وبطاقة الهوية الإماراتية ،و«�أدنوك بل�س» وتطبيق
الهواتف الذكية بالإ�ضافة �إلى الدفع عن طريق
البطاقات البنكية.
�إ�ضافة �إلى ما ذكر �أعاله� ،أود الإ�شارة �إلى �أننا

في �أدنوك للتوزيع نعمل في الوقت الراهن على
تنفيذ م�شروع ي�ستهدف �إثراء تجربة م�ستخدمي
محفظة �أدنوك ،عبر تعزيز قدرتهم على
اال�ستفادة من مجموعة ميزات مبتكرة ،كبرامج
الوالء ،والحمالت الت�سويقية الم�صممة خ�صي�ص ًا
لتلبية احتياجاتهم ا�ستناد ًا �إلى ما يف�ضلوه من
منتجات وخدمات.
كما تتيح البوابة االلكترونية الخا�صة بمحفظة
�أدنوك �أمام م�ستخدميها؛ مجموعة قنوات
وتطبيقات الكترونية تمكن الم�ستخدم من �إدارة
ح�ساب محفظة �أدنوك الخا�ص وتنفيذ عدد من
المهام الإ�ضافية ك�إدارة الم�شتريات ،والتنبيهات،
وتعريف المركبات الم�سجلة ،و�ضع حد �أق�صى
للم�شتريات ،نوع الوقود الم�ستخدم� ،إ�ضافة بع�ض
القيود على العمليات ،و�إدارة الفواتير ب�شكل
مركزي ،بالإ�ضافة �إلى تقديم التقارير الفورية.
ومن �ش�أن هذه الأنظمة الفرعية �أن تثري تجربة
المتعاملين وفق �إطار منهجي ومتميز و�آمن لكافة
المحاور ذات العالقة بالعمالء.

ما هو نظام  RFIDالمشغل
للشريحة الذكية؟

ال يمكن اعتبار تقنية تحديد الهوية عبر ترددات
الال�سلكي  RFIDالم�شغلة لل�شريحة الذكية ابتكار ًا
جديد ًا في الأ�سواق ،بل يمكن النظر �إليها على
�أنها ن�سخة محدثة من نظام الرمز ال�شريطي
 Bar Codeمزودة بنظام �أمان داخلي.
وعلى م�ستوى� ،أدنوك للتوزيع ف�إننا نعتمد هذه
التقنية المدمجة بنظام �إدارة المنتجات البترولية
لت�سهيل عملية تحديد هوية المركبة و�إدارة عملية
التزود بالوقود ودفع التكاليف.

أهمية النظام لشركة
أدنوك للتوزيع:

•ت�سريع عملية تعبئة الوقود باال�ستناد �إلى
عمليات الدفع الم�سبق.
•ال�سماح بخا�صية التعرف على المركبات

الم�سجلة الأمر الذي ي�سهم في تعزيز معدالت
العوائد ،وتقلي�ص الوقت الم�ستغرق للتعبئة
وتوفير خدمات م�صممة خ�صي�ص ًا للعمالء.
•تعزيز انتماء العمالء وزيادة المبيعات عبر
اعتماد وتطوير برامج و�أدوات والء مبتكرة.
•تركيز االهتمام على تقديم �أعلى م�ستويات
خدمة العمالء في الوقت الذي �أ�صبحت به
عمليات التعبئة والدفع ذكية.
•ت�شخي�ص حالة النظام عن بعد وتنفيذ
الإعدادات والتحديثات عن بعد.
•توفير البيانات ذات العالقة بالعمليات
ب�شكل مبا�شر وفوري.

الفوائد التي تعود على
الشركات واألساطيل:

•ا�ستخدام بوابة الكترونية مركزية لإدارة
قائمة المركبات المدرجة تحت الح�ساب،
وتحديد القيمة الق�صوى للنفقات ،وتحديد
نوع الوقود المخ�ص�ص لكل مركبة والعديد
من الخ�صائ�ص الأخرى.
•حفظ نفقات الوقود والبقاء في م�أمن من �أية
فر�ص لعمليات احتيال عبر ال�سماح بالتز ّود
بالوقود عبر الأ�شخا�ص المخولين فقط.
•ت�سهيل عمليات �إدارة التزود بالوقود على
م�ستوى �أ�ساطيل المركبات.
•توفير تقارير تو�ضح معدالت ا�ستهالك
الوقود لكل مركبة مدرجة �ضمن الح�ساب.
•تلقي تنبيهات تو�ضح �أنماط اال�ستهالك غير
طبيعية لمنع الغ�ش.

الخطة المستقبلية

على الرغم من ا�ستكمالنا لمتطلبات توفير خدمة
«�أدنوك الذكية» �ضمن �شبكة محطات الخدمة
لت�شمل جميع المنتجات البترولية وغير البترولية،
�سيبقى هدفنا الأول والأخير في �أدنوك للتوزيع هو
«تطوير البنية التحتية في �سبيل �إثراء م�ستوى
تجربة عمالئنا».
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السعادة
البشـــرية
بقلم :حارب الظاهري
مدير إدارة مبيعات وقود الطيران في السوق العالمي
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يجرها نحو
هي السر الذي يكمن في عمق النفس البشرية،
ّ
اعتناق الحياة حتى تبدو ناصعة نقية ،حالمة بالمعنى الروحي رغم
ما تحفل الحياة به من فصول وتقلبات نفسية أو جسدية ،وتبقى
ً
جزءا من الغموض الذي ال بد أن يبحث عنه اإلنسان في
السعادة
ً
مكمن النفس وخارجها ،لذا تشتعل الدنيا فرحا في بدء األعوام،
ليس ألن المقبل مزج من الفرح وال سواه ،بل ألن بوصلة الفرح
تكمن في اللحظة التي هي بعيدة كل البعد عن وابل الحياة
ً
أيضا التصور
وثقلها ،وتكمن في خفاء النفس المتأملة ،متجاوزة
البائس الذي يموج بين الهنيهات ،مسترسلة في البناء التصوري
للحياة على أساس مبدأ السعادة.
عن اسلوب البحث والتحري في إدراك سر الكون ،وكيفية ادراك
متعة الحياة ونكهتها بل وجماليتها ،وسر لحنها ،شرع الخبراء
والدارسون في دراسات تواصلت عشرات األعوام ،من منطلق
التوصل إلى السعادة البشرية ،وجاءت االستنتاجات بأن الحب
هو األقرب نحو سعادة اإلنسان ،بل كلما شعر اإلنسان بذلك
االئتالف الروحي بمجتمعه األقرب ،ترتفع معدالت سعادته،
وتقول الدراسات التي أجراها «George Vailantجورج فولينت»
من عام 1972م إلى عام 2004م على شريحة من الطلبة ،إن
تورث المرء
العمل المهني وتوفير المال والصحة البدنية ال
ِّ
السعادة من دون االستناد إلى الحياة المفعمة بالحب.
وتكمن السعادة في محيطنا العربي واإلسالمي في مفهوم
آخر ،أال وهو الحياة التي تنساب من خالل الطمأنينة التي هي
جوهر األمر ،وغمرة القيادة المتصلة باإليمان الرباني الخالص،
ومنها يتحدد العطاء والعمل الحق ومساعدة اآلخر المحتاج ،ومنها
ترتسم القناعة بأن كل ما يصيب اإلنسان فهو قدر محتوم ،فهي
اختالفات ضمنية عن سعادة البشر في مكونات أممية مختلفة،
فماذا لو أعاد الدكتور «جورج» الدراسة إياها على مجتمعات مختلفة
ً
حتما
من العالم ،ولم يقتصر على فئة من الشعب األميركي؟
ستختلف االستنتاجات التي أوردها في إصداراته المختلفة.
من هنا ،فإن منطلق البحث عن السعادة ،هو البحث في الخروج
ً
دائما ما تؤدي إلى عقاب
من مآزق الحياة المثقلة بالخطايا ،والتي
البشرية ،بينما منجزها الحضاري ينبذ كل هذه المعضالت ويتوق
إلى السالم مع النفس ومع اآلخر ،ويتوق إلى مملكة كونية
قادرة على االستيعاب البشري بكل شعوبه ومنجزاته الدينية
والمجتمعية وقيمه اإلنسانية ،التي تصادق على مبدأ الروح
الواحدة غير المتجزئة أمام التشرذم
العدد الرابع عشر 2017 -

49

مساهمات الموظفين

المسؤولية المجتمعية في

عــام الخيــر
بقلم :خالد عبدالسالم الحوسني

تنفيذي أول فعاليات ورعايات ،دائرة التسويق واالتصال المؤسسي
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أخبار أدنوك للتوزيع

ما أن أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن عام  2017هو
عام الخير ،حتى توالت المبادرات الخيرية من أبناء
دولة اإلمارات ومؤسساتها الحكومية والخاصة في
مختلف المجاالت .كيف ال؟ واإلمارات تعتبر من
أكبر الدول المانحة للمساعدات اإلنسانية واإلغاثية
والتنموية على مستوى العالم ،بحسب تقرير وزارة
الخارجية والتعاون الدولي لسنة .2015
إن مبادئ الخير والعطاء ليست مستغربة على
أبناء اإلمارات الذين تربوا على يد المغفور له
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه
ً
مثاال يقتدى به بالعطاء وفعل
الله ،وهو الذي كان
الخير ،ودائم الدعوة للتجار ومؤسسات القطاع
الخاص بالتحلي بالمسؤولية المجتمعية ،وخدمة
المجتمعات عبر المساهمة في بناء المستشفيات
والمدارس وغيرها من أعمال الخير التي تحقق
المنفعة العامة.
تكمن أهمية المسؤولية المجتمعية في أنها
تعزز أواصر األخوة بين أفراد المجتمع ،وتبث
روح التعاون على العطاء والخير ،ومن هنا يأتي
دور المؤسسات في تشجيع موظفيها على
المساهمة باألفكار واألعمال التي من شأنها أن
تدعم المشاريع التنموية واالقتصادية واالبتكارية
والبيئية والثقافية والصحية .وفي حقيقة األمر
أن للمسؤولية المجتمعية ثمرات تجنيها المنظمة
ً
ً
نظرا لدورها في
تلقائيا حال اعتمادها لهذه الثقافة،
تحسين صورة هذه المنظمة لدى عمالئها ،كما أنها
تعمل على دعم وتشجيع أفراد المجتمع لتحقيق
أهداف المنظمة وخططها التنموية المختلفة،
ومن ناحية أخرى فإنها تنمي مهارات موظفيها
ومعارفهم وتعزز من قدراتهم اإلدارية والفنية.
كما ذكرت آنفا ،فإن هناك العديد من المجاالت
المتنوعة التي يستطيع األفراد والمؤسسات
خدمة المجتمع من خاللها ،إليكم بعضا منها:

•الجانب االجتماعي :االهتمام بالفئات المعسرة
في المجتمع عن طريق توفير صناديق لسداد
الديون وتزويج الشباب لتخفيف نفقات
األعراس وكذلك المساهمة في دعم فئات
األرامل واأليتام ،وأيضا توفير كامل الرعاية
واالهتمام لكبار السن وذوي االحتياجات
الخاصة ،وإنشاء ودعم األندية اإلجتماعية في
مختلف أرجاء الدولة.
•الجانب الصحي والرياضي :إقامة المسابقات
الرياضية بشتى أنواعها كمسابقات الجري
وركوب الدرجات الهوائية والسباحة إلخ ،وبناء
المراكز واألندية الرياضية التي تعنى بصحة
الفرد ولياقته حتى يحقق دوره المنوط به
في المجتمع ،وكذلك بناء المراكز الصحية
والتبرع لصالح بنوك الدم والعمل على إطالق
المبادرات والحمالت الطبية لمختلف شرائح
المجتمع.
•الجانب العلمي والثقافي :العمل على إنشاء
المعاهد التدريبية والمدارس والجامعات
والمراكز التي تنمي قدرات الشباب الحياتية
والمهارات الفنية المختلفة وتغرس قيم
اإليجابية والتسامح واإلحسان ،وكذلك دعم
الطلبة المتفوقين وأصحاب المواهب المتميزة
وتوفير كافة االحتياجات الالزمة لتحقيق المزيد
من اإلنجازات التي تسهم في تنمية المجتمع،
وأيضا دعم المشاريع الصغيرة التي تسرع
الحركة الثقافية والمعرفية كدور الترجمة والنشر
والمكتبات وما إلى ذلك.
وأخيرا ،تشير الدراسات إلى أن سعادة اإلنسان
تتحقق بمقدار عطائه لمجتمعه ،وال يقتصر
العطاء على األموال والثروات فقط بل يتعدى
إلى المواهب والمهارات والخبرات التي يمتلكها
اإلنسان ،لذلك ينبغي على كل صاحب موهبة
وخبرة أن يشارك في نشر وتعليم ما يملكه
من علوم لآلخرين حتى تتحقق رفاهية المجتمع
وسعادته.
الرابع-عشر -
الرابع عشر
العددالعدد
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إدارة الطاقة
بقلم المهندس:

مانموهان سريدهار
مدير إدارة الكفاءة
ً
حاليا
يعتبر االستخدام الحكيم للطاقة من الحاجات الملحة
ً
ً
وأيضا بسبب
نظرا لمحدودية احتياطيات الوقود األحفوري
المخاوف بشأن االستدامة .لذا تعتبر إدارة الطاقة خطوة
ضرورية لتحقيق النمو المستدام والمساهمة بشكل مباشر
ثالث من أربع ركائز استراتيجية ألدنوك ،وهي األداء
في تنفيذ
ٍ
والكفاءة واألرباح .إال أن هذه المساهمة ال يمكن أن تأتي إال
من خالل الركيزة الرابعة واألساسية ،أال وهي الموظفين.
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في عام  ،2009عندما لم يكن هناك توجيهات
حكومية ب�ش�أن الطاقة واال�ستدامة ،وفي خطوة
نابعة من �إرادتها ،قامت �أدنوك بتوقيع ميثاق
لال�ستدامة مع جميع �شركات المجموعة كمبادرة
ا�ستراتيجية تهدف لدمج االعتبارات االقت�صادية
والبيئية واالجتماعية في قراراتها و�سيا�سات
الم�ؤ�س�سة بغية تحقيق التنمية الم�ستدامة .كما
يمكن �إرجاع الجهود الحالية لأدنوك للتوزيع
في مجال �إدارة الطاقة �إلى وثيقة ر�ؤية 2030
االقت�صادية لحكومة �أبوظبي .وفي عام ،2013
�أطلقت �شركة �أدنوك ثالثة ع�شر مبادرة محددة
ل�ضمان مواءمة عملياتها مع �أهداف هذه الر�ؤية.
و�إحداها كانت المبادرة رقم « 11القيام بدور
�أ�سا�سي وداعم في تحقيق اقت�صاد عالي الكفاءة
في ا�ستهالك الطاقة بدولة الإمارات».
وتتولى �إدارة الكفاءة مهمة قيادة عمليات �إدارة
الطاقة في �شركة �أدنوك للتوزيع� .إن هدفنا
الأ�سا�سي المبا�شر هو �إن�شاء نظام لإدارة الطاقة
ومن ثم الح�صول على �شهادة .ISO 50001
و�سوف ي�ساعدنا هذا النظام في و�ضع قاعدة
مرجعية للطاقة ،ور�صد ا�ستهالك الطاقة،
وتحديد م�ؤ�شرات �أداء الطاقة ،وتحديد �أهداف
لتح�سين الطاقة و�إدخال تح�سينات ملمو�سة على
كفاءة الطاقة.
وي�ضمن نظام �إدارة الطاقة ا�ستمرار عملية
تحديد وتخطيط وتنفيذ التح�سينات في طريقة
ا�ستهالك �أي �شركة للطاقة� .إن تطبيق نظام
�شامل وعالي الجودة لإدارة الطاقة يحقق قيمة
�إ�ضافية للأعمال من خالل االعتراف ب�أهميتها
كم�صدر رئي�سي للبيانات ،ومن خالل �إن�شاء
عمليات دائمة لر�صد وتحقيق �أف�ضل الممار�سات
في ا�ستخدام مواردها.
كما �أن تطبيق نظام فعال لإدارة الطاقة يوفر
�إطار ًا عام ًا للعمليات والإجراءات العملية لتحقيق
�أهداف الطاقة في �أي �شركة.

مساهمات الموظفين

ولبدء هذه العملية� ،أوكلت �شركة �أدنوك للتوزيع
مهمة تطوير نظام لإدارة الطاقة ل�شركة �إرن�ست
ويونغ وحددت موعد ًا �أق�صاه � 48أ�سبوع ًا لإنجاز
البرنامج .وقد تجاوزنا بالفعل منت�صف الطريق،
ون�أمل �أن ن�ستكمل هذه العملية في الموعد المحدد
بحلول �شهر يونيو من العام الحالي .و�سوف ت�شهد
الأ�شهر القليلة القادمة ارتفاع ًا مفاجئ ًا في م�ستوى
م�شاركة كل موظف من موظفي ال�شركة في توفير
البيانات لهذا الم�شروع ،وفي مرحلة الحقة،
�ضمان ا�ستمرارية عمل النظام ،والأهم من ذلك،
تحقيق التح�سين الم�ستمر في ا�ستهالك الطاقة
في ال�شركة .وقد �شكل تعليق رئي�سينا التنفيذي
بالإنابة خالل االجتماع الخا�ص ب�إطالق الم�شروع
انعكا�س وا�ضح لهذا الغر�ض �إذ قال« :بالن�سبة
ٌ
لنا� ،شهادة  ISO 50001لي�ست غاية بحد ذاتها،
بل �إنها �أداة ممتازة لتحقيق الهدف المتمثل
في تحقيق وفورات ملمو�سة من خالل التح�سين
الم�ستمر لكفاءة الطاقة في ال�شركة».
يغطي نطاق نظام �إدارة الطاقة لدى �أدنوك
للتوزيع ال�شركة ب�أكملها ،بما في ذلك جميع
وحدات الأعمال والعديد من وحدات الدعم،
وال�سيما محطات الوقود ،وم�ستودعات غاز
البترول الم�سال ،ومحطات التزييت والت�شحيم،
وعمليات الطيران ،ومرافق الغاز الطبيعي،
ومباني المكاتب ،ومحطات الخدمة ،ومراكز
فح�ص المركبات.
التحدي الأكبر يكمن في انت�شار مرافقنا الت�شغيلية؛
�إذ لدينا �أكثر من ثالثمائة من محطات الخدمة،
والم�ستودعات ،ومرافق المطارات ،والمكاتب وما
�إلى ذلك ،وهي منت�شرة في جميع �أرجاء البالد،
لذلك ف�إن الح�صول على بيانات ا�ستهالك الطاقة
على �أ�سا�س منتظم يعد من التحديات الأ�سا�سية.
التحدي التالي هو تحديد �أكبر م�صادر ا�ستهالك
الطاقة في كل من هذه المواقع ،وهذا �سيتطلب
�أجهزة قيا�س فرعية محددة للأحمال ،مثل

تكييف الهواء والإ�ضاءة وغيرها من م�صادر
اال�ستهالك الرئي�سية .وبهدف تطوير نظام �إدارة
الطاقة ،قمنا بتركيب  30جهاز قيا�س فرعي ًا في
ثالث محطات خدمة مختارة والمبنى الرئي�سي
لل�شركة ،كما تم بالفعل تركيب �أجهزة قيا�س في
م�ستودع م�صفح لغاز البترول الم�سال وم�ستودع
الروي�س اللتين تم بنا�ؤهما م�ؤخر ًا ،حيث يجري
ر�صد ا�ستهالك الطاقة في هذه المواقع على
�أ�سا�س يومي.
وعلى الرغم من �أن � 95%أو �أكثر من عملياتنا
التجارية تعمل بالطاقة الكهربائية ،ف�إننا ن�ستخدم
الوقود الأحفوري لتحريك الأ�سطول وتوليد كميات
محدودة من الكهرباء .ويجري حالي ًا ت�صميم
نظام �إدارة الطاقة ليغطي ا�ستهالك الوقود
الأحفوري كذلك.
وفي �إطار اال�ست�شارات الجارية فيما يخ�ص تطوير
نظام �إدارة الطاقة ،تم �إجراء تحليل للثغرات
ا�ستناد ًا �إلى البيانات التي تم ا�ستقا�ؤها م�ؤخر ًا
من �أجهزة القيا�س الفرعية ،ويجري العمل على
�إعداد �سجل لفر�ص تح�سين الطاقة .وت�شمل
فر�ص تح�سين الطاقة المحددة حتى الآن� ،أنظمة
الإ�ضاءة والتهوية و�أدوات المطبخ و�سخانات
المياه المحلية ،التي ت�ساهم مع ًا بـ  80%من
حجم ا�ستهالك الطاقة في �شركة �أدنوك للتوزيع.
ولتلبية متطلبات �شهادة  ،ISO 50001عينت
�أدنوك للتوزيع �شركة  TIDMكممثل للإدارة،
وقامت بت�شكيل فريق لإدارة الطاقة ،وقامت
برعاية الم�شروع على م�ستوى االجتماع الدوري
للفريق الإداري .كما تم ت�شكيل فريق �أ�سا�سي
لنظام �إدارة الطاقة ي�ضم ممثلين من جميع
الأق�سام ذات ال�صلة حيث �سيتم تدريبهم على
نظم �إدارة الطاقة ومعيار .ISO 50001
وتخطط ال�شركة �أي�ض ًا لدمج نظام �إدارة الطاقة
مع غيره من �أنظمة �إدارة الجودة ،مثل ISO

 14001و ،OHSAS 18001حالما يتم تطويره
من قبل الجهات المعنية .وبهدف ا�ستكمال
ت�صميم النظام ،تعمل ال�شركة بالت�شاور مع
�إرن�ست �أند يوينغ على تطوير برنامج تدريبي
بهدف رفع م�ستوى الكفاءة الموظفين ،كما يجري
�أي�ض ًا ت�صميم برنامج تدقيق خا�ص بالطاقة.
نظام �إدارة الطاقة هو نظام �إداري ك�أي �أنظمة
�أخرى ،مثل نظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة،
علم ًا �أن جميع مديري الإدارات المعنية م�س�ؤولون
عن تنفيذ هذا النظام في مناطقهم.
وتخطط �أدنوك للتوزيع �أي�ض ًا لتو�سيع نطاق نظام
�إدارة الطاقة من خالل العمل مع الموردين
والبائعين والمقاولين لرفع الوعي حول الحاجة
�إلى تح�سين �أداء الطاقة و�إيجاد �أف�ضل ال�سبل
لتحقيق هذا الهدف بما يحقق المنفعة لجميع
الأطراف.
ويمار�س فريق الطاقة مهامه في ظل الدعم
الالمحدود والتوجيهات الم�ستمرة من الإدارة
العليا .و�أ�شير هنا �إلى �أن نجاح نظام �إدارة
الطاقة و�أهداف كفاءة الطاقة تعتمد �أي�ض ًا
على الم�شاركة الكاملة وااللتزام من قبل جميع
الموظفين في ال�شركة .وبف�ضل وجود العديد من
القادة ال�شباب المتحم�سين في جميع وحدات
الأعمال والدعم في ال�شركة ،فنحن واثقون ب�أننا
من خالل م�ضافرة جهودنا مع ًا �سنتمكن من
تخطي بمراحل عديدة الهدف المن�شود لل�شركة
والرامي �إلى تحقيق انخفا�ض قدره  10%في
حجم ا�ستهالكنا بحلول العام  2020بالمقارنة
مع ا�ستهالكنا في العام .2014
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