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»أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﺤﻄﺔ »اﻟﺪار«
ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺈﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ

كلمة الرئيس التنفيذي

قبل �أن نبد�أ ا�ستعرا�ض �أبرز المحطات والإنجازات التي
�شهدتها �شركة «�أدنوك للتوزيع» في الربع المن�صرم ،دعونا
نتوجه بمنا�سبة حلول �شهر رم�ضان المبارك ب�أ�سمى �آيات
التهاني والتبريكات �إلى القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات
العربية المتحدة ممثلة بمقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة – حفظه اهلل،
و�إلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة – رئي�س مجل�س الوزراء -حاكم دبي – حفظه اهلل ،و�إلى �صاحب ال�سمو
ال�شيخ محمد بن زايد �آل نهيان ،ولي عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات الم�سلحة،
و�إلى �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء المجل�س الأعلى لالتحاد حكام الإمارات و�إلى
�سمو �أولياء العهود ونواب الحكام والى �شعب دولة الإمارات العربية المتحدة و�إلى �أبناء
الأمتين العربية والإ�سالمية.
ت�شهد «�أدنوك للتوزيع» نمواً م�ستداماً في عملياتها وخدماتها المقدمة ،وتوا�صل تو�سعة
انت�شارها على م�ستوى دولة الإمارات العربية المتحدة .وتعد عمليات الإ�ستحواذ ونقل
الأ�صول التي تقوم بها ال�شركة بنجاح متميز من �أبرز �أركان هذا النمو.
وكانت ال�شركة قد بد�أت المرحلة الأولى باال�ستحواذ بنجاح على  75محطة خدمة من م�ؤ�س�سة «�إمارات» للبترول في المناطق ال�شمالية ،تلتها
�إتفاقية نقل الملكية من �شركة �إينوك لـ  25محطة خدمة في �إمارة ال�شارقة ،حيث نجح فريق العمل بافتتاح �أول محطة في �إطار هذه االتفاقية
وهي محطة «الدار» ،ونحن ن�سعى �إلى �أن ن�ستكمل ت�شغيل جميع المحطات الـ  25في �إطار هذه االتفاقية مع بداية العام القادم  ،2016حر�صاً منا
على تلبية احتياجات عمالئنا والم�ساهمة في حل م�شاكل االزدحام وتقديم الخدمات �إلى عمالئنا في مكان تواجدهم.
ونود �أن ن�سلط ال�ضوء على الإنجازات التي �شهدتها «�أدنوك للتوزيع» خالل الربع الثاني من العام ،حيث عك�ست العمل الجاد في جميع المواقع
وتوجت بنيل جوائز وتكريمات مرموقة �أكدت على المكانة والثقة المرتفعة التي تحظى بها في مجاالت العمليات وتزويد الوقود لقطاع الطيران
والت�سويق والبيئة وال�صحة وال�سالمة ،وتقنية المعلومات وغيرها .وهذه الإنجازات ي�سرنا �أن نرى �أنها تتخذ منحاً ت�صاعدياً عاماً بعد عام.
وانطالقاً من دورنا كم�ؤ�س�سة وطنية ت�شارك في دفع عجلة التنمية المحلية ،ف�إننا دائماً حري�صون على تعزيز مبادرات الم�س�ؤولية االجتماعية
وبخا�صة في �شهر رم�ضان المبارك .وقد �أطلقت ال�شركة مجموعة من المبادرات الهادفة بما فيها تقديم الدعم للم�شاريع الخيرية بما في ذلك
م�شروع «�إفطار �صائم» الذي ُتنظمه م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل �شهر رم�ضان الكريم.
ومن المبادرات الثابتة على �أجندتنا في كل عام ،تقديم التمر والمياه مجاناً لجميع الأخوة والأخوات ال�سائقين عند موعد الإفطار ودعوتهم
للتوجه �إلى محطاتنا القريبة منهم في حال تواجدهم على الطريق بالتزامن مع موعد �آذان المغرب حر�صاً منا على حثهم للت�أني �أثناء القيادة
وعدم الإ�سراع للحاق بموعد الإفطار تفادياً لوقوع �أي حوادث �سير تعر�ضهم �أو تعر�ض المارة �أو الممتلكات العامة للأذى وال�ضرر.
�إن العمل بروح الفريق الواحد والرغبة ال�شديدة التي نتحلى بها جميعاً لتجاوز التحديات ُتعد الدافع الرئي�سي للنجاح،
ونحن ن�سعى خالل الربع القادم �إلى تعزيز هذه القيم لإنجاز الأعمال والمهام بما يتوافق مع �أعلى معايير الجودة ووفقاً
لمتطلبات التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عبد اهلل �ســــالم الظــــاهري
الرئي�س التنفيذي
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أخبار أدنوك للتوزيع

•�سمو ولي عهد ال�شارقة يكرم �شركة «�أدنوك
للتوزيع»
•«�أدنوك للتوزيع» تفوز بلقب «�سوبر براند
الإمارات  »2015للعام الثاني على التوالي
•�أدنوك للتوزيع» ت�ست�ضيف اجتماعات اللجنة
التنفيذية وور�شة عمل «االتحاد العالمي للغاز»
•�أدنوك للتوزيع» تنال اعتماد مجموعة
التفتي�ش الم�شتركة كمركز �إقليمي لت�أهيل
مفت�شي خطوط الطيران
•احتفالية اليوم العالمي للمياه  2015تحت
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للمركبات
•«لنجعل الحفاظ على البيئة �شعارنا كل يوم»
عنوان حملة بالتعاون مع �أكاديمية ال�شيخ
زايد الخا�صة للبنات
•�أدنوك للتوزيع ت�شارك في معر�ض القاهرة
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•م�شاركة ملتقى االعالم البترولي الثاني
لدول مجل�س التعاون الخليجي
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عمل لتقييم الأداء
•ور�شة عمل لدائرة الت�سويق واالت�صال
الم�ؤ�س�سي لبناء الفريق.
•«�أدنوك للتوزيع» ترعى البطل ال�صغير
را�شد الظاهري
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ورئي ــ�س الت ـح ـ ــرير

خـ ــالد مح ــمد هـ ـ ـ ــادي

khalid.hadi@adnoc-dist.ae

مدير التحرير والإخراج الفني

�أمين عبد الرحمن نور الدين
هـيـئ ـ ــة الت ـح ـ ــرير
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افتتاح محطة «الدار» في إمارة
الشارقة أولى المحطات في
إطـــار اتفاقيــــة نقــل األصــول
الموقعة مع إينوك.
قامت �شركة «�أدنوك للتوزيع» ب�إعادة افتتاح محطة «الدار»
في �إمارة ال�شارقة ،وهي المحطة الأولى في �إطار اتفاقية
نقل الأ�صول الموقعة في العام المن�صرم مع �شركة بترول
الإمارات الوطنية «اينوك» ،المملوكة بالكامل لحكومة
دبي ،لنقل  25محطة خدمة غير م�شغلة في ال�شارقة �إلى
�شبكة محطات «�أدنوك للتوزيع.
وتقع محطة «الدار» على �شارع االتحاد باتجاه ال�شارقة
دبي ،وقام بافتتاحها ال�شيخ �سالم بن عبد الرحمن
القا�سمي ،رئي�س مكتب �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة،
بح�ضور عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» وكبار الم�س�ؤولين في ال�شركة
وح�شد من المدعويين من �إمارة ال�شارقة.

نــوال عبدالكريم المنهالي
لبنـ ـ ـ ــى محمد المه ـ ـ ـ ـ ـي ــري
�إبت�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الزعـ ـ ـ ــابي
لو�شيانا بالكويل
�إيـمان عبد الوهاب
عاطف بدر الدين
�أ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عـبد اهلل
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 .2015
تعتبر مجلة �آفــاق الم�صدر الر�سمي لأخبار �شركة �أدنوك للتوزيع.
وي�سمح بالإقتبا�س من المجلة ب�شرط ذكر الم�صدر.
للم�شاركة �أو الح�صول على المعلومات يمكن الإت�صال:
�ص.ب� 4188 .أبوظبــي  -الإمـ ــارات العربي ــة المتح ــدة
هاتف ،02 6959894 :فاك�س02 6722322 :
afaq.edit@adnoc-dist.ae

موضوع الغالف

ال�شيخ �سالم بن عبد الرحمن القا�سمي ،رئي�س مكتب �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،وعبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» وكبار الم�س�ؤولين في ال�شركة وح�شد من المدعويين

«أدنوك للتوزيع» تفتتح أول محطة في إطار
اتفاقية نقل األصول الموقعة مع شركة «إينوك»
قامت �شركة «�أدنوك للتوزيع» ب�إعادة افتتاح حمطة «الدار» يف �إمارة ال�شارقة ،وهي املحطة الأوىل يف �إطار اتفاقية نقل الأ�صول املوقعة يف
العام املن�صرم مع �شركة برتول الإمارات الوطنية «اينوك» ،اململوكة بالكامل حلكومة دبي ،لنقل  25حمطة خدمة غري م�شغلة يف ال�شارقة
�إىل �شبكة حمطات «�أدنوك للتوزيع.
وتقع حمطة «الدار» على �شارع االحتاد باجتاه ال�شارقة دبي ،وقام بافتتاحها ال�شيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي ،رئي�س مكتب �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ،بح�ضور عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» وكبار امل�س�ؤولني يف ال�شركة وح�شد
من املدعويني من �إمارة ال�شارقة.
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وتحتوي المحطة على ثمانية م�ضخات للوقود،
وتقدم خدمات واحة �أدنوك ،ومخبز ،ومنافذ
للوجبات ال�سريعة.
ويعد افتتاح المحطة خطوة هامة للحد من
ال�ضغط على �شبكة «�أدنوك للتوزيع» الموجودة
في الإمارة .كما �ست�سهم في تخفيف االزدحامات
المرورية على محطات الخدمة في الإمارات
المجاورة وبخا�صة �إمارة دبي.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نود �أن نتوجه
في �شركة «�أدنوك للتوزيع» بعميق ال�شكر واالمتنان
والتقدير ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن محمد القا�سمي ،ع�ضو المجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،على دعمه الم�ستمر ورعايته الكريمة
التي كان لها الدور الأهم في تحقيق هذا الإنجاز
الخدمي ،حيث نحر�ص على تقديم خدمات
ومرافق ب�أعلى الم�ستويات وتعزيز تطوير البنية
التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية
المتحدة وبخا�صة �إمارة ال�شارقة».
و�أكد الظاهري« :نود �أي�ض ًا �أن نعرب عن تقديرنا
العميق ل�شركة «�إينوك» ،حيث �أن النجاح في
افتتاح محطة «الدار» جاء بنتيجة التن�سيق

افتتاح المحطة
خطوة هامة للحد
من الضغط على
شبكة «أدنوك
للتوزيع» في إمارة
الشارقة كما
تسهم في تخفيف
االزدحامات المرورية
على محطات
الخدمة في اإلمارات
المجاورة وبخاصة
إمارة دبي

والتعاون الم�شترك الب ّناء في جميع مراحل
االتفاقية ،منطلقين دائم ًا و�أبد ًا من الر�ؤى
الحكيمة والتوجيهات ال�سديدة لقيادتنا الر�شيدة
بتلبية احتياجات العمالء في جميع �أنحاء
الإمارات العربية المتحدة».
و�أ�ضاف الظاهري« :نحن نعمل حالي ًا على افتتاح
بقية المحطات المتوقفة في �إمارة ال�شارقة ،حيث
�سنقوم بافتتاحها تباع ًا عند �إنجاز �أعمال ال�صيانة
والتحقق من جوانب ال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة والجوانب الفنية وغيرها .كما ن�سعى
الفتتاح وت�شغيل كافة محطات الخدمة �ضمن
�إطار اتفاقية تحويل الأ�صول مع �شركة «�إينوك»
مع بداية العام القادم  .2016وتتواجد هذه
المواقع في مناطق مختلفة ب�إمارة ال�شارقة ،الأمر
الذي يعك�س التزامنا الرا�سخ في’�أدنوك للتوزيع‘
بتخفيف الأعباء على عمالئنا والم�ستفيدين من
خدمات المحطة».
وقد �شملت �أعمال التطوير التي �أجرتها ال�شركة
على محطة «الدار» تحويل العالمة التجارية
لـلمحطة الجديدة وتغيير الت�صميم وال�شكل
الخارجي كي تتوافق مع معايير «�أدنوك للتوزيع»
مع الحفاظ على المنتجات والخدمات التي
آفــــــاق العدد السابع 2015
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توفرها المحطة .و�سخرت ال�شركة امكانياتها
وخبراتها لتعزيز المرافق والخدمات وعلى
الأخ�ص مرافق قطاع التجزئة.
وتوا�صل �شركة «�أدنوك للتوزيع» تو�سعها في ال�سوق
المحلية لتلبية االحتياجات المتنوعة لعمالئها
�أينما كانوا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورفعت ال�شركة العدد الإجمالي لمحطاتها بعد
اال�ستحواذ الأول من م�ؤ�س�سة «�إمارات» على 75
محطة خدمة في الإمارات ال�شمالية ،واالتفاقية
الثانية الموقعة مع �شركة «�إينوك» لنقل �أ�صول 25
محطة خدمة في �إمارة ال�شارقة� ،إلى  386محطة
خدمة في جميع �أنحاء الدولة.
�أما في �إمارة ال�شارقة ،تمتلك «�أدنوك للتوزيع»
حالي ًا  31محطة خدمة ،بالإ�ضافة �إلى  29محطة
8
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نود �أن نتوجه في �شركة «�أدنوك
للتوزيع» بعميق ال�شكر واالمتنان
والتقدير ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن محمد
القا�سمي ،ع�ضو المجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،على دعمه
الم�ستمر ورعايته الكريمة التي
كان لها الدور الأهم في تحقيق
هذا الإنجاز الخدمي

موضوع الغالف

تم اال�ستحواذ عليها من م�ؤ�س�سة «�إمارات» �إلى
اليوم .كما �أنجزت ال�شركة �إلى اليوم نقل �أ�صول
 20محطة في �إطار االتفاقية الموقعة مع �شركة
«�إينوك» التي ت�شمل  25محطة �إجما ًال.

و�ستقوم ال�شركة في �شهر يوليو القادم
بافتتاح ثالث محطات خدمة في �إمارة
ال�شارقة تم االنتهاء من بنائها وهي
محطات ال�سيوح ،البديع ،وكورني�ش
ال�شارقة .كما تمتلك �أي�ض ًا  7محطات
خدمة في طور الت�صميم ،تعمل على
�إنجاز �أعمال االن�شاءات لها كي يتم
افتتاحها بعد ذلك في �إمارة ال�شارقة.
آفــــــاق العدد السابع 2015
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سمو ولي عهد الشارقة يكرم «أدنوك للتوزيع»
لدعمها فعالية العرس الجماعي الثالث
كرم �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ،ويل العهد نائب
حاكم ال�شارقة� ،شركة «�أدنوك للتوزيع» نظراً مل�ساهمتها بدعم حفل العر�س
اجلماعي الثالث الذي نظمته «جمعية ال�شارقة اخلريية» م�ؤخراً.
وت�سلم التكريم عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»
بح�ضور كل من ال�شيخ ع�صام بن �صقر القا�سمي ،رئي�س مجل�س �إدارة جمعية ال�شارقة
الخيرية الرئي�س التنفيذي للجمعية ،وعبد اهلل �سلطان بن خادم ،الع�ضو التنفيذي لجمعية
ال�شارقة الخيرية والمدير التنفيذي للجمعية.
تفخر �شركة «�أدنوك للتوزيع» بتقديم الدعم لجمعية ال�شارقة الخيرية وبنجاح فعالية
العر�س الجماعي الثالث ،وذلك بنا ًء على التزامها الرا�سخ ببرامج التنمية المجتمعية
وتتعهد بموا�صلة �سيا�ستها الرامية لتمكين �أفراد وم�ؤ�س�سات المجتمع بدولة الإمارات.
10
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أخبار أدنوك للتوزيع

«أدنوك للتوزيع» تفوز بلقب «سوبر براند
اإلمارات  »2015للعام الثاني على التوالي
وت�سلم الجائزة عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،وجاء نيل هذه
الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي نظر ًا
لتميز �أداء ال�شركة في ت�سويق وتوزيع المنتجات
والخدمات البترولية في دولة الإمارات العربية
المتحدة وعلى م�ستوى المنطقة والعالم.
وي�ؤكد فوز «�أدنوك للتوزيع» بهذا اللقب على
الح�ضور القوي والثقة التي تتمتع بها عالمتها
التجارية وتزايد ثقة عمالئها عام ًا بعد عام
بخدماتها ومنتجاتها المقدمة.
وتعمل ’�أدنوك للتوزيع‘ على تطوير خدماتها ب�شكل
متوا�صل انطالق ًا من توجيهات قيادتنا الر�شيدة
ك�شركة وطنية رائدة ت�ضع على ر�أ�س �أولوياتها
تقديم الخدمات التي ت�صب �أو ًال في �صالح

المواطنين .كما تولي ال�شركة لموظفيها الإهتمام
الالزم مع الأخذ بعين االعتبار م�س�ؤوليتها تجاه
المجتمع والمحافظة على البيئة وتحقيق �أعلى
م�ستويات ال�صحة وال�سالمة.
تدير اليوم ’�أدنوك للتوزيع‘ �شبكة وا�سعة من
محطات الخدمة والمتاجر ال�صغيرة وفق
�أحدث مخرجات التكنولوجيا وبمهنية عالية في
خدمة العمالء .كما تقدم ال�شركة �أي�ض ًا خدمات
تزويد الطائرات وال�سفن بالوقود� ،إ�ضافة �إلى
�إنتاج زيوت �أدنوك العالية الجودة والمطابقة
للموا�صفات العالمية والتي يتم ت�سويقها محلي ًا
وكذلك ت�صديرها عبر �أ�سواق دول مجل�س التعاون
الخليجي وال�شرق الأو�سط وال�شرق الأق�صى
و�أفريقيا و�أوروبا.

نالت شركة
بترول أبوظبي
الوطنية للتوزيع
جائزة «سوبر براند
اإلمارات  »2015التي
يمنحها «مجلس
سوبر براندز» ،وهو
أكبر هيئة عالمية
مستقلة ُتعنى
بتقييم العالمات
التجارية.
آفــــــاق العدد السابع 2015
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أدنوك للتوزيع» تستضيف اجتماعات اللجنة
التنفيذية وورشة عمل «االتحاد العالمي للغــاز»
ا�ست�ضافت �شركة «�أدنوك للتوزيع» يف �أبوظبي خالل الفرتة بني  26 – 24من مار�س املن�صرم اجتماعات اللجنة التنفيذية لالحتاد
العاملي للغاز وور�شة العمل التي اقيمت حتت عنوان «الغاز وم�صادر الطاقة املتجددة» ،وذلك حتت رعاية عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي لل�شركة.
و�شمل برنامج عمل اجتماعات اللجنة التنفيذية
لالتحاد العالمي للغاز في �أبوظبي عقد اجتماعات
فنية اقيمت في �إطار التح�ضيرات لم�ؤتمر الغاز
العالمي ،وهو الفعالية الأهم على �أجندة االتحاد
14
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الدولي .بالإ�ضافة �إلى تنظيم ور�شة عمل تحت
عنوان «الغاز وم�صادر الطاقة المتجددة» ،وهي
ور�شة عمل مفتوحة لجميع الوفود الم�شاركة في
اجتماعات اللجنة التنفيذية لالتحاد.

و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :ي�سرنا ا�ست�ضافة
اجتماعات اللجنة التنفيذية لـ ’االتحاد العالمي
للغاز‘ الذي ناق�ش �أبرز توجهات قطاع الغاز

أخبار أدنوك للتوزيع

بمنظوره العالمي ،و�أبرز المحطات القادمة على
�أجندة االتحاد العالمي .ونحن في �شركة ’�أدنوك
للتوزيع‘ نعمل وفق ًا لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة
لتوفير �أحدث و�أف�ضل المنتجات للجمهور في
دولة الإمارات ،وبنا ًء على ذلك نحر�ص على
مواكبة التوجهات العالمية في مجال قطاع
الغاز وهو الوقود النظيف والمنا�سب لمختلف
االحتياجات من المنازل وحتى القطاعات
ال�صناعية والمتخ�ص�صة».
بدوره �صرح جيروم فيرير ،رئي�س «االتحاد
العالمي للغاز»« :ي�سرنا �أن نتواجد في �أبوظبي
لعقد االجتماع الف�صلي للجنة التنفيذي لالتحاد
العالمي للغاز وتنظيم ور�شة عمل خا�صة ’الغاز
وم�صادر الطاقة المتجددة‘ وذلك بالتعاون
مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ’ايرينا‘،
ايمان ًا منا ب�أن الغاز من �أهم م�صادر الطاقة
التي ت�سهم في تطوير اعتماد الطاقة المتجددة
حول العالم».
يذكر �أن االتحاد العالمي للغاز كان قد ت�أ�س�س
في العام  .1931ويعد منظمة عالمية غير ربحية
ومقر �أمانته حالي ًا هي في �أو�سلو بالنرويج.
وتتمثل مهمة االتحاد العالمي للغاز في الترويج
للغاز ك�أحد المكونات الرئي�سية في المنظومة
العالمية للطاقة المتجددة ،وي�ضطلع االتحاد
�أي�ض ًا بمهمة الترويج لل�سيا�سات والتقنيات
والآليات االقت�صادية لهذا القطاع عالمي ًا.
وي�ضم االتحاد حالي ًا �أكثر من  140ع�ضو ًا من
ال�شركات والم�ؤ�س�سات النا�شطة في القطاع التي
تنتمي �إلى  91دولة عالمية وتمثل ما يزيد عن
 %97من ال�سوق العالمية لقطاع الغاز .ويغطي
�أع�ضاء االتحاد كافة مفا�صل �سل�سلة القيمة
بد ًء من اال�ستك�شاف و�صو ًال �إلى االنتاج والنقل
با�ستخدام الأنابيب والغاز الطبيعي الم�سال
وتوزيع الغاز وا�ستهالكه من قبل العمالء
النهائيين.
آفــــــاق العدد السابع 2015
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«أدنـوك للتـوزيع» تنال اعتماد مجموعة التفتيش
المشتركة كمركز إقليمي لتأهيل مفتشي خطـوط
الطيـران
نالت دائـرة عمليـات تزويـد وقـود الطـائرات يف �شركة «�أدنـوك للتوزيـع» م�ؤخراً اعتمـاد «جمموعـة التفتيـ�ش امل�شـرتكة» ( )JIGملركـز
التـدريـب التابـع لهـا ،ويتيح هذا االعتماد للدائرة ا�ست�ضافة مقررات التدريب املعتمدة من قبل «جمموعة التدريب امل�شرتكة» لت�أهيـل
مفت�شي �شـركات تزويـد وقـود الطـائرات العامليـة الأع�ضـاء يف املجموعة.
وي�أتــى ح�صــول دائـرة عمليـات تزويـد الطـائرات
في «�أدنـوك للتوزيـع» على هـذا الإعتمـاد بعـد
النجـاح الـذي حققـته با�ســت�ضافة دورة التفتيـ�ش
التي �أقامتهـا المجمـوعة م�ؤخــر ًا بمركـز التدريـب
والعمليات الخـا�ص بها والملحـق بمبانـي ال�شــركة
في م�سـتودع وقـود الطـائرات في مطـار �أبوظبي
الدولـي.
وت�ضم «مجموعة التفتي�ش الم�شتركة» �أع�ضاء
من �أبرز و�أهم ال�شركات العالمية المتخ�ص�صة
في مجال تزويد الوقود لقطاع الطيران .وتعمل
المجموعة على الو�صول �إلى معايير عالمية معتمدة
ومراقبة جودة عمليات تزويد الوقود ،حيث يتم
الم�صادقة على هذه المعايير واعتمادها من قبل
كافة الجهات المعنية عالمي ًا في هذا القطاع.
16
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و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»�« :أكدت �شــركة �أدنـوك
للتوزيـع اهتمـامها الم�سـتمر وجهودها المتوا�صلة
في تطـوير امكانياتها الب�شـرية والت�شــغيلية بهدف
الحفـاظ على جـودة عمليـاتها وتحقيـق الريـادة
فى مجـال عمليـات تزويـد الطـائرات».
و�أ�ضاف الظاهري�« :إن ح�صـول دائـرة عمليـات
تزويـد الطـائرات على اعتمـاد مجمـوعة التفتيـ�ش
الم�شـتركة لمـركز التدريـب الخـا�ص كمركـز
اقليمي لتدريـب وت�أهيـل مفت�شـي مجمـوعة
التفتيـ�ش الدوليـة ( )JIGيترجـم ريـادة مـركز
التدريـب التابع لهـذه الدائـرة ومهنيتـه العاليـة
فى �إعـداد وت�أهيـل الكـوادر الفنيـة ذات الخبـرة
للإ�سـتفادة منهـا لتقـديم جميـع �أ�شــكال الدعــم

الفنـى والمهنـى لعمـالئنـا و�شـركائنا».
وتمتلك �شــركة «�أدنـوك للتوزيـع» �شــبكة وا�سـعة
من الخـدمات المتخ�ص�صة وتـزود �أكثـر من
«� »200شـركة طيـران عالميـة من خـالل تواجـدها
في  7مطـارات منت�شرة على م�ســتوى الدولـة.
وتعتمد ال�شركة في عملياتها على �أحـدث التقنيـات
المتوافقـة مـع المعاييـر والموا�صفـات الفنيـة
العالميـة فى قطـاع الطيــران.
يذكر �أن دائـرة عمليـات تزويـد الطـائرات في
«�أدنـوك للتوزيـع» كانت قـد ح�صلت على اعتمـاد
« الإتحـاد العالمـى للنقـل الجـوى – �إيـاتا»
( )IATAب�إعتبـار مركـز التدريب التابع لهـا
مركـز ًا �إقليميـ ًا لتـدريب مفت�شـي �شـركات الطيـران
العالميـة التابعـة للإتحـاد.

أخبار أدنوك للتوزيع

تحت شعار «المياه والتنمية المستدامة»

«أدنـــوك للتــــوزيع» تحتفي
باليوم العالمي للمياه 2015
نظمت �شركة �أدنوك للتوزيع احتفالية خا�صة باليوم العاملي للمياه لعام
 ، 2015تزامناً مع االحتفال ال�سنوي الذي تنظمه منظمة الأمم املتحدة
والذي ي�صادف يف  22مار�س من كل عام ،حيث اقيمت احتفاالت هذا
العام حتت �شعار «املياه والتنمية امل�ستدامة».
وح�ضر عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» هذه
المبادرة في المن�صة الخا�صة التي �أقامتها ال�شركة بهدف ن�شر الر�سائل التوعوية
للجمهور حول المنا�سبة وذلك في دلما مول ب�أبوظبي.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري« :نحن في �شركة «�أدنوك للتوزيع» نفخر ب�أن نن�ضم
�إلى الجهود العالمية التي ترمي �إلى �ضمان ح�صول كل �إن�سان على حقه من المياه
النظيفة التي يحتاج �إليها للعي�ش الكريم واال�ستقرار .ون�سعى �إلى موا�صلة م�ساعينا
الرامية للحد من ا�ستهالك الثروة المائية وا�ستثمارها بال�شكل الأن�سب والأف�ضل في
مختلف مرافق البنية التحتية والمنتجات والخدمات التي نقدمها».
و�أ�ضاف الظاهري« :نحر�ص على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في دولة
الإمارات ل�صون موارد المياه ودفع عجلة التنمية المجتمعية الم�ستدامة وال�شاملة،
انطالق ًا من توجيهات القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات ب�أن هذه المهمة هي م�س�ؤولية
م�شتركة ت�شمل جميع �أفراد المجتمع والجهات المعنية والقطاعات االقت�صادية
�أي�ض ًا».
آفــــــاق العدد السابع 2015
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بالتعاون مع
«ترخيص شـرطة أبوظبـي»
«حملة توعوية وتثقيفيــــة
عن خدمات الفحص الفني
للمركبات»
�شاركت «�أدنوك للتوزيع» كرا ٍع رئي�سي يف فعاليات احلملة التوعوية التي نظمتها �إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني التابعة للقيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ،حيث �سلطت ال�ضوء على خدماتها املقدمة للفح�ص الفني لل�سيارات على مدار ال�ساعة.
وقد تم تنظيم الحملة في مارينا مول ب�أبوظبي
وقام بافتتاح الحملة العميد مهند�س ح�سين
�أحمد الحارثي ،مدير عام العمليات المركزية في
�شرطة �أبوظبي وكبار ال�ضباط ومدراء الإدارات،
ومحمد عبيد الظاهري ،نائب �أول الرئي�س
التنفيذي – مبيعات التجزئة في �شركة «�أدنوك
للتوزيع» بالإ�ضافة �إلى عدد من كبار المدراء في
ال�شركة.
و�أكد خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
18
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والإت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع» حر�ص
ال�شركة على التعاون مع القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي – �إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقين
لتثقيف العمالء والجمهور حول خدماتنا المقدمة
على مدار ال�ساعة للفح�ص الفني للمركبات والتي
تهدف �إلى ت�سهيل الإجراءات على الجمهور
والعمالء عم ًال بتوجيهات قيادتنا الر�شيدة.
وقد تم خالل هذه الحملة عر�ض فلم ت�سجيلي
بالمراحل التف�صيلية لفح�ص المركبات وتوزيع

من�شورات توعوية حول خدماتنا المقدمة .ومن
المقرر �أن يتم تو�سعة نطاق هذه الحملة التوعوية
كي ت�شمل مدينة العين بهدف الو�صول �إلى �أكبر
�شريحة ممكنة من العمالء.
وتوا�صل �شركة «�أدنوك للتوزيع» افتتاح مراكز
جديدة لفح�ص المركبات في مختلف �أنحاء
�إمارة �أبوظبي وفق ًا لخطتها التو�سعية وتما�شي ًا
مع احتياجات العمالء المتزايدة على منتجات
وخدمات ال�شركة.

أخبار أدنوك للتوزيع

بالتعاون مع
أكاديمية زايد الخاصة للبنات
«أدنوك للتوزيع» ترعى فعالية
«لنجعل الحفاظ على البيئة
شعارنا كل يوم»

قامت �شركة «�أدنوك للتوزيع» برعاية فعالية «لنجعل احلفاظ على البيئة �شعارنا كل يوم»
التي نظمتها �أكادميية ال�شيخ زايد اخلا�صة للبنات بتاريخ  10مار�س املن�صرم .وهدفت �إىل
ن�شر الوعي حول ق�ضايا البيئة و�أمن و�سالمة املجتمع املحلي يف دولة الإمارات ،وذلك من
خالل تنظيم �أن�شطة وم�سابقات خمتلفة �شاركت فيها طالبات املدر�سة.

و�شارك عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» في الفعالية
الخا�صة التي نظمتها الأكاديمية لتكريم الفائزين
في الم�سابقات والأن�شطة المتنوعة التي تم
تنظيمها في �إطار هذه الفعالية.
وا�شتملت الأجندة المنوعة لفعالية «لنجعل
الحفاظ على البيئة �شعارنا كل يوم» تنظيم
م�سابقات لمختلف المراحل الدرا�سية في
�أكاديمية زايد الخا�صة للبنات بما في ذلك
�أن�شطة ر�سم وتلوين حول حماية الحياة البرية
في دولة الإمارات .بالإ�ضافة �إلى �أن�شطة موجهة
حول �إعادة ا�ستخدام الأطعمة والم�شروبات في
المنازل وذلك بهدف الحد من مخلفات الطعام
والإ�سهام في محاربة ظاهرة نق�ص الغذاء حول

العالم.
وقد �شملت الفعالية �أي�ض ًا تنظيم �أن�شطة
توعوية حول نموذج عمل محطات الخدمة
الذكية وال�سالمة المرورية والحد من تلوث
الهواء .وت�ضمنت �أي�ض ًا ن�صائح حول ال�سالمة
في المنزل بما في ذلك ن�صائح �أثناء تح�ضير
الطعام وال�سالمة عند ا�ستخدام ا�سطوانات
الغاز وا�ستخدام الكهرباء والحد من ا�ستهالك
الطاقة.
كما تطرقت الحملة �أي�ض ًا �إلى �أهمية حماية
الحياة البحرية والأخطار العامة المحدقة
ببحارنا والحيوانات المهددة بالإنقرا�ض وكيف
من الممكن �أن ي�ؤدي فقدانها �إلى ت�أثر محيطنا
الحيوي بالمجمل.
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تستعرض محفظة منتجاتها من الزيوت

«أدنــوك للتوزيــع» تشــارك في

معرض القـاهرة الدولـي

ا�ستعر�ضت «�أدنوك للتوزيع» حمفظتها املتنوعة من منتجات زيوت
املحركات� ،أثناء م�شاركتها يف فعاليات معر�ض القاهرة الدويل .و�ضم
وفد ال�شركة �إىل املعر�ض كل من نا�صر احلمادي ،نائب �أول الرئي�س
التنفيذي – املبيعات التجارية ،وخالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة
الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي.
وقد زار جناح ال�شركة يف املعر�ض املهند�س �إبراهيم حملب ،رئي�س
جمل�س الوزراء امل�صري ،يرافقه عدد من كبار امل�س�ؤولني .وقد ا�ستمع
رئي�س الوزراء امل�صري خالل زيارته �إىل �شرح حول املنتجات ذات ال�سوية
العالية التي تقدمها �شركة «�أدنوك للتوزيع» .ويعد معر�ض القاهرة
الدويل مبثابة من�صة متميزة لت�سويق املنتجات واخلدمات ،كما ي�ساعد
العار�ضني على تقدمي منتجاتهم اجلديدة �إىل �أ�سواق م�صر وال�شرق
الأو�سط.
وكانت دولة الإمارات العربية املتحدة �ضيف �شرف الدورة الـ  48ملعر�ض
القاهرة الدويل ،وقد حققت م�شاركة «�أدنوك للتوزيع» النجاح امل�أمول
من حيث ا�ستقطاب اهتمام امل�ستثمرين احلا�ضرين للمعر�ض ف�ض ً
ال عن
ممثلي ال�شركات امل�صرية.
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في إطار وفد مجموعة شركات «أدنوك»

«أدنوك للتوزيع» تســجل حضورها في فعاليات
ملتقى اإلعـالم البترولي لدول مجلـس التعـاون
�شاركت «�أدنوك للتوزيع» �ضمن وفد جمموعة �شركات �أدنوك التي ح�ضرت فعاليات ملتقى الإعالم البرتويل ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،والذي ا�ست�ضافته العا�صمة ال�سعودية الريا�ض ونظمته وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�سعودية.
وهدف امللتقى �إىل تعزيز التعاون والتن�سيق بني الإدارات والدوائر املعنية بالإعالم يف �شركات النفط اخلليجية ،و�إىل تعزيز
الثقافة الإعالمية البرتولية ملواجهة التحديات والق�ضايا الراهنة.
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احتفالية خـاصة
في
«أدنـوك للتـوزيع»
بمناسبة يوم األم
نظمت �شركة �أدنوك للتوزيع احتفالية خا�صة
مبنا�سبة عيد الأم مب�شاركة فاعلة من اللجنة
الن�سائية والثقافية بنادي ال�شركة.
وتخلل االحتفالية �إلقاء كلمة لعبد اهلل �سامل
الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،وتكرمي
لبع�ض الأمهات العامالت يف ال�شركة .كما تخلل
الإحتفال تقدمي فلم ت�سجيلي عن م�ساهمة
الن�ساء الفاعلة يف جمتمع دولة الإمارات العربية
املتحدة.
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اإلدارة العليـــــا
ألدنوك للتوزيع
تعقد ورشة عمل
لتقييم األداء
عقدت الإدارة العليا لأدنوك للتوزيع ور�شة عمل لتقييم
الأداء امل�ؤ�س�سي خالل الفرتة بني �شهري يناير و�أبريل
املن�صرمني .و�شارك يف الور�شة الرئي�س التنفيذي ونواب
�أول الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س.
وقد �شجعت الأن�شطة واملناق�شات التي ت�ضمنتها ور�شة
العمل على تعزيز روح فريق العمل ،كما ركزت على
تعزيز التوا�صل فيما يتعلق با�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
و�أولوياتها القادمة.
آفــــــاق العدد السابع 2015
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دائرة التسويق واالتصال المؤسسي
تنظم ورشة عمل لبناء الفريق

نظمت دائرة الت�سويق
واالت�صال امل�ؤ�س�سي ور�شة
عمل لبناء الفريق �شارك
بها معظم موظفي الدائرة من
�إدارات الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي
والعالقات العامة و�إدارة التوا�صل مع
العمالء.
وهدف هذا الن�شاط �إىل تعزيز روح العمل اجلماعي
بني موظفي الدائرة ،الأمر الذي ينعك�س بالإيجاب على
انتاجية املوظفني وي�سهم بالإرتقاء ببيئة العمل.
24
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«أدنوك للتوزيع» ترعى

البطل الصغير راشد الظاهري
الطفل القادم من أبوظبي رفع علـــم اإلمارات
بكل فخر في إيطاليا بعد أن حقق فوزًا تاريخيًا
ا�ستطاع البطل ال�صغري را�شد الظاهري البالغ من العمر �سبع �سنوات �أن يحفر ا�سمه
يف تاريخ ريا�ضة �سباق ال�سيارات يف دولة الإمارات العربية املتحدة عندما �أ�صبح �أ�صغر
�إماراتي على الإطالق يفوز يف �سباق الكارت الر�سمي على ال�ساحة الدولية ،وذلك
ب�إحرازه فوزاً تاريخياً وبكل جداره يف بطولة بارولني التي عقدت يف �سيينا� ،إيطاليا
م�ؤخراً.
وقدم را�شد �أدا ًء رائعاً باعتباره �أ�صغر طفل يف املجموعة وقد ان�ضم �إىل ال�سباقات يف
وقت مت�أخر .وت�أتي رعاية «�أدنوك للتوزيع» للبطل ال�صغري را�شد ،انطالقاً من التزامها
ك�شركة وطنية رائدة حتر�ص على رعاية كافة جوانب التنمية ال�شاملة للمجتمع يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
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صالحة بالل سعيد،
مدير إدارة التوظيف

استراتيجية
فرق العمل
المتخصصة
أهم عوامل
نجاح اإلدارة

تعد �إدارة التوظيف التابعة لدائرة الموارد
الب�شرية الع�صب الرئي�سي للقوى العاملة
في �شركة «�أدنوك للتوزيع» ،حيث تخت�ص
الإدارة ب�شكل رئي�سي بتوظيف جميع موظفي
ال�شركة من م�ستويات الإدارة العليا وحتى
موظفي محطات الخدمة .مجلة «�آفاق» كان
لها لقاء مع �صالحة بالل �سعيد ،مدير �إدارة
التوظيف التي ت�سلط ال�ضوء على �أهمية
عمل هذه الإدارة الحيوية.
الهيكل التنظيمي لإلدارة

تبد�أ �إدارة التوظيف في كل عام جديد با�ستالم
خطط القوى العاملة في �شركة «�أدنوك للتوزيع»
بما في ذلك خطط التوطين وخطط �إ�شغال
26
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مختلف الوظائف ال�شاغرة الأخرى �سوا ًء على
الم�ستوى المتخ�ص�ص �أو على م�ستوى موظفي
محطات الخدمة.
ويتم تخطيط القوى العاملة �سنوي ًا من خالل
التوا�صل مع كافة الدوائر والإدارات المعنية
في ال�شركة لتحديد احتياجاتها وبالتالي و�ضع
ميزانية ال�شركة للقوى العاملة .ومن ثم يتم تلبية
هذه االحتياجات بالتن�سيق مع الدوائر والإدارات.
�أما بالن�سبة للتوطين فيتم و�ضع الن�سبة
الم�ستهدفة بح�سب خطة ال�شركة اال�ستراتيجية
الطويلة الأمد.
وعقب ذلك ،تعكف �إدارة التوظيف على و�ضع

تحت الضوء

خطط داخلية لدرا�سة كيفية تق�سيم العمل لتلبية
هذه االحتياجات ،وذلك من خالل محللي الإدارة
المخت�صين بكافة مجاالت التوظيف.
وتقول �صالحة« :منذ تاريخ  2008ومع ت�سلمي
م�س�ؤولية الإدارة ،قمنا باتباع ا�ستراتيجية تكوين
فرق عمل داخل الإدارة ،ولعل هذه المبادرة هي
�أحد �أهم �أ�سرار نجاح �إدارة التوظيف».
وفرق العمل تم تق�سيمها ح�سب طبيعة الوظائف
المراد مل�ؤها :فريق عمل لموظفي المحطات،
فريق عمل لتوظيف المواطنين ،فريق عمل
لتعبئة ال�شواغر ذات الم�ؤهالت العالية ومن ذوي
الخبرات الطويلة الذين تحتاجهم ال�شركة ،فريق
عمل يقوم بتوظيف الموظفين عن طريق ال�شركات
المتعاقد معها وفق اتفاقية التعهيد المبرمة على
م�ستوى �شركات البترول.

استراتيجية
اإلدارة بتقسيم
المسؤوليات
إلى فرق عمل
متخصصة هي
أحد أبرز أسباب
النجاح

فريق عمل التوطين

تقول �صالحة« :دخلت �أدنوك للتوزيع في العام
 2012في منحى جديد كلي ًا فيما يتعلق بالتزامها
بتوظيف المواطنين ،وقد تمثل هذا الإلتزام من
خالل م�شاركتها بمبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه
اهلل)  -مبادرة �أب�شر .ومن �أهم الإنجازات التي
حققتها ال�شركة في هذا ال�صدد نجاحها بتلبية
�أهداف مبادرة اب�شر بالكامل ،حيث التزمت
ال�شركة بتعيين ما يزيد عن �ألف موظف مواطن
م�سجلين في مجل�س �أبوظبي للتوطين خالل فترة
� 4سنوات من �إطالق المبادرة من قبل وزارة
�ش�ؤون الرئا�سة في دولة الإمارات.
وت�ضيف �صالحة« :ولقد ا�ستوعبت ال�شركة �أول
دفعة من هذه المبادرة في �شهر �سبتمبر من
عام  .2012وكي نتمكن من الو�صول لهذا الهدف
وبغر�ض اختيار �أف�ضل الكفاءات المتاحة ،تم
ا�ستحداث �أفكار جديدة باالعتماد على �إبداع
ال�شباب العامل في الإدارة ،وتمثل ذلك بتنظيم
ور�ش عمل يتم خاللها ا�ست�ضافة ما ال يقل عن
 50مواطن متقدم بح�سب التخ�ص�ص المطلوب
وح�سب الجن�س المطلوب .وخالل ور�ش العمل
يتم تعريف المتقدمين من خالل عر�ض وا�ضح
با�ستخدام جميع الو�سائل الم�ساعدة بال�شركة
و�أن�شطتها والوظائف المتاحة وتفا�صيل بيئة
و�أوقات العمل والمالب�س الر�سمية وغير ذلك من
المعلومات ال�ضرورية».
«وقد افادت هذه المبادرة �إلى حد كبير في �شرح
كامل لطبيعة العمل في �شركة �أدنوك للتوزيع
وبخا�صة في محطات الخدمة .ومن الأفكار
الإبداعية الأخرى تبرز مبادرة لجنة توظيف
المواطنين الداخلية في �شركة �أدنوك للتوزيع
التي �ساعدت جد ًا في توظيف المواطنين .وقد
�ساهمت هذه اللجنة في تعيين الأف�ضل ،حيث �أن
المقابالت التي تقوم بها كلها مبنية على �أ�سا�س

الكفاءات والجدارات ال�شخ�صية التي يمكن من
خاللها بناء موظف متمكن من �أداء عمله».

نجحت أدنوك
للتوزيع بتحقيق
أهداف مبادرة
أبشر بشكل
باهر ،حيث
نجحت بتوظيف
ما يزيد عن ألف
موظف مواطن
خالل ثالث
سنوات

فريق عمل الشواغر

وفي ال�سنوات الأخيرة �أي�ض ًا بد ًء من العام 2012
تم توزيع العمل داخلي ًا �إلى فريق عمل مخت�ص
بملء ال�شواغر الوظيفية المختلفة في ال�شركة
ووفق ًا الحتياجاتها ،وقد تم دعم جهود موظفي
الإدارة ب�أحدث التطبيقات الإلكترونية التي
ت�ساعد في البحث عن المر�شحين وتحديدهم.
وقد �أ�سهمت هذه التطبيقات �إلى حد كبير في
حفظ ال�سير الذاتية ،ومتابعة تطور المتقدمين
بجميع مراحل التوظيف وتعزيز التوا�صل مع جميع
المتقدمين .كما توفر الإدارة لمحللي التوظيف
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اال�شتراك في �أحدث المواقع الإلكترونية كي يتم
التوا�صل مع ذوي االخت�صا�ص ب�صورة مبا�شرة
توفير ًا للوقت والجهد والتكلفة.
دعم عمليات االستحواذ

ت�شرح �صالحة عن الدور الهام الذي تقوم به
الإدارة لدعم جهود عمليات اال�ستحواذ التي تقوم
بها �أدنوك للتوزيع على م�ستوى دولة الإمارات،
وتقول لقد قمنا با�ستيعاب ونقل معظم موظفي
محطات الخدمة من م�ؤ�س�سة الإمارات العامة
للبترول «�إمارات» �إلى مالك ال�شركة تحت مظلة
اال�ستحواذ ،كما اجريت مقابالت �شخ�صية وفنية
لمعظم الموظفين الذين يعملون في الم�ستودعات
تمهيد ًا ال�ستكمال �إجراءات تعيينهم على مالك
�أدنوك للتوزيع.
الوظائف غير التقليدية
للمواطنين

لم يكن يوم ًا عمل المواطنين في محطات الخدمة
�أمر ًا م�ألوف ًا� ،إال �أن اال�ستراتيجية الحكيمة
ل�شركة �أدنوك للتوزيع وعر�ضها لهذه الوظائف
بطريقة مدرو�سة نتج عنه �إقبال ال مثيل له من
قبل المواطنين من جميع �إمارات الدولة ومن
الجن�سين.
رحالت التوظيف

تقول �صالحة« :لقد نجحنا من خالل رحالت
التوظيف التي نقوم بها �إلى البلدان التي ن�ستقدم
منها عمال المحطات ب�شكل مبا�شر في و�ضع
ممار�سات تعد من الأنجح في هذا المجال،
حيث تم ت�أ�سي�س �شراكات دائمة مع �شركات
التوظيف مما انعك�س ايجابي ًا على النوعية التي
يتم اختيارها للعمل بمحطات الخدمة .وقد �أ�سهم
التعاقد مع �شركات التوظيف مبا�شرة في بلدانها
بالفائدة على موظفي محطات الخدمة و�ضمن
لهم حقوقهم ب�شكل �أكبر .وفي كل رحلة توظيف
نقوم بها للخارج نعود بعدد ما ال يقل عن 300
28

آفــــــاق العدد السابع 2015

موظف لمحطات الخدمة.
نبذة عن صالحة بالل

• ان�ضمت �صالحة بداي ًة �إلى �شركة �أدنوك
للتوزيع في العام  1995ك�ضابط �أول �ش�ؤون
موظفين .وللذكرى فقد ترافق ان�ضمامها مع
انتقال �أدنوك للتوزيع �إلى المبنى الحالي في
�شارع ال�سالم.
• وفي العام  1998تمت �إعادة هيكلة �ش�ؤون
الموظفين ،ومن ثم كانت �صالحة بالل �أول
�سيدة ت�شغل من�صب مدير �إدارة التوظيف
وتخطيط القوى العاملة على م�ستوى �شركة
�أدنوك ومجموعة �شركاتها.
• وفي عام  2002تم �إجراء تدوير داخلي
في ال�شركة لمدراء الإدارات و�شغلت �صالحة
من�صب مدير �إدارة �ش�ؤون الموظفين التي
ت�ضطلع بم�س�ؤولية ال�ش�ؤون الداخلية للموظفين.
• وقد تم انتدابها في العام  2006لمدة �سنة
�إلى م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ورئي�ستها الأعلى
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،للإن�ضمام
�إلى لجنة الموارد الب�شرية ولو�ضع القواعد
الرئي�سية للموارد الب�شرية بالم�ؤ�س�سة.
• حا�صلة على عدد كبير من الجوائز
والتكريمات الداخلية والخارجية.
يوم خارج أدنوك للتوزيع

تحب �صالحة بالل الحياة الأ�سرية ،وتمنح جل
وقتها لأ�سرتها ،كما تحب ال�سفر دائم ًا واكت�شاف
الطبيعة.
كلمة أخيرة

�أنا احب �أدنوك للتوزيع و�شهادتي فيها مجروحة
وقد ق�ضيت فيها حوالي ن�صف عمري و�أكن لكل
واحد فيها الحب واالحترام ،و�أنا �أ�شعر بالفخر
حين �أرى هذا النمو والتطور المتوا�صل الذي
ت�شهده ال�شركة على جميع الأ�صعدة.

صالحة بالل
أول سيدة
تشغل منصب
مدير إدارة
على مستوى
مجموعة
شركات أدنوك

AT SEA

WITH VOYAGER AND
OTHER PRODUCTS
ON THE ROAD

IN THE AIR

للتوزيع
توسعية
أدنوك
مشاريع
أخبار

في إطار استراتيجية تعزيز شبكة محطات الخدمة في المناطق الشمالية

افتتاح محطة «البداير» في إمارة الشارقة
افتتحت «�أدنوك للتوزيع حمطة «البداير» للخدمة يف منطقة املدام ب�إمارة ال�شارقة ،وذلك يف �إطار نهج ال�شركة التو�سعي يف املناطق
ال�شمالية وحر�صاً منها على تلبية احتياجات عمالئها املتزايدة.
وتم افتتاح المحطة بح�ضور محمد ح�سن
الزعابي ،نائب الرئي�س لدائرة مبيعات التجزئة
للإمارات ال�شمالية في «�أدنوك للتوزيع» وعدد من
كبار موظفي ال�شركة وال�ضيوف.
وت�ضم المحطة الجديدة  3جزر لتعبئة الوقود
تحتوي على  6م�ضخات كما ت�ضم متجر واحة
�أدنوك ومطعم للوجبات ال�سريعة.
و�ص َرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»« :ي�أتي
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افتتاح محطة ’البداير‘ ب�إمارة ال�شارقة في
�إطار خطتنا التو�سعية التي تهدف �إلى تعزيز
�شبكتنا المتنامية من محطات الخدمة في
المناطق ال�شمالية لدولة الإمارات ولمواكبة النمو
االقت�صادي والعمراني الذي ت�شهده الدولة».
و�أ�ضاف هادي« :نحن نحر�ص على الدوام في
’�أدنوك للتوزيع‘ على رفع كفاءتنا وقدراتنا
الإدارية والت�شغيلية وا�ستحداث وتطوير المزيد
من المرافق لتلبية الطلب المتزايد على منتجات
وخدمات ال�شركة بما يتما�شى مع �أهداف

ال�شركة اال�ستراتيجية وبما ين�سجم مع متطلبات
واحتياجات العمالء والجمهور بجعل مراكز
خدماتنا ومحطاتنا �أقرب �إليهم».
ومن �ش�أن افتتاح محطة «البداير» �أن يعزز
�شبكة «�أدنوك للتوزيع» من محطات الخدمة
في المناطق ال�شمالية ،وقد وظفت ال�شركة
�إمكانياتها وخبراتها لتزويد المحطة بمرافق
وخدمات تلبي احتياجات عمالئها على �أتم وجه
ممكن.

توسعيةأدنوك للتوزيع
مشاريع أخبار

المرحلة األولى تشمل  20محطة خدمة في مدينة أبوظبي

أدنوك للتوزيع تبدأ برنامجًا لتطوير مرافق البنية
التحتية في محطاتها للخدمة بدولة اإلمارات
نفذت �أدنوك للتوزيع برناجماً لتطوير مرافق البنية التحتية �ضمن �شبكتها ملحطات اخلدمة .و�شملت املرحلة الأوىل من الربنامج 20
حمطة خدمة يف مدينة �أبوظبي �سيتم �إجناز �أعمال حت�سني مرافق البنية التحتية فيها.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»:
«تحر�ص �شركة �أدنوك للتوزيع على تحديث مرافق
البنية التحتية ب�شكل م�ستمر في كافة محطاتها
للخدمة وذلك في �إطار �سيا�ستنا الرامية �إلى
تعزيز تجربة العمالء وتطوير الخدمات المقدمة
للجمهور .وعليه ،نقوم بتزويد �شبكتنا ب�أحدث
التجهيزات والمعدات والأنظمة بما ي�ضمن �صحة

و�سالمة م�ستخدمي المحطات والمجتمع ككل».
وتت�ضمن الدفعة الأولى من المحطات التي �سيتم
�إجراء عمليات ال�صيانة عليها كل من محطات
الزعاب والكورني�ش والجوازات وال�شوامخ
والمنا�صير واليا�سات والقناة وال�سعادة والجزيرة
والدانة والمنهل وال�سالم والجناح الجوي
والح�صن ومحوي ومنطقة ال�سفارات والفالح
وكلية ال�شرطة والن�صر واالتحاد.

يذكر �أن «�أدنوك للتوزيع» تحر�ص على تطبيق
برامج دورية تخ�ضع لها كافة محطات الخدمة
في �شبكتها لرفع جاهزيتها لمواكبة الطلب
المتزايد من قبل العمالء على مختلف منتجاتها
وخدماتها ،وبهدف الو�صول لأف�ضل الم�ستويات
والمعايير العالمية لخدمة العمالء.
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صحة وبيئة وأمن وسالمة

نصائح توعوية حول إجراءات األمن والسالمة
أثناء التزود بالوقود

تجنب الحوادث مسؤولية
مشتركة بين جميع أفـــــراد
المجتمع والجهات المعنية
حتر�ص �شركة «�أدنوك للتوزيع» وانطالقاً من توجيهات القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات
على ن�شر الوعي حول جوانب الأمن وال�صحة وال�سالمة يف حمطات اخلدمة .وت�ؤمن
ال�شركة ب�أن هذه املهمة هي م�س�ؤولية م�شرتكة ت�شمل جميع �أفراد املجتمع واجلهات املعنية
والقطاعات االقت�صادية �أي�ضاً.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»« :نحن
نحر�ص على تنظيم حمالت توعوية متوا�صلة حول
مرافق المحطات وخدماتها في دولة الإمارات،
حيث �أن التزام ’�أدنوك للتوزيع‘ الرئي�سي يتمثل
بالحفاظ ب�شكل ا�ستباقي على �سالمة موظفيها
والعمالء والجمهور في دولة الإمارات».
و�أ�ضاف هادي« :لعل �أهم الن�صائح التي يجب
االلتزام بها لتجنب الحوادث وحفظ �سالمة
الأفراد والممتلكات العامة �أثناء الح�صول على
خدمات التزود بالوقود هي تخفيف �سرعة ال�سائق
عند الدخول �إلى محطة الخدمة ،واالمتناع عن
التدخين بموجب قانون دولة الإمارات العربية
المتحدة».
«وقبل التزود بالوقود ،نرجو من عمالئنا الكرام
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�إيقاف محرك ال�سيارة قبل بدء تعبئة الخزان،
وعدم ا�ستخدام الهاتف النقال .كما نرجو منهم
عدم الترجل من ال�سيارة �أثناء تعبئة الوقود
لتجنب عرقلة حركة ال�سير داخل المحطة وترك
ال�سيارة غير مراقبة �أثناء تعبئة الوقود .كما
ينبغي على عمالئنا الكرام الت�أكد من عودة
خرطوم التعبئة �إلى مكانه على الم�ضخة ومن ثم
ت�شغيل المحرك».
يذكر �أن محطات الخدمة �ضمن �شبكة «�أدنوك
للتوزيع» تعتمد �أف�ضل المعايير العالمية المعتمدة
للبيئة وال�صحة والأمن وال�سالمة وتعمل وفق ًا
لموا�صفات التراخي�ص الممنوحة من قبل الجهات
المعنية على م�ستوى الدولة.

خالد هادي  -نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق والإت�صال الم�ؤ�س�سي

نحن نحرص على
تنظيم حمالت
توعوية متواصلة
حول مرافق
المحطات وخدماتها
في دولة اإلمارات،
حيث أن التزام
«أدنوك للتوزيع»
الرئيسي يتمثل
بالحفاظ بشكل
استباقي على
سالمة موظفيها
والعمالء والجمهور

صحة وبيئة وأمن وسالمة

جوائز «أدنوك للتوزيع» الداخلية للصحة
والسالمة والبيئة
نظمت �شركة «�أدنوك للتوزيع» حف ً
ال خا�صاً لتكرمي الفائزين بالدورة الثانية من جوائزها الداخلية لل�صحة وال�سالمة والبيئة .وتهدف
هذه اجلوائز �إىل رفع م�ستوى الوعي يف جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وذلك من خالل ت�شجيع خمتلف دوائر ال�شركة وموظفيها
على عر�ض �إجنازاتهم ال�سنوية يف هذه اجلوانب املتخ�ص�صة.
و�شهدت الدورة الثانية من الجوائز التي تم
�إطالقها للمرة الأولى في العام  ،2013ت�سجيل
 37م�شاركة كان منها 11م�شاركة فازت بجوائز
�شملت جوائز برنامج عين ال�صقر في عمليات
توزيع الوقود ،وتطوير ممار�سات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة من خالل تعديل محطة الغاز
الطبيعي الم�ضغوط عن مجموعة ال�ش�ؤون الفنية،
وتوفير ا�ستهالك المياه في محطات الخدمة
وغيرها من المرافق ،ومحطة الخدمات الذكية،
وم�ضخات الوقود لقطاع الطيران ،وتقديم
خدمات اجتماعية متميزة للموظفين الجدد من
مواطني الدولة عبر مبادرة �أب�شر.

وبهذه المنا�سبة� ،صرح عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدنوك للتوزيع« :نود �أن
نجدد �إلتزامنا في ’�أدنوك للتوزيع‘ بالم�س�ؤولية
المجتمعية وق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة ،حيث نكفل لها الدعم الإداري الكامل
نظر ًا لأهميتها الق�صوى �سوا ًء في حفظ بيئة
العمل الداخلية �أو في �صون �سالمة مجتمعنا
المحلي».
و�أ�ضاف الظاهري« :نحن على ثقة من �أن مثل هذه
المبادرات تدفع نحو التغيير الإيجابي في جميع
مفا�صل العمل وتمكن �شركة «�أدنوك للتوزيع» من

تحقيق �أهدافها الطموحة في مجاالت ال�صحة
وال�سالمة والبيئة .كما نحر�ص من خالل هذا
البرنامج على تعزيز تناف�سية ال�شركة التي تقوم
بدور وطني رائد في خدمة الجمهور وتعزز جوانب
الأمن لجميع �أفراد المجتمع في دولة الإمارات».
يذكر �أن �شركة «�أدنوك للتوزيع» تنظم ب�شكل
متوا�صل مجموعة من البرامج التوعوية والأن�شطة
ال�صحية والبرامج التثقيفية المتنوعة في �إطار
جهودها الرامية �إلى حفظ �صحة و�سالمة
المجتمع المحلي ،وبما ين�سجم مع �أهداف التنمية
المجتمعية ال�شاملة في دولة الإمارات.

آفــــــاق العدد السابع 2015

33

تقنية المعلومات

أدنوك للتوزيع تعتمد أحدث إصدار من نظام
االوراكل إلدارة وتخطيط الموارد المؤسسية
•يتضمن أنظمة حديثة تعمل على درجة عالية من التكامل ومنصة قابلة
للتطوير لضمان إنجاز تعامالت المستخدمين في وقت قياسي
•تطبيق النظام على أحدث وأسرع أنظمة أوراكل الهندسية
•يهدف الى تقليل زمن معالجة البيانات وتعزيز تنفيذ االجراءات بكفاءة
عالية
�أطلقت �أدنوك للتوزيع ب�شكل ر�سمي �أحدث �إ�صدار من نظام االوراكل لإدارة وتخطيط املوارد امل�ؤ�س�سية ()12.2.4ERP

الذي ي�ستخدم من�صات التكنولوجيا الأكرث تقدماً عاملياً يف البنية التحتية لتقنية املعلومات والربامج الو�سطية
و�أنظمة �أوراكل الهند�سية وتطبيقات احلو�سبة ال�سحابية (�أك�ساداتا داتابي�س ،و�أك�سالوجك �إال�ستك كالود).
وتعد �شركة «�أدنوك للتوزيع» من بين نخبة
من ال�شركات حول العالم التي نجحت
في �إنجاز تحديث للتطبيقات الم�ؤ�س�سية
و�أحدث التكنولوجيا بهدف زيادة فعالية
�أداء العمليات ،وهي الخطوة التي تنعك�س
بالفائدة على جميع الم�ستخدمين  .وذلك
تما�شيا مع االهداف التي حددتها ر�ؤية
الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية
المتحدة.
ويعمل �أحدث �إ�صدار لنظام �أوراكل على
�أتمته الكثير من المهام الرئي�سية في
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ال�شركة بما في ذلك وظائف الموارد
الب�شرية ،والتعامالت المالية ،وتطبيقات
مزودي الخدمات والم�ستثمرين ،و�أنظمة
الم�شتريات والمبيعات،
و�إدارة اال�صول الم�ؤ�س�سية ،و�إدارة
الم�ستودعات ،و�أنظمة المبيعات التجارية.
وي�شمل التحديث الجديد ا�ستخدام تقنية
الحو�سبة ال�سحابية (فيوجن) لإدارة
�أداء وتقييم الموظفين ،ونظام �إتخاذ
القرارات الذكية للإدارة العليا .كما يوفر
النظام الجديد �أي�ض ًا توافق ًا كام ًال مع

تطبيقات الهواتف الذكية لإنجاز الخدمات
والتعامالت.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نحن
ن�سعى ب�شكل دائم �إلى تحديث البنية
التحتية لتقنيات المعلومات ،الأمر
الذي يخولنا تحقيق المزيد من التميز
والإنجازات في �أداء العمليات والو�صول
�إلى م�ستويات �أكثر تطور ًا عند �أداء المهام
الإلكترونية لمختلف دوائر و�إدارات
ال�شركة داخلي ًا وخارجي ًا عند التعامل مع

تقنية المعلومات

العمالء والجمهور ومزودي الخدمات،
وبما يتما�شى مع توجيهات حكومتنا
الر�شيدة بتعزيز التحول نحو الخدمات
الذكية .كما �أن هذا التحديث الأخير �إلى
من�صة ’�أوراكل‘ الحديثة يدعم مبادراتنا
ال�صديقة للبيئة عبر الحد من الأعمال
اليدوية وتقديم خدمات �إلكترونية �آمنة
وم�ؤتمتة ل�شركائنا من مزودي الخدمات
وعمالء �شركة �أدنوك للتوزيع».
وتحر�ص «�أدنوك للتوزيع» على تحقيق
اال�ستفادة المثلى من االنتقال �إلى �أحدث
من�صات ’�أوراكل‘ ،لتقديم حلول متطورة
للبيانات والو�صول �إلى مرونة في البنية
التحتية والإ�ستعداد للمرحلة المقبلة
للتعامل مع البيانات ذات الأحجام الكبيرة
التي ت�سمح بتعزيز ودعم �أداء العمليات
وتحقق م�ستويات مثالية في الحد من
التكاليف وزيادة فعالية عملية اتخاذ
القرارات الحا�سمة لمهام ال�شركة.
كما �أن التركيز الرئي�سي لعملية التحديث
�إلى من�صة ’�أوراكل‘ يعد جز ًء من الر�ؤية
اال�ستراتيجية لدائرة تقنية المعلومات في
«�أدنوك للتوزيع» التي ت�سعى �إلى تقديم �أداء
�أف�ضل للم�ستخدمين عند �إنجاز تعامالتهم

مع �شركة «�أدنوك للتوزيع» ،وتح�سين �أداء
العمليات وتب�سيط �إنجاز المهام اليومية
للموظفين ومزودي الخدمات والعمالء.
كما �أن النظام الجديد من المتوقع �أن
ي�سهم بحدٍ كبير في خف�ض التكاليف،
والو�صول �إلى وقت قيا�سي للإنجاز والحد
من الأعمال الورقية ب�شكل كامل.
ويعد تطبيق احدث �إ�صدار لنظام «�أوراكل»
من قبل �شركة «�أدنوك للتوزيع» �أحد �أولى
الم�شاريع والأكبر من نوعها على م�ستوى
العالم حيث ي�شمل �أكثر من  40تطبيق ًا من
«�أوراكل» المخت�صة في مجاالت الأعمال
وذلك في بيئة خا�صة بالحو�سبة ال�سحابية
م�صممة على �أحدث �أنظمة �أوراكل
الهند�سية .كما �أن النظام م�صمم وم�ؤ�س�س
ليعالج عدد ًا غير م�سبوق من تعامالت
الم�ستخدمين ب�شكل يومي وب�سرعة قيا�سية
للإنجاز.

مختلف دوائر و �إدارات ال�شركة وذلك
لتطبيق اف�ضل الممار�سات المتبعة عالميا
بما يخدم م�صلحة ال�شركة وعمالئها.
يذكر �أن �أدنوك للتوزيع قد حازت على
العديد من التكريمات والجوائز المرموقة
في مجال تقنية المعلومات بما في ذلك
�أف�ضل مدير قاعدة بيانات للعام ،2013
و�أف�ضل تنفيذ لنظم �أوراكل الهند�سية في
منطقة �أوروبا وال�شرق االو�سط و�شمال
افريقيا للعام  ،2014و�أف�ضل اعتماد
للتكنولوجيا في قطاع النفط والغاز ل�سنة
.2014

وقد تم البدء في م�شروع تحديث نظام
«�أوراكل لإدارة وتخطيط الموارد
الم�ؤ�س�سية» في نهاية عام  2013بم�شاركة
ما يزيد عن  40مخت�ص ًا من دائرة تقنية
المعلومات في «�أدنوك للتوزيع» و�شركائها
 ،بالإ�ضافة �إلى �أكثر من  50موظف من
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التكنولوجيا
قادمة وال مفر
زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

هذا لي�س حتريف للمثل املعروف “جمرب �أخاك ال بطل” ولكن املعنى ي�ؤدي �إىل نف�س امل�ضمون“ ،فال ُبـ َّد ممِ ّ ا مِ ن ُه ُبـدٌ”.
نعم ،التكنولوجيا قادمة وبقوة� ،شئنا �أم �أبينا ولكن قبل البدء يف املو�ضوع دعونا نتعرف على معنى “التكنولوجيا”.
36
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“مجبر أخاك
ال بطل”

نعم،
التكنولوجيا
قادمة
وبقوة ،شئنا
أم أبينا

فالتكنولوجيا وفق النقل الحرفي هي كلمة
يونانية تتكون من مقطعين  :المقطع
االول تكنو  technoيعني الفن وال�صناعة
والمقطع الثاني لوجيا  logiaويعني العلم.
ولكن تغيرت معاني التكنولوجيا في �أوائل
القرن الع�شرين عندما بد�أ علماء االجتماع
الأمريكيين بترجمة الأفكار من المفهوم
الألماني من تكنيك �إلى «التكنولوجيا».
والآن ما المق�صود بالتكنولوجيا قادمة؟ وما
الجديد في ذلك؟ كلنا يعلم �أن التكنولوجيا
�أ�صبحت جزء ال يتجز�أ من حياتنا �سواء في
العمل �أو في المنزل� ،أثناء الت�سوق �أو خالل
رحلة في ال�سيارة ،في الح�ضانة �أثناء مراقبة
الأطفال �أو في الجامعة لإجراء الأبحاث.
الجديد بالأمر  -زمالئي الأعزاء -في وتيرة
ونوعية التغيير ،بمعنى �آخر هناك �سرعة
كبيرة في تطور التكنولوجيا بحيث �أ�صبح
لي�س بمقدورنا التحكم فيما هو قادم .وهناك
�أي�ضا اتجاهات جديدة في التكنولوجيا قر�أنا
عنها في ق�ص�ص الخيال .وفي المقاالت
القادمة �سوف �أتطرق �إلى هذا المو�ضوع
ب�شكل تف�صيلي و�إلى مدى ا�ستفادة �أدنوك
للتوزيع من هذا التطور .ما �أود التركيز
عليه في الوقت الحالي هو �أننا دخلنا فعليا
في المرحلة الثالثة (المن�صة الثالثة) من
التكنولوجيا حيث �أن المن�صة الأولى بد�أت
في ال�سبعينات وانتهت في عام  ،1985وكانت
تتكون من الطرفيات ( )terminalsوالخوادم
المركزية ( )mainframeوالمن�صة الثانية
في طور االنقرا�ض والتي تتكون من �أجهزة
الحا�سب الآلي المت�صلة عن طريق ال�شبكات
بالخادم (� )serverأما المن�صة الثالثة والتي
نحن ب�صددها الآن فتتكون من  4محاور
رئي�سية حيث �أ�ضيف اليها محوران جديدان
و�سوف �أتطرق �إلى كل محور ب�إيجاز ،جدير
بالذكر �أن الفرق الجوهري بين المن�صات
المختلفة يكمن في نوعية التطبيقات

وعددها وعدد الم�ستخدمين حيث و�صلت
من المئات �إلى �آالف الماليين من ناحية
التطبيقات �أو الم�ستخدمين.
�أولى هذه المحاور هي �شبكات التوا�صل
االجتماعي ( )Social Mediaوتطبيقاتها
المختلفة والتي �أ�صبحت اليوم جزء ال
يتجز�أ من حياتنا اليومية ،فهناك قرابة 60
تطبيقاً ويمكن ت�صنيفها ح�سب اال�ستخدام
ولكن المعروف والم�ستخدم بكثرة قرابة 20
تطبيق.
المحور الثاني هو الحو�سبة ال�سحابية
( )Cloud Computingوهي باخت�صار عبارة
عن تطبيقات تغطي كافة احتياجات الأفراد
والم�ؤ�س�سات ولكن فعلياً موجودة في مكان
ما ح�سب نوع التطبيق وال�شركات المزودة
للخدمة.
المحور الثالث هو التطبيقات التنقلية
( )Mobilityويق�صد بها الو�صول �إلى
المعلومات و�إجراء العمليات با�ستخدام
الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ،بمعنى
�آخر ت�أدية الأعمال من خارج المكتب و�أثناء
التنقل.
المحور الرابع هو البيانات الكبيرة (Big
 )Dataويق�صد بها تحليل البيانات
والمعلومات التخاذ قرار معين �أو التنب�ؤ
بالمتغيرات الم�ستقبلية و�سوف تكون النواة
الأ�سا�سية للذكاء اال�صطناعي (Artificial
)Intelligence
وفي الآونة الأخيرة �أ�ضيف محوران لي�سا
بجديدين ولكن الت�سارع يحتم علينا النظر
بتمعن والجاهزية لما هو قادم� ،أال وهما:
الأن�سان الآلي  ،والذكاء اال�صطناعي.
وقبل الختام �أود �أن �أنبه الجميع  -وبالأخ�ص
المعنيين في مجال تقنية المعلومات  -ب�أن
ي�ستعدوا ويبادروا بالتغيير قبل �أن ت�أتيهم
التغييرات (التطورات) قهرياً ودون �سابق
�إنذار.
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لبنى المهيري،

مدير إدارة التواصل مع العمالء

«أدنوك للتوزيع»
تتيح األولوية
للشباب أصحاب
المواصفات
القيـــــــادية

تلعب «�أدنوك للتوزيع» دوراً رئي�سياً يف
دعم موظفيها املواطنني وتوفر لهم
كافة �أ�سباب التطور�« .آفاق» كان لها لقاء
مع لبنى املهريي ،مدير �إدارة التوا�صل
مع العمالء التي ت�شيد بدور ال�شركة
ودعمها لل�شباب الذين تتوفر فيهم
املوا�صفات القيادية وتتيح لهم الفر�صة
والأولوية ،كما ت�شرح لبنى للقراء ق�صة
ت�أ�سي�س �إدارتها والدور املحوري الذي
تقوم به يف دعم خمتلف دوائر و�إدارات
ال�شركة.
بيئة محفزة

في بداية اللقاء ت�شرح لبنى �أن ن�سبة التوطين
في �إدارتها اليوم تبلغ  ،%65كما �أن طبيعة العمل
فيها ت�شجع المواطنين والمواطنات للعمل .وقد
38
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قدمت الإدارة مبادرات مختلفة لت�شجيع وتحفيز
الموظفين بما في ذلك مبادرة «الموظف المثالي
لل�شهر» والتي كان لها �أثر معنوي في تقدير عطاء
الموظفين ،وتقييم الموظف يتم عن طريق معايير
مختلفة منها م�ستوى الخدمة والإلتزام والمتابعة
الدورية لال�ستف�سارات والمالحظات.
تأسيس منظومة متكاملة
إلدارة التواصل مع العمالء

ان�ضمت لبنى المهيري �إلى �أدنوك للتوزيع في
العام  ،2003حيث عملت في ق�سم بطاقات رحال
كممثل م�س�ؤول خدمة العمالء لمتابعة المكالمات
واال�ستف�سارات لبطاقات رحال ،و�شغلت هذا
المن�صب لمدة عامين ومن ثم كان االنتقال �إلى
مركز التوا�صل مع العمالء الذي كان يتبع حينها
لدائرة اال�ستراتيجية تحت �إدارة عبد الرزاق
الري.

كوادر وطنية

وفي عام  ،2005تم �إحداث رقم االت�صال
«� 800أدنوك» ليكون المرجع الرئي�سي لجميع
ا�ستف�سارات العمالء فيما يتعلق بمبيعات التجزئة
والمبيعات التجارية .وفي تلك الفترة �ضم مركز
التوا�صل مع العمالء  12موظف ًا ،وقد تدرجت لبنى
بالم�سمى الوظيفي و�صو ًال �إلى قائد فريق خدمة
العمالء ،وتمثلت �أبرز �إنجازات تلك المرحلة
بت�صميم وو�ضع نظام مطور لمركز التوا�صل مع
العمالء والقيام بتحديث جميع البيانات من قبل
دوائر و�إدارت ال�شركة ب�شكل منتظم.
وتقول لبنى« :لقد جاء �إن�شاء مركز التوا�صل مع
العمالء بقرار ا�ستراتيجي من الإدارة ليكون
المظلة التي تقوم با�ستقبال جميع طلبات العمالء
ومعالجتها لتخفيف العبء عن �أداء المهام
الرئي�سية لمختلف دوائر ال�شركة .لقد قمنا
بدور هام في تطوير عمل منظومة متكاملة بما
يتالئم مع احتياجات ال�شركة المتنامية في تلك
المرحلة .وقد �شملت �أعمال التنظيم الإدارية
تنظيم البيانات بح�سب الخدمات والمنتجات،
وقد تم تحويل البيانات وو�ضعها في مرجعية
واحدة مما ي�سهل على موظفي مركز الإت�صال
ا�ستخدامها ،بالإ�ضافة �إلى دورنا في و�ضع
�آليات لإدارة العمليات والمهام اليومية لموظفي
المركز».
تأسيس إدارة التواصل مع
العمالء بشكلها الحالي

وفي العام � 2010صدر قرار ب�ضم مهام التوا�صل
مع العمالء فيما يخت�ص بالمبيعات التجارية مع
مبيعات التجزئة وتولى م�س�ؤوليتها مركز �إدارة
العمالء ،وبعد الإندماج �أ�صبح الم�سمى الوظيفي
للبنى مدير فريق التوا�صل مع العمالء.
وفي �إطار �إعادة هيكلة عامة لأدنوك للتوزيع
حينها ،تم مراعاة التو�سع الكبير لل�شركة ودرا�سة
تحويل مركز التوا�صل مع العمالء �إلى �إدارة،

وعقب ذلك ت�سلمت لبنى المهيري من�صب مدير
�إدارة التوا�صل مع العمالء في العام .2013

تأسس مركز
التواصل مع
العمالء بقرار
استراتيجي
من اإلدارة
ليكون المظلة
التي تقوم
باستقبال جميع
طلبات العمالء
ومعالجتها
لتخفيف العبء
عن أداء المهام
الرئيسية
لمختلف دوائر
الشركة

واليوم تقوم �إدارة التوا�صل مع العمالء بدور
محوري في دعم بقية الإدارات والدوائر في
ال�شركة بما في ذلك �أداء اال�ستبيانات والم�ساعدة
في �أبحاث ال�سوق والم�شاركة في الحمالت
الت�سويقية المختلفة وهي الأن�شطة التي ت�سهم
بتوفير الكثير من موارد ال�شركة.
تطور عمل اإلدارة

تقول لبنى« :لقد �أ�ضافت الإدارة اليوم مهام
لم تكن موجودة من قبل بما في ذلك وحدة
اال�ستجابة ل�شكاوى العمالء ،بالإ�ضافة �إلى
وحدة �إدارة الجودة التي تقوم بتدقيق المكالمات
الم�ستلمة من قبل ممثلي خدمة العمالء ولديها
معايير يتم التحقق منها مثل نبرة ال�صوت،
و�صحة المعلومات المقدمة وغير ذلك .ويتم
التحقق من الجودة وتقديم تقارير ت�ساعد على
ك�شف نقاط ال�ضعف لدى الموظفين ،حيث نقوم
على �أثر ذلك بتركيز التدريب عليها».
وت�ضيف لبنى« :لقد قمنا �أي�ض ًا ب�إ�ضافة خدمات
الرد الآلية ،والتي �أ�سهمت في تخفيف  %50من
�ضغط العمل على ممثلي خدمة العمالء .وبخا�صة
في الفترة الم�سائية الأمر الذي �شكل تو�سعة
�إ�ضافية للق�سم».
تأهيل كوادر اإلدارة

ت�شرح لبنى عن عملية ت�أهيل الكوادر في �إدارة
التوا�صل مع العمالء ،وهي العملية الم�ستمرة
�إلى اليوم في الإدارة ب�شكل �أكثر منهجية وتقول:
«لقد قمنا بو�ضع برنامج تدريبي مكثف لموظفي
الإدارة بالنظر �إلى جميع �أنواع اال�ستف�سارات
التي ترد من العمالء والجمهور والجهات المعنية
وذات ال�صلة بعمل الإدارات والدوائر الأخرى
في ال�شركة بما في ذلك مبيعات رحال ،ومراكز
آفــــــاق العدد السابع 2015

39

كوادر وطنية

الفح�ص الفني لل�سيارات ،وغيرها ،ويقوم
هذا البرنامج التدريبي للأفراد على تفريغهم
لفترة محددة للإطالع ب�شكل مف�صل على مهام
الإدارات المختلفة».
«وبنا ًء على ذلك ،تقوم كوادر الإدارة بحفظ
جميع المعلومات المحدثة ح�سب الخطط الحالية
والم�ستقبلية لل�شركة .ونكون بعد ذلك جاهزين
لإفادة الجمهور والعمالء بمختلف المعلومات بما
في ذلك �أ�سعار المنتجات من الوقود والديزل
والغاز الطبيعي الم�سال وغيرها».
أهمية االتصال الداخلي
لعمل اإلدارة

يحر�ص موظفي الإدارة على التن�سيق مع جميع
وحدات الأعمال في ال�شركة للح�صول على
المعلومات المتعلقة بعملها بزمن قيا�سي وبنهج
ا�ستباقي .وهذا ما يخولنا التوا�صل ب�شكل فعال
مع عمالئنا من الأفراد وال�شركات قبل �إغالق
ح�ساباتهم ،وقبل انتهاء �صالحيات بطاقاتهم
وتوعيتهم �إلى �ضرورة تجديد �صالحية هذه
البطاقات بح�سب �سيا�سة ال�شركة ،الأمر الذي
ينتج عنه بالنهاية بناء ج�سور متينة مع العمالء
والحفاظ على ال�صالت الودية مع ال�شركات
والجهات المعنية».
وت�ضيف لبنى« :يبرز الدور الهام جد ًا الذي
تقوم بها �إدارتنا عند حاالت الطوارئ والأزمات
بتطمين العمالء والجمهور من خالل التوا�صل
معهم ب�شكل مبا�شر وتلقي ا�ستف�ساراتهم».
محطات مع لبنى

• تنجز لبنى حالي ًا درجة الماج�ستير
في �إدارة الأعمال من �إمبريال كوليدج
�أوف لندن
• تهوى �صيد ال�سمك ،والغو�ص،
والفرو�سية ،وال�سفر
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يعمل موظفي
اإلدارة بنهج
استباقي
وفي إطار
االستراتيجية
العامة للشركة
وباإلطالع على
مشاريعها
التوسعية

WE’RE OPEN MORE HOURS...

يوم من حياة موظف

منى داوود،

محلل أبحاث التسويق

النجاح زرع العمل الجاد
والمثابرة
•اال�سم :منى داوود
•الجن�سية :الإمارات
•المهنة :محلل �أبحاث الت�سويق
•تاريخ بدء العمل مع ال�شركة :نوفمبر 2002

الت�سويق مما �أهلني للإلتحاق بوظيفتي الحالية
منذ العام  ،2008و�أنا حالي ًا ع�ضوة في اللجنة
الن�سائية والثقافية بنادي ال�شركة حيث �شاركت
م�ؤخر ًا في تنظيم فعالية االحتفال بيوم الأم.

رغبة في التطور المستمر

طبيعة العمل في أبحاث

تنوعت مجاالت التخ�ص�ص التي عملت بها داخل
�شركة «�أدنوك للتوزيع» مما �أتاح لي الفر�صة
للتعرف على �أوجه عمل مختلفة من بينها العمل
كم�ساعد �إداري ومن ثم في مركز خدمة العمالء.
وبعدها �أدركت الحاجة �إلى دفعة جديدة لم�ستقبلي
العلمي والمهني فاتجهت بكل تحدٍ للتفرغ
الدرا�سي وتمكنت خالل فترة � 3سنوات ون�صف
من الح�صول على بكالوريو�س �إدارة �أعمال -ق�سم

التسويق
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تعمل �أبحاث الت�سويق على توفير المعلومات
الالزمة لدعم عملية اتخاذ القرار ،وذلك من
خالل العمل على اكت�شاف مكامن القوة وال�ضعف
في مو�ضوع البحث بهدف تقييمها والعمل على
ا�ستمرار �أو تح�سين الخدمات والعالقات ح�سب
نتائج الدرا�سة .وينق�سم عملي �إلى ق�سمين ح�سب
طبيعة العمالء:

	•العمالء الخارجيين ويندرج تحت هذه
القائمة مجموعات عمالء الطيران،
ومبيعات التجزئة (وت�شمل محطات
الخدمة) والمبيعات التجارية (وت�شمل
منتجات الزيوت) ،بالإ�ضافة �إلى الموردين
من خالل دائرة الم�شتريات والعقود.
	•العمالء الداخليين وهم دوائر و�إدارات
ال�شركة المختلفة ،حيث يتم قيا�س مدى
ر�ضا الموظفين عن �أداء دوائر ال�شركة ذات
الن�شاط الم�شترك.
وتبد�أ الدرا�سة ب�أن تتوجه �إلينا الدائرة المعنية
بطلب �إجراء بحث �أو ا�ستبيان معين ،فنبد�أ
بمعرفة الهدف من هذه الدرا�سة وتح�ضير نبذة
مخت�صرة عنها والمحاور التي �ستقوم عليها

يوم من حياة موظف

من خالل الأ�سئلة المطروحة .وتتنوع مجاالت
التوا�صل مع العمالء الم�ستهدفين من الدرا�سة
فقد يكون اللقاء المبا�شر �أو �إلكتروني ًا عن طريق
الموقع �أو الر�سائل االلكترونية حيث ال نقوم
فقط بتزويدهم بالأ�سئلة ولكن نعمل �أي�ض ًا على
المتابعة الم�ستمرة حتى نح�صل على درا�سة قوية
تمكننا من و�ضع التقييم ال�صحيح مع الت�أكيد على
ال�سرية التامة للمعلومات والإجابات الم�ستلمة.
ومن ثم نقوم ب�إجراء تحليل �شامل للدرا�سة
ال�ستخال�ص النتائج والن�سب من خالل الأرقام
و�أخير ًا عر�ضها على الدائرة التي تقدمت �إلينا
بطلب البحث.
منى اإلعالمية ،ماذا عن هذه
التجربة؟

اليوم وهلل الحمد� ،أ�صبحت المر�أة الإماراتية
ع�ضو ًا فاع ًال في جميع المجاالت في دولتنا
الحبيبة وا�ستطاعت ،بف�ضل الإمكانات الهائلة
التي و�ضعتها قيادتنا الر�شيدة في خدمتها،
�أن تثبت قدرتها على العمل والنجاح على كافة
الم�ستويات.
�أما عن بداية هذه التجربة ،فقد لفت نظري
�إعالن عن طلب مذيعة �إماراتية لبرنامج جديد
في واحدة من القنوات الف�ضائية الحديثة
ومقرها في �إمارة دبي ،وحقيقة الأمر �أني �أحببت
خو�ض هذه المغامرة لي�س حب ًا في ال�شهرة ولكن
لرغبتي ال�شديدة في التحدي مع النف�س ب�أنني
عن�صر فعال في المجتمع ،مع المحافظة على
تقاليد البيئة اال�سالمية التي ن�ش�أت فيها ،وب�شكل
ال يتعار�ض مع عملي في ال�شركة الذي له المرتبة
الأولى في االهتمام وقد ا�ستطعت بف�ضل اهلل
�أو ًال ثم بف�ضل ثقافتي المتنوعة وكثرة قراءاتي
بالإ�ضافة �إلى ثقتي بنف�سي �أن �أنجح في المقابلة

على الرغم من وجود عدد كبير من المتقدمات
من خريجات كلية الإعالم ،وقد �أعطاني ذلك
دفعة قوية لإثبات ذاتي وقدرتي على النجاح.
وقد �أدركت من خالل م�شاركتي في البرنامج،
الذي يقوم على �إبراز نماذج اماراتية متميزة
في كافة مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية
والعلمية وغيرها� ،أن هناك العديد من
ال�شخ�صيات الناجحة والمتميزة التي تعمل في
�صمت وهدوء وتتفوق على الرغم من عدم ت�سليط
ال�ضوء عليها .وحالي ًا وعلى الرغم من �أنه العام
الثاني لي في هذه التجربة� ،أعتبر نف�سي طف ًال
يحبو على �شاطئ االعالم.

لحظات حياته بالإ�ضافة �إلى المحافظة على
ج�سده بالريا�ضة والعادات ال�صحية ال�سليمة
مع االهتمام بروحه من خالل الروحانيات التي
تقربه من اهلل وتح�سين عالقاته وتعامالته مع
النا�س وتقبل �آراء االخرين ب�صدر رحب والتي
يمكن اال�ستفادة منها �أي�ض ًا ،وهذا كله مجتمع ًا ما
�أقوم به في �أوقات الفراغ.
كلمة أخيرة

�أحب �أن �أوجه كلمتي �إلى كل موظف �أن يهتم
بالتركيز على النجاح في �إنجاز عمله ،و�أن ي�ستغل

يوم مميز من حياتك؟

االمكانات الموجودة من حوله ا�ستغال ًال �صحيح ًا

�أعتبر كل يوم جديد هو يوم مميز ومن �أحب
المقوالت �إلى قلبي «�إن الحياة منا�سبة متميزة» ،
فكل �شيء في الكون قد �سخره اهلل لخدمة االن�سان
والإن�سان مركب من ثالثة محاور ا�سا�سية ..عقل
وج�سد وروح ،فعليه �أن يعمل على تنمية عقله
بالمعرفة والقراءة لتو�سيع مداركه حتى في �آخر

حتى ولو كانت ب�سيطة ..ف�إذا زرع اليوم بذرة
�صغيرة في �أر�ض ما ،غد ًا �سوف يح�صد نتاج ًا
مثمر ًا ،وكما له حقوق فعليه واجبات البد من
القيام بها كي ن�ساهم جميع ًا في خدمة ورفع �ش�أن
دولتنا الحبيبة الإمارات.
آفــــــاق العدد السابع 2015
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مشاركات الموظفين

عام
االبتكار
في دولة
اإلمارات

بقلم :خالد عبدالسالم الحوسني
مهندس أول تخطيط ،دائرة المشتريات والعقود
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مشاركات الموظفين

�أعلن �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
وبتوجيهات من ال�شيخ خليفة بن زايد ،رئي�س
الدولة  -حفظهما اهلل – �أن عام  2015هو عام
االبتكار يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ولم يكن هذا الإعالن مجرد كالم ًا في الهواء وال حبر ًا
على الورق ،و�إنما تج�سد على هيئة م�شاريع وبرامج
و�إنجازات طموحة تخدم الفرد والمجتمع والب�شرية
جمعاء .وقد ظهرت نتائج العمل الد�ؤوب وال�سعي
الجاد حين حازت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين
دول ال�شرق الأو�سط من حيث �أدائها ال�شامل للعام
 2014في م�ؤ�شر االبتكار العالمي .ومن هذا المنطلق،
تبرز مجموعة من الأ�سئلة ال�ضرورية التي تتيح
التعمق في هذا ال�سياق .ومن اال�سئلة البديهية التي
تتبادر للذهن هي ماهية االبتكار؟ وما هي مراحله؟
و�أي�ض ًا من هو المبتكر؟ وما هي �صفات المبتكرين؟
ومتى ت�أتينا الأفكار المبتكرة وكيف ن�ستطيع الو�صول
�إلى هذه الأفكار الخالقة؟ وما هي القيود والموانع
التي تقف في طريقنا نحو االبتكار والإبداع؟ وكيف
ن�ستطيع ك�سر هذه القيود والمعوقات في �سبيل تحقيق
االبتكار؟
�إن لالبتكار تعريفات كثيرة ولعل من �أي�سرها �أنه
أمر جديد ،وبنا ًء على هذا التعريف
عملية الإتيان ب� ٍ
نجد �أن االبتكار هو عملية تتكون من عدة خطوات
تبد�أ بالفكرة الإبتكارية وتنتهي بتطبيق هذه الفكرة
�سوا ًء ب�شكل مح�سو�س (مثل :قانون �أو الئحة �أو �سيا�سة
تي�سر العمل) �أو ملمو�س (مثل :منتج مبتكر) ،ومن
�شروط تحقيق االبتكار� ،أن نبتكر �شيئ ًا جديد ًا غير
م�سبوق و�إال فال يكون ابتكار ًا بل تقليد ًا.
وبديهي �أن ي�سمى من يقوم بعملية االبتكار بالمبتكر،
وال يتطلب من المبتكر �أن يكون في من�صب وظيفي
رفيع حتى يبتكر بل ي�ستطيع �أن يبدع في �شتى
المجاالت وفي كل الم�ستويات �إذا ما امتلك الخبرة
والموهبة المطلوبة ،وقبل ذلك الرغبة الملحة
لالبتكار .وي�شير المخت�صون ب�أنه لي�س هناك هيئة �أو
�سمة �شكلية خا�صة للمبتكر تميزه عن بقية النا�س� ،إال
�أن هناك �صفات م�شتركة بين معظم المبتكرين تتعلق
بالجوانب العلمية والعملية والذهنية والإن�سانية،

�إليكم بع�ض ًا منها:
•قدرات عالية على التفكير الإبداعي والتجديد
والتنوع الثقافي والإدراك الوا�سع
•ا�ستحباب البحث والتفكير والت�أمل الذهني
وتعدد الميول واالهتمامات
•االهتمام بالأمور الغريبة والجديدة وكثرة
الت�سا�ؤل
•المبادرة بالعمل واال�ستعداد لبذل الجهد فيما
يحب وامتالك الطموح العالي
•ال�شعور ب�أن لديه م�ساهمات خا�صة يتميز بها
عن غيره
•الميل �إلى المغامرة وحب التجريب ،ال�سعي
الدائم لتح�سين العمل ،ومن المهم لديه �أن
يتنا�سب عمله مع ميوله ولي�س العك�س.
•عدم ا�ستحباب القيام بالأعمال الروتينية عادة
والميل �إلى ت�أدية التكليفات النمطية في الوقت
الذى يختاره ،وبالكيفية التي تنا�سبه.
•الحاجة �إلى تقدير الآخرين لقدراته و�إمكانياته
والعمل في بيئة توفر الدعم والتحفيز ،وغير
ذلك الكثير.
يومي ًا يمر في بالنا الكثير من الخواطر والأفكار
المتنوعة ،وقد ت�أتي هذه الأفكار في �أماكن و�أوقات
مختلفة ،فعلى �سبيل المثال قد ت�أتي الأفكار �أحيان ًا
�أثناء ال�سير لي ًال �أو عند القراءة �أو م�شاهدة برنامج
تلفزيوني �أو �أثناء ح�ضور در�س �أو محا�ضرة .والمبدع
هو الذي ي�ستطيع �أن يلتقط الأفكار المميزة منها
ويوظفها لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.
في عام  ،1941ابتكر (�أليك�س �أو�سبورن) طريقة
ال�ستجالب الأفكار الخالقة وهي ما تعرف اليوم
بالع�صف الذهني .وهي طريقة يجتمع فيها مجموعة
�أفراد لطرح الأفكار بغية حل م�شكلة محددة خالل
جل�سة �أو عدة جل�سات ،ولكى يكون الع�صف الذهني
�أكثر فاعلية ،ف�إن (�أليك�س) و�ضع بع�ض ال�ضوابط
وهي كما يلي:
•االبتعاد عن نقد الأفكار �أثناء عملية الع�صف
الذهني
•التركيز على كم الأفكار ولي�س على النوع
•طرح الأفكار المبنية على �أفكار الآخرين
•ت�شجيع الأفكار الغريبة والمبالغ بها

•ومن الجدير بالذكر� ،أن حكومة الإمارات قد
�أطلقت حملة (الع�صف الذهني الإماراتي
لعالم �أف�ضل) فتفاعل النا�س وانهالت �آالف
الم�شاركات من �أفراد المجتمع للم�ساهمة في
التح�سين والتطوير الم�ستمر في كافة مجاالت
العمل.
وفى �سياق مختلف ،تتنوع معوقات الإبداع والإبتكار
في البيئات غير المحفزة ،فهناك معوقات نف�سية
تمنعنا من االبتكار كعادات التفكير النمطية
ومحدودية الحرية والتفكير بالإ�ضافة �إلى النظر
للأمور ب�سطحية وغير ذلك .وهناك معوقات بيئية
داخلية بدون ذكر الأ�سباب وال�سخرية من الآخرين
ومنع طرح الأ�سئلة .و�أخير ًا ،توجد �أي�ض ًا معوقات
البيئية الخارجية كالت�ضييقات الإدارية والأجواء غير
ال�صحية في العمل وعدم توفر الموارد والم�صادر
وعدم توفير �أنظمة و�آليات الكت�شاف المبدعيين
والموهوبين وعدم �إعطاء المكاف�أة المالئمة للإنجاز
والإبتكار ،هذه المعوقات وغيرها تعد من الأ�سباب
الرئي�سية في �إنحدار م�ستوى الأفكار والإبتكار لدى
المجتمعات.
�إنه من الأهمية بمكان �أن يكون لكل فرد منا دور فاعل
في ن�شر ثقافة الإبداع والإبتكار و�صناعة البيئات
المحفزة للعطاء والإنجاز ،لذا علينا �أن نتعلم كيفية
تحا�شي �أ�ساليب قتل الأفكار الإبداعية وعلينا �أي�ض ًا �أن
َ
نحذر من الإيحاءات ال�سلبية النمطية التي قد ترد في
خواطرنا مثل «طاقتي و�إمكانياتي محدودة» و «�أخاف
من الإحراج» و»ال يمكن �أن �أغير الواقع» وما �إلى ذلك،
لذا يجب على المرء �أن يتعرف �أكثر على نف�سه وعلى
قدراته ومواهبه و�أن يفكر كيف ينبغى عليه �أن يحقق
إنجازات لذاته ولوطنه ،وكما قيل قديم ًا�( :إذا لم تزد
�
ٍ
�شيئ ًا على الدنيا كنت �أنت زائد ًا عليها).
ولقد لخ�ص �سمو ال�شيخ محمد بن را�شد ،حفظه اهلل،
التوجه اال�ستراتيجي للدولة بحكمة بالغة حين قال:
«�إننا في حاجة �أكثر من �أي وقت م�ضى لبناء
كوادر وقيادات متخ�ص�صة في االبتكار ل�ضمان
ا�ستدامة نجاحاتنا ،االبتكار هو �سر تجدد الحياة
وتقدم الب�شرية ،وهو رهاننا في دولة الإمارات على
ا�ستمرارية تطورنا وتقدمنا وتجديد م�سيرتنا».
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الثقافية

بقلم :حارب الظاهري
تم نشر هذا المقال للمرة األولى في جريدة االتحاد
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ر�ؤى ثقافية باتت مت�ضمنة �أجندة
�شركات ربحية و�آخذة في محتواها
تج�سيد ًا لروح تزهر بالأمل وتر�سم
معنى جمي ًال و�ألقا ثقافي ًا مهم ًا بعد
غياب� ..إذ لنا تجارب توثيقية منذ
ال�شركات النفطية الأجنبية التي
ر�سخت �صورة الما�ضي في الذاكرة
الثقافية الأجنبية فمعالم ال�صور
القديمة التي نراها ومعار�ض المنا�سبات
المختلفة والإ�صدارات التاريخية
هي ا�ستعادة لجهد الذين عا�شوا على
تراب الوطن �أو من جيلهم من العاملين
بمختلف ال�شركات الأجنبية �آنذاك.
وال نن�سى الرحالة الأجانب ممن كتبوا
ما �شاهدوه من حياة بكر تم ت�صويرها
وحفظها ،لأن عد�سات الزمن ال تب�صر،
وهم على نمط الحياة الأولى من بداوة
وبحر موثقين الحقبة الما�ضية ومكونها
الجغرافي ،و�أحدهم وهو جاك برلوت
عر�ض قبل �شهور على كورني�ش �أبوظبي
�صور ًا مت�ضمنة الحياة االجتماعية
لزمن جميل برزت فيها �أ�سواق ووجوه
ل�صغار وكبار من حقبة ال�سبعينيات
وقبلها ،فتبدو فيها الم�شاهدات جلية.
وعلى خطى ذلك ت�سير بع�ض ال�شركات
المهمة ،ومنها �شركة �أدنوك للتوزيع التي
كرمت في العيد الوطني الأخير طف ًال،
ف�أ�صدرت له كتابه الأول ت�شجيع ًا منها،
واعتنت �أي�ض ًا بتكريم الكاتب محمود
نور الدين ب�إ�صدار رعته ال�شركة ،ف�ض ًال
عن اهتمام ال�شركة بكثير من الميادين

الثقافية خ�صو�ص ًا لجهة الزيارات
الجامعية الهادفة لتثقيف الطلبة
والطالبات حول المنتج الم�ص ًنع
ودالالته التراثية والم�ستقاة من بيئة
تاريخية لها �أبعادها الح�ضارية.
ولم يكن انطالق م�شروع «كيدزانيا»
الهادف في منطقة الألعاب الترفيهية
والتعليمية للأطفال ،والحائز على
جوائز عالمية بدبي مول� ،إال ن�سيج ًا
�آخر من تثقيف الطفل وخلق ر�ؤية �آمنة
�أمامه ال تنح�صر في جوهرة اللعب
وح�سب ،بل تتجلى في بناء �أجيال تعي
المكت�سب الثقافي الحقيقي .ور�ؤية
ال�شركة ال تنح�صر في هذا و�إنما في
توفير نواة بيئية تغدو نموذجية
للتعليم والبحث العلمي والإدراك في
التعامل مع الم�صنع ،وكانت المخاطبة
الد�ؤوبة ل�صغار بمفاهيم التثقيف
وال�سالمة ،وهذا ما �أدلى به الرئي�س
التنفيذي الأ�ستاذ عبد اهلل الظاهري
في تفعيل ا�ستراتيجية ال�شركة في
�ش�أن الم�س�ؤولية االجتماعية القائم
على التعاون مع الهيئات الثقافية
والأهلية.
�إن تحقيق الأهداف الثقافية لي�ست
بعيدة المنال �إذا ما �أرادت الم�ؤ�س�سات
التجارية والربحية ،فالمنهجية
الثقافيةممكنةاذاماتقاربتالم�ؤ�س�سات
الثقافية والتجارية وج�سدت معا الر�ؤى
والآفاق الم�شتركة.
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«أدنوك للتوزيع» تنظم الملتقى الرمضاني
السنوي لموظفيها
الشركة تساهم بمشروع إفطار صائم بالتعاون مع مؤسسة
خليفة بن زايد اإلنسانية وتوزع اسطوانات غاز للمستحقين
نظمت «�أدنوك للتوزيع» لموظفيها فعالية الملتقى
الرم�ضاني ال�سنوي برعاية وح�ضور عبد اهلل
�سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة،
بالإ�ضافة �إلى نواب �أول الرئي�س التنفيذي ونواب
الرئي�س وعدد من كبار ال�ضيوف.

كما جرى خالل الملتقى الت�أكيد على �أهمية
المبادرات المجتمعية التي تقوم بها ال�شركة
خالل �شهر رم�ضان المبارك ،وذلك انطالق ًا
من م�س�ؤوليتها كم�ؤ�س�سة وطنية رائدة ت�ساهم في
تنمية المجتمع المحلي.

المناطق ال�شمالية بنف�س ال�سعر المتداول في
�إمارة �أبوظبي وقدره  30درهم ًا خالل فترة �شهر
رم�ضان فقط ،وذلك للم�ستفيدين من م�شروع
�إفطار �صائم الذي تنفذه م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
للأعمال الإن�سانية.

وقد ركز الملتقى الذي حفل بالأن�شطة والفعاليات
لموظفي ال�شركة من مختلف الدوائر والإدارات
على �أهمية تعزيز روح التعاون والتكاتف بين �أفراد
فريق العمل لما فيه �صالح الم�ؤ�س�سة بالمجمل.

وفي �إطار م�ساعي «�أدنوك للتوزيع» الم�ستمرة
لتعزيز ممار�سات التكافل االجتماعي خالل
ال�شهر الكريم� ،أعلنت «�أدنوك للتوزيع» �أنها �ستوزع
مجموعة من ا�سطوانات الغاز ب�سعة  50رط ًال في

و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»�« :إن القيم
العظيمة ل�شهر رم�ضان الكريم من مودة وتراحم
تمثل الدافع الرئي�سي لتعزيز ممار�سات التكافل
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الإجتماعي خالل ال�شهر الكريم انطالق ًا من دورنا
كم�ؤ�س�سة وطنية ت�شارك في دفع عجلة التنمية
المحلية ،وعم ًال بتوجيهات قيادتنا الر�شيدة في
دولة الإمارات العربية المتحدة».
و�أ�ضاف الظاهري« :نحن نحر�ص في �شركة
’�أدنوك للتوزيع‘ لأن نكون �سباقين في التعاون
مع مختلف الم�ؤ�س�سات الخيرية والمجتمعية على
م�ستوى الدولة لدعم البرامج والمبادرات الخيرية
التي لها �أثرها الطيب على المجتمع».
بدوره علق خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة
الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»،
على مبادرات الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة
خالل �شهر رم�ضان« :نعمل خالل �شهر رم�ضان
الف�ضيل على تقديم مبادرات مختلفة وتكثيف
جهودنا في �إطار الم�س�ؤولية المجتمعية .وت�شمل
مبادراتنا تقديم الدعم للم�شاريع الخيرية بما في
ذلك م�شروع «�إفطار �صائم» الذي تنظمه م�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل
�شهر رم�ضان الكريم من خالل توفير عدد من
ا�سطوانات غاز للعديد من الأ�سر المتعففة».
ومن المبادرات الثابتة على �أجندة «�أدنوك
للتوزيع» في في كل عام ،دعوة جميع ال�سائقين
للتوجه �إلى محطاتها القريبة منهم في حال
تواجدهم على الطريق بالتزامن مع موعد �آذان
المغرب ،حيث تقوم ال�شركة بتوزيع التمر والمياه
مجان ًا حر�ص ًا على حثهم للت�أني �أثناء القيادة
وعدم الإ�سراع للحاق بموعد الإفطار تفادي ًا لوقوع
�أي حوادث �سير تعر�ضهم �أو تعر�ض المارة �أو
الممتلكات العامة للأذى وال�ضرر.
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