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ﻫﺰاع ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻳﺰور ﺟﻨﺎح »أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ«
ﻓﻲ »ﻣﻌﺮض دﺑﻲ ﻟﻠﻄﻴﺮان«

AT SEA

WITH VOYAGER AND
OTHER PRODUCTS
ON THE ROAD

IN THE AIR

كلمة الرئيس التنفيذي

ع�شنا خالل الربع المن�صرم �سوياً منا�سبات وطنية �شاركنا خاللها جميع
المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الحب الخال�ص لتراب هذا
الوطن والوفاء لقيادتنا الر�شيدة ولت�ضحيات �أبنائنا العظيمة .وبمنا�سبة
اليوم الوطني الرابع والأربعين للدولة رفعنا في �أ�سرة «�أدنوك للتوزيع»
�أ�سمى �آيات التهاني والتبريكات �إلى مقام �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 (رعاه 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 و�إلى �شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على �أر�ضها الطيبة ،متمنين من
اهلل �أن يعيد هذه المنا�سبة الغالية على دولتنا الحبيبة بالخير والبركة والتقدم واالزدهار.
وقد ج�سد احتفالنا �شعار «روح االتحاد» في هذا اليوم الخالد ،وذلك من خالل �أن�شطة وفعاليات
منوعة جرت في المبنى الرئي�سي لل�شركة .وقامت ال�شركة بتوزيع تذكارات من وحي المنا�سبة
على عمالئها وزوار �شبكة محطاتها للخدمة في كافة �أرجاء الدولة ،بالإ�ضافة �إلى مجموعة من
الأن�شطة والفعاليات التي ت�ضمنت فقرات ا�ستعرا�ضية للفنون ال�شعبية وال�شعر العربي ،حيث
�أقامت ال�شركة �أمام مقرها قرية تراثية مخ�ص�صة بمنا�سبة االحتفال.
كما تزامن احتفالنا باليوم الوطني الرابع والأربعين لقيام الدولة مع منا�سبة «يوم ال�شهيد» ،يوم العزة وال�شموخ ،والن�صر المبين للحق والعدل .وقد عبرنا
في هذا اليوم عن اعتزازنا ب�أبنائنا البررة الذين بذلوا �أرواحهم فدا ًء لراية وطننا ،كي تبقى عزيز ًة وكريم ًة وخفاقة عالياً على الدوام .و�أكدنا خالل �إحياء
المنا�سبة على التحامنا مع قيادتنا الر�شيدة كي نثبت للعالم �أجمع ب�أننا �أهل الوفاء والجود و�أهل ال�شرف.
وخالل الربع الما�ضي كان من �أهم االحداث المتخ�ص�صة التي �شاركت بها «�أدنوك للتوزيع» هي معر�ض دبي للطيران  ،2015الذي يحظى بمكانة مرموقة
على �أجندة الفعاليات العالمية في قطاع الطيران على م�ستوى المنطقة والعالم .وا�ستعر�ضت دائرتي عمليات ومبيعات الطيران خالل هذه الم�شاركة
منتجات وقود الطائرات ذات الجودة العالية التي توفرها لأكثر من  200عميل محلياً وعالمياً بالإ�ضافة �إلى خدمات ال�شركة المميزة المخ�ص�صة لقطاع
الطيران والتي تتوافق مع �أبرز الموا�صفات والمعايير الدولية.
وفيما يتعلق بمواكبة ال�شركة الحتياجات النمو العمراني وال�سكاني واالقت�صادي المتوا�صل الذي ت�شهده الدولة ،جددت ال�شركة �إلتزامها ب�إ�ضافة المزيد
من محطات الوقود الجديدة ،بما في ذلك  125محطة خالل العامين  2016و 2017لنعزز بذلك من �شبكة محطاتنا للخدمة التي تزيد عن  386محطة
للوقود حالياً حيث ن�سعى للو�صول �إلى  510محطة بحلول العام .2017
ووا�صلت ال�شركة ح�ضورها المتميز في المن�صات العالمية والإقليمية والمحلية التي تنظر �إلى م�ستوى الخدمات و�إلى نوعية المنتجات المقدمة للجمهور.
وفي هذا الإطار حظيت دائرة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي بالتكريم على هام�ش م�شاركتها في فعاليات «مجل�س قطاع الت�سويق العالمي  .»2015وبذلك
ترفع الدائرة �إجمالي جوائزها المحققة في العام � 2015إلى �أربع جوائز مرموقة بما فيها جائزة «�أف�ضل عالمة تجارية للعام  »2015على م�ستوى دولة
الإمارات العربية المتحدة عن قطاع محطات الخدمة في �إطار «جوائز العالمات التجارية العالمية» وجائزة «�أف�ضل قيادي �صاحب ت�أثير في مجال
الت�سويق» على م�ستوى قارة �آ�سيا وجائزة «�سوبر براند الإمارات  »2015التي يمنحها «مجل�س �سوبر براندز» الهيئة العالمية الم�ستقلة المعنية بتقييم
العالمات التجارية ،وذلك نظراً لتميز �أداء ال�شركة في ت�سويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في دولة الإمارات وعلى
م�ستوى المنطقة والعالم.
ونحن �إذ نرحب بقدوم العام الميالدي الجديد  ،2016نتطلع نحو �أفق جديد من الإنجازات التي ت�صب بالمح�صلة في خدمة جمهور
الم�ستفيدين من خدماتنا ومنتجاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عبد اهلل �ســــالم الظــــاهري
الرئي�س التنفيذي
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خـ ــالد مح ــمد هـ ـ ـ ــادي
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مدير التحرير والإخراج الفني
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هزاع بن زايد
يزور جناح «أدنوك للتوزيع»
في «معرض دبي للطيران»
أدنوك للتوزيع الراعي الرئيسي
لمعرض دبي للطيران

زار �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن
الوطني نائب رئي�س المجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي،
جناح �شركة بترول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك
للتوزيع» خالل زيارته لمعر�ض دبي للطيران .2015
وكان با�ستقبال �سموه ،عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،حيث �أطلع �سموه على
تفا�صيل م�شاركة ال�شركة وعلى منتجات وخدمات وقود
الطائرات المتخ�ص�صة التي توفرها ال�شركة لعمالئها
محلي ًا وعالمي ًا والتي تتوافق مع �أبرز الموا�صفات
العالمية.

هـيـئ ـ ــة الت ـح ـ ــرير

نــوال عبدالكريم المنهالي
لبنـ ـ ـ ــى محمد المه ـ ـ ـ ـ ـي ــري
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 .2016
تعتبر مجلة �آفــاق الم�صدر الر�سمي لأخبار �شركة �أدنوك للتوزيع.
وي�سمح بالإقتبا�س من المجلة ب�شرط ذكر الم�صدر.
للم�شاركة �أو الح�صول على المعلومات يمكن الإت�صال:
�ص.ب� 4188 .أبوظبــي  -الإمـ ــارات العربي ــة المتح ــدة
هاتف ،02 6959894 :فاك�س02 6722322 :
afaq.edit@adnocdistribution.ae
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هزاع بن زايد
يزور جناح

«أدنوك للتوزيع»
في

«معرض دبي للطيران»
زار �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن
الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي،
جناح �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك
للتوزيع» خالل زيارته ملعر�ض دبي للطريان .2015
وكان با�ستقبال �سموه ،عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،حيث �أطلع �سموه على
تفا�صيل م�شاركة ال�شركة وعلى منتجات وخدمات وقود
الطائرات املتخ�ص�صة التي توفرها ال�شركة لعمالئها
حملياً وعاملياً والتي تتوافق مع �أبرز املوا�صفات العاملية.
كما قدم عبد اهلل �سامل الظاهري ل�سموه ملحة موجزة
عن ن�شاط �أدنوك للتوزيع يف جماالت املبيعات واخلدمات
التجارية املتخ�ص�صة .كما ا�ستمع الظاهري �إىل توجيهات
�سموه فيما يخ�ص خمتلف قطاعات الأعمال ل�شركة
«�أدنوك للتوزيع».
آفــــــاق العدد التاسع 2016
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�سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير خارجية دولة الإمارات مع الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» خالل المعر�ض.

أدنوك للتوزيع»
تستعرض منتجات
وخدمات تزويد
الوقود لقطاع
الطيران خالل
مشاركتها في
فعاليات «معرض
دبي للطيران »2015
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�شاركت «�أدنوك للتوزيع» في فعاليات معر�ض
دبي للطيران  2015الذي �أقيم خالل الفترة
من  8الى  12نوفمبر المن�صرم في دبي ورلد
�سنترال .ويحظى المعر�ض بمكانة مرموقة على
رزنامة الفعاليات العالمية المتخ�ص�صة في قطاع
الطيران على م�ستوى المنطقة والعالم.
و�سلطت «�أدنوك للتوزيع» ال�ضوء خالل م�شاركتها
على منتجات وقود الطائرات ذات الجودة العالية
لأكثر من  200عميل محلي ًا وعالمي ًا من خالل
تزويدهم بـ ( ،)Jet A-1و()AVGAS 100LL
و( ،)JP-8بالإ�ضافة �إلى خدمات ال�شركة المميزة
المخ�ص�صة لقطاع الطيران والتي تتوافق مع �أبرز
الموا�صفات والمعايير الدولية.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نحر�ص دائم ًا
على الم�شاركة في فعاليات «معر�ض دبي للطيران»
الذي يعد من�صة مثالية للإلتقاء بالعمالء
�سقف واحد ،من �أجل
الجدد والمحتملين تحت ٍ

دعم عالقتنا بعمالئنا وحر�ص ًا على التو�سع في
عملياتنا واالرتقاء بخدماتنا وكذلك الإطالع على
كل ما هو جديد في مجال قطاع الطيران».
و�أ�ضاف الظاهري« :ون�سعى من خالل م�شاركتنا
�إلى �إبراز الدور الهام لدائرتي «مبيعات الطيران»
و«عمليات الطيران» في «�أدنوك للتوزيع» ،اللتان
تحظيان ب�أهمية ا�ستراتيجية �إذ تغطيان جوانب
المبيعات والخدمات التجارية المتخ�ص�صة
وتعمالن على تلبية احتياجات عمالئنا المتزايدة
بمنتجات وخدمات عالية الجودة والكفاءة
لوقود الطيران وفق ًا لأدق ال�شروط والموا�صفات
العالمية».
ومنذ العام  1982تلبي «�أدنوك للتوزيع» متطلبات
�أكثر من  200عميل �إقليمي ودولي في القطاعين
المدني والع�سكري بمنتجات عالية الجودة
يتم توزيعها عبر مرافق تزويد الوقود الحديثة
الخا�صة بنا في �سبعة مطارات دولية في دولة
الإمارات هي مطار �أبوظبي الدولي ،ومطار

موضوع الغالف

البطين الخا�ص ،ومطار العين الدولي ،ومطار
الفجيرة الدولي ،ومطار ال�شارقة الدولي ،ومطار
ر�أ�س الخيمة الدولي ،ومطار �آل مكتوم الدولي.
كما تعد «�أدنوك للتوزيع» �شريك ًا ا�ستراتيجي ًا
لمنظمة النقل الجوي الدولي (�إياتا) في يناير
من العام  .2011وفي �شهر مار�س من العام
نف�سه� .أ�صبحت ال�شركة ع�ضو ًا م�شارك ًا في
مجموعة التفتي�ش الم�شتركة ( .)JIGوح�صلت
«�أدنوك للتوزيع» في يناير  2014على ع�ضوية
الجمعية الدولية لثبات ومناولة وا�ستخدام الوقود
ال�سائل (.)IASH

معالي ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات �أثناء زيارته لجناح �أدنوك للتوزيع.
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أدنوك للتوزيع تحتفي
باليوم الوطني الرابع واألربعين
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
احتفلت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» باليوم الوطني الرابع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة الذي
يتمثل خالله كافة املواطنني واملقيمني على �أر�ض الدولة �شعار «روح االحتاد» يف هذا اليوم اخلالد ،وذلك من خالل �أن�شطة وفعاليات
منوعة جرت يف املبنى الرئي�سي لل�شركة.

وبهذة المنا�سبة ،وجه عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» كلمة
رفع من خاللها �أ�سمى �آيات التهاني والتبريكات
�إلى مقام �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 (رعاه اهلل) ،و�إلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن زايد �آل نهيان ولي عهد �أبوظبي نائب
10
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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 و�إلى �شعب دولة الإمارات العربية
المتحدة والمقيمين على �أر�ضها الطيبة ،متمني ًا
من اهلل �أن يعيد هذه المنا�سبة الغالية على دولتنا
الحبيبة بالخير والبركة والتقدم واالزدهار.
وفي هذا ال�سياق ،ع َلق الظاهري بالقول« :نحن

ن�ؤكد من خالل احتفالنا باليوم الوطني الرابع
والأربعين لدولة الإمارات على والئنا ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة وانتمائنا لهذا الوطن
المعطاء ،ونعبر عن اعتزازنا بوطننا الغالي ،وعن
فخرنا �أمام ال�شعوب بما حققناه من �إنجازات
ح�ضارية في ظل قيادتنا الر�شيدة وتوجيهاتها
ال�سديدة التي ت�سخر كافة الإمكانات لتوفير
الأف�ضل ل�شعبها دائم ًا».
و�أ�ضاف الظاهري« :لم تقت�صر �إنجازاتنا منذ

أخبار أدنوك للتوزيع

نؤكد من خالل
احتفالنا باليوم
الوطني الرابع
واألربعين لدولة
اإلمارات على والئنا
لصاحب السمو
رئيس الدولة
وانتمائنا لهذا
الوطن المعطاء

قيام االتحاد المبارك على ميدان واحد وح�سب،
بل �شملت النه�ضة ال�شاملة كافة الميادين
االقت�صادية واالجتماعية والخدمية والمعرفية.
واليوم �أ�صبحت دولة الإمارات في م�صاف دول
العالم الأول في �سباق الأداء الحكومي المتميز
وفي بناء المدن الذكية وفي دعم وتعزيز االبتكار.
و�إننا في �شركة «�أدنوك للتوزيع» ،و�إدراك ًا منا
لدورنا ك�شركة وطنية م�س�ؤولة و�صاحبة دور فاعل
في تعزيز جوانب التنمية الم�ستدامة االقت�صادية
واالجتماعية ،نعمل بف�ضل توجيهات قيادتنا
الر�شيدة لتعزيز ثقافة التطوير الم�ستمر لأ�سلوب
عملنا وخدماتنا المقدمة وذلك من خالل تقديم
�أرفع م�ستويات الخدمة و�أف�ضل المنتجات وفق ًا
لأف�ضل المعايير العالمية و�أكثرها تطور ًا».
آفــــــاق العدد التاسع 2016
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اليوم أصبحت
دولة اإلمارات
في مصاف دول
العالم األول
في سباق األداء
الحكومي المتميز
وفي بناء المدن
الذكية وفي دعم
وتعزيز االبتكار

قرية تراثية في مقر
الشركة بمناسبة االحتفال
وم�شاركة ب�أفراح اليوم الوطني ،قامت ال�شركة
بتوزيع تذكارات من وحي المنا�سبة على عمالئها
وزوار �شبكة محطاتها للخدمة في كافة �أرجاء
الدولة .وكان موظفي ومدراء «�أدنوك للتوزيع» قد
�أحيو الذكرى من خالل مجموعة من الأن�شطة
والفعاليات التي ت�ضمنت فقرات ا�ستعرا�ضية
للفنون ال�شعبية وال�شعر العربي ،حيث �أقامت
ال�شركة �أمام مقرها قرية تراثية مخ�ص�صة
بمنا�سبة االحتفال.
12
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«أدنوك للتوزيع»
تحيي «يوم الشهيد»
الظاهري« :نستحضر تضحيات أبنائنا
ونلتف حول قيادتنا الرشيدة»
�أحيت «�أدنوك للتوزيع» يف املقر الرئي�سي لل�شركة «يوم ال�شهيد» املنا�سبة العظيمة
والعزيزة على قلوب اجلميع ،حيث �شاركت القيادة التنفيذية لل�شركة وجميع
املوظفني يف �إحياء املنا�سبة ومت تنكي�س الأعالم والوقوف دقيقة �صمت �إجال ًال
و�إكباراً لأرواح �شهداء دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�صرح عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»
بهذه املنا�سبة� « :إن �أ�سباب الفخر والعز تكاد ال حُت�صى لدولة الإمارات ،وقيادتها
الر�شيدة ،و�شعبها الأبي .ولعل �أن�صع و�أ�شرف �أ�سباب فخرنا وعزنا يعود �إىل
تزامن احتفالنا باليوم الوطني الرابع والأربعني لقيام الدولة مع «يوم ال�شهيد»،
يوم العزة وال�شموخ ،والن�صر املبني للحق والعدل� .إننا ن�ستح�ضر اليوم بكل عز
ت�ضحيات �أبنائنا الربرة الذين بذلوا �أرواحهم فدا ًء لراية وطننا ،كي تبقى عزيز ًة
وكرمي ًة وخفاقة عالياً على الدوام .وهي منا�سبة للت�أكيد على التحامنا مع قيادتنا
الر�شيدة كي نثبت للعامل �أجمع ب�أننا �أهل الوفاء واجلود و�أهل ال�شرف».

14
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«أدنوك للتوزيع» تجدد وعودها
برفعة راية الوطن في يوم العلم
�شاركت «�أدنوك للتوزيع» احتفاالت دولة الإمارات مبنا�سبة يوم العلم الذي ي�صادف يف الثالث من
نوفمرب من كل عام وذلك يف املبنى الرئي�سي لل�شركة ب�أبوظبي ومب�شاركة حا�شدة لكافة موظفيها
و�إدارتها التنفيذية.

وخالل االحتفال تم رفع علم الدولة كرمز للوطن
و�إلتفاف ال�شعب حول القيادة ،تزامن ًا مع ذكرى تولي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،مقاليد الحكم وا�ستجاب ًة لدعوة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة ،رئي�س مجل�س الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه
اهلل.
وبهذه المنا�سبة �صرح عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»�« :إن ذكرى
يوم العلم تمثل منا�سبة وطنية �شعبية غالية على قلوبنا
جميع ًا نظر ًا لما ترمز �إليه من قيم �سامية .كما تعد

هذه المنا�سبة موعد ًا متجدد ًا لت�أكيد الوفاء والوالء
منا ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ومنا�سبة للت�أكيد على
التحامنا مع قيادتنا الر�شيدة».

و�أ�ضاف الظاهري« :نحن نفخر في �شركة ’�أدنوك
للتوزيع» ب�أن ن�ؤكد في كل عام وعودنا و�أن ن�سخر
جهودنا لخدمة العلم وللت�ضحية من �أجله ،ونحن نعمل
انطالق ًا من توجيهات قيادتنا الر�شيدة للم�ساهمة
في تطور وازدهار اقت�صاد دولتنا وتحقيق �أهدافها
اال�ستراتيجية و�صون مكت�سباتها».
آفــــــاق العدد التاسع 2016
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للعام الثاني على التوالي في مرافق الشركة بمطار أبوظبي الدولي

«أدنوك للتوزيع» تسـتضيف ورشـة عمـل برنامـج «مجموعة
التفتيـش المشـتركة» لتزويد الطائرات بالوقود
ا�سـت�ضافت «�أدنوك للتوزيع» م�ؤخـراً بنجـاح ،وللعام الثاين على التوايل ،خالل الفرتة بني (� 22 – 18أكتوبر) ور�شـة عمـل برنـامج «جمموعة
التفتيـ�ش امل�شـرتكة» ( )JIGوذلك يف مركـز التدريـب التابع لل�شـركة مبطـار �أبوظبـي الدويل.
و�شهدت ور�شة العمل م�شاركة  16من ممثلـي
ال�شـركات العالميـة العاملـة فى مجـال تزويـد
الطـائرات بالوقـود بالإ�ضـافة �إلى موظفـي دائـرة
عمليـات تزويـد الطائـرات لدى «�أدنوك للتوزيع»،
حيث �سـيتم ت�أهيـلهم بعـد �إجتيـاز هـذا البرنـامج
بنجـاح للقيـام بمهـام التفتيـ�ش الدوليـة على
عمليـات التزويـد بمختلـف المطـارات العالميـة.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»:
«ي�سرنا �أن ن�ست�ضيف بنجاح للعام الثاني على
التوالي فعاليات ور�شة عمل «مجموعة التفتي�ش
الم�شتركة» في مرافق التدريب الحديثة التابعة
لل�شركة بمطار �أبوظبي الدولي .وقد وفـرت
ور�شـة العمـل فر�صـ ًا هامـة للتدريـب على �أكثـر
16
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الطـرق فعاليـة فى عمليـات التفتيـ�ش الدوليـة
لتقييـم و�سـالمة م�سـتودعات الوقـود والعمليـات
الت�شـغيلية بالمطـارات ل�ضمـان جـودة عمليـات
التزويـد ب�شـكل دائـم ،وقـد قـام موظفـي «�أدنوك
للتوزيع» خـالل ور�شـة العمـل با�سـتعرا�ض وتو�ضيـح
الإجراءات الت�شـغيلية �أمـام الح�ضـور من ممثلـي
�شـركات عمليـات تزويـد الطـائرات الم�شـاركين
فى هـذا البرنـامج».
وفي ختـام الور�شة �أكـد الم�شـاركون على �أهميـة
التدريـب وتوا�صلـه ل�ضمـان التنفيـذ الم�سـتمر
لعمليـات التفتيـ�ش و�صـو ًال لأرقى معاييـر الجـودة
وال�سـالمة الدوليـة فى قطـاع الطيـران العالمـي،
كما �أ�شـادوا بجـودة البنيـة التحتيـة لم�سـتودعات
وقـود الطـائرات فى مطـار �أبوظبـي الدولـي

والمهنيـة العاليـة التى �أظهـرتها �شـركة «�أدنوك
للتوزيع» فى ا�سـت�ضافتها للور�شة للعام الثاني على
التوالي.
وقد تم اختيار «�أدنوك للتوزيع» ك�شريك وع�ضو
في اتحاد النقل الجوي الدولي وع�ضو م�شارك
في مجموعة التفتي�ش الم�شتركة في عام .2011
وتمتلك �شركة �أدنوك للتوزيع �أكثر من  200عميل
�إقليمي ودولي في القطاعات المدنية والع�سكرية
منذ عام  ،1982من خالل ما توفره من منتجات
وخدمات عالية الجودة والتي يتم توزيعها في
مرافق تموين متطورة موزعة في  7مطارات دولية
في دولة الإمارات العربية المتحدة .كما تحافظ
ال�شركة على �أعلى معايير ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ك�أولوية في جميع �أعمالها.

أخبار أدنوك للتوزيع
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أدنوك للتوزيع» تعزز حضورها على الساحة
الرقمية
•

•
18

الشركة تطلق صفحاتها على موقعي «فيس بوك» و«تويتر» وتعتزم إطالق
صفحات أخرى على «لينكد إن» و«يوتيوب» و«إنستغرام» في وقت الحق من
العام الجاري
استراتيجية الشركة في التواصل االجتماعي تركز على تعزيز مكانة العالمة
التجارية والتفاعل مع أفراد المجتمع
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اتخذت �شركة «�أدنوك للتوزيع» خطوتها الأولى
نحو االنت�شار على مواقع التوا�صل االجتماعي
مع �إطالقها �صفحتين على «في�س بوك» و»تويتر».
و�ستركز هاتان ال�صفحتان على ن�شر معلومات
وتعليقات باللغتين العربية والإنجليزية وعلى
التفاعل مع جمهورها من مالكي ال�سيارات
وال�سكان .كما �ستقوم «�أدنوك للتوزيع» ب�إطالق
�صفحتها على موقع «لينكد �إن» في وقت الحق
من هذا العام ،وتعتزم ال�شركة كذلك �إطالق
�صفحتيها على «�إن�ستغرام» و»يوتيوب» في الربع
الأول من العام .2016
وبهذه المنا�سبة قال عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»:
«ي�أتي �إطالق �أولى �صفحاتنا على مواقع التوا�صل
االجتماعي في �إطار تعزيز ر�ؤية ال�شركة الرامية
�إلى التركيز على الم�ستهلكين والعمالء والتوا�صل
معهم حيثما كانوا من خالل المن�صات الإلكترونية
التي ي�ستخدمونها بكثافة».
و�أ�ضاف« :تتمتع دولة الإمارات بمعدالت
ا�ستخدام مرتفعة لمواقع التوا�صل االجتماعي،
حيث ي�ستخدم  %80من ال�سكان هذه المواقع.
ويوجد حالي ًا �أكثر من  6ماليين م�ستخدم لموقع
«في�س بوك» في الإمارات ،و�أكثر من مليونين
ون�صف م�ستخدم لموقع «لينكد �إن» ،ف�ض ًال عن
ال�شعبية الكبيرة التي يحظى بها موقعا «تويتر»
و»�إن�ستغرام» .ومع �إطالق هذه ال�صفحات،
�أ�صبحنا الآن جاهزين لنكون جزء ًا فاع ًال في
عالم التوا�صل االجتماعي».
وتهدف ال�صفحات الجديدة على مواقع
التوا�صل االجتماعي (Facebook.com/

المحتوى والر�سائل المختلفة لكل من�صة
�إلكترونية ،و�ستن�شر كل �صفحة �أخبار ًا منوعة
ومبادرات اجتماعية وعرو�ض ًا وحمالت �أخرى.
و�أ�ضاف الظاهري�« :ستروي قنوات التوا�صل
االجتماعي الخا�صة ب�شركة ’�أدنوك للتوزيع‘
ق�ص�ص ًا مختلفة تم�س حياة النا�س و�ستركز على
التفاعل الكامل مع �أفراد المجتمع من خالل
ت�شجيع الم�ستخدمين على م�شاركة محتواهم
عبر هذه القنوات �أي�ض ًا .واليوم �أ�صبحت ال�شركة
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من حياة النا�س اليومية �سوا ًء
عبر محطات الخدمة التابعة لها �أو من خالل
خدماتها لتوفير الغاز للمنازل وغيرها من
الخدمات الحيوية الأخرى .ومن هنا تبرز �أهمية
الإطالع على �آراء العمالء حول عالمتنا التجارية
وما تعنيه بالن�سبة لهم».
وي�أتي �إطالق �صفحتي «�أدنوك للتوزيع» على موقعي
«في�س بوك» و»تويتر» في �إطار ا�ستراتيجيتها
المركزة على المن�صات الرقمية وو�سائل
التوا�صل االجتماعي .وكانت ال�شركة قد �أعادت
�إطالق موقعها الإلكتروني للم�ستهلكين وتطبيقها
الإلكتروني على الأجهزة المتحركة في وقت �سابق

من العام الحالي.
و�أختتم الظاهري قائ ًال« :تتوافق ر�ؤية ال�شركة
المركزة على العمالء مع توجه قيادتنا الر�شيدة
في الإمارات نحو تعزيز مكانة الدولة بو�صفها
مركز ًا حيوي ًا لالبتكار والتكنولوجيا الذكية.
و�سوف توا�صل ’�أدنوك للتوزيع‘ م�ساعيها لإطالق
قنوات توا�صل جديدة وتنويع �أدوات االت�صال
الخا�صة بها واال�ضطالع بطرق جديدة لالقتراب
�أكثر من عمالئنا».
يذكر �أن �صفحتي «�أدنوك للتوزيع» على موقعي
«في�س بوك» و»تويتر» �ستترافقان مع حزمة
متكاملة من ال�صفحات على مختلف مواقع
التوا�صل االجتماعي .وت�سعى ال�شركة �إلى تعزيز
ح�ضورها الرقمي ب�شكل دائم في ظل تطويرها
مزيد ًا من المنتجات.
وتدعو �شركة «�أدنوك للتوزيع» العمالء والمزودين
وال�سكان �إلى متابعة �صفحتيها على موقع «في�س
بوك» Facebook.com/adnocdistribution
وعلى موقع «تويتر» Twitter.com/adnocdist

adnocdistribution

و� )Twitter.com/adnocdistإلى تعزيز مكانة
«�أدنوك للتوزيع» في المجتمع المحلي والحديث
عن �آخر الم�ستجدات وتقديم الن�صائح المفيدة
حول منتجات ال�شركة وخدماتها .و�سيتم التركيز
على ا�ستراتيجية التحرير وا�ستخدام الو�سم
( )Hashtagsب�شكل خا�ص من خالل تخ�صي�ص
آفــــــاق العدد التاسع 2016
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أخبار أدنوك للتوزيع

« أدنوك للتوزيع» راعي التوظيف الرسمي لقمة
«سيتي غاز والغاز الطبيعي» بدبي
�شاركت «�أدنوك للتوزيع» ب�صفتها الراعي الر�سمي للتوظيف يف فعاليات قمة «�سيتي غاز والغاز الطبيعي» ،حيث ح�ضر الفعالية ،والتي
توا�صلت ملدة يومني يف دبي ،من جانب دائرة املوارد الب�شرية� /إدارة التوظيف كال من حملل التوظيف �سيد عبداهلل وحملل التوظيف
�سعود املحرمي.
وا�ستفادت «�أدنوك للتوزيع» من هذه المن�صة
المتخ�ص�صة لت�سليط ال�ضوء على �أعمال دائرة
الغاز الطبيعي الن�شطة في ال�شركة ،وللتعريف
بالوظائف التي توفرها في هذا القطاع .كما
وفرت الفعالية من�صة هامة للتفاعل مع الخبراء
والمخت�صين في هذا القطاع.

محمد ا�سماعيل،

مدير �إدارة خدمات الغاز الطبيعي
20
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كما ح�ضر الفعالية �أي�ض ًا موظفون من دائرة الغاز
الطبيعي بما في ذلك محمد ا�سماعيل ،مدير
�إدارة خدمات الغاز الطبيعي الذي قام ب�إلقاء
محا�ضرة متخ�ص�صة خالل الفعالية .وتركز
�إدارة التوظيف بالتعاون مع دائرة الغاز الطبيعي
على تعزيز الموارد الب�شرية ب�صفتها العامل
الرئي�سي للنجاح في �أي م�ؤ�س�سة ،وكذلك الحال

في قطاع توزيع منتجات وقود الغاز الطبيعي،
حيث يت�صف هذا القطاع بتعقيدات تقنية كما
ينطوي على جوانب هامة ت�شمل التعامالت
التجارية مع الجهات المعنية وعدد ًا هائ ًال من
العمالء �ضمن �شرائح مختلفة .وعليه ،ف�إن بناء
فريق العمل الم�ؤهل هو من المقومات الرئي�سية
ال�ستدامة �سير العمل.
يذكر �أن �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.

≈∏Y

±ôs ©J

حصدت  4جوائز عالمية ومحلية متخصصة في العام 2015

«أدنوك للتوزيع» تحظى بالتكريم على هامش
مشاركتها في «مجلس قطاع التسويق
العالمي  »2015بالهند
حظيت �شركة «�أدنوك للتوزيع» ،ممثلة بدائرة الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي ،بالتكرمي على هام�ش م�شاركتها يف فعاليات «جمل�س قطاع
الت�سويق العاملي  ،»2015الذي عقد م�ؤخراً يف مومباي بالهند .وبذلك تكون دائرة الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي يف ال�شركة قد ح�صدت 4
جوائز عاملية وحملية مرموقة ومتخ�ص�صة خالل العام .2015
وقد ح�ضر خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة
الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي ممث ًال ل�شركة
«�أدنوك للتوزيع» ،فعاليات المجل�س ،وت�سلم
الجائزة التكريمية بح�ضور نخبة من الخبراء
والمخت�صين في القطاع .وقد تم تكريم هادي
ك�أحد �أبرز  100قيادي متميز في قطاع الت�سويق
22
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حول العالم على هام�ش انعقاد المجل�س.
معلق ًا على هذا الإنجاز� ،صرح عبد اهلل �سالم
الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع»« :نحن نلتزم في �شركة ’�أدنوك للتوزيع‘
بتقديم منتجات وخدمات نوعية للجمهور في
دولة الإمارات العربية المتحدة وفق ًا لتوجيهات

قيادتنا الر�شيدة وبما يعك�س مكانتنا ك�شركة
وطنية رائدة وم�ساهم رئي�سي في دفع عجلة
التنمية االقت�صادية واالجتماعية المتوازنة».
بدوره �صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة
الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك
للتوزيع»« :من �ش�أن هذه الجائزة �أن تحفزنا

أخبار أدنوك للتوزيع

في دائرة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي على
المزيد من الإبداع واالبتكار في �أداء �أعمالنا
اليومية ،كما �أن نيل هذا التكريم ي�ؤكد على كفاءة
ا�ستراتيجية الت�سويق التي نعتمدها في ال�شركة
والتي تراعي مفاهيم اال�ستدامة في الجوانب
البيئية واالجتماعية وفي �أداء الأعمال على حدٍ
�سواء».
وي�ستقطب «مجل�س قطاع الت�سويق العالمي»
�أبرز العالمات التجارية ذات الح�ضور الم�ؤثر
على م�ستوى العالم ،كما ي�ضم كبار الم�س�ؤولين
والمخت�صين والخبراء في قطاعي الت�سويق.
يذكر �أن �شركة «�أدنوك للتوزيع» كانت قد
ح�صدت �أي�ض ًا ثالث جوائز مرموقة في مجال
الت�سويق والعالمة التجارية بما في ذلك جائزة
«�أف�ضل عالمة تجارية للعام  »2015على م�ستوى
دولة الإمارات العربية المتحدة عن قطاع
محطات الخدمة في �إطار «جوائز العالمات
التجارية العالمية» التي جرت فعالياتها في
لندن بالمملكة المتحدة ونظمها منتدى �أ�صحاب
العالمات التجارية العالمي (World Branding
.)Forum
كما ح�صدت ال�شركة �أي�ض ًا جائزة «�أف�ضل قيادي
�صاحب ت�أثير في مجال الت�سويق» على م�ستوى قارة
�آ�سيا من «مجل�س �أ�صحاب العالمات التجارية
العالمي» وجرت فعاليات الحدث في �سنغافورة،
وجائزة «�سوبر براند الإمارات  »2015التي
يمنحها «مجل�س �سوبر براندز» الهيئة العالمية
الم�ستقلة المعنية بتقييم العالمات التجارية،
وذلك نظر ًا لتميز �أداء ال�شركة في ت�سويق وتوزيع
المنتجات والخدمات البترولية في دولة الإمارات
وعلى م�ستوى المنطقة والعالم.
آفــــــاق العدد التاسع 2016
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خدمات ومنتجات

في حملة ترويجية تتواصل لمدة ثالثة أشهر

أدنوك للتوزيع» تتيح لعمالئها ربح جوائز إجمالية
بقيمة  1.2مليون درهم عند تغيير زيوت المحركات
�أعلنت «�أدنوك للتوزيع» عن بدء حملة ترويجية ت�شمل خدمات تغيري زيوت املحركات �ضمن �شبكتها من حمطات اخلدمة من تاريخ 1
دي�سمرب  2015وحتى  1مار�س  .2016ويتزامن �إطالق ال�شركة لهذه احلملة مع احتفاالت اليوم الوطني الـ  44لدولة الإمارات العربية
املتحدة.
وتتيح هذه الحملة للعمالء الدخول في �سحوبات
لربح جوائز مغرية تبلغ قيمتها  1.2مليون
درهم عند �إنفاق مبلغ  50درهم �أو �أكثر لتبديل
زيوت المحركات �ضمن �شبكة محطات «�أدنوك
للتوزيع» .وت�شمل الجوائز المقدمة للعمالء 4
�سيارات كاديالك ( )ATSطراز العام ،2015
�أما الجائزة الثانية فهي  44ق�سيمة �شرائية من
«هوم �سنتر» تبلغ قيمة الق�سيمة الواحدة � 15ألف
درهم.
وقال خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع» «:تعد
’�أدنوك للتوزيع‘ اليوم �أكبر مزود للوقود وخدمات
تغيير زيوت المحركات بالتجزئة في منطقة
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الخليج العربي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا بالمجمل ،وهو ما يرتب علينا م�س�ؤولية
كبيرة لتلبية توقعات عمالئنا وتوفير قيمة م�ضافة
متكاملة لهم في كل مرة يح�صلون فيها على �أحد
منتجاتنا �أو خدماتنا».
و�أ�ضاف هادي« :تتوزع محطات الخدمة التي
تقدم خدمات تغيير زيوت المحركات �ضمن
�شبكتنا والتي ت�شملها الحملة الترويجية لت�شمل
 53محطة في مدينة �أبوظبي ،و 30في العين ،و15
في المنطقة الغربية 41 ،في المناطق ال�شمالية،
�أي ب�إجمالي  139محطة ،حيث حر�صنا على
�أن نتيح فر�صة ربح جوائز الحملة القيمة لأكبر
�شريحة ممكنة من عمالئنا الأوفياء».

وت�شمل الحملة الترويجية �أي�ض ًا عبوات زيوت
«فويجر» التي يتم �شرا�ؤها من واحة �أدنوك على �أن
تكون عملية ال�شراء قد تمت في نف�س وقت وتاريخ
تبديل زيت محرك ال�سيارة في تلك المحطة.
و�سيتم �إجراء �سحوبات الرابحين بالحملة في
�شهر مار�س  ،2016و�سيحدد الموعد م�سبق ًا
من قبل «�أدنوك للتوزيع» في �إحدى محطات
الخدمة .للمزيد من المعلومات يرجى االت�صال
على الرقم  .800 300وتدعو ال�شركة عمالئها
�أي�ض ًا �إلى زيارة الرابط الإلكترونيwin. :
� ،adnocdistribution.aeأو متابعة الو�سم
( )winwithAdnoc#للتعرف على تفا�صيل
وتطورات الحملة الترويجية.
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مشاريع توسعية

تفتتح مركزي ياس واالستقالل لتسهيل تعامالت الجمهور

«أدنوك للتوزيع» تعزز مرافق الفحص الفني
للمركبات في أبوظبي
افتتحت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» مركز يا�س للفح�ص الفني للمركبات يف حمطة خدمة �أدنوك بجزيرة
يا�س (طريق دبي � -أبوظبي) ،وذلك يف �إطار �سعي ال�شركة لت�سهيل تعامالت اجلمهور من خالل افتتاح مراكز خدمية �أقرب �إليهم.
ويحتوي مركز الفح�ص الفني بمحطة يا�س
للخدمة حالي ًا على م�سار واحد لفح�ص
المركبات ،ويخدم �سكان المنطقة المحيطة كما
قامت «�أدنوك للتوزيع» بافتتاح مركز اال�ستقالل
لإ�صدار ت�صاريح ال�صبغ للمركبات الخفيفة
بمحطة اال�ستقالل للخدمة بمنطقة م�صفح
ال�صناعية .ويعمل المركز من الأحد �إلى الخمي�س
ومن ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا �إلى ال�ساعة الثالثة
م�سا ًء ،ويعد بدي ًال عن مركز الظفرة للت�صاريح
الذي تم �إغالقه م�ؤخر ًا نظر ًا لبعده عن منطقة
الم�صفح ال�صناعية.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»« :
ن�سعى ب�شكل متوا�صل �إلى تعزيز مرافقنا وتطوير
26
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خدماتنا المقدمة للجمهور تما�شي ًا مع توجيهات
قيادتنا الر�شيدة لتوفير �أرقى م�ستويات الخدمة
لجمهور المتعاملين .وحر�ص ًا على تحقيق �أعلى
ن�سبة من ر�ضا العمالء نقوم بافتتاح مراكز
خدمية قريبة من �أ�صحاب المركبات وال�شركات
ونعمل على التو�سع في تغطية كافة المناطق
ب�إمارة �أبوظبي الأمر الذي ي�سهل على المراجعين
الح�صول على الخدمات المطلوبة كافة».
و�أ�ضاف هادي« :وفي �إطار هذا التوجه ،قامت
’�أدنوك للتوزيع‘ �أي�ض ًا بتلبية طلب مراجعي
الفح�ص الفني في المنطقة الغربية بتمديد
�ساعات الدوام الر�سمي في مركز الفح�ص الفني
بمدينة زايد ،حيث يقدم المركز حالي ًا خدمات

الفح�ص الفني من الأحد �إلى الخمي�س من
ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا �إلى ال�ساعة ال�سابعة
م�سا ًء».
يذكر �أن مراكز «�أدنوك للتوزيع» للفح�ص الفني
للمركبات توفر خدمات �شاملة بما فيها خدمات
فح�ص ال�سالمة المرورية الإلزامي لترخي�ص
المركبة �أو لتجديد ترخي�ص المركبة ،بالإ�ضافة
�إلى خدمات �إ�صدار الت�صاريح المختلفة .ويبلغ
حالي ًا عدد مراكز الفح�ص الفني للمركبات
ل�شركة �أدنوك للتوزيع  91مركز ًا في �إمارة
�أبوظبي 7 ،في مدينة �أبوظبي 6 ،في العين و6
في المنطقة الغربية.

مشاريع توسعية

إعادة افتتاح محطة الوثبة في أبوظبي
بعد إنجاز أعمال التوسعة
قامت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» ب�إعادة افتتاح حمطة الوثبة للخدمة يف �إمارة �أبوظبي بحلتها اجلديدة
بعد �إجناز �أعمال التو�سعة للبنية التحتية للمحطة وتعزيز مرافقها وخدماتها .وتقع املحطة يف منطقة الوثبة بالقرب من ميدان �سباق
الهجن.

وح�ضر �إعادة افتتاح المحطة عبد اهلل �سالم
الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة الذي قام
بتفقد التحديثات التي �أجرتها على البنية التحتية
وذلك في �إطار جهودها المتوا�صلة لتطوير �شبكتها
من محطات الخدمة ﻭتحديثها وتطويرها بما
يواكب الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات
التي تقدمها لجمهور العمالء.
كما �صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :ت�سعى «�أدنوك

للتوزيع» �إلى تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة
للجمهور .وفي �إطار هذا التوجه تم تطوير
ا�ستطاعة محطة الوثبة على ا�ستيعاب العمالء
وتعزيز تجهيزات ومعدات و�أنظمة ال�صحة والبيئة
وال�سالمة بما ي�ضمن �صحة و�سالمة م�ستخدمي
المحطات والمجتمع ككل».

و�أ�ضاف الظاهري« :وفي �إطار ال�سعي المتوا�صل
لـ «�أدنوك للتوزيع» لتطوير �شبكة محطاتها
للخدمة ،و�سنعمل خالل الفترة القادمة على

المتابعة الوثيقة لوعود ال�شركة بافتتاح �سل�سلة
من المحطات الخدمية الإ�ضافية في مناطق
مختلفة من الدولة لرفع �سوية الخدمات المقدمة
لعمالئنا».
وتقدم محطة الوثبة للخدمة خدمات �شاملة
ومتكاملة للعمالء على مدار ال�ساعة بما في ذلك
مجموعة وا�سعة من مختلف �أنواع المنتجات
البترولية ،وخدمات تبديل الزيت وا�سطوانات
الغاز الم�سال وغ�سيل ال�سيارات بالإ�ضافة �إلى
متجر واحة �أدنوك ومطاعم للوجبات ال�سريعة.
آفــــــاق العدد التاسع 2016
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تقع في منطقة الشامخة على الطريق المتجه إلى مدينة بني ياس

افتتاح محطة «الردوم» للخدمة في مدينة
أبوظبي
�أعلنت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» ،عن افتتاح حمطة «الردوم» التي تقع يف منطقة ال�شاخمة ب�إمارة �أبوظبي
على الطريق املتجه من ال�شاخمة نحو مدينة بني يا�س.
وقام بافتتاح المحطة عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي لل�شركة وم�صبح مبارك ال َمرر،
المدير العام لبلدية مدينة �أبوظبي بالإنابة،
بح�ضور كبار المدراء في �شركة «�أدنوك للتوزيع»
ونخبة من المدعوين.
بهذه المنا�سبة� ،صرح عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نحن
ن�سعى ب�شكل متوا�صل في �شركة ’�أدنوك للتوزيع‘
�إلى تعزيز مرافقنا وتطوير خدماتنا المقدمة
في �إمارة �أبوظبي تما�شي ًا مع توجيهات قيادتنا
الر�شيدة لتوفير �أرقى م�ستويات الخدمة �إلى
28
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جمهور المتعاملين .وحر�ص ًا منا على تحقيق �أعلى
ن�سبة من ر�ضا عمالئنا ،نقوم بافتتاح محطات
قريبة من �أ�صحاب المركبات كما نعمل على
التو�سع في كافة مناطق دولة الإمارات العربية
المتحدة».
و�أ�ضاف الظاهري« :ي�سرنا �أن نقوم بافتتاح
محطة ’الردوم‘ في مدينة �أبوظبي ،حيث �سخرت
’�أدنوك للتوزيع‘ �إمكانياتها وخبراتها لتعزيز
المرافق والخدمات التي توفرها المحطة وذلك
حر�ص ًا على تلبية النمو المتزايد على خدمات
ومنتجات ال�شركة ولمواكبة النمو العمراني

وال�سكاني المتزايد الذي ت�شهده الدولة حالي ًا».
وتوفر محطة الردوم على غرار �سل�سلة محطات
�أدنوك خدمات متكاملة ت�شمل الخدمات
البترولية والخدمات الم�صاحبة على مدار 24
�ساعة بما في ذلك خدمة التزود بالوقود وخدمة
الت�سوق من متجر واحة �أدنوك والم�أكوالت
ال�سريعة وتبديل الزيت وغ�سيل ال�سيارات وتوفر
�أي�ض ًا ا�سطوانات الغاز الم�سال.
يذكر �أن �شركة «�أدنوك للتوزيع» تعمل على زيادة
�إجمالي محطات توزيع الوقود �إلى  510محطة
خدمة ،بحلول عام .2017

مشاريع توسعية

افتتاح محطة البديع
للخدمة في إمارة
الشارقة
�أعلنت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع»
عن افتتاح حمطة البديع للخدمة يف �إمارة ال�شارقة ،وذلك يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها الهادفة لتلبية الطلب املتزايد على خدمات ومنتجات
ال�شركة وملواكبة النمو العمراين وال�سكاين الذي ت�شهده الدولة
حالياً.
وتقع المحطة في منطقة البديع ب�إمارة ال�شارقة
على �شارع الإمارات ،وقد قام بافتتاح المحطة
عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» وريا�ض عبداهلل عيالن،
مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وبح�ضور وفد
من كبار الموظفين في مفو�ضية ك�شافة ال�شارقة
وكبار الم�س�ؤولين في �شركة «�أدنوك للتوزيع».
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نحن نقوم

حالي ًا بترجمة التزامنا ووعودنا بافتتاح المزيد
من محطات الخدمة في كافة �أرجاء دولة
الإمارات العربية المتحدة .وقد عززت ال�شركة
جهودها م�ؤخر ًا في �إطار هذا التوجه ،لتوفير
خدمات �أقرب �إلى الجمهور ولتخفيف الأعباء
عنهم �أينما كانوا .ن�أمل خالل الفترة القادمة
�أي�ض ًا وانطالق ًا من توجيهات قيادتنا الر�شيدة
بتوفير �أرقى م�ستويات الخدمة �إلى جمهور
المتعاملين� ،أن نعزز من مرافقنا وخدماتنا و�أن

نوا�صل نهجنا التو�سعي في كافة مناطق دولة
الإمارات العربية المتحدة».
وتوفر محطة البديع في �إمارة ال�شارقة على
غرار �سل�سلة محطات �أدنوك خدمات متكاملة
ت�شمل الخدمات البترولية والخدمات الم�صاحبة
على مدار � 24ساعة بما في ذلك خدمة التزود
بالوقود وخدمة الت�سوق من متجر واحة �أدنوك
والم�أكوالت ال�سريعة وتبديل الزيت ،كما تحتوي
على م�سجد يت�سع لـ  400م�صلي.
آفــــــاق العدد التاسع 2016
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مشاريع توسعية

افتتاح محطة «المطالع» للخدمة
في مدينة العين
�أعلنت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» عن افتتاح حمطة املطالع للخدمة يف مدينة العني ،وذلك يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها الهادفة لتلبية الطلب املتزايد على خدمات ومنتجات ال�شركة وملواكبة النمو العمراين وال�سكاين الذي ت�شهده الدولة
حالياً.
وتقع المحطة في منطقة الفقع بمدينة العين ،وقد
قام بافتتاح المحطة عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» وكبار
الم�س�ؤولين في �شركة «�أدنوك للتوزيع» ونخبة من
الح�ضور.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نحن نحر�ص
على تنفيذ ا�ستراتيجيتنا التو�سعية في �إمارة
30
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�أبوظبي وفي كافة �أرجاء دولة الإمارات العربية
المتحدة لتوفير خدمات �أقرب �إلى الجمهور
ولتخفيف الأعباء عنهم �أينما كانوا انطالق ًا من
توجيهات قيادتنا الر�شيدة بتوفير �أرقى م�ستويات
الخدمة �إلى جمهور المتعاملين».
وتوفر محطة المطالع في مدينة العين على
غرار �سل�سلة محطات �أدنوك خدمات متكاملة
ت�شمل الخدمات البترولية والخدمات الم�صاحبة

على مدار � 24ساعة بما في ذلك خدمة التزود
بالوقود وخدمة الت�سوق من متجر واحة �أدنوك
والم�أكوالت ال�سريعة وتبديل الزيت وتوزيع
ا�سطوانات الغاز الم�سال.
يذكر �أن �شركة «�أدنوك للتوزيع» تعمل على زيادة
�إجمالي محطات توزيع الوقود �إلى  510محطة
خدمة ،بحلول عام .2017

مشاريع توسعية
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كوادر وطنية

«أدنوك للتوزيع» تنظم
المنتدى السنوي لتكريم كوادرها
الوطنية من الموظفين المتدربين

نظمت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» امللتقى ال�سنوي ملتدربي
ال�شركة بح�ضور عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،وذلك يف فندق
ريتز كارلتون� ،أبوظبي .وهدف امللتقى �إىل تكرمي املتدربني املواطنني املتميزين من
خمتلف الدوائر والإدارات الذين �أكملوا برنامج التطوير الوظيفي الذي �أعد لهم يف
بداية التحاقهم بال�شركة.
وقد ا�شتمل البرنامج المتكامل الذي خ�ضع
له المتدربون المواطنون على �أربعة محاور
وكفاءات �أ�سا�سية هي الكفاءات الأ�سا�سية
لأداء الأعمال في ال�شركة ،والكفاءات
الأ�سا�سية لل�صحة وال�سالمة والبيئة،
والكفاءات الأ�سا�سية للتطوير الذاتي،
بالإ�ضافة �إلى الكفاءات الأ�سا�سية الفنية
المتعلقة بالوظيفة.
وبهذه المنا�سبة� ،صرح عبد اهلل �سالم
الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع»« :نحن نعمل في «�أدنوك للتوزيع»
وفق ًا لر�ؤية دولة الإمارات  2021التي ت�شدد
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على �أولوية اال�ستثمار في ر�أ�س المال الب�شري.
وعليه ،نحر�ص على توفير كافة ال�سبل المعرفية
والمادية في �سبيل تعزيز ت�أهيل موظفينا
لإنجاز م�س�ؤوليات العمل ب�صورة متميزة عبر
البرامج الإعدادية والتدريبية التي توفرها
ال�شركة ب�شكل دوري».
يذكر �أن «�أدنوك للتوزيع» وفي �إطار �سعيها
المتوا�صل لتعزيز ثقافة التطوير الم�ستمر
لأ�سلوب عملها وخدماتها المقدمة للجمهور،
تحر�ص على تمكين موظفيها ب�أحدث المعارف
العملية لمواكبة التطورات الم�ستقبلية في
نوعية الخدمات المقدمة.

نحن نعمل في ظل
التوجيهات السامية
لقيادتنا الرشيدة،
ممثلة بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان  -رئيس
الدولة «حفظه اهلل»
الداعمة لجهود
التوطين المبذولة
في سبيل االرتقاء
بالعنصر الوطني على
كافة األصعدة.

كوادر وطنية
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

«أدنوك للتوزيع» تطلق حملة توعوية في
محطات الخدمة البحرية بالمناطق الشمالية
لدولة اإلمارات
�أطلقت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» حملة توعوية حتت �شعار «�سالمتكم قبل تعبئة الوقود» ،توا�صلت
فعالياتها على مدار �شهر كامل يف املناطق ال�شمالية للدولة.
وهدفت الحملة �إلى ن�شر الوعي لدى م�ستخدمي
القوارب وال�صيادين وت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل
الممار�سات الواجب اتباعها عند تعبئة الوقود في
محطات الوقود البحرية.
ووظفت الحملة التوعوية العديد من قنوات
التوا�صل بما في ذلك توزيع من�شورات دعائية في
المحطات البحرية ون�شر ر�سائل توعوية لترويج
للممار�سات الأمنة لدى ال�صيادين و�أ�صحاب
القوارب عند تعبئة الوقود.

وقال خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»:
«نحن نحر�ص دائم ًا على ا�ستمرارية حمالتنا
التوعوية التي تحمل ر�سائل موجهة ل�صحة
و�سالمة الجمهور .وتهدف جهودنا في هذا
المجال �إلى تثقيف الجمهور الم�ستهدف حول
�أف�ضل الممار�سات الواجب اتباعها عند تعبئة
الوقود ،وفي محطات الخدمة البحرية على وجه
التخ�صي�ص».
و�أ�ضاف هادي�« :إن الحفاظ على مجتمعنا �صحي ًا
و�سليم ًا و�أمان ًا يعد م�س�ؤولية جماعية تتطلب
تكاتف جهود الجهات الحكومية والم�س�ؤولة
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و�أفراد المجتمع بالمثل .ونحن ن�أمل من �أن
ت�صل ر�سائلنا التوعية من خالل هذه الحملة
�إلى �أو�سع �شريحة ممكنة ،الأمر الذي ينعك�س في
الحفاظ على بيئة �آمنة على الدوام في محطاتنا
البحرية».
يذكر �أن �شركة «�أدنوك للتوزيع» تعتمد �أعلى
معايير البيئة وال�سالمة في �شبكة محطاتها
للخدمة البرية والبحرية .كما تحر�ص ال�شركة
على تجهيز محطاتها ب�أحدث مخرجات
التكنولوجيا والحلول التي من �ش�أنها �أن ت�ضمن
لطواقم ال�شركة الجاهزية الكاملة في جميع
الظروف الت�شغيلية.

صحة وسالمة وأمن وبيئة

حملة لنشر الوعي للسائقين عند تعبئة وقود
الغاز الطبيعي للمركبات
نظمت �شركة «�أدنوك للتوزيع» حملة لتوعية ال�سائقني قبل تعبئة وقود الغاز الطبيعي للمركبات ،وقد حملت �شعار «قيادة نظيفة وخ�ضراء
و�أمنة».

وهدفت الحملة �إلى رفع م�ستوى الوعي لدى
عمالء ال�شركة التجاريين في محطات الخدمة
قبل تعبئة وقود الغاز الطبيعي للمركبات .و�شملت
توزيع من�شورات توعوية ومواد ت�سويقية و�إعالمية

وتوا�صلت فعالياتها على مدار �شهر كامل.

وركزت الر�سائل التوعوية الخم�سة الرئي�سية التي
روجت لها ال�شركة لدى ال�سائقين على �أال تحاول

تعبئة الوقود بنف�سك ،ال تدخن ،اطفئ هاتفك
المحمول ،اطفئ محرك مركبتك ،اتبع �إر�شادات
ال�سالمة ح�سب تعليمات عامل المحطة.

ﻣﻌ� �ﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻧﻈﻴﻔﺔ ،آﻣﻨﺔ
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

تكريم موظفين في إطــــار برنامج
«عين الصقر»
ومجدد ًا ن�شجع جميع الموظفين والموردين والعمالء على الإبالغ عن
م�شاهداتهم لأية ظروف غير �آمنة �أو مخاطر محتملة .ويمكن الإبالغ عن �أية
م�شاهدات لظروف غير �آمنة من خالل نظام «عين ال�صقر» عبر �إر�سال ر�سالة
ن�صية �إلى الرقم  2080تت�ضمن كلمات (،)falcon<space>observation
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�أو عن طريق البريد الإلكتروني �إلى العنوان،falconeye@adnoc-dist.ae :
�أو عبر تعبئة اال�ستمارة الإلكترونية �أو بطاقة الإبالغ.

صحة وسالمة وأمن وبيئة
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تقنية المعلومات

خالل حفل توزيع «جوائز التقنية العربية  »2015الذي نظمته مجلة «أخبار الكمبيوتر العربية»

«أدنوك للتوزيع» تفوز بجائزة مرموقة في مجال تقنية
المعلومات
38
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تقنية المعلومات

ح�صدت �شركة «�أدنوك للتوزيع» جائزة
مرموقة �ضمن فئة «�أف�ضل تنفيذ مل�شروع
يف قطاع ال�صناعة والطاقة» خالل حفل
توزيع جوائز التقنية العربية  2015الذي
نظمته جملة «�أخبار الكمبيوتر العربية»
وذلك تقديراً لتميزها والتزامها
املتوا�صل بتح�سني �أعمالها باعتماد �أف�ضل
التقنيات.
وتمنح مجلة «�أخبار الكمبيوتر العربية» الرائدة
في ال�شرق الأو�سط جائزة «�أف�ضل تنفيذ
لم�شروع في قطاع ال�صناعة والطاقة» لل�شركات
المتخ�ص�صة في �صناعة النفط والغاز لتميزها
في توظيف تقنية المعلومات في الحفاظ على
المراكز المتقدمة في قطاع الطاقة على م�ستوى
العالم.
وح�صلت �شركة �أدنوك للتوزيع على هذه الجائزة
نظر ًا لجهودها في تنفيذ خارطة طريق تقنية
متطورة وحلول �إبداعية في �إطار التزامها
المتوا�صل بالتحول الرقمي في �أداء عمليات
ال�شركة بقطاع الطاقة.
هذا وقد تم ت�سليم الجائزة �إلى ق�سم تكنولوجيا
المعلومات في ال�شركة خالل حفل ح�ضره �أبرز
الخبراء والمتخ�ص�صين في تقنية المعلومات من
جميع �أنحاء العالم ،وذلك �إقرار ًا لجهود ال�شركة
وريادتها في تحقيق الأداء العالي في تطوير
الأعمال وبناء �شبكات التوا�صل.
وبهذه المنا�سبة �صرح عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع« :نحن
فخورون بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في
�صناعة الطاقة التي ت�سلط ال�ضوء على جهودنا
الم�ستمرة في تقديم قيمة م�ضافة لعمالئنا
الكرام ،حيث ت�ؤكد هذه الجائزة مدى التزامنا

الرئيس التنفيذي

�شركة «�أدنوك للتوزيع» حري�صة على تطوير
وتحديث بنيتها التحتية في تقنية المعلومات
باعتماد �أحدث الأ�ساليب والتقنيات بما
ي�ساهم في تعزيز كفاءة عمليات ال�شركة،
وذلك تما�شي ًا مع ا�ستراتيجية الحكومة
الذكية المنبثقة من ر�ؤية دولة الإمارات
.2021
الدائم ب�أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم
�أف�ضل المنتجات والخدمات ».
و�أ�ضاف الظاهري ب�أن �شركة «�أدنوك للتوزيع»
حري�صة على تطوير وتحديث بنيتها التحتية
في تقنية المعلومات باعتماد �أحدث الأ�ساليب
والتقنيات بما ي�ساهم في تعزيز كفاءة عمليات
ال�شركة ،وذلك تما�شي ًا مع ا�ستراتيجية الحكومة
الذكية المنبثقة من ر�ؤية دولة الإمارات .2021
وي�شار �إلى �أن �شركة «�أدنوك للتوزيع» نالت هذه
الجائزة على مدى ثالث �سنوات على التوالي،
وقد نالت �أي�ض ًا �شهادة الجودة في �إدارة �أمن
المعلومات ( )ISO/IEC 27001في عام ،2014
بالإ�ضافة �إلى العديد من الجوائز والتقديرات
المتميزة من �شركة �أوراكل من بينها «جائزة
�أوراكل العالمية للتميز في �إدارة قواعد البيانات
 2013عن منطقة �أوروبا وال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا» و»جائزة �أف�ضل هند�سة نظام للعام -
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا» خالل معر�ض جيتك�س
 ،2013و»جائزة �أوراكل العالمية للتميز في مجال
تكرير وت�سويق النفط والغاز  »2012و»جائزة
التميز في تنفيذ حل �أوراكل �إك�ساداتا-ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا  »2012و»�أول جائزة ترقية في
مجال النفط والغاز .»2010

حصلت شركة
أدنوك للتوزيع على
هذه الجائزة نظر ًا
لجهودها في تنفيذ
خارطة طريق تقنية
متطورة وحلول
إبداعية في إطار
التزامها المتواصل
بالتحول الرقمي في
أداء عمليات الشركة
بقطاع الطاقة.
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تقنية المعلومات

الحوسبة السحابية
وتطبيقاتها المختلفة
زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

القراء الأعزاء ،يف هذا العدد �سوف نتطرق �إىل احلو�سبة ال�سحابية ،وهي �إحدى املحاور الرئي�سية حتت مظلة من�صة اجليل الثالث،
و�سن�شرح ما هي احلو�سبة ال�سحابية ،كيف تعمل وخماطرها ومدى ا�ستفادة �شركة �أدنوك للتوزيع من هذا التطور.
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تقنية المعلومات

كما �أ�سلفنا ،ف�إن الحو�سبة ال�سحابية
 )computingهي عبارة عن تطبيقات وبرامج
تغطي كافة احتياجات الأفراد والم�ؤ�س�سات.
ولكنها فعلياً موجودة في مكان ما ،وبمعنى
�آخر لي�ست موجودة في مركز البيانات التابعة
للم�ؤ�س�سة .ولكي تتم الإ�ستفادة منها وتفعيلها
يتوجب على الم�ؤ�س�سة �أو ًال الإ�شتراك ودفع
الر�سوم الالزمة للح�صول على هذه الخدمات،
بالإ�ضافة �إلى توفر الإت�صال بالإنترنت من
ناحية �أخرى وبالطبع هناك بع�ض الأمور
الأ�سا�سية والتي يجب التطرق لها في حالة
وجود �إندماج ( )Integrationمع البرامج
الأخرى داخل الم�ؤ�س�سة �أو الحاجة �إلى بع�ض
التخ�صي�ص(. )customization
(cloud

كان الهدف الرئي�سي من هذا التطور
(الحو�سبة ال�سحابية) هو تخفي�ض الم�صاريف
وعدم الإ�ستثمار في البنية التحتية بالن�سبة
للم�ؤ�س�سات وال�شركات النا�شئة حديثة الت�أ�سي�س،
وبالتالي ت�شغيل الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ب�أ�سرع
وقت ممكن� ،أي ك�أن ن�ست�أجر �سيارة بد ًال من
�شرائها.

ال�سريع بدون الإ�ستثمار في البنية التحتية
والبرامج وكذلك القوى العاملة.
وكما �أ�شرنا عندما تناولنا بال�شرح التطبيقات
المتنقلة في عد ٍد �سابق ،ف�إن الحو�سبة ال�سحابية
ت�سهل وت�سرع من تطبيقات الحلول المتنقلة
وتوفر عَلى ال�شركات الكثير من الوقت والجهد
�إذا ما طبقت بال�شكل ال�صحيح وح�سب المعايير
الالزمة والمعروفة.
�أما فيما يتعلق ب�أخطار هذا النوع من التطور
التكنولوجي ،ي�أتي في مقدمة هذه المخاطر
�أمن و�سرية المعلومات ،حيث �أن البرامج
والتطبيقات بالإ�ضافة �إلى البيانات تتواجد
خارج نطاق الم�ؤ�س�سة ( ح�سب نوعية �إختيار
الخدمات المذكورة) .ففي حال عدم ال�سيطرة
عليها ووقوعها في �أيدي غير المخولين،
من الممكن �أن ت�ؤدي �إلى وقوع كوارث جمة
وخ�صو�صاً �أننا في ع�صر ثورة المعلومات.

ويمكن تق�سيم خدمات الحو�سبة ال�سحابية �إلى
ثالث �أنواع )SaaS( ،وتعني باخت�صار تفعيل
الخدمات ،و( )PssSوتعني تفعيل المن�صات،
و( )IssSوتعني تفعيل البنية التحتية .و�أخيراً
تم �إ�ضافة نوع جديد من الخدمات يمكن من
خاللها تفعيل التطبيقات المتنقلة وتعرف
با�سم (.)mBaaS

خطر �آخر يكمن في احتمال عدم �إ�ستمرارية
مقدمي هذه الخدمات بتقديم الخدمة ل�سبب
�أو لآخر وبالتالي الت�أثير �سلبياً على عمليات
ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة .وهناك خطر �آخر ال يقل
�أهمية عن ما ذكرنا وهو محدودية التحكم
والتغيير ،حيث �أن هذه البرامج تم ت�صميمها
لأكبر عدد من الم�ستخدمين ( ال�شركات)
وبالتالي ف�إن احتمال �صياغتها وتطابقها
وخ�صو�صا �إذا كانت هذه
ل�شركة معينة قليلة
ً
ال�شركة لها �إحتياجات خا�صة بها.

وتكمن ميزة تطبيقات الحو�سبة ال�سحابية
في تقليل التكاليف الر�أ�سمالية والت�شغيلية
من ناحية وت�سريع عمليات ال�شركة من ناحية
�أخرى .وهناك ميزة �أخرى تتمثل في ت�سهيل
عمليات التو�سعة لل�شركات والم�ؤ�س�سات الكبيرة،
بالإ�ضافة �إلى جانب مهم جداً �أي�ضاً يتمثل في
م�ساعدة ال�شركات اللحاق بالتطور التكنولوجي

وحالياً يوجد ثالثة �أنواع من الحو�سبة
ال�سحابية؛ الخا�صة والعامة والهجين.
الخا�صة عبارة عن بنية تحتية وخدمات �ضمن
نطاق محلي ،والعامة تكون الخدمات �ضمن
نطاق مفتوح ،والهجين يجمع بين الإثنين.
وفي الختام لدى �أدنوك للتوزيع الكثير من
الفر�ص للإ�ستفادة من التطور التكنولوجي

للحو�سبة ال�سحابية وخ�صو�صاً في هذه
المرحلة المت�سارعة تقنياً ،علماً ب�أنه تم تفعيل
هذه الخدمة في بع�ض القطاعات مثل نظام
ر�ضا العمالء ونظام الأداء للموظفين.

كان الهدف
الرئيسي من
تطور (الحوسبة
السحابية)
هو تخفيض
المصاريف
وعدم
اإلستثمار في
البنية التحتية
بالنسبة
للمؤسسات
والشركات
الناشئة حديثة
التأسيس
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يوم من حياة موظف

أيوب درويش الوحداني،
محلل انظمة التطبيقات

•اال�سم �:أيوب دروي�ش الوحداني
•الجن�سية :االمارات
•العمر 35:
•الم�ؤهالت العلمية :ماج�ستير العلوم في
نظم المعلومات -ادارة نظم المعلومات
•اللغات :العربية واالنجليزية وبع�ض
المفردات اليابانية وال�صينية
•العائلة  :متزوج – لدي بنت وولد
•جوائز :الموظف المثالي للربع االول لعام
 – 2006هيئة كهرباء ومياه دبي
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تعد دائرة تقنية المعلومات �شريان الحياة
ل�شركة �أدنوك للتوزيع  ،حيث تعتمد جميع
عمليات ال�شركة على الأنظمة التقنية
المتطورة التي توفرها هذه الدائرة من
خالل موظفين �أكفاء ي�ساهمون بفعالية في
م�سيرة العمل والتطور لل�شركة ب�شكل خا�ص
ولدولة الإمارات العربية المتحدة ب�شكل عام
 ،وفي هذه الزاوية ن�سلط ال�ضوء على واحد
من هذه الكوادر الذي اثبت جدارته وتميزه
في خالل فترة ق�صيرة منذ ان�ضمامه لأ�سرة
�أدنوك للتوزيع.

حدثنا عن رحلتك العملية
في أدنوك للتوزيع وما هي
األعمال واإلدارات التي عملت
بها خالل هذه الرحلة؟

رحلتي في �أدنوك للتوزيع بد�أت بتاريخ -10-1
 2012حيث التحقت بها كمتدرب لمدة �سنتين
بدائرة تقنية المعلومات تحت ادارة �أنظمة
التطبيقات ،و اثناء فترة تدريبي ح�صلت على
عدة دورات في مجال انظمة الحا�سب االلي
�شملت دورات فنية و ادارية � ،أهلتني لأكون اليوم
على ر�أ�س عملي كمحلل �أنظمة التطبيقات.

يوم من حياة موظف

ما هي طبيعة عملك في
الشركة؟

بسرعة التطور  ،ماذا تفعل
لتواكب هذه المتطلبات؟

تمثل التطبيقات روح الحا�سب االلي وخالل عملي
كمحلل �أنظمة التطبيقات �أقوم بعدة مهام منها،
فح�ص و مراقبة النظم الجديدة و �صيانتها
وم�ساعدة الم�ستخدمين على فهم هذه النظم
واال�ستفادة منها الى اق�صى حد  ،بالإ�ضافة
�إلى جمع البيانات التف�صيلية وعمل المقارنات
و االح�صائيات و�إجراء الدرا�سات الفنية لتقدير
جدوى تطوير النظام وتح�سين �أداءه والتن�سيق
بين اع�ضاء فريق العمل وحل م�شاكلهم المتعلقة
بتطوير االنظمة بالإ�ضافة �إلى عمل دليل
اال�ستخدام للأنظمة الجديدة وتدريب الموظفين
على ا�ستعمال هذه النظم ب�شكل فعال وابراز
االخطاء التي يقع فيها الم�ستخدمون ل�ضمان
عدم ح�صولها م�ستقبال  ،والعديد من المهام
الأخرى ذات ال�صلة.

�إنني من هواة االطالع على �آخر ما تو�صلت �إليه
تكنولوجيا المعلومات وذلك من خالل قراءاتي
المتعددة عن تقنية المعلومات في المجالت
والكتب ذات ال�صلة �أو من خالل الت�صفح والبحث
على �شبكة االنترنت .وعند عثوري على مو�ضوع
قد يفيدني في تطوير مهاراتي ف�إنني اجتهد لعمل
بحث �أعمق عنه  ،من خالل العديد من الو�سائل
المتوفرة �أو ا�ستغالل ح�ضور جميع معار�ض الكتب
التي تقام داخل الدولة ،و �أخيرا الت�سجيل في
دورات تدريبية منا�سبة.

احك لنا عن يوم مميز في
عملك /حياتك

تمثيل �شركة ادنوك للتوزيع في م�ؤتمر اوراكل
المفتوح بالواليات الأمريكية المتحدة في عام
 ،2015و الذي يعد �أحد �أكبر م�ؤتمرات التكنولوجيا
بالعالم ،فكان لي الفخر في تمثيل دولة االمارات
العربية المتحدة و �شركة �أدنوك للتوزيع هناك
وانني ا�شكر ادارة ال�شركة التي اتاحت لي هذه
الفر�صة المميزة.
إن العمل في دائرة تقنية
المعلومات يحتم دوام
االطالع على أحدث ما
توصلت اليه التكنولوجيا
في هذا القطاع الذي يتميز

كيف يمكن للشباب
المواطنون تحقيق النجاح
في العمل من وجهة
نظرك؟

النجاح في العمل يتطلب بالدرجة االولى اخال�ص
النية في �أدائه وبذل �أق�صى الجهد والطاقة من
اجل انجازه على اح�سن وجه واالجتهاد في ك�سب
المهارات واال�ستفادة من خبرات العاملين معهم
من موظفين وخبراء ومخت�صين في نف�س مجال
العمل لكي ي�ستطيع تحقيق طموحه والو�صول �إلى
�أهدافه بالإ�ضافة �إلى تحقيق الأهداف المرجوة
منه .
ما أصعب أو أطرف المواقف
التي مرت بكم خالل العمل؟

الحمد هلل لم ا�صادف �أية �صعوبات منذ ان
التحقت بالعمل في �أدنوك للتوزيع  ،فبيئة العمل
�شبيهة �إلى حد كبير ببيئة الأ�سرة والبيت ،
وي�سودها �أجواء التعاون والمحبة بين الزمالء
كتلك التي ت�سود داخل الأ�سرة والبيت الواحد،
وي�شجع ذلك الموظفين على مزاولة �أعمالهم بال
ملل وال �شكوى من �ضغط العمل و�إرهاقه.

برأيك ما هي التحديات
التي قد تواجهك في بيئة
العمل؟

التحديات التي تواجهني في مجال عملي هي
مواكبة التطورات المت�سارعة في مجال تكنولوجيا
المعلومات التي تتطور في كل ثانية على عك�س
مجاالت العمل االخرى  ،بالإ�ضافة �إلى �أهمية
العمل بروح فريق العمل الواحد والذي يتطلب من
جميع �أطراف الم�شروع الواحد التعاون لتحقيق
غايات و�أهداف ال�شركة.
هل لديك هوايات معينة؟

بالإ�ضافة لهوايتي في ت�صفح االنترنت ومتابعة
التطورات التقنية وتطبيقها ف�أني �أحب القراءة
وممار�سة الريا�ضات المختلفة مثل كرة القدم
و كرة الطائرة و الجري و تن�س الطاولة وركوب
الدراجة الهوائية.
ما هي طموحاتك وخططك
للمستقبل بإذن اهلل؟

�إن �أهم طموحاتي �أن �أخدم وطني ب�شتى الطرق
 ،ومن �أجل ذلك �س�أ�سعى للعمل بجهد واخال�ص
لإثبات كفاءتي كما �س�أعمل على اكت�ساب الخبرات
المختلفة و�أ�شارك زمالئي في ن�شر هذه المعرفة
 ،كما �أطمح �إلى توفير ال�سعادة لأ�سرتي وتحقيق
الفخر لدولتي الحبيبة الإمارات.
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مشاركات الموظفين

عام القراءة
في دولة اإلمارات
بقلم :خالد عبدالسالم الحوسني
مهندس أول تخطيط ،دائرة المشتريات والعقود
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“الإخوة والأخوات بتوجيهات من رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل� ،سيكون العام  2016هو
عام القراءة يف دولة الإمارات  ،و”لن ترقى
�أمة �أو �شعب بغري القراءة” بهذه الكلمات غرد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد -حفظه
اهلل -عرب ح�سابه يف تويرت معلناً عام القراءة
والبحث واملعرفة ،وقد �أعلن �سموه يف وقت �سابق
عن مبادرة (حتدي القراءة العربي) وهي �أكرب
مبادرة على م�ستوى الوطن العربي للت�شجيع
على القراءة ،حيث تهدف املبادرة �إىل قراءة 50
مليون كتاب كل عام درا�سي عرب التزام مليون
طالب عربي بقراءة  50عنوان خالل �سنتهم
الدرا�سية.
ومن هنا يت�ضح لنا �أهمية القراءة فهي و�سيلة
من �أهم الو�سائل التي نتح�صل بها على العلم
واملعرفة ،فاكت�ساب العلوم النافعة التي تنعك�س
�إيجابياً على �أر�ض الواقع لتلبي احتياجات
النا�س هي من �أ�سمى غايات القراءة .والعلم هو
�ضد اجلهل ،واجلهل هو �أ�صل وجذر ال�شرور
يف احلياة ،فبالعلم النافع واملعرفة ن�ستطيع �أن
نتخل�ص من الكثري من ال�شرور واجلهاالت.
القراءة لي�ست حمطة ن�صل �إليها بعد حني ،بل
هي رحلة م�ستمرة دائمة و�سعي د�ؤوب يف طلب
املعرفة ونيل ف�ضائل العلم ،وهي الوقود الذي
يعتلي به املتعلمون �إىل قمم العلم واملعرفة
ويرتفعون بها عن وهدة اجلهل ،والقراءة هي
غذاء العقول ونور الب�صرية.
من البديهي �أن نت�ساءل  ،ملاذا نقر�أ ؟ وما حاجتنا
للقراءة يف هذا الع�صر ،ع�صر املعرفة� ،إن للقراءة
فوائد جمة منها ما يلي:
•القراءة تو�سع املدارك وتدرب العقول
وحترك مياهها الراكدة وجتعلها �أكرث
طالقة ومرونة يف ا�ستدرار الأفكار
املختلفة.
•القراءة ت�ساعدنا على التوا�صل مع

الآخرين وفهمهم مبختلف ثقافاتهم
ولغاتهم و�أجنا�سهم و�أعراقهم.
•القراءة تعيننا على فهم املا�ضي وجمرياته
وحتليل ما يجري من �أحداث يف احلا�ضر
وا�ست�شراف امل�ستقبل.
•القراءة حتفزنا على االبتكار والإبداع
يف �شتى جماالت احلياة ويف خمتلف
امل�ستويات.
•القراءة متكننا من اتخاذ القرارات
ال�صائبة ب�ش�أن ق�ضية ما وحت�سن قدراتنا
على �إيجاد احللول والبدائل املتنوعة.
•القراءة ت�أخذنا يف رحلة �إىل عوامل وبلدان
خمتلفة و�أماكن و�أحداث جديدة.
•القراءة جتعلنا مواكبني وملمني ب�أحدث
النظريات والأطروحات العلمية والأدبية.
•القراءة تك�سبنا �صفة من �صفات القادة
امل�ؤثرين وهي �سعة االطالع و�إدراك التنوع
الثقايف واحل�ضاري.
•القراءة ت�ضفي البهجة حلياتنا وهي
متعة يف �أوقات فراغنا وخري م�ؤن�س لنا يف
وحدتنا.
•القراءة حت�سن قدراتنا البيانية والتعبريية
وترفع ح�صيلتنا اللغوية.
•القراءة تعيننا على الإجابة على الت�سا�ؤالت
التي تدور يف �أذهاننا ومتنحنا مناعة فكرية
�ضد الأفكار املنحرفة وامل�شوهه.
يختلف �أ�سلوب القراءة من �شخ�ص لآخر ،هناك
من يف�ضل �أن يقر�أ �أي كتاب يقع يف يده من
منطلق اال�ستزادة يف العلم واملعرفة .وهناك من
يقر�أ للكاتب وامل�ؤلف الذي يحبه ب�صرف النظر
عن مو�ضوع الكتاب ،والبع�ض يف�ضل �أن يقر�أ
الكتب التي حتمل مو�ضوعاً حمدداً ومتخ�ص�صاً
حتى ي�ستطيع �أن يعر�ض ما قر�أه للجمهور على
�شكل مقال �أو كتاب �أو حما�ضرة �أو دورة ،والبع�ض
الآخر يف�ضل �أن يوازن بني قراءاته فيجعل %50
من قراءاته ملجال تخ�ص�صه كالهند�سة �أو الطب

�أو الإدارة .ويجعل  %50للكتب التي حتمل طابع
الثقافة العامة ،فتختلف �أ�ساليب القراءة وتبقى
الغاية واحدة وهي طلب العلم واملعرفة.
وختاماً ،البد لكل فرد منا �أن يجعل من وقته
ن�صيب للقراءة والتعلم والتحليل والتفكري فيما
نقر�أ مهما كرثت االن�شغاالت وزادت االلتزامات ،
فلن ترقى �أمة �أو �شعب بغري القراءة والتح�صن
بالعلم واملعرفة.

القراءة ليست
محطة نصل إليها
بعد حين ،بل هي
رحلة مستمرة دائمة
وسعي دؤوب في
طلب المعرفة ونيل
فضائل العلم ،وهي
الوقود الذي يعتلي
به المتعلمون
إلى قمم العلم
والمعرفة
ويترفعون بها
عن وهدة الجهل،
والقراءة هي
غذاء العقول ونور
البصيرة
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تمر ذكرى هي �أ�شرعة من ع�شق ومن
فرح ،ن�شيدها البوح �إذ رونقه الوطن� ،أي
فرح � ٍآت من دفاتر وكتب لها في الوجد
�أحرفك ر�سمت الغد ب�صوتك..
بين �أعيننا العلم ت�سمو فيه قالدة الفخر
و�ضياء النور على �أعتاب ال�سماء ..في
مجده كال�شهب يتبعه المدى في مد
ال�سحر ،ويتبعه الحب �أينما غدا..
نج�سده و�أنت المعاني
لي�س من معنى ّ
التي تج�سد الخلود في �أ�شرعة ال�سنوات
التي مرت �سريع ًا ،تجاوزت زرقة الزمن
و�سياق البدء ،وما كان من عقبات
�أ�صبحت في حقيبة الن�سيان ،وما كان
من مجد ما زال ي�سري ،والقادم مزيج
من التدفق �إلى ما بعد القادم.
ريادة في المعنى ال يمكن �أن تتجاوزه
الأعين ،فالإمارات �أولاً ثم �أولاً ،
وال�شارقة م�شرقة في عالمها الجميل
ت�شعر العالم بالدفء المتدفق ابت�سامة
وثقافة بعناوين مختلفة وب�صورة
حا�ضنة وحا�ضرة.
ريادة في الجوهر وفي الروح والحلم
والتجدد ،فترى دبي ال تتجز�أ وال
تنف�صل ،هي منظومة تختزل كل
جديد ،ون�شوة التفرد نراها على ل�سان
البعيد والقريب ،ت�ضع الإمارات على
ل�سان العالم ..هي الإمارة المتموجة
على الأ�شرعة المتوهجة..
ريادة في القيم مجتمعة وقاطبة،
لأنها ب�ؤرة القيادة وال�سالمة ،الحافظة
والمتعاطية بالأحرف المزخرفة
بالمقام� ..إنها �أبوظبي �إذ ت�شرع فهي
المجد ،و�إذ تقول فهي تتحرى ال�صواب

والحكمة وت�صدق� ،إذ تحق وهي على
حقيقة الحقائق تقف دائم ًا على جانب
ال�صواب..
تتناغم دولتنا على �أ�شرعة الخليج
العربي ،هي المت�صالحة والمتجاورة
�سابق ًا والمت�آلفة حالي ًا ،يرف علمها على
مياه الخليج ،وهي قبلة الحياة والدنيا
وم�سار ال�شم�س ،والإمارات محور ال�ضوء
ولغة الزمن ونب�ض القلب ،وبداية
الفكرة حين تر�سم م�سارها من ت�ضاري�س
قاحلة ،وكثبان �شاهقة ،و�أزقة باردة،
وعيون من ال�صحراء نافذة ،ووجوه
�شاحبة ،و�أرجل حافية..
ففي هذا العام ،اقترنت المنا�سبة
برحيل كوكبة من ال�شهداء دفاع ًا عن
الحرية وال�سالم والوطن ،لذا ف�إن روح
الوطن ال تفرح من دون �أن تتوقف
�أمام ت�ضحية ه�ؤالء النبالء الذين ما
�سكنت �أج�سادهم �إنما ر�سموا االنت�صار
واالطمئنان في قلوب كل من ي�سكن
الوطن..
الوطن ..الإمارات يرتوي بماء الحياة
المتدفق فرح ًا ،ير�سم ال�صورة المثلى..
ير�سم القيم في الذود عن ال�شرعية
والحقوق ،وير�سم العطاء من �أجل
القيم والتقدم والبناء ..وطن ال ُيطفئ
�شمعة بل ي�شعل �شموع الفرح.
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