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متخصصــون بمجــال نقــل المشــتقات
النفطيــة و تشــغيل وإدارة محطــات
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قصة وقودى
كانــت بدايــة االنطــاق مــن مدينــة الريــاض منــذ أكثــر مــن خمــس وعشــرون

نقل الوقود

عامــا حيــن تأسســت محطــة وقــود صغيــرة تحــت مســمى «تــاب اليــن»
لخدمــة و تزويــد الســيارات بالوقــود ،و بمــرور عقــد مــن الزمــن و بتوفيــق
مــن اهلل وصلــت ألكثــر مــن ثمانيــة محطــات بــذات المدينــة  .فكانــت تلــك
هــى النــواة لتأســيس شــركة تعمــل فــى قطــاع نقــل الوقــود.
و بالفعــل و فــى عــام  2010ميالديــة كانــت بدايــة االنطالقــة الكبــرى تحــت

محطات وقود

مســمى شــركة «وقــودي» لنقــل و توزيــع المشــتقات البتروليــة و اللتــى
اصبحــت االن مــن أحــد أهــم و أكبــر الموزعيــن و الناقليــن للمــواد البتروليــة
المعتمديــن لــدى شــركة ارامكــو

غسيل سيارات

ماركت تمونية
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صــور مقــر الشــركة

قودي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
انطالقــا مــن رؤيــة المملكــة  2030والخاصــة بتطويــر قطــاع محطــات الوقــود
ومراكــز الخدمــة علــى الطــرق االقليميــة وقطــاع الخدمــات اللوجســتيةوالتي
يعتبــر الركيــزة االساســية فــي اي تنميــة مســتدامة .
لــذا فقــد ركــزت شــركة وقــودي للنقــل والشــركات التابعــه لهــا العاملــة فــي
قطــاع إدارة وتشــغيل محطــات الوقــود منــذ بدايــة عملهــا عــام 2010م علــى
مواصلــة التطويــر والتحســين المســتمر بهــدف مواصلــة تقديــم خدمــات
مميــزة لعمالئهــا االفــراد والمؤسســات بمــا يضمــن اســتمرار تطويــر االعمــال
فــي كافــة القطاعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة.
ومواكبــة للتطــور والتوجــه الحكومــي العــام لتحســين الخدمــات المقدمــة
فــي مراكــز الخدمــة علــى الطــرق مــن خــال برنامــج تأهيــل المنشــأت (محطــات
الوقــود ومراكــز الخدمــه) بــدأت الشــركة بتطويــر الهيــكل التنظيمــي
للشــركة ورســم الخطــط االســتراتيجية والسياســات المســتقبلية مــن خــال
اعــادة تطويــر وتحســين الهويــة التجاريــة للشــركة واالنتشــار المتــدرج
والمزمــن بجميــع مناطــق المملكــة لتلبيــة متطلبــات عمالئهــا .

عبدالعزيز بن سعد النشوان
رئيس مجلس االدارة
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الهيكل التنظيمي للشركة
رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

املراجع الداخيل
سكرتري مجلس االدارة

إدارة العمليات

التحصيل

املشرتيات
اااللكرتونية

إدارة تقنية املعلومات

الورشة

املحصلني

املبيعات

مرشف املبيعات

السائقني

إدارة تاهيل
املحطات

اإلدارة املالية

ميكاييك
مساعد ميكانييك

تغيري اإلطارات

منسق/مبيعات
تسويق

لخزينة

محاسب
موردين

إدارة املوارد البرشية

إدارة متابعة االداء

شؤون املوظفني
والتدريب

محاسب
عمالء

عالقات حكومية
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رؤيتنا ورسالتنا
أن نكــون فــي صــدارة الشــركات العاملــة بقطــاع النقــل وتشــغيل وإدارة
محطــات الوقــود فــي المنطقــة  ،ونتخــذ اإلبــداع واإلبتــكار نهجــا لتحقيــق
ذ لك .
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خدماتنا
نقــل وتوزيــع المشــتقات
ا لنفطيــة .

تشــغيل وإدارة محطــات الوقــود
بجميــع خدماتهــا

تشــغيل متاجــر التجزئــة

قودي
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خدماتنا
مغســلة الســيارات

مســجد

تصليــح ســيارات

مغسلة السيارات
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نقل وتوزيع المشتقات النفطية
و ذلــك مــن خــال اســطول النقــل الخــاص بهــا المتعــدد االحجــام / 20000
 36000 / 32000لتــر
و هــى مهيئــة لنقــل الوقــود بكافــة انواعــه المتاحــه بالمملكــة مثــل:
بنزيــن ممتــاز 91
بنزيــن ممتــاز 95
ا لد يز ل
ا لكير و ســين
الوقــود الخــام
بالمنطقــة الغربيــة .
و تقــوم بتوزيــع المنتجــات التاليــه:
بنزيــن  95ممتاز-بنزيــن  91ممتاز-ديــزل

نقل النفط
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خطط التوسع
و قعــت شــر كة و قــو د ي للنقــل مذ كــر ة تفا هــم مــع شــر كة منظو مــة
ا لو قــو د للمحر و قــا ت لال ســتحو ا ذ علــى قطــا ع محطــا ت ا لو قــو د فــي شــر كة
منظو مــة ا لو قــو د مد تهــا  1 8 0يو مًــا قا بلــة للتمد يــد  ،يأ تــي ذ لــك ر غبـ ً
ـة مــن
مجلــس إ د ا ر ة ا لشــر كة فــي تنــو ع ا ســتثما ر ا تها و د عمــً لخططهــا و تطلعا تهــا
ا لمســتقبلية  ،و مو ا كبــة لر ؤ يــة ا لمملكــة ا لعر بيــة ا لســعو د ية .2 0 3 0
شــر كة منظو مــة ا لو قــو د مــن ا لشــر كا ت ا لر ا ئــد ة فــي مجــا ل محطــا ت ا لو قــو د
بجميــع منا طــق ا لمملكــة ا لعر بيــة ا لســعو د ية  ،و مثــل شــر كة و قــو د ي
ر ئيــس مجلــس ا ال د ا ر ة ا لســيد  /عبد ا لعز يــز ا لنشــو ا ن و عــن شــر كة منظو مــة
ا لو قــو د ا لمد يــر ا لعــا م ا لســيد  /عبــد ا هلل ا لر و يــس .
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تشغيل وإدارة محطات الوقود
يتــم حاليــا اعــادة هيكلــة وترتيــب القطــاع وتصميــم هويــة جديــدة
كاملــة.
بطاقــة «راحــة»
بطاقــة االلكترونيــة للتحكــم والمراقبــة فــي نفقــات الســيارات لالفــراد
والعائــات و الشــركات فــى اســتهالك الوقــودي.

لتموين الســيارات بالبنزين

لتموين الشــاحنات وعربــات النقل بالديزل
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تشغيل و إدارة ماركت (فودي)
و هــو عبــارة عــن مجموعــة متاجــر للبيــع بالتجزئــة وركــن قهــوة
منتشــرة بجميــع فــروع محطــات «وقــودي» لخدمــة رواد المحطــة
والمســافرين عبــر الطــرق.

فودي ماركت
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قيمنا و اهدافنا
قيمنا
فــي ســبيلها للنجــاح تلتــزم شــركة «وقــودي» االلتــزام بقيمهــا التاليــة -:
 ا ال حتر ا م
 النزاهــه
 العمــل بــروح الفريــق
اهدافنا
 رضــاء العمــاء
 تعزيــز شــعور الموظفيــن بالــوالء
 التوســع الجغرافــي
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معاييــر الجوده
تحــرص شــركة وقــودى دائمــا علــى التأكــد مــن توافــر المتطلبــات
المتوافقــة مــع نظــام الجــودة اإلداري و ذلــك فــى جميــع المواصفــات
والمقاييــس الموضوعــة للمنظمــة و وفقــا للمعاييــر االتيــة:
•الســامة الشــخصية
•الســامة العامة
•إجــراءات الطوارئ
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السالمة الشخصية
•●يتــم اخضــاع جميــع الموظفيــن لتدريــب عــام
إلتبــاع تعليمــات الســامة للتعامــل مــع المواقــف
الطارئــة للمحافظــة علــى ســامتهم الشــخصية
وســامة الموجوديــن فــي المحيــط المجــاور
وذلــك بصفــة الزاميــة.
•●يتــم تزويــد جميــع الموظفيــن بأماكــن العمــل
بمالبــس ومعــدات خاصــة للمحافظــة علــى
ســامتهم الشــخصية..
•●توفيــر جميــع أدوات اإلســعافات األوليــة فــي
جميــع مواقــع الشــركة.
و يتوافــر فــى جميــع مواقــع العمــل ،المعــدات
ا ال تية :
1.1طفايــات حريــق ( .)Foam & Dry Powder So2
2.2بكــرة حريــق أو خرطــوم حريــق.
3.3مخاريــط مــرور.
4.4كاميــرات مراقبــة علــى مــدار الســاعة.
5.5مرشــات مــاء فــي جميــع مرافــق المحطــة .
6.6نظــام إنــذار الحرائــق .
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السالمة العامة
•توفيــر االحتياطــات الوقائيــة ضــد الحريــق.
•وضــع الفتــات تحذيريــة بمنــع التدخيــن داخــل
محطــات الوقــود ومراقبــة تنفيــذ ذلــك بــكل حــزم.
•يحظــر تمــام اســتخدام الوقــود فــي التنظيــف.
•فــى حالــة تناثــر أى كميــة مــن الوقــود يلتــزم أفــراد
العمــل بإزالتهــا فــى الحــال.
•عنــد تعبئــة خــزان ســـيارة االســتجمام (ســيارة بيــت
متنقــل) بالوقــود يجــب اتخــاذ جميــع االجــراءات
الالزمــة للســامه كإغــاق مواقــد الغــاز وفصــل
التيــار الكهربائــي مؤقتــً عــن األجهــزة كالمبــردات
(الثالجــات) والســخانات لحيــن االنتهــاء مــن
التعــبءة.
•يحظــر وجــود مســببات الحريــق والمــواد القابلــة
لالشــتعال بالمحطــة ،كمــا يحظــر بتاتــً القيــام
بأعمــال القطــع أو اللحــام وغيرهــا مــن األعمــال
التــي قــد يترتــب عليهــا حــدوث شــرر أو قــوس
كهربائــي مــع تفــادى أى أعمــال أو ظــروف قــد
تــؤدي إلــى االشــتعال الذاتي.
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إجرآت الطواريء
تدريــب جميــع الموظفيــن بمــا ســوف يتــم عملــه مــن إجــراءات فــي حالــة الطــوارئ(و العيــاذ
بــاهلل) بالمحطــة كمــا هــي موضحــة فــي النقــاط التاليــة:
•فــي حــال الحريــق أو االنفجــار
•إنســكاب المحروقــات
•فــي حــال الفيضــان أو الصواعــق أو العواصــف الرعديــة
•فــي حــال أصــدام مركبــة بأحــد مرافــق أو معــدات المحطــة
•فــي حــال الســطو أو الســرقة
•إصابــات العمــل.
•مالمســة المــواد الخطــرة .
•الحــوادث فــي المحيــط المجــاور.
•إتبــاع التعليمــات الطارئــة مــن الجهــات األمنيــة .
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السجل التجاري

شكرا لالهتمام
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أبــي ســعيد الخــدري الملــك فيصــل 7808
الرياض 13215

هاتف00966112318888 :
جوال00966505555470 :
البريــد اإللكترونــيInfo@waqoodi.com :
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