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كلمة الرئيس التنفيذي

�شهد الربع الأول من العام  2015ترجمة فعلية
لال�ستراتيجية التو�سعية ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»
التي تركز على مختلف مناطق دولة الإمارات لتلبية
التو�سع العمراني وتزايد الطلب على منتجات ال�شركة
ذات الجودة العالية وخدماتها ذات ال�سوية المرتفعة.
و�سنعمل على موا�صلة نهجنا التو�سعي بهدف الو�صول لمحطاتنا �إلى  507محطة
خدمة على م�ستوى الدولة وفقاً لخطة  ،2016/2015والتي تت�ضمن تد�شين �أول
محطة وقود عائمة في الوطن العربي في �إمارة �أبوظبي وتقديم برنامج الخدمة
الذكية وغيرها من التطورات والإ�ضافات الهامة التي �سنعلن عنها في موعدها.
كما �أن دورنا الفاعل في «�أدنوك للتوزيع» بدفع عجلة النمو االقت�صادي في الدولة
يوازيه حر�صنا ال�شديد على تمثل توجيهات قيادتنا الر�شيدة بالتوا�صل المبا�شر مع
�أفراد المجتمع عبر الزيارات الميدانية و�إقامة ور�ش عمل وعقد االجتماعات لن�شر
الر�سائل التوعوية والتثقيفية التي تهدف �أو ًال و�أخيراً ل�ضمان �سالمة �أبنائنا وحفظ البيئة التي نعي�ش فيها وتعزيز اال�ستفادة من
الموارد المتاحة لدينا.
وبنا ًء على ذلك ،ركزنا خالل الربع الأول على تفعيل ا�ستراتيجيتنا للم�س�ؤولية االجتماعية وقمنا بتنفيذ عدد من المبادرات المهمة
في هذا الإطار بما في ذلك افتتاح محطة خدمة ومتجر واحة �أدنوك في كيدزانيا ،منطقة الألعاب الترفيهية والتثقيفية في دبي مول.
ون�سعى من خالل هذه المبادرة �إلى تر�سيخ الر�سائل التوعوية لدى النا�شئة حول �أمن و�سالمة المجتمع المحلي.
�إن تحقيق الأمن وال�سالمة والو�صول �إلى بيئة خالية من المخاطر هي م�س�ؤولية م�شتركة نتقا�سمها جميعاً ،وقد نظمت ال�شركة حملة
«اجعل ال�سالمة �شعارك كل يوم» في منطقة فلج هزاع بمدينة العين بهدف �إبراز �أهمية دور الأفراد كمواطنين م�س�ؤولين في التعاون مع
الجهات المعنية وتطبيق تعليمات و�إر�شادات الأمن وال�سالمة ون�شرها.
ختاماً� ،سنوا�صل خالل العام الحالي تعزيز التزامنا بتطبيق مبادرات الم�س�ؤولية االجتماعية وتفعيل تعاوننا مع مختلف الهيئات الأهلية
والتعليمية في �سائر �أرجاء الدولة بما يعزز دورنا ك�شركة وطنية اقت�صادية رائدة.

ندعكم مع �صفحات هذا العدد المتجدد من مجلة «�آفاق» ال�ستعرا�ض �أبرز محطات ال�شركة خالل الفترة بين
يناير – �أبريل .2015

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

•�أدنوك للتوزيع تطلق موقعها الإلكتروني
www.adnocdistribution.ae

•�أدنوك للتوزيع تنظم حملة نالم�س قلوب
الماليين التوعوية وال�صحية للموظفين
و�أ�سرهم
•اجتماع التوا�صل لنواب �أول الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية في مجموعة
�شركات �أدنوك
•�أدنوك للتوزيع تنظم حملة «�سالمتكم قبل
تعبئة الوقود» في محطات الخدمة البحرية
•�شرطة عجمان تكرم �إدارة الخدمات العامة
للمناطق ال�شمالية لتعاونهم الفعال مع
ال�شرطة
•دائرة م�صانع االنتاج تنظم يوم ًا ترفيهي ًا
لموظفيها في مركز البولينغ بالمارينا مول
بم�شاركة  50موظف ًا.
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تقرير خاص

•التقرير ال�سنوي لإدارة التوا�صل
مع العمالء
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28
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•�أدنوك للتوزيع تنظم فعالية توعوية �شاملة
في فلج هزاع بالعين
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•المهند�س مبارك الأحبابي
مدير �إدارة م�شاريع محطات الخدمة
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يوم في حياة موظف

•كارولين برناردو ،م�شرف مناوب لمتاجر
الواحة
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مشاركات الموظفين

•فن التعامل مع الأفكار،
خالد الحو�سني

نائب الرئي�س  -دائرة الت�سويق والإت�صال الم�ؤ�س�سي
ورئي ــ�س الت ـح ـ ــرير

خـ ــالد مح ــمد هـ ـ ـ ــادي

khalid.hadi@adnoc-dist.ae

هـيـئ ـ ــة الت ـح ـ ــرير
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أدنوك للتوزيع تفتتح محطة
الخدمة وواحة أدنوك في
«كيدزانيا»
افتتحت �شركة «�أدنوك للتوزيع» محطة خدمة ومتجر واحة
�أدنوك في «كيدزانيا» ،بمنطقة الألعاب الترفيهية والتعليمية
المخ�ص�صة للأطفال والحائزة على جوائز عالمية ،بدبي
مول في خطوة تن�سجم مع ا�ستراتيجية ال�شركة للم�س�ؤولية
االجتماعية .عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
لل�شركة ،كان له على هام�ش هذا االفتتاح حوار مو�سع مع
و�سائل الإعالم في �إمارة دبي تناول فيه �أبرز الأن�شطة
التو�سعية التي تعكف عليها ال�شركة�« .آفاق» تقدم للقراء
�أبرز ما جاء في حوار الرئي�س التنفيذي وت�سلط ال�ضوء
على �أبرز الم�شاريع اال�ستراتيجية لل�شركة خالل الفترة
القادمة.

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
ح ـن ــان الكـث ـيــري
لو�شيانا بالكويل
�إيـمان عبد الوهاب
عاطف بدر الدين
�أ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عـبد اهلل
الإخراج الفني والت�صميم

�أمين عبد الرحمن نور الدين
هـيـئ ــة التحـرير هم من موظفي

دائرة الت�سـ ــويق والإت�ص ــال المـ�ؤ�سـ�سي في �أدن ـ ــوك للتـ ــوزيع
مجلة «�آفــاق» مجلة ت�صدر عن �شركة بترول �أبوظبي الوطنية للتوزيع

«�أدنوك للتوزيع».

حقوق الطبع محفوظة .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 6959861 :فاك�س02 6945209 :
afaq.edit@adnoc-dist.ae

موضوع الغالف

عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لأدنوك للتوزيع وكبار الم�س�ؤولين في ال�شركة يفتتحون محطة �أدنوك ومتجر واحة �أدنوك في كيدزانيا

أدنوك للتوزيع تعمل على تلبية احتياجات التوسع العمراني
واالقتصادي الذي تشهده دولة اإلمارات

«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة ومتجر
واحة أدنوك في «كيدزانيا»

افتتحت �شركة «�أدنوك للتوزيع» حمطة خدمة ومتجر واحة �أدنوك يف «كيدزانيا» ،منطقة الألعاب الرتفيهية والتعليمية املخ�ص�صة
للأطفال واحلائزة على جوائز عاملية ،بدبي مول يف خطوة تن�سجم مع ا�سرتاتيجية ال�شركة للم�س�ؤولية االجتماعية .عبد اهلل �سامل
الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،كان له على هام�ش هذا االفتتاح حوار مو�سع مع و�سائل الإعالم يف �إمارة دبي تناول فيه �أبرز
الأن�شطة التو�سعية التي تعكف عليها ال�شركة�« .آفاق» تقدم للقراء �أبرز ما جاء يف حوار الرئي�س التنفيذي وت�سلط ال�ضوء على �أبرز
امل�شاريع اال�سرتاتيجية لل�شركة خالل الفرتة القادمة.
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�أثناء جولة الرئي�س التنفيذي في مرافق كيدزانيا

ك�شف عبد اهلل �سامل الظاهري ب�أن «�أدنوك
للتوزيع» ت�سعى للو�صول بعدد حمطاتها
على م�ستوى الدولة �إىل  507حمطة وقود
بنهاية العام  ،2016مقارنة مع  222حمطة
حالياً ،وذلك وفقاً خلطة ،2016/2015
والتي تت�ضمن تد�شني �أول حمطة وقود
عائمة يف الوطن العربي ب�إمارة �أبوظبي
وتقدمي برنامج اخلدمة الذكية عرب
�شبكة حمطاتها للخدمة.
محطات خدمة جديدة

تت�ضمن خطة � 2016/2015إن�شاء  125محطة
خدمة جديدة على م�ستوى الدولة منها 34
محطة قيد الإن�شاء فعلي ًا ،منها  18محطة في
مدينة �أبوظبي ،ومحطتان في العين و 6محطات
في المنطقة الغربية .و 8محطات في عدد من
�إمارات الدولة .وحالي ًا يجري تر�سية  15محطة
على المقاولين فيما تزال بقية المحطات قيد
الت�صميم.
و�أو�ضح الظاهري �أن ح�صة �أبوظبي من

تسعى أدنوك
للتوزيع إلى
االنتهاء من
عملية تحويل
كاملة لـ 75
محطة تم
االستحواذ عليها
من مؤسسة
إمارات خالل
الفترة القادمة

المحطات الجديدة تبلغ  44محطة داخل مدينة
�أبوظبي .الفت ًا �إلى �أنه ونظر ًا لقلة الم�ساحات
في جزيرة �أبوظبي ركزت «�أدنوك للتوزيع» على
بناء المحطات في المناطق المحيطة بجزيرة
�أبوظبي ،حيث �سيتم �إن�شاء  3محطات في جزيرة
الريم ومحطة في ال�سعديات ومحطات �أخرى في
مناطق مثل ال�شهامة والباهية وال�شوامخ والفالح
وبني يا�س والوثبة ومدينة خليفة ومدينة محمد بن
زايد وغيرها لخدمة المقيمين في هذه المناطق،
متوقع ًا �أن ت�سهم هذه المحطات في تخفيف
ال�ضغط على المحطات الرئي�سية الموجودة داخل
جزيرة �أبوظبي ،التي �ست�شهد �إ�ضافة محطة
واحدة جديدة على الأقل خالل الفترة المقبلة.
المحطة العائمة

وك�شف عن اعتزام «�أدنوك للتوزيع» افتتاح �أول
محطة عائمة على م�ستوى الوطن العربي في
جزيرة يا�س بجوار ج�سر ال�شيخ خليفة نهاية
العام الحالي ،حيث ال تحتاج هذه المحطة �إلى
تخ�صي�ص �أو �شراء �أر�ض ،وهي �شاملة متكاملة
تحتوي على متجر واحة �أدنوك ومرافق خدمية
�أخرى.
آفــــــاق العدد السادس 2015
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الرئي�س التنفيذي يفتتح متجر واحة �أدنوك في كيدزانيا

اتفاقية مع «إينوك» وتطورات
من
االستحواذ
مشروع
مؤسسة «إمارات»

وكانت «�أدنوك للتوزيع» قد وقعت عقود نقل ملكية
لـ  26محطة مغلقة تابعة لـ «اينوك» في �إمارة
ال�شارقة �إلى «�أدنوك للتوزيع» خالل �شهر دي�سمبر
من العام المن�صرم ،وتوقع الظاهري �أن تتم
�إعادة ت�شغيل هذه المحطات بعالمة �أدنوك خالل
العام الحالي ب�شكل تدريجي.
و�أو�ضح �أن ال�سبب في عدم الت�شغيل الفوري لهذه
المحطات �أنها متوقفة منذ �أكثر من � 3سنوات،
لهذا ف�ضلت ال�شركة �إجراء درا�سة لإعادة ت�أهيل
هذه المحطات والت�أكد من �أنها تتما�شى مع
معايير الأمن وال�سالمة لـ «�أدنوك للتوزيع» ،وذلك
تمهيد ًا لدخول الخدمة قبل نهاية العام الحالي،
على �أن يتم �إعادة الت�شغيل تباع ًا.
8
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ح�صة �أبوظبي من المحطات الجديدة تبلغ  44محطة
داخل مدينة �أبوظبي .ونظر ًا لقلة الم�ساحات في جزيرة
�أبوظبي ركزت «�أدنوك للتوزيع» على بناء المحطات في
المناطق المحيطة بجزيرة �أبوظبي ،حيث �سيتم �إن�شاء
 3محطات في جزيرة الريم ومحطة في ال�سعديات
ومحطات �أخرى في مناطق مثل ال�شهامة والباهية
وال�شوامخ والفالح وبني يا�س والوثبة ومدينة خليفة
ومدينة محمد بن زايد وغيرها لخدمة المقيمين في هذه
المناطق ،متوقع ًا �أن ت�سهم هذه المحطات في تخفيف
ال�ضغط على المحطات الرئي�سية الموجودة داخل جزيرة
�أبوظبي ،التي �ست�شهد �إ�ضافة محطة واحدة جديدة على
الأقل خالل الفترة المقبلة.

موضوع الغالف

حصة
أبوظبي من
المحطات
الجديدة تبلغ
 44محطة
خدمة داخل
المدينة
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وفيما يتعلق بعملية اال�ستحواذ على محطات م�ؤ�س�سة �إمارات للبترول في
ال�شارقة وعجمان و�أم القيوين والفجيرة ور�أ�س الخيمة وعددها  75محطة،
قال الظاهري� ،إنه تم االنتهاء من تحويل  25محطة لتحمل حالي ًا �شعار
«�أدنوك للتوزيع» ،في حين جرت عمليات تحويل �إداري لنحو  31محطة تعمل
تحت �إدارة «�أدنوك» لكنها التزال تحمل �شعار «�إمارات» حيث ت�سعى «�أدنوك
للتوزيع» �إلى االنتهاء من عملية تحويل كاملة لهذه المحطات خالل الفترة
المقبلة.
و�أكد الظاهري �أن اال�ستراتيجية التو�سعية ل�شركة �أدنوك للتوزيع تركز على
مختلف مناطق الدولة ،لتلبية التو�سع العمراني واالقت�صادي الذي ت�شهده دولة
الإمارات ،وتزايد الطلب على منتجات ال�شركة ذات الجودة العالية ،ونظر ًا
لل�سوية المرتفعة لخدماتها.
 30محطة ألدنوك في السعودية خالل
 3سنوات

كما �أ�شار عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدنوك للتوزيع
عن بدء ت�شغيل �أول محطتين تحمالن عالمة «�أدنوك للتوزيع» في المملكة
العربية ال�سعودية قبل نهاية العام الجاري ،وذلك �ضمن خطة ال�شركة التي
ت�ستهدف الو�صول بعدد المحطات في ال�سعودية �إلى  30محطة خالل 3
�سنوات.
وقال �إنه تم توقيع اتفاقية حقوق امتياز لت�شغيل و�إدارة محطات «�أدنوك
للتوزيع» مع �شريك ا�ستراتيجي في المملكة العربية ال�سعودية ،الفت ًا �إلى �أنه
يجري الأن العمل على �إن�شاء محطتين بالقرب من المدينة المنورة ،الموقع
الأول على مداخل المدينة على طريق مكة  -المدينة والأخر على طريق
الق�صيم  -المدينة ،متوقع ًا تقديم الخدمات في ال�سعودية خالل الفترة بين
نهاية العام الحالي وبداية الربع الأول من العام القادم.
و�أو�ضح �أن االتفاقية ت�شمل امكانية اقامة  63محطة منها  30محطة في �أول
ثالث �سنوات بعدها يتم ا�ضافة  10محطات �أخرى �سنوي ًا مو�ضح ًا �أن ال�شركة
تطمح في دخول �أ�سواق �أخرى جديدة كا�شف ًا عن تلقي �أدنوك للتوزيع الكثير
من طلبات الم�ستثمرين للتواجد في ال�سوق الم�صري ويجري درا�ستها.
مشاريع توسعية قادمة

ك�شف عبد اهلل �سالم الظاهري عن دخول مفاو�ضات ال�شركة مع م�ؤ�س�سة
الإمارات للبترول «�إمارات» مرحلتها النهائية لال�ستحواذ على عدد من محطات
الخدمة في دبي ،متوقع ًا �أن يتم توقيع االتفاق خالل الفترة القادمة.
10
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موضوع الغالف

في إطار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية

«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة ومتجر
واحة أدنوك في «كيدزانيا»
افتتحت «�أدنوك للتوزيع» م�ؤخراً حمطة خدمة ومتجر واحة �أدنوك يف «كيدزانيا» ،منطقة الألعاب الرتفيهية والتعليمية املخ�ص�صة
للأطفال واحلائزة على جوائز عاملية ،بدبي مول يف خطوة تن�سجم مع ا�سرتاتيجية ال�شركة للم�س�ؤولية االجتماعية التي ت�سعى �إىل
تر�سيخ الر�سائل التوعوية لدى النا�شئة حول �أمن و�سالمة املجتمع املحلي ،كما ت�سعى ال�شركة �أي�ضاً �إىل تعزيز خدمات التجزئة املقدمة
على م�ستوى دولة الإمارات.
وقام بافتتاح المحطة ومتجر واحة �أدنوك في
«كيدزانيا» عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أدنوك للتوزيع ،وذلك بح�ضور
كبار الم�س�ؤولين في ال�شركة وعمدة مدينة
«كيدزانيا» وعدد من المدعوين.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نحن �سعداء
ب�أن نفتتح جناحنا في هذه المنطقة الترفيهية
والتعليمية المتميزة ،حيث ن�سعى �إلى توفير بيئة
نموذجية للتعلم وتوجيه الجيل ال�صاعد حول
�أهم الممار�سات الأ�سا�سية للحفاظ على البيئة
وال�سالمة عند الح�صول على خدمات حيوية مثل
خدمات التزود بالوقود وغيرها».
و�أ�ضاف الظاهري« :نوا�صل في «�أدنوك للتوزيع»
التزامنا بدعم المجتمع المحلي ،و�ست�ضاف
هذه المحطة �إلى �سل�سلة المبادرات المجتمعية
الهادفة التي تطبقها ال�شركة .ون�أمل من خالل
هذه المن�صة �أي�ض ًا �أن نعزز من تعاوننا مع
مختلف الهيئات الأهلية والتعليمية في �سائر
�أرجاء الدولة».
وقد قامت «�أدنوك للتوزيع» ب�إن�شاء محطة خدمة
تحاكي الأجواء الواقعية لمحطات التزويد

بالوقود وخدمات ال�سيارات �ضمن المنطقة
الترفيهية بـ «كيدزانيا» ،حيث يتعلم للأطفال
خالل ممار�ستهم �ألعاب تقم�ص الدور الكثير من
المعلومات المفيدة حول كيفية �أداء الخدمات
الأ�سا�سية المتعلقة بتزويد الوقود وخدمات
ال�سيارات ويح�صلون على ن�صائح توعوية قيمة
بما في ذلك �ضرورة �إيقاف المحرك وعدم ترك
ال�سيارك �أثناء التزود بالوقود و�إغالق الهاتف
المتحرك و�ضرورة م�صاحبة الأهل في حال
الح�صول على الخدمات الأخرى.
وت�ضم «كيدزانيا» مجموعة وا�سعة من الم�ؤ�س�سات
الوطنية والحكومية الرائدة التي تغطي مختلف
المجاالت االقت�صادية التي تجعل منها مدينة
متكاملة بما في ذلك الم�صارف والم�ست�شفيات
والجامعات �إلى جانب و�سائل الإعالم والفنادق
وغيرها.
يذكر �أن «�أدنوك للتوزيع» تنظم برامج ومبادرات
متوا�صلة تهدف �إلى دعم وتطوير المجتمع
المحلي في دولة الإمارات ،ي�أتي ذلك انطالق ًا من
م�س�ؤوليتها االجتماعية كم�ؤ�س�سة وطنية اقت�صادية
رائدة.

الظاهري:
نواصل التزامنا
بدعم المبادرات
المجتمعية
ونأمل أن
نعزز تعاوننا
مع مختلف
الجهات األهلية
والتعليمية
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أخبار أدنوك للتوزيع

«أدنوك للتوزيع»
تطلق موقعها الجديد على اإلنترنت

www.adnocdistribution.ae
املوقع اجلديد يركز على العمالء ،ويتميز بغنى املعلومات والتوافق مع الأجهزة النقالة ،ويقدم
بلغتني ليتوجه �إىل �سائقي ال�سيارات واملقيمني وخمتلف ال�صناعات يف دولة الإمارات
�أطلقت �شركة �أدنوك للتوزيع بتاريخ  12من يناير
المن�صرم ن�سخة مطورة من موقعها على �شبكة
االنترنت ،يدعم مجموعة وا�سعة من الميزات
والوظائف التفاعلية .وقام عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» بتد�شين
الموقع الإلكتروني الجديد بح�ضور كبار الم�س�ؤولين
والموظفين في ال�شركة.
وترافق �إطالق الموقع مع طرح جديد للح�ضور الرقمي
لل�شركة ككل ،حيث يعزز الموقع الجديد على العنوان
www.adnocdistribution.ae

هوي ًة �أكثر ع�صرية بالمقارنة مع العنوان ال�سابق

.www.adnoc-dist.ae

ويتميز الموقع بت�صميمه الذكي عالي اال�ستجابة ،حيث
يمكن الدخول �إلى الموقع ب�سهولة عبر جميع الأجهزة
المكتبية والنقالة .ويوفر الت�صميم الب�صري الجديد
تجربة مطورة للم�ستخدم ،ما ي�سهل الو�صول �إلى كم
هائل من المعلومات والبيانات الدقيقة وباللغتين
العربية واالنجليزية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتيح الوظائف
التي تعتمد على الموقع الجغرافي ،والخريطة ال�سهلة
لزوار الموقع الح�صول على معلومات فورية ومنظمة
ب�ش�أن جميع محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع،

12
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ومراكز �سالمة لفح�ص المركبات ،ومراكز �أوتو�سيرف
ومتاجر واحة �أدنوك .365
وتم ت�صميم البوابة الإلكترونية مع و�ضع احتياجات
الم�ستهلكين على ر�أ�س �أولويات ال�شركة ،حيث ت�ستهدف
جميع الفئات المعنية من �سائقي ال�سيارات ،والمقيمين
وال�صناعات في الدولة .وي�شمل الموقع الإلكتروني كل
ما يحتاجه الزائر ،من االتجاهات �إلى �أقرب محطة
خدمة والقوائم الكاملة لمنتجات وخدمات ال�شركة �إلى
المركز الإعالمي ال�شامل ،و�آخر الأخبار والتطورات،
ومواقيت ال�صالة .كما يوفر الموقع روابط لالت�صال
بمركز خدمة العمالء لل�شركة الذي يعمل على مدار
ال�ساعة ،وبوابة الوظائف في ال�شركة ،والخدمات
الإلكترونية الأ�سا�سية التي تمكن العمالء والموردين
من الدخول وتقديم الطلبات عبر الإنترنت.
وقد �شهدت الأ�شهر الأولى من �إطالق الموقع
ت�سجيل �أكثر من � 50ألف زيارة للموقع الجديد.
وتدعو �شركة �أدنوك للتوزيع العمالء والموردين
وم�ستخدمي االنترنت للبقاء على ات�صال مع �أحدث
المعلومات حول جميع منتجاتها وخدماتها عبر
www.adnocdistribution.ae

أخبار أدنوك للتوزيع
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أخبار أدنوك للتوزيع

تركز على رفع مستوى الوعي حول األمراض المزمنة للموظفين
وأسرهم

حملة «نالمس قلوب الماليين» التوعوية
نظمت «�أدنوك للتوزيع» بالتعاون مع م�ست�شفى يونيفر�سال حملة للتوعية ال�صحية حملت �شعار «نالم�س قلوب املاليني» – للتوعية
حول الأمرا�ض املزمنة و�أمرا�ض القلب والأوعية ،وذلك خالل الفرتة بني الثاين والثالث من فرباير املن�صرم يف املقر الرئي�سي لل�شركة
ب�أبوظبي.
وركزت حملة «نالم�س قلوب الماليين» ال�صحية
والتوعوية على رفع م�ستوى الوعي بين الم�شاركين
حول فوائد اتباع �أ�سلوب حياة �صحية ،كما زودت
ن�صائح وا�ست�شارات حول الأعرا�ض المر�ضية
المنت�شرة على نطاق وا�سع مثل الآالم المزمنة،
و�أمرا�ض القلب والأوعية ،و�ضغط الدم ،والإجهاد،
والإ�صابات الناجمة عن بيئة العمل ،ف�ض ًال عن
تزويد الم�شورة حول �أف�ضل التدابير الواجب
اتخاذها اثناء العمل.
14
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و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :ي�أتي تنظيم
هذه الحملة التوعوية في �إطار التزام «�أدنوك
للتوزيع» الرا�سخ ب�سالمة و�صحة الموظفين،
وتهدف �إلى تعزيز جهودنا الرامية �إلى تطوير
م�ستويات الرعاية ال�صحية في بيئة العمل ،الأمر
الذي ينعك�س بالإيجاب على الأداء الإجمالي
لل�شركة على المدى الطويل».
و�أ�ضاف الظاهري« :نود �أن ن�شيد بجهود �شركائنا

في م�ست�شفى يونيفر�سال الذين �ساعدونا في
تنظيم الحملة التوعوية المتكاملة ،حيث تتميز
بكونها ال تركز على مجرد �إقامة مجرد ور�ش عمل
وبرامج توعوية فح�سب ،بل تت�ضمن الأجندة �أي�ض ًا
�أن�شطة تفاعلية للم�شاركين وذلك لإ�ضفاء جوانب
روح التعاون وتعزيز روح الفريق على المبادرة.
وتت�ضمن الأجندة المتكاملة للحملة �أي�ض ًا دعوة
عائالت الموظفين بهدف رفع م�ستوى الوعي
لديهم �أي�ض ًا».

أخبار أدنوك للتوزيع
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أخبار أدنوك للتوزيع

اجتماع التواصل الخامس والثالثين لنواب أول
الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية في مجموعة
شركات أدنوك
ا�ست�ضافت �أدنوك للتوزيع م�ؤخراً ،وللمرة الأوىل ،الدورة اخلام�سة والثالثني الجتماعات
نواب �أول الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون االدارية يف �أدنوك وجمموعة �شركاتها .وقد عقد
االجتماع يف فندق �سانت ريجي�س ب�أبوظبي.
ويعد االجتماع  ،الذي عقد برئا�سة ال�سيد
محمد القبي�سي مدير دائرة الموارد الب�شرية
في �أدنوك ،من�صة هامة للتوا�صل بين نواب �أول
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية �ضمن �شركات
المجموعة .وقد حر�ص ال�سيد عبد اهلل �سالم
الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لأدنوك للتوزيع على
الح�ضور �إلى مكان انعقاد االجتماع قبل بدايته
في خطوة تعك�س مدى اهتمامه بالحدث وتقديمه
الدعم والم�ساندة في كل الأوقات.
وتنظم �أدنوك ومجموعة �شركاتها هذه
االجتماعات ب�صورة دورية بهدف توفيق �أهداف
دوائر الموارد الب�شرية بين �شركات المجموعة،
بالإ�ضافة �إلى تبادل �أف�ضل الممار�سات المهنية
16
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في هذا ال�صدد و�سبل تطبيقها .كما تتم خالل
هذه الملتقيات بحث تطوير ال�سيا�سات وو�سائل
االت�صال والتعاون للو�صول �إلى ت�صور �أ�سا�سي
لتحقيق الأهداف الم�شتركة للمجموعة بالإ�ضافة
�إلى اال�ستفادة الق�صوى من الموارد والمن�ش�آت
المتاحة.

أخبار أدنوك للتوزيع

«أدنوك للتوزيع» تنظم حملة

«سالمتكم قبل تعبئة الوقود»
في محطات الخدمة البحرية

حتت �شعار “�سالمتكم قبل تعبئة الوقود” ،نظمت
�أدنوك للتوزيع حملة توعوية لل�سالمة العامة
يف حمطات اخلدمة البحرية يف كل من �أبوظبي
واملنطقة الغربية واملناطق ال�شمالية يف يناير
املن�صرم.
وهدفت الحملة �إلى توعية زبائن محطات الخدمة البحرية
وتزويدهم بن�صائح عن احتياطات ال�سالمة منذ بداية عملية
تزويد القوارب بالوقود وحتى االنتهاء منها .وقد �شملت
الحملة توزيع من�شورات توعوية وو�ضع الفتات �إر�شادية دائمة
في محطات التعبئة البحرية التابعة لل�شركة.
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أخبار أدنوك للتوزيع

شرطة عجمان تكرم إدارة الخدمات العامة للمناطق
الشمالية لتعاونهم الفعال مع الشرطة

18
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أخبار أدنوك للتوزيع

دائرة مصانع االنتاج تنظم يومًا ترفيهيًا لموظفيها
لممارسة البولينغ في مركز البولينغ بالمارينا مول
بمشاركة  50موظفًا وعشرة فرق
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تقرير خاص

التواصل المباشر ركيزة أساسية
في تقديم أفضل الخدمات

إدارة تواصل العمالء
تستقبل 137756
مكالمة خالل العام
2014
بلغ جمموع املكاملات التي ا�ستقبلتها �إدارة توا�صل العمالء من خالل الرقم املجاين 800300
التابع ل�شركة �أدنوك للتوزيع ( )137756مكاملة خالل العام املا�ضي  2014بح�سب التقرير
ال�سنوي الذي ت�صدره �إدارة توا�صل العمالء يف دائرة الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي بنهاية
كل عام.

20

آفــــــاق العدد السادس 2015

تقرير خاص

أدنوك للتوزيع
تستمع لكم

وتعد �إدارة توا�صل مع العمالء ركيزة �أ�سا�سية
في تقديم �أف�ضل الخدمات للعمالء من خالل
ا�ستقبال ا�ستف�ساراتهم ومالحظاتهم والمتابعة
مع الإدارات المعنية ،كما يوفر ج�سر ًا للتوا�صل مع
ال�شركة يمكن المهتمين من الح�صول على طيف
وا�سع من المعلومات وكافة التحديثات الخا�صة
بخدمات محطات �أدنوك و�أن�شطتها في جميع
�أنحاء الدولة ب�أ�سرع وقت ممكن.
معلق ًا على �أداء �إدارة توا�صل العمالء في العام
المن�صرم ،قال خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة
الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»:
في �إطار الجهود الرامية �إلى تعزيز �أوا�صر التعاون
مع العمالء وتقديم �أف�ضل الخدمات لهم ،قامت
دائرة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي م�ؤخر ًا بتطوير
�إدارة توا�صل العمالء في ال�شركة بما يتما�شى مع
ا�ستراتيجيتنا التو�سعية وبما يتنا�سب مع ات�ساع
رقعة م�شاريعنا وخدماتنا المقدمة للجمهور بما
في ذلك تد�شين نظام الرد الآلي على المكالمات
بالإ�ضافة �إلى تعزيز وزيادة فريق العمل للرد على
مكالمات العمالء وا�ستيعاب معامالتهم وتفعيلها

وتذليل كافة العقبات �أمامهم لإنجاز �أعمالهم
دون الحاجة لزيارة مكاتب ال�شركة .وتعك�س هذه
الإجراءات تقديرنا لوقت العمالء ورغبتنا في
االرتقاء بم�ستوى ونوعية الخدمات المقدمة لهم.
كما تم تمديد �ساعات العمل في الإدارة لي�صبح
بنظام � 24ساعة طوال �أيام اال�سبوع.
و�أو�ضح خالد هادي �أن ال�شق الأكبر من المكالمات
الم�ستقبلة العام الما�ضي تركزت حول اال�ستف�سار
واال�ستعالم عن خدمات ال�شركة و�أ�سعار
المنتجات �إ�ضافة �إلى طلبات الدعم الفني فيما
يتعلق بالموقع الإلكتروني لبطاقة رحال الذكية.
كما حازت الخدمات الم�ساندة الن�صيب الأكبر
من المكالمات والتفاعالت حيث �شغلت معدل
 %48وتلتها المبيعات التجارية بن�سبة  %15ومن ثم
جاءت اال�ستف�سارات العامة بن�سبة  %14ومبيعات
التجزئة بن�سبة  %12والموارد الب�شرية بن�سبة %9
بالإ�ضافة �إلى  %2من المكالمات الم�ستقبلة كانت
حول زيوت �أدنوك .و�أ�شار هادي �إلى �أن �إدارة
توا�صل العمالء قد حققت �أدا ًء اجمالي ًا متميز ًا
في العام الما�ضي فيما يتعلق بالتفاعل مع العمالء

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

والرد على ا�ستف�ساراتهم.
و�أ�ضاف �أن دائرة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي
ت�سعى جاهدة �إلى تعزيز خدماتها وتح�سين �أدائها
و�صو ًال لتحقيق �أعلى معدالت ر�ضا العمالء من
خالل توفير خدمات تتجاوز توقعاتهم من حيث
الجودة وال�سرعة والدقة بالإ�ضافة �إلى تنفيذ
مبادرات وتطبيقات ذكية لخدمة العمالء.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

Allied Services

2%
9%

Corporate Sales
ADNOC General

12%

48%

Retail
HR
Lube

14%
15%
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تعزز شبكة محطاتها للخدمة في المناطق الشمالية وتلبي احتياجات الجمهور

افتتاح محطة القرم للخدمة في إمارة رأس الخيمة
�أعلنت «�أدنوك للتوزيع» عن افتتاح حمطة القرم للخدمة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،وذلك على طريق خزام بجانب راك مول وقبل ملعب
اجلولف يف ر�أ�س اخليمة.

وقام بافتتاح المحطة ال�شيخ في�صل بن �صقر
القا�سمي ،رئي�س مجل�س �إدارة الخليج لل�صناعات
الدوائية «جلفار» ،وعبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»،
بح�ضور كبار الم�س�ؤولين في ال�شركة وعدد من
كبار المدعوين.
ومن �ش�أن افتتاح محطة القرم �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.
وت�ضم المحطة الجديدة  6م�ضخات للوقود،
بالإ�ضافة �إلى م�ضختين لتزويد الغاز الطبيعي
22
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للمركبات �ستدخالن العمل م�ستقب ًال .وتوفر
المحطة خدمات تبديل الزيت وغ�سيل ال�سيارات
الآلي وت�ضم متجر واحة �أدنوك مزود بمخبز،
بالإ�ضافة �إلى مطعم للوجبات ال�سريعة وم�ستودع
ال�سطونات الغاز الطبيعي.
و�ص َرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :ي�سرنا
�أن نفتتح اليوم محطة القرم في �إطار خطتنا
التو�سعية التي تهدف �إلى تعزيز �شبكتنا المتنامية
من محطات الخدمة في المناطق ال�شمالية لدولة
الإمارات وذلك بهدف مواكبة النمو االقت�صادي
والعمراني الذي ت�شهده دولة الإمارات بالمجمل
ونظر ًا لتزايد الطلب على منتجات وخدمات
ال�شركة».

و�أ�ضاف الظاهري« :نحن نحر�ص على الدوام
في ’�أدنوك للتوزيع‘ على رفع كفاءتنا وقدراتنا
الإدارية والت�شغيلية وا�ستحداث وتطوير المزيد
من المرافق بما يتما�شى مع �أهداف ال�شركة
اال�ستراتيجية وبما ين�سجم مع متطلبات
واحتياجات العمالء والجمهور بجعل مراكز
خدماتنا ومحطاتنا �أقرب �إليهم».

يذكر �أن «�أدنوك للتوزيع» توا�صل نهجها التو�سعي
وتهدف للو�صول بعدد محطاتها على م�ستوى
الدولة �إلى  507محطة وقود وفق ًا لخطة /2015
 ،2016والتي تت�ضمن تد�شين �أول محطة وقود
عائمة في الوطن العربي في �أبوظبي ومحطات
�أخرى ذكية.

مشاريع توسعية

أدنوك للتوزيع تفتتح أيضًا محطة الثاني من
ديسمبر للخــدمة بمصفــح في إطــــار جهـــودها
الرامية لتلبيــــة احتياجــات العمـــالء المتناميــــة

إعــــادة افتـتـــــاح محـــطـتي
المشرف والسمحة بعد إنجاز
أعمال الصيانة الدورية
قامت �شركة �أدنوك للتوزيع ب�إعادة افتتاح حمطة امل�شرف الواقعة على طريق م�صفح �أبوظبي يف منطقة امل�شرف وذلك بعد �إجناز �أعمال
ال�صيانة العامة الدورية لهذه املحطة ومعداتها.
وكانت �أدنوك للتوزيع قد �أتمت �إعادة افتتاح
محطة ال�سمحة الواقعة على طريق �أبوظبي –
دبي بمنطقة ال�سمحة بعد �إغالقها الجزئي
�أي�ض ًا لإنجاز �أعمال ال�صيانة الدورية العامة.
وقد جاءت عملية التحديث للأجهزة والآليات
وذلك في �إطار جهود ال�شركة المتوا�صلة
لالﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒ�ﺼﻴﺎنة �شبكتها من محطات الخدمة
ﻭتحديثها وتطويرها بما يواكب الطلب المتزايد
على الخدمات والمنتجات التي تقدمها ال�شركة
لجمهور العمالء.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة
الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك
للتوزيع»« :نحن نحر�ص على تعزيز مرافقنا بما
يلبي حجم الطلب المرتفع من الجمهور على

منتجات ال�شركة وخدماتها ،ونهدف �إلى الو�صول
بها �إلى �أعلى الم�ستويات والمعايير العالمية.
وي�أتي �إفتتاح محطتي الم�شرف وال�سمحة للخدمة
بعد �إنق�ضاء فترة ال�صيانة لي�سهم برفع جاهزية
�شبكة محطاتنا لمواكبة االحتياجات المتغيرة من
عمالئنا �سوا ًء للمنتجات البترولية �أو الخدمات
الأخرى».

كانت «�أدنوك للتوزيع» قد افتتحت محطة الثاني
من دي�سمبر للخدمة في منطقة م�صفح ب�أبوظبي
�إلى جانب مجمع �إيكاد ال�سكني وذلك في �إطار
الجهود الرامية �إلى تعزيز الخدمات المقدمة
للعمالء والإنت�شار الجغرافي لمرافق ال�شركة.

وتقدم المحطتان لجمهور المتعاملين خدمات
�شاملة بما فيها المنتجات البترولية ،ووقود
الغاز الطبيعي للمركبات ،وخدمات متاجر واحة
�أدنوك ،وغ�سيل ال�سيارات ،وتبديل الزيت ،وبيع
ا�سطوانات الغاز ،ومرافق المطاعم ،ومرافق
الم�ساجد ومرافق غ�سيل ال�سيارات والمواقف.
وفي �إطار جهودها التو�سعية المتوا�صلة �أي�ضاً،

وعلى غرار �سل�سلة محطات «�أدنوك للتوزيع»،
تقدم محطة الثاني من دي�سمبر خدماتها من
المنتجات البترولية والخدمات الم�صاحبة على
مدار � 24ساعة ،بالإ�ضافة �إلى خدمة الت�سوق
من متجر واحة �أدنوك ،وخدمة توزيع ا�سطوانات
الغاز الم�سال.
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افتتاح مركز القلعة للفحص الفني للسيارات
في أبوظبي
ّ
والمصفح ،باإلضافة إلى المركبات العابرة على
يقدم خدماته لمناطق بني ياس والمفرق
طريق أبوظبي العين

قامت �شركة «�أدنوك للتوزيع» بافتتاح مركز القلعة للفح�ص الفني يف �أبوظبي بهدف تلبية حاجة اجلمهور واملتعاملني خلدمات الفح�ص
الفني وجتديد رخ�ص املركبات.
وقام بافتتاح المركز كل من العقيد محمد معيوف الكتبي ،مدير
�إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقين ب�شرطة �أبوظبي ومحمد عبيد
الظاهري ،نائب �أول الرئي�س التنفيذي – مبيعات التجزئة ممث ًال
عن �شركة «�أدنوك للتوزيع» ،وذلك بح�ضور ح�شد من ال�ضباط
وموظفي �إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقين وموظفي �أدنوك
للتوزيع.
ويقدم مركز القلعة للفح�ص الفني خدماته للمناطق المجاورة
له ذات الكثافة ال�سكانية العالية بما في ذلك مناطق بني يا�س
والمفرق والم�ص ّفح ،بالإ�ضافة لكونه يقدم الخدمات �إلى
المركبات العابرة على طريق �أبوظبي العين.
�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع»« :نحن ن�سعى ب�شكل متوا�صل �إلى تعزيز مرافقنا وتطوير
خدماتنا المقدمة للجمهور تما�شي ًا مع توجيهات قيادتنا الحكيمة
24

آفــــــاق العدد السادس 2015

مشاريع توسعية

لتوفير �أرقى م�ستويات الخدمة �إلى جمهور المتعاملين.
وحر�ص ًا على تحقيق �أعلى ن�سبة من ر�ضا عمالئنا ،نقوم
بافتتاح مراكز خدمية قريبة من �أ�صحاب المركبات
وال�شركات ونعمل على التو�سع في تغطية كافة المناطق
في �إمارة �أبوظبي ،الأمر الذي ي�سهل على المراجعين
الح�صول على كافة الخدمات المطلوبة».
و�أ�ضاف الظاهري« :تهدف خطتنا التو�سعية �إلى ن�شر
مراكز الفح�ص الفني للمركبات التي تتميز بالجودة
والمهنية العالية وتتبع �أف�ضل و�أدق المقايي�س العالمية
المعتمدة في هذا المجال مما جعلها محل ثقة واطمئنان
العمالء ،وحالي ًا يبلغ عدد مراكز ’�أدنوك للتوزيع‘ للفح�ص
الفني للمركبات في �إمارة �أبوظبي  18مركز ًا منها 6
مراكز في منطقة �أبوظبي ،و 6مراكز في المنطقة الغربية
و 6في منطقة العين».
وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية لمركز القلعة للفح�ص الفني
� 900سيارة يومي ًا ،وقد بلغ معدّل المركبات المفحو�صة
فيه خالل فترة الت�شغيل الأولي التي امتدت لأكثر من ثالثة
�أ�سابيع � 300سيارة يومي ًا� ،أي بمعدل �إجمالي � 4000سيارة
خالل الفترة بين  31 -7دي�سمبر .2014
يذكر �أن مركز القلعة للفح�ص الفني يوفر خدمات �شاملة
مماثلة للخدمات المعتمدة في جميع مراكز «�أدنوك
للتوزيع» للفح�ص بما في ذلك ،خدمات فح�ص ال�سالمة
المرورية الإلزامي لترخي�ص المركبة �أو لتجديد ترخي�ص
المركبة ،وخدمات �إ�صدار الت�صاريح المختلفة.
وتعمل �أدنوك للتوزيع �أي�ض ًا في �إطار نهجها التو�سعي
على افتتاح  3مراكز فح�ص فني خالل عام  ،2015وهما
مركزين خالل الربع الأول من العام في كل من مناطق
ال�سلع و جزيرة يا�س ،ومركز خالل الربع الأخير في مدينة
عالم ال�سيارات.
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خدمات ومنتجات

تخفيض أسعار بيع منتج الديزل
في اإلمارات الشمالية

المنتج بسعر  2.90درهم لليتر بتخفيض قدره  15فلسًا عن سعر
البيع السابق
�أعلنت «�أدنوك للتوزيع» عن تخفي�ض �سعر البيع
الحالي للديزل في محطات الخدمة في الإمارات
ال�شمالية بما في ذلك ال�شارقة وعجمان و�أم
القيوين ور�أ�س الخيمة والفجيرة ،وذلك اعتبار ًا
من تاريخ  8فبراير .2015
وتوفر «�أدنوك للتوزيع» بموجب هذا التخفي�ض
منتج الديزل حالي ًا ب�سعر  2.90درهم �إماراتي
مقارن ًة مع  3.05درهم �إماراتي لليتر �سابق ًا� ،أي
بتخفي�ض قدره  15فل�س ًا لليتر في كافة محطاتها
للخدمة بالإمارات ال�شمالية.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»« :ت�أتي
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هذه الخطوة بتخفي�ض �أ�سعار منتج الديزل
انطالق ًا من المراجعة الدورية التي تقوم بها
’�أدنوك للتوزيع‘ للأ�سعار في ظل التغيرات
الم�ستمرة التي تطر�أ على الأ�سعار العالمية للنفط،
ومراعا ًة لمختلف العوامل المتعلقة بطبيعة
ال�سوق المحلية ،وخدم ًة لم�صالح المواطنين
وكافة الم�ستهلكين في الدولة بالمقام الأول تمث ًال
لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة».
و�أ�ضاف هادي« :ت�سهم هذه الخطوة �أي�ض ًا في
تعزيز تناف�سية قطاع الأعمال في الدولة وفي
الإمارات ال�شمالية على وجه التحديد ،ونحن
ن�سعى في ’�أدنوك للتوزيع‘ �إلى تطوير خدماتنا

ب�شكل م�ستمر بما يتنا�سب مع احتياجات مختلف
عمالئنا ونعمل على تخفيف الأعباء على
الم�ستهلكين وتلبية احتياجات ال�سوق ب�أ�سعار
مدرو�سة».
وتوفر «�أدنوك للتوزيع» منتج الديزل عالي
الجودة لعمالئها وفق ًا للموا�صفات والمعايير
القيا�سية الإماراتية المعتمدة لدى هيئة الإمارات
للموا�صفات والمقايي�س ووفق ًا لأعلى المعايير
العالمية .ويتميز منتج الديزل بكونه من الأنواع
المنخف�ضة الكبريت والتي تطابق �أحدث المعايير
العالمية لهذا الوقود.

z

z

z

صحة وأمن وسالمة وبيئة

في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية االجتماعية ولترويج
الممارسات األمنة لدى أفراد المجتمع

أدنوك للتوزيع تنظم حملة توعوية في
منطقة فلج هزاع بالعين
نظمت �شركة «�أدنوك للتوزيع» فعالية توعوية حتت �شعار «اجعل ال�سالمة �شعارك كل يوم» وذلك يف منطقة فلج هزاع مبدينة العني.
وتهدف الفعالية �إىل رفع م�ستوى الوعي حول �سالمة املواطنني واملقيمني يف املنازل ،والتعريف ب�أف�ضل املمار�سات الواجب اتباعها يف
حمطات اخلدمة واثناء تعبئة الوقود.
و�شمل برنامج عمل حملة «اجعل ال�سالمة �شعارك
كل يوم» تنظيم ور�ش عمل تركز على ال�سالمة
في المنزل ومحطات الوقود والتعامل الأمن
مع ا�سطوانات الغاز والقواعد المرورية الأمنة
بالتعاون مع �شركاء «�أدنوك للتوزيع» من �شرطة
�أبوظبي والدفاع المدني .كما عر�ضت ور�ش
العمل �أي�ض ًا للجمهور �أحدث تطورات الخدمات
والمنتجات التي توفرها ال�شركة في �إطار
م�ساعيها الرامية لتطوير خدمة العمالء ،بما في
ذلك م�شروعها للخدمة الذكية الذي من المقرر
تطبيقه في الن�صف الثاني من العام الجاري.
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«تر�سيخ املمار�سات الأمنة لدى �أفراد
املجتمع يبد�أ منذ املراحل املبكرة،
ولذا نقوم بتوجيه ر�سائلنا التوعوية
�إىل جيل النا�شئة لكي ي�شبوا على
اعتماد هذه املمار�سات وفهمها ب�شكل
ممتاز وممنهج»
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نود �أن ن�ؤكد
التزامنا وفي �إطار توجيهات قيادتنا الر�شيدة

في دولة الإمارات بالتوا�صل المبا�شر مع �أفراد
المجتمع عبر الزيارات الميدانية و�إقامة ور�ش
عمل وعقد االجتماعات لن�شر الر�سائل التوعوية
والتثقيفية التي تهدف �أو ًال و�أخير ًا ل�ضمان �سالمة
�أبنائنا وحفظ البيئة التي نعي�ش فيها وتعزيز
اال�ستفادة من الموارد المتاحة لدينا».
و�أ�ضاف الظاهري�« :إن تحقيق الأمن وال�سالمة
والو�صول �إلى بيئة خالية من المخاطر هي
م�س�ؤولية م�شتركة نتقا�سمها جميع ًا ،وبنا ًء على
ذلك ن�سعى من خالل الفعاليات التي ننظمها

صحة وأمن وسالمة وبيئة

الظاهري :هذه
الفعالية ما
هي إال جزء من
برامجنا المتواصلة
لخدمة المواطنين
والمقيمين في دولة
اإلمارات التي نأمل
أن نحصد نتائجها
جميعًا

في حملتنا هذه �إلى �إبراز �أهمية دور الأفراد كمواطنين
م�س�ؤولين في التعاون مع الجهات المعنية وتطبيق تعليمات
و�إر�شادات الأمن وال�سالمة ون�شرها .وال ي�سعنا �أي�ض ًا �إال �أن
نتوجه بعميق ال�شكر والتقدير ل�شركائنا من كافة الجهات
الم�س�ؤولة في �إمارة �أبوظبي ودولة الإمارات التي لها الدور
الأكبر في الحفاظ على �صحة و�سالمة المجتمع ،وب�شكل
خا�ص �شركائنا من �شرطة �أبوظبي والدفاع المدني».
وتحر�ص �شركة �أدنوك للتوزيع على تطبيق �أعلى معايير
ال�صحة وال�سالمة وفق ًا للمعايير العالمية في عملياتها
بمن�ش�أة فلج هزاع لتخزين الوقود كما تزودها ب�أعلى
التقنيات والتجهيزات للو�صل لأف�ضل م�ستويات الجاهزية
عند مواجهة الحاالت الطارئة ،وذلك انطالق ًا من التزامها
الرئي�سي بالحفاظ على �سالمة القاطنين في المنطقة
والبيئة مع ًا.
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MAKE EVERYDAY A SAFE DAY

كوادر وطنية

المهندس
مبارك حامد األحبابي،

مدير إدارة مشاريع محطات
الخدمة

«أدنوك للتوزيع»
تصقل الكفاءات
الوطنية الشابة

تويل �شركة �أدنوك للتوزيع اهتماماً
كبرياً بتطوير وت�أهيل الكوادر الوطنية
ومتكينهم يف العمل من خالل ما توفره
من بيئة عمل متنوعة وداعمة وت�سخري
املوارد وتذليلها �أمامهم حتى ات�سمت
العنا�صر االماراتية العاملة بال�شركة
بالتميز وبرزت �أدوارها الريادية يف كافة
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املجاالت .جملة «�آفاق» كان لها حمطة
من خالل زاوية كوادر وطنية مع
املهند�س مبارك حامد الأحبابي ،مدير
�إدارة م�شاريع حمطات اخلدمة ،الذي
ي�شرح للقراء م�سريته املهنية الناجحة
مع «�أدنوك للتوزيع».
إنجازات متميزة بوقت
قياسي

يعتبر المهند�س مبارك حامد الأحبابي �أحد �أبرز
كوادر «�أدنوك للتوزيع» المواطنة وهو ي�ضطلع
ب�أدوار قيادية بالرغم من الفترة الزمنية الق�صيرة
منذ ان�ضمامه لل�شركة للمرة الأولى .وبداي ًة ،عمل
المهند�س مبارك بوظيفة مدير م�شاريع متدرب
في دائرة الهند�سة والم�شاريع في العام 2010
بعد تخرجه من جامعة الإمارات العربية المتحدة

بدرجة بكالوريو�س هند�سة مدنية وبيئية� ،إال �أنه
ا�ستطاع �أن يحقق انجازات وا�ضحة بفترة قيا�سية
وتمكن �أن يطبع ب�صمة م�ضيئة وي�صبح مثا ًال حي ًا
للكوادر الوطنية من خالل تدرجه في المنا�صب
الوظيفية و�صو ًال لتوليه من�صب مدير �إدارة
م�شاريع محطات الخدمة.
وي�ضم الهيكل الإداري لإدارة م�شاريع محطات
الخدمة عدد ًا من مدراء الم�شاريع يقومون بمتابعة
م�شاريع محطات �أدنوك والتوا�صل والتن�سيق مع
المقاولين واال�ست�شاريين والموردين بغاية تنفيذ
الخطط والم�شاريع.
إدارة مشاريع محطات
الخدمة

ويقول المهند�س مبارك «لآفاق»« :يتمثل دوري
الإداري في التخطيط واال�شراف على مدراء
الم�شاريع و�أعمالهم للت�أكد من �سيرها بما يتنا�سب

كوادر وطنية

مع الت�صاميم والموافقات ال�صادرة من الإدارة
العليا لل�شركة وذلك وفقا ال�ستراتيجية �أدنوك
للتوزيع وبما يتما�شى مع �أعلى معايير الجودة
وب�أقل كلفة ممكنة ،مع مراعاة تنفيذ الم�شاريع
والمحطات طبق ًا لقوانين و�أنظمة الجهات
الحكومية ذات ال�صلة .وكذلك الم�ساهمة في
تطوير ونمو �أعداد م�شاريع محطات الخدمة
لمواكبة التطور العمراني الم�ستمر والكثافة
ال�سكانية المتزايدة في الدولة .بالإ�ضافة �إلى
المراقبة الم�ستمرة للم�شاريع وتقييم �أداء
الموظفين والمقاولين واال�ست�شاريين ،و�إعداد
التقارير الدورية الالزمة للإدارة العليا للإطالع
على �سير الم�شاريع.
و�أ�شار المهند�س مبارك �إلى �أن �إدارة م�شاريع
محطات الخدمة ت�سير وفق خطة طموحة
و�شاملة لن�شر خدمات ال�شركة في �أنحاء الدولة
وفق ًا لتوجيهات الإدارة العليا ،م�شير ًا �إلى �أن من
�أبرز الم�شاريع التي تم تنفيذها خالل الأعوام
الما�ضية هي محطتي يا�س �شمال ويا�س جنوب
ال�صديقتين للبيئة في جزيرة يا�س ،حيث �ضمت
المحطتان �أحدث الأنظمة الذكية وال�صديقة
للبيئة مثل �أنظمة �إعادة احتبا�س الأبخرة الناتجة
عن الوقود و�أنظمة تر�شيد ا�ستخدام الكهرباء
والماء .وكذلك تنفيذ مركز اوتو�سيرف الذي
يعد من �أوائل مراكز خدمة العناية بالمركبات
في �أبوظبي .كما تم م�ؤخر ًا تد�شين محطة �أدنوك
ومتجر واحة �أدنوك في كيدزانيا بدبي مول في
خطوة تهدف �إلى تر�سيخ الر�سائل التوعوية لدى
النا�شئة حول �أمن و�سالمة المجتمع المحلي.
توسع أدنوك للتوزيع نحو
السوق السعودي

و�أما فيما يتعلق بامتياز محطات �أدنوك في
ال�سعودية يقول المهند�س مبارك« :تمثل دورنا في
القيام بزيارات تفقدية وا�ستطالعية للمحطات
في المملكة وذلك للإ�شراف على �سير الم�شروع
وتقديم التو�صيات الفنية التي ت�ضمن تنفيذ

المحطات ح�سب االتفاق وبما يتما�شى مع �سمعة
ور�ؤية �أدنوك للتوزيع».
و�أ�شار المهند�س مبارك �إلى �أهم التحديات التي
تواجه فرق العمل قلة توفر المواقع في جزيرة
�أبوظبي لإن�شاء المحطات و�صعوبة الح�صول عليها
خالية من خدمات تابعة لدوائر حكومية �أخرى
مما يجعل عملية ت�شييد الم�شاريع دقيقة ومعقدة
وهو ما يحاولون تجاوزه من خالل التن�سيق مع
الجهات المعنية ب�صفة م�ستمرة.
دور أدنوك للتوزيع في صقل
القيادات

و�أكد المهند�س مبارك �أن ل�شركة �أدنوك للتوزيع
دور ًا كبير ًا في �صقل �شخ�صيته ومهاراته وتمكينه
في العمل من خالل التطوير الذاتي والوظيفي
الذي توفره ال�شركة بما يتنا�سب مع متطلبات
العمل� .إ�ضافة �إلى االنتداب التدريبي الذي
ق�ضاه في �شركة �أدنوك الرئي�سية وتعلم الكثير
عن �أ�سا�سيات علوم الهند�سة ومراحل تنفيذ
الم�شاريع ،والتخ�ص�ص في �أ�س�س الهند�سة
االن�شائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية
و�أمور التخطيط والتعاقد والجودة وال�صحة
وال�سالمة والبيئة .بالإ�ضافة �إلى الثقة الكبيرة
والدعم المتوا�صل التي تمنحه �أدنوك للتوزيع
للكوادر الوطنية ،الأمر الذي �ساهم في حدوث
نقلة نوعية في م�سيرته المهنية بعد تكليفه
للإ�شراف على �إنجاز محطتي يا�س �شمال ويا�س
جنوب في وقت قيا�سي وهو ما تم بف�ضل اهلل
ومتابعة دقيقة من الرئي�س التنفيذي لل�شركة
ودعم فريق العمل.
و�أ�ضاف تتمتع الكوادر الوطنية في �شركة �أدنوك
للتوزيع بخبرة عالية و�أداء متميز بما ي�ساهم في
تقدم ال�شركة في كافة المجاالت مت�سلحين بروح
وطنية عالية والتفاني في خدمة الوطن.
تطلعات وطموح

قال المهند�س مبارك عن طموحه �»:أن يكون له

دور فعال في تحقيق تطلعات ال�شركة وخدمة
المجتمع من خالل تنفيذ ر�ؤية المغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل وتوجيهات
القيادة الر�شيدة حفظها اهلل ،و�أن يتابع درا�ساته
العليا و�أن يحقق اال�ستقرار العائلي �إيمانا منه ب�أن
ا�ستقرار المجتمع �أ�سا�سه ا�ستقرار الأ�سرة».
كلمة أخيرة

وفي ختام اللقاء قال المهند�س مبارك «�أحمد
اهلل عز وجل على نعمة الأمن والأمان في دولتنا
الحبيبة ،و�أدعو اهلل ان يحفظ لنا قيادتنا
الر�شيدة .و�أوجه ر�سالة عبر مجلة «�آفاق» لأخواني
ال�شباب من المواطنين لاللتحاق ب�شركة �أدنوك
للتوزيع التي توفر بيئة عمل متنوعة ومتميزة،
وتقدم �أف�ضل المنتجات والخدمات في جميع
�أنحاء الدولة .و�أتوجه بال�شكر والتقدير الى والدي
ووالدتي وجميع �أفراد �أ�سرتي وزوجتي وجميع
�أقاربي ومجلة �آفاق وكل من وقف �إلى جانبي
في حياتي العملية وعلى ر�أ�سهم عبداهلل �سالم
الظاهري الرئي�س التنفيذي لل�شركة ومدرائي
المبا�شرين لدعمهم الم�ستمر للكوادر الوطنية
التي لها الأثر الملحوظ في تحقيق تطلعات
ال�شركة وتحقيق االنجازات المتتالية.
بطاقة شخصية

•اال�سم :مبارك حامد الأحبابي
•العمر� 29:سنة
•الحالة التعليمية :بكالريو�س هند�سة
مدنية وبيئية من جامعة االمارات العربية
المتحدة
•الحالة االجتماعية :متزوج ولديه ولد
•الهوايات :الرماية بال�سالح وال�سباحة
والقراءة وال�سفر.
•يتميز بروح الألفة ويحب الأجواء العائلية
واالجتماعية.
•م�شارك في العديد من الأعمال التطوعية
واالجتماعية.
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يوم من حياة موظف

كارولين برناردو

مشرف مناوب لمتاجر الواحة

ت�أخذ «�أدنوك للتوزيع» على عاتقها مهمة تقدمي �أف�ضل اخلدمات لكافة عمالئها يف خمتلف
املجاالت ،كما تدر�س حاجات املجتمع املتزايدة وت�ضيف �إىل خدماتها ما ي�ساعد على تلبية هذه
احلاجات ب�أف�ضل الو�سائل التي ت�ضمن راحة ور�ضا اجلميع.
•اال�سم :كارولين برناردو
•الجن�سية :الفلبين
•المهنة :م�شرف مناوب لمتاجر الواحة
•مكان العمل :متجر واحة �أدنوك  365في
�سا�س النخل
•تاريخ بدء العمل مع ال�شركة :نوفمبر 2008
•الم�ؤهالت العلمية :بكالوريو�س في �إدارة
المطاعم بالفنادق
•العائلة :متزوجة ولدي � 3أوالد
•الهوايات :الري�شة الطائرة والغناء
وتقدم متاجر الواحة  365للبيع بالتجزئة خارج
محطات الخدمة التابعة لل�شركة �أف�ضل مثال على
نجاح «�أدنوك للتوزيع» في تقديم خدمة متميزة
تتمثل في توفير المتطلبات اليومية التي قد يحتاج
�إليها الأفراد من ال�سلع الأ�سا�سية والمخبوزات
والخ�ضروات والفواكه الطازجة وغيرها الكثير،
وكل ذلك في بيئة توفر للجميع الت�سوق المريح
�ضمن �أجواء �صحية .وقد اختارت ال�شركة كوادر
متميزة للعمل في هذه المتاجر برز من بينها
العن�صر الن�سائي المتفوق.
ماذا كنت تعملين قبل التحاقك بالعمل بال�شركة؟
كنت �أعمل في �أحد متاجر البيع بالتجزئة ال�شهيرة
بالدولة لمدة عامين كما عملت في عدد من
ال�شركات والمطاعم ال�شهيرة في بلدي الفلبين.
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كوادر العمل
المدربة تضمن
االمتياز في خدمة
العمالء

احك لنا عن يوم عملك في

ما هي مهامك الوظيفية
بشكل عام؟

متجر واحة أدنوك 365؟

�أقوم بالمتابعة والإ�شراف على كافة العمليات
داخل متجر الواحة  365من جهة الب�ضائع
المعرو�ضة والموظفين وعمليات البيع وال�شراء
بالإ�ضافة �إلى القيام بعدد من الأعمال الإدارية
الأخرى .وفي العام  2012وبعد �أن حزت على ثقة
مدرائي المحترمين� ،أ�سندت �إليه مهمة الم�ساعدة
في ت�أ�سي�س عدد من متاجر الواحة �سواء داخل
محطة الخدمة �أو خارجها ،من بينها متجر واحة
�أدنوك  365في منطقة مع�سكر �آل نهيان ومتجر
واحة �أدنوك في محطة الوثبة للخدمة والتي تم
تجديدها م�ؤخر ًا .وقد �شجعني ذلك على بذل
المزيد من الجهد والتفاني في العمل للمحافظة
على دوام ثقة ر�ؤ�سائي بعملي.

يبد�أ عملي في ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا وينتهي
في الثانية من بعد الظهر ،و�أقوم بمراجعة ح�ضور
العاملين بالمتجر ثم مراجعة البرنامج الخا�ص
بالجرد النقدي ،وبعد ذلك �أقوم بالإ�شراف على
المعرو�ضات والت�أكد من �صالحيتها وطريقة
عر�ضها .كما �أنني م�س�ؤولة عن ا�ستالم الب�ضائع
ومقارنتها ب�أوامر ال�شراء ح�سب النظام المتبع
بالإ�ضافة �إلى �إدخال ق�سائم االيداع البنكية
وترتيب جدول العمل الأ�سبوعي خالل فترة
مناوبتي.
وعلى مدار اليوم �أتابع طريقة تعامل الموظفين
مع العمالء خا�صة و�أننا نتعامل ب�شكل مبا�شر مع
المدر�سين والكادر الوظيفي لمدر�سة غلينلغ حيث
يقع مكان عملي الحالي.

يوم من حياة موظف

كيف أثر عملك على
شخصيتك؟

�أتعامل مع العديد من الجن�سيات ذات الخلفيات
الثقافية المتباينة مما جعلني �أكثر مرونة وتفهم ًا
للآخرين مما يخلق ان�سيابية في العمل ويحقق
النجاح .بالإ�ضافة �إلى تحري الدقة والنظام
في كل �شيء وقد �أك�سبني ذلك القدرة على
تحمل م�س�ؤولية تنظيم كافة العمليات الخا�صة
بالمتجر.
كيف ترين األسس الالزمة
لتحقيق النجاح في العمل؟

من خالل عملي في متجر الواحة  ،365وجدت
�أن التعاون والنظرة االيجابية وخلق روح الألفة
والت�شجيع بين مجموعة العمل بالإ�ضافة �إلى
ح�سن االن�صات للآخرين مع الحزم الالزم
ل�ضبط العمل هي من �أف�ضل مقومات النجاح في
العمل .وهذا ما �أطبقه �شخ�صي ًا.
هل صادفتك عقبات أو
مشكالت في العمل؟

لم �أ�صادف م�شكالت حقيقية منذ �أن التحقت
بالعمل قبل نحو � 6سنوات ،فالنظرة االيجابية
والمرونة كانتا كافيتين الحتواء �أية �صعوبات قد
تطر�أ علينا.
كلمة أخيرة في نهاية
اللقاء؟

�أنا �سعيدة جد ًا بعملي في �شركة �أدنوك للتوزيع
التي تخلق بيئة محفزة لموظفيها وتقدر ما يقومون
به من عمل في �أجواء من االحترام والت�شجيع كما
�أ�شعر باالمتنان للثقة التي منحني �إياها مدرائي
بال�شركة و�س�أعمل جهدي دائم ًا للمحافظة على
ذلك ولتحقيق المزيد من التميز والنجاح.
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فن التعامل
مع األفكار
بقلم:

خالد عبدالسالم الحوسني
مهندس أول تخطيط ،دائرة المشتريات والعقود
متر يف �أذهاننا يومياً الكثري من اخلواطر والأفكار يف موا�ضيع عديدة ،و�سرعان ما تذهب
وي�أتي غريها .فيا ترى كم فكرة تطر�أ ببالنا يومياً؟ وكيف نتعامل مع �أفكارنا و�إىل �أين تقودنا
هذه الأفكار؟ وهل ندون �أفكارنا قبل �أن ميحوها الوقت ،وعلى ماذا تركز �أفكارنا ،هل على
�أنف�سنا �أم �أعمالنا �أم عالقاتنا مع الأخرين؟ وكيف نو ّلد �أفكاراً جديدة وخالقة؟ هل تفكرينا
�إيجابي متفائل �أم �سلبي مت�شائم؟ متى تكون �أفكارنا عظيمة؟
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في ال�سطور التالية ندعوكم كي نتفكر في
ماهية وطريقة تفكرينا.

يعرف المتخ�ص�صون التفكير على �أنه عملية �إعمال
العقل في �أمر ما للو�صول لغاية معينة .وللتفكير
فوائد منها :الخروج بر�أي جديد في م�س�ألة ما ،وحل
الم�شكالت التي تواجهنا ،وتوفير الجهد والوقت
والمال.
وهناك �أ�سباب كثيرة قد ت�ؤثر �سلب ًا على تفكيرنا،
منها �أ�سباب داخلية ذاتية كال�سلبية والت�شا�ؤم
والمعتقدات الخاطئة الموروثة والفهم الالمنطقي
للأمور والعادات والتقاليد المخالفة للعقل والمنطق،
و�أ�سباب خارجية بيئية كالإعالم المرئي والم�سموع
والوالدين والمدر�سة والجامعة والمجتمع وغيرها من
العوامل والأ�سباب.
�إن الأفكار البناءة المبدعة هي �سبب رئي�سي للنمو
المعرفي والعمراني في الدول المتطورة ،فال
تنه�ض الدول والم�ؤ�س�سات �إال بمفكريها ومبدعيها،
والم�ؤ�س�سة الناجحة هي التي ت�ستثمر في العقول
المبدعة لتحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية للمنظمة
ولكي ت�صل �إلى تطوير الأعمال وتح�سين الأداء .كما
�أن المدير الناجح هو الذي ي�شجع موظفيه على طرح
�أفكارهم واقتراحاتهم التي من �ش�أنها �إحداث تغيير
�إيجابي في المنظمة و�إ�شعار الموظفين بقيمة و�أهمية
ما يطرحونه من �أفكار.

وبالمثل ف�إن الموظف الناجح هو الذي يفكر ب�إيجابية
ويرتب �أفكاره ويج�سدها على هيئة م�شاريع تخدم
الم�ؤ�س�سة .ومن هذا المنطلق ،يجب على كل موظف
الم�ساهمة ولو بفكرة �صغيرة يمكن �أن تفيد �صالح
العمل ،وعلينا �أن ال نحتقر �أي فكرة مهما كان حجمها
�أو مدى ت�أثيرها وانت�شارها ف�إنها قد تكون �سبب ًا في
التطوير الم�ستمر ،وكما يقول �آلبرت �آين�شتاين،
العالم الفيزيائي ال�شهير« :لن ن�ستطيع حل م�شكالتنا
بنف�س طريقة التفكير التي كنا نفكر بها حين وجدنا
تلك الم�شكالت».
لقد �أراد �آين�شتاين �أن يلمح �إلى حالة التغيير الم�ستمرة
التي تطر�أ علينا و تطر�أ على كل الظروف المحيطة بنا

�أثناء العمل مما يقت�ضى ا�ستدعاء �أفكار و حلول غير
تقليدية .لذا ،ينبغي العناية بمهارة الإبداع للموظفين
وتدريبهم على تطوير تفكيرهم الإبداعي �إلى �أعلى
الم�ستويات.

ويقوم بتعديلها وتطويرها ويعيد ت�شكيلها وينظر �إلى
الأفكار من زوايا مختلفة ،ويبحث عن جوانب الت�شابه
واالختالف ،كما ي�ستخدم الفنان خياله و�إبداعه في
تح�سين الفكرة وبلورتها.

وفي كتاب ( 15قانون ال يقدر بثمن للنمو) لم�ؤلفه جون
ماك�سويل� ،أحد علماء القيادة ،وتحديد ًا في ف�صل
(قانون التفكير) يدعوا الكاتب �إلى �أن نخ�ص�ص
مكان ًا حيث يمكننا �أن تتريث ونفكر با�ستمرار وب�شكل
فعال ،مع محاولة �أن نكت�شف المكان الذي يمنحنا
القدرة على التفكير بهدوء وبعمق .قد يكون هذا
المكان غرفة منعزلة �صغيرة �أو �صخرة في الهواء
الطلق �أو مقعد خا�ص في مكتبك ،اكت�شف ما ينا�سبك
طالما كان م�ؤثر ًا وفعا ًال .ثم ي�ضيف الم�ؤلف ب�أنه
يجب �أن نخ�ص�ص كذلك وقتا للتفكير والت�أمل ،قد
يكون دقائق من اليوم �أو �ساعات في الأ�سبوع .ويو�صى
العالم ال�شهير ب�أن يحاول كل منا �أن يخ�ص�ص وقت
للتفكير يتعامل معه وينتظره ب�شغف كانتظاره لموعد
هام.

بعد ذلك ،يقوم (القا�ضي) بالحكم على الفكرة ،
والتحقق من مدى فاعليتها وهل الفكرة عملية �أم
ال ،وهل هي �صالحة للتطبيق الآن �أم الحق ًا ،ويتحقق
�أي�ض ًا من عمق ت�أثير هذه الفكرة على النا�س �أو
ال�شركات ومدى ا�ستمراريتها و�سعة انت�شارها .و�أما
(المحارب) ف�إن دوره الرئي�سي يتلخ�ص في معرفة
القدرات ال�شخ�صية والفنية التي تمكن �صاحب
الفكرة من تنفيذها ،ومعرفة ما هي العقبات التي
قد واجهها �أثناء تنفيذ الفكرة ،و�أي�ض ًا تحديد
الخطط اال�ستراتيجية والآليات التي ت�ضمن تحقيق
الفكرة وتحويلها �إلى واقع ملمو�س .ولتحقيق �أف�ضل
النتائج في تطبيق هذه الطريقة علينا �أن نعي �أن دور
الم�ستك�شف والفنان يعتمد على قدراتنا على التخيل
والت�صور والتفكير الإبداعي ،وعلى النقي�ض يتمحور
دور القا�ضي والمحارب في التركيز على قدراتنا في
التحليل والتفكير المنطقي والمت�سل�سل.

وهناك �س�ؤال هام يطرح نف�سه فى هذا ال�سياق:
�أال ت�ستحق منا عقولنا المفكرة االهتمام بها كما
نهتم بمظهرنا؟ لماذا ال نطور من �أ�ساليب و�أنماط
تفكيرنا عبر ح�ضور الدورات والمحا�ضرات النافعة
وممار�سة الريا�ضات والألعاب التي تعزز القدرات
العقلية وتحفز التفكير و�سرعة البديهة واالبتكار؟ �إن
تطوير وتنظيم ا�ساليب و�أنماط و طرق التفكير وتوليد
الأفكار الإبداعية �أ�صبح �ضرورة حياتية ولي�س ترف ًا
يمكن اال�ستغناء عنه.
وت�أتى طريقة الأدوار الأربعة في مقدمة الطرق
الفعالة في تنظيم التفكير لتوليد �أفكار �إبداعية
والأدوار الأربعة هي :دور الم�ستك�شف ،ودور الفنان،
ودور القا�ضي ،ودور المحارب .في البداية عليك �أن
تلعب دور (الم�ستك�شف) الذي يبحث في الم�صادر
المتنوعة كالكتب والإنترنت ،وي�س�أل كثير ًا كما
يتحدث مع النا�س على اختالف قناعاتهم وخلفياتهم
الثقافية .ودور الم�ستك�شف بالمخت�صر هو جمع
«المواد الأولية» للفكرة الإبداعية .ثم ي�أتي دور
(الفنان) الذي ي�أخذ الأفكار التي جمعها الم�ستك�شف

خال�صة القول �أن علينا �أال ن�صبح �أ�سرى لحياة
نمطية يتم تكبيلها ب�أفكار و�أعمال ال �إبداعية .لقد
اعتدنا ونحن �صغار ًا �أن نت�ساءل ونفكر ون�ضحك
ونلعب كثيرا بغير قيود وال حدود ولكننا بعد �أن كبرنا
وقع كثير منا في فخ (الم�ألوف) و(المعتاد) وقيدتنا
النظم والقوانين والعادات والتقاليد ،فذهبت ده�شة
الطفل التي كانت ترت�سم على محيانا وق ّلت �أ�سئلتنا
وانح�سرت �أفكارنا ،لقد قيل قديم ًا ،ومازال القول
قائما« :فكر خارج ال�صندوق» كناية عن التفكير غير
الم�ألوف كي نبحث دائم ًا عن الإجابة والحل الأف�ضل
والأكثر �إبداع ًا لم�شاكلنا على الم�ستوى ال�شخ�صي
والمجتمعي واالقت�صادي والتعليمي والتقني.
و�أخير ًا� ،أختم بالمقولة ال�شهيرة« :راقب �أفكارك
لأنها �ست�صبح �أفعالك ،وراقب �أفعالك لأنها �ست�صبح
عاداتك ،وراقب عاداتك لأنها �ست�صبح طباعك،
وراقب طباعك لأنها �ستر�سم مالمح �شخ�صيتك
وتحدد م�ستقبلك».
آفــــــاق العدد السادس 2015

35

