ملخص التقرير
يبني هذا التقرير تفا�صيل �أداء �شركة �أدنوك للتوزيع فيما يتعلق
بجوانب اال�ستدامة لعام  2013وهي البيئة واملجتمع واالقت�صاد.
ي�ستهدف هذا التقرير اجلهات الرئي�سية املعنية بعملنا ،ممن ن�ؤثر
ونت�أثر بهم .وال�شرائح الرئي�سية امل�ستهدفة من هذا التقرير هم
املوظفون وامل�ساهمون واحلكومات واجلهات التنظيمية و�شركاء
الأعمال واملنظمات غري احلكومية واملجتمعات املحلية ،التي نقوم
فيها ب�أعمالنا ،واالحتادات ال�صناعية.
يركز تقرير هذا العام على الإجنازات الرئي�سية التي حققناها
وم�ستوى الأداء يف عام  ،2013ويت�ضمن التقرير الأحداث
الهامة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�شرافه للتطورات امل�ستقبلية.
مو�ضوعنا الرئي�سي لهذا العام يدور حول مفهوم “الربح مع
الهدف” .وركزنا يف هذا التقرير على اهتمامنا مبوظفينا
وبيئتنا وجمتمعنا على خلفية الت�ضحية بهدف جني احلد
الأق�صى من الأرباح املالية.
محتوى التقرير
هذا هو تقرير اال�ستدامة الثالث لدينا ،و�سنقوم للمرة الثانية
باعتماد توجيهات اجليل الثالث من “املبادرة العاملية للإبالغ”
فيما يتعلق ب�إعداد تقارير اال�ستدامة لعام  .2011وهذا يعك�س
ما حققناه من حت�سينات يف �آليات الإبالغ عن �ش�ؤون اال�ستدامة.
يعترب اجليل الثالث من املبادرة العاملية للإبالغ �إطار عمل
معرتف ًا به لإعداد تقارير الأداء االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي امل�ؤ�س�سي .يرتكز تقريرنا على �إطار عمل “ب” من
م�ستوى تطبيق اجليل الثالث من املبادرة العاملية للإبالغ .وقد
مت ت�ضمني فهر�س مبحتوى املبادرة العاملية للإبالغ يف نهاية
هذا التقرير لبيان امل�ؤ�شرات التي قمنا ب�إعداد التقرير على
�أ�سا�سها ،وموقعها داخل التقرير.

ت�شتمل البيانات الواردة يف التقرير على الدوائر التالية:
• دائرة اال�سرتاتيجية واملخاطر.
• دائرة املوارد الب�شرية.
• دائرة العقود وامل�شرتيات.
• دائرة مبيعات وقود الطائرات.
• دائرة عمليات تزويد الطائرات.
• دائرة ال�صيانة واخلدمات الفنية.
• دائرة الهند�سة وامل�شاريع.
• دائرة املالية.
• دائرة مبيعات التجزئة.
• دائرة اخلدمات امل�ساندة.
• دائرة الإمداد.
• دائرة م�صانع الإنتاج.
• دائرة ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة.
• دائرة الت�سويق والإت�صال امل�ؤ�س�سي.

المحتـويـــات
كلمة الرئيس التنفيذي
أهم إنجازات عام 2013
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الفصل الثاني

استراتيجيتنا
الرسالة
الرؤية
القيم
استراتيجية الصحة والسالمة والبيئة
استراتيجية األعمال

حدود اإلبالغ
تنطبق املُحددات التالية فيما يتعلق بنطاق هذا التقرير:
• ال يت�ضمن التقرير بيانات عن املقاولني واملوردين والعمالء ما
مل يتم ذكر ذلك حتديد ًا.
• اعتُربت �أعوام  2010و 2011و 2012ب�شكل عام خط
�أ�سا�س للإف�صاح عن م�ستوى �أداء اال�ستدامة يف �شركة �أدنوك
للتوزيع.

الفصل الرابع

ولكن نظر ًا لعدم توافر بيانات فيما يتعلق ببع�ض امل�ؤ�شرات،
فهناك القليل من حتليل االجتاهات فيما يتعلق مب�ستوى �أدائنا يف
هذا التقرير� .إننا ملتزمون بتح�سني �آليات جمع البيانات احلالية
اخلا�صة بنا ل�ضمان وجود م�ستوى �أعلى من الإف�صاح عن �أدائنا يف
التقارير القادمة مما يح�سن عملية حتليل االجتاهات.

الفصل الخامس

الفصل الثالث

بيئتنا
الطاقة
التغير المناخي
المياه
تقليل حجم النفايات
وسائل المواصالت
موظفينا
تنوع الموظفين
التدريب والتطوير
معدل ترك الموظفين لعملهم
التوطين
رسالة الصحة والسالمة والبيئة
السالمة
مجتمعنا
رضا العمالء
تمويل برامج التطوير
مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة
الوعي البيئي

الفصل السادس

إقتصادنا
التوقعات المالية المستقبلية
الشراء

الورق امل�ستخدم

مت ن�شر هذا التقرير من خالل اال�ستعانة بالورق املعتمد من جمل�س الإ�شراف على الغابات
(مت توريده من غابات يتم �إدارتها ب�شكل جديد كما �أنه خالٍ من الكلور)

عندما ترغب يف التخل�ص من هذا التقرير ،ا�ستخدم مرافق نفايات الأوراق التي يعاد
تدويرها� .إن كل طن مرتي من الورق املعاد تدويره يوفر  -مقارن ًة بالورق العادي – ما
ي�صل �إىل:
 4,000كيلوواط يف
ال�ساعة من الطاقة

 3.3ياردة مكعبة من
م�ساحة مكبات النفايات

امل�صدر :هيئة حماية البيئة يف الواليات املتحدة

 7,000غالون
من املياه

17
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كلمـــة الرئيس التنفيذي
“نحن ،في شركة أدنوك للتوزيع ،نرى أن
األشخاص الفاعلين اجتماعيًا والعاملين
في بيئة آمنة وصحية هم وحدهم الذين
بإمكانهم الوصول بنا إلى تحقيق أهدافنا
االقتصادية واالستراتيجية”

�أ�صبحت التنمية امل�ستدامة ركيزة �أ�سا�سية يف خططنا اال�سرتاتيجية.
ونحن ندفع املتعاونني معنا با�ستمرار �إىل العمل يف بيئة �آمنة،
و�صحية ،و�صديقة للبيئة قدر الإمكان.
يف عام  ،2013وا�صلنا يف �شركة �أدنوك للتوزيع ،عملية التو�سع
االقت�صادي يف �أرجاء دولة ا لإمارات العربية املتحدة .ويف �شهر
�سبتمرب ،متكنا من التو�سع يف ا لإمارات ال�شمالية ومتلك 75
حمطة خدمة من “�إمارات” ف�ض ًال عن م�ستودع تخزين منتجات
برتولية يف ال�شارقة� .إ ّال �أن ذلك مل يثنينا عن اال�ستمرار
يف التقيد بالتزامنا املتمثل يف توفري خدمات م�س�ؤولة �إىل
عمالئنا .وقد م�ضينا قدم ًا يف تطبيق مبادئنا املتعلقة مب�س�ؤوليتنا
االجتماعية امل�ؤ�س�سية وا�ستثمرنا يف العديد من م�شاريع التنمية
امل�ستدامة للمجتمع وللمواطنني ا لإماراتيني.
ونحن نرى �أننا نتمتع بال�شفافية جتاه عمالئنا واملتعاونني معنا.
ويف عام � ،2013أجرينا ا�ستبيان ًا لر�ضا العمالء ،و�أظهرت النتائج
�أننا ن�سلك امل�سار ال�صحيح .فكان ما يقرب من  75%من عمالئنا
نكتف بهذه النتيجة فكر�سنا مواردنا
را�ضني عن خدماتنا� .إال �أننا مل ِ
لفهم امل�شاكل املطروحة من الفئة املتبقية التي ت�شكل  .25%ونتمنى
ب�أن ذلك �سيعمل على حتقيق ن�سبة �أعلى يف العام املقبل ونتمنى �أن
ي�ساعدنا ذلك على تو�سيع �شريحة عمالئنا كذلك.
وبف�ضل ت�ضافر جهودنا ،متكنا هذا العام من الفوز بجائزتني �ضمن
جوائز �أدنوك لل�صحة وال�سالمة والبيئة ،وهما جائزة “رجل ال�صحة
وال�سالمة والبيئة واالداء” للرئي�س التنفيذي ،وذلك بف�ضل جهودنا
يف م�شروع “تطابق �أقوالنا ب�أفعالنا ادى �إىل تغيري جذري يف ثقافة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة” وجائزة التكرمي اخلا�صة عن م�شروع
“تغيري يف طريقة �إمداد الغاز �إىل الأبنية ال�شاهقة”� .إنني ممنت لكل
�شخ�ص �ساهم يف حتقيق ذلك ،ونعدكم ب�أن ن�ستمر يف �أداء عملنا على
منهجنا الذي بد�أناه ،و�أعني التوجه نحو ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
يف عام  ،2013وا�صلنا للعام الثاين املناف�سة على م�ستوى دوائر
�شركتنا جلوائز ال�صحة وال�سالمة والبيئة .وقد حققت هذه املبادرة
جناح ًا بارز ًا و�ساهمت يف م�شاركتنا القوية يف التناف�س على م�ستوى
جمموعة �شركات �أدنوك جلوائز ال�صحة وال�سالمة والبيئة اي�ض ًا.

ويف املناف�سة الداخلية جلوائز �أدنوك لل�صحة وال�سالمة
والبيئة هذا العام ،تلقينا  68م�شروع ًا مر�شح ًا للجوائز.
وهذه زيادة ملحوظة مقارن ًة بالعام املا�ضي الذي مل
َّ
نتلق فيه �سوى  13م�شروع ًا مر�شح ًا للجوائز .ف�ض ًال عن
ذلك ،حت�سنت جودة امل�شاريع املر�شحة للجوائز ب�شكل
ملحوظ ،الأمر الذي يبني �سرعة �إدراك املوظفني لأهمية
التوعية يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة داخل �شركة
�أدنوك للتوزيع .وتقدير ًا للجهود املبذولة من املوظفني
الذين �شاركوا يف حفل توزيع جوائز �أدنوك الداخلية
لل�صحة وال�سالمة والبيئة� ،أقمنا حف ًال تكرميي ًا ،وقدمنا
مكاف�آت للم�شاريع الغري فائزة اي�ضا.
وف�ض ًال عن جهودنا يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف
�شركة �أدنوك للتوزيع ن�سعى دائم ًا وراء فر�ص التعاون مع
املجتمع و�أ�صحاب امل�صالح .ونرى �أن ذلك ي�ضمن قدرتنا
خدمات تنا�سب جمتمعنا وتراعي
على �أن نوفر ب�شكل دائم
ٍ
البيئة �إىل �أق�صى حد ممكن .وقد ا�ستمرينا هذا العام
يف خدمة جمتمعنا من خالل العديد من برامج الدعم
املايل ،مثل التوطني ،وبطاقة رحال ،وتوفري �إ�سطوانات
الغاز البرتويل امل�سال ب�أ�سعار رخي�صة ،وبرنامج دعم
املجتمع.
وي�سلط تقرير اال�ستدامة لعام  2013ال�ضوء على كافة
الن�شاطات التي قمنا بها يف خمتلف املجاالت التي ت�ؤثر
على تطورنا ب�شكل م�ستدام.
�إننا ن�أمل �أن تتمتعوا بقراءة هذا التقرير ،ونرحب ب�أية
تعليقات تر�سلونها �إىلm.almaflahi@adnoc-dist.ae :
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أهم إنجازات عام 2013
كان عام  2013عام ًا حاف ًال بالإجنازات التي حققتها �شركة �أدنوك
للتوزيع على م�ستوى العديد من الأ�صعدة .من منظور عمليات
الت�شغيل ،ا�ستطعنا متلك وت�شغيل  75حمطة خدمة من “�إمارات”
يف املناطق ال�شمالية من دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومن املنظور املايل ،قمنا بزيادة حجم الإنفاق على املوظفني من
خالل املميزات والأجور املقدمة لهم وزيادة حجم اال�ستثمارات
املجتمعية واملدفوعات ملزودي ر�أ�س املال .كما قمنا �أي�ض ًا بزيادة
النفقات البيئية ب�شكل كبريمن  2.6مليون درهم اماراتي يف عام
 2012اىل  16.1مليون درهم اماراتي يف عام  .2013ل�ضمان
اتخاذنا االجراءات ال�صحيحة جتاه بيئتنا.

و �أخري ًا ،وفيما يتعلق بالنواحي االجتماعية ،ال نزال نكر�س
املزيد من الوقت وامل�صادر لدعم املجتمع الذي نعي�ش فيه،
و�سن�ستمر يف ذلك ما بقينا نعمل .لقد حافظنا يف عام 2013
على خمطط دعم املجتمع اخلا�ص بنا ،وتقدمي بطاقة رحال
الإلكرتونية ،وا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال رخي�صة
الثمن ،وتوظيف  100مواطن �إماراتي .كما حققنا معدل
 75%من ر�ضا العمالء ونعمل جاهدين على �ضمان �إ�سعاد
ن�سبة الـ  25%املتبقية يف عام .2014
هذه جمرد نبذة خمت�صرة عن �أهم الإجنازات التي حققناها يف
عام  .2013جميع التفا�صيل اخلا�صة ب�إجنازاتنا وم�ستوى الأداء
الذي نقدمه مبينة يف تقرير اال�ستدامة.

ماض حافل بالنجاح
ٍ
حاضـــر ديناميكـــي
ومستقـبـــل واعـــد

الفصل األول

ونظر ًا للتو�سع االقت�صادي الكبري الذي ن�شهده على امل�ستوى
املحلي والوطني ،ازدادت قيم ا�ستهالكنا للطاقة .ولكن
الزيادة ال�شديدة ال ترجع �إلينا فقط ،بل �إىل حقيقة �أننا
قمنا برتقية وتعزيز خطط جمع البيانات اخلا�صة بنا لقيا�س
مقدار الطاقة .كما �أننا �أ�ضفنا عدد الكيلومرتات التي تقطعها
املركبات التابعة ملقاولينا �إىل �سجالت ال�شركة .وهذا يبني
�سبب زيادة معدل ا�ستهالكنا للطاقة ب�شكل كبري يف عام
 2013مقارن ًة بعام  .2012ازداد معدل النفايات الناجتة يف

هذا العام ب�شكل طفيف .ولكن �إذا �أخذنا باالعتبار التو�سعات
الكبرية التي ن�شهدها ،ف�إن الزيادة يف معدل النفايات الناجتة
يعد عند �أدنى م�ستوياته .وفيما يتعلق با�ستهالكنا للمياه ،ف�إننا
متكنا من تطبيق نظام لإعادة تدوير مياه غ�سيل ال�سيارات ،مبا
ي�سمح لنا ب�إعادة تدوير و �إعادة ا�ستخدام ما ي�صل �إىل 80%
من املياه امل�ستخدمة يف عملية غ�سيل ال�سيارات.

معلومات عن
أدنوك للتوزيع
من نحن
تاريخنا
إدارة الشركة
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من نحن
�إن �أعمالنا هي التي تتحدث عنا! �إن �أدنوك للتوزيع �شركة
رائدة يف جمال توزيع الوقود على حمطات اخلدمة على م�ستوى
الإمارات العربية املتحدة وعلى ال�صعيد الدويل للزيوت.
وباعتبارها واحدة من �أكرب �شركات البرتول اململوكة للحكومة
و�أكرثها ابتكار ًا يف منطقة اخلليج العربي ،حتظى �أدنوك
للتوزيع بال�شهرة واالحرتام ملا تقدمه من خدمات ومنتجات
متميزة عالية اجلودة.
أدنوك للتوزيع هي إحدى أكبر
شركات البترول في منطقة الخليج
العربي
تاريخنا
يف �أكتوبر � ،1973أ�صدر املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،املر�سوم الأمريي رقم  13بت�أ�سي�س �شركة
برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك) للتوزيع .وباعتبارها �أول
�شركة حكومية متخ�ص�صة يف جمال ت�سويق وتوزيع املنتجات
البرتولية بدولة الإمارات العربية املتحدة ،فقد تبو�أت �أدنوك
للتوزيع مكانة رائدة لكي تُ�صبح م�ؤ�س�سة وطنية و ُم�ساهم ًا
عمل رائدة .وبف�ضل
اقت�صادي ًا مهم ًا القت�صاد الدولة ،ووجه َة ٍ
العمالة املاهرة واملتنوعة التي تزيد عن  8,000موظف ،توفر
�أدنوك للتوزيع فر�ص ًا مهنية وتدريبية مثرية ومجُ زية ملواطني
دولة الإمارات العربية املتحدة و�آفاق ًا وظيفية ُمر�ضية للغاية
للموظفني الوافدين.
إدارة الشركة
ُي�شرف ال�سيد عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة،
على �إدارة �أدنوك للتوزيع .ويت�شكل فريق القيادة التنفيذية من نواب
�أول للرئي�س التنفيذي لكل من خطوط �أعمال ال�شركة وخدمات
الدعم امل�ؤ�س�سي .ويتوىل الرئي�س التنفيذي رئا�سة فريق القيادة
التنفيذية الذي يتوىل �ضمان احلوكمة امل�ؤ�س�سية الفعالة.
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يتوىل فريق القيادة التنفيذية م�س�ؤولية �إعداد ا�سرتاتيجية ال�شركة
مبا يتفق مع توقعات �شركة �أدنوك ،ف�ض ًال عن ح�ضور االجتماعات
واللجان عالية امل�ستوى ب�صفة �أ�سبوعية ملناق�شة عمليات ال�شركة،
والتخطيط اال�سرتاتيجي ،وتخطيط التعاقب الوظيفي وامل�سائل
املالية واملتعلقة بامليزانية .تتناول القائمة التالية و�صف ًا للجان
واالجتماعات التي ي�شارك فيها فريق القيادة التنفيذية:
• حتديد الأهداف.
• تقييم الأداء.
• مراجعة وموافقة على الهيكل التنظيمي.
• تو�سيع الأعمال االدارية.
• مراجعة تقارير التحقيقات للحوادث ونتائجها.
• تقدمي املبادرات واخلدمات اجلديدة.

الفصل األول  -معلومات عن أدنوك للتوزيع

• مراجعة التقدم لدى �أداء امل�شاريع.
• مراجعة وموافقة على مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية.
كما ميثل �أع�ضاء فريق القيادة التنفيذية ال�شركة �أمام �أدنوك
وجمموعة �شركاتها ملناق�شة ق�ضايا مثل :امليزانية ،والأداء،
واملوافقة على امل�شروعات ،وم�سائل اال�ستدامة ،والتميز الت�شغيلي،
والقيادة ،واالبتكار والأبحاث والتطوير وغري ذلك.
تتطلب احلوكمة اجليدة اليقظة امل�ستمرة من جانب القادة
ل�ضمان امل�ساءلة الفعالة� .إننا يف �أدنوك للتوزيع ،ن�ضمن احلوكمة
الر�شيدة من خالل وجود فريق القيادة التنفيذية ،وجمل�س
الإدارة ،واللجنة اال�ست�شارية للمجل�س .وف�ض ًال عن وجود فريق
القيادة ،ف�إننا جنري تدقيقات داخلية ل�ضمان االلتزام املنتظم
بالعمليات الداخلية .كما ن�سهل عمليات التدقيق اخلارجية من
قبل �أطراف ثالثة ل�ضمان التزامنا ب�سيا�سات ومعايري حمددة.
ويف النهاية ف�إن لدينا مدونة لقواعد ال�سلوك الأخالقي التي
ت�سري على جميع موظفينا ومن يتبعوننا ،مبا يف ذلك الوكالء
�أو املوزعني �أو اال�ست�شاريني �أو �أي جهة خارجية متثل ال�شركة.
وقد ُ�صممت مدونة قواعد ال�سلوك الأخالقي بحيث ت�ضمن
التزامنا بالقوانني ال�سارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
والأعراف الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان .ويت�ضمن ذلك
االلتزام مببادئ “العمل الالئق” اخلا�صة مبنظمة العمل
الدولية ،واحلد الأدنى من ال�سن امل�سموح له بالعمل ،وقانون
العمل االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ومدونة
قواعد ال�سلوك ل�شركة �أدنوك كمرجع لتحديد انتهاكات حقوق
العمال ،ف�ض ًال عن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

يمثل الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للتوزيع
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
وا�ﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ا�ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺋﺐ أول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺸﺆون ا�دارﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ أول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
واﻟﻌﻘﻮد

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻓﻲ ا�ﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

الرئيس التنفيذي
نائب أول الرئيس التنفيذي
المجموعات
نائب الرئيس
دوائر
إدارة

ﻧﺎﺋﺐ أول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ داﺋﺮة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻧﺎﺋﺐ أول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وا�ﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت
وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﻧﺎﺋﺐ أول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ا�ﻣﺪاد

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﻗﻄﺎع ا�ﻋﻤﺎل

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮات

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ﻣﺼﺎﻧﻊ
ا�ﻧﺘﺎج

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
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القيادة
تتلقى �أدنوك للتوزيع توجيهاتها من احلكومة ،ومن �أدنوك ،وجمل�س الإدارة .ويرت�أ�س جمل�س �إدارة �أدنوك للتوزيع معايل
عبد اهلل نا�صر ال�سويدي ،املدير العام لأدنوك .ويت�شكل جمل�س الإدارة من �سبعة �أع�ضاء ،ف�ض ًال عن دعمه بلجنة ا�ست�شارية
للمجل�س قوامها �ستة �أع�ضاء .جتتمع اللجنة اال�ست�شارية للمجل�س مرتني �إىل ثالث مرات �سنوي ًا ملناق�شة الأهداف طويلة الأجل
وق�صرية ا لأجل.
أعضاء مجلس اإلدارة
اإلسم

رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام� ،أدنوك
مدير الت�سويق والتكرير� ،أدنوك
ع�ضو
الرئي�س التنفيذي ،زادكو
ع�ضو
املدير التنفيذي ،جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار
ع�ضو
الرئي�س التنفيذي ،تكرير
ع�ضو
نائب الرئي�س التنفيذي (ال�ش�ؤون الفنية) ،تكرير
ع�ضو
املدير العام� ،إ�سناد
ع�ضو

أعضاء اللجنة االستشارية لمجلس اإلدارة
اإلسم

المنصب

المسمى الوظيفي

ال�سيد داغر دروي�ش املرر
ال�سيد حممد �أبو بكر نور الدين
ال�سيد را�شد عبد اهلل ال�شام�سي

رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو

ال�سيد عبد اهلل را�شد القبي�سي

ع�ضو

ال�سيد من�صور حممد املحريبي
ال�سيد �سلطان �سعيد املهريي

ع�ضو
ع�ضو

املدير العام� ،إ�سناد
مدير ميزانية املجموعة و�إدارة التحكم� ،أدنوك
النائب الأول للرئي�س (ال�ش�ؤون الإدارية) ،جا�سكو
مدير مبيعات منطقة ال�شرق الأق�صى� ،إدارة النفط اخلام واملكثفات،
ق�سم الت�سويق والتكرير� ،أدنوك
النائب الأول للرئي�س ( -امل�شاريع) ،احل�صن للغاز
النائب الأول للرئي�س (ال�ش�ؤون الفنية) ،جا�سكو

المنتجات والخدمات
تركز خدماتنا ب�صورة رئي�سية على مواد الت�شحيم والتزييت
واملنتجات البرتولية وخدمات الطريان .غري �أننا نقوم �أي�ض ًا
بت�شغيل �شبكة وا�سعة من حمطات اخلدمة التي حتتوي على
متاجر وتقدمي خدمات غ�سيل وتنظيف ال�سيارات وتبديل
الزيوت و�إ�صالح الإطارات.
تت�ضمن منتجاتنا البرتولية  -الغاز امل�سال العاملي
 ،(ULG)-95, ULG-98وزيت الغاز ،وزيت الوقود � 380سنتي
�ستوك ،ووقود الطائرات  Jet A1وبرتول النفاثات ،)JP)-8
وبنزين الطائرات ( ،)Avgasوالغاز الطبيعي امل�ضغوط (،)CNG
والكريو�سني والنفط اخلام .وت�شمل خدماتنا الفح�ص الفني
لرتخي�ص املركبات اخلفيفة (ال�سالمة) ا�صالح ال�سيارات،
]ULG-91[E+
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واملتاجر امللحقة باملحطات ومتاجر واحات �أدنوك خلدمة
اجلمهور يف املناطق ال�سكنية.
تت�ضمن جماالت عمل �أدنوك للتوزيع:
• تخزين وتوزيع املنتجات البرتولية (الغازولني وزيت الغاز،
وزيت الوقود ،والكريو�سني).
• تخزين الغاز البرتويل امل�سال وتعبئته وتوزيعه.
• تخزين وتوزيع وقود الطائرات.
• الزيوت وال�شحوم  -املزج والتعبئة والت�سويق.
• حمطات اخلدمة  -العمليات واخلدمات.
• الغاز الطبيعي للمركبات.
• �أ�سطول توزيع املنتجات البرتولية.

الفصل الثاني

معايل عبد اهلل نا�صر ال�سويدي
ال�سيد �سلطان �أحمد املهريي
ال�سيد �سيف نا�صر ال�سويدي
ال�سيد عي�سى حممد ال�سويدي
ال�سيد جا�سم علي ال�صايغ
ال�سيد علي عبدالرزاق الفهيم
ال�سيد داغر دروي�ش املرر

المنصب

المسمى الوظيفي

االستراتيجية عبارة عن
اتخاذ خيارات وعمليات
مبادلة ،إنها عباره عن
عملية اختيارك ان تكون
مختلفا.اننا قمنا باختيار
طريق تحقيق قليل من
األرباح وتحقيق غاية أعلى!

اسـتـــراتيجـيـتـنــــا
الرسالة
الرؤية
القيم
استراتيجية الصحة والسالمة والبيئة
استراتيجية األعمال
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الفصل الثاني  -اسـتـــراتيجـيـتـنــــا

يف �أدنوك للتوزيع ندرك �أن الرتكيز على الربح وحده يعد
ا�سرتاتيجية ق�صرية الأمد .وبد ًال من ذلك وجهنا طاقتنا
ومواردنا نحو الرتكيز على املنظور طويل الأمد ،حيث ن�ضع
“الهدف الأبعد” يف حمور كل قرار نتخذه .وقد تركزت
ا�سرتاتيجيتنا لعام  2013حول حتقيق “الربح مع هدف �أبعد
من خالل التميز الت�شغيلي” ويتمحور هذا الأمر حول �ضمان
و�ضع م�صالح الأطراف املعنية يف املقدمة.
الرسالة
�أدنوك للتوزيع هي ال�شريك اال�سرتاتيجي لعمالئها يف جمال توزيع
منتجاتها من الطاقة واخلدمات ذات ال�صلة .وعليه ف�إننا نتعهد
بتمييز عمالئنا وامل�ساهمني ،و�أن نويل موظفينا االهتمام الالزم
مع الأخذ بعني االعتبار م�س�ؤوليتنا جتاه املجتمع واملحافظة على
البيئة وحتقيق �أعلى م�ستويات ال�صحة وال�سالمة.
وفيما يتعلق بالفرتة ما بني  2014اىل  2018انعك�ست هذه
الر�سالة بتوجه ال�شركة لت�صبح �شركة برتول رائدة من خالل
عال يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة وحتقيق
تقدمي �أداء ٍ
اال�ستدامة لنمو ال�شركة ورفاهية املوظفني والعمالء واملقاولني
واملجتمع والأ�صول مب�شاركة موظفني م�ؤهلني وملتزمني للغاية.

الرؤية
نطمح لأن نكون ال�شركة التي يعتمد عليها يف جمال توزيع منتجات
الطاقة وتقدمي اخلدمات ذات ال�صلة يف املنطقة.
فيما يتعلق بالفرتة ما بني  2014اىل  ،2018يعني ذلك خلق
بيئة عمل �آمنة و�صحية من خالل تطبيق نظام �إدارة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة املتكامل وخلق ثقافة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة لدعم العمليات الآمنة وال�سل�سة .و�إننا ن�ؤمن مبقدرتنا
على القيام بذلك من خالل:
• احلد من احلوادث.
• مراقبة �أداء ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة واتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة.
• االلتزام باللوائح التنظيمية واملعايري والإجراءات املعمول بها
من �أجل العمليات الآمنة وحماية البيئة.
• تطوير كفاءة املوظفني يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة
• اال�ستعداد للطوارئ.
• منح الأولوية جلوانب ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف كافة �أن�شطة
الأعمال.
العميل أو ً
ال

�إننا نعمل دون كلل لإر�ضاء عمالئنا ،ولكي ن�صبح
م�صدرهم املف�ضل للب�ضائع واخلدمات.

إحترام الفرد

�إننا نحرتم كل �شخ�ص بغ�ض النظر
عن �أ�صله العرقي و�أفكاره ومعتقداته،
ون�ؤمن بالنهج الإيجابي لكل نواحي
احلياة والعمل.

المسؤولية االجتماعية

نحن م�ؤ�س�سة م�س�ؤولة اجتماعي ًا ووطني ًا،
ت�سعى جاهدة للعمل يد ًا بيد مع املجتمع
الذي تخدمه.

قيمنا

�إننا كواحدة من جمموعة �شركات �أدنوك ،وكمو ّرد م�س�ؤول
وموثوق ملنتجات الوقود �إىل املجتمع ،ن�ضع اال�ستدامة يف
ُ�صلب القيم التي ت�سرت�شد بها �أعمالنا� .إننا نطمح �أن ُينظر
�إلينا كنموذج يف التعامل مع الأن�شطة املرتبطة باال�ستدامة يف
الإمارات العربية املتحدة ،وذلك من خالل قيمنا الأ�سا�سية
الع�شرة.
االبتكار والتحسين المستمر

�إننا نهدف �إىل �أن نكون م�ؤ�س�سة موثوقة� ،إيجابية وكفوءة،
ت�ضع عمالءها يف املقام الأول ،وحت�سن با�ستمرار جودة
منتجاتها وخدماتها لإ�سعاد عمالئها .ولتحقيق ذلك،
ف�إننا ن�شجع االبتكار يف كل ما نقوم به.
الصحة والسالمة والبيئة
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�إننا م�س�ؤولون فكر ًا وعم ًال
عن احلفاظ على �أعلى معايري
ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف
جميع الأوقات.

تطوير الموظفين

النزاهة واألمانة

�إننا نهدف �إىل مزاولة �أعمالنا ب�أكرب قدر من
النزاهة ال�شخ�صية واملهنية ،والتعامل العادل
وال�شفافية.

الجودة

�إننا ن�سعى جاهدين من �أجل تقدمي �أف�ضل املنتجات واخلدمات جودة
من خالل حتقيق �أعلى املعايري املمكنة يف كل مهمة نقوم بها.
التركيز على النتائج والتمسك بالنظام

كل موظف م�س�ؤول وحده عن ت�صرفاته ويخ�ضع للم�ساءلة حيال
جودة عمله مع دعم �سيا�سات و�إجراءات ال�شركة يف جميع الأوقات.

العمل الجماعي

�إننا ن�ؤمن بالعمل مع ًا ،نحو الأهداف والإجنازات امل�شرتكة ،وتطوير
روح العمل اجلماعي الفعال.

�إن موظفينا هم �أثمن ما لدينا،
وم�ساهمتنا يف التطوير امل�ستمر
ملهاراتهم وكفاءتهم �ستجعل �شركتنا
�أكرث تناف�سية.

استراتيجية الصحة والسالمة والبيئة
تتمثل ا�سرتاتيجية ال�صحة وال�سالمة والبيئة للأعوام من � 2014إىل  2018يف جعل �أدنوك للتوزيع تتبو�أ مكانة رائدة كجهة عمل
�آمنة ومكان عمل �صحي .ويتوجه تركيزنا نحو توفري خدمات �آمنة م�ضمونة لعمالئنا وجمتمعنا والعمل على نحو ال ي�ضر بالبيئة.
ويف النهاية ف�إننا ن�سعى �إىل حت�سني مواردنا لتقدمي خدمات ال�صحة وال�سالمة والبيئة على نحو فعال بعد التح�ضري امل�سبق لها
بتكلفة مثالية.
التوحيد هو أفضل دعم لخطط النمو المستدامة

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
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*.2015bD*fJbF¡p+f£~z£)xD*£~{gD
,4*2(* b+ v£gD* ¢< £Bv- i°¡/ $*x/(* t
*f£~z³*fsDbK AHf_£cD*HfEÉ~zD*Hfp~|D
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f_£cD*HfEÉ~zD*H

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
E f£F¡+xCH4v£D* ib.bcF°* c~9H }£s- t
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الفصل الثاني  -اسـتـــراتيجـيـتـنــــا

دراسة حالة :تطابق أقوالنا بأفعالنا ادى الى تغير جذري في ثقافة الصحة والسالمة والبيئة

من الأدوار احليوية ال�سرتاتيجيتنا خالل الأعوام اخلم�سة القادمة،
حت�سني �أدائنا يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة .ومن �أهم
املبادئ الأ�سا�سية التي ت�ؤثر على �أداء ال�صحة وال�سالمة والبيئة ما
ي�شار �إليه يف العادة با�سم “ثقافة ال�سالمة” التي تعد الأكرث بروز ًا
عندما ي�أتي الأمر من “القيادة العليا” .ونحن يف �أدنوك للتوزيع،
ندرك الت�أثري البالغ الذي ميكن للقيادة �إظهاره من خالل القدوة
احل�سنة ،ولذلك �أطلقت الإدارة العليا مبادرة ر�سمية لإ�شراك
اجلميع يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

استراتيجية األعمال
�سيظل التنفيذ الناجح للم�شاريع الكبرية املتوا�صلة واملخطط لها حمط تركيزنا الرئي�سي على مدار الأعوام اخلم�سة القادمة.
و�إننا �سن�سعى جاهدين من �أجل �ضمان حتقيق هذه امل�شروعات لقيمتها على النحو املخطط له.
يوضح الشكل التالي جوانب التركيز الرئيسية لنمو المشروع الخاص بنا:
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

تختلف هذه املبادرة التي يطلق عليها “رحلة متميزة يف جمال
ال�صحة وال�سالمة والبيئة” عن غريها من املبادرات التي تتم يف جمموعة �شركات �أدنوك ب�سبب طبيعة عمليات الت�شغيل اخلا�صة
بنا .ميتد توزيعنا اجلغرايف على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة من منطقة ال�سلع يف �أق�صى الطرف الغربي �إىل و�سط
ال�صحراء يف ليوا �إىل مدينة �أبوظبي .وتزيد م�ساحة الأر�ض التي تغطيها �أدنوك للتوزيع عن غريها �ضمن جمموعة �شركات �أدنوك.
ولهذا ال�سبب ،يتم الت�أكيد على �ضرورة احلفاظ على ثقافة �سالمة قوية .ومع ذلك ،حر�ص الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س
امل�س�ؤولون عن �إدارات ال�شركة على جتاوز هذا التحدي وامل�شاركة يف الزيارات واجلوالت امليدانية جلميع ممتلكات �أدنوك للتوزيع
داخل الدولة (م�سافة تزيد على  300كم) لتطبيق نهج “امل�شاهدة وال�سماع والإح�سا�س” فيما يتعلق بال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وقد كانت النتائج ا�ستثنائية كما هو مبني يف اجلدول .2.1
الجدول  :2.1تحسين مستوى أداء الصحة والسالمة والبيئة بعد إطالق البرنامج
المهمة

قبل إطالق البرنامج

بعد إطالق البرنامج

التحسينات

الإبالغ عن املخاطر

327

754

زيادة بن�سبة 130%

تقليل معدل احلوادث
(احلوادث اخلطرة)

02

0

تقليل بن�سبة 100%

احلوادث ال�صغرية

84

77

تقليل بن�سبة 9%

الإ�شادة باملوظفني من جانب
الرئي�س التنفيذي

12

110

زيادة بن�سبة 816%

ت�ضمنت املو�ضوعات التي �أثريت يف هذا الربنامج تلقي الآراء حول زيارات املواقع واملالحظات واملخاوف الت�شغيلية والتخطيط
للمنا�سبات املقبلة وحالة امل�شاريع الكربى ،و�إجراء مناق�شات حول ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والبيئة بالإ�ضافة �إىل احلمالت
والندوات املزمع عقدها.
تر�أ�س الرئي�س التنفيذي ندوات وجل�سات توعية مثل ور�شة عمل “التحقيق يف احلرائق ال�شرارية” ،وندوة “البيئة ال�صحية للعمل
املكتبي” ،والأ�سبوع ال�صحي بالإ�ضافة �إىل حمالت مكافحة التدخني .وت�ستقبل حمطات اخلدمة يف الإمارات العربية املتحدة
نحو  10ماليني زائر يف ال�شهر وبالتايل يتم ن�شر الوعي عرب هذه القناة الهامة ل�شركة �أدنوك للتوزيع .ت�ضمنت حمالت الوعي يف
حمطات اخلدمة حملة وزارة الداخلية ب�ش�أن الأمن وحملة وزارة الداخلية ب�ش�أن القيادة الآمنة ،وحملة �أ�سبوع املرور وحملة اليوم
العاملي ملكافحة التدخني.
12

حصل الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع على جائزة رائد
الصحة والسالمة والبيئة لعام  2013كجزء من برنامج جائزة أدنوك
للصحة والسالمة والبيئة

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة

fJv´*¯5bD*J5¡- .1
.¡~}´*5bD*ibF*¡~6&* .2
f£-*wD*fEv³* .3

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

á«Hô©dG äGQÉeE’G ¥ƒ°S ‘ ™°SƒàdG .1
.IóëàŸG
Ä~zJ2¡p+,vJv/f¹ 186 .2
.2013

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة

."¡J(*H "äGQÉeEG"¢<3*¡pg~6°*.3

f£+xD*f´*¯5b£gE°*¡0.1
.ájOƒ©°ùdG
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ويتم الت�أكيد على كون “التميز الت�شغيلي” حجر الزاوية
يف ا�سرتاتيجية ال�شركة .ف�ض ًال عن ذلك ،يتم الرتكيز على
“الإدارة الفعالة للم�شروع” مقابل التو�سع ال�سريع املخطط
له ل�شبكة حمطات اخلدمة التابعة لنا يف البالد من خالل
�إن�شاء حمطات خدمة جديدة واال�ستحواذ على حمطات خدمة

“�إمارات” و“�إينوك” يف الإمارات ال�شمالية .ويف امللخ�ص،
مت �إعداد اال�سرتاتيجية اخلا�صة بنا لتلبية توقعات �أ�صحاب
امل�صالح والعمالء التابعني لنا وحتقيق النتائج الداخلية
امل�ستهدفة من جانبنا.

الجدول  :2.2األهداف االستراتيجية لعام 2014

الهدف

زيادة العائدات واألرباح

زيادة كفاءة مصروفات
رأس المال

الوصف

متا�شي ًا مع التوقعات العامة من �أ�صحاب امل�صالح ،يعد حتقيق منو يف العائدات الإجمالية �أحد
الأهداف احليوية لنا خالل الأعوام القليلة القادمة .ولتحقيق عائدات مربحة ،فمن املهم للغاية
�أن نقوم بخف�ض التكلفة الإجمالية (تكلفة املبيعات  +تكلفة الت�شغيل)� .سوف ي�ساعد هذا يف
حتديد الأ�سعار التناف�سية ملنتجاتنا وخدماتنا ،التي تعد �أ�سا�سية لتحقيق الزيادة يف احل�صة
ال�سوقية من خالل زيادة الكميات والإيرادات.
يتمثل الغر�ض من هذا الأمر يف م�ساعدة �إدارة �أدنوك للتوزيع يف فهم ما �إذا كانت جمموعات
ال�شركة حت�سن م�صروفات ر�أ�س املال املخطط لها وتقوم با�ستغاللها بكفاءة.
ف�ض ًال عن ال�سماح للإدارة بفهم عمليات التخطيط مل�صروفات ر�أ�س املال بهدف �أن ت�ؤدي
التوجيهات �إىل رفع معدل اال�ستفادة من م�صروفات ر�أ�س املال.
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الهدف

التركيز على خدمة
العمالء المتميزة

توفير بيئة عمل خالية
من اإلصابات والحوادث

االستغالل الفعال

وبهدف زيادة ر�ضا عمالئنا ف�إنه يجب علينا اال�ستجابة ل�شكاوى العمالء بطريقة فعالة وحلها خالل
فرتة زمنية يتم االتفاق عليها.
يركز هذا الهدف على الإي�صال الآمن للطاقة من خالل بناء ثقافة التخطيط والإدارة الآمنة يف
جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة على نحو يحقق �أدا ًء عاملي امل�ستوى ويحول دون وقوع �أنواع احلوادث.
ف�ض ًال عن �إي�صال ر�سالة ب�أن احلوادث ميكن جتنبها و�أن هناك �سيا�سات وعمليات و�أدوات وتوقعات
�سلوكية مل�ساعدة ال�شركة يف حتقيق هذا الهدف.
حتتاج ال�شركة ل�ضمان توفر الإدارة املثالية للأ�صول املادية اخلا�صة مبهام الإمداد والإنتاج
طوال دورة حياتها ،وذلك بهدف م�ضاعفة القيمة من خالل �ضمان اال�ستغالل الكامل لأ�صول
ال�شركة.

تحسين أداء التنفيذ

يتمثل الغر�ض الرئي�سي من هذا الهدف يف �ضمان خف�ض التكلفة وحت�سني اجلودة وحت�سني
�أداء املهام بهدف �ضمان ح�صول عمالء ال�شركة على اجلودة والكمية ال�صحيحة للمنتجات
يف الوقت املنا�سب.

تحسين تنفيذ المشاريع

حتقيق االن�سجام بني �أداء ال�شركة وبني اخلطة اال�سرتاتيجية لأبوظبي  ،2030والتقدم نحو حتقيق
ر�سالة ال�شركة ور�ؤيتها وا�سرتاتيجيتها ،بحيث ترتقي ال�شركة بعمليات الطاقة واخلدمات املرتبطة
بها ف�ض ًال عن زيادة �إمكانية الو�صول جلميع الأماكن بدولة الإمارات العربية املتحدة.

إدارة المخاطر
المؤسسية

تعيين المواطنين
المؤهلين

االستثمار في تطوير
الموظفين

االستراتيجيات الفعالة
للحفاظ على الموظفين
تقديم خدمات تقنية
المعلومات الفعالة
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�إننا نحتاج للو�صول �إىل مرحلة يرى فيها معظم العمالء �أن منتجات وخدمات �أدنوك هي الأف�ضل
لدى مقارنتها باملناف�سني ،وذلك فيما يتعلق باجلودة ،والأ�سعار التناف�سية واخلدمات املتميزة.

يتمثل الهدف املطلق لل�شركة يف تقدمي القيمة لأ�صحاب امل�صلحة ،ولتحقيق هذا الهدف يجب على
ال�شركة حتديد ا�سرتاتيجية و�أهداف لإحداث توازن مثايل بني النمو و�أهداف العوائد واملخاطر
ذات ال�صلة بذلك ،ف�ض ًال عن الإدارة الفعالة والكفوءة جلوانب عدم اليقني بهدف تعزيز القرارات
ذات ال�صلة باملخاطر من خالل التعرف على املخاطر املتعددة وامل�ؤ�س�سية و�إدارتها.
مع و�ضع امل�صلحة العامة للمجتمع يف احل�سبان ،ف�إننا بحاجة �إىل تعيني وتطوير املواطنني
الذين ميتلكون القدرات بهدف �إعدادهم ملواجهة التحديات امل�ستقبلية .ومن �ش�أن هذا
م�ساعدتنا من الناحية اال�سرتاتيجية يف احلد من اعتمادنا على الوافدين.
نظر ًا للتغريات ال�سريعة واملناف�سة املحتدمة والطلب على العمالة القادرة والقابلة للتعلم
املتوا�صل ،ف�إن على ال�شركة �أن تدرك �أن اال�ستثمار يف التطوير املهني يعد �أمر ًا �أ�سا�سي ًا
مل�ساعدة املديرين واملوظفني يف التغلب على هذه التحديات وا�ستخدام تلك اال�ستثمارات يف
النمو املهني وامل�ساعدة يف خلق بيئة عمل �إنتاجية تدعم حتقيق الأهداف العامة للم�ؤ�س�سة.
يتمثل الغر�ض الرئي�سي يف و�ضع ا�سرتاتيجيات للحفاظ على املوظفني ترتبط بتطوير و�إدامة بيئة
عمل جتذب الأ�شخا�ص اجليدين وحتافظ عليهم وتعزز من قدراتهم.
تقدمي منتجات وخدمات وتدريبات على تقنية معلومات تت�سم باجلودة العالية والتكلفة الفعالة
على نحو يتوافق مع اال�سرتاتيجيات ويدعم �سهولة التنفيذ.

إننا نمتلك اليوم القدرة
على حماية البيئة التي
نعيش فيها من أجل
ا لمستقبل

الفصل الثالث

ألصول رأس المال

الوصف

بـيـئـتـنـــــــا
الطاقة
التغير المناخي
المياه
تقليل حجم النفايات
وسائل المواصالت

األهداف البيئية
• احلد من �إنتاج النفايات بن�سبة .5%
• احلد من حوادث ت�سرب املنتجات البرتولية بن�سبة
• زيادة �إعادة تدوير املياه امل�ستخدمة يف غ�سيل ال�سيارات من
� 80%إىل .85%
• ف�صل النفايات ال�صلبة يف جميع املن�ش�آت وتقنني وتنفيذ خطة
�إدارة النفايات.
• احلر�ص على احل�صول على اعتمادات املنظمة الدولية للمعايري
(الأيزو) واخلدمات اال�ست�شارية لل�صحة وال�سالمة املهنية.
.5%
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�إننا نعمل على تقليل الأثر البيئي للعمليات التي نقوم بها،
يف الوقت الذي ن�ساعد يف الوفاء بالطلب العاملي املتزايد
على الطاقة� .إننا نطبق معايري بيئية �صارمة لإدارة انبعاثات
الغازات الدفيئة وتر�شيد ا�ستخدام الطاقة واحلد من النفايات
و�إدارة عملية ا�ستهالك املياه.

نركز يف هذا العام على حت�سني �أنظمة القيا�س وترقية خمططات
جمع البيانات اخلا�صة بنا .تعترب نتائجنا لعام � 2013أدق بكثري
من مثيالتها يف الأعوام ال�سابقة ،حيث نحاول �أن ن�أخذ بعني
االعتبار جميع اال�ستهالكات غري املبا�شرة� .سي�ؤدي تنفيذ عملية
قيا�س الطاقة ب�شكل دقيق �إىل وجود �أنظمة �أدق يف �إدارة الطاقة.

الطاقة
�إننا ُن َع ِّرف ا�ستهالك الطاقة من خالل ا�ستخدام م�صطلحني،
مبا�شر وغري مبا�شر.
• يتم اال�ستهالك املبا�شر للطاقة با�ستهالك الغاز والزيت
والغازولني امل�ستخدم يف �أ�سطول ال�سيارات وال�شاحنات
وحافالت املوا�صالت� .أما اال�ستهالك غري املبا�شر للطاقة ف�إنه
يتعلق بجميع م�صادر الطاقة التي يتم ا�ستريادها وت�صديرها.
• مقارن ًة بعام  ،2012ازداد قلي ًال ا�ستهالكنا املبا�شر للطاقة
بن�سبة  16%بينما ازداد اال�ستهالك غري املبا�شر للطاقة ب�شكل
حاد بلغ  .123%وهذا نتيجة ما حققناه من تو�سع اقت�صادي
على امل�ستوى املحلي والوطني.

توفير  11,945غيغا جول في عام
2013
لوحظ يف عام  2013وجود حت�سينات يف احلفاظ على الطاقة
وا�ستخدام مواد خا�صة ذات كفاءة يف اثنني من حمطات
اخلدمة “اخل�ضراء” يف جزيرة يا�س ،يا�س  1ويا�س  ،2بجانب
التعديالت التي قمنا بتطبيقها على نظام �إدخال الغاز احلايل
يف املحطة الكائنة يف �شارع اخلليج العربي� .ساعدتنا هذه
الإجراءات على توفري  11,945غيغا جول يف عام .2013
يف ال�سنوات القادمة� ،سيتم تطبيق هذه التح�سينات يف جميع
حمطاتنا اجلديدة.
التغير المناخي
نقوم يف �أدنوك للتوزيع بالعمل ب�شكل م�ستمر مع احلكومة بهدف
تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ب�شكل كبري وتقليل الب�صمة
الكربونية لكل فرد.
نظر ًا لتو�سعاتنا االقت�صادية يف عام  ،2013ازداد �إجمايل
انبعاثات الغازات الدفيئة بن�سبة  113%مقارن ًة بعام .2012
و�صل �إجمايل حجم االنبعاثات �إىل  344,212طن من ُمعادل
غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،حيث ت�أتي ن�سبة  93%من م�صادر
غري مبا�شرة و 7%من م�صادر مبا�شرة .ومقارن ًة بعام ،2012
مت تقليل ن�سبة انبعاثات الغازات الدفيئة املبا�شرة من �إجمايل
االنبعاثات .يتمثل هدفنا يف اال�ستمرار يف تقليل انبعاثات
الغازات الدفيئة لدينا و�إعطاء الأولوية للتعامل ب�شكل خا�ص
مع اال�ستهالك املبا�شر من جانب فرق العمل التابعة لنا.

ملزيد من التو�ضيح حول ا�ستهالك الطاقة ،يرجع اال�ستهالك
املبا�شر للطاقة ب�شكل رئي�سي �إىل الوقود الذي ي�ستهلكه
الأ�سطول اخلا�ص بنا نتيجة للتزايد يف عدد الكيلومرتات التي
قطعناها على مدار هذا العام.
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�أما عن ا�ستهالكنا غري املبا�شر ف�إنه يعود مبا�شرة �إىل التو�سع
يف الأن�شطة التي نقوم بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
يتم �شراء الطاقة والكهرباء التي ن�ستخدمها يف الغالب من
م�صادر خارجية قريبة من من�ش�آتنا اجلديدة.

ف�ض ًال عن ذلك ،مت توفري  6,524طن من ُمعادل غاز ثاين
�أك�سيد الكربون يف هذا العام من خالل �سيا�سة حتويل املركبات

للعمل بالغاز الطبيعي� .ست�ستمر هذه الإجراءات يف ال�سنوات
القادمة ملنع انبعاث غاز الدفيئة �إىل الغالف اجلوي.
توفير  6,524طن من ُمعادل غاز
ثاني أكسيد الكربون من خالل تحويل
المركبات للعمل بالغاز
ويف �سعينا الدائم لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ،قمنا
بتنفيذ نظام ا�سرتجاع ا لأبخرة ب�شكل فاعل يف العديد من
حمطات اخلدمة اخلا�صة بنا .يقوم نظام ا�سرتجاع ا لأبخرة
بالتقاط االنبعاثات التي يتم �إطالقها يف الغالف اجلوي
و�إعادتها مرة �أخرى �إىل النظام� .سيكون لهذه املبادرة ت�أثري
كبري جد ًا على انبعاثات الغازات الدفيئة لدينا.
الجدول  :3.1سجالت االنبعاثات لعام 2013
انبعاثات الهواء الهامة لعام ( 2013باألطنان)

�أكا�سيد النيرتوجني

238

�أكا�سيد الكربيت

135

املركبات الع�ضوية املتطايرة

9,104

يعد هذا العام الأول الذي نقوم فيه مبراقبة انبعاثات الغازات
الدفيئة بهذه الطريقة التي تت�سم بالدقة� .سيتم احلفاظ على
هذا االجتاه يف ت�سجيل انبعاثات الغازات الدفيئة يف ال�سنوات
القادمة .و�سوف يتمثل هدفنا يف �ضمان تقليل هذه االنبعاثات
كنتيجة لتطبيق نظام ا�سرتجاع الأبخرة.
المياه
ً
ً
متثل �إمكانية احل�صول على املياه العذبة حتديا متزايدا ملعظم
املجتمعات وال�صناعات يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ميثل الت�شغيل يف منطقة تكون فيها م�صادر املياه نادرة
حتديات ت�شغيلية وجتارية ،حيث �أ�صبحت اللوائح املنظمة
للمياه �أكرث �صرامة ،كما �أن تكلفة ا�ستخدام املياه يف تزايد
م�ستمر� .إننا نتخذ خطوات من �ش�أنها �إدارة عملية ا�ستخدام
املياه ب�شكل �أف�ضل .ولتطوير هذه املبادرات ب�شكل �أكرب ،بد�أنا
يف اتخاذ تدابري خمتلفة لتقليل ا�ستهالكنا للمياه .و�أحد �أكرث
الأ�ساليب املتميزة التي اتخذناها يف هذا املجال هو �إعادة
تدوير وا�ستخدام املياه الناجتة عن غ�سيل ال�سيارات من خالل
الأنظمة الكفوءة املطبقة حديث ًا.
نظر ًا لزيادة مدى الأن�شطة التي نقوم بها يف عام  ،2013ت�ضاعفت
كمية املياه التي قمنا ب�سحبها من مياه البلدية يف هذا العام.

دراسة حالة :تقديم مباول غير مائية

�إن املياه �سلعة نادرة وعزيزة يف معظم القابل لالنحالل احليوي ،غالق ًا متميز ًا مينع • حاالت �إغالق احلمامات لل�صيانة.
• تخفيف ا�ستهالك املياه.
مناطق ال�شرق الأو�سط .ومعظم املياه �أية روائح للبول.
العذبة امل�ستخدمة حالي ًا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط م�صدرها مياه البحار بعد حتليتها ،املباول غري املائية متنع و� /أو حتد من قررنا ،يف �أدنوك للتوزيع ،تقدمي مباول غري
حيث يتم �ضخ الأمالح الناجتة �إىل البحر امل�شكالت التالية:
مائية يف حمطة خدمة يا�س� .1-إذا �أخذنا
مرة ثانية ،وهي “ممار�سة غري م�ستدامة” • روائح ا ِمل ْب َو َلة.
يف اعتبارنا قيام � 500شخ�ص بزيارة
• �إ�صالحات �صمامات تدفق التنظيف.
حمطة خدمة يا�س 1-يف اليوم ،ف�إننا
ب�شكل وا�ضح.
توجب علينا ال�سلوكيات الأخالقية واملبادئ • �ضغط املياه املنخف�ض.
ن�ستطيع توفري ما ي�صل �إىل 1,892,750
• ح�سا�سات التدفق املكلفة.
لرت يف العام.
الرا�سخة التي نتبعها �أن يتم احلد من
الزائد.
والتدفق
االن�سداد
حاالت
•
�سيتم تركيب هذا النوع من املباول ب�شكل
ا�ستهالك املياه حيثما �أمكن ذلك.
• الطلب الكبري على خزانات املجاري.
�أويل “جتريبي” يف حمطات اخلدمة
ت�ستهلك املباول التقليدية التي تعمل بتدفق • التخريب.
اخلا�صة بنا الواقعة يف الأماكن النائية.
املياه ما يرتاوح من � 5إىل  20لرت يف كل • �صمامات التدفق التي حتدث ت�سريبا ً.
�سيتم تقييم اجلانب العملي من ا�ستخدام
مرة .ويف بع�ض الأبنية التجارية ،ميكن �أن
املباول غري املائية ومدى قبول امل�ستخدمني
ت�ستهلك املباول ما ي�صل �إىل  20%من
وو�ضع �إجراءات ال�صيانة يف الأ�شهر
�إجمايل املياه امل�ستخدمة.
القادمة .بعد تقييم فر�ص اال�ستخدام
وهنا تتبني �إمكانية التوفري يف املياه .فاملباول
اخلاطئ والتخريب ومدى توافر اخلرطو�شة
التي ال تعمل باملياه ال حتتاج ال�ستهالك
التي يتم ا�ستبدالها� ،سنقرتح تركيب مباول
الكثري منها .مت ت�صميم �صمام النفايات
م�شابهه يف جميع املحطات على م�ستوى دولة
بطريقة بارعة بحيث يت�صل ب�شكل مبا�شر
الإمارات العربية املتحدة.
بنظام الت�صريف ويكون �سائل الغلق،
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تعد �أن�شطة غ�سيل ال�سيارات التي نقوم بها من �أكرث العوامل
التي ت�ساهم يف ا�ستهالك املياه .وحتظى �إدارة عملية غ�سيل
ال�سيارات والتحكم فيها ب�أولوية على جميع امل�شروعات البيئية
الأخرى .وت�سمح �أنظمة �إعادة تدوير املياه امل�ستخدمة يف
الغ�سيل ب�إعادة تدوير وا�ستخدام ن�سبة ت�صل �إىل  80%من
املياه امل�ستهلكة يف غ�سيل ال�سيارات.

 49,015متر مكعب تمت إعادة تدويره
واستخدامه في عام 2013
ا�ستطعنا يف هذا العام �إعادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام
مرت مكعب من املياه� .إننا نهدف �إىل م�ضاعفة كمية املياه التي
يعاد تدويرها يف ال�سنوات القادمة لأننا ،يف �أدنوك للتوزيع،
نقدر قيمة املياه ونعتقد �أن “املياه توزن بالذهب”.
49,015

تقليل حجم النفايات
تتبع �شركة �أدنوك للتوزيع عملية موحدة لإدارة النفايات يف كل
مرافقها .تقوم �أق�سامنا املتعددة باتباع قواعد الرت�شيد الثالث:
(التقليل ،و�إعادة اال�ستخدام ،والتدوير)� .إننا نحر�ص على تكييف

ذلك مبا يتنا�سب مع العمليات التي يقوم بها كل ق�سم� .إننا نهدف
�إىل تقليل معدل النفايات التي يتم �إنتاجها ب�شكل عام بن�سبة .5%

ازدادت الكميات ال�سنوية من النفايات التي يتم �إنتاجها
ب�شكل طفيف عند مقارنتها بغريها من اجلوانب البيئية .و�إذا
�أخذنا النمو الكبري الذي �شهده العام املا�ضي يف االعتبار ،ف�إن
الزيادة يف حجم النفايات التي يتم �إنتاجها تُعد �ضئيلة .كما
�أننا نكر�س املزيد من الوقت واجلهود لتطوير �أ�ساليب حتديد
كميات النفايات بهدف �ضمان التوثيق ب�شكل �أكرث دقة.
�سن�ستمر يف العمل جتاه تخفي�ض كميات النفايات ب�شكل كبري.
ت�شتمل النفايات ،التي متثل قلق ًا خا�ص ًا ب�سبب طبيعتها اخلطرة،
على زيت الت�شحيم العادم والبطاريات و�إطارات املركبات .تتم
معاجلة جميع النفايات التي نقوم ب�إنتاجها يف من�ش�آت البلدية
القريبة من املوقع.
يقوم املهند�سون واملتخ�ص�صون يف ال�صحة وال�سالمة والبيئة لدينا
حالي ًا بو�ضع �إجراءات �صارمة ومف�صلة ذات �أهداف عالية امل�ستوى
لإعادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام النفايات التي يتم �إنتاجها.

دراسة حالة :أكياس التسوق القابلة للتحلل الحيوي

يف كل عام ،يتم �إلقاء ماليني �أكيا�س الت�سوق القابلة للتحلل احليوي يف متاجر ما تتحلل �إىل مكوناتها الكيميائية التي
متت�صها الأر�ض ب�سهولة ودون خطورة.
الت�سوق البال�ستيكية يف القمامة“ ،الواحة” اخلا�صة بنا.
وهي طريقة غري �صحيحة من
الناحية البيئية� .ست�ستغرق الأكيا�س قمنا يف عام  2013بتوزيع �أكرث من �إن متاجر واحة �أدنوك هي نقطة
البال�ستيكية الطبيعية مئات ال�سنوات  40مليون كي�س ت�سوق قابل للتحلل على ات�صالنا باملجتمع .ولذلك يتمثل هدفنا
لكي تتحلل متام ًا ،مبا يجعلها متثل عمالئنا .و�ساهم هذا بال �شك يف تقلي�ص يف بث ر�سائل الوعي البيئي الأكرث
م�شكلة متزايدة.
فاعلية من خالل نقطة ات�صالنا هذه.
حجم النفايات املحلية.
وعند تقدمي الأكيا�س البال�ستيكية
�إننا نثق متام ًا ب�أن �أي �إجراء نتبعه متت معاجلة البال�ستيك القابل للتحلل �إىل عمالئنا ،ف�إننا نهدف �إىل �ضمان
جتاه ا�ستخدام الأكيا�س القابلة للتحلل احليوي الذي مت اختياره لتلك الأكيا�س اختفاء هذه الأكيا�س ب�شكل �سريع ،مبا
احليوي �سي�ضيف �إىل الرعاية التي مبادة م�ضافة ت�سمى “ .”D2Wوعندما ُيحدث �أقل قدر من الإ�ضرار بالبيئة.
نقدمها للبيئة .ولذلك اتخذنا مبادرة تتالم�س هذه الأكيا�س مع املياه �أو عند وقد ُطبعت على تلك الأكيا�س ر�سائل
رائدة كيال ن�ستخدم �سوى �أكيا�س تعر�ضها ل�ضوء ال�شم�س ،ف�إنها �سرعان توعية للمجتمع.
وسائل المواصالت
ت�ضاعفت الكيلومرتات التي نقطعها على مدار العام .حيث ازدادت امل�سافة من  20,609,628كم يف عام  2012لت�صل �إىل
 41,175,675كم يف عام  2013مبا ميثل زيادة بن�سبة  ،99%بينما ازداد الوقود امل�ستهلك يف قطع هذه امل�سافة بن�سبة  23%من
 180,442غيغا جول يف عام � 2012إىل  238,329غيغا جول يف عام .2013
ال�سبب الرئي�سي يف زيادة امل�سافة املقطوعة يف عام  2013هو �أننا قمنا ب�إ�ضافة عدد الكيلومرتات التي قطعها مقاولونا �إىل
�سجالتنا .ورغم ذلك ،مل نقم بتقييم الطاقة التي ي�ستهلكها �أ�سطول املقاولني واملتعهدين التابعني لنا ب�سبب وجود اختالف
كبري يف �أحجام وحدات ا لأ�سطول (املركبات ال�صغرية والثقيلة) .و�سنعمل على حت�سني تقييم ا�ستهالكنا للطاقة ملركبات النقل
التابعة للمقاولني واملتعهدين لعام .2014
ا�ستجاب ًة للزيادة يف الطاقة ،قمنا على الفور بو�ضع ا�سرتاتيجية لإدارة الطاقة .تركز هذه اال�سرتاتيجية على ا�ستبدال الوقود
امل�ستخدم حالي ًا بوقود �أكرث كفاءة ،وترقية �أ�سطولنا مبركبات �أكرث كفاءة.

�إننا على قناعة ب�أنه �سيتم تقليل االنبعاثات ومعدل ا�ستهالك الطاقة املتعلقة بالنقل لدينا ،حيث �إننا ن�ستمر يف �إدخال معدات �أكرث
كفاءة لأ�سطولنا ووقود �صديقة للبيئة.
الجدول  :3.2االنبعاثات من النقليات في عام 2013
االنبعاثات الهامة من النقليات في عام 2013
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النفايات الناجتة (بالطن)
كميات الت�سرب (م )
3

22,713
5
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عمالؤنا الرئيسيون هم
الموظفون ،وأن سعادتهم
تعني أننا نحقق التميز
التشغيلي

الفصل الرابع

مــــوظـفـيـنــــــا
تنوع الموظفين
التدريب والتطوير
معدل ترك الموظفين لعملهم
التوطين
رسالة الصحة والسالمة والبيئة
السالمة

األهداف الخاصة بالموظفين:
• تقليل معدل احلوادث بن�سبة
• زيادة توطني الوظائف ليكون  1,270الإماراتيني العاملني
يف .2014
• ا�ستهداف عمل تقييمات ملعدل الأداء بن�سبة .100%
• زيادة فوائد املوظفني و�أجورهم.
.10%
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تنوع الموظفين
�إننا ندرك  -كم�ؤ�س�سة متنوعة الثقافات � -أن مواهب الأفراد
ومهاراتهم ال ترتبط بالعرق �أو ال�سن �أو اجلن�سية� .إننا ن�ؤمن
بتعزيز املواهب وبذل اجلهود لإ�شراك جميع موظفينا يف �إحداث
فارق لدى عمالئنا ولدى املجتمعُ .ي�شكل التنوع الوا�سع يف قدرات
موظفينا وخرباتهم وم�ؤهالتهم ميزة تناف�سية جوهرية لنا
ك�شركة ثابتة الأركان ،تدعم القيم التي ن�ؤمن بها.
رواتب الذكور واإلناث متساوية بنسبة
100%
تقدم �شركتنا فر�صة عادلة ومت�ساوية جلميع املوظفني
ل�ضمان حتقيق الغايات وا لأهداف .فقد كانت �شركتنا
رائدة يف توفري بيئة عمل �شاملة تقدم مكاف�آت تعتمد على
ا لأداء وخلق ثقافة االمتياز.
تؤمن أدنوك للتوزيع بأن القاعدة
الشاملة والمتنوعة للموظفين يمكنها
تعزيز القيام بأعمال إبداعية ومبتكرة
وفعالة.

وتقدم �شركتنا دورات التدريب املهني كال�شهادة العامة الدولية
لل�سالمة وال�صحة املهنية ،والإ�سعافات الأولية ،ومراقب
مكافحة احلرائق بالإ�ضافة �إىل دورات التطوير الفردي مثل
مهارات القيادة والإدارة ،و�إدارة الوقت و�إدارة امل�شروعات� .إننا
عندما نعزز معارف املوظفني مبجموعة حديثة من املهارات،
ف�إننا ك�شركة نك�سب ما يلي:
• الفعالية والكفاءة الت�شغيلية.
• بيئة عمل جذابة للموظفني.
• نقل املعرفة التنظيمية.
• ازدياد ر�ضا املوظف عن الوظيفة.
• انخفا�ض املخاطر اخلا�صة بااللتزام.
• مدراء �أف�ضل.
 243,971ساعة تدريبية للموظفين
تت�ضمن الدورات التدريبية التي ُعقدت هذا العام برامج
�إعادة تدريب �أجريت ملوظفينا بالإ�ضافة �إىل حمالت توعية
حول ق�ضايا ترتبط بالبيئة و �إدارة النفايات وهدر املياه
ومعايري �شهادة (الأيزو).

التدريب والتطوير
لقد جتاوز مفهوم الأمية يف بيئة العمل مهارات القراءة والكتابة
املعتادة واملهارات احل�سابية والقوة اجل�سمانية و�أخالقيات
العمل القوية .و�إن �شركتنا التي تفخر ببيئة عمل حديثة ،تعطي
الأهمية لتطوير مهارات جيدة يف التوا�صل ،والقدرة على
العمل اجلماعي ،ومهارات �إدارة الوقت ،والقدرة على التكيف
مع التغيري ،بالإ�ضافة �إىل العمل مع �أفراد ينتمون لثقافات
متنوعة .ومن ثم ،ف�إننا ن�ؤمن ب�أن مثل هذه اخل�صائ�ص مهمة
مثلها يف ذلك مثل املعرفة التي قد يحتاج �إليها الأفراد يف
عملهم لتح�سني �شركتنا.
يتم تقدمي الدعم املايل ملوظفينا يف جماالت التدريب والتعليم
الداخلي واخلارجي.
الجدول  :4.1فئات الموظفين الذين تم تدريبهم في
عام 2013
الفئات

الساعات

املوظفون

159,989

الإدارة املتو�سطة
الإدارة التنفيذية والعليا
22

83,117
864

يتم كذلك �إجراء ا�ستطالعات الر�أي اخلا�صة باملوظفني
لتحليل وتنفيذ ا لإجراءات مل�ساعدة املوظفني على ال�شعور
بحياة مهنية �أف�ضل و�أجدى.

ت�شمل املزايا الأخرى التي تُقدم ملوظفينا “نظام �إدارة
العمالة” الذي مت توفريه بغر�ض �ضمان �سرية ال�شكاوى وعدم
االنتقام من مقدميها .يتم حتويل مثل هذه ال�شكاوى �إىل دائرة
املوارد الب�شرية من خالل �أداة �سرية ثم يتم حتليلها ،واتخاذ
الإجراءات املالئمة حلل امل�شكلة ب�صفة خا�صة .ويحق جلميع
املوظفني يف ال�شركة اال�ستفادة من هذا النظام .يتلقى املوظفون
مراجعات تقييم الأداء لإيجاد جو حم ِّفز �ضمن الفريق وكذلك
لتحقيق ر�ضا �إيجابي عن الوظيفة.
 92,83%من الموظفين تلقوا تقييمًا
رسميًا لألداء ومراجعة هذا العام

مت تدريب املوظفني العاملني يف مواقع �أدنوك للتوزيع (ومنها
املكاتب) على النواحي اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة العامة
يف مكان العمل ،مبا يف ذلك الإبالغ عن احلوادث و�أهمية
ت�صريح العمل ،وال�شخ�ص الذي يتم االت�صال به يف حالة
احلاجة للإ�سعافات الأولية ،بالإ�ضافة �إىل التدريبات على
ال�سالمة مثل التدريبات اخلا�صة باحلرائق.
معدل ترك الموظفين لعملهم
بذلت �أدنوك للتوزيع جمهودات هائلة لكي حتافظ على معدل
�أقل من  10%لرتك املوظفني لعملهم ب�ضمان توفري مزايا
ملوظفيها .يعترب الر�ضا الوظيفي مك�سب ًا ل�شركتنا حيث يقل
معدل ترك العمل كل عام.
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ولطبيعة �أعمالها ،ف�إن �أدنوك للتوزيع معنية بت�ضمني م�سائل
ال�صحة وال�سالمة يف منهجها باعتبارها �أولوية عليا .وكهدف
من �أهداف ال�صحة وال�سالمة ،ف�إننا نعمل على حتقيق هدف
منع الإ�صابات والأمرا�ض واحلوادث .ويتلقى موظفو �شركتنا
تدريب ًا خا�ص ًا على �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة ،ونحر�ص على
�أن تكون ر�سالة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ومبادئها جزء ًا من
جميع �أن�شطة ال�شركة.

يتم و�ضع اخلطط اخلا�صة بالتقاعد وبالفرتة التي ت�سبقه
ل�ضمان تطوير مهني ي�ستمر مدى احلياة .كما تُبذل اجلهود
وتُقدم اخلدمات �سنوي ًا لتوفري الأمن واالطمئنان الوظيفي
للموظفني .وبنا ًء على ال�سن وعدد �سنوات اخلدمة يف ال�شركة،
يتم تقدمي خدمات للموظفني الذين ينوون التقاعد ومنها
تخطيط ما قبل التقاعد ومكاف�أة نهاية اخلدمة.
اﻟﺸﻜﻞ 4.6
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻒ
ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻌﺠﺰ
إﺟﺎزة
ا�ﻣﻮﻣﺔ

التوطين
أب�شر” هو م�صطلح مت ابتكاره ليعرب عن مبادرة قام بها
“� ِ
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة
ا لإمارات العربية املتحدة .واملعنى احلريف للم�صطلح هو
�أننا “جئناك ب�أنباء طيبة” ،فهو يعني توفري وتعزيز الفر�ص
الوظيفية ملواطني ا لإمارات .وقد رفع الربنامج ب�صورة
ملحوظة مقدار م�شاركة و �إ�سهام املواطنني الإماراتيني يف
�سوق العمل .ورغم تبني العديد من �شركات جمموعة �أدنوك
لهذه املبادرة م�ؤخر ًا � ،إال �أن �أدنوك للتوزيع قد بد �أت يف
تنفيذها منذ زمن طويل ،وقبل �إطالق هذا الربنامج.
وت�شجع �شركتنا الذكور وا لإناث من املواطنني الإماراتيني
للعمل وقد قامت بتوظيفهم يف قطاعات مثل مبيعات التجزئة،
وهم يتحملون م�س�ؤولية �إدارة �شركة �أدنوك للتوزيع التي كان
يتوالها فيما م�ضى غري املواطنني .وقد ا�ستهدفت �شركتنا
توطني جميع حمطات اخلدمة يف �أبوظبي والعني بالإ�ضافة
�إىل املنطقة الغربية يف غ�ضون � 5إىل � 7سنوات.
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مت تنفيذ برامج الت�شغيل التي ت�ساعد على توظيف وتدريب
املواطنني الإماراتيني يف �شركتنا يف جميع حمطات اخلدمة
يف الإمارات العربية املتحدة� .إن مثل هذه اخلدمات ال ت�ساعد
فقط على ت�سهيل و�صول املواطنني �إىل وظائفنا ،بل تُظهر
ت�شجيعنا مل�ستقبلهم مع ال�شركة .وقد متكنت �أدنوك للتوزيع
من حتقيق �أهداف التوطني �سنوي ًا  .ولدينا حالي ًا ما يزيد
على  560متد ِّر ب ًا من املواطنني ،مت ت�شغيل  406منهم يف عام
 .2013ويعمل حالي ًا يف ال�شركة  1,349مواطن ًا  ،بينما كان
يعمل بها  943العام املا�ضي .يو�ضح هذا الرقم جناح برنامج
أب�شر” والتزامنا باال�ستمرار يف جعل املواطنني واجهة
“� ِ
�شركتنا .وجتري �شركتنا حمالت ت�شغيل على م�ستوى دولة
الإمارات العربية املتحدة مع منح فر�ص هائلة للمواطنني
بالإ�ضافة �إىل املرونة يف مواقع الوظائف من الفجرية �إىل
ال�سلع ومن العني �إىل مدينة �أبوظبي.
�سوف ت�ستمر ال�شركة على العمل من �أجل زيادة توطني الوظائف.
ويعر�ض اجلدول � 4.2أهداف ال�سنوات املقبلة للتوطني.
الجدول  :4.2األهداف المستقبلية للتوطين
2017 2016 2015 2014

2018

موظفي ال�شركة

5,346 4,048 4,747 4,575

5,608

املوظفني املواطنني
املوظفني الوافدين

2,146 1,869 1,577 1,270

2,409

3,199 3,200 3,179 3,170

3,184

الفئات

ت�شغيل املواطنني
موظفي حمطات
اخلدمة

390

390

390

390

�إن من م�س�ؤوليتنا كجزء من ر�سالة ال�صحة وال�سالمة والبيئة� ،أن
ن�ضمن ما يلي:
• كون مكان العمل �صحي ًا و�آمن ًا بالن�سبة للموظفني ،واملقاولني
و�أي زائر ذي �صلة بعمليات ال�شركة.
• عقد دورات التدريب والندوات للموظفني ،لتزويدهم ب�أحدث
التقنيات واملوارد املتاحة بحيث ي�ؤدون وظائفهم ب�صورة �آمنة
وفعالة.
• الدمج بني التدريب على ال�صحة وال�سالمة والبيئة والوقت
والدعم الذي نقدمه يف جمتمعنا.
• دعم الفعاليات املحلية والأن�شطة املجتمعية التي ميكن و�صول
موظفينا لها.
• ت�شجيع التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صالح لدينا.
السالمة
تعني “ال�سالمة” حالة الأمان وعدم حدوث الإ�صابات �أو
املخاطر �أو اخل�سائر .ويف �أدنوك للتوزيع ،يحتل �ضمان �سالمة
موظفينا وعمالئنا ومن�ش�آتنا الأولوية العظمى .تدرك �شركتنا
امل�شكالت املتعلقة بال�سالمة ،وبالتايل فنحن نح�سن با�ستمرار
من �إجراءاتنا احلالية ومن نظم الأمن .ومت و�ضع ا�ستثمارات
كبرية يف جميع النواحي من �أجل التنفيذ الدقيق للمعايري
الدولية يف ال�صحة وال�سالمة والبيئة على م�ستوى عملياتنا.
ت�شري �إح�صاءات عام � 2013إىل انخفا�ض بن�سبة  4٫4%يف
عدد احلوادث (وهذا ال يت�ضمن احلوادث التي مت تفاديها قبل
وقوعها) مقارنة بعام  .2012يف عام  ,2012وقع  90حادث ًا،
بينما انخف�ض عدد احلوادث التي مت ت�سجيلها يف عام 2013
�إىل  .86مل تقع حوادث ج�سيمة يف عام  2013بينما مت ت�سجيل

حادثني ج�سيمني عام  .2012وبالتايل لوحظ انخفا�ض يف عدد
احلوادث اجل�سيمة بن�سبة  100%يف عام .2013
ارتفع عدد احلوادث التي مت تفاديها قبل وقوعها ،ومنها
الظروف والت�صرفات غري ا لآمنة ،والتي مت ا لإبالغ عنها
بن�سبة  179%مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
وهذا اجتاه �إيجابي حيث ي�شري �إىل تغري يف ثقافة ال�صحة
وال�سالمة وا لأمن والبيئة داخل امل�ؤ�س�سة .ونحن نعتقد �أن
هذا التغري �سببه مبادرة رئي�سنا التنفيذي التي ت�سمى
“مطابقة ا لأقوال للأفعال  -التغيري املرحلي لثقافة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة”.
يو�ضح ال�شكل � 4.8أدناه مقارنة بني �إح�صاءات احلوداث
واحلوداث التي وقعت للموظفني بني عامي  2012و.2013

�إننا نلتزم ب�إجراء تدابري وقائية على �شكل دورات تدريب
وندوات ب�ش�أن م�سائل كنظم مكافحة احلرائق والتوعية
ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل النظم الأمنية .ونحن يف �أدنوك
للتوزيع ن�ضع �أف�ضل موظفينا للعمل يف دائرة ال�صحة
وال�سالمة والأمن والبيئة مبا ي�شجع موردينا على اتباع نظم
ا لإدارة املتبعة يف هذا املجال .كما نطبق ب�صورة جادة للغاية
املعايري الدولية ،ومنها الآيزو  ،14001ونظام اعتماد ال�صحة
وال�سالمة املهنية ( ،)OHSAS 18001با لإ�ضافة �إىل قواعد
املمار�سات املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �أدنوك .كما
نت�أكد من التزام عمالئنا ومقاولينا بهذه املعايري.

354

10,312 9,375 8,523 7,748 7,043

رسالة الصحة والسالمة والبيئة
ت�ؤمن �أدنوك للتوزيع ب�إيجاد وت�أمني بيئة عمل “�آمنة و�صحية”.
وت�شكل ثقافة ال�سالمة جزء ًا ال يتجز�أ من عملياتنا مب�ساعدة
نظام تف�صيلي لإدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
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دراسة حالة تحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة لدى المقاولين عن طريق التفتيش
المنتظم والمنهجية السلوكية

االهتمام بالمجتمع الذي
نعيش فيه هو االستثمار
الوحيد الذي ال يمكن
التخلي عنه

الفصل الخامس

�إن �ضبط �أداء ال�شركات املقاولة هو �أحد العنا�صر املهمة يف نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �شركة �أدنوك للتوزيع.
العن�صر  7بعنوان “التنفيذ والرقابة” .وتُ�شكل “كتيبات �إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة” ب�أجزائها رقم  1و  2و  ،3الآلية
التي تراقب وتقي�س مدى التزام املقاولني وحتافظ عليه .وي�ستند تطور �أداء املقاولني يف جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة على
قاعدة “التفتي�ش املنتظم واملنهجية ال�سلوكية”.
تتوىل دائرة الهند�سة وامل�شاريع تنفيذ  22حمطة خدمة حالي ًا على امتداد دولة الإمارات العربية املتحدة .ولدينا ت�سع �شركات
مقاولة ،وقد حققنا حتى ا لآن  4.4مليون �ساعة عمل دون وقوع �إ�صابات ت�ؤدي لهدر يف وقت العمل.
�إن التنفيذ والرقابة على التزام ال�شركات املقاولة مبعايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة على امتداد رقعة الدولة كان �أمر ًا �صعب ًا
ب�سبب تدين م�ستوى املعايري وقلة الإ�شراف امليداين.
�إن ال�سلوكيات تنعك�س يف الأعمال ،ونحن نرى �أن بو�سعنا قيا�س ا�ستجابة املقاولني ل�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �أدنوك
للتوزيع� .أما م�س�ألة تكرار الأفعال �أو عدم تكرارها فهذا يعتمد على العواقب.
لقد بد�أت دائرة الهند�سة وامل�شاريع هذا العام يف تطبيق الإجراءات التالية التي �أدت �إىل عدم وقوع �أية �إ�صابة ت�ؤدي لهدر وقت العمل:
 .1التفتي�ش على ال�سالمة يف املوقع يف جميع مواقع البناء ،وبفرتات زمنية حمددة.
 .2القيام بجوالت تدقيق على �سالمة املوقع اخلا�ص باملقاولني كل �ستة �أ�شهر.
 .3االجتماع ال�شهري مع املقاولني حول �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة والبيئة الذي يح�ضره
ممثلون من جميع امل�شروعات التي تنفذها ال�شركة املقاولة نف�سها.
 .4تقدمي تقرير �إح�صائي �شهري لأداء املقاولني يف �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة
والبيئة.
 .5تطبيق نظام الدرجات يف تقارير التفتي�ش على �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة
والبيئة يف املوقع.
 .6اعتماد امل�س�ؤولني الرئي�سيني عن ال�صحة وال�سالمة والبيئة لدى املقاول.
 .7احل�صول على “�شهادة التزام املقاول مبعايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة”
كما ين�ص عليه العقد.
لقد �ساعدت جميع االجر �آت الواردة �أعاله �شركة �أدنوك للتوزيع
يف حت�سني �أداء �شركات املقاولة – وخا�صة ال�شركات التي مل تلبي
معايرينا.
نحن فخورون لإجنازاتنا و�سيتم تطبيق هذا النهج جلميع �شركائنا
املقاولني من اجل احلفاظ على �سجل خايل من ا�صابات ت�ؤدي
لهدر يف وقت العمل.

مـجـتـمـعـنــــــــا
رضا العمالء
تمويل برامج التطوير
مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة
الوعي البيئي

األهداف المجتمعية
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• زيادة حجم التربعات واال�ستثمارات التي يتم تزويدها للمجتمع.
• حتقيق ما يزيد على  80%من ر�ضا العمالء.
• زيادة عدد حمالت التوعية يف حمطات اخلدمة.
• تعزيز تنمية املجتمع الإماراتي من خالل النمو الذي نحققه.
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املجتمع هو روح دولتنا وقلبها .ويعد �ضمان ر�ضا و�سعادة
جمتمعنا �ضمان ًا الزدهار م�ؤ�س�ستنا .وبنا ًء على هذه القناعة ،فقد
و�ضعنا ن�صب �أعيننا هدف �ضمان ر�ضا جمتمعنا عن خدماتنا
وعرو�ضنا .والتزام ًا منها نحو املجتمع ،مدت �أدنوك للتوزيع يد
العون للمجتمع من خالل جمموعة من الربامج يف العام املا�ضي.
فقد �أنفقنا عام  2013مبلغ  19,590,250درهم �إماراتي
كا�ستثمارات يف جمتمعنا .وقد ارتفع هذا الرقم ب�صورة هائلة
مقارنة بعام  2012حيث كان  155,000درهم �إماراتي.
رضا العمالء
“تم إنجاز الهدف الخاص بتحقيق رضا
العمالء بنسبة  75%في عام ”2013
�إن طبيعة �أعمالنا تلقي م�س�ؤولية �ضخمة على كاهلنا .فلأننا
�أكرب �شركة موردة للوقود يف املجتمع ،يقع على كاهلنا عبء
تقييم متطلبات املجتمع بني فرتة و�أخرى ،وتف�صيل خدماتنا
بال�شكل الذي ينفع املجتمع .وقد قمنا يف املا�ضي بتوفري العديد
من املتطلبات بنا ًء على طلب �أفراد املجتمع ،ومن ذلك بناء
حمطات خدمة يف اجلزر النائية ،والتزويد بالوقود يف حمطات
�صغرية ومواقع بعيدة ،والطلبات الإ�ضافية على الوقود يف
املنا�سبات اخلا�صة.
وتعترب ا�ستطالعات الر�أي املنتظمة حول ر�ضا العميل جزء ًا من
برنامج توا�صلنا مع املجتمع ،الذي ن�ضمن من خالله الو�صول
�إىل اجلمهور وتدوين املالحظات حول ال�شكاوى والن�صائح.
�إن نزاهتنا ال تقت�صر على املحافظة على �سمعتنا الطيبة يف
�أعمالنا بل ت�شمل احلر�ص على عدم تكرار �أي من �أخطائنا.
�إننا ندرك �أن مثل هذه الربامج وا�ستطالعات الر�أي تعيننا
على املعرفة املبا�شرة لآراء عمالئنا ،وبالتايل ت�سريع تقدم
ال�شركة بالإ�ضافة �إىل التح�سني امل�ستمر لأدائنا� .إن �شركة
�أدنوك للتوزيع حترتم جميع الآراء ب�صرف النظر عن الطبيعة
املتنوعة ملجتمعنا� .إننا على دراية تامة ووعي جيد باملتطلبات

الفصل الخامس  -مـجـتـمـعـنــــــــا

املحلية للمجتمع الذي نعي�ش به� ،سواء �أكانت متطلبات ثقافية
�أو اجتماعية �أو بيئية .وهذا هو �سبب اهتمامنا البالغ بتحليل
�آثار �أعمالنا والتقييمات التمهيدية التي نقوم بها.
تمويل برامج التطوير
�إن جزء ًا �ضخم ًا من برامج التطوير املجتمعي يت�ضمن ا�ستفادة
املجتمع املحلي من الدعم املايل وتوفريه له .ونحن نقوم بذلك
عن طريق برامج متنوعة� .أو ًال ،قامت �أدنوك للتوزيع مب�ساعدة
املواطنني الأقل حظ ًا من الناحية االجتماعية واالقت�صادية
عن طريق تعهيد جزء من نقل الوقود لهم من خالل “نظام
دعم املجتمع” .ومبوجب هذا النظام ،مت توفري �صهاريج لنقل
املنتجات البرتولية ،مع متويلها و�صيانتها ،مبا ي�ضمن للعاملني
عليها دخ ًال �شهري ًا يبلغ  17,000درهم �إماراتي .وقد �أ�ستفادت
من هذا النظام  166عائلة �إماراتية يف عام .2013
ثانيا ،رفعت �أدنوك للتوزيع من تركيزها على بطاقة “الغاز
الإلكرتونية” للم�ساعدة على خدمة املواطنني الذين يعي�شون
يف املنطقة ال�شمالية وال ي�ستطيعون احل�صول على نف�س �أ�سعار
ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال املوجودة يف �أبوظبي .وقد
�ساعد الربنامج  54,367عائلة� .أما املبادرة الثالثة فقد كانت
تقدمي بطاقة “رحال الإلكرتونية” لـ  1,546مواطن ًا �إماراتي ًا
يعملون يف القطاع اخلا�ص (بقيمة  500درهم �إماراتي �شهري ًا
وبقيمة �إجمالية  7مليون درهم �إماراتي) .وا�ستهدفت املبادرة
ت�شجيع التوظيف يف القطاع اخلا�ص وحث املواطنني على �أن
يكونوا جزء ًا من التنمية االقت�صادية يف الدولة .و�أخريا،
وللحفاظ على هذه ال�سمعة الطبية� ،أطلقت ال�شركة حملة على
مدار العام يف حمطات اخلدمة للتعريف بامل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركة ،و�صلت لأكرث من  10مليون زائر �شهري ًا.
�إن م�شاريع الدعم املايل التي تقوم بها ال�شركة تتخذ
�أ�شكا ًال مبتكرة من امل�س�ؤولية االجتماعية .وهي �أ�شكال
و �أ�ساليب مل تتطرق لها �أية �شركة �أخرى يف ا لإمارات �أو
على م�ستوى املنطقة.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة
�إننا يف �شركة �أدنوك للتوزيع ندرك �أننا منلك قوة هائلة يف املجتمع ويف االقت�صاد الوطني .ولذلك فعندما يتعلق ا لأمر
مب�ساهمتنا يف التطوير االجتماعي وحماية البيئة ،ف�إننا نتجاوز ما يتوقعه املُ�ش ّر عون منا .وهذا يعني غالب ًا �أن علينا جتاهل
خ�سائرنا املالية ،لأننا ندرك �أننا ن�سهم �إيجابي ًا يف التغيري االجتماعي والبيئي .فمث ًال  ،عندما قررنا تنفيذ �سيا�سة عدم بيع
التبغ يف حمطات خدماتنا يف الدولة ،كانت اخل�سارة املبا�شرة يف ا لإيرادات مببلغ  7مليون درهم �إماراتي .ومع ذلك ،ما زلنا
ن�شعر بالفخر بهذا القرار الذي �ساعد الكثريين على االمتناع عن التدخني عن طريق التوقف عن تقدمي ال�سجائر يف حمطات
اخلدمة التابعة لنا.
دراسة حالة :تغيير في طريقة امداد الغاز الى األبنية الشاهقة

تطورت �أبوظبي ب�شكل مذهل يف الأعوام القليلة الأخرية ،وقد ت�ضمن هذا التطور �إن�شاء العديد من الأبنية متعددة الطوابق
التي ترتاوح ما بني � 20إىل  80طابق ًا .وتتطلب هذه الأبنية تزويد ًا �آمن ًا بالغاز لأغرا�ض الطهي ب�صفة �أ�سا�سية .وكانت الطريقة
التقليدية للتزويد بالغاز يف �أبوظبي هي ا�ستخدام الغاز البرتويل امل�سال �سوا ًء بتكثيفه وتخزينه على �أ�سطح البنايات �أو
بتعبئته يف عبوات .وقد ت�سبب هذا يف خماطر كبرية على ال�سالمة و�شكل عقبة رئي�سية �أمام �إكمال م�شروعني حيويني للتطوير
احل�ضري يف عام  ،2010ونعني جزيرتي ال�سعديات والرمي.
ومل�ساعدة حكومة �أبوظبي على الوفاء باملواعيد النهائية التي
وعدت بها� ،أتت �أدنوك للتوزيع بحل ابتكاري هو ا�ستخدام
“الغاز الطبيعي البديل” .مت تزويد املباين ببديل الغاز
الطبيعي عن طريق �شبكة من حمطة للغاز الطبيعي البديل
موجودة على م�سافة �آمنة من املباين .وقد �أدى هذا �إىل:
• انخفا�ض بن�سبة  95%يف املخاطر اخلا�صة بال�سالمة.
• انخفا�ض بن�سبة  20%يف التكاليف.
• اال�ستفادة من �شبكة الغاز البرتويل امل�سال احلالية.
• م�صدر غاز ُيعتمد عليه.
• التحكم عن بعد يف حاالت الت�سرب واحلرائق.
وقد جنحنا يف تزويد عدد من الأبنية ال�شاهقة يف �أبوظبي
بالغاز بهذه الطريقة ،ومنها �أبراج االحتاد ،و�أبراج الأمة ،وال�سوق املركزي ،و�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض (�أدنيك)،
وفندق كابيتال بالزا.
الوعي البيئي
ت�ؤمن �شركة �أدنوك للتوزيع ب�أن الوعي البيئي يعني معرفة
النا�س واهتماماتهم ومفاهيمهم اخلا�صة ببيئتهم املحلية.
وهو كذلك يتعامل مع كيفية قيام �أفراد املجتمع بدمج وعيهم
البيئي و�أن�شطتهم اليومية� .إننا ندرك �أننا جزء من هذا
املجتمع وتقع على كاهلنا م�س�ؤولية �أ�ضخم للحفاظ على بيئة
�صاحلة للنمو يف جمتمعنا.
وقد قمنا بن�شر الوعي البيئي من خالل حمالت متعددة داخل
�شركتنا ويف حمطات اخلدمة التابعة لنا� .إننا ن�ؤمن ب�أن هذه
هي الطريقة املثلى للتفاعل مع جمتمعنا.
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يتعامل موظفونا العاملون يف حمطات اخلدمة مع العمالء

ب�صورة يومية وعلى مدار ال�ساعة .ولأننا ن�ستقبل ما يزيد
على  10مليون زائر ملحطات اخلدمة التابعة لنا �شهري ًا،
ف�إننا نعتقد �أن لنا ت�أثري ًا �ضخم ًا  .وقد �أطلقنا هذا العام 10
حمالت تتناول املو�ضوعات العامة التالية:
• حملة وزارة الداخلية ب�ش�أن الأمن.
• حملة وزارة الداخلية للقيادة الآمنة.
• حملة �أ�سبوع املرور.
• حملة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.
• حملة مكافحة التدخني.
• حمالت متنوعة بيئية ومتعلقة بال�صحة وال�سالمة
والبيئة.
29
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دراسة حالة :حمالت لدعم األداء

يعترب التوا�صل مع املجتمع عن طريق حمطات اخلدمة التابعة
لنا واحد ًا من �أف�ضل الطرق و �أكرثها ت�أثري ًا  .ففي حمطات
اخلدمة ،يتعامل موظفونا مع العمالء يومي ًا على مدار ال�ساعة
يف نطاق جغرايف ميتد من “الفجرية” �إىل “ال�سلع” املجاورة
للحدود القطرية ومن “العني” �إىل مدينة “ �أبوظبي”.
فعن طريق حمطاتنا وموظفينا ،ميكننا ن�شر الكلمة وتبادل
املبادرات والق�ضايا مع جميع اجلاليات املقيمة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .وقد قمنا على مدار ال�سنوات القليلة
املا�ضية ب�إطالق �أكرث من  20حملة.

بد�أ حتركنا يف �إدارة حمالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف عام  2003وا�ستمر حتى اليوم .ويف عام � ،2013شارك  4,500من
املوظفني يف حمالت خمتلفة �أُطلقت يف حمطاتنا الـ  207التي تقدم خدماتها �إىل  10مليون عميل �شهري ًا يف املتو�سط.
وقد ت�ضمنت احلمالت الأخرية الوزارات وهيئات ال�صحة وال�شرطة واحلكومة� .إننا نعمل كحلقة �أ�سا�سية بني الهيئات واملجتمع
مما يجعلنا متميزين.

الفصل السادس

لقد �أ�شركنا جمتمعنا يف حمالت �أقمناها يف حمطات اخلدمة
حول �أمور ال�صحة وال�سالمة والبيئة واال�ستدامة .كما
ا�ستخدمنا �أدوات توا�صل قوية لإي�صال ر�سائل حمالتنا،
كارتداء موظفينا وعمالنا مالب�س موحدة للتوعية بتلك الر�سائل (قم�صان وقبعات) .كما اتبعنا طريقة �أخرى يف الدعاية
ميزت �شركة �أدنوك للتوزيع وهي ل�صق ال�صور يف متاجرنا� ،أي على الأبواب املنزلقة وواجهات املحال ،ون�صب الأعالم.

ما ُيحركنا في أدنوك
للتوزيع هو تحقيق الربح،
ولكن مع هدف أبعد

إقـتـصــــادنـــــا
التوقعات المالية المستقبلية
الشراء

األهداف االقتصادية
• زيادة عائد املبيعات بن�سبة
• زيادة ن�سبة امل�شرتيات من املوردين املحليني من � 94%إىل .98%
• تنفيذ نظام ا�سرتجاع البخار يف املزيد من حمطات اخلدمة
ال�سرتجاع الوقود والأموال.
• تو�سيع خدمات االمتياز للمملكة العربية ال�سعودية املجاورة.
• التميز-الأمثل يف الكفاءات العملية ,والإنتاجية والتكاليف.
.7%
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الفصل السادس  -إقـتـصــــادنـــــا

التوقعات المالية المستقبلية
�إن ربحنا يتحقق من خالل دعم اقت�صاد �أبوظبي ،ودفعه من قمة
�إىل قمة �أعلى ،وبامل�ساعدة يف حتقيق ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية
� .2030إال �أننا غالب ًا ما ن�ضحي ب�أرباحنا الداخلية لتحقيق هذا
الهدف .ويعود ذلك �إىل حقيقة �أننا ن�شرتي امل�شتقات النفطية
من امل�صايف بالأ�سعار العاملية ،ثم نبيعه لعمالئنا ب�سعر مدعوم
كبادرة من حكومة الإمارات العربية املتحدة لتعزيز م�صلحة
ورفاهية املجتمع .ولذلك ،فرغم �أننا نخ�سر مالي ًا يف نهاية
املطاف� ،إال �أننا ن�ساعد �شركتنا الأم “�أدنوك” على حتقيق
الأرباح .ويف نهاية العام ،تعود �إلينا بع�ض تلك الأرباح لتعوي�ض
ما خ�سرناه.
�أما الهدف الأبعد فهو توفري خدمة عالية القيمة ملجتمعنا يف
مواقع مالئمة وب�أ�سعار ُمي�سرة .وقد بنينا �شراكة مثمرة مع
موردي النفط والغاز لدينا (وخا�صة �شركتا تكرير وجا�سكو)،
مما �ساعدنا على بيع الوقود لعمالئنا ب�أ�سعار مدعومة.
وعلى امل�ستوى الداخلي ،ف�إننا نهدف �إىل رفع العائدات مع
تخفي�ض تكاليف الت�شغيل للحد ا لأدنى .
�إن ما يحدد طبيعة مركزنا االقت�صادي هو �إنفاقنا الداخلي
على موظفينا و�أفراد جمتمعنا واملزودين بر�أ�س املال .وتو�ضح
الأرقام اخلا�صة بهذا العام  -عند مقارنتها ب�أرقام العام
املا�ضي � -أننا قد زدنا من جمهوداتنا يف هذه املجاالت ب�صورة
ملحوظة.
وقد زدنا كذلك ب�صورة ملحوظة من التزامنا نحو بيئتنا من
خالل �إنفاقنا على الربامج البيئية� .إن بيئتنا ت�شكل عن�صر ًا
رئي�سي ًا يف عملنا ،ونحن ن�ؤمن �أننا م�س�ؤولون عن حمايتها
واحلفاظ عليها .يو�ضح اجلدول  6.1هذا التوجه.
الجدول  :6.1النفقات البيئية في عامي  2012و2013
(بالدرهم اإلماراتي)
عام 2012

عام 2013

الطاقة وخف�ض االنبعاثات

555,000

15,000,000

�أخرى (الدرا�سات ،و�شهادة
منظمة املعايري الدولية
(الأيزو  ،)14001وت�شغيل
املوظفني)

223,775

1,130,000

الإجمايل

778,775

16,130,000

المقاييس
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دراسة حالة :استرجاع وقودنا وأموالنا

لقد مت و�ضع خطة �أعمال طويلة املدى (خم�سية) ل�ضمان ا�ستمرارنا
يف حتقيق الربح مع الهدف الأبعد.
تركز خطة الأعمال طويلة املدى على املجاالت االقت�صادية
الأ�سا�سية التالية:
• التميز الت�شغيلي -حت�سني كفاءات العمليات والإنتاجية
والتكاليف.
• تو�سعة حمطة تعبئة وتخزين الغاز البرتويل امل�سال.
• بدء ت�شغيل م�ستودعات احلمرية بال�شارقة ،الروي�س ،ومدينة
زايد.
• بدء ت�شغيل م�ستودع وقود الطائرات اجلديد يف مطار �أبوظبي
الدويل.
• �إن�شاء العديد من حمطات اخلدمة اجلديدة.
• �إدخال املحطات الذكية (حمطات اخلدمة الذاتية).
• تو�سعة خدمات االمتياز لدولة اململكة العربية ال�سعودية
املجاورة.
ت�ؤكد خطة الأعمال هذه على �أننا نعمل على تخفي�ض خ�سائرنا
للحد الأدنى وزيادة عائداتنا و�أرباحنا من خالل ح�ضور �أو�سع
يف ال�سوق .فقد زاد عدد حمطات اخلدمة التي منلكها هذا
العام .لقد منت �أدنوك للتوزيع ب�صورة مطردة هذا العام من
خالل ا�ستحواذها على  75حمطة خدمة من م�ؤ�س�سة الإمارات
العامة للبرتول “�إمارات” يف الإمارات ال�شمالية.

ٌ
ون�شط للخدمات
�إن �شركة �أدنوك للتوزيع هي مو ِّر ٌد مبدع
املتميزة ،ولذلك فقد تبنينا نظام ًا يعزز منونا االقت�صادي
و ُيعزز يف الوقت ذاته �أداءنا يف جماالت ال�صحة وال�سالمة
والبيئة.
ينطوي “نظام ا�سرتجاع الأبخرة” على ا�سرتجاع �أبخرة الغازولني
�أو �أبخرة الوقود الأخرى يف حمطات اخلدمة التابعة لنا .وهذا
يتحكم يف ت�سرب االنبعاثات �إىل اجلو ،كما مينع الأ�ضرار املحتملة
على البيئة و�صحة الإن�سان.
ُيقدر احلد الأق�صى من عائدات الأعمال املرتبطة برتكيب النظام
يف امل�صفح مببلغ  4٫83مليون درهم �إماراتي �سنوي ًا .وتُقدر
تكلفة تطبيق النظام مببلغ  20مليون درهم �إماراتي ،بينما عائد
اال�ستثمار هو � 4سنوات� .أو�ضح التقييم املايل �أن هذا النظام يقدم
خيار ًا ممتاز ًا ينبغي درا�سته.
ومن املنظور البيئي ،يحقق هذا النظام مكا�سب وا�ضحة حيث ميكنه ا�سرتجاع من  1.8 -1لرت لكل  1000لرت من الغازولني الذي
يتم حتميله .و�سوف ي�ؤدي هذا �إىل خف�ض يف انبعاث الهيدروكربونات امل�ضرة بيئي ًا بن�سبة ترتاوح من  128.8ميليغرام /لرت �إىل
 10ميليغرام /لرت.
يو�ضح هذا االبتكار يف عملياتنا �أننا ال نركز على اجلانب الربحي من �أعمالنا فح�سب ،بل وفائنا مب�س�ؤولياتنا جتاه جمتمعنا وبيئتنا يف
جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
+6%

+2%

2014

2015

+6%

+6%

2016

2018

2017

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

+13%

2014

2015

+6%

+6%

+7%

2016

2017

2018
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الشراء
�إن ممار�ساتنا ال�شرائية يف �أدنوك للتوزيع �سليمة للغاية ،وهي
موجهة نحو تف�ضيل املوردين املحليني .فنحن ال ن�شرتي املنتجات
واخلدمات �إال من جمموعة حمددة من املوردين امل�سجلني امل�ؤهلني
م�سبق ًا الذين يلبون متطلباتنا اخلا�صة مبعايري اجلودة وبال�صحة
وال�سالمة والبيئة .ومن ح�سن احلظ �أن غالب ه�ؤالء املوردين
متوفرين يف ال�سوق املحلية.
وعملية الت�سجيل والت�أهيل امل�سبق للموردين دقيقة ومحُ كمة،
وتت�ضمن تقييم القدرات الفنية واخلربات وجماالت ال�صحة
وال�سالمة والبيئة و�ضمان اجلودة ونوعية اخلدمات واملنتجات.
وي�صبح املوردون الناجحون �أع�ضاء يف قائمة املوردين امل�ؤهلني
لدينا .كما يت�أهلون لتقدمي العطاءات وامل�شاركة يف املناق�صات
التناف�سية امل�ستقبلية .يتم حتديث قاعدة بيانات املوردين
با�ستمرار لكي تعك�س �أحدث حاالت وقدرات املوردين امل�سجلني.

يف عام  ،2013مت �إنفاق  94%من ميزانية ال�شراء على املوردين
املحليني.
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﻌﺎم 2012
2%

98%
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ُأﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﻌﺎم 2013
6%

94%
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ُأﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ

يكمن سر النجاح الذي
نحققه وراء المنهجية
التي نتبعها من
االستمرارية والعمل الجاد

الفصل السابع

يعترب املوردون �أ�صحاب م�صلحة مهمني ل�شركة �أدنوك للتوزيع،
ولذلك نحافظ على عالقة متبادلة معهم عن طريق �إجراء
ا�ستطالع �سنوي لر�ضا املوردين .وهذا ي�ؤكد على اغتنامنا
جلميع الفر�ص من �أجل التح�سني امل�ستمر .على اجلانب الآخر،
يتم تطوير �إجراء جديد لتقييم �أداء املوردين بهدف مراقبة
تنفيذ االلتزامات .وهذا ي�ؤكد على تعزيز �أداء املوردين من
خالل الإجراءات الت�صحيحية .ويوفر هذا الإجراء �أي�ض ًا
الفر�صة للإ�شادة بالأداء املتميز.

وقد �أن�ش�أت �إدارة امل�شرتيات والعقود “فريق دعم
امل�شرتيات” اجلديد يف عام  .2014والدور الأ�سا�سي لفريق
دعم امل�شرتيات هو �إدارة عمليات الت�أهيل امل�سبق للموردين
والت�أكد من �ضمان اجلودة واملحافظة على عمليات املعاينة
والتخطيط ال�ستخدام املواد واملعدات والت�صرف فيها.

جــــوائـــــزنـــــا

األهداف
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• احل�صول على جائزة يف مناف�سة جوائز �أدنوك لل�صحة وال�سالمة
والبيئة.
• احل�صول على تقدير على امل�ستوى الإقليمي يف جمال النفط
والغاز.
• تعزيز م�ستوى �أعلى من امل�شاركة يف حفل توزيع جوائز م�سابقة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة الداخلية وزيادة قيمة اجلوائز.
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الفصل السابع  -جــــوائـــــزنـــــا

�إن تلقي اجلوائز هو �أحد العنا�صر الرئي�سية الدافعة واملحفزة
لنا لال�ستمرار فيما نحققه من متيز يف عمليات الت�شغيل ،فهي
تعطي �إدارتَنا وموظفينا دفع ًة قوية من الثقة .كما �أنها تعزز من
ال�شهرة التي تتمتع بها �أدنوك للتوزيع على امل�ستوى الإقليمي
والعاملي كموزع وقود متميز.
تتناف�س �أدنوك للتوزيع يف كل عام مع جميع �شركات جمموعة
�أدنوك للح�صول على جوائز �أدنوك املتميزة يف جمال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة .وقد فزنا يف هذا العام بفئتني من جوائز
�أدنوك يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة التي نفخر بها:
جائزة الرئي�س التنفيذي الرائد يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة لعام  2013وجائزة التقدير اخلا�ص.
وبالإ�ضافة �إىل م�شاركتنا يف جوائز �أدنوك لل�صحة وال�سالمة والبيئة،
ف�إننا ن�شارك ونناف�س على امل�ستوى املجتمعي يف �أبوظبي واملنطقة.
لقد فزنا يف هذا العام ب�أربعة جوائز يف هذا املجال ،وهي:
• جائزة “�أف�ضل مزود خلدمات وقود الطريان” لعام  2013يف
املجموعة الرابعة جلوائز مطارات الأ�سواق النا�شئة.
• جائزة “�أوراكل العاملية للتميز يف �إدارة قواعد البيانات” لعام
.2013
• جائزة “تطبيق العام يف الت�صنيع والطاقة واملرافق” �ضمن
			
جوائز التقنية العربية التي متنحها
جملة “ ”Arab Computer Newsلعام .2013
• جائزة التقدير لتقدمي الدعم ملخيم الأمل الرابع والع�شرين.
جائزة “رجل الصحة والسالمة والبيئة
واالداء” الرئيس التنفيذي لعام
2013

6

جوائـــز حصدتها

أدنـــــوك للتوزيـــــع
في عام 2013

• جائزة “رجل الصحة والسالمة والبيئة واالداء”
للرئيس التنفيذي لعام  2013في مشروع
“تطابق أقوالنا بأفعالنا ادى إلى تغيير جذري
في ثقافة الصحة والسالمة والبيئة”.
• جائزة تقديريه خاصة لــ “تغيير في طريقة امداد
الغاز الى األبنية الشاهقة”.
• جائزة “أفضل مزود لخدمات وقود الطيران
لعام  ”2013في المجموعة الرابعة لجوائز
مطارات األسواق الناشئة.
• جائزة “أوراكل العالمية للتميز في إدارة قواعد
البيانات” لعام ( 2013أوروبا والشرق األوسط
وشمال إفريقيا).
• جائزة “تطبيق العام في التصنيع والطاقة
والمرافق” ضمن جوائز التقنية العربية التي
تمنحها مجلة “ ”Arab Computer Newsلعام
.2013

• جائزة تقدير لتقديم الدعم لمخيم األمل الرابع
والعشرين.

“إن تحقيق أعلى معايير الصحة والسالمة
والبيئة هو إحدى أولوياتنا الرئيسية .لقد سلكنا
طريقًا طوي ً
ال لتعزيز هذا الهدف وإننا
جميعًا فخورون باإلنجازات التي نحققها
في أدنوك للتوزيع .أود أن ُأ عرب عن
خالص شكري وامتناني وتقديري لكل
من ساهم في هذا النجاح لمبادرات
الصحة والسالمة والبيئة ومجموعة
شركات أدنوك على التكريم ومنح
الجائزة”
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ت�سلم �سعادة عبد اهلل �سامل الظاهري اجلائزة يف حفل خا�ص �أُقيم يف فندق �سانت
ريجي�س ،يف �أبراج الأمة ب�أبوظبي يوم الثالثاء املوافق � 22أبريل  .2013وتهدف
جائزة �أدنوك لل�صحة وال�سالمة والبيئة التي تمُ نح �سنوي ًا �إىل تكرمي الإجنازات
املتميزة التي يحققها املوظفون واملقاولون التابعون ملجموعة �شركات �أدنوك يف
جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

جائزة تقديرية خاصة “تغيير في
طريقة امداد الغاز الى األبنية
الشاهقة”
فازت �أدنوك للتوزيع بجائزة تقديرية خا�صة لنجاحها يف
تطوير م�شروع يهدف �إىل عمل تغيري يف الطريقة التي يتم من
خاللها مد الغاز للأبنية ال�شاهقة يف جزيرة الرمي� ،أبوظبي.
كانت البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي يف هذه الأبنية
ال�شاهقة اجلديدة يف مرحلة التطوير ،وقد فر�ض ذلك قيود ًا
على م�شروع التطوير اجلديد .لذلك قررت حكومة �أبوظبي
البحث عن حل بديل �آمن لإمداد الوقود .وقد تبني �أن هذا
اخليار الذي قامت �أدنوك للتوزيع بتطويره �أكرث �أمان ًا ومالئمة
لال�ستخدام يف الأبنية ال�شاهقة �إىل حني توفر وت�شغيل �شبكة
توزيع الغاز الطبيعي.
بد�أت �أدنوك للتوزيع يف هذا احلل االبتكاري من خالل اال�ستعانة
بالغاز الطبيعي البديل (بديل الغاز الطبيعي) .يتم تزويد املبنى
بالغاز الطبيعي البديل من خالل �شبكة ت�شبه �شبكة توزيع الغاز
الطبيعي التقليدية ولكن من حمط ٍة للغاز الطبيعي البديل تقع
على م�سافة �آمنة من املباين .ويقلل ذلك من خطر تركيب “نظام
غاز البرتول امل�سال املركزي التقليدي على الأ�سطح” وبالتايل
تقليل خماطر غاز البرتول امل�سال املرتبط بال�سالمة يف املباين
ال�شاهقة مع تعزيز نظام توزيع الغاز الآمن.
جائزة “أفضل مزود لوقود الطيران
لعام  ”2013في المجموعة الرابعة
لجوائز مطارات األسواق الناشئة.
فازت �أدنوك للتوزيع بجائزة “�أف�ضل مزود لوقود الطائرات
لعام  ”2013يف املجموعة الرابعة جلوائز مطارات الأ�سواق
النا�شئة التي �أُقيمت يف فندق بارك روتانا� ،أبوظبي يف � 9أبريل
.2014
ح�صلت �أدنوك للتوزيع على �أعلى الأ�صوات مبا جعلها تت�صدر
قائمة ال�شركات فيما يتعلق مبنتجات وقود الطائرات ومدى
جودة اخلدمة وكفاءتها.
ت�سلم اجلائزة نياب ًة عن الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سيد حممد
الأن�صاري ،نائب الرئي�س ،دائرة عمليات تزويد الطائرات،
بح�ضور  200من كبار املوظفني التنفيذيني من مطارات
املنطقة ،وم�س�ؤويل قطاع النقل على امل�ستوى املحلي والإقليمي.
تعد �أدنوك للتوزيع �شركة رائدة يف جمال توريد خدمات وقود
الطائرات يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،تدعمها �شبكة

كبرية من من�ش�آت الإنتاج وامل�صايف املتميزة .ول�ضمان حتقيق
�أعلى درجات اجلودة وااللتزام ب�أعلى معايري ال�سالمة ،تقوم
ال�شركة بت�شغيل �شبكة نقل منظمة ب�شكل جيد بدء ًا من عمليات
الت�شغيل والإنتاج يف امل�صفى �إىل مراكز خدمة الطائرات يف
مواقفها داخل املطارات .وتقوم �أدنوك للتوزيع بت�شغيل �سبع
من�ش�آت متطورة لإعادة التزود بالوقود على م�ستوى دولة الإمارات
العربية املتحدة.
جائزة “أوراكل العالمية للتميز في
إدارة قواعد البيانات” لعام 2013
(أوروبا والشرق األوسط وشمال
إفريقيا)
فازت دائرة تقنية املعلومات يف �شركة �أدنوك للتوزيع بجائزة
“ �أوراكل العاملية للتميز يف �إدارة قواعد البيانات” ملنطقة
�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف عام .2013
ويعك�س هذا التقدير امل�ساهمة الهامة التي تقدمها دائرة
تقنية املعلومات لعمليات الت�شغيل يف ال�شركة .ونظر ًا لطبيعة
ا لأعمال التي تقوم بها الدائرة ومدى تعقيدها ،فهي تلعب
دور ًا هام ًا يف حتديد احللول املتميزة وحتليلها وتطبيقها ،مبا
ي�سهل مبادرات الأعمال ويفي بتوقعات الأ�سواق .تعمل دائرة
تقنية املعلومات ك�أداة لتمكني و�سائل التقنية مبا يحدد جناح
امل�ؤ�س�سة �إىل حد كبري .يتم حالي ًا تنفيذ بع�ض عمليات البنية
التحتية والتطبيقات لدعم وحدات �أعمال امل�ؤ�س�سة وت�سهيل
ا لأعمال اليومية بطريقة تت�سم بالفاعلية ،مبا يت�ضمن �أنظمة
“ ”Oracleالهند�سية (من�صة  )Exadataلتحقيق �أعلى
درجة من الأداء وجمموعة “ �أوراكل” اخلا�صة با لأعمال
ا لإلكرتونية املقدمة لأنظمة �إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون
املالية واملخزون و �أق�سام التوريد وخادم تطبيق “ �أوراكل”
للمبيعات وبيع التجزئة والبطاقات الذكية و �أنظمة الطريان
وخادم تطبيق “�أوراكل” لفح�ص املركبات و�أنظمة �إدارة
املخازن ومعلومات �أعمال “ �أوراكل” التخاذ القرار وقاعدة
بيانات “ ”Oracle 11g R2مبا يدعم �إدارة جميع البيانات
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ،مع دعم ا�ستمرارية ا لأعمال و�ضمان
توافر �إمكانيات التعايف من الكوارث.
قامت دائرة تقنية املعلومات بو�ضع خطة خم�سية تتفق مع
التخطيط اال�سرتاتيجي اخلا�ص ب�أدنوك للتوزيع و�أهداف
التطوير .من املتوقع �أن ي�ؤدي هذا التوافق �إىل امل�ساهمة يف تنفيذ
العديد من امل�شروعات املختلفة يف املنطقة على مدار ال�سنوات
القادمة ،ون�أمل �أن نفوز من خالل هذا النظام بجائزة متميزة
�أخرى يف هذا املجال.
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جائزة “تطبيق العام في التصنيع
والطاقة والمرافق” ضمن جوائز
التقنية العربية التي تمنحها مجلة
“ ”Arab Computer Newsلعام
2013
تسلم جائزة “تطبيق العام في التصنيع والطاقة
والمرافق” ضمن جوائز التقنية التي تمنحها مجلة
“ ”Arab Computer Newsلعام  2013السيد علي عبد
العزيز آل علي ،وذلك في دبي ،في  21أكتوبر .2013

جائزة تقدير لتقديم الدعم لمخيم
األمل الرابع والعشرين
فازت �أدنوك للتوزيع بجائزة التقدير لدعمها ملخيم الأمل
الرابع والع�شرين .وخميم الأمل عبارة عن مبادرة اجتماعية
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تنظمها مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية .يقدم هذا املخيم
الدعم ويوفر الفر�ص اجلديدة للأطفال من ذوي الإعاقة
البدنية ،ويركز على تعزيز احرتام الذات لدى الأطفال من
خالل م�ساعدتهم ليكونوا �أكرث اندماج ًا يف املجتمع وتقدمي
حوافز لهم لتكوين �صداقات جديدة وتو�سيع مداركهم والعمل
على رفع م�ستويات الثقة لديهم.
�إن الدعم الذي تقدمه �شركة �أدنوك للتوزيع ملخيم الأمل يربهن
على ر�ؤيتنا احلري�صة على رفاهية املجتمع .وكجزء من هذه
الأولوية� ،أطلقت امل�ؤ�س�سة مبادرات مثل تنظيم ندوات “حول
حمطات اخلدمة اخل�ضراء وال�صحة وال�سالمة والبيئة”،
مع الرتكيز على امل�شكالت املتعلقة ب�سالمة جميع املتعاملني
والبيئة .ومن خالل هذه امل�ساهمات ،ت�سعى �شركة �أدنوك
للتوزيع �إىل حتقيق �أهدافها اخلا�صة بتنمية ر�أ�س املال الب�شري
وامل�س�ؤولية االجتماعية امل�ؤ�س�سية.

