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�إن امتالك الر �ؤية ال�صحيحة ال جدوى منه دون امتالك اخلطة
املنا�سبة لتحقيقها .تتمثل ر�سالة �شركة �أدنوك للتوزيع يف
التح�سني املتوا�صل لأعمالها و�إمنائها وازدهارها .وال يتحقق
ذلك �إال من خالل العمل الد �ؤوب واحلما�س وااللتزام من
جانب موظفينا .تلتزم �أدنوك للتوزيع باحلفاظ على مكانتها
كموزع رئي�سي للم�شتقات النفطية وكم�ساهم حيوي يف عجلة
االقت�صاد الوطني واملحلي� .إننا ن�ضع التميز وال�سالمة يف
�صلب �أعمالنا .و �إنني لأفخر ب�أن �أعمالنا تنمو على نحو
ا�ستثنائي ،مع انت�شار حمطات اخلدمة املن�ش�أة حديث ًا عرب
البالد وتو�سعنا املقرر يف اململكة العربية ال�سعودية.

�إننا نعزز �سمعتنا من خالل م�ساعينا امل�ستمرة لتح�سني
�أن�شطتنا وتقدمي �أعمال وخدمات عالية اجلودة ،وجتاوز
احلدود نحو �آفاق جديدة ،وحتقيق النتائج الطيبة .كما
�أننا ال نن�سى دورنا وم�س�ؤوليتنا جتاه جمتمعنا وبيئتنا
وموظفينا ،ولذلك ف�إننا ن�ستخدم مواردنا با�ستمرار
للتو�صل �إىل تقنيات وبرامج مبتكرة لتعظيم �أرباحنا يف
الوقت الذي نحمي فيه موظفينا وبيئتنا.
تعمل �شركتنا بقناعة را�سخة ب�أن امل�ؤ�س�سات ينبغي عليها
الرتكيز على اال�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية بقدر تركيزها

على �أدائها يف جمال عملها نف�سه .ومن املهم لنا �أن يكون
ملبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ت�أثري �إيجابي على
موظفينا وجمتمعاتنا املحلية.
ت�شجع �أدنوك للتوزيع موظفيها على امل�شاركة وعر�ض
�إجنازات م�شاريعهم ال�سنوية ذات ال�صلة باال�ستدامة من
خالل “برنامج جوائز ال�صحة وال�سالمة والبيئة” امل�صمم
لت�شجيع القيام بتغيري على ثقافة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة .وقد كان برنامج “جوائز ال�صحة وال�سالمة
والبيئة” ناجح ًا للغاية عام  2014حمقق ًا جودة �أف�ضل

يف الطلبات التي مت تقدميها هذا العام مقارنة بالعام
ال�سابق .ي�ساعد الربنامج يف تعزيز م�ستوى �أداء ال�شركة
وحت�سينه يف برنامج جوائز ال�صحة وال�سالمة اخلارجي
اخلا�ص مبجموعة �شركات �أدنوك ،وقد �ساعدنا هذا يف
الفوز بجائزتني .هذا العام .جائزة يف فئة البيئة وجائزة
يف فئة اال�ستدامة.

حت�سني الكفاءة الت�شغيلية وتطوير قدرات املوظفني وتطوير
جتربة عمالئنا .يف عام  ،2014و�صل معدل ر�ضا عمالئنا
عما نقدمه من خدمات �إىل ن�سبة  ،%93وهي ن�سبة �أعلى
ب�شكل ملحوظ من ن�سبة  %86املحققة يف العام املا�ضي.
ومع ذلك فنحن ملتزمون مبتابعة حت�سني درجات الر�ضا
وتقدمي مزايا �إ�ضافية لعمالئنا.

وملواجهة التحديات التي تظهر �أمامنا وتلبية جميع توقعات
موظفينا� ،أعدنا هيكلة املبادرات اال�سرتاتيجية لل�شركة مع
انتهاج مبادئ املمار�سة امل�ستدامة للأعمال والرتكيز على

ي�سلط تقرير اال�ستدامة  2014هذا ال�ضوء على حتديات
التطوير امل�ستدامة التي واجهناها وا لإجراءات املتبعة
ملواجهة تلك التحديات.

و �إننا نتمنى �أن ت�ستمتعوا بقراءة هذا
التقرير ،ونقدر �أية �آراء �أو مالحظات
تر�سلونها على الربيد الإلكرتوين

.m.almaflahi@adnoc-dist.ae
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لقد كان عام  2014ناجح ًا فيما يتعلق ب�أعمالنا وموظفينا
واملجتمع عموم ًا  .ففيما يتعلق بعمالئنا ،متكنا من حتقيق
معدل ر�ضا للعمالء يتجاوز  .%90وقد قمنا بذلك من
خالل تبني مبادرات جذابة وناجحة يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركة مع حت�سني خدماتنا وجودة عملنا.

أهم مجريات
عام 2014
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من منظور اقت�صادي ،قمنا بتح�سني �أرباحنا من خالل
زيادة كفاءة عملياتنا بالرغم من الزيادة يف التكلفة
الت�شغيلية لكل لرت .كما قمنا بزيادة نطاق خدماتنا
من خالل �إن�شاء املزيد من حمطات اخلدمة عرب الدولة
ونقل  25حمطة خدمة غري ت�شغيلية تابعة ل�شركة برتول

أدﻧـــــــــﻮك ﻟﻠﺘـﻮزﻳــــــــــــﻊ

ا لإمارات الوطنية املحدودة “اينوك” يف ال�شارقة �إىل
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية ( �أدنوك) للتوزيع .كما �أننا
دخلنا ال�سوق ا لإقليمي يف املنطقة وبد �أنا يف �إن�شاء حمطات
اخلدمة باململكة العربية ال�سعودية .مت تنفيذ حمطات
اخلدمة املذكورة �آنف ًا من خالل اتفاقية امتياز مت �إبرامها
مع جمموعة العليبي لت�شغيل  20حمطة خدمة على م�ستوى
اململكة العربية ال�سعودية يف املواقع احليوية باملدن مثل
الريا�ض ومكة واملدينة.

وا�ستهالك املياه .ورغم عدم ذكر حدوث انخفا�ض ملحوظ يف �إجمايل
انبعاثات غاز الدفيئة على م�ستوى عمليات الت�شغيل يف عام ،2014
فقد انخف�ضت ا لإ�سهامات املبا�شرة يف انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة
بعام  .2013قامت �أدنوك للتوزيع يف عام  2014بتعزيز �أدائها البيئي
من خالل تركيب �أنظمة ال�سرتجاع البخار وم�صابيح “ ”LEDاملوفرة
للطاقة ،وطرح الديزل منخف�ض الكربيت واالنتقال �إىل املركبات
التي تعمل بالغاز الطبيعي ودعم �إعادة تدوير املياه يف مراكز غ�سيل
ال�سيارات التابعة لها.

فيما يتعلق بالبيئة ،التزمت �أدنوك للتوزيع على نحو �صارم
فيما يتعلق بانبعاثات غاز الدفيئة وتقليل حجم النفايات

فيما يتعلق مبوظفينا ،فقد حافظنا على حما�سنا وتفانينا لن�صبح
�أف�ضل جهة عمل من خالل توفري بيئة عمل �أكرث �أمان ًا ومردود ًا  .وقد

تلقى موظفونا هذا العام  %100من مراجعات وتقييمات ا لأداء الر�سمية
من �أجل خلق بيئة عمل ُم�شجعة و ُمر�ضية .كما قدمنا برامج �شاملة
لتدريب وتعليم موظفينا م�صممة لزيادة التوعية ب�أمور ال�سالمة و �إثراء
قدرات موظفينا .وفيما يتعلق بالتوطني ،كان �أداء ال�شركة ممتاز ًا هذا
العام من خالل توظيف  472مواطن من بينهم  134امر �أة ،متجاوزين
بذلك ن�سبة التوطني ال�سنوية امل�ستهدفة بواقع .%21
تقدم هذه ا لأمثلة ملحة �سريعة عن بع�ض �أهم ا لإجنازات التي حققناها
يف عام  .2014وميكن الرجوع �إىل كافة التفا�صيل اخلا�صة ب�إجنازاتنا
وم�ستوى ا لأداء املتحقق يف تقرير اال�ستدامة هذا.
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حول هذا
التقرير
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ي�ستعر�ض هذا التقرير ا لأداء االجتماعي والبيئي
واالقت�صادي ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية ( �أدنوك)
للتوزيع يف عام  .2014و ُيعد �إعداد تقارير اال�ستدامة
�أحد ا لأدوات الهامة التي متكن �شركتنا من �إدارة التغري
نحو حتقيق اقت�صاد م�ستدام  -يجمع بني الربحية طويلة
ا لأمد وال�سلوك ا لأخالقي والعدالة االجتماعية والرعاية
ا لبيئية .

بعملنا :
• الربط بني ا�سرتاتيجية اال�ستدامة واال�سرتاتيجية
العامة لعملنا وتخطيطنا.
• االلتزام باال�ستدامة.
• ا لإجراءات املتخذة من قبل �أدنوك للتوزيع ب�ش�أن �آثار
عملنا على م�س�ألة اال�ستدامة والتفكري االبتكاري حلل
حتديات اال�ستدامة.

ويف �أدنوك للتوزيع ن�ؤمن ب�أن م�ؤ�شرات تقرير اال�ستدامة
عايل اجلودة هي ال�شفافية واالكتمال والتوازن .ومن
ثم متثل نهجنا يف عر�ض ما يلي على �أ�صحاب امل�صلحة

ويركز تقريرنا هذا العام على �أداء ال�شركة فيما يتعلق
مبوظفينا وجمتمعنا وبيئتنا كما �أنه ي�ستعر�ض ا لإجراءات
احلالية وامل�ستقبلية التي تقوم بها �شركتنا لتح�سني

�أن�شطتنا و �أدائنا ال�شامل .ونحن يف �أدنوك للتوزيع نلتزم
بحماية بيئتنا وتلبية احتياجات جمتمعنا مع زيادة
�أرباحنا.
محتوى التقرير

�سيتم يف هذا التقرير ا�ستخدام توجيهات �إعداد تقارير
اال�ستدامة اخلا�صة باجليل الثالث من “املبادرة العاملية
للإف�صاح” ( )G3.1للإبالغ عن �أدائنا .تهدف “املبادرة
العاملية للإف�صاح” لتوحيد �إعداد تقارير اال�ستدامة
بوحدة املمار�سات القيا�سية املوحدة لل�شركات .وحتى
يتحقق نعتقد �أن النمو يف م�ستلزمات �إعداد التقارير

يجب �أن يتزايد .لذلك ف�أننا ننوي ا�ستخدام معايري اجليل
الرابع من “املبادرة العاملية للإف�صاح” يف تقريرنا لعام
.2015

• مت ا�ستخدام ا لأعوام ال�سابقة (  2012و )2013لتكون
ا لأ�سا�س لإعداد التقارير واختبار ا لأداء .ومل تكن
هناك معلومات متوفرة قبل عام  2012ومن ثم ال
ميكن ا�ستخدام تلك ال�سنوات للمقارنة.

مت ا لإبالغ عن القيود التالية خالل �إعداد تقرير اال�ستدامة
احلايل:

تلتزم �أدنوك للتوزيع بتطوير �آليات حم�سنة جلمع البيانات
اخلا�صة باال�ستدامة وا لإف�صاح عنها .ولذلك �ستتمكن
�أدنوك للتوزيع من حت�سني وتنفيذ املزيد من ا لإجراءات
ل�ضمان ا لأداء املح�سن واال�ستدامة بنا ًء على التحليل
والبيانات ال�سليمة.

حدود اإلفصاح

• االفتقار �إىل البيانات ،مما يجعل من ال�صعب ا لإبالغ
عن م�ؤ�شرات حمددة مثل ا�ستهالك الكهرباء واملاء
واختبار �أدائنا بخ�صو�صهما جتاه ا لأعوام ال�سابقة.

أدﻧـــــــــﻮك ﻟﻠﺘـﻮزﻳــــــــــــﻊ
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من نحن

�إن �شركة برتول �أبوظبي الوطنية ( �أدنوك) للتوزيع �شركة
رائدة يف جمال توزيع املنتجات البرتولية من خالل حمطات
اخلدمة بدولة الإمارات العربية املتحدة .ت�أ�س�ست �أدنوك
للتوزيع عام  1973مبوجب املر�سوم ا لأمريي رقم  13ال�صادر
عن املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان.

القسم 01
حول أدنوك للتوزيع
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�أدنوك للتوزيع �أول �شركة حكومية متخ�ص�صة يف جمال ت�سويق
وتوزيع املنتجات البرتولية .ومنذ ت�أ�سي�سها �أ�صبحت �أدنوك
للتوزيع م�ؤ�س�سة وطنية هامة وجزء ًا ال يتجز�أ من االقت�صاد
الوطني واملحلي ملجتمع دولة الإمارات العربية املتحدة.

متتلك �أدنوك للتوزيع حالي ًا نحو  285حمطة خدمة عرب
الدولة وتخطط لإن�شاء  170حمطة �إ�ضافية يف ا لأعوام
اخلم�سة القادمة� .إننا نقدم خدماتنا لأكرث من  17مليون
عميل �شهري ًا ون�شغل �شبكة وا�سعة من حمطات اخلدمة
التي تقدم خدماتها ل�سائقي املركبات التي ت�سري على طرق
الإمارات العربية املتحدة كما �أننا نقدم اخلدمات لقطاعات
النقل البحري والطريان ،واملاء ،والكهرباء والت�صنيع
وا لإن�شاءات .وعلى ال�صعيد الدويل ،ت�صدر �شركتنا زيوت
الت�شحيم للمناطق املختلفة مبا يف ذلك ال�شرق ا لأو�سط
وال�شرق ا لأق�صى و �أفريقيا و �أوروبا .ت�شتهر �أدنوك للتوزيع
على نطاق وا�سع باجلودة واالعتمادية اال�ستثنائية ملنتجاتها

أدﻧـــــــــﻮك ﻟﻠﺘـﻮزﻳــــــــــــﻊ

وخدماتها.
ما نقوم به

ت�ستهدف منتجات وخدمات �أدنوك للتوزيع ثالثة (� )3أنواع
من العمالء� :سائقي املركبات وال�صناعات واملنازل .ويف
حمطات اخلدمة اخلا�صة بها على امتداد الدولة ،تقدم
�أدنوك للتوزيع عدد ًا من املنتجات واخلدمات ،حيث تتوفر
جمموعة وا�سعة من الوقود عايل اجلودة تت�ضمن زيت الغاز
والبنزين اخلايل من الر�صا�ص  (ULG)-95و  ULG-98و ULG-
] 91[E+والكريو�سني ووقود الطائرات  A-1وبنزين الطائرات
( )Avgas 100 LLووقود الدفع النفاث ( )JP-8والزيت الغازي

البحري وزيت الوقود الثقيل  .CST 380كما تت�ضمن
منتجاتنا الغاز الطبيعي امل�ضغوط للمركبات والغاز الطبيعي
للمنازل والفنادق واملطاعم.

لتوفر خدمة الت�سوق املريح للمقيمني من البقالة والفاكهة
واخل�ضروات ف�ض ًال عن �أطعمة وم�شروبات امل�سافرين .كما
نوفر ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال من �أجل اال�ستخدام
املحلي من قبل املنازل واملطاعم وور�ش العمل وا لأعمال
ال�صغرية.

كما نقدم خدمات حتويل املركبات للعمالء الذين يرغبون
مبحركات ثنائية الوقود ،تعمل بالغاز الطبيعي والغازولني
بهدف احلد من انبعاثات الكربون .كما نوفر متاجر الت�سوق
ال�صغرية امللحقة مبحطات الواحة ( )Oasisوخدمة غ�سيل
ال�سيارات والت�شحيم والعناية بال�سيارات.

تقدم خدماتنا للعناية بال�سيارات ،التي يطلق عليها مراكز
خدمة ال�سيارات عمليات الإ�صالح ال�سريعة وال�صيانة
املنتظمة وخدمات مراكز “�سالمة” لفح�ص املركبات.

 -يف جميع املناطق

وتقوم �أدنوك للتوزيع بتحويل جميع حمطات اخلدمة التابعة

وتعمل متاجر الواحة

(365 )Oasis

لها �إىل من�ش�آت �أكرث �سرعة و�سالم ًة من خالل برنامج
“�سمارت” .ويعمل هذا الربنامج وفق تقنيات التعرف
بالرتدد الال�سلكي لتي�سري عمليات التزود بالوقود وبالتايل
احلد من وقت االنتظار بالن�سبة للعمالء .و�ستتم مناق�شة
هذا التطبيق االبتكاري الرائد عاملي ًا بتف�صيل �أكرب يف ف�صل
“ا�سرتاتيجيتنا”.
الحوكمة

ي�شري م�صطلح “احلوكمة” �إىل عملية اتخاذ القرار
والعملية التي يتم من خاللها تنفيذ القرارات .ينبع جناح
�شركتنا وازدهارها و�شفافيتها عن قيادة رئي�سها التنفيذي
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ال�سيد /عبد اهلل �سامل الظاهري .يحر�ص فريق القيادة
التنفيذية على �ضمان فاعلية احلوكمة امل�ؤ�س�سية .ويتكون
الفريق من املدير املايل وبع�ض نواب الرئي�س يف �إدارة
ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية و �إدارة املخاطر ونائب الرئي�س
لإدارة ال�صحة وال�سالمة وا لأمن والبيئة.
مت ت�أ�سي�س فريق القيادة التنفيذية بغر�ض:
• تكوين فريق يتوىل حتقيق �أهداف ال�شركة.
• م�ساعدة الرئي�س التنفيذي يف القيادة العامة و �إدارة
�أدنوك للتوزيع.
• �إدارة عملية املناق�شة واتخاذ القرار حول املبادرات

والق�ضايا بغر�ض حتديد توجه ال�شركة الت�شغيلي
واال�سرتاتيجي.
وميثل ال�شركة �أع�ضاء فريق القيادة التنفيذية �أمام �أدنوك
وجمموعة �شركاتها ملناق�شة ق�ضايا مثل :امليزانية ،وا لأداء،
و �إقرار امل�شاريع ،و �أمور اال�ستدامة ،والتميز الت�شغيلي،
والقيادة ،واالبتكار ،والبحوث والتطوير.
ت�ضمن �أدنوك للتوزيع على حتقيق احلوكمة الر�شيدة من
خالل ح�ضور فريق القيادة التنفيذية وجمل�س ا لإدارة
واللجنة اال�ست�شارية التابعة ملجل�س ا لإدارة.

وتعزز احلوكم ُة الر�شيدة العدالة وامل�شاركة والتعددية
وال�شفافية وامل�ساءلة وحكم القانون على النحو الذي يت�سم
بالفاعلية والكفاءة واال�ستمرارية .ولذلك �أعددنا “مدونة
قواعد ال�سلوك املهني” اخلا�صة بنا ،والتي ت�سري على جميع
املوظفني �أو الوكالء �أو املوزعني �أو اال�ست�شاريني التابعني لنا
�أو �أي جهة خارجية متثل ال�شركة.
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ويت�شكل جمل�س ا لإدارة من �سبعة �أع�ضاء ،وتدعمه
اللجنة اال�ست�شارية التابعة ملجل�س ا لإدارة التي يبلغ
قوامها �ستة �أع�ضاء .جتتمع اللجنة اال�ست�شارية
للمجل�س من مرتني �إىل ثالث مرات �سنوي ًا ملناق�شة
ا لأهداف طويلة ا لأجل وق�صرية ا لأجل.

يمثل الشكل التالي الهيكل التنظيمي
لشركة أدنوك للتوزيع.
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-إدارة ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻄﺎع ا�ﻋﻤﺎل
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻄﺎرات
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻄﺎرات

القيادة

تتلقى �أدنوك للتوزيع توجيهاتها من احلكومة و �أدنوك
وجمل�س ا لإدارة .ويرت �أ�س جمل�س �إدارة �أدنوك للتوزيع
معايل عبد اهلل نا�صر ال�سويدي ،املدير العام لأدنوك.

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ �ﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟ�ﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ أول
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻧﺎﺋﺐ أول
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻧﺎﺋﺐ أول
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺸﺆون
اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة ﻣﺼﺎﻧﻊ ا�ﻧﺘﺎج
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ-داﺋﺮة ا�ﻣﺪاد
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ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة إدارة
ا�ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺋﺐ أول
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺸﺆون
ا�دارﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ أول
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ
وا�ﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وا�ﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻌﻘﻮد
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أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

أعضاء اللجنة االستشارية لمجلس اإلدارة
المنصب

المسمى الوظيفي

معايل عبد اهلل نا�صر ال�سويدي رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام� ،أدنوك.
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ال�سيد �سلطان �أحمد املهريي

ع�ضو

مدير الت�سويق والتكرير� ،أدنوك.

ال�سيد �سيف نا�صر ال�سويدي

ع�ضو

الرئي�س التنفيذي� ،شركة تطوير حقل زاكوم
(زادكو).

االسم

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

ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

المسمى الوظيفي

املدير التنفيذي ،جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار.
الرئي�س التنفيذي ،تكرير.
نائب الرئي�س الأول (لل�ش�ؤون الفنية) ،تكرير.
املدير العام� ،إ�سناد.

االسم

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

المنصب

المسمى الوظيفي

رئي�س اللجنة املدير العام� ،إ�سناد.
مدير موازنة املجموعة و�إدارة التحكم� ،أدنوك.
ع�ضو
النائب الأول للرئي�س (ال�ش�ؤون الإدارية) ،جا�سكو.
ع�ضو
مدير مبيعات منطقة ال�شرق الأق�صى� ،إدارة النفط
ع�ضو
اخلام واملكثفات ،ق�سم الت�سويق والتكرير� ،أدنوك.

االسم

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

المنصب

ع�ضو
ع�ضو

المسمى الوظيفي

النائب الأول للرئي�س( -امل�شاريع) ،احل�صن للغاز.
نائب الرئي�س الأول (لل�ش�ؤون الفنية) ،تكرير.
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نقوم يف �شركة �أدنوك للتوزيع بالرتكيز على حت�سني ا لأداء
الت�شغيلي مع تر�سيخ مبد �أ اال�ستدامة يف ال�شركة .وهذا يعني
اتخاذ خطوات حا�سمة لعدم ا لإ�ضرار بالعاملني يف عمليات
ت�شغيل ال�شركة ومبجتمعنا وبالبيئة يف الوقت الذي نزيد فيه
�أرباحنا� .إن ادارة االعمال ب�أ�سلوب �آمن وفعال هو يف �صميم
مهمتنا .

القسم 02
استراتيجيتنا
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الرسالة

�إننا نحر�ص على تقدمي قيمة لعمالئنا وم�ساهمينا واالهتمام
مبوظفينا وحتمل م�س�ؤوليتنا االجتماعية واالهتمام بالبيئة
واحلفاظ على معايري عالية يف ال�صحة وال�سالمة.

نحتاج يف �أدنوك للتوزيع �إىل حتدي �أنف�سنا للت�أكد دائم ًا من
اتخاذ ا لإجراء ال�صحيح وتطبيق احللول التي من �ش�أنها
م�شاركة املميزات مع جمتمعنا وموظفينا .ال يزال حر�صنا
على ا�ستخدام �أحدث و�سائل التقنية واالبتكار حا�ضر ًا يف
�صلب ا�سرتاتيجيتنا .ومع انتقالنا �إىل بيئات متثل حتدي ًا
متزايد ًا ،ف�إننا ن�ستعني بو�سائل التقنية املتطورة ونتو�صل
�إىل �أ�ساليب مبتكرة لإدارة مواردنا مع االلتزام بامل�س�ؤولية
التامة جتاه املجتمع والبيئة.
تتمثل ر�سالتنا ( )2018-2014يف �أن ن�صبح �شركة رائدة يف
جمال توزيع املنتجات البرتولية من خالل اتخاذ ا لإجراءات

التالية:
عال من �أداء ال�صحة
• احلر�ص على وجود م�ستوى ٍ
وال�سالمة والأمن والبيئة.
• دعم منو ال�شركة ب�شكل م�ستدام.
• احلر�ص على م�صلحة ورفاهية موظفينا وعمالئنا
ومقاولينا واجلمهور ،واحلفاظ على �أ�صول ال�شركة ،من
خالل موظفينا ذوي االلتزام العايل والكفاءة املتميزة.
الرؤية

“أن نكون أكثر مزودي خدمات الطاقة
ً
موثوقية في المنطقة”
وملحقاتها

تتمثل ر �ؤيتا يف الفرتة من � 2014إىل  2018يف احلفاظ
على �سجل حافل يف جمال ال�صحة وال�سالمة وا لأمن
والبيئة من خالل توفري نظام متميز فيما يتعلق بال�ش�ؤون
املالية ور�أ�س املال الب�شري .حتر�ص �أدنوك للتوزيع على
تطوير ال�سيا�سات احلالية وحت�سينها و �إبداء االمتثال
واحلر�ص التام على جوانب ال�صحة وال�سالمة وا لأمن
والبيئة ،التي تدعم �أهدافنا التجارية .وت�ضمن ر �ؤيتنا
حتقيق ما يلي:
• احلد من خمتلف �أنواع احلوادث.

• ا لإبالغ بن�سبة  %100عن خماطر مكان العمل واحلوادث
التي كادت �أن تقع.
• مراقبة �أداء ال�صحة وال�سالمة وا لأمن والبيئة واتخاذ
ا لإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة.
• تطوير كفاءات املوظفني يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة.
• اال�ستعداد حلاالت الطوارئ.
• �إبقاء االلتزام ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة يف قمة ا لأولويات لكافة ا لأن�شطة وا لأعمال.
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القيم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺠﻮدة
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﻗﻴﻤﻨﺎ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
واﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم

إﺣﺘﺮام
اﻟﻔﺮد

اﻟﻌﻤﻴﻞ
أو ً
ﻻ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻨﺰاﻫﺔ
وا�ﻣﺎﻧﺔ

اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ
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استراتيجية الصحة والسالمة واألمن والبيئة

ت�سعى �أدنوك للتوزيع �إىل توفري بيئة عمل �آمنة وتقدمي خدمات
�آمنة لعمالئها واحلفاظ على البيئة .وهذا يتحقق من خالل
التقييم امل�ستمر للمخاطر املتعلقة بال�صحة وال�سالمة وا لأمن
والبيئة والتي قد ت�صيب املوظفني والعمالء والبيئة .ينطوي
ذلك �أي�ض ًا على توفري �إجراءات لتخفيف حدة املخاطر
وحت�سني خطط دائرة ال�صحة وال�سالمة احلالية.
استراتيجية األعمال

تركز �أدنوك للتوزيع على جماالت رئي�سية للنمو :ت�سويق
وتوزيع املنتجات اجلديدة يف النطاق اجلغرايف احلايل،
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وكذلك يف نطاق جغرايف جديد.
مشروعات التوسعة في عام 2014

بادرت �أدنوك للتوزيع ،يف عام  ،2014للتو�سع يف �أن�شطتها من خالل
اعتماد وتوقيع العديد من االتفاقيات وا لإجراءات .وقد �أجنزت
ال�شركة ما يلي:
• التوقيع على اتفاقية امتياز مع جمموعة العليبي لت�شغيل 20
حمطة خدمة على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية يف املواقع
احليوية باملدن مثل الريا�ض ومكة واملدينة.
• البدء يف ت�شغيل مركز جديد لفح�ص املركبات يف منطقة مزيد
مبدينة العني.

• البدء يف ت�شغيل حمطة الو�شاح للخدمة مبدينة الذيد ب�إمارة
ال�شارقة.
• البدء يف ت�شغيل ثالث حمطات م�ؤقتة للخدمة باملنطقة الغربية.
• اال�ستحواذ على حمطة خدمة “�سي .”C
• البدء يف ت�شغيل حمطة خدمة املرف�أ على الطريق الرئي�سي بني
ال�سلع و�أبوظبي.
• ت�شغيل مركز البطني لفح�ص املركبات مبدينة العني.
• �إعادة �إطالق اال�سم التجاري على حمطة خدمة “املدار”،
ال�شارقة.
• �إن�شاء  20حمطة خدمة جديدة.
• التوقيع على اتفاقية مع “ �إينوك” لنقل  25من حمطات اخلدمة
غري العاملة يف ال�شارقة.
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إشراك أصحاب المصلحة

حتظى �أدنوك للتوزيع بامتياز وجود قنوات ات�صال مفتوحة مع
�أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني بعملنا .نظر ًا لطبيعة �أعمالنا ،ف�إن
حمطات اخلدمة التابعة لنا متكننا من فهم �أ�صحاب امل�صلحة
الرئي�سيني وعمالئنا واملجتمع ومن خالل امل�شاركات امل�ستمرة
وا�ستطالعات العمالء التي نقوم بها ،ف�إننا ن�ستطيع فهم �أراء
العمالء وقيمهم .ف�ض ًال عن هذا ،ف�إن معظم عمالئنا هم �أفراد
يف املجتمع ،مبا ميكننا من تكييف عرو�ضنا القيمة مع �أهداف
واحتياجات املجتمع ا لإماراتي ب�شكل عام.
وبا لإ�ضافة �إىل عمالئنا واملجتمع ،ف�إن �أدنوك وجمموعة �شركاتها

من �أ�صحاب امل�صلحة املهمني لأنهم ي�ؤثرون على �أعمالنا من خالل
الأن�شطة الت�شريعية (�أدنوك) ومن خالل تزويدنا مبنتجات املبيعات،
ك�شركة �أبوظبي ل�صناعات الغاز املحدودة (جا�سكو) و�شركة �أبوظبي
لتكرير النفط (تكرير) .كما ن�شارك �أي�ض ًا يف جلان على م�ستوى
ا لإدارة العليا التي ي�شارك فيها �أي�ض ًا جمموعة ال�شركات التابعة
لأدنوك ك�أع�ضاء ملناق�شة املو�ضوعات الهامة مثل جوانب ال�صحة
وال�سالمة وا لأمن والبيئة وامل�شروعات الكربى .ويف النهاية ،ي�ضم
جمل�س ا لإدارة لدينا واللجنة اال�ست�شارية التابعة له �أع�ضا ًء من
جمموعة ال�شركات التابعة لأدنوك مبا ميكننا من �إجراء توا�صل
مبا�شر و�سل�س بيننا فيما يخ�ص جميع اجلوانب .وتختلف �أ�شكال
قنوات االت�صال بيننا وبني �أ�صحاب امل�صالح ،وت�شتمل على:

اال�ستبيانات والزيارات امليدانية واالجتماعات ال�سنوية
وامل�ؤمترات واملن�شورات الإعالنية وبرامج التوعية والرعاية
والندوات املفتوحة.
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ً
مقارنة باألهداف لعام .2014
يبين الشكل أدناه ،أداءنا
ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ

ﻧﻤﻮ ا�ﻳﺮادات
وﺗﻌﻈﻴﻢ ا�رﺑﺎح

اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ 390
ﻣﻮاﻃﻦ إﻣﺎراﺗﻲ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﺟﺘﻴﺎز ﻫﺬا اﻟﻬﺪف
ﺑﻤﻘﺪار  %21وﺗﻮﻇﻴﻒ  472ﻣﻮاﻃﻨ�.

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻗﺪﻣﺖ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 485,994ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎم .2014
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وﻗﻌﺖ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ دوﻟﺔ ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

ﻗﺎﻣﺖ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ) (GPSﻓﻲ أﺳﻄﻮل ﻧﺎﻗﻼﺗﻬﺎ

ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺮدد اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﺧﺪﻣﺔ ”ﺳﻤﺎرت“ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤ ّ
ﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮة اﻟﻀﺎرة.
ﻓﻲ ا�ﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ُ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ا�ﺻﺎﺑﺎت واﻟﺤﻮادث
أﻧﺠﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ  33,300,000ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2014دون وﻗﻮع أي وﻓﻴﺎت ووﻗﻮع  6ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑﺔ أدت ﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺤﺎدث ،ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﻮدان إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءات
ﻛﺎن ﻣﻌﺪل ﺗﺮك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2014ﻫﻮ  %1.6ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم
 2013إﻟﻰ .%4.5

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
أﺟﺮت أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﺧﻤﺴﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻟﻠﺮأي ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ
اﻟﻌﻤﻼء ﻧﺴﺒﺔ .%93

دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:

ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺬﻛﻴﺔ

ت�سعى �أدنوك للتوزيع دائم ًا �إىل اال�ستعانة بو�سائل التقنية املتطورة
لتح�سني خدمة العمالء املقدمة يف حمطات التزويد بالوقود التابعة لها.
قمنا بتطوير حمطات “�سمارت” التي ت�ستعني ب�أحدث و�سائل التقنية مبا
ي�ساعد يف تقليل �أوقات االنتظار على م�ضخات الوقود بن�سبة  .%50ال
يوجد موظفني يف حمطات اخلدمة الذكية وهذا من �ش�أنه عدم تعر�ض
العاملني يف حمطات اخلدمة �إىل املركبات الع�ضوية املتطايرة.
تعمل املحطات الذكية بتقنية التعرف بالرتدد الال�سلكي مبا يعمل على
دفع قيمة الوقود ب�شكل �سريع وفاعل من احل�ساب املدفوع مقدم ًا الذي
يتم التحكم فيه با�ستخدام �أجهزة الهواتف املتحركة و�أجهزة احلا�سوب
املحمولة و �أجهزة احلا�سوب اللوحية .تتعرف عالمة التعرف بالرتدد

أدﻧـــــــــﻮك ﻟﻠﺘـﻮزﻳــــــــــــﻊ

الال�سلكي املوجودة على فوهة خرطوم الوقود على العالمة املوجود يف
خزان وقود ال�سيارة مبا ي�سمح بالدفع ملدة ترتاوح من � 10إىل  15ثانية،
مبا يقلل من االزدحام وتعطل �أن�شطة عمالئنا اليومية .كما تقلل تقنية
التعرف بالرتدد الال�سلكي �أي�ض ًا من االنبعاثات حيث ال تقف ال�سيارات
يف �صفوف لفرتات طويلة.
ف�ض ًال عن ذلك ،ال ميكن ارتكاب جرائم االحتيال حيث �أن عملية الدفع
تتم قبل �ضخ الوقود �إىل ال�سيارة .من �إطالق هذه املبادرة ب�شكل جتريبي يف
حمطة خدمة (م  )36املوجودة يف منطقة امل�صفح .نظر ًا لنجاح امل�شروع
التجريبي� ،سيتم تعميم و �إ�ضافة هذه اخلدمة املتطورة �إىل  200حمطة
خدمة �أخرى تابعة لأدنوك للتوزيع على م�ستوى الدولة يف غ�ضون ال�سنوات
اخلم�س القادمة.
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القسم 03
بيئتنا
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�إننا نركز على احلد من الت�أثري الواقع على
بيئتنا يف الوقت الذي نعظم فيه القيمة
املقدمة للعمالء .نحن ن�سعى �إىل حماية
املوارد الطبيعية ذات القيمة من خالل
احلفاظ على الطاقة واحلد من ا�ستهالك
املياه وكذلك تقليل �إنتاج النفايات� .إننا
نتفهم احلاجة للوفاء بالطلب العاملي على
الطاقة اليوم ،فيما ن�ستمر بحماية بيئتنا
لأجيال امل�ستقبل.

الطاقة

�إن ا�ستهالك الطاقة يف �شركتنا �أمر حتمي ال مفر منه .مبا يف ذلك
ا�ستخدام الطاقة املبا�شرة وغري املبا�شرة.
• فالطاقة املبا�شرة هي الطاقة التي ت�ستهلكها ال�شركة ومنتجاتها
وخدماتها والتي هي الوقود الذي ي�ستهلكه �أ�سطول مركباتنا.
• وغري املبا�شرة ت�شمل ا�ستخدام الطاقة التي ت�ستهلكها خدماتنا
ا لأخرى و �أن�شطتنا مبا فيها الطاقة والكهرباء التي تقدمها
امل�صادر اخلارجية.

‘من أجل مستقبل أكثر استدامة’

شكل  3.1استهالك الطاقة في السنوات
الخمس الماضية

تلتزم �أدنوك للتوزيع باحلد من ا�ستهالكها للطاقة بهدف حماية
البيئة على ال�صعيد املحلي وا لإقليمي .ومع ذلك ،باملقارنة بعام
 ،2014ازداد ا�ستهالكنا للطاقة املبا�شرة وغري املبا�شرة نتيجة
للتو�سعة االقت�صادية يف املناطق خارج �إمارة �أبوظبي ،على �سبيل
املثال� ،إن�شاء  75حمطة خدمة جديدة يف ال�شارقة وا لإمارات
ال�شمالية .وي�شري ال�شكل )� (3.1إىل توجه �إجمايل ا�ستهالكنا
للطاقة يف ا لأعوام اخلم�س ا لأخرية.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﺑﺎﻟﺠﻴﺠﺎ ﺟﻮل(

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﺑﺎﻟﺠﻴﺠﺎ ﺟﻮل(

2,044,238
1,522,889

415,672

415,572

840,850

300,015
204,376

238,339
2011

2010

2011

2012

2013

2014

681,090

2012

2013

2014

ومن ناحية �أخرىُ ،طبق العديد من معايري احلفاظ على
الطاقة يف  ،2014على �سبيل املثال ،مت ا�ستبدال جميع
م�صابيح ا لإنارة يف حمطات خدمة �شركة �أدنوك للتوزيع

مب�صابيح موفرة للطاقه ) .(LEDومن
املتوقع �أن تقلل امل�صابيح اجلديدة
ا�ستهالك الطاقة مبعدل  %30تقريب ًا .
عالو ًة على ذلك ،قد �ساعدتنا حمطتا
اخلدمة “اخل�ضراء” يف جزيرة يا�س -
يا�س  1ويا�س  2التي مت تد�شينهما يف
 2013على احلفاظ على  6,480جيجا
جول من الطاقة يف ( 2014راجع درا�سة
حالة :حمطات اخلدمة امل�ستدامة).

ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
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يف  2014د�شنت �شركة �أدنوك للتوزيع �أوىل حمطات اخلدمة
امل�ستدامة اخلا�صة بها ،جزيرة يا�س  1وجزيرة يا�س .2
وقد قدمت هاتان املحطتان خدمات مالئمة للبيئة و �أظهرتا
كفاءة عالية يف ا�ستخدام املياه والطاقة .وقد مت ت�صميم
حمطات اخلدمة مبا يوافق �أف�ضل املعايري املتعارف عليها
عاملي ًا وحالي ًا ت�سعى �شركة �أدنوك للتوزيع �إىل احل�صول على
ال�شهادة الذهبية للريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة.
دراسة حالة:

محطات الخدمة
المستدامة
ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
اﺳﺘـﺪاﻣـــــــﺔ
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مت �إن�شاء املحطتني با�ستخدام مواد بناء ذات كفاءة
للحفاظ على الطاقة� ،أكرث من  %50من املواد امل�ستخدمة
منتجة يف امل�صانع املحلية .على �سبيل املثال ،مت ا�ستخدام

قوالب اخلر�سانة امل�سلحة ذات �سمك  50ميلمرت من عازل
البويل �سرتين االنبثاقي بد ًال من �أ�سقف ال�سطح ال�صلبة
التقليدية بهدف تقليل التبادل احلراري داخل مباين
حمطات اخلدمة مما �ساعد يف احلد من ا�ستهالك الطاقة
بن�سبة .%30
تدوم جميع جتهيزات ا لإنارة من م�صابيح موفرة للطاقة
حتى � 10سنوات وت�ستهلك � %80أقل من الطاقة مقارنة
ب�أجهزة ا لإنارة التقليدية .وحتتوي معدات املحافظة على
املياه املركبة يف حمطات اخلدمة على �أجهزة حتكم �آلية
تقلل من ا�ستهالك املياه بن�سبة �أكرث من  .%35وعالوة على

ذلك ،يتم �إعادة معاجلة �أكرث من  %80من املياه امل�ستخدمة
يف غ�سيل ال�سيارات يف املوقع .تهدف الت�صميمات ا لأخرى
�إىل زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه والطاقة مبا يف ذلك
مر�شحات الهواء املالئمة للبيئة وحمطات �شحن املركبات
الكهربائية ومكيفات الهواء عالية الكفاءة يف احلفاظ
على الطاقة وكذلك النمو امل�ستدام للنباتات الذي يتطلب
حد �أدنى من الري وخزانات الوقود مزدوجة اجلدار ملنع
تلويث املياه اجلوفية واملظالت لأكرث من  %50من مواقف
ال�سيارات للتظليل على املركبات.

التغير المناخي

هدفنا هو احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة وا لأثر الكربوين
لكل فرد .لذلك قمنا بتطبيق �أنظمة ا�سرتجاع ا لأبخرة يف عدة
مواقع الحتجاز االنبعاثات التي تنطلق �إىل الغالف اجلوي �أثناء
�ضخ الوقود .بد �أ توجه ت�سجيل االنبعاثات يف  ،2013و�سوف يتم
املحافظة على ال�سجالت خالل ال�سنوات القادمة مع تركيب
جتهيزات �أنظمة ا�سرتجاع البخار يف جميع املواقع وحمطات
اخلدمة للدرا�سات امل�ستقبلية.
وبا لإ�ضافة �إىل ذلك ،يف  ،2014متكنت �شركة �أدنوك للتوزيع من
حتقيق انخفا�ض  6,251طن من مكافئات غاز ثاين �أك�سيد الكربون

يف انبعاثات الغازات الدفيئة .ومت حتقيق ذلك عن طريق حتويل
وقود املركبات العامة (خا�ص ًة �سيارات ا لأجرة) من البنزين �إىل
الغاز الطبيعي للمركبات.
“توفير  6,251طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد
الكربون من خالل تحويل الوقود”

ازدادت انبعاثات الغازات الدفيئة �إىل  %180نتيجة لتد�شني
حمطات خدمة جديدة والتو�سعة ا لإ�ستثمارية ا لأخرى يف �أنحاء
ا لإمارات العربية املتحدة .وقد و�صل �إجمايل كمية االنبعاثات �إىل
 963,428من مكافئ غاز ثاين �أك�سيد الكربون حيث يتم �إنتاج %5

منها من امل�صادر املبا�شرة .تنتج االنبعاثات املبا�شرة من
ا�ستهالك ال�شركة للطاقة املبا�شرة .بينما تنتج االنبعاثات
غري املبا�شرة من خدمات ال�شركة ا لأخرى� .شركة �أدنوك
للتوزيع على دراية ب�ضرورة احلد من انبعاثات الغازات
الدفيئة اخلا�صة بها نظر ًا لل�ضرر احلايل وامل�ستقبلي على
البيئة واملجتمع واالقت�صاد .ولذلك ،التزمت �شركة �أدنوك
للتوزيع بتقدمي تقنيات ابتكار لتلبية الطلب املتزايد دون
امل�ساومة على البيئة وال�صحة العامة.
“نحن ملتزمون نحو تطبيق كل ما هو صالح
للبيئة في كل شيء نقوم به”
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الكربيت هو مكون يتولد ب�صورة طبيعية من النفط اخلام ويوجد يف كل من
وقودي البنزين والديزل .وينبعث الكربيت خالل ا�ستهالك الوقود يف املركبات
على �شكل ثاين �أك�سيد الكربيت �أو مادة ج�سيمات الكربيتات مما ي�سبب م�شاكل
�صحية للإن�سان ويقلل من جودة الهواء .وللحد من هذه الت�أثريات ،قدمت
�شركة �أدنوك للتوزيع وقود ديزل منخف�ض الكربيت ُمعاد ت�شكيله يحتوي على
 10جزء يف املليون من الكربيت بدي ًال عن املنتج الذي يحتوي على  500جزء
يف املليون.
دراسة حالة:

وقود الديزل
منخفض الكبريت
ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
اﺳﺘـﺪاﻣـــــــﺔ
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وبتقدمي منتج الديزل ذي اجلودة العالية وا لأكرث ا�ستدامة ،ت�سعى �شركة �أدنوك
للتوزيع �إىل لعب دور �أكرب يف تقليل ا لآثار ال�ضارة النبعاثات وقود الديزل على

املجتمع والبيئة على كل من ال�صعيدين ا لإقليمي ،يف املدن واملناطق ال�صناعية
والطرق ،والعاملي .كما �سي�ساعد وقود الديزل منخف�ض الكربيت ذو الكفاءة
يف تعزيز وا�ستمرار �أداء املحرك.
�إن طرح وقود الديزل منخف�ض الكربيت يجعل ا لإمارات العربية املتحدة
الدولة ا لأوىل يف ال�شرق ا لأو�سط التي تطبق اال�ستخدام ا لإجباري للديزل
منخف�ض الكربيت ووقف انتاج املنتج احلايل .وكان هذا وفق ًا لقرار جمل�س
الوزراء يف ا لإمارات لو�ضع موا�صفات معيارية ملنتجات الديزل كجزء من
ا لإر�شادات املحدثة التي �أعلنتها هيئة االمارات للموا�صفات واملقايي�س.

المياه

من نحو  %6.3من املعدل العاملي ،يحتوي ال�شرق ا لأو�سط و�شمال
�أفريقيا فقط  %1.4من مياه العامل العذبة املتجددة .وي�شكل
هذا حتدي ًا عظيما على ال�صناعات وا لأن�شطة اخلا�صة با�ستهالك
املياه .با لإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�صبح القوانني �أكرث �صرامة وتزداد
التكلفة البيئية واملالية ال�ستخدام املياه .ولهذا ،تلعب �شركة
�أدنوك للتوزيع دور ًا حيوي ًا يف احلفاظ على موارد املياه و �إدارتها
من خالل �إجراءات تقليل ا�ستخدام املياه و �إعادة معاجلتها.
يف عام  ،2014كان �إجمايل حجم املياه ا ملُعاد تدويرها
وا�ستخدامها من جانب ال�شركة  65,795مرت ًا مكعب ًا  .وقد حت�سن

هذا ،ب�شكل �أ�سا�سي ،الن�شاط اخلا�ص مبياه غ�سيل ال�سيارات
اخلا�صة بنا وذلك بتقدمي نظام �إعادة معاجلة املياه الذي
يتيح لنا �إعادة معاجلة وا�ستخدام املياه بن�سبة ت�صل �إىل %80
من املياه امل�ستهلكة خالل غ�سيل ال�سيارات .ف�ض ًال عن �إعادة
معاجلة وا�ستخدام املياه ،فنحن ننفذ ح ًال ب�سيط ًا ولكنه جذري
للحد من ا�ستهالك املياه يف جميع حمطات اخلدمة التابعة
لنا بن�سبة  . %40وبا�ستخدام “�صنابري املياه العاملة باللم�سة
الواحدة”� ،سنتمكن من توفري  2.5مليون مرت مكعب من املياه
العذبة �سنوي ًا .
يف العام

2014

 997,648مرت مكعب .اما كمية املياه املعادة اال�ستعمال
كانت  65,795مرت مكعب .متكنا من تقليل حدة طلبنا
للمياه عن طريق �إعادة معاجلاتها وا�ستخدامه وعن طريق
رفع م�ستوى ن�شاطنا من خالل �إدخال نظام �إعادة تدوير
مياه تنظيف ال�سيارات يف املحطات.

كان ا�ستهالكنا للمياه من م�صدر املياه البلدية

ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
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تعد ا لإدارة امل�ستدامة للمياه مهمة للحفاظ على املوارد املائية القليلة
املتاحة لال�ستهالك الب�شري .ويعترب ذلك �أولوية خا�صة يف منطقة ال�شرق
ا لأو�سط حيث يتم انتاج اجلزء ا لأكرب من املياه عن طريق التحلية التي
تعد من �أكرث م�صادر املياه كلفة و �أقلها ا�ستدامة.
دراسة حالة:

صنابير المياه
العاملة
با للمسة
الواحدة
ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
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وت�سعى �شركة �أدنوك للتوزيع جاهدة للحد من ا�ستهالك املياه حيثما
�أمكن ذلك.
ويتم يف املتو�سط ا�ستهالك كمية مياه ت�صل �إىل  17,000مرت مكعب يومي ًا
يف حمطات اخلدمة التابعة ل�شركة �أندوك للتوزيع على امتداد الدولة.
وبغية حتقيق خف�ض كبري لهذا الرقم ،مت تزويد  80حمطة من حمطات

اخلدمة التابعة ل�شركة �أدنوك للتوزيع يف �أبوظبي بتقنية «�صنابري املياه
باللم�سة الواحدة» عام  .2014و�سيتم تركيب تلك ال�صنابري يف جميع
حمطات اخلدمة التابعة ل�شركة �أدنوك للتوزيع ،البالغ عددها 285
حمطة بحلول نهاية  ،2015مما يقلل �إجمايل ا�ستهالك املياه بن�سبة
 %40تقريب ًا يف مرافق ال�شركة .و�سيوفر ذلك  2.5مليون مرت مكعب من
املياه العذبة �سنوي ًا .

خفض النفايات

دائم ًا ما ي�شكل خف�ض كمية النفايات جزء ًا من �أهداف
ال�شركة .وي ُنظر لها حالي ًا على �أنها ظاهرة خطرة حتتاج
�إىل التوعية عن طريق تبني �أ�ساليب منا�سبة وخا�صة �أو
�سيا�سات لإدارة النفايات.
تهدف �شركتنا �إىل خف�ض كمية النفايات الناجتة بن�سبة
� %5سنوي ًا من خالل تبني خطة قيا�سية لإدارة النفايات
يف جميع دوائر ال�شركة.

وقد ازدادت هذه ال�سنة كميات النفايات
الناجتة نتيجة تو�سع ومنو �شركة �أدنوك
للتوزيع واملحطات التابعة لها يف جميع
�أنحاء ا لإمارات العربية املتحدة (راجع
ال�شكل  .)3.2ويف  ،2015نخطط للعمل
مبا�شر ًة مع مركز �إدارة النفايات -
�أبوظبي لو�ضع �أهداف خا�صة بتخفي�ض
النفايات ولتطوير وتنفيذ خطة �شاملة
لإدارة النفايات.

شكل  3.2كمية النفايات الناتجة في عامي
()2014-2013
2014

2013
56,400

21,494
16,012
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة )ﺑﺎﻟﻄﻦ(

42,016
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة )ﺑﺎﻟﻄﻦ(
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تعترب الزيادة يف كمية النفايات الناجتة يف حدها
ا لأدنى مقارن ًة بتو�سع وتطور ن�شاطات ال�شركة .وتبذل
�شركة �أدنوك للتوزيع ق�صارى جهدها لتعزيز خطتها
احلالية لإدارة النفايات ،وت�شجيع املقاولني على
�إعادة معاجلة وا�ستخدام املواد ا لإن�شائية ب�شكل ف ّعال
يف مواقع البناء .وقد حقق مقاولونا ن�سبة من �إعادة
معاجلة وا�ستخدام مواد ا لإن�شاء ت�صل �إىل . %50
النقل

تُعد و�سائل النقل �أحد الركائز ا لأ�سا�سية لالقت�صاد

ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
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والتجارة .وفيما مت�ضي ال�شركة يف طريقها نحو النمو،
�سيتم قطع م�سافات �أطول يف الوقت الذي نقدم فيه
منتجاتنا ل�شبكة من املحطات املتنامية وا لآخذة
باالت�ساع .وت�ؤدي هذه الزيادة يف امل�سافات املقطوعة
�إىل ارتفاع ملحوظ يف الت�أثريات البيئية ب�سبب ا�ستهالك
الطاقة واالنبعاثات  -وهذه �أحد �أكرب التحديات التي
تواجهها ال�شركة .ومع ذلك ،فقد �أطلقنا م�شروع خط
�أنابيب على امتداد  82كيلو مرت من م�صفاة الروي�س
�إىل م�ستودعات ال�شركة مبدينة زايد .ويوفر م�شروع
خط ا لأنابيب بني امل�صفاة وامل�ستودع م�سافة  1.6مليون

كيلو مرت تقطعها �صهاريج ال�شركة من خالل
رحلة ذهاب ًا و �إياب ًا .

4,500

شكل  3.3المسافة المقطوعة في .2014

 34,409,431ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ

وقد ازدادت الطاقة امل�ستهلكة ب�سبب عمليات
النقل خالل ال�سنة م�سجل ًة �إجمايل
غيغا جول.

415,672.5

ونظر ًا لهذه الزيادة ،طورت �شركة �أدنوك
للتوزيع ا�سرتاتيجية �إدارة طاقة تركز على
ا�ستبدال الوقود ال�سائل احلايل بوقود الغاز
الطبيعي وترقية �أ�سطولنا مبركبات �أكرث
كفاءة.

ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
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تنوع الموظفين

يف �أدنوك للتوزيع نحن ن�ؤمن �أن جميع اجلهود التي يبذلها
املوظفني لدينا تحُ �سب كم�ساهمة يف �إزدهار ال�شركة.

القسم 04
موظفونا
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تلقى املواهب يف �شركة �أدنوك للتوزيع كل التقدير
بغ�ض النظر عن عرق �صاحبها �أو �سنه �أو جن�سه .فتنوع
قدرات وم�ؤهالت موظفينا هو ما يدعم قوتنا ك�أ�صحاب
عمل وكموردين.

الشكل ( )4.1التوزيع المحلي في 2014

14%
86%

الشكل ( )4.2التوزيع وفقًا للعمر في 2014

أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  50ﻋﺎم 4%

اﻣﺎراﺗﻴﻮن

ﻣﻦ  30إﻟﻰ  50ﻋﺎم 39%

اﻟﻮاﻓﺪون

أﻗﻞ ﻣﻦ  30ﻋﺎم

“أفضل األعمال ما ينتج عن الفريق المتعاون”

57%

الشكل ( )4.3توزيع فئات الموظفين في 2014

11952
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
ا�دارة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ا�دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ

119
27

المساواة في الدخل بين الرجال والنساء

تُعد �أدنوك للتوزيع �شركة رائدة يف توفري بيئة من التميز
ملوظفيها مبا توفره من بيئة عمل مريحة وجمزية.

وي�شمل ذلك مكاف�آت ترتبط با لأداء والتزام ًا بالتنوع
وامل�ساواة .وت�ؤمن �أدنوك للتوزيع ب�أن الفريق املتنوع
واملتمتع بامل�ساواة يعزز ا لأعمال الناجحة املزدهرة.
التدريب والتطوير

ت�ؤمن �شركة �أدنوك للتوزيع �أن تدريب وتطوير
املوظفني ميثل دافع ًا حيويا للنجاح .يعترب التدريب
والتطوير يف �شركة �أدنوك للتوزيع �ضمان الو�صول
للتناف�س يف ال�سوق ورفع م�ستوى ال�سالمة وال�صحة
بني املوظفني وكذلك �إتاحة الفر�ص للتطوير املهني
والنمو ال�شخ�صي .ولذلك ،تلتزم �شركتنا بتقدمي

أدﻧـــــــــﻮك ﻟﻠﺘـﻮزﻳــــــــــــﻊ

متوي ًال كبري ًا لربامج التدريب اخلارجي والداخلي.
بلغت �ساعات التدريب التي خ�ضع لها موظفونا �إىل
�ساعة بكلفة �إجمالية بلغت  2,069,405درهم �إماراتي.

485,994

الشكل ( )4.4فئة الموظفين
الذين تم تدريبهم في 2014
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
 483324ﺳﺎﻋﺔ
ا�دارة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 1959ﺳﺎﻋﺔ
ا�دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ  711ﺳﺎﻋﺔ
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معدل ترك الموظفين لعملهم

نحاول دائم ًا يف �شركة �أدنوك للتوزيع توفري بيئة عمل
منا�سبة والئقة ملوظفينا من خالل �إجراء مراجعات
تقييم لأدائهم .فنحن نقي�س جناحنا من خالل معدل
ترك املوظفني لعملهم ،الذي بلغت ن�سبته  %1.6يف عام
 2014مقارن ًة بن�سبة  %4.5عام .2013
ول�ضمان ح�صول املوظفني على مهنة مكتملة داخل
ال�شركة ،ف�إنهم يتلقون مراجعات تقييم �أداء وذلك خللق
بيئة عمل ُم�شجعة و ُمر�ضية.

ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
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“تلقى  100%من موظفينا تقييمًا رسميًا
ألدائهم ومراجعة له في عام ”2014
51%
46%

الشكل ( )4.5توزيع الموظفين
الذين تركوا الشركة عام 2014

3%

أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  50ﻋﺎم
ﻣﻦ  30إﻟﻰ  50ﻋﺎم
أﻗﻞ ﻣﻦ  30ﻋﺎم

حقوق الموظفين

املوظفني تت�سم باخل�صو�صية وال�سرية ،حيث يتم �إر�سال �أية
�شكاوي �أو تظلمات �إىل دائرة املوارد الب�شرية من خالل قناة
ت�ضمن اخل�صو�صية .يحق جلميع موظفينا ا�ستخدام هذا
النظام .ولكن من اجلدير بالذكر �أنه ال يوجد �أي حاالت من
التمييز �أو عدم مراعاة حقوق ا لإن�سان.

اخلا�ص� .إنها متثل �إحدى توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ا لأ�سا�سية مل�ساعدة املواطنني ا لإماراتيني يف احل�صول على حياة
كرمية وفر�ص مهنية منا�سبة .وا�ستجاب ًة لهذه املبادرة ،تعهدت �أدنوك
للتوزيع بتوظيف �ألف من املواطنني املحليني يف العديد من من�ش�آتها
ا ملتنو عة .

�إننا نقدم املميزات ملوظفينا ون�ضمن �أن تكون جزء ًا من نظام
�إدارة العمال لدينا .وي�شتمل هذا النظام على �آلية لتظلم

توظيف المواطنين

“ �أب�شر” عبارة عن مبادرة على امل�ستوى الوطني تقوم
بالرتكيز على ت�شجيع ا لإماراتيني على االلتحاق بالقوى
العاملة .لقد مت �إطالق هذه املبادرة يف عام  2012بهدف
زيادة عدد ا لإماراتيني يف احلكومة و�شركات القطاع

خططت �شركتنا لتوظيف  390مواطن ًا عام  ،2014وذلك ا�ستجابة ملبادرة
“ �أب�شر” للتوطني .وقد مت جتاوز هذا العدد بن�سبة  %21بتوظيف 472
مواطن ًا بينهم  134امر �أة .وقد زاد �إجمايل عدد املواطنني ا لإماراتيني
العاملني يف ال�شركة ليتجاوز العدد امل�ستهدف البالغ  1,577موظف ًا يف
عام  .2014ويبني اجلدول � 4.1أهداف التوطني لل�شركة يف الفرتة من

� 2015إىل .2018
الجدول ( )4.1أهداف التوطين ()2018-2014

التفاصيل

العمالة خارج حمطات اخلدمة
�إجمايل املواطنني الإماراتيني
عدد املواطنني الإماراتيني امللتحقني
بال�شركة
عمالة حمطات اخلدمة

2018 2017 2016 2015 2014
2,725

3,133

3,603

4,144

4,766

1,577

1,928

2,271

2,608

2,903

390

390

390

390

354

7,152

12,527 11,349 10,122 8,844
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رسالة الصحة والسالمة واألمن والبيئة

تعترب �أدنوك للتوزيع �أن ال�صحة وال�سالمة وا لأمن والبيئة
ت�أتي �ضمن �أولوياتها .ويتم �ضمان ا لإلتزام ملعايري
ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف كافة حمطات اخلدمة
وامل�ستودعات من خالل نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة الذي نطبقه.
وجتري مراجعة نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
ب�صفة دورية ملراقبة م�ستوى االلتزام با لإجراءات .كما يتم
فح�ص االلتزام لأحدث املعايري الدولية و �أف�ضل ا لإجراءات
واملمار�سات يف جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
اﺳﺘـﺪاﻣـــــــﺔ
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لقد �أدى نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة �إىل
�إن�شاء حلول ابتكارية فيما يتعلق ببع�ض ا لأمور التي تهدد
ال�سالمة .مت �إطالق “ا لإبالغ عن مالحظات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة” (عني ال�صقر) يف عام .2014
يت�ضمن هذا النظام �آلية لتوقع احلوادث التي تو�شك
على الوقوع كيال تتطور �إىل حوادث فعلية� .إن ا لإبالغ عن
املالحظات اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة والبيئة يقلل من
احلوادث ويقدم فر�ص تدريب ذهبية ملوظفينا حلماية
�أفراد املجتمع �أثناء ا�ستخدامهم للمرافق اخلا�صة
بال�شركة� .سيتم حتديث نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة
وا لأمن والبيئة يف الفرتة من � 2015إىل � .2016سنح�صل

على �شهادتي ا لآيزو  14001و  18001 OHSASبحلول
نهاية عام  .2015لقد ثبت �أن برنامج “عني ال�صقر”
�أداة مفيدة جد ًا ا�ستناد ًا �إىل االعتبارات التالية:
• ميكن التنب�ؤ مبعظم احلوادث قبل وقوعها من خالل درا�سة
احلوادث التي �أو�شكت على الوقوع والأفعال والظروف غري
ا لآمنة.
• الفرق بني احلدث الذي �أو�شك على الوقوع والإ�صابات
اخلطرة قد ال يتعدى جزء ًا من البو�صة �أو جزء ًا من
الثانية.
• احلوادث التي �أو�شكت على الوقوع هي �أ�شبه براية حمراء

تنبهنا لوجود خط�أ ما ،يتطلب اتخاذ �إجراء فوري.
السالمة

�إن �سالمة عمالءنا وموظفينا ومن�ش�آتنا متثل �أهمية
كربى لنا� .إن ال�شركة تدرك امل�شكالت التي تواجه
ال�سالمة واملخاطر املوجودة يف من�ش�آتنا ،وخا�صة يف
حمطات اخلدمة .نظر ًا لأن حمطات اخلدمة متثل واجهه
ال�شركة التجارية ،ف�إنه من ال�ضروري حت�سني وتطوير
ا لأ�ساليب ا لأمنية وا لإجرائية با�ستمرار لإدارة املخاطر
واحليلولة دون تطورها �إىل حوادث.

يخ�ضع العاملون يف جميع مواقع �شركة �أدنوك للتوزيع �إىل
التدريب على جوانب ال�صحة وال�سالمة العامة يف مكان العمل.
وي�شمل ذلك ت�صاريح العمل وا لإبالغ عن احلوادث و �إجراء
التحقيقات و �إدارة ا لأزمات وا لإخالء واال�ستجابة يف حاالت
الطوارئ وغريها من جوانب ال�سالمة العامة.
لتعزيز �أ�ساليب ال�سالمة التي تتبعها �أدنوك للتوزيع حالي ًا  ،ف�إننا
نحر�ص على تقدمي ندوات ودورات تدريبية ت�شتمل على:
• مكافحة احلرائق
• زيادة الوعي ال�صحي
• الأنظمة الأمنية
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يوجد فريق من املتخ�ص�صني امل�ؤهلني يف جمال ال�صحة
وال�سالمة وا لأمن والبيئة يف دائرة ال�صحة وال�سالمة
وا لأمن والبيئة التابعة لل�شركة ل�ضمان التزام املوظفني
والعمالء واملقاولني للمعايري الدولية عالية التطور .ت�شتمل
هذه املعايري على قوانني و �أنظمة ممار�سة ا لأعمال اخلا�صة
بال�صحة وال�سالمة والبيئة التي تتبعها �أدنوك واملنظمة
الدولية للتوحيد القيا�سي  14001واخلدمات اال�ست�شارية
اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية  .18001ف�ض ًال عن
هذا ،تخ�ضع جميع امل�شاريع التي نقوم بها �إىل تقييم خماطر
ال�صحة وال�سالمة والبيئة من خالل �إجراء تقييم ا لأثر
الواقع على ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

ﺗﻘــﺮﻳــــﺮ
اﺳﺘـﺪاﻣـــــــﺔ
38

لقد قمنا بت�ضمني �أهداف �سنوية لل�سالمة للرتكيز
ب�شكل �إ�ضايف على هذا اجلانب احليوي من اال�ستدامة
واال�ستمرار يف حت�سني م�ستوى ا لأداء الذي نقدمه .مت
حتديد ا لأهداف وحتقيقها فيما يتعلق مبعيارين من
معايري ال�سالمة هما معدل تكرار ا لإ�صابات امل�ؤدية �إىل
وقت فاقد و �إجمايل معدل احلوادث امل�سجلة فيما يتعلق
باملوظفني واملقاولني التابعني لنا .يبني اجلدول 4 .3
�أداء ال�سالمة لعام  ،2014وخا�صة الهدف يف مقابل
املتحقق فعلي ًا .

الجدول ( )4.3أداء السالمة لعام 2014

(الهدف مقابل المتحقق فعليًا)
الوصف

معدل تكرار الإ�صابات امل�ضيعة
للوقت يف �أدنوك للتوزيع
املعدل الإجمايل للحوادث
امل�سجلة يف �أدنوك للتوزيع
املعدل الإجمايل للحوادث
امل�سجلة اخلا�صة باملقاولني

الهدف

المحقق
فعليًا

0.35

0.16

0.54

0.16

4.41

0.24

لقد كان �أدا �ؤنا يف جمال ال�سالمة يف عام
ا�ستثنائي ًا  ،حيث �أجنزنا  33.3مليون �ساعة عمل
(ك�شركة ومقاولني) .كما متكنا �أي�ض ًا من تنفيذ
 18مترين ًا حول اجلاهزية واال�ستجابة حلاالت
الطوارئ يف العديد من املواقع ،وذلك باال�شرتاك
مع �إدارة الدفاع املدين و�شركة تكرير وغريها
من اجلهات التي ت�شاركنا يف اال�ستجابة حلاالت
الطوارئ .ف�ض ًال عن ذلك ،قمنا �أي�ض ًا ي�إجراء
 25مترين ًا على ا لإخالء .يبني اجلدول � 4.4أداء
ال�سالمة يف الفرتة من � 2012إىل .2014

2014

الجدول ( )4.4أداء السالمة في الفترة
من  2012إلى 2014
إحصائيات السالمة

حوادث خطرة
حوادث طفيفة
احلاالت التي �أو�شكت على الوقوع
حاالت الوفاة
حاالت الوقت ال�ضائع
حاالت العالج الطبي

2014 2013 2012
2

0

0

88

86

96

347

967

1,709

0

0

0

4

8

6

4

1

0
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دراسة حالة:

ا لتنفـــس
بثـقـــة
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متثل انبعاثات بخار الغازولني يف حمطات اخلدمة واملحطات
النهائية م�صدر ًا كبري ًا ومتزايد ًا للتلوث الهوائي يف �إمارة
�أبوظبي .وهذا ميثل قلق ًا على وجه اخل�صو�ص �إىل �أدنوك
للتوزيع نظر ًا للعدد الكبري من املوظفني املعر�ضني للأبخرة
ب�شكل يومي .كما �أن هذا ي�شكل م�شكلة كبرية متعلقة ب�أمور
ال�سالمة ب�سبب خطر اندالع احلرائق.
بهدف الق�ضاء على هذه امل�شكلة ،تطوعنا برتكيب �أنظمة
لتجميع البخار يف  28حمطة ويف �أحد امل�ستودعات لتجميع
البخار �أثناء التعامل مع املنتج� .أدى ذلك �إىل وجود مميزات
مبا�شرة من خالل احلد من التعر�ض ال�شخ�صي للمواد

ال�ضارة وتقليل ا لأثار البيئية الناجمة عن هذه االنبعاثات .كما
�أدى هذا �إىل ا�سرتجاع  1,000,000لرت من الغازولني من حمطات
اخلدمة و  180,000لرت من امل�ستودع يف العام .يوجد احتمالية
ن�شر و�سائل التقنية احلديثة يف حمطات اخلدمة التابعة لأدنوك
للتوزيع على م�ستوى املنطقة.
وهذا �سي�ؤدي �إىل تقليل انبعاثات �أبخرة الغازولني يف الغالف
اجلوي ب�شكل كبري وتقليل املخاطر ال�صحية التي تواجه
ا لإن�سان والبيئة الناجمة عن هذه ا لأبخرة ال�ضارة .كما يوجد
�أي�ض ًا نطاق لتطبيق و�سائل التقنية احلديثة يف م�ستودعات
الوقود وغريها من املن�ش�آت البرتولية التي يتم فيها حتميل

املنتجات البرتولية وتفريغها.
دراسة حالة:

تحسين أداء الصحة
والسالمة والبيئة
نظام استرجاع البخار في مستودع المنتجات البترولية /مصفح

من خالل برنامج التدريب على اإلخالء
في حالة اندالع الحرائق بمحطة خدمة
مزيد ،مدينة العين.

�إن دمج التدريب ي�ضمن وجود بيئات عمل �آمنة وزيادة معدالت
ا لإنتاج .ولذا ،تقوم �أدنوك للتوزيع بتنظيم دورات تدريبية وندوات
ب�صفة دورية باال�شتمال على برامج التدريب على ا لإخالء يف حالة
اندالع احلرائق.
مت تنفيذ تدريب على التعامل يف حاالت اندالع احلرائق بالتعاون
مع ا لإدارة العامة للدفاع املدين� -أبوظبي و �إدارة الطوارئ مبدينة
العني والعديد من ا لإدارات التابعة ل�شرطة �أبوظبي مثل �إدارة
املهام اخلا�صة و �إدارة املرور و �إدارة الطوارئ وال�سالمة ومركز
التدخل ال�سريع وال�شرطة املجتمعية.

ف�ض ًال عن تقييم �إجراءات �إدارة املخاطر ،يهدف التدريب
على التعامل يف حاالت اندالع احلرائق �إىل اختبار القدرة
على اال�ستعداد واجلاهزية على امل�ستوى الداخلي واخلارجي
للتعامل مع �سيناريوهات حاالت الطوارئ .كما �أنه ميثل
فر�صة الختبار التحفيز الفعلي ال�ستجابة العاملني يف املوقع
والتعامل مع �أجهزة االت�صال الداخلي واخلارجي واالتفاق
على وقت اال�ستجابة وامل�ساعدة املتبادلة .ت�سمح هذه
املمار�سات لل�شركة باال�ستجابة �إىل حاالت الطوارئ ب�أكرث
ا لأ�ساليب فاعلية يف حالة وقوع ا لأزمات الفعلية.
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القسم 05
مجتمعنا
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�إننا ن�ؤمن ب�أن جناح �أدنوك للتوزيع يعتمد اعتماد ًا رئي�سي ًا
على �سالمة املجتمع الذي نعي�ش فيه و�شعوره بالر�ضا.
لقد ركزنا يف ال�سنوات ا لأخرية على �ضمان �صحة و�سالمة
جمتمعنا من خالل تطوير العديد من اخلطط االجتماعية
مثل:
• مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة.
• برامج املجتمع ال�صحي.
• دورات التوعية البيئية.
“إن سالمة المجتمع تمثل إحدى الجوانب
الرئيسية في استراتيجية أعمال الشركة”.

أدﻧـــــــــﻮك ﻟﻠﺘـﻮزﻳــــــــــــﻊ

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة

ب�صفتنا �شركة رائدة يف توزيع املنتجات البرتولية،
ف�إننا ندرك �أننا منتلك ت�أثري ًا كبري ًا على املجتمع والبيئة
واالقت�صاد الوطني .ولذلك ،ف�إننا حري�صون على حتقيق
التوازن بني احتياجات املجتمع ورفاهيته وم�صادر الطاقة
املتاحة.
�إننا نلعب دور ًا فعا ًال يف املجتمع املحلي وخا�صة يف جماالت
التعليم والثقافة والريا�ضة .ولدينا يف هذا العام مهمات
جديدة فيما يتعلق بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة .فعلى
م�ستوى املوظفني ،نقوم بو�ضع خطة لتنظيم ور�ش عمل

ملوظفينا يف عام  2015لتعزيز املعرفة ب�ش�أن مبادرات
وبرامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة .وعلى امل�ستوى
االجتماعي ،ا�ستثمرت �أدنوك للتوزيع يف العديد من
برامج التطوير املجتمعي ،التي ت�شتمل على ما يلي:
• املبادرات االجتماعية الرم�ضانية.
• �إطالق مبادرات للرتكيز على �أمرا�ض ال�سمنة وه�شا�شة
العظام وال�سكري و�ضغط الدم.
• تكوين �شراكة مع دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة
لدعم املجتمعات الفقرية او ا لأقل حظ ًا.
• دعم حمالت التوعية بالوقاية من �سرطان الثدي.

وبغية املزيد من االنخراط يف املجتمع ،فقد حر�صنا على تعزيز
ال�صحة وال�سالمة من خالل �إطالق العديد من حمالت التوعية.
وكان الهدف حماية اجلمهور من خماطر التعامل مع منتجات
الطاقة التي نقدمها وزيادة الوعي بحماية البيئة للأجيال القادمة
لي�س فقط يف حمطات اخلدمة التابعة لنا ،ولكن يف املنزل ويف
املجتمع الذي نعي�ش فيه .وقد بادرت �أدنوك للتوزيع ب�إطالق
احلمالت التالية:
• حتقيق ال�سالمة قبل �إعادة التزويد بالوقود يف املحطات البحرية.
• ال�سالمة قبل الطهي.
• متكني احلياة.

مت تعزيز فاعلية هذه احلمالت من خالل اال�ستعانة بعدد من
م�صادر الو�سائط املتعددة مثل :توزيع املن�شورات وا لإذاعة والتلفاز
والبيانات ال�صحفية ا لإعالنية يف ال�صحف عرب ا لإنرتنت واملجالت
واملدونات ا لإلكرتونية.

واملخاطر التي تواجه ال�صحة وال�سالمة والبيئة التي قد تنجم
عن ا�ستخدام منتجاتنا من جانب املجتمع.

مت �إبداء عدد من الآثار ا لإيجابية امللحوظة مثل :التح�سني يف
اال�ستخدام ا لآمن لأ�سطوانات الغاز امل�ضغوط وممار�سات �إعادة
التزويد بالوقود يف حمطات اخلدمة البحرية وزيادة املعرفة
والتوعية باملخاطر امل�صاحبة للممار�سات والأفعال غري الآمنة .مت
تدعيم جناح احلمالت من خالل قيام الإدارة بتخ�صي�ص ميزانية
�سنوية لإطالق حمالت توعية من �ش�أنها التعامل مع �أكرث امل�شكالت
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الشكل  ،5.1حمالت سالمة المجتمع

برامج المجتمع الصحي

�إن االهتمام با لأ�شخا�ص يت�ضمن تقدمي منتجات جديدة �إىل
املجتمع و�ضمان ا�ستخدام املنتجات بعد ذلك بطريقة �صحية.
لقد جاء تعزيز وحماية �صحة املر �أة يف هذا العام على ر �أ�س
جدول �أعمال ال�شركة كما مت اختيار مو�ضوع زيادة التوعية
ب�صحة املر �أة لكي يكون �أحد جوانب االهتمام الرئي�سية
يف �أدنوك للتوزيع .ولذلك ،قامت اخلدمات الطبية التابعة
لأدنوك للتوزيع بتنظيم “ �أ�سبوع �صحة املر �أة” يف �إطار اجلهود
املبذولة لالحتفال بيوم املر �أة العامليُ .نفذت هذه املبادرة يف
املقر الرئي�سي لل�شركة يف �أبوظبي وت�ضمنت عمل فحو�صات
طبية جمانية و �إطالق حمالت توعية وتقدمي جمموعة من
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املحا�ضرات عن امل�شكالت ال�صحية التي تواجه املر �أة بالتعاون
مع م�ست�شفى اليف الين وم�ست�شفى املركز الطبي اجلديد ومركز
�سيلكور الطبي لليزر .ت�ضمنت املبادرة عمل فحو�صات للك�شف
عن �سرطان الثدي وقيا�س م�ستوى ال�سكر والكولي�سرتول بالدم
وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم وحتديد �أنواع الب�شرة للموظفات .ت�ضمنت
هذه احلملة �أي�ض ًا �إلقاء حما�ضرات حول عدد من امل�شكالت
ال�صحية املتنوعة مثل �سرطان الثدي و�سرطان عنق الرحم
والر�ضاعة الطبيعة .من خالل هذه امل�ساهمات ،ت�سعى �أدنوك
للتوزيع �إىل الوفاء ب�أهدافها فيما يتعلق بتنمية ر �أ�س املال
الب�شري وامل�س�ؤولية االجتماعية امل�ؤ�س�سية.

دورات التوعية البيئية

�أطلقت ال�شركة يف عام  2014حملة للرتكيز على املميزات
البيئية املتمثلة يف منتج الديزل اجلديد عايل اجلودة
الذي مت طرحه م�ؤخر ًا يف ال�سوق .يهدف منتج الديزل
اجلديد ذو الكربيت املنخف�ض �إىل �إن�شاء بيئة نظيفة
وحت�سني ال�صحة العامة ب�شكل كبري وتقدمي �أداء �أف�ضل
ملحركات املركبات .قامت �أدنوك للتوزيع بن�شر املنتج
يف ال�سوق ا لإماراتي يف يوليو  2014عقب قرار جمل�س
الوزراء ال�صادر لتوحيد موا�صفات منتجات الديزل مبا
يتفق مع املبادئ التوجيهية املحدثة ال�صادرة من هيئة
ا لإمارات للموا�صفات واملقايي�س.
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تتلقى �أدنوك للتوزيع يف حمطات اخلدمة التابعة لها ما
يقرب من  17مليون زائر يف ال�شهر ،مبا ي�ساعدها على
�سهولة التوا�صل مع املجتمع .لقد مت تعزيز الوعي البيئي
من خالل �إطالق العديد من احلمالت على م�ستوى ال�شركة
ويف حمطات اخلدمة التابعة لنا.
�إننا نهدف من خالل هذه احلمالت �إىل حتقيق ما يلي:
• زيادة الوعي املجتمعي ب�ش�أن ال�صحة وال�سالمة وا لأمن
والبيئة و �أمور اال�ستدامة.
• �إبقاء جمتمعنا على دراية ب�آخر امل�ستجدات اخلا�صة
باملبادرات العاملية مثل “يوم البيئة”.
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• ن�شر وتعميم احلقائق من خالل امل�ساعدة يف �إي�صال مبادرات
ال�سلطات املعنية �إىل اجلمهور.
وقد ا�ستخدمنا الزي الر�سمي للموظفني على �سبيل املثال،
القم�صان والقبعات ،لتنفيذ احلمالت كما �شكلنا �أحد �أقوى
�أ�ساليب االت�صال اخلا�صة بق�ضايا ال�صحة وال�سالمة وا لأمن
والبيئة التي ن�ستخدمها.
تت�ضمن بع�ض احلمالت ا لأخرية التي �أجريناها:
• حملة ا لأمن التابعة لوزارة الداخلية.
• حملة القيادة ا لآمنة التابعة لوزارة الداخلية.

• حملة �أ�سبوع للمرور.
• حملة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.
• حملة مكافحة التدخني.
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رضا العمالء

يف �أدنوك للتوزيع ،خدماتنا م�صممة لإر�ضاء العمالء.
وقد مت تنفيذ العديد من امل�شاريع يف املا�ضي ،عقب
ان�ضمام امل�ساهمني لأفراد جمتمعنا ،على �سبيل املثال،
بناء حمطات تزويد الوقود يف املرافئ ال�صغرية واملناطق
البعيدة وبناء حمطات اخلدمة يف اجلزر النائية وتوفري
م�ستلزمات الوقود للفعاليات اخلا�صة .نحن نقدم
مركز خدمة عمالء �أدنوك ( )800 ADNOCللرد على
ا�ستعالمات عمالئنا.

ويتم �إجراء ا�ستطالعات الر �أي لقيا�س ر�ضا العمالء
ب�صورة م�ستمرة مل�ساعدتنا يف حتقيق هدفنا ا لأول وهو
�إر�ضاء عمالئنا .وهذا العام� ،شملت ا�ستطالعات الر �أي
ر�ضا العمالء فئات عديدة من �ضمنها ،ر�ضا عمالء
البيع بالتجزئة ور�ضا العمالء امل�شاركني ور�ضا عمالء
ال�شركاء ور�ضا عمالء مبيعات الطريان ور�ضا عمالء
عمليات الطريان و �أظهرت النتائج املو�ضحة يف جدول
 5.1التايل.
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جدول  5.1نتائج استبيانات قياس مشاركة العمالء
الفئات

ر�ضا عمالء البيع بالتجزئة
ر�ضا العمالء ال�شركاء
ر�ضا عمالء ال�شركات
ر�ضا عمالء مبيعات الطريان
ر�ضا عميل عمليات الطريان
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نتيجة رضا العمالء ()%
97
95
88
85
89

ا لأهداف الرئي�سية من ا�ستطالعات قيا�س ر�ضا العمالء:
• تقييم م�ستويات ر�ضا العمالء ب�ش�أن املنتجات واخلدمات
التي تقدمها �أدنوك للتوزيع ولذلك تُعطى ا لأولوية ملجاالت
التطوير يف اخلدمات املختلفة ونقاط ات�صال العمالء.
• لتحديد دوافع ر�ضا العمالء.
• لتحديد امل�شكالت التي تواجه ر�ضا عمالء �أدنوك للتوزيع
فيما يخ�ص ال�شكاوى وعملية �إيجاد احللول.
• لتقييم م�ستوى ر�ضا العمالء جتاه خمتلف جوانب املبيعات.

حترتم �شركة �أدنوك للتوزيع جميع ا لآراء ب�صرف النظر عن
الطبيعة املتنوعة ملجتمعنا .فنحن على دراية باملتطلبات املحلية
وا لإقليمية والثقافية واالجتماعية والبيئية للمجتمع املحيط
بنا ،ال�سبب الذي من �أجله نعطي �أهمية بالغة لتقييماتنا
التمهيدية وحتليالت الت�أثري.

دراسة حالة:

ت�أخذ �شركة �أدنوك للتوزيع بعني االعتبار �أهمية ال�صحة وال�سالمة
وا لأمن والبيئة ا لأ�سا�سية عند تقدمي خدماتها .يزداد معدل ا�ستهالك
الوقود يف دولة ا لإمارات العربية املتحدة يومي ًا ويف املقابل يزداد
ب�شكل ملحوظ عدد ا لأ�شخا�ص الذي يراجعون من�ش�آتنا .ومنذ �أن نفذنا
“الربنامج اال�سرتاتيجي املجتمعي العام”� ،أ�صبحنا يف حاجة �إىل الكثري
من اجلهود للحفاظ على �أف�ضل املعايري واملمار�سات ال�صحية ،خا�صة
عندما �أ�صبح �أكرث من  17مليون �شخ�ص يزور حمطاتنا �شهري ًا .

•  %50انخفا�ض يف ن�سبة ا�ستهالك املياه.
• التحكم يف التلوث التباديل بن�سبة  %99من خالل حتليل الأدينو�سني
ثالثي الفو�سفات.
• �سهولة اال�ستخدام -غ�سيل بخطوة واحدة.
• انعدام الرائحة.
• تقليل وجود الفريو�سات والبكترييا بن�سبة .%80
• احل�صول على �شهادة اعتماد من هيئات ال�صحة الإقليمية والدولية.

وقد مت �إدخال نظام تنظيف فريد من نوعه واجراء اختبار خا�ص به يف
واحدة من �أكرث من�ش�آتنا ازدحام ًا للمقارنة بينه وبني ممار�سات النظافة
التقليدية .وفيما يلي النتائج التي قدمها:

وبتنفيذ هذه املمار�سة اجلديدة ،ف�إننا نقدم منوذج ًا يتبعه ا لآخرون.
وقد مت تنفيذ هذا النظام يف جميع حمطات اخلدمة البالغ عددها 280
حمطة يف جميع �أنحاء دولة ا لإمارات العربية املتحدة.
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التوقعات المالية المستقبلية

هدفنا يف �أدنوك للتوزيع هو �إجراء خطة عمل قابلة للتطبيق من الناحية
االقت�صادية و�سليمة من الناحية البيئية وحتمل طابع امل�س�ؤولية من الناحية
ا ال جتما عية .

القسم 06
اقتصادنا
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كل من احتياجات املجتمع
ويتطلب حتقيق هذا الهدف جمهود ًا عظيم ًا لتحديد ٍ
وحلول منا�سبة ومبتكرة وكذلك تطبيقها لزيادة الربح وتلبية االحتياجات
و �أي�ض ًا حماية كل من البيئة وال�صحة العامة .فهدفنا هو تعزيز ا�ستخدام
امل�صادر املتاحة بطريقة تت�سم بالكفاءة وامل�س�ؤولية و ُيحتمل �أن تقدم املنافع
على املدى البعيد.

تبذل �شركتنا اجلهود امل�ضنية يف تطوير تقنيات االبتكار ل�ضمان
اال�ستدامة وتلبية االحتياجات املتزايدة حتى �إذا مت ذلك على
ح�ساب نفقتها اخلا�صة .وقد د�شنت �أدنوك للتوزيع �أكرث من
 25حمطة خدمة �إ�ضافية يف مواقع خمتلفة ،من بينها ا لأماكن
النائية ،توفر و�صو ًال منا�سب ًا لعمالئنا يف �أي مكان ويف �أي وقت.
وكجزء من ممار�ساتها االجتماعية التي حتمل امل�س�ؤولية ،تبيع
�أدنوك للتوزيع منتجاتها من خالل �شراكة مع �شركة �أبوظبي
لل�صناعات املحدودة (جا�سكو) و�شركة �أبوظبي لتكرير النفط

(تكرير) .يتم بيع منتجاتنا يف منافذ البيع بالتجزئة ب�أ�سعار
مدرو�سة مل�ساعدة املجتمع واملحتاجني من خالل �أنظمة دعم
خمتلفة (مزايا ا لإلكرتونية وبطاقة رحال).
وفيما يتعلق بالربح ،مت ت�شكيل خطة عمل خا�صة ب�شركتنا
بطريقة حت�سن ا�ستخدام العائدات بتكلفة ت�شغيلية منخف�ضة.
نحن نت�أكد �أي�ض ًا من ح�صول موظفينا على الرواتب والعالوات
امل�ستحقة  ،حيث �أننا ن�ؤمن ب�شدة �أن ال�شركة الناجحة تُكافئ
موظفيها ب�شكل كامل على جهودهم.
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ممارسات المشتريات

تُعد �إدارة �سل�سلة التوريد عم ًال مهم ًا يحتاج �إىل تطوير
م�ستمر لدعم احتياجات عمل ال�شركة يف بيئة عمل تت�سم
بالتعاون والتغيري .ولتطبيق هذا ،قررت �إدارة �أدنوك
للتوزيع حت�سني عمليات ال�شراء عن طريق تقدمي الت�شغيل
ا لآيل من خالل تطبيق نظام تخطيط املواد امل�ؤ�س�سية
والو�صول واال�ستفادة بدرجة ق�صوى من جميع امل�صادر
املتاحة ومن بينها القوى العاملة لتحقيق ا لأهداف
امل�ؤ�س�سية لزيادة م�ستوى ر�ضا العمالء من خالل حت�سني
جودة ت�سليم اخلدمات للعمالء.
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ُيعد الهدف ا لأ�سا�سي لإدارة �سل�سلة التوريد هو حتقيق
عمليات �سل�سة دون نفاذ املخزون من املواد اجلوهرية
وزيادة �إتاحة املواد الغري جوهرية لدعم عمليات ال�شركة
وحماية �أ�صول ال�شركة وا�ستثماراتها .ميكن حتقيق هذا
الهدف من خالل تنفيذ قواعد حت�سني املخزون (زيادة
م�ستوى اخلدمة مع تقليل التكلفة) ،وميكن الو�صول
�إىل هذا الهدف عن طريق �ضمان ما يكفي من املوردين
ا لأكفاء وما يكفي من امل�صادر الب�شرية يف �إدارة �سل�سلة
التوريد فريقي املواد وامل�شرتيات ،وجميع ا لأدوات
وا لأنظمة الالزمة.

ي�شري اخت�صار (� )VRMإىل �إدارة عالقات املوردين.
توفر �أدوات �إدارة عالقات املوردين للعمالء ك ًال من
اال�ستقاللية بعيد ًا عن البائعني وطرق �أف�ضل مل�شاركة
املورودين .وبالن�سبة للموردين تُعد �إدارة عالقات
املوردين نظري ًا للجانب اخلا�ص بالعمالء �أو ( �إدارة
عالقات العمالء) ،تقدم �إدارة عالقات املوردين للعمالء
و�سائل حت ُمل جانبهم من عبء العالقات .تُ�شري �إدارة
عالقات البائعني �إىل تفاعالت ثنائية االجتاه بني ال�شركة
وبائعيها  /املوردين وت�ساعد يف تقييم ا لأداء والر�ضا بني
بع�ضهم البع�ض جتاه و�ضع املعايري وكذلك الرتكيز على

ا لإجراءات ا لإ�صالحية والتطوير امل�ستمر ،مبا يف ذلك
�أداء ال�صحة وال�سالمة وا لأمن والبيئة وامل�ساعدة يف خلق
�شبكة توريد م�ستدامة لل�شركة.
ول�ضمان �أن جودة املنتجات التي يتم �شرائها واخلدمات
تلبي جودة املعايري املقبولة� ،شكلت ال�شركة فريق دعم
امل�شرتيات داخل �إدارة مراقبة ا لإنتاج بهدف خلق قاعدة
بيانات �شاملة جلودة املوردين يف ال�شركة لكل فئات
الب�ضائع واخلدمات من خالل عملية الت�أهيل امل�سبق
وعمليات التدقيق التجارية والفنية الدورية للموردين

واملراقبة امل�ستمرة والتقييم للمورد فيما يتعلق ب�أدائه
قبل وبعد املكافئة واحلفاظ على �سجالت القرارات
املتعلقة بت�ضمني وا�ستبعاد العرو�ض امل�ستقبلية .و �أي�ض ًا ،
ل�ضمان جودة العنا�صر التي يتم انتاجها بدقة وفق ًا
ملعايري فح�ص املواد.
وتعزز �إدارة العقود ب�شكل كبري اال�ستدامة من خالل
اتباع �أف�ضل املمار�سات يف �صياغة وتنفيذ العقود و �إلغاء
التكاليف ا لإ�ضافية فيما يتعلق باخلدمات املتعاقد عليها
و�ضمان التزام املوردين بالعقود.
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ُيعد �إدارة العقود ومراقبة �أداء املوردين �أمر ًا
هام ًا لتحقيق ا لأهداف املعنية من عملية
ال�شراء .كما تُعد جميع اجلهود املنفذة من
خالل التخطيط املكت�سب وعملية تقييم املوردين
ذات قيمة منخف�ضة �إذا مل يتم حتقيق الفوائد
املرجوة من مثل هذه االلتزامات.

ومن منظور اال�ستدامة ،ت�ضمن �إدارة العقود تلبية
املوردين لاللتزامات اخلا�صة باال�ستدامة وتخلق �أي�ض ًا
�آلية لتح�سني ا لأداء من خالل ا�ستخدام م�ؤ�شرات ا لأداء.
كما متكن املمار�سات الناجحة املوردين من �إظهار
حت�سني م�ستمر لعملية ت�سليم امل�شرتيات امل�ستدامة لكل
ا مل�سا همني .

دراسة حالة:

توفير
الطاقة
والمال

يف �أدنوك للتوزيع ،تو�صلنا �إىل طرق جديدة لتوفري ا�ستهالك
الطاقة و املوارد .نحن ن�ستثمر با�ستمرار وجدية يف التقنيات
اجلديدة التي تعمل على تقدمي حلول �آمنة و �أقل كلفة و �أكرث مالءمة
للبيئة خللق م�ستقبل �أف�ضل للجميع وبهذا اخل�صو�ص ،نحن ن�سعى
دائم ًا �إىل حت�سني �أداء �أنظمة �ضغط الغاز الطبيعي .ومن خالل
املالحظة امل�ستمرة ُو جد �أنه ميكن جتنب اخلطر على ال�سالمة
وا�ستهالك الطاقة املتزايد عن طريق تعديل ت�صميم النظام
وبالتايل تقليل ا لأ�صول املالية� .صمم فريق �أدنوك للتوزيع نظام ًا
جديد ًا و �آمن ًا لتزويد حمطة الغاز الطبيعي امل�ضغوط بالوقود.
وقد مت تنفيذ الدرا�سات والتقييمات الالزمة جلوانب ال�صحة
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وال�سالمة وا لأمن والبيئة قبل املوافقة على تغيري الت�صميم.
وكذلك مت دمج هذا املفهوم اجلديد ك�إجراء جتريبي ملحطاتنا
ولوحظ تقييم ا لأداء اخلا�ص بتوفري الطاقة وتقليل املخاطر على
ال�صحة وال�سالمة وا لأمن والبيئة ،مبا يف ذلك:
• توفري  76,309درهم �إماراتي �سنوي ًا يف كل حمطة (على �أ�سا�س
تكاليف الطاقة فقط).
• خف�ض تكاليف ال�صيانة.
• توفري  232,650كيلو واط بال�ساعة من الطاقة �سنوي ًا لكل
حمطة.
• توفري  176طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربون �سنوي ًا لكل حمطة.
• حت�سني م�ستوى ال�سالمة.

وبهذه النتائج امل�شجعة ،ن�ستمر يف تطبيق هذا النجاح على
�أربع حمطات �أخرى للغاز الطبيعي امل�ضغوط يف امل�ستقبل.
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تلتزم �شركة �أدنوك للتوزيع بتقدمي منتجات م�ستدامة
وخدمات تلتزم ب�أعلى املعايري الدولية .ومما ي�شهد على
جهودنا هذه تر�شحنا وح�صولنا – عرب خمتلف وحدات
عملنا  -على جوائز على ال�صعيدين ا لإقليمي والدويل.
ومثل هذا االعرتاف ،يعطي لإدارتنا وموظفينا دافع ًا قدم ًا
لل�سعي �إىل تطوير �أف�ضل املنتجات واخلدمات وحتقيق
االمتياز الت�شغيلي.

القسم 07
جوائزنا
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جائزة أدنوك للصحة والسالمة والبيئة

كل عام ،ت�شارك �أدنوك للتوزيع يف جوائز �أدنوك لل�صحة
وال�سالمة والبيئة مع جمموعة �شركات �أدنوك ا لأخرى.

وتوفر هذه اجلوائز املميزة فر�صة لل�شركات لعر�ض �أفكارها املبتكرة
و �أدائها املميز .وهذه ال�سنة ،فازت �أدنوك للتوزيع بجائزتني �ضمن
جوائز �أدنوك لل�صحة وال�سالمة والبيئة ،حمققة املركز الثاين يف فئتني.
وفيما يلي اجلوائز امل�ستلمة.
جائزة أدنوك للصحة والسالمة والبيئة  -المركز الثاني
زود سيارتك بالوقود وزود وعيك بالمعرفة

ازداد ب�سرعة اال�ستهالك العاملي للموارد الطبيعية كاملياه والطاقة،
مما �سبب �ضرر ًا بليغ ًا للبيئة .ويف ال�شرق ا لأو�سط ،تفاقمت هذه امل�س�ألة
ب�سبب املناخ اجلاف الذي ي�ؤدي �إىل زيادة الطلب على هذه املوارد.
ولذلك يتطلب ا لأمر تنمية م�ستدامة للحد من ا�ستهالك امل�صادر الطبيعة

املحدودة للحفاظ على توفرها للأجيال امل�ستقبلية.
يف عام  ،2014ا�ستكملت �أدنوك للتوزيع �إن�شاء حمطات
خدمة �صديقة للبيئة يف جزيرة يا�س .ويت�ضمن الت�صميم
امل�ستدام للمن�ش�آت ميزات ،مثل مواد م�ستدامة بن�سبة
 %100من �إنتاج حملي ومواد بناء م�ستدامة للحد من
التبادل احلراري وم�صابيح موفرة للطاقة وحوامل
الدراجات واحل ّمامات و �أنظمة ا�سرتجاع ا لأبخرة.
�إن حمطات اخلدمة التي اعتمدها “برنامج الريادة يف
ت�صميمات الطاقة والبيئة” ،تعترب ا لأوىل من نوعها يف
ا لإمارات العربية املتحدة ويف ال�شرق ا لأو�سط ،وتتمتع

بالفوائد التالية:
•  %50انخفا�ض يف ن�سبة ا�ستهالك املياه.
•  %40انخفا�ض يف �إجمايل ا�ستخدام
الطاقة.
•  %33زيادة يف معدل �إعادة معاجلة
النفايات اعادة تدويرها.
• �إعادة معاجلة  35,700لرت من البنزين
لكل حمطة �سنوي ًا.

جائزة أدنوك للصحة والسالمة والبيئة  -المركز الثاني
تسليم الغاز بأكثر الطرق استدامة!

ُي�شكل تغيري املناخ م�صدر قلق عاملي ،ومن �أهم م�سبباته زيادة معدل انبعاث غازات
الدفيئة املحتمل ارتباطها بالن�شاطات الب�شرية خا�ص ًة � ،إحراق الوقود احليوي.
قدمت �أدنوك للتوزيع الغاز الطبيعي للمركبات يف  ،2011ك�أحد البدائل ا لأكرث
ا�ستدامة للوقود الطبيعي� .أن�ش�أت �أدنوك للتوزيع  22حمطة خدمة قامت بتوريد
الغاز الطبيعي امل�ضغوط� ،أحد �أنواع الوقود ا لأكرث ا�ستدامة والذي قلل من االنبعاثات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري .على �سبيل املثال ،يوجد انخفا�ض بن�سبة %20
�إىل  %30يف انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون وانخفا�ض بن�سبة � %50إىل  %80من
انبعاثات �أول �أك�سيد الكربون وانخفا�ض بن�سبة � %25إىل  %60يف انبعاثات �أك�سيد

النيرتوجني وانخفا�ض بن�سبة
الهيدروكربونات غري امليثانية.

%50

�إىل

%75

من انبعاثات

يتم توزيع الغاز الطبيعي امل�ضغوط من خالل املحطات الفرعية
التي ا�ستلمت �إمدادات الغاز الطبيعي امل�ضغوط من �شبكة
الغاز الطبيعي ذي ال�ضغط املنخف�ض .ومبدئي ًا ،كانت ت�ستخدم
الطريقة التقليدية لتقليل االن�ضغاط الداخلي للغاز الطبيعي
امل�ضغوط عند ا�ستالم الغاز وتخزينه يف حمطة اخلدمة يليها
�إعادة االن�ضغاط عن طريق الت�سخني لتعبئة املركبة .هذه
الطريقة التي تُهدر م�صادر الوقود كانت ت�ستهلك الوقت وكذلك
تزيد من املخاطر املتعلقة بال�سالمة .ومن خالل املالحظة
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امل�ستمرة ،طورت �أدنوك للتوزيع نظام �إدخال الغاز ذي
ال�ضغط املرتفع يف املحطات الفرعية يف عام  ،2014وقد مت
مالحظة الفوائد التالية:
• مت توفري  232,650كيلو وات  /ال�ساعة من الطاقة يف
كل حمطة �سنوي ًا.
• مت تقليل  176طن من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد
الكربون يف كل حمطة �سنوي ًا.
• خف�ض تكاليف ال�صيانة ،وحت�سني م�ستوى ال�سالمة.
الطيران

يف يناير عام � ،2014أ�صبحت �أدنوك للتوزيع ع�ضو ًا يف
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اجلمعية الدولية لثبات ومناولة وا�ستخدام الوقود ال�سائل ،وهي
م�ؤ�س�سة دولية تدعم البحث والتطوير واملناق�شات املتعلقة ب�أمور
ثبات الوقود ال�سائل ) (IASHومناولته خالل مراحل الت�صنيع واملزج
والنقل والتخزين واال�ستخدام.
تكنولوجيا المعلومات

يف عام  ،2014مت تكرمي جمهود �أدنوك للتوزيع اخلا�صة بت�صميم
حلول تكنولوجيا املعلومات املبتكرة التي تدعم ال�شركة بكاملها على
نحو ي�ؤدي �إىل توفري التكاليف ب�صورة كبرية وحتقيق اال�ستفادة
املثلى من الوقت وحتقيق الر�ضا للعمالء على نحو �أف�ضل عرب جميع
جماالت ا لأعمال .تت�ضمن جوائز التكرمي ما يلي:

• جائزة �أف�ضل حلول تنفيذ الطاقة لعام 2014
جملة �أخبار الكمبيوتر العاملية يف ال�شرق ا لأو�سط.
• جائزة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أخبار الكمبيوتر
برعاية ات�صاالت  -البنية التحتية للم�ؤ�س�سات وتخطيط موارد
امل�ؤ�س�سات لعام .2014
• جائزة �أف�ضل تطبيق لربامج احلو�سبة ال�سحابية للعام 2014
مقدمة من قبل �شركة �أوراكل.
• جائزة �أف�ضل اعتماد للتكنولوجيا يف قطاع النفط والغاز
للعام  2014التي متنحها جملة �أخبار الكمبيوتر يف ال�شرق
ا لأو�سط.
• ميدالية لأف�ضل تطوير يف قطاع الطاقة ،جوائز �ضمن جوائز

التي متنحها

أدﻧـــــــــﻮك ﻟﻠﺘـﻮزﻳــــــــــــﻊ

التقنية العربية التي متنحها جملة �أخبار الكومبيوتر
العربية.

معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)

مت تكرمي جهود �أدنوك للتوزيع خالل توزيع جوائز التميز يف
الطاقة مبعر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول ( �أديبك)،
حيث مت اختيار م�شروع حلول اخلدمة امل�ستدامة (يا�س  1و )2
�ضمن �أف�ضل ثالثة فائزين من بني  396م�شروع وبحث قدمته
نحو � 100شركة من  27دولة يف فئة �أف�ضل م�شاريع ال�صحة
وال�سالمة والبيئة .وقد كان ذلك �شرف ًا كبري ًا لنا وقد �شجعتنا
تلك اجلائزة على اال�ستمرار يف طريق اال�ستدامة يف كل ما
نقوم به.

التسويق

ح�صلت �أدنوك للتوزيع على جائزة �سوبر براند الإمارات  2014التي
مينحها جمل�س �سوبر براندز نظر ًا لتميز ال�شركة يف ت�سويق وتوزيع
املنتجات واخلدمات البرتولية يف .تعترب �سوبر براندز �أكرب هيئة وحمكم
عاملي م�ستقل لتميز العالمات التجارية� .أعربت �سوبر براندز عن
تقديرها لأدنوك للتوزيع نظري ت�سويقه املبتكر ومنتجاتهم وخدماتهم
املميزة يف جمايل النفط والغاز .تعك�س جائزة التكرمي هذه التواجد
القوي لأدنوك للتوزيع يف ال�سوق وتظهر ثقة العمالء يف منتجاتنا
وخدماتنا النموذجية على امل�ستوى املحلي والدويل.
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ABSHER
AC
ADIC
ADNOC
AED

قائمة
االختصارات
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Al Hosn
Gas
Avgas
BAC

مبادرة لتعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية يف �سوق
العمل.
تكيف الهواء.
جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار.
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك)
الدرهم الإماراتي.
�شركة �أبو ظبي لتطوير الغاز (احل�صن)
وقود بنزين الطائرات (�أفاغا�س)
اللجنة اال�ست�شارية ملجل�س الإدارة.

BoD
CEO
CNG
CoBC
CO2
CoP
CSR
ELT
ENOC
Eq

جمل�س الإدارة.
الرئي�س التنفيذي.
الغاز الطبيعي امل�ضغوط.
مدونة "قواعد ال�سلوك املهني".
ثاين �أك�سيد الكربون.
قواعد املمار�سة.
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة.
فريق القيادة التنفيذية.
�شركة برتول الإمارات الوطنية (�إينكو)
مكافئ.

ESMA
GASCO
GHG
GJ
GRI
HFO
HR
HRMS
HSE
HSEIA

هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س
�شركة �أبوظبي ل�صناعات الغاز املحدودة (جا�سكو)
الغازات الدفيئة امل�سببة لالحتبا�س احلراري.
غيغا جول.
مبادرة الإف�صاح العاملية.
زيت الوقود الثقيل.
املوارد الب�شرية.
نظام �إدارة املوارد الب�شرية.
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
تقييم �آثار خماطر ال�صحة وال�سالمة والبية

HSSED
HSSE
IASH
ICT
ISO
IT
Km
KSA
LED

دائرة ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة.
ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة.
الرابطة الدولية لال�ستقرار ،ومناولة وا�ستخدام �أنواع
الوقود ال�سائل.
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
املنظمة الدولية للمعايري.
تقنية املعلومات.
الكيلومرتات.
اململكة العربية ال�سعودية.
امل�صابيح املوفرة للطاقة

LEED
LPG
LTIFR
MENA
mg/l
MGO
NGV
OHSAS
ppm

الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة.
غاز البرتول امل�سال.
معدل تكرار احلوادث امل�ؤدية لفقدان الوقت.
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ملليغرام لكل لرت.
زيت الغاز للنقل البحري.
الغاز الطبيعي للمركبات
اخلدمات اال�ست�شارية اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة
املهنية.
�أجزاء يف مليون.

PST
QA
R&D
SO2
SRMD
TAKREER
TRIR

فريق دعم امل�شرتيات.
�ضمان اجلودة.
البحث والتطوير.
ثاين �أك�سيد الكربيت.
دائرة اال�سرتاتيجية و�إدارة واملخاطر.
�شركة �أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)
املعدل الإجمايل للحوادث امل�سجلة.
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إفصاح ملف
التعريف

مؤشر محتوى
“مبادرة اإلفصاح
العالمية”
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مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

1.1

�إفادة من كبار �صانعي القرار يف ال�شركة

كامل

كلمة الرئي�س التنفيذي

1.2

و�صف �أهم العوامل امل�ؤثرة واملخاطر والفر�ص.

كامل

ا�سرتاتيجيتنا

2.1

ا�سم امل�ؤ�س�سة

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

2.6

2.2

العالمات التجارية و�/أو املنتجات و�/أو اخلدمات الأ�سا�سية.

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

2.7

2.3

الهيكل التنظيمي لل�شركة ،مبا يف ذلك الإدارات الأ�سا�سية
وال�شركات العاملة وال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة.

الأ�سواق امل�ستهدفة (مبا يف ذلك التوزيع اجلغرايف والقطاعات
امل�ستهدفة و�أنواع العمالء /اجلهات امل�ستفيدة).

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

2.8

نطاق امل�ؤ�س�سة املبلغة.

2.4

املوقع الرئي�سي لل�شركة.

ال

حول �أدنوك للتوزيع

2.9

التغيريات الهامة �أثناء فرتة الإف�صاح فيما يتعلق باحلجم �أو
الهيكل �أو امللكية.

إيضاح

إفصاح ملف
التعريف

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

إفصاح ملف
التعريف

اجلوائز امل�ستلمة يف مدة الإف�صاح.

ِب َكامِ ِل ِه

جوائزنا

3.1

فرتة الإف�صاح (�أي العام املايل /امليالدي) للمعلومات املقدمة.

2014

كلمة الرئي�س التنفيذي

تاريخ �أحدث التقارير ال�سابقة (�إن ُوجدت).

2014

كلمة الرئي�س التنفيذي

�سنوي

حول هذا التقرير
كلمة الرئي�س التنفيذي
حول هذا التقرير

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

2.5

عدد الدول حيث تعمل فيها امل�ؤ�س�سة و�أ�سماء الدول ذات
العمليات الكربى �أو ذات ال�صلة بق�ضايا اال�ستدامة الواردة يف
هذا التقرير.

جزئي ًا

حول �أدنوك للتوزيع

طبيعة امللكية وال�صورة القانونية.

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

3.2

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

3.3

دورة الإف�صاح (ال�سنوية ،كل �سنتني ،ما �إىل ذلك).

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

3.4

نقطة االت�صال اخلا�صة باال�ستف�سارات فيما يتعلق بالتقرير �أو
حمتوياته.

كامل

3.5

عملية حتديد حمتوى التقرير.

كامل

إيضاح

ال تغريات هامة

2.10

إيضاح

إفصاح ملف
التعريف
3.6

3.7

3.8

إيضاح

حدود التقرير (�أي الدول والدوائر وال�شركات التابعة واملرافق
امل�ؤجرة وامل�شاريع امل�شرتكة واملوردين) .انظر بروتوكول حدود
مبادرة الإف�صاح العاملية.
اذكر �أية قيود خا�صة على نطاق �أو حدود التقرير (ملزيد من
التفا�صيل ،انظر اكتمال التقرير).
�أ�سا�س الإف�صاح عن امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات التابعة
واملرافق امل�ؤجرة والعمليات املو ّردة واجلهات الأخرى التي
ميكنها الت�أثري على �إمكانية املقارنة بني احلني والآخر و� /أو بني
امل�ؤ�س�سات.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

حول هذا التقرير

كامل

حول هذا التقرير

كامل

�أهم �إجنازات عام 2013
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إفصاح ملف
التعريف

3.9

3.10

3.11
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إيضاح

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

�أ�ساليب قيا�س البيانات و�أ�س�س احل�ساب ،مبا يف ذلك
على
املنطبقة
االفرتا�ضات والأ�ساليب املت�ضمنة للتقديرات
حول هذا التقرير � /أهم
كامل
جمموعة امل�ؤ�شرات واملعلومات الأخرى يف التقرير� .شرح �أي
الإجنازات يف عام 2014
قرارات لعدم تطبيق �أو لالنحراف عن بروتوكوالت م�ؤ�شر
"مبادرة الإف�صاح العاملية".
ال عودة
�شرح الأثر لأي تعديل يف املعلومات املقدمة يف التقارير الأوىل
والأ�سباب (�أي الدمج /املمتلكات ،تغيري ال�سنة املرجعية ،طبيعة للتقارير
العمل ،طرق القيا�س).
ال�سابقة
التغيريات الهامة عن دورات الإف�صاح ال�سابقة يف النطاق �أو
ال تغريات هامة
احلدود �أو طرق القيا�س املطبقة يف التقرير.

إفصاح ملف
التعريف
3.12
3.13

4.1

4.2

إيضاح

جدول يو�ضح موقع الإف�صاح يف التقرير.
ال�سيا�سة واملمار�سة العامة فيما يتعلق باحل�صول على ال�ضمان
اخلارجي من �أجل التقرير.
هيكل الإدارة لل�شركة ،مبا يف ذلك اللجان التابعة لأعلى جهة
حوكمة م�س�ؤولة عن املهام اخلا�صة مثل و�ضع اال�سرتاتيجية �أو
الر�ؤية امل�ؤ�س�سية.
تو�ضيح �إذا ما �إذا كان رئي�س �أعلى جهة �إدارية لديه من�صب
تنفيذي.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

م�ؤ�شر حمتوى
"مبادرة الإف�صاح العاملية"

ال يوجد

إفصاح ملف
التعريف
4.3

4.4

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

4.5

4.6

إيضاح

بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ذات الهيكل الإداري املركزي ،تو�ضيح عدد
ونوع �أع�ضاء �أعلى جهة �إدارية ،من الأع�ضاء امل�ستقلني �أو من
غري املنا�صب التنفيذية
الآليات اخلا�صة بامل�ساهمني واملوظفني لتقدمي التو�صيات �أو
التوجيهات �إىل �أعلى جهة حوكمة.
الرابط بني تعوي�ض �أع�ضاء �أعلى جهة حوكمة والإدارة العليا
والتنفيذية (مبا يف ذلك ترتيبات املغادرة( و�أداء ال�شركة )مبا
يف ذلك الأداء االجتماعي والبيئي).
الإجراءات املتبعة لدى �أعلى جهة حوكمة ل�ضمان تفادي
الت�ضارب يف امل�صالح.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

إفصاح ملف
التعريف

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

4.7

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

4.8

خا�ص
ّ
4.9

خا�ص
ّ

إيضاح

عملية حتديد خربات وم�ؤهالت �أع�ضاء �أعلى جهة حوكمة
واللجان التابعة لها ،مبا يف ذلك �أي اعتبار للنوع وم�ؤ�شرات
التنوع الأخرى.
البيانات والقيم املعدة داخلي ًا واخلا�صة بالر�ؤية والر�سالة
وميثاق ال�سلوك واملبادئ ذات ال�صلة بالأداء االقت�صادي والبيئي
واالجتماعي ومدى التنفيذ.
الإجراءات اخلا�صة ب�أعلى جهة حوكمة للإ�شراف على عملية
حتديد و �إدارة الأداء االقت�صادي والبيئي واالجتماعي للم�ؤ�س�سة،
مبا يف ذلك املخاطر والفر�ص ذات ال�صلة وااللتزام �أو االمتثال
للمعايري ومدونات ال�سلوك واملبادئ املتعارف عليها دولي ًا.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

ال يوجد
كامل

كامل

ا�سرتاتيجيتنا

حول �أدنوك للتوزيع
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إفصاح ملف
التعريف
4.10
4.11

عمليات تقييم �أداء �أعلى جهة حوكمة ،خا�صة فيما يتعلق بالأداء
االقت�صادي والبيئي واالجتماعي.
�شرح ماهية وكيفية تعامل امل�ؤ�س�سة مع النهج �أو املبادئ
االحرتازية.
املواثيق واملبادئ االقت�صادية والبيئية واالجتماعية املو�ضوعة
خارجي ًا �أو املبادئ �أو املبادرات الأخرى التي ت�شارك فيها ال�شركة
�أو ت�صادق عليها.

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

4.16

ال يوجد

4.17

كامل

بيئتنا  /موظفينا  /حول
�أدنوك للتوزيع

4.14

قائمة الأطراف املعن ّية التي ت�شاركها امل�ؤ�س�سة

كامل

حول هذا التقرير

4.15

�أ�س�س حتديد واختيار الأطراف املعن ّية لتتم امل�شاركة معها.

كامل

حول هذا التقرير

4.12
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إيضاح

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

إفصاح ملف
التعريف

EC1

إيضاح

النهج املتبع نحو م�شاركة الأطراف املعن ّية ،مبا يف ذلك تواتر
امل�شاركة ح�سب النوع وفئة الأطراف املعنية.
�أهم املو�ضوعات املثارة من خالل م�شاركة الأطراف املعن ّية
والكيفية التي ت�ستجيب بها ال�شركة لتلك املو�ضوعات ،مبا يف
ذلك الإف�صاح عنها.
القيمة االقت�صادية املبا�شرة الناجتة واملوزعة ،مبا يف ذلك
العائدات والتكاليف الت�شغيلية ومكاف�آت املوظفني والتربعات
واال�ستثمارات املجتمعية الأخرى والإيرادات واملدفوعات ملزودي
ر�أ�س املال واحلكومات.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

إفصاح ملف
التعريف

كامل

حول هذا التقرير  /حول
�أدنوك للتوزيع

EC2

التعقيدات املالية واملخاطر والفر�ص الأخرى لأن�شطة ال�شركة
نتيجة للتغريات املناخية.

كامل

حول هذا التقرير

EC3

تغطية التزامات خطة املزايا املحددة لل�شركة.

كامل

EC4

امل�ساعدة املالية الكبرية التي يتم تلقيها من احلكومة.
متو�سط م�ستوى الأجور وفق ًا للجن�س مقارنة مع احلد الأدنى
للأجور مبواقع العمليات الهامة.
�إجراءات توظيف املواطنني ون�سبة الإدارة العليا املع ّينة من
املجتمع املحلي يف مواقع العمل الهامة.

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

كامل

حول �أدنوك للتوزيع

كامل

جمتمعنا

EC6

كامل

اقت�صادنا/موظفينا
EC7

إيضاح

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

بيئتنا
موظفونا

إفصاح ملف
التعريف

إيضاح

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

EC8

تطور و�أثر ا�ستثمارات البنية التحتية واخلدمات املقدمة
بالأ�سا�س من �أجل ال�صالح العام من خالل امل�شاركة التجارية �أو
العينية �أو بدون مقابل.

كامل

جمتمعنا

EN3

ا�ستهالك الطاقة املبا�شر عن طريق م�صدر الطاقة الأ�سا�سي.

كامل

بيئتنا

EN4

ا�ستهالك الطاقة غري املبا�شر عن طريق م�صدر الطاقة
الأ�سا�سي.

كامل

بيئتنا

EN5

الطاقة التي مت توفريها نتيجة للتح�سينات يف الرت�شيد والكفاءة.

كامل

بيئتنا
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إيضاح

املبادرات املتعلقة بتوفري منتجات وخدمات قليلة اال�ستهالك
للطاقة �أو القائمة على الطاقة املتجددة وتقليل متطلبات الطاقة
كنتيجة لهذه املبادرات.
مبادرات تقليل ا�ستهالك الطاقة غري املبا�شرة وحجم اخلف�ض
املنجز.
�إجمايل حجم �سحب املياه من امل�صدر.
الن�سبة املئوية و�إجمايل حجم املياه املُعاد تدويرها واملعاد
ا�ستخدامها.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

بيئتنا

كامل

بيئتنا

كامل

بيئتنا

كامل

بيئتنا

إفصاح ملف
التعريف
EN16
EN17
EN18
EN22
EN23

إيضاح

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

بيئتنا

كامل

بيئتنا

كامل

بيئتنا

إفصاح ملف
التعريف

�إجمايل انبعاثات الغازات امل�سببة لالنحبا�س احلراري املبا�شرة
وغري املبا�شرة ح�سب الوزن.
انبعاثات الغازات امل�سببة لالنحبا�س احلراري غري املبا�شرة ذات
ال�صلة الأخرى ح�سب الوزن.
مبادرات تقليل ا�ستهالك انبعاثات الغازات امل�سببة لالنحبا�س
احلراري ون�سبة اخلف�ض الذي مت حتقيقه.
�إجمايل وزن النفايات وفق ًا للنوع وطريقة التخل�ص منها.

ال يوجد

EN30

�إجمايل عدد وحجم الت�سربات.

ال يوجد

LA1

EN24

EN26

إيضاح

وزن النفايات املنقولة �أو امل�ستوردة �أو امل�صدرة �أو املعاجلة التي
تعد خطرة وفق �شروط املالحق  1و 2و 3و 8من اتفاقية بازل
والن�سبة املئوية للنفايات املنقولة وامل�شحونة للخارج.
طبيعة وحجم وو�ضع احلماية وقيمة التنوع احليوي للم�سطحات
املائية واملواطن الطبيعية ذات ال�صلة التي تت�أثر ب�شكل كبري
ب�صرف املياه من قبل ال�شركة �صاحبة التقرير.
ً
�إجمايل امل�صروفات واال�ستثمارات يف حماية البيئة وفقا للنوع.
�إجمايل القوى العاملة وفق نوع العمل وعقد العمل واملنطقة،
مق�سم ًا ح�سب اجلن�س.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

إفصاح ملف
التعريف
LA2

ال يوجد

LA3

كامل

بيئتنا

كامل

جمتمعنا

كامل

موظفونا

LA15

LA7

إيضاح

�إجمايل عدد ومعدل تعيينات املوظفني اجلدد ومعدل ترك
املوظفني للعمل وفق الفئة العمرية واجلن�س واملنطقة.
املزايا املقدمة �إىل موظفي الدوام الكامل التي ال تُقدم �إىل
املوظفني امل�ؤقتني �أو بدوام جزئي ،وفق العمليات الرئي�سية.
معدالت العودة �إىل العمل والإبقاء بعد �إجازة الأمومة  /الأبوة
وفق ًا للجن�س.
معدالت الإ�صابة و�أمرا�ض ال�صحة املهنية والأيام ال�ضائعة
والغياب و�إجمايل عدد الوفيات ذات ال�صلة بالعمل ،وذلك وفق
املنطقة واجلن�س.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

موظفونا

كامل

موظفونا

كامل

موظفونا

كامل

موظفونا
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إيضاح

تفعيل برامج التعليم والتدريب واال�ست�شارات والوقاية وال�سيطرة
على املخاطر مل�ساعدة العاملني �أو �أ�سرهم �أو �أع�ضاء املجتمع
فيما يتعلق بالأمرا�ض اخلطرية.
متو�سط �ساعات التدريب �سنوي ًا لكل موظف وفق ًا للجن�س والفئة
الوظيفية.
برامج �إدارة املهارات والتعلم مدى احلياة لت�أهيل املوظفني
وم�ساعدتهم يف �إدارة �أهدافهم الوظيفية.
الن�سبة املئوية للموظفني الذين تلقوا مراجعات التطوير الأدائي
واملهني امل�ستمر وفق ًا للجن�س.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

إفصاح ملف
التعريف

كامل

موظفونا

LA13

كامل

موظفونا

LA14

إيضاح

تكوين جهات احلوكمة والهيئات الإدارية وتوزيع املوظفني على
فئات املوظفني وفق ًا للجن�س والفئة العمرية وع�ضوية جمموعات
الأقلية وم�ؤ�شرات التنوع الأخرى.
ن�سبة الراتب الأ�سا�سي بني الذكور والإناث وفق ًا للفئة الوظيفية
وطبق ًا ملواقع العمل الرئي�سية.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

موظفونا

إفصاح ملف
التعريف
HR11
SO10

ال يوجد

كامل

موظفونا

HR4

�إجمايل عدد حوادث التمييز والإجراءات الت�صحيحية املتخذة.

كامل

كامل

موظفونا

HR6

العمليات و�شركات التوريد التي برزت فيها خماطر الت�شغيل
الق�سري للأطفال والإجراءات والتدابري املُتخذة للم�ساهمة يف
فاعلية منع عمالة الأطفال.

كامل

موظفونا

PR1

حول �أدنوك للتوزيع
PR5

إيضاح

عدد ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان التي مت تقدميها والتعامل
معها وحلها من خالل �آليات تقدمي ال�شكاوى الر�سمية.
تدابري منع الأثر وتخفيفه املنفذة يف العمليات ذات الآثار
ال�سلبية املحتملة �أو الفعلية على املجتمعات املحلية.
مراحل دورة احلياة التي يتم فيها تقييم الأثر على ال�صحة
وال�سالمة للمنتجات واخلدمات من �أجل التح�سني ،وكذلك
الن�سبة املئوية لفئات املنتجات واخلدمات التي تخ�ضع لهذه
الإجراءات.
املمار�سات املرتبطة بر�ضا العميل ،مبا يف ذلك نتائج
ا�ستطالعات الر�أي التي تقي�س ر�ضا العمالء.

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

كامل

موظفونا

كامل

ا�سرتاتيجيتنا

كامل

ا�سرتاتيجيتنا

كامل

إفصاح ملف
التعريف

إيضاح

مستوى
التقرير

موقع اإلفصاح

PR6

الربامج اخلا�صة باالمتثال للقوانني واملعايري والقوانني الطوعية
املتعلقة بات�صاالت الت�سويق ،مبا يف ذلك الدعاية والإعالنات
والرعاية.

كامل

ا�سرتاتيجيتنا

ا�سرتاتيجيتنا
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