التنمية املستدامة
من خالل الشراكة
والتقنيات النظيفة

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

تقرير االستدامة  | 2013ملخص تنفيذي

رسالة من
املدير العام

دخل ��ت �إم ��ارة �أبوظب ��ي حقب ��ة جدي ��دة م ��ن التنمية
وم�ضت قدم ًا يف رحلته ��ا لتحقيق النجاح واملزيد من
االزده ��ار والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة بكل ع ��زم وتفاين،
ويدفعه ��ا يف ذل ��ك �إلهام قادته ��ا وتطلعات �ش ��عبها.
نحن نبني معامل وا�ض ��حة يف طريقنا لتحقيق الر�ؤية
االقت�ص ��ادية  2030لإم ��ارة �أبوظب ��ي ،الت ��ي متث ��ل
خارط ��ة الطريق لتحقيق النمو والتقدم االقت�ص ��ادي
يف الإمارة على امل ��دى الطويل ،وذلك يف ظل القيادة
احلكيمة للفريق �أول �س ��مو ال�ش ��يخ خليفة بن زايد �آل
نهيان واملتابعة احلثيثة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن زاي ��د �آل نهي ��ان ،ويل عهد �أبوظبي نائ ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.

“تقوم دولة الإمارات العربية املتحدة ب�إنتاج النفط والغاز
بطريقة م�س�ؤولة .ونحن ملتزمون ب�إيجاد وتبني حلول واقعية
يكون لها عوائد اقت�صادية وبيئية”.
معايل عبداهلل نا�صر ال�سويدي
املدير العام لـ�شركة �أدنوك
من كلمة االفتتاح خالل حفل توقيع اتفاقية التفاهم
بني �أدنوك وم�صدر حول احتجاز وا�ستخدام
وتخزين الكربون 10 .نوفمرب 2013

�أدنوك فخورة بالدور الرئي�س ��ي الذي تلعبه يف حتقيق
ه ��ذه الر�ؤية والذي يكم ��ن يف توفري �إم ��دادات طاقة
�آمن ��ة وموثوق به ��ا لدعم التنمي ��ة يف بالدن ��ا .ولأننا
نعت ��زم تلبية ه ��ذا االلت ��زام بطريقة �آمنة وم�س� ��ؤولة
بيئي ًا وعلى النطاق املطلوب ،ف�إننا �س ��نعمل جاهدين
عل ��ى تطوي ��ر التكنولوجي ��ا والتقني ��ات النظيفة التي
م ��ن �ش� ��أنها زيادة القيمة �إىل �أق�ص ��ى ح ��د مع زيادة
ال�س�ل�امة والكف ��اءة والأداء البيئ ��ي لعملياتن ��ا .وتعد
ال�ش ��راكات اال�س�ت�راتيجية الت ��ي �أبرمناه ��ا ج ��زء ال
يتج ��ز�أ من جناحن ��ا ،ونحن ن�س ��عى لال�س ��تفادة من
التكنولوجي ��ا التطبيقي ��ة وتب ��ادل اخل�ب�رات الالزمة
لإدارة بيئات عملنا املليئة بالتحديات.
التكنولوجيا النظيفة والشراكة

�إن �إدخ ��ال وتطبيق العمليات والتقنيات احلديثة التي
م ��ن �ش� ��أنها �أن حت�س ��ن الأداء طويل الأجل لأ�ص ��ولنا
ومواردن ��ا الطبيعية مع حتقيق الكفاءة يف ا�س ��تخدام
الطاق ��ة وخف�ض انبعاث الغ ��ازات� ،أمر بالغ الأهمية.
�إننا نعم ��ل على ا�س ��ترياد الطاقة ب�ش ��كل �أكرث كفاءة
م ��ن ال�ش ��بكة الوطنية ب ��د ًال من توليده ��ا يف مواقعنا
عرب كافة عمليات �أدن ��وك .ولقد نتج عن تطبيق هذه
املب ��ادرة ،توف�ي�ر  70,000ط ��ن (م ��ن مكافئ ثاين
�أك�سيد الكربون) يف عملياتنا الربية يف عام .2013
ونح ��ن نفتخر يف عام  2013بت�س ��جيل م�ش ��روع �آلية
التنمي ��ة النظيف ��ة الثاين ال ��ذي تعتمده �ش ��ركة �أدكو
للح ��د م ��ن ح ��رق الغ ��از يف حق ��ل �ش ��اه حيث �س ��وف

يحقق امل�ش ��روع انخفا�ض� � ًا يناه ��ز املليون طن
م ��ن مكافئ ثاين �أك�س ��يد الكربون خالل فرتة
� 10س ��نوات� .إن خف�ض ح ��رق الغاز هو �إحدى
الأولويات الرئي�س ��ية ملجموعة �ش ��ركاتنا ،وقد
حققن ��ا حت ��ى الآن انخفا�ض� � ًا يف ح ��رق الغاز
بن�س ��بة  %76.4يف جمي ��ع عملياتن ��ا مقارن ��ة
مب�س ��تويات عام  1997وذلك على الرغم من
التو�س ��عات والزيادة الكب�ي�رة يف الإنتاج خالل
تلك الفرتة.
لقد �ش ��هدت �س ��نة � 2013أي�ض� � ًا ال�شراكة مع
�ش ��ركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) يف
م�شروع احتجاز وا�ستخدام وتخزين الكربون.
يوف ��ر تطبيق تل ��ك التقني ��ة النظيف ��ة ميزتني
وا�ض ��حتني �أولها ،حقن ثاين �أك�س ��يد الكربون
ب�شكل �آمن مما ي�ساعد يف احلد من االنبعاثات
يف هذه املنطقة ،حيث الب�ص ��مة البيئية الكلية
للفرد هي الأعلى يف العامل .و�أي�ض ًا ،تقوم هذه
التقنية بتعزيز عملية ا�س ��تخال�ص النفط عن
طريق حقن غاز ثاين �أك�سيد الكربون بد ًال من
الغ ��از الطبيعي ال ��ذي كان يتم حقنه يف حقول
النفط عاد ًة للحفاظ على معدالت اال�ستخراج
و�ضغط ر�ؤو�س الآبار.
وميثل هذا امل�ش ��روع املرحلة الأوىل من �ش ��بكة
�أبوظب ��ي الحتجاز وا�س ��تخدام وحقن الكربون
والتي تندرج �ض ��من الت ��زام الإم ��ارة بخف�ض
الب�ص ��مة الكربوني ��ة لأن�ش ��طتها االقت�ص ��ادية
و�إر�س ��اء الأ�س ���س لقط ��اع طاق ��ة منخف� ��ض
االنبعاث ��ات الكربوني ��ة وخل ��ق �ص ��ناعة توليد
طاق ��ة قليل ��ة الكربون .و�س ��وف نعمل يف نطاق
هذا امل�ش ��روع �أي�ض� � ًا عل ��ى التعاون م ��ع املعهد
البرتويل ل�ش ��ركة �أدنوك ومعهد م�صدر للعلوم
والتكنولوجيا لتطوير التقنيات املنا�س ��بة والتي
ميكن من خاللها حت�س�ي�ن �إدارة ثاين �أك�س ��يد
الكربون يف �أبوظبي.
�أما يف املراح ��ل القادمة ،ف� ��إن التحدي يكمن
يف جعل م�ش ��اريع احتجاز وا�ستخدام وتخزين
الكرب ��ون جمدية جتاري ًا وجاذبة لال�س ��تثمار.
وحتقيق ًا لهذه الغاية ،ف�إن امل�ش ��روع امل�ش�ت�رك

بني �أدنوك وم�ص ��در ميثل م�ش ��روع ًا رائد ًا من
�ش� ��أنه خلق معيار تقني وجتاري لهذه امل�شاريع
على م�ستوى املنطقة.

بالعم ��ل والوقاي ��ة منه ��ا يعترب حافز �أ�سا�س ��ي
يف تعزي ��ز تركيزن ��ا عل ��ى التدري ��ب يف جمال
ال�سالمة حول املخاطر يف العمل واحلاجة �إىل
اليقظة امل�ستمرة يف كافة عملياتنا.

�إن ا�س�ت�راتيجية �أدن ��وك عل ��ى امل ��دى الطويل
هي التحرك نح ��و مزيد من التكامل يف جمال
البني ��ة التحتية للطاق ��ة يف �أبوظبي والإمارات
العربية املتحدة.

دعم مجتمع قائم على املعرفة

التكامل في مجال الطاقة

ونحن يف �أدنوك ،ندرك القيمة التي توفرها لنا
التكامل يف جمال الطاقة من خالل امل�ش ��اريع
الك�ب�رى التي قمنا بها والتي ت�ش ��مل م�ش ��اريع
تطوير الغاز املتكامل والتي بد�أت العمل بكامل
طاقتها هذا العام ،و�أي�ض� � ًا م ��ن خالل تعاوننا
م ��ع ال�ش ��ركات املحلي ��ة الأخرى مب ��ا يف ذلك
االحت ��اد للقطارات يف م�ش ��روع خط ال�س ��كك
احلديدي ��ة بني �ش ��اه وحب�ش ��ان والروي�س .هذا
بالإ�ض ��افة �إىل �شركة اال�س ��تثمارات البرتولية
الدولي ��ة (�أيبي ��ك) يف م�ش ��روع خ ��ط �أنابي ��ب
حب�شان -الفجرية.
توفر هذه امل�ش ��اريع طرق �إمداد ا�س�ت�راتيجية
ملنتجاتن ��ا �إىل الأ�س ��واق العاملية وتخلق �أي�ض� � ًا
فوائد اقت�صادية للبلد ككل من خالل توفريها
لفر� ��ص العمل وتعزيز �سل�س ��لة التوريد املحلية
والإقليمية لل�سلع واخلدمات.
التشغيل اآلمن واملسؤول

ونح ��ن ندخل حقبة جديدة يف �ص ��ناعة النفط
والغ ��از ،حيث ي�ص ��بح ا�س ��تخراج احتياطيات
النفط والغاز القائم ��ة واجلديدة �أكرث تعقيد ًا
وحتدي� � ًا م ��ن الناحي ��ة التقني ��ة� ،أ�ص ��بحت
اخل�ب�رات التقني ��ة الالزم ��ة لدع ��م عملياتنا
املتنامي ��ة يف �سل�س ��لة القيم ��ة الهيدروكربونية
ذات �أهمية متزايدة.
ل ��ذا تلتزم �أدن ��وك بتطوير مه ��ارات املواطنني
الإماراتي�ي�ن مب ��ا يتما�ش ��ى م ��ع خط ��ة حكومة
دول ��ة الإمارات خللق فر�ص عم ��ل للمواطنني،
واملعروفة با�سم “توطني”.
كما ون�سعى نحو حتقيق هدفنا املتمثل بتوطني
املنا�صب الأ�سا�س ��ية بن�سبة  %75بحلول نهاية
عام .2017
وبف�ض ��ل ع ��زم الق ��وى العامل ��ة لدين ��ا ،نح ��ن
واثق ��ون م ��ن �أن اجله ��ود الت ��ي نبذله ��ا عام ًا
بعد عام �ست�س ��هم يف م�س ��تقبل م�ش ��رق لدولة
الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة ،و�س ��وف ت�ض ��من
ا�ستمرار االزدهار يف ال�سنوات املقبلة.

نح ��ن يف �أدنوك نعمل يف جم ��ال النفط والغاز
منذ �أكرث م ��ن  40عام ًا ،وي�أتي العمل بطريقة
�آمنة وم�س�ؤولة بيئي ًا يف مقدمة �أولوياتنا.
ورغ ��م جهودنا احلثيثة� ،إال �أننا ن�أ�س ��ف لوقوع
�إحدى ع�ش ��ر حادثة وفاة يف �أدنوك وجمموعة
�ش ��ركاتها يف عام  .2013كما و�أود �أن �أتقدم
ب�أح ��ر التع ��ازي لعائ�ل�ات و�أ�ص ��دقاء العم ��ال
وجمتمعاتهم.

�إن �إميانن ��ا ب�أن ��ه ميك ��ن تف ��ادي الوفي ��ات
والإ�ص ��ابات اخلط�ي�رة والأمرا� ��ض املتعلق ��ة

عبد اهلل نا�صر ال�سويدي
املدير العام

مجموعة شركات أدنوك
احلفر الوطنية

الغاز املصاحب وغير املصاحب

أدكو

جاسكو

•تقوم بت�شغيل  7حقول برية رئي�سية ،هي :ع�صب و�سهل
و�شاه وباب وبوح�صا وق�صويرة وحقول �شمال �شرق
باب (ال�ضبعية والرميثة وال�شنايل).
•يعترب حقل بوح�صا واحد ًا من بني �أكرب ع�شرين حق ًال
يف العامل من حيث االحتياطيات امل�ؤكدة.
•تغطي م�ساحة منطقة االمتياز  21,000كيلومرت
مربع.
•حمطتي ت�صدير :حمطة جبل الظنة وحمطة الفجرية.
•الطاقة الإنتاجية احلالية للنفط 1.5 :مليون برميل
من النفط يومياً ،مع وجود خطط لرفع م�ستوى الإنتاج
�إىل  1.8مليون برميل يومي ًا بحلول عام  ،2017وذلك
من خالل مبا�شرة الإنتاج من ثالثة حقول جديدة،
هي :ق�صويرة ومندر وبدع القمزان.

•تقوم بت�شغيل  3م�صانع يف ال�صحراء
ملعاجلة الغاز وا�ستخراج �سوائل الغاز
الطبيعي ،هي :ع�صب وبوح�صا وجممع
ح�ب���ش��ان /ب ��اب (ي���ض��م ب ��اب م��راف��ق
�إ�ضافية ملعاجلة الغاز احلم�ضي).
•تدير م�صنع التجزئة للغاز الطبيعي
امل�سال يف الروي�س.
•تقوم بت�شغيل �شبكة من الأنابيب لتوزيع
الغاز الطبيعي للم�ستهلكني ال�صناعيني.
•الإ� �ش��راف على ع��دة م�شاريع تو�سيع
ك�برى ،وتنفيذ مرافق جديدة ملعاجلة
الغاز وجتديد القائم منها يف مواقع
امل�صانع املختلفة.

النفط اخلام

حم������ط������ة
ت�������ص���دي���ر
الفجرية
مرف�أ جبل
الظنة

الغاز املصاحب

الإيثان

احلصن للغاز

املكثفات
و�سوائل الغاز
الطبيعي

•تقوم ب��إدارة حقل غاز �شاه
كيلومرت جنوب غرب �أبوظبي).
•من املتوقع �أن تعمل املرافق كاملة
بحلول نهاية العام  ،2014حيث
��س�ت�ت��م م �ع��اجل��ة  1,000مليون
ق ��دم م�ك�ع��ب ق�ي��ا��س��ي ي��وم �ي � ًا من
الغاز احلم�ضي ،على مدى العمر
الإنتاجي للحقل.

غاز املبيعات

تكرير

•تقوم بت�شغيل م�صفاتني لتكرير النفط:
 -م�صفاة �أبوظبي :تقع يف �أم النار وتبلغالطاقة الإنتاجية لها حوايل 85,000
برميل من النفط يومي ًا.
 -م�صفاة الروي�س :تبلغ الطاقة الإنتاجيةلها حوايل  420,000برميل من النفط
يومي ًا.
•من املقرر �أن تزيد الطاقة الإنتاجية مل�صفاة
الروي�س م��ن  417,000برميل يومي ًا �إىل
 837,000برميل ي��وم�ي� ًا يف نهاية الربع
الأخ�ير من العام  2014عند االنتهاء من
م�شروع تو�سعة م�صفاة الروي�س.

النيرتوجني
(الغازي /امل�سال)

أدنوك للتوزيع

الكربيت

ال���������������ش�������ب�������ك�������ة
وامل�����س��ت��ه��ل��ك�ين
ال�صناعيني

املكثفات و�سوائل
الغاز الطبيعي غاز املبيعات

م�شروع تطوير الغاز
املتكامل

النفط اخلام

الغاز امل�صاحب
وغري امل�صاحب

الغاز امل�صاحب

النفط اخلام

أدناتكو وأجنسكو

•تقوم بالنقل البحري للأ�سواق العاملية للغاز
الطبيعي امل�سال واملنتجات النفطية والكربيت
ال�سائب والبويل �إيثيلني.
•تدير �أ�سطو ًال مك ّون ًا من:
  8-ناقالت للغاز الطبيعي امل�سال.  9-ناقالت للنفط /املواد الكيميائية.  7-ناقالت للمواد غري املعب�أة. �-سفينتي حاويات.- -ناقلة غاز الإيثيلني امل�سال.

مرف�أ الروي�س

بروج

•ت� �ق ��وم ب �ت �� �ش �غ �ي��ل م �� �ص �ن��ع ب� � ��روج  1و
للبرتوكيماويات يف الروي�س.
•��س�ي�ق��وم م�صنع ب���روج  3ب��زي��ادة ال�ط��اق��ة
الإنتاجية للإيثيلني من � 2.1إىل  3.6مليون
طن ،وزي��ادة الطاقة الإنتاجية للبوليفينات
من � 2إىل  4.5مليون طن يف .2014
•الإ�شراف على م�صانع ت�صنيع املُركبات يف
�شنغهاي وال�صني التي تعمل بطاقة �إنتاجية
ت�صل �إىل  50,000طن .و�سيتم زيادة الطاقة
الإنتاجية �إىل  90,000طن يف .2015
2

الإيثيلني والبويل �إيثيلني
والبويل بروبيلني

منتجات تكرير النفط

•تقوم بت�شغيل  224حمطة لل�سيارات يف كافة
�أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة
•وتقدم جمموعة من اخلدمات:
-تخزين وتوزيع الوقود ال�سائل وغازالبرتول امل�سال.
�-إنتاج وت�سويق مواد الت�شحيم والتزييت.-تزويد ال�سفن والطائرات بالوقود.-خدمات ال�سيارات (فح�ص ،غ�سيل،تبديل زيوت ،متاجر متنوعة).
-توزيع الغاز الطبيعي لال�ستخدام املحليولل�سيارات.
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الكربيت

منتجات تكرير النفط
(الت�صدير)
الهيدروجني

أدما العاملة

• تقوم بت�شغيل حقلني بحريني:
 -حقل �أم ال�شيف :ت�صل م�ساحته �إىل 360كيلومرت مربع ،ويقع على بعد  150كيلومرت
�شمال غرب �أبوظبي.
 -حقل زاكوم :ت�صل م�ساحته �إىل 1,270كيلومرت مربع ،ويقع على بعد  65كيلومرت
�شمال غرب �أبوظبي.
•يعترب حقل زاك��وم ث��اين �أك�بر حقل بحري يف
منطقة اخلليج العربي وراب��ع �أك�بر حقل يف
العامل .وي�شتمل هذا احلقل على خم�س مناطق
منف�صلة ت�شكل زاكوم ال�سفلي وزاكوم العلوي.
وكانت �أعمال تطوير احلقل قد تركزت على
املناطق ال�سفلية نظر ًا لإنتاجيتها العالية.
• 37من�صة.
• 408من ر�ؤو���س الآب��ار املنتجة للنفط والغاز
(بع�ضها م�شرتك مع زادكو).

زادكو

•تقوم بت�شغيل  3حقول بحرية:
 -زاكوم العلوي :ت�صل امل�ساحة الإجمالية لهذا احلقل�إىل  1,269كيلومرت مربع ،ويقع على بعد  84كم �شمال
غرب �أبوظبي.
 �-أم الدلخ :تبلغ امل�ساحة الكلية لهذا احلقل  150كيلومرتمربع ،ويقع على بعد  25كيلومرت �إىل �شمال غرب
�أبوظبي.
 �-سطح :ت�صل م�ساحته الإجمالية �إىل  35كيلومرت مربع،ويقع على بعد  200كيلومرت �شمال �أبوظبي.
•تقع مراكز عمليات النفط يف جزيرة زركوه (على بعد 140
كيلومرت �شمال غرب �أبوظبي) وجزيرة �أرزن��ة (على بعد
 180كيلومرت �شمال غرب �أبوظبي).
التو�سع الكربى يف زاكوم
•جتري يف الوقت احلايل �أعمال ُّ
العلوي .ويهدف هذا امل�شروع ،املعروف با�سم زاكوم العلوي
� )UZ750( 750إىل زيـادة الإنتـاج من  600,000برميل
يومي ًا �إىل  750,000برميل يومي ًا بحلول عام .2017

•ت�ق��دم خ��دم��ات احل�ف��ر ال�بري��ة والبحرية
ملجموعة �شركات �أدنوك.
•مت حفر  2,085,831قدم يف العام 2013
•تقوم بت�شغيل:
  13-جهاز حفر بحري ذاتي الرفع،وجهازي حفر بحري.
  26-جهاز حفر بري. � 5-أجهزة حفر �آبار مياه (لدرا�سة نوعيةوكمية وتوزيع املياه اجلوفية ب�إمارة
�أبوظبي).
 �-سفينة واحدة للخدمات متعددةالأغرا�ض.

منتجات تكرير النفط (املبيعات املحلية)

جزيرة دا�س

فرتيل

•تدير م�صنعني للأمونيا وم�صنعني
لليوريا يف جممع الروي�س ال�صناعي:
 -م�صنع الأمونيا :بطاقة �إنتاجيةقدرها  3,300طن مرتي يومي ًا.
 -م�صنع اليوريا :بطاقة �إنتاجيةقدرها  5,800طن مرتي يومي ًا.
•بد�أ م�شروع فرتيل  2-الإنتاج يف يوليو
.2014

جزيرة زركوه

الغاز الطبيعي امل�سال
وغاز البرتول امل�سال
والنافثا البارافينية
والكربيت

اليوريا والأمونيا
ال�سائلة
امل�ستخدمني

إسناد

•توفر جمموعة من املرافق واخلدمات والإمدادات
�إىل قطاع النفط والغاز ،مبا يف ذلك:
 -خدمات دعم العمليات البحرية (تقوم �إ�سنادبت�شغيل �أ�سطول مكون من � 53سفينة).
 -خدمات الر�سو والتموين والتزويد باجلملة. -خدمات املوانئ. -خدمات الآبار. -خدمات �سوائل احلفر. �-إنتاج املواد الكيميائية املتخ�ص�صة.•تقوم بت�شغيل م�صنع للتجليخ وم�صنع خلط
وم�صنع للملح يف قاعدة امل�صفح للإمداد
البحري.

أدجاز

•ت �ق��وم بت�شغيل م�صنع لت�سييل ال�غ��از
كيلومرت ًا �شمال غرب �أبوظبي).
•يعترب م�صنع ت�سييل الغاز الطبيعي فريد ًا
من نوعه على م�ستوى العامل ،وذل��ك ملا
يتمتع ب��ه م��ن ق��درة على معاجلة الغاز
امل�صاحب ،وه��و �أح��د املنتجات الثانوية
لعمليات ا�ستخراج النفط� ،إ�ضافة �إىل
الغاز الطبيعي امل�ستخرج كمنتج حر من
مكامن الغاز.
•متو�سط الإن��ت��اج ال���س�ن��وي :ي�صل �إىل
 8م�ل�اي�ي�ن ط ��ن م ��ن ال� �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي
امل�سال والغاز البرتويل امل�سال والنافتا
البارافينية والكربيت ال�سائل.

الطبيعي يف جزيرة دا�س (على بعد 180

اإلكسير

•تقوم بت�شغيل م�صنعني:
 -م�صنع ف�صل الهواء يف الروي�س ،يعمل علىتزويد �شركة بروج بالنيرتوجني الغازي
وامل�سال عرب خطوط الأنابيب .ويتم نقل
النيرتوجني امل�سال �إىل جمموعة �شركات
�أدنوك عن طريق الناقالت ،فيما يتم نقل
الأوك�سجني ال�سائل للم�ستخدمني يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
 -م�صنع املرف�أ للنيرتوجني :ي�شملقاطرتني متماثلتني لف�صل الهواء للتزويد
بالنرتوجني (طاقة �إنتاجية ت�صل �إىل
 670,000مرت مكعب عادي يف ال�ساعة)
ل�ضخها يف مكامن املكثفات الواقعة يف
حب�شان.

العمليات البرية

إرشاد

الرمز
تدفق املنتجات امل�ستقبلية

تدفق املنتجات احلالية
م�شاريع رئي�سية

حمطة معاجلة وتخزين وت�صدير
املنتجات

العمليات البحرية

•توف ��ر خدم ��ات الدع ��م البح ��ري جلمي ��ع املوانئ
النفطي ��ة يف �إم ��ارة �أبوظب ��ي (الروي� ��س وجزيرة
دا� ��س وجبل الظن ��ة وجزيرة زرك ��وه وحقل زاكوم
البحري ومربز)
•ت�شمل اخلدمات ما يلي:
 -خدم ��ات الر�س ��و والتوجي ��ه لناق�ل�ات النفطوالغاز وحتميل وتفريغ املنتجات النفطية.
 -توفري ال�ص ��يانة والفح�ص وعملي ��ات الغو�صالالزمة للمحطة البحرية.
 -تق ��وم ب ��الإدارة الت�ش ��غيلية والفنية لأ�س ��طولمك� � ّون م ��ن � 50س ��فينة ،يوجد م ��ن بينها 10
قوارب للقط ��ر و 4قوارب للإر�ش ��اد والتوجيه
و 4قوارب للتدريب التي متلكها �شركة �أدنوك.

وب�صورة �إجمالية ،ي�ساهم هذا املكمن تقريب ًا
بنحو ثلث الإنتاج اليومي لل�شركة .مت بدء ت�شغيل
حقل ق�صويرة النفطي يف الربع الأخري من عام
 2013بقدرة �إنتاج مبدئية بلغت 30,000
برميل يومي ًا ومن املقرر �أن تزيد �إىل 53,000
برميل يومي ًا بحلول العام  .2017ومن املقرر
بدء الإنتاج يف حقل مندر عام .2017

املشاريع الرئيسية ألدنوك

�إن الع ��امل اليوم بحاج ��ة �إىل الطاقة بكافة �أ�ش ��كالها لتلبية
الطل ��ب املتزاي ��د ال ��ذي يدفع ��ه النم ��و ال�س ��كاين وارتف ��اع
امل�ستويات املعي�شية وات�ساع الرقعة احل�ضرية.

مشروع التطوير املتكامل حلقل
زاكوم العلوي

يعترب م�شروع التطوير املتكامل حلقل زاكوم
العلوي التي تنفذه �شركة زادكو من امل�شاريع
البحرية العمالقة احليوية لتحقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية لل�شركة املتمثلة يف زيادة ال�سعة
الإنتاجية حلقل زاكوم العلوي النفطي �إىل 750
�ألف برميل نفط يومي ًا بحلول العام 2017
ب�صورة دائمة ملدة  25عام.

لتغطية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة يف
العامل وت�أمني الإمدادات املطلوبة من الغاز من
�أجل تنمية اقت�صادنا املحلي ،تتعاون �أدنوك مع
ال�شركاء املحليني يف قطاع النفط والغاز مبا يف
ذلك؛ �شركة دولفني للطاقة ،و�شركة الإمارات
للغاز الطبيعي امل�سال ،و�شركة �أبو ظبي لطاقة
امل�ستقبل (م�صدر) .ت�شارك �أدنوك �أي�ض ًا يف
�سل�سلة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي �سوف
تزيد من عجلة الإنتاج من خالل ا�ستك�شاف
وتطوير موارد جديدة من النفط والغاز ،ف�ض ًال
عن حت�سني �أداء احلقول املوجودة لدينا على
املدى الطويل.

تت�ضمن “م�شروع تطوير الغاز املتكامل” ومن
خالل عمليات التعاون مع �شركات حملية �أخرى
مثل “�شركة االحتاد للقطارات” حيث يعمل
خط ال�سكة احلديدية على نقل الكربيت املحبب
من حقول الغاز احلم�ضي يف �شاه وحب�شان �إىل
الروي�س ،و�أي�ض ًا �شركة اال�ستثمارات البرتولية
الدولية “�آيبيك” التي تعمل يف خط �أنابيب
حب�شان  -الفجرية� .إن هذه امل�شاريع توفر طرق
ا�سرتاتيجية ملنتجاتنا �إىل الأ�سواق العاملية مع
حتقيق مزايا اقت�صادية للدولة من خالل توفري
فر�ص العمل وتعزيز �سل�سلة التوريد املحلية
والإقليمية اخلا�صة بالب�ضائع واخلدمات.

ويف الأعوام الأخرية ،مت الرتكيزعلى زيادة �إنتاج
الغاز الطبيعي ،كغاز نظيف ،و�سط املخاوف
العاملية املتزايدة من االعتماد على النفط
و�آثاره على التغري املناخي� .إال �أننا ندرك �أنه
بدون حتقيق الكفاءة يف �سل�سلة القيمة اخلا�صة
بالطاقة ،فال ميكن للنمو املتزايد يف الإنتاج� ،أن
يفي بتحديات الطلب املتزايد على الطاقة الذي
نواجهه حالي ًا.

مشروع تطوير الغاز املتكامل

تركز ا�سرتاتيجية �أدنوك على دمج التقنيات
النظيفة يف عملياتنا والتي من بينها م�شاريع
�آلية التنمية النظيفة ،وال�شراكة مع �شركة
�أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) بهدف
احتجاز وا�ستخدام وتخزين الكربون بالإ�ضافة
�إىل االنتقال نحو مزيد من التكامل يف جمال
البنية التحتية للطاقة يف �أبوظبي والإمارات
العربية املتحدة.
و�إننا ندرك القيمة التي يحققها التكامل يف
جمال الطاقة من خالل م�شاريعنا الرئي�سية التي

يعترب م�شروع تطوير الغاز املتكامل التي تنفذه
�أدجاز و�أدما العاملة وجا�سكو م�شروع بري
بحري �ضخم .ولقد مت االنتهاء من جميع املرافق
والوحدات التابعة له يف الربع الثالث من عام
 .2013وقد ت�ضمن امل�شروع حفر عدد من �آبار
الغاز يف حقل �أم ال�شيف التابع لأدما العاملة
وذلك لنقل الغاز �إىل املرافق اجلديدة التابعة
لأدجاز يف جزيرة دا�س ومن ثم نقله عرب خط
�أنابيب بطول  200كم �إىل مرافق حب�شان –
جا�سكو للمزيد من املعاجلة .و�سيقوم امل�شروع
اجلديد ب�إنتاج  800مليون قدم مكعب قيا�سي
يومي ًا من الغاز للتزويد املحلي.

مكعب قيا�سي يومي ًا من الغاز الرطب من مكامن
الغاز احلم�ضي بحقل �شاه عرب الذي يقع على
بعد  210كم جنوب غرب مدينة �أبوظبي .ومن
خالل هذا التدفق للغاز احلم�ضي (الذي يحتوي
على نحو  %23من كربيتيد الهيدروجني)� ،سوف
يوفر امل�شروع  500مليون قدم مكعب قيا�سي
يومي ًا من الغاز الطبيعي النظيف ل�سوق �أبوظبي.
ي�ستهدف م�شروع تطوير حقل �شاه للغاز بدء
الإنتاج من مرافقه يف الربع الأخري من عام
.2014
مشروع التطوير الكامل حلقول ساحل
وعصب وشاه

يعترب م�شروع التطوير الكامل حلقول �ساحل
وع�صب و�شاه التي تنفذه �شركة �أدكو� ،أحد
امل�شاريع الرئي�سية لل�شركة �ضمن ا�سرتاتيجية
�أدكو لزيادة �إنتاج النفط الربي �إىل  1.8مليون
برميل نفط يومي ًا بحلول العام .2017

يت�ضمن امل�شروع العديد من التمديدات
والتعديالت الرئي�سية ملرافق املناولة ال�سطحية
التي تهدف �إىل زيادة �سعة الإنتاج يف حقول
�ساحل وع�صب و�شاه  -التي تعترب ثالثة من �أكرب
احلقول النفطية التي ت�شكل �أحد الأ�صول الهامة
يف جنوب �شرق �شركة �أدكو .ونظر ًا للم�ساحة
الوا�سعة التي متتد �إىل  7,525كم  ،ف�إن هذا
املكمن النفطي اجلنوب �شرقي يت�ضمن حقول
ق�صويرة ومندر.
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مشروع تطوير حقل شاه للغاز

يعترب م�شروع تطوير حقل �شاه للغاز التي تنفذه
�شركة احل�صن للغاز م�شروعا مليئ ًا بالتحديات
من الناحية الفنية .ويهدف هذا امل�شروع �إىل
ا�ستخال�ص ومعاجلة نحو  1,000مليون قدم

يعترب امل�شروع ،فريد ًا من نوعه من حيث
ا�ستخدامه للجزر ال�صناعية كمراكز للحفر
والإنتاج (بد ًال من �أبراج من�صات ر�ؤو�س الآبار
التقليدية) وا�ستخدامه لتقنيات جديدة مثل
احلد الأق�صى للحفر الأفقي و�أق�صى تالم�س
باملكمن .متكن تقنية احلد الأق�صى للحفر
الأفقي للآبار من �أن يتم حفرها ب�صورة ر�أ�سية
ومن ثم ميكن حفرها �أفقي ًا وذلك ال�ستهداف
املكامن على بعد �أميال .وتقوم تقنية �أق�صى
تالم�س باملكمن بفتح املناطق الأكرث �ضيق ًا

يف املكمن ،كما وتقلل من عدد الآبار اجلديدة
املطلوب حفرها.
مت الإنتهاء من اجلزيرة اجلنوبية (انظر
ال�صورة يف الأ�سفل) بالكامل يف  ،2012وهي

اجلزيرة الأوىل من اجلزر الأربع �ضمن م�شروع
زاكوم العلوي  .750كما مت الإنتهاء من اجلزيرة
ال�شمالية يف  .2013و�سيتم الإنتهاء من جزيرة
الو�سط واجلزيرة الغربية يف مطلع العام
.2014

املشروع املشترك بني أدنوك ومصدر الحتجاز واستخدام وتخزين الكربون

يف عام � ،2013أقامت �شركة �أدنوك م�شروع ًا م�شرتك ًا مع �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
(م�صدر) ،وهي ال�شركة الأوىل يف ال�شرق الأو�سط التي تركز على ا�ستك�شاف وتطوير م�شاريع
ذات نطاق جتاري الحتجاز وا�ستخدام وتخزين الكربون .يتكون امل�شروع من ثالثة مكونات
�أ�سا�سية� .أو ًال� :سيتم احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون داخل املوقع ب�شركة حديد الإمارات� ،أكرب
من�ش�أة ل�صناعة احلديد يف الإمارات العربية املتحدة .ثاني ًا� :سيتم �ضغط ثاين �أك�سيد الكربون
ونقله على خط �أنابيب بطول  50كم �إىل احلقول النفطية الربية ل�شركة �أدكو .ثالث ًا� :سيتم
�ضخ ثاين �أك�سيد الكربون يف حقول النفط من �أجل اال�ستخال�ص املعزز للنفط الذي يعمل
على حترير الغاز الطبيعي بد ًال من ا�ستخدامه يف ال�ضخ داخل حقول النفط للحفاظ على
معدالت اال�ستخراج و�ضغط ر�ؤو�س الآبار .ومع الطلب املتزايد على الكهرباء نظر ًا للتطور
ال�صناعي� ،سوف يتيح م�شروع احتجاز وا�ستخدام وتخزين الكربون للمحافظة على الغازات
الهيدروكربونية اخلا�صة بالإمارات العربية املتحدة .وذلك لتوليد الطاقة املحلية حيث يتم
ا�ستخدام الغاز الطبيعي كمادة خام جلميع حمطات الطاقة ب�إمارة �أبوظبي.
وميثل هذا امل�شروع املرحلة الأوىل من �شبكة �أبوظبي الحتجاز وا�ستخدام وحقن الكربون والتي
تندرج �ضمن التزام الإمارة بخف�ض الب�صمة الكربونية لأن�شطتها االقت�صادية و�إر�ساء الأ�س�س
لقطاع طاقة منخف�ض االنبعاثات الكربونية وخلق �صناعة لتوليد طاقة قليلة الكربون� .سوف
يقوم امل�شروع باحتجاز نحو  800,000طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربون �سنوي ًا .ومن املقرر
�إكمال امل�شروع �أوائل عام .2016

منتجات وأسواق أدنوك
آسيا
النفط اخلام واملكثفات امل�صدرة
(بالألف برميل)
527,041
		
املجموع*

أوروبا

املنتجات النفطية امل�صدرة (بالألف طن)
4,833
		
النافتا
وقود الطائرات/
7
		
الكريو�سني
553
		
زيت الغاز
417
		
زيت الوقود

النفط اخلام واملكثفات امل�صدرة
(بالألف طن)
2,577
		
املجموع*
املنتجات النفطية امل�صدرة (بالألف طن)
وقود الطائرات/
3,533
		
الكريو�سني
83
		
زيت الغاز

الغاز والكربيت امل�صدر (بالألف طن)
1.109
		
الكربيت
7,007
الغاز الطبيعي امل�سال
2,142
 Sالنافتا البارافينية

الغاز امل�صدر (بالألف طن)
الغاز الطبيعي امل�سال

39

استـــراليا
ونيوزلنـــدا
أمريكا
واجلنوبية

النفط اخلام واملكثفات امل�صدرة
(بالألف برميل)
239
		
املجموع*

املنتجات النفطية امل�صدرة (بالألف طن)
وقود الطائرات/
214
		
الكريو�سني
113
		
زيت الغاز

أفريقيا
املنتجات النفطية امل�صدرة(بالألف طن)
وقود الطائرات/
35
		
الكريو�سني
215
		
زيت الغاز
الكربيت (بالألف طن)
		
 Sالكربيت

الشمالية

الكربيت (بالألف طن )
		
 Sالكربيت

71

1,005

*ح�صة �أدنوك التي مت ت�صديرها يف عام 2013

َّ
واملكثفات
النفط اخلام

�إن الت�صنيف الرئي�سي ملنتجات احلقول الربية
هو مربان .بينما الت�صنيف الآخر البحري
يت�ضمن �أم ال�شيف وزاكوم ال�سفلي وزاكوم
العلوي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تنتج �أدنوك
منتجني من املك َّثفات ،هما :عوينات وثمامة.
�إن لدى �أدنوك خطط ًا ملزج النفط اخلام من
حقول �أم ال�شيف وزاكوم ال�سفلي النفطية يف
مزيج جديد ا�سمه “خام دا�س” الذي �سوف
ي�ستبدل كل من منتجات �أم ال�شيف وزاكوم
ال�سفلي احلالية بحلول الربع الثالث من عام

 .2014و�سيتم طرح املزيج اجلديد بنا ًء على
طلب ال�سوق ويف �ضوء �إنتاج �أدما العاملة املتزايد
للنفط.
ويتم حالي ًا نقل النفط اخلام من حقول �أم
ال�شيف وزاكوم ال�سفلي �إىل جزيرة دا�س من �أجل
املعاجلة والتخزين والت�صدير .و�سوف يعمل
مزج اخلامني وتخزينهما يف خزانات موحدة
على توفري خزانني على اجلزيرة املزدحمة.
ف�ض ًال عن ت�أمني امل�ساحة املطلوبة يف موقع
�شركة �أدما العاملة ،وذلك للوفاء مبتطلبات
الإنتاج .كما �سوف يوفر املزيج اجلديد من

وقت التحميل املطلوب مقارنة ب�ضخ درجتني
خمتلفتني �إىل خزانات النفط ،مما �سي�ؤدي �إىل
تنظيم ال�شحن ب�صورة �أف�ضل وجعله �أكرث مرونة
حيث يتم جتنب ترك �صهاريج النفط �إىل مرحلة
تتجاوز الإطار الزمني امل�سموح به للتحميل.

املنتجات النفطية

يتم �إنتاج منتجات �أدنوك املكررة من ِقبل �شركة
تكرير ومن ثم يتم بيعها حملي ًا من قبل �شركة
�أدنوك للتوزيع .ويتم �أي�ض ًا ت�صدير منتجات
�أدنوك املكررة �إىل الأ�سواق العاملية.
الكبريت والغاز

يعترب الكربيت من املنتجات الثانوية املهمة
لعملياتنا .ومن املقرر �أن يزداد �إنتاج الكربيت
ب�صورة كبرية عند بدء الإنتاج يف حقل �شاه
عرب للغاز احلم�ضي الذي يتم تطويره حالي ًا
من قبل �شركة احل�صن للغاز.

كما تقوم �أدنوك بت�سويق ح�صتها من الغاز
البرتويل امل�سال والنافتا البارافينية التي تنتجها
�شركة جا�سكو و�شركة �أدجاز.
البتروكيماويات

يتم �إنتاج البرتوكيماويات يف �أدنوك من خالل
�شركتي بروج وفرتيل .تعترب بروج من ال�شركات
الرائدة املنتجة للبال�ستيك املبتكر وذو القيمة
العالية ،كما �أنها متتلك القدرة على ت�صنيع
البوليفينات (البويل �إيثلني والبويل بروبيلني)
بطاقة ت�صنيع ت�صل �إىل  2مليون طن �سنوي ًا (مع
خطط لزيادة الإنتاج �إىل  4.5مليون طن يف عام

 ،)2014وذلك بعد االنتهاء من م�شروع بروج
 3يتم ت�صدير منتجات البال�ستيك لأكرث منخم�سني دولة حول العامل ،حيث يتم ا�ستخدامه
يف العديد من التطبيقات مثل البنية التحتية
وال�سيارات و�صناعات التغليف املتطورة.
تقوم فرتيل بت�صنيع الأ�سمدة لال�ستهالك
املحلي والعاملي يف عام  ،2013قامت �شركة
فرتيل ب�إنتاج  802,561طن من الأمونيا
ومايزيد عن  1.34مليون طن من اليوريا.

كيف نعمل في أدنوك

أداؤنا

عر�ض حول �أدائنا يف جماالت اال�ستدامة يف الفرتة ما بني ()2013 – 2009
املوظفون
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م�ستوى االنبعاثات يف �أدنوك

خريجو املعهد البرتويل
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عدد البعثات

 16.9مليون غيغا جول
يف وفورات الطاقة.
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م�ؤ�س�سات �أكادميية تابعة لأدنوك تُعنى بتوفري تعليم
ومراكز بحثية على م�ستوى عاملي.
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مالحظة :حيثما ذكر " ،"-ف�إن البيانات �إما غري متوفرة لل�سنة امل�شمولة بالتقرير �أو قد مت الإبالغ عنها يف تقارير �أدنوك لال�ستدامة بطريقة ال تتفق مع طرق جمع البيانات التي مت
اتباعها لالبالغ .ويف احلالة الأخرية ،فقد مت حذف البيانات من هذا التقرير ،حيث �أنها غري قابلة للمقارنة مع بيانات ال�سنوات الالحقة مبوجب بروتوكوالت الإبالغ.

0

اال�ستك�شاف والإنتاج
ت�صنيع الغاز
التكرير
البرتوكيماويات

2

انخفا�ض يف معدل حرق الغاز مقارن ًة مب�ستويات
عام .1995

عدد البعثات للمواطنني

2013

 1يتم منح البعثات �ضمن "برنامج �أدنوك البعثات" ،التي ترعى املوهوبني من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة ملوا�صلة تعليمهم بعد املرحلة الثانوية يف م�ؤ�س�سات �أكادميية مرموقة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويف اخلارج ،وبهدف التخ�ص�ص يف خمتلف التخ�ص�صات التقنية الأ�سا�سية ل�صناعة النفط والغاز.
 2املعهد البرتويل هو �أحد امل�ؤ�س�سات الأكادميية الثالثة التابعة لأدنوك ،حيث يقوم املعهد مبنح درجات البكالوريو�س واملاج�ستري بالعديد من التخ�ص�صات الهند�سية يف قطاع النفط والغاز.
 3الت�شمل البيانات ا�ستثمارات البنية التحتية لأدنوك نظرا لتنوع عمليات �أدنوك الوا�سعة النطاق.
 4تع ّرف �أدنوك املورد املحلي باجلهة املحلية التي تقوم بتزويد املواد واملنتجات واخلدمات �أو تلك التي لديها راعي حملي يف دولة الإمارات .وت�ستلزم ترتيبات الرعاية من املورد �أن ي�شارك
بن�سبة مئوية من العقد ل�ضمان حتقق الفائدة من قيمة �أي عقد خارج البالد على امل�ستوى املحلي.

2010

(مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم)

30

معدل حوادث الوفاة

الوظائف غري الفنية
الوظائف الفنية

76.4%

15

2011

البعثات الدرا�سية
�أعداد خريجي املعهد البرتويل
ن�سبة املواطنني الإماراتيني من خريجي املعهد البرتويل ()%
ن�سية املواطنني الإماراتيني يف منا�صب الإدارة التنفيذية والعليا
اال�ستثمارات املجتمعية (مليون درهم �إماراتي)
ميزانية امل�شرتيات التي يتم �إنفاقها على املوردين املحليني ()%
2

2010

40

2012

املجتمع

2011
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0

من م�شاريع �آلية التنمية النظيفة امل�سجلة يف اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ حتى الآن

20

 1متت مراجعة م�ستويات حرق الغاز لعام .2012
 2مت احت�ساب قيم انبعاثات الغازات الدفيئة با�ستخدام "منهج احل�ص�ص" بح�سب الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ( 100عام).
 3حوادث الت�سرب النفطي التي تزيد عن واحد برميل مكافئ من النفط .
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م�ستوى انبعاثات الغازات الدفيئة
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-

21
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معدل تكرار احلوادث
امل�سببة لهدر الوقت

مليون طن

3

-

279.5

450

527

912.6

2009

2

19

19.8

21.4

23.2

حاالت الوفيات

2013

حرق الغاز (مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم)
انبعاثات الغازات الدفيئة (مليون طن)
ا�ستهالك الطاقة املبا�شر (مليون غيغا جول)
ا�ستهالك الطاقة غري املبا�شر (مليون غيغا جول)
توفري الطاقة (مليون غيغا جول)
العدد الإجمايل حلوادث الت�سرب النفطي للمياه والياب�سة
�إجمايل احلجم النفطي املت�سرب للمياه والياب�سة
(برميل مكافئ من النفط)
�إجمايل حجم النفط امل�سرتجع ()%
امل�صروفات البيئية (مليون درهم �إماراتي)
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 1يتم حتديد م�ؤ�شرات الأداء �سالمة العمليات وفقا للممار�سات التي يحددها املعهد البرتويل الأمريكي (.)754
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معدل تكرار احلوادث امل�سببة لهدر الوقت
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معدل حوادث الوفاة  -حاالت الوفيات
(التوجهات اخلم�سية)

2013

�أعداد املوظفني يف �أدنوك وجمموعة �شركاتها
ن�سبة الإناث يف القوى العاملة ()%
تدريب املوظفني (�ألف �ساعة عمل)
تدريب املوظفني (مليون درهم �إماراتي)
الوفيات  -املوظفون
الوفيات – املقاولون
�ساعة عمل (مليون �ساعة)
معدل حوادث الوفاة
معدل تكرار احلوادث امل�سببة لهدر الوقت
حوادث �سالمة العمليات من الدرجة الأوىل
حوادث �سالمة العمليات من الدرجة الثانية
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>50,000

معدل تكرار احلوادث امل�سببة لهدر الوقت � -ساعات التعر�ض
(التوجهات اخلم�سية)

املواطنات الإماراتيات يف وظائف �أدنوك

منهجنا
ميثل رجوع موظفينا �إىل بيوتهم �ساملني يف نهاية يوم العمل ومتكينهم من �إنهاء م�سريتهم وخدمتهم العملية �ساملني
ومعافني هدف ًا رئي�سي ًا يف جميع الأعمال التي نقوم بها .بغ�ض النظر عن الأماكن التي يعمل فيها موظفونا �أو نوع
العمل الذي يقومون به ،ف�إننا ن�سعى �إىل خلق بيئة عمل خالية من الأمرا�ض �أو الإ�صابات املهنية.

املوظفون

وهذا ينعك�س يف العمليات التي نقوم بها وال�ضوابط التي ن�ضعها على م�ستوى �شركاتنا العاملة� .إن املبادئ واملتطلبات
اخلا�صة ب�أدنوك والتي مت و�ضعها للح�صول على عمليات �آمنة وموثوقة ،هي جزء من نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة لدينا والذي يتطلب من كافة عمليات �أدنوك االمتثال لها .كما وتتطلب العمليات التي نقوم بها و�ضع �أنظمة
لتحديد و�إدارة الأزمات وحاالت الطوارئ املتوقعة واال�ستجابة لها ب�شكل فاعل .مت ت�صميم هذه املتطلبات جمتمعة
لتمكني عملياتنا من الرجوع ب�أمان �إىل و�ضعية الت�شغيل الكامل يف �أ�سرع وقت ممكن.
�إن توظيف وتطوير �أ�شخا�ص يتمتعون باملوهبة واحلما�س والذين ي�شاطروننا قيمنا ،هو �أمر بالغ الأهمية لنجاحنا
على املدى الطويل� .إننا نحر�ص على توفري بيئة عمل عادلة للجميع وتت�سم باالحرتام ومتنحهم الفر�صة لإبراز
�أمكانياتهم التي يتمتعون بها لأق�صى درجة ممكنة.
منهجنا
مع اال�ستمرار احلثيث لتحقيق هدفنا املتمثل يف نيل الريادة العاملية يف �صناعة النفط والغاز ،حتر�ص �أدنوك كل
احلر�ص على حماية البيئة واملحافظة عليها .ولقد متت ترجمة هذا احلر�ص يف �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة والبيئة التي
نتبعها والتي �ستبقى �إحدى �أولوياتنا الأ�سا�سية.

البيئة

�إننا نقوم بت�شغيل املن�ش�آت اخلا�صة بنا مب�ستوى من التكامل واحلر�ص على منع احلوادث البيئية .ميثل مبد�أ منع التلوث
والتحكم به ركيزة �أ�سا�سية يف طريقة الت�شغيل التي نتبعها .كما نركز اجلهود التي نبذلها على اتخاذ نهج ا�ستباقي
وتدابري وقائية حلماية البيئة ولي�س الرتكيز على معاجلة التلوث فقط .ويف الوقت نف�سه ،نحر�ص على امتالك القدرة
على اال�ستجابة ب�شكل �سريع وفعال عند وقوع احلوادث.
تتطلب العمليات التي نقوم بها تقييم حجم املخاطر والآثار البيئية للم�شاريع اجلديدة وكذلك امل�شاريع القائمة التي
طر أ� عليها تغيريات كبرية ،والت�أكد من �إدارة املخاطر والو�صول بها �إىل م�ستوى مقبول ،و�أن ال يرتتب عليها �أي �آثار غري
مقبولة ت�ؤثر على موظفينا والبيئة والأ�صول التي منتلكها ومكانة و�سمعة �أدنوك .وهذا يتم من خالل املراقبة البيئية
امل�ستمرة �أثناء م�شاريع التطوير لكافة مراحل امل�شاريع التي نقوم بها وحتى مرحلة �إيقاف الت�شغيل.
منهجنا
تلعب �أدنوك دور ًا مهم ًا يف بناء القيمة املحلية ،وذلك ب�صفتها �شركة نفط وطنية .و�إننا نحقق هذا بعدة طرق
تت�ضمن نقل املعرفة والتقنية ،واال�ستثمار يف التعليم والبحث ،و�إيجاد الوظائف وتطوير املواهب املحلية و�سل�سلة
التوريد املحلية ،وتطوير البنية التحتية الأ�سا�سية لدعم منو اقت�صادنا وتطويره ،وو�ضع �أف�ضل املمار�سات يف
�صناعة النفط والغاز.
تقدم �أدنوك العديد من املزايا االجتماعية واالقت�صادية الدائمة على نطاق وا�سع والتي تدوم طوي ًال ولكن لي�س
على ح�ساب التزامنا بامل�س�ؤولية الوطنية .ونحن ن�سعى لإبراز هذا االلتزام من خالل الإجراءات العملية التي نقوم
بها باال�شرتاك مع ال�شركاء املعنيني لدينا ل�ضمان ات�ساق عملياتنا مع م�صاحلهم وا�ستمرارنا يف بناء عالقات ذات
م�صلحة م�شرتكة ب�صورة متبادلة� .إن هدفنا هو �إيجاد الفر�ص التي حت�سن ب�صورة �إيجابية من حياة الأفراد الذين
يعملون معنا وي�سكنون يف املناطق املجاورة لعملياتنا ،واملجتمع ككل.

املجتمع

حملة عن أدنوك
ت�أ�س�ست �شركة برتول �أبوظبي الوطنية
(�أدنوك) عام  1971لتتوىل مكانة
رائدة يف جمال �صناعة النفط ب�إمارة
�أبوظبي ف�ض ًال عن تطوير القيمة املحلية
لدولة الإمارات العربية املتحدة .اليوم،
تعترب �أدنوك من ال�شركات الرائدة يف
جمال النفط والغاز حيث يزيد �إنتاجها
ال�سنوي من النفط عن  2.7مليون برميل

قيادتنا
ت�أ�س�س املجل�س الأعلى للبرتول مبوجب
القانون رقم ( )1ل�سنة  1988الذي
ن�ص �صراحة على �أن يكون هو اجلهاز
الأعلى امل�س�ؤول عن �ش�ؤون البرتول يف
�إمارة �أبوظبي .ويتوىل املجل�س و�ضع
�سيا�سة البرتول يف الإمارة ومتابعة
تنفيذها عرب كافة جماالت �صناعة النفط
ل�ضمان حتقيق الأهداف املرجوة.

يومي ًا ف�ض ًال عن بنية حتتية متكاملة يف
جمال الطاقة والتي تتمثل يف � 15شركة
متخ�ص�صة واملعروفة با�سم “جمموعة
�شركات �أدنوك”.

جمموعة �شركات �أدنوك جميع جوانب
�سل�سلة القيمة الهيدروكربونية مبا يف ذلك
التنقيب عن النفط اخلام والغاز الطبيعي
والإنتاج والتكرير واملعاجلة والت�سويق
العاملي و�صناعة البرتوكيماويات.

ويعمل املجل�س الأعلى للبرتول كمجل�س
�إدارة �أدنوك واللجنة امل�شرفة عليها.
وير�أ�س املجل�س الأعلى للبرتول �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
حاكم �إمارة �أبوظبي.

تقدم �أدنوك تقاريرها مبا�شر ًة للمجل�س
الأعلى للبرتول فيما يتعلق باال�سرتاتيجية
تعترب تفا�صيل الأداء املايل لأدنوك
�سرية للغاية وفق ًا لقوانني �أدنوك و�إمارة
�أبوظبي .كما وتقوم جلنة تدقيق خارجية،
والتي ير�أ�سها ع�ضو من املجل�س الأعلى
للبرتول ،ب�إجراء التدقيق امل�ستقل حول
�أداء ال�شركة املايل ،وتقوم برفع تقاريرها
مبا�شرة للمجل�س الأعلى للبرتول.

وبف�ضل الروح امل�ؤ�س�سية التي تنمو بقوة
وااللتزام بتوفري الطاقة الآمنة لعمالئنا
املحليني والعامليني ،تغطي عمليات

 15شركة متخصصة
في مجال صناعة النفط والغاز تابعة ألدنوك

> 2.7مليون

حول هذا التقرير :هذا هو العام اخلام�س على التوايل الذي تقوم فيه �أدنوك
بالإف�صاح عن جهودها يف جمال اال�ستدامة .ويقدم هذا التقرير عر�ض موجز
لعمليات �أدنوك يف الإمارات العربية املتحدة للعام  ،2013و�أداء اال�ستدامة
للخم�س �سنوات املا�ضية بدء ًا من  1يناير  2009وحتى  31دي�سمرب .2013
لالطالع على كافة تقارير �أدنوك لال�ستدامة والتي مت �إعدادها وفق ًا مل�ؤ�شرات
مبادرة الإبالغ العاملية ( )GRI G3.1والذي ي�شمل ملحق قطاع النفط والغاز،
يرجى زيارة املوقع االلكرتوين.www.adnoc.ae/sustainability :

ً
يوميا
برميل من النفط

يف حال وجود �أية ا�ستف�سارات عن تقرير �أدنوك لال�ستدامة  ،2013يُرجى مرا�سلتنا على العنوان التايل:

> 4.2مليار

ً
يوميا
قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي

�إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية
�ص.ب 898
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتــف+971 )2( 6024740 :
فاك�س+971 )2( 6668089 :
الربيد الإلكرتوينsustainability@adnoc.ae :
يُ�سمح ب�إعادة ن�شر �أو طبع حمتويات هذا التقرير ب�شرط ذكر �أدنوك كم�صدر للمعلومات.
www.adnoc.ae

