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نطــاق التقر يــر
أبــر ز نتائــج التقر يــر لعــام 2020
رســالة رئيــس مجلــس اإلدارة
رســالة الرئيــس التنفيــذي
االسـ ــتجابة لجائح ــة كوفي ــد19-

بيانــات قابلــة
للمقارن ــة

تغطــي معظــم
اإلفصاحــات الــواردة في
هــذا التقر يــر البيانــات
الســابقة لعامــي 2018
و ،2019والتــي توضــح
التطــور ات التــي تمــت
بم ــر ور الوقت.

تدقيــق الجــودة مــن
ِقبــل جهــة خارجيــة

ارتأينــا فــي تقر يرنــا هــذا
الخــاص باالســتدامة
عــدم اللجــوء إلى
خدمــات جهــة تدقيــق
خارجي ــة ،إذ اس ــتعضنا
عــن ذلــك باتبــاع عمليــة
ضمــان جــودة داخليــة،
قــام مــن خاللهــا جميــع
المعنيي ــن بمصال ــح
الشــركة بمر اجعــة
كامــل المحتــوى الــذي
يتصــل بإدارتهــم ومــن
ثـ ّ
ـم اعتماده.
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تفخــر مجموعــة "أغذيــة" بتقديــم تقر يرهــا الســنوي األول الخــاص باالســتدامة
لعــام  ،2020والــذي نســتعرض فيــه التز امنــا المســتمر برصــد أدائنــا علــى
المســتوى البيئــي واالجتماعــي والحوكمــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن تقار يــر .كمــا
يؤكــد هــذا التقر يــر التز امنــا بالعمــل والنمــو المســتدام مــع تحقيــق قيمــة
مش ــتركة لجمي ــع الجه ــات المعني ــة.

التواف ــق مع
المب ــادرة العالمي ــة
إلعــداد التقار يــر

تــم إعــداد هــذا التقر ير
ً
وفقــا لمعاييــر المبــادرة
العالميــة إلعــداد
التقار يــر (الخيــار
األساسي).

التوافــق مــع مختلــف
المعايي ــر ذات
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التقار يــر ،وأهــداف
األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة ،ور ؤيــة
اإلمار ات .2021
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يغطي التقرير أداءنا البيئي واالجتماعي
واإلداري للفترة من  1يناير  2020إلى 31
ديسمبر  ،2020ما لم يشر إلى خالف ذلك.

يتناول التقرير عملياتنا في منطقة
مجلس التعاون الخليجي ،والتي تضم
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية والكويت وعُ مان ،باإلضافة
إلى عملياتنا في تركيا ومصر ،ما لم يذكر
خالف ذلك.

2020

نطاق
التقر ي ــر

السنة التي
يشملها التقرير

الدول المشمولة
بالتقرير
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المصطلحات

الجهات

يشير استخدام كلمة "المجموعة" في هذا
التقرير إلى مجموعة أغذية ش.م.ع ،بما في
ذلك جميع الشركات التابعة لها في دول
مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا.

يتناول التقرير عمليات مجموعة أغذية،
التي تضم غالبية المساهمين أو األصول
المملوكة بالكامل والتي يشار إليها باسم
’الشركات التابعة‘ .تتعلق بيانات األداء
بكل من المجموعة والشركات التابعة،
ما لم يذكر خالف ذلك.

األداء المالي
يشمل األداء المالي مجموعة أغذية
وجميع الشركات التابعة لها .للحصول
على معلومات تفصيلية حول أدائنا المالي،
يرجى االطالع على تقريرنا السنوي
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أبرز نتائج التقرير لعام 2020

اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

 ٧,٤ﻣﻠﻴﻮن

درﻫﻢ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

٪٥.٧

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل
دوران اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إﻃﻼق

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 'رﻳﻜﺎب' ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻰ اﻟﺒﺎب

٪٧

اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺷﻮة أو ﻓﺴﺎد

٪٦

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت اﻟﺠﺪد

٪٣٥

ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ

٪٦

اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ راﺿﻮن
ﻋﻦ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ

٥٧

ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ

>٢

ﻋﺪد ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎع

 ٦١ﻛﺠﻢ

ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج

ﺣﺎﻻت ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق

٪٣٥

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ

 ١,٤٤ﻣﻠﻴﺎر

١٧,٨٩٤

ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

٪١٠٠

٪١٢

ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﻄﻤﻮرة
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

٪٥٩

ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل
ﺣﻮادث اﺻﻄﺪام اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

٢٣

درﻫﻢ ﻟﻠﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮاة
ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻔﺤﺺ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻮردﻳﻦ

 ١٠,٩٧٦ﻃﻦ

ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ

 ١,٠٤ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ

ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻜﻞ ﻃﻦ
ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج

) ٠ﺻﻔﺮ(
٪٩٥
) ٠ﺻﻔﺮ(

 ٠,٨ﻣﻠﻴﻮن

درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

٪٧٣

ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
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 ٢,٠٦ﻣﻠﻴﺎر

درﻫﻢ إﻳﺮادات

٪٨٣

ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إﻃﻼق

ﻋﺒﻮة ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

٪١٠

اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

2020

اﻟﺘﺰام أﻃﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﺔ
وﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻸرﺑﺎح
ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل

ﺑﻨﺎء ودﻋﻢ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﺻﺤﻴﺔ و آﻣﻨﺔ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

نحن حريصون اليوم وأكثر من أي يوم مضى على مواصلة العمل
بالتناغم مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تصبو إلى االرتقاء
بالنجاح االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي تشهده الدولة .تحظى
استراتيجية االستدامة الطويلة األجل التي اعتمدتها أغذية مؤخرًا على
االلتزام بأفضل الممارسات العالمية على صعيد المسؤولية االجتماعية
واالستدامة المتعلقة بقطاع األغذية والمشروبات.
نحن في أغذية ننظر إلى االستدامة من مفهومها الواسع ونعمل
بموجب قيم بيئية واجتماعية واقتصادية .وقد أثبتنا ذلك من خالل ،
تطوير منتجات عالية الجودة ُتلبي احتياجات العمالء والمجتمعات
التي نخدمها.

تنبع اهمية االستدامة في أغذية من التزامنا الجاد بحماية البيئة وإحداث
أثر إيجابي عبر سلسلة القيم الخاصة بنا .كما أننا نتحمل مسؤولية
الحفاظ على الموارد لتستفيد منها األجيال الحالية وأجيال المستقبل.
راسخا بأن مواردنا البشرية ُ
ً
ستحدث الفرق المطلوب من
نؤمن إيما ًنا
خالل االلتزام بخدمة مجتمعاتنا بال كلل والعمل على بناء أعمال أكثر
استدامة يومً ا بعد يوم .لقد أرشدنا القادة وأناروا لنا الطريق من خالل
قيمهم ومبادئهم القائمة على التصميم والمثابرة والعمل الدؤوب.
وسوف نظل عاقدين العزم على العمل نحو بناء غ ٍد أفضل لألجيال
القادمة .أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع العمالء و المساهمين
و الموردين لثقتهم الراسخة بنا ،كما أتقدم بالشكر الموصول إلدارتنا
وموظفينا على تفانيهم في العمل والتزامهم بتحقيق رؤية الشركة
وخدمة المجتمع.

خليفــة ســلطان الســويدي
رئيــس مجلــس اإلدارة
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بالرغم من عدم امكانية التنبؤ بوقوع جائحةكوفيد ،19نجحت مجموعة
أغذية باالستجابة بقوة ومرونة لمع تبعات هذه الجائحة .وقد أثبت
موظفونا وإدارتنا أنهم على قدر المسؤولية حيث تمكنوا من مواجهة
التحديات بصالبة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية أنفسهم وعائالتهم
والمجتمعات التي يعملون فيها .وكان اللتزامهم الراسخ دو ًر ا محور يًا
في مساعدتنا للحفاظ على سير عملنا بأمان واالستمرار بتزويد
المجتمع بالمنتجات األساسية التي نقدمها بما ساهم في الوقت
نفسه بتعزيز االقتصاد المحلي و اإلقليمي.

يُلقي تقرير االستدامة هذا الضوء على أولويات االستدامة الرئيسية
القائمة على أربعة محاور استراتيجية هي :تعزيز مجتمعات صحية
وآمنة وابتكار وإعادة التفكير بجودة المنتجات واالستدامة وحماية البيئة
والحفاظ عليها وااللتزام باألعمال األخالقية والمسؤولة والمربحة.
يتضمن هذا التقرير معلومات مفصلة والتزامات قمنا بها لدفع عجلة
االستدامة في أنشطتنا اليومية وعبر مختلف مجاالت عملنا.

2020

يسرّنا أن نعلن وبكل فخر عن إطالق تقرير االستدامة المستقل
ً
ً
واسعا من السياسات
نطاقا
لعام  .2020يغطي هذا التقرير الشامل
والمبادرات والشراكات التي تم تسخيرها عبر دمج أفضل الممارسات
البيئية واالجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة في كل جوانب عملنا.

منذ تأسيسها من قبل المغفور له األب المؤسس الشيخ زايد،
استمرت أغذية باالضطالع بدور استراتيجي وحيوي في مجال سالمة
األغذية في اإلمارات وذلك بدعم من رؤية االستدامة طويلة األجل التي
ّ
تبنتها منذ اليوم األول.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

رسالة رئيس
مجلس اإلدارة

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

رسالة الرئيس التنفيذي

لقد بدأنا في أغذية مسيرة تطور استراتيجي تهدف إلى ضمان توفير االبتكار
واالستمرارية والقيمة لعمالئنا ومساهمينا ،والعمل في الوقت نفسه على
تحسين وتطوير أثر المجموعة اإليجابي على المجتمع والبيئة من حولنا.

قمنا باتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات لحماية القوى العاملة من
كوفيد 19-وذلك من خالل خفض الطاقة االستيعابية وتوفير معدات الوقاية
وإتاحة حلول العمل من المنزل حيثما أمكن .كما استثمرنا ما يزيد على
 0.5مليون درهم إماراتي لغايات دعم المجتمعات المحيطة عبر إطالق
المبادرات والبرامج المتنوعة .لقد واجهت أغذية هذه األزمة بحشد الجهود
واإلمكانات لتحقيق معايير السالمة واألمان ،والحفاظ في الوقت نفسه
على سير العمل بفعالية وسالسة .لقد انخفض معدل الوقت الضائع
اثراإلصابات بنسبة  35بالمائة ليصل إلى  1.23لكل مليون ساعة عمل .ومع
ذلك ،فقد قمنا بزيادة دورات الصحة والسالمة التدريبية للموظفين بنسبة
 %76لتصل إلى ما مجموعه  17,894ساعة تدريبية ،وذلك لضمان سالمة
الموظفين واستمرارية العمليات.
تعكف مجموعة أغذية على مواصلة ريادتها لجهود اإلشراف والرعاية
البيئية .وقد نجحنا في اإليفاء بعهدنا باستخدام مواد تعبئة قابلة للتدوير
بنسبة  %99عبر كافة فئات المنتجات ،بينما ُتصنع  %35من عبواتنا من
مواد مدورة .عالوة على ذلك ،فقد أطلقنا أول مركز ابحاث للتغليف
المبتكر في المنطقة في عام  2019والذي يهدف إلى تطوير عملية التعبئة
والتغليف بحيث يكون لها أقل أثر ممكن على البيئة .وفي اإلطار ذاته،
قمنا باتخاذ مجموعة من التدابير القاسية للحد من النفايات التشغيلية
الصلبةالمرسلة إلى مكبّات النفايات ،ونجحنا هذا العام بخفض النفايات
المرسلة إلى مكب النفايات الى  12.1بالمائة فقط من إجمالي النفايات
التشغيلية .من جهة أخرى ،فقد أعلنا في وقت سابق هذا العام عن
إطالق أول عبوة مياه نباتية  %100في المنطقة وهي عبوة العين النباتية
التي تحتوي على بصمة بيئية من ثاني أكسيد الكربون هي األقل مقارنة
بالعبوات األخرى.

إضافة إلى كل ما سبق ،فقد كانت دعاماتنا االستراتيجية هي القوة
الدافعة لجهودنا البيئية واالجتماعية وتلك المرتبطة بالحوكمة،
والتي تمتثل ألفضل الممارسات العالمية في قطاع األغذية
والمشروبات .تلتزم مجموعة أغذية باالمتثال للمتطلبات واللوائح
التنظيمية ،وها هو تقرير االستدامة لعام  2020يؤكد على هذا
االلتزام ويدعو جميع األطراف المعنية لالنضمام إلينا في مسيرتنا
واستراتيجياتنا المتواءمة مع أهداف رؤية اإلمارات  2021والممثلة
باالرتقاء بالنجاح االقتصادي واالجتماعي والبيئي في الدولة.
لقد برهن أداء مجموعة أغذية في العام الماضي على أعلى
مستويات المرونة والصالبة والقدرة على تنميةالقيمة والعوائد
الربحية للمساهمين والمجتمع .ولذلك ،أود أن أتقدم بجزيل
الشكر لكل فرد ساهم في إعداد هذا التقرير وتحقيق اإلنجازات
المتضمنة فيه .إنني أقدر بالفعل هذه الجهود واإلسهامات التي
دعمت مسيرتنا منذ يومها األول .ستبقى الشفافية أساس عملنا
والمنارة التي ترشدنا إلكمال الطريق واالستمرار بتقديم إسهامات
حقيقية ُتثري حياة الناس من خالل العمل الدؤوب ووضع
االستدامة في جوهر أعمالنا.

االن ســميث
الرئي ــس التنفي ــذي

7

ً
جميعا ،فقد أظهرت جائحة كوفيد 19 -الدور الحيوي الذي تضطلع
وكما رأينا
به العلوم واألعمال في التصدي للتحديات العالمية .و طوال هذه الفترة,
كانت أولويتنا القصوى صحة وسالمة موظفينا وعمالءنا والمجتمعات
التي نخدمها .وإنني فخور للغاية بطريقة تعاملنا بشكل جماعي مع هذه
الجائحة وإصرارنا الدائم على تقديم الحلول وضمان االستمرارية لجميع
األطراف المعنية.

وكجزء من مساعينا الرامية إلى ترسيخ اقتصاد دائري ،أطلقنا مع
شريكنا البيئي مبادرة خاصة لمواجهة تحديات ما بعد استهالك
العبوات البالستيكية وإعادة التدوير من خالل تطبيق " "’RECAPP
وهو عبارة عن خدمة مجانية لجمع المواد القابلة إلعادة التدوير من
المنازل .إن من شأن هذه المبادرة أن تعزز السلوكيات المسؤولة
وتتيح فرصة قيمة لعمالئنا إلعادة تدوير المواد التي يستهلكونها
بما في ذلك العبوات البالستيكية وعلب األلمنيوم.

2020

يشهد قطاع األغذية والمشروبات تحو ًلا مدفوعً ا باالبتكار واالستدامة
وتغيرات السوق غير المتوقعة .وباتت الشركات اليوم تركز بشكل أكبر
على المواءمة بين عملياتها التجارية من جهة وتأثير تلك العمليات على
البيئة من جهة أخرى ،حتى أن األطراف المعنية أصبحت أكثر وعيًا بالعالقة
بين نمو الشركة واستراتيجياتها المنفذة في مجال البيئة والمسؤولية
االجتماعية والحوكمة.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

رسالة
الرئيس التنفيذي

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

تطبيق القيم

مجموعة أغذية مســؤولة عن أكثر من  4000موظف عبر
شــبكة اإلنتاج والتوزيع اإلقليمية .مع ظهور آثار فيروس
كوفيد ،19-ســرعان ما نفذنا تدابير تعمل على حماية
صحتهم ورفاههم.

تطبيق القيم

مخطط
تصنيف البلدان

مصفوفة خطة
الطوارئ الخاصة
بفيروس كوفيد19-
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سالمة الخطوط األمامية إن الغالبية العظمى من القوى
العاملة في أغذية هي في الخط األمامي ألعمالنا ،حيث تقوم
بتوفر الخدمات الحيوية الالزمة إلنتاج وتقديم األطعمة
والمشروبات األساسية وتسليمها لعمالئنا .من خالل
تطبيق أفضل الممارسات الصناعية ،قمنا بتزويد كل من في
الخطوط األمامية بالتدريب واألدوات الالزمة ،وبالتعاون عبر
اإلدارات وسط عمليات اإلغالق لضمان سالمتهم .وشملت
التدابير توفير معدات الوقاية الشخصية ومعدات التوعية،
واجراء االختبارات المنتظمة للموظفين وتفتيش أساطيل
التوصيل ،والوصول إلى المهنيين الصحيين.

السالمة المهنية وتقييم
المخاطر الصحية
■
■
■
■

مخاطر منخفضة
مخاطر متوسطة
مخاطر عالية
المخاطر الشديدة

تأثير المخاطر  xمستوى المخاطر = احتمال المخاطر

تأثير المخاطر

أدى انتشــار جائحــة (كوفيد )19-والجهود
المبذولة الحتوائه إلى ظروف ســوق
مضطربــة في جميــع أنحاء العالم .في
أغذيــة ،ولعكس مدى مرونة نموذج
أعمالنــا ،عملنا بشــكل وثيــق للحفاظ على
ســامة خطوطنا األماميــة وضمان التميز
فــي الخدمة دون انقطاع

2020

استجابتنا
المرنة
لـكوفيد19-

خطة االستجابة تم إنشاء فرق عمل عبر الوظائف مع
تفويض لرصد الوباء في جميع أنحاء مناطق عملياتنا ووضع
مبادئ توجيهية لسالمة العمال .ويتم إصدار تحديثات
أسبوعية على مستوى المجموعة تحدد ظروف السوق
وتقييمات المخاطر وبروتوكوالت السالمة.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

ســـا مة الموظفيـــن
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احتمال المخاطر

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

تطبيق القيم

إن مهمتنا األساســية هي تزويد عمالئنا بعالمات تجارية
موثوقة ومنتجة بمســؤولية .في عام  ،2020أظهرنا المرونة
في التكيف مع ظروف الســوق غير المســبوقة ،والتعاون
عبر مختلف األقســام لحماية خطنا األعلى وإعادة ضبط
أساســيات العمل بشــكل استراتيجي مع التركيز على
النمو المستقبلي.
إدارة سلسلة اإلمداد
•إعــادة ترتيب أولويات اإلمداد لضمان
توافر المنتج بتكلفة مناســبة وإدارة
االرتفاع في الطلب
•مضاعفة شــاحنات التوصيل للمنازل
لتلبيــة الطلب المتزايد
•تنفيــذ مبادرات لتوفير التكاليف
للحــد مــن األثر المالي للنفقات غير
المدرجة في الميزانية
ســامة األغذية وضمان الجودة
•مراقبة الســامة في مكان العمل
وبروتوكوالت التباعد
•التغلب على النقص في الســوق من
معدات الوقاية الشــخصية
لتجهيــز العاملين في
الخطوط األمامية
•تطبيق إجراءات
التطهير والتعقيم
التكميليــة للتوزيع في
المنزل والمكاتب
توســيع التجارة اإللكترونية
•التكيف مع التحوالت في ســلوك
المســتهلك من خالل التواجد الموسع
علــى المنصات الرقمية
•تقديــم العديد من تطبيقات التجارة
اإللكترونيــة التي تقدم خدمة التوصيل
للمنازل
•إطالق حمالت مســتهدفة تروج
للخيارات الال تالمسية
التعاون بين اإلدارات
•التعاون عبر أقســام التجارية والتسويق
وسلســلة اإلمداد والصحة والسالمة
والبيئة لتحقيق األهداف المشــتركة
للسالمة والربحية
• تطوير قنوات جديدة بشــكل اســتباقي
• دعــم العمالء خالل تعطل األعمال

وفد هيئة
أبوظبي للزراعة
وسالمة األغذية
يزور مرافق
المطاحن الكبرى
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دعم المجتمع
ملتزميــن بخدمــة مجتمعنا ،قمنا بتأمين
مخزون غذائي حاســم في جميع مواقع
توزيــع وتخزيــن األغذية في جميع أنحاء
البالد ،وتوســيع أسطول التسليم
المنزلــي لدينا وإدخال تطبيق 1971
لتســهيل الطلبات .كما انضممنا إلى
جهــود الهالل األحمر اإلماراتي لتوزيع
اإلمــدادات الغذائية على المتضررين
من الوباء على مدى أســبوعين ،وأطلقنا
حملة تدعو الشــركات األخرى لالنضمام
إلى القضية.

2020

مخزونات األمن
واســتجابة لطلبات الحكومة ،اتخذنا
تدابيــر فورية لزيادة المخزون األمني
من الســلع األساسية والمواد الخام.
وفي شــهر يونيو ،تم تكليفنا من قبل
هيئة أبوظبي للزراعة وســامة األغذية
إلنشــاء مزرعة أبحاث ()ADAFSA
بهدف تحســين االستدامة الزراعية
في اإلمارة .في أكتوبر /تشــرين األول،
برئاســة سعادة  ADAFSAقام مندوبو
ســعيد البحري سالم العامري بزيارة
مختبرنــا ومصنع المطاحن الكبرى،
ممــا يعــزز دعمنا لبرنامج األمن الغذائي
لدولــة اإلمارات العربية المتحدة.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

اس ــتمر ار ية األ عم ــا ل

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

من نحن
عملنا
أين نعمل

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

لمحة سريعة

2020

نب ــذة ع ــن ا لش ــر كة

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

سلســلة القيمة
اإلستراتيجية
10

مراجعة األعمال

نبذة عن الشــركة

نبــذة عن هذا التقرير

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

لمحة سريعة

3.14
إجمالي األصول
(مليار درهم)

مجموعــة "أغذيــة" هي شــركة إقليميــة رائدة في مجال األغذية
والمشــروبات مقرها أبوظبي .تأسســت المجموعة في عام 2004
وأدرجــت فــي ســوق أبوظبي لــأوراق المالية عام  ،2005وتتألف من
محفظــة متنوعــة من الشــركات المتكاملــة والعالمات التجارية
العالميــة المرموقة .توفر الشــركة منتجات غذائية ومشــروبات
عاليــة الجودة وموثوقة وأساســية لقاعــدة عمالئنا المتزايدة
باســتمرار محلي ًا وإقليمي ًا في أرجاء الشــرق األوســط وأوروبا
وشــمال إفريقيا وفي مناطق مختارة على مســتوى العالم.

زجاجة مياه

سنو ًيا

1

في
اإلمارات
العربية
المتحدة

في المياه واألعالف الحيوانية
والدقيق ومعجون الطماطم

19

30
التصدير إلى
أكثر من

عالمة تجارية
في محفظة منتجات
موسعة

4000
أكثر من

موظف يعملون في
التصنيع والتوزيع
والتسويق

6

التصنيع في

دول

مليار

رقم

دولة

7

من أكبر عشر

عالمات تجارية من حصة سوق
اإلمارات العربية المتحدة

حصص حملة األسهم
(مليار درهم)

صافي اإليرادات
(مليار درهم)

صافي الربح
(مليون درهم)
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عال ما تنـــا ا لتجا ر يـــة
بيع أكثر من

أ ما ك ــن تو ا جد ن ــا

1.90

34.5 2.06

مة لعـــا
لســـنو ي
يـــريـــرا الا ســـتد ا
لتقر
" أ غذ يـــة "  -اتقر
٢٠٢٠م 12 10 2 0

إماراتية الجذور،
عالمية الطموح

المؤ شـــر ا ت ا لماليـــة

11
مصنع
شبكة

عالمية

من الموردين والشركاء
الموثوقين

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

من نحن

WHO WE ARE

أبــر ز اإلنجــا ز ات

اليوم

ُتعدّ مجموعة أغذية التي تتخذ من أبوظبي مق ًر ا لها واحدة من أبرز الشركات
الرائدة في مجال إنتاج األغذية والمشروبات .إن المجموعة التي تأسست في عام
 2004مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت اسم “أغذية“ .وتملك شركة
"صناعات" المملوكة لحكومة أبوظبي  %51من أسهم مجموعة أغذية وبذلك
جزءا من شركة "القابضة" ( ،)ADQوهي واحدة من أكبر الشركات
ُتعد المجموعة
ً
القابضة في المنطقة التي تمتلك مجموعة واسعة من المؤسسات الكبرى التي
تغطي القطاعات الرئيسية القتصاد أبوظبي المتنوع.

2020

2020

تعيين مجلس اإلدارة الجديد والفريق القيادي
إطالق عبوة مياه العين النباتية وزبادي
يوبليه من األبقار التي تتغذى على العشب
االستحواذ على شركة الفوعة اإلماراتية
ومخبز وحلويات الفيصل في الكويت

في عام 1978

انطالق ًا من رؤيته لدعم األمن
الغذائي لدولة إلمارات ،أنشأ
األب المؤسس لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
شركة مطاحن الدقيق واألعالف
الحيوانية ،ووضع األسس لما
أصبح فيما بعد مجموعة "أغذية".

2019

إطالق مياه العين الخالية من البرومات
ودقيق المدعّ م بفيتامين (د)

2018

إطالق مياه العين فيتامين (د) ومياه العين
بامبيني
توقيع اتفاقية بحث وتطوير مع نوتريكو
بدأ مصنع مياه الخليج المتحد اإلنتاج في
الكويت

2017

التوقيع على المشروع المشترك مع
أندرسون هاي ،اإلمارات العربية المتحدة

2016

التوقيع على المشروع المشترك إلنتاج
مياه العين في الكويت
االستحواذ على شركة مصنع دلتا للمياه
بالمملكة العربية السعودية

2015

االستحواذ على شركة مياه البيان في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
توقيع اتفاقية توزيع مع شركة الفوعة
إطالق مياه العين زيرو

بدء إنتاج العلف الحيواني

1981

تأسيس شركة العين للمياه
المعدنية

1990

تشكيل شركة "أغذية"  -كجزء من
مبادرة حكومة أبوظبي للخصخصة.

2004

2009

اكتتاب عام مدرج في سوق أبوظبي
لألوراق المالية مع طرح  ٪49من
الشركة للجمهور

2005

2008

تعيين إدارة جديدة

2006

2007

2012

االستحواذ على شركة مياه بيليت (ألبين)
التركية

2010

توقيع اتفاقية إنتاج وتوزيع مع شركة يوبليه
إطالق االستثمارات المتعلقة بالتصنيع
والبنية التحتية في مصر
االستحواذ على خضروات العين
توقيع اتفاقية اإلنتاج والتوزيع مع شركة
كابري صن
االستحواذ على  ،Ice Crystalاإلمارات
العربية المتحدة
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تعمل مجموعة أغذية ،والتي تمتلك أصو ًلا في كل من دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُ مان ومصر وتركيا،
على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة ،والتي توفر باقة متنوعة
من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية للمتعاملين
والمستهلكين في اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
وتركيا والشرق األوسط ككل .ويعمل لدى مجموعة أغذية أكثر من  4000موظف
يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من منتجات
األطعمة والمشروبات في القطاعات التالية :المياه (مياه العين ،البيان ،مياه
الينابيع الطبيعية ألبين)؛ الدقيق (المطاحن الكبرى)؛ األعالف الحيوانية (أجريفيتا)؛
العصائر (العين فريش ،كابري صن)؛ األلبان (يوبليه)؛ األغذية الجاهزة (معجون
الطماطم والخضروات المجمدة) وهريس الفواكه والمخبوزات (جراند ميلز).

نحن مزود عالمي لألغذية
والمشروبات عالية الجودة،
متحدون في مهمتنا لتغذية
حياة أكثر صحة.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

من نحن

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

عملنا

تســتمر محفظتنــا مــن العالمات التجارية األساســية والموثوقة في التنوع
والتوســع ،لتؤثر على حيــاة الناس اليومية

المياه

مشروبات
وألبان

الغذاء والرعاية
المنزلية

ا لعال مـــا ت التجا ر يـــة ا لز ر ا عيـــة
الدقيق واألعالف
الحيوانية

تم اإلعالن عن
صفقات االستحواذ
على الفوعة للتمور
ومخبز الفيصل في
عام .2020
اقــرأ المزيد في
الصفحة ↖ 29

تصنيف بصمة العالمة
التجارية من كانتار

جائزة الشيخ
خليفة للتميز

جائزة أفضل ابتكار جاما في
الشرق األوسط

اختيرت مياه العين لتكون العالمة
التجارية األولى للمشروبات في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،والعالمة
التجارية السادسة األكثر اختيار ًا بين
السلع االستهالكية في اإلمارات
العربية المتحدة بشكل عام ،وذلك
في تصنيف بصمة العالمة التجارية
من كانتار لعام .2020

بحضور سمو الشيخ حامد بن
زايد آل نهيان عضو المجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي ،منحت
شركة "أغذية" جائزة الشيخ
خليفة للتميز في التصنيع في 26
فبراير .2020

تكريم ًا لإلنجازات في قطاع السلع
االستهالكية في المنطقة ،مُ نحت
جائزة جاما لالبتكار في المملكة
المتحدة إلى عبوة مياه العين
النباتية الستخدامها البالستيك
الحيوي القابل للتسميد والذي
يمكنه تحمل درجات حرارة الصيف
المرتفعة.

13

تنتقل أعمال
كابري صن إلى
مالك العالمة
التجارية اعتبار ًا من
يناير .2021
اقــرأ المزيد في
الصفحة ↖ 28

#1

2020

ا لعال مـــا ت ا لتجا ر يـــة ا ال ســـتهال كية

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

بناء القيمة من خالل
عالماتنا التجارية

جو ا ئ ــز ا لعال م ــة التجار ي ــة

نبذة عن الشــركة

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

أين نعمل

■ أصول أغذية
■ نطاق الصادرات

تركيا

2020

اإلنتاج

مــن خــال التصديــر إلــى أكثر من  30دولة حول العالم من ســتة مراكز تصنيع
في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقياّ ،
تمثل أعمالنا الدولية محور اً
رئيســي ًا في اســتراتيجيتنا للتنمية المســتدامة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

توسيع وجودنا
العالمي

مو ا ق ــع اإلنت ــا ج

المياه
التصدير إلى

اإلمارات العربية اسكتلندا
أيرلندا
المتحدة
هولندا
الكويت
النمسا
البحرين
ألمانيا
فلسطين
قبرص
المغرب
سنغافورة
المملكة
المتحدة
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الكويت

ا لوص ــو ل حس ــب المنطق ــة

سلطنة
عمان

اإلنتاج

المياه

اإلنتاج

اإلمارات العربية
المتحدة
المقر الرئيسي
اإلنتاج

مياه/مشروبات ،أطعمة،
الدقيق ،علف حيواني
التصدير إلى

سلطنة عمان
البحرين
فلسطين
األردن
إيران
جيبوتي
باكستان
أفغانستان

المياه

مصر

المملكة
العربية
السعودية

أطعمة

اإلنتاج

التصدير إلى

المياه

اإلنتاج

اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السعودية
لبنان
فلسطين
األردن
تركيا
ليبيا
تونس
المغرب

كينيا
الصومال
المملكة
المتحدة
بولندا
هنغاريا
فرنسا
ألمانيا
إيطاليا
كندا
روسيا
فيتنام

الشرق األوسط

أوروبا

أفريقيا

آسيا

اإلمارات العربية
المتحدة ●●●
المملكة العربية
السعودية ●●
الكويت ●●
سلطنة عمان ●●
البحرين ●●
لبنان ●
فلسطين ●●●
األردن ●●
إيران ●
تركيا ●●
مصر ●
قبرص ●

المملكة المتحدة ●●
اسكتلندا ●
أيرلندا ●
هولندا ●
بولندا ●
هنغاريا ●
فرنسا ●
النمسا ●
ألمانيا ●●
إيطاليا ●

ليبيا ●
تونس ●
المغرب ●●
جيبوتي ●
كينيا ●
الصومال ●

روسيا ●
سنغافورة ●
فيتنام ●
باكستان ●
أفغانستان ●

أمريكا
الشمالية
●
●
●
●

كندا ●
إنتاج
منتجات إماراتية
منتجات مصرية
المنتجات التركية المصدر

نبذة عن الشــركة

نبــذة عن هذا التقرير

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

سلسلة القيمة

259

40

(مليون درهم)
التوفير في نفقات
المجموعة 2020

تســهم سلســلة القيمــة القويــة لـ "أغذية" في دفع نجاح نمــوذج األعمال المتكامل
الــذي اخترنــاه ،مــن خالل بنــاء فعالية عالية وقدرة إنتاجية تركز على الســامة

2015

2016

2017

2018

2019

 2020التراكمي

نمـــو ذ ج سلســـلة ا لقيمـــة
الكفــاءة

التخطيط
تخطيط المبيعات
والعمليات
) طلبات السوق
) المواد
) اإلنتاج

المصادر

اإلنتاج

التسليم

المشتريات

التصنيع

سلسلة اإلمداد

) تحديد المصادر

) اإلنتاج

) التخزين

) الشراء

) صيانة األصول

) تقييم وتطوير
الموردين

) التخزين في
المصنع

) الخدمات
اللوجستية

) التوزيع

) األسطول
) التوزيع

ا لر كا ئـــز ا لتشـــغيلية

الصحة والسالمة
والبيئة

التميز في
سلسلة القيمة

خدمة
العمالء

األعمال
التجارية
االستهالكية
المياه
المشروبات
المأكوالت
بنود التداول

األعمال
الزراعية

إدارة
المشاريع

الدقيق
األعالف الحيوانية

بدعــم مــن
قيمنـــا
responsible
responsible
agile responsible
َ agile responsible
الت ّ
وقد
المسؤولية

collaborative
collaborative
collaborative
collaborative
determined
determined
determined
determined
agile agile

اإلصرار

التعاون

مبادرات توفير النفقات
) القدرة التنافســية على
توريــد المواد من خالل
إيجــاد مزودين بدالء وإعادة
صياغة المعايير
) تحسين كفاءة خطوط
اإلنتاج
) زيــادة إنتاج المواد من خالل
تعزيــز الضوابط العملية

) ترشــيد القوى العاملة مع
ارتفاع الطلب
) تحســين المسار الديناميكي
ألسطول التوزيع

) االستدامة والتركيز على
الحــد من انبعاثات الكربون
مــن خالل الحفاظ على
الكهرباء
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خطوط
األعمال

يلعب التطوير المستمر دور ًا محوري ًا في
تحقيق هدفنا المتمثل في تقديم قيمة
مستدامة لمساهمينا .ومع وجود خطة
قوية لتعزيز الكفاءة واإلنتاجية ،أثبتت
عملياتنا في عام  2020أنها فعالة للغاية في
مواجهة تحديات السوق المتقلبة وشبكات
اإلمداد المتأثرة .ولتلبية الطلب في السوق
وكذلك تحقيق أهداف المبيعات ،تم تنفيذ
سلسلة من التدابير لتوفير التكاليف عبر
قنوات اإلمداد وخطوط اإلنتاج وشبكات
الخدمات اللوجستية.

مة لعـــا
لســـنو ي
يـــريـــرا الا ســـتد ا
لتقر
" أ غذ يـــة "  -اتقر
٢٠٢٠م 12 50 2 0

تعزيز القيمة في
مختلف مجاالت األعمال

الوفورات التراكمية
في نفقات
المجموعة
(مليون درهم)

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

اإلستراتيجية

ا لر ؤ يـــة ا ال ســـتر ا تيجية

إسعاد المســتهلكين وتوفير
العالمــات التجارية والمنصات
الغذائيــة المفضلة لديهم

2020

ا لمهمـــة ا ال ســـتر ا تيجية
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تحقيق ريادة
إقليمية في
مجال األغذية
والمشروبات
انطالق ًا من دولة
اإلمارات

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

ا ســـتر ا تيجية
2025 - 2021

نبذة عن الشــركة

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

مراجعة األعمال

زي

توسع منضبط
للمحفظة

ربح
ش ال

عقلية
النمو

المســتهلك محور
اهتمامنا
عمليات االندماج
والشراء
الرفع والتحويل

القيادة
التحويلية

الكفاءة

التنفيــذ الذكي والكفاءة
التشغيلية

تبســيط المحفظة
إدارة نمو اإليرادات
التميــز في طريقة
الوصول إلى الســوق

•الدفاع عن حصتنا في
السوق
•النمو في القنوات غير
المخدومة
•النمو في قطاعات العمالء
ضعيفة االختراق

زيادة هوامش الربح
التوسع خارج النطاق
•تنمية أسواق المحفظة
من خالل التوسع في
فئات وأسواق جديدة
•زيادة نطاق سلسلة
القيمة للحصول على
حصة قيمة

بيئة صحية
آمنة

•تحسين هيكل التكلفة
واستخدام األصول

العمليــات الخالية
من الهدر

اإلمكانية
تنظيــم عالي لألداء
واألفراد

•االستثمارات التراكمية
وتخفيض التكاليف
•عالمات تجارية قوية
واالستثمار في النمو
والتطور

الناس والبنية
التحتية والقيم

عقلية التحول
األشخاص
والعمليات
أفضــل األنظمة في
فئتها
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حماية
وتنمية
قاعدتنا
الحالية

حماية وتنمية قاعدتنا
الحالية

2020

الت

و
سع

خ

نطاق
ج ال
ار

اد
ة
هو
ا
م

النمو

التركيــز على بناء
العالمة التجارية

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

اللبنـــا ت األ ساســـية

أسس

المواضيع االســتراتيجية

كيــف نصل إلى هناك

نبذة عن الشــركة

نبــذة عن هذا التقرير

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

مراجعة األعمال

فــي عام ســلط الضــوء على قوة عالماتنا التجارية فــي مواجهة تحديات
الســوق ،واصلنــا تعزيــز مكانتنا الرائدة من خالل االبتــكار وتحويل القنوات
وااللتــزام بخدمة عمالئنا وتأميــن احتياجاتهم

2020

%56

%55

مياه ألبين المعدنية
الطبيعية

تم إطالق أول مياه معبأة خالية
من الصوديوم في دول مجلس،
التعاون الخليجي في عام 2016
وسرعان ما ارتفعت شعبيتها
وحصتها في السوق.

يتم الحصول على مياه ألبين من
الينابيع مباشرة ،وهي مياه قلوية
بشكل طبيعي ،مما يميز هذه المياه
الفاخرة المعبأة في زجاجات ن
المنافسين في هذه الفئة.

العين
فيتامين د

مساهمة صافي إيرادات األعمال
التجارية للمستهلكين

نظــرة عامــة علــى الســوق

68+13+6823D

إجمالي اإلمارات العربية المتحدة  -أداء القناة
مساهمة القيمة والنمو  -اإلجمالي السنوي المتحرك للربع الثالث 2020

توجهات المستهلك أدت عمليات الشراء
المكثفة التي تسبب بها الذعر المتصاحب
مع أول عملية إغالق في مارس  2020إلى توجه
المستهلكين إلى شراء كميات أكبر في كل زيارة
إلى المتجر ،مع تقليل عدد الزيارات .أدى هذا
إلى تقليل هامش التسوق اإلضافي .من جانب
آخر ،أدى البقاء في المنازل إلى زيادة أنشطة
الطهي ،وتفضيل الخيارات الصحية للتعويض
عن النشاط البدني المنخفض ،وانخفاض تناول
الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.
اتجاهات البيع بالتجزئة أدت المنافسة
الشديدة بين كبار العالمات التجارية إلى حرب
أسعار ،وتضاعفت طلبات متاجر التجزئة للحصول
على خصومات ترويجية بالتوازي مع زيادة اعتماد
المستهلك على قنوات التجارة اإللكترونية
والتوصيل إلى المنازل.
الخدمات الغذائية تأثرت قنوات الخدمات
الغذائية تأثر ًا شديد ًا بسبب االنخفاض الحاد في
ً
فضال عن
السياحة واالستهالك خارج المنزل،
تناقص السكان وتقليص حجم األعمال التجارية.

%9

%6

%2 %3

%13

%68

%1.5

%6.2
%3.4%10.3%8.1%20.3%3.8-

■ إجمالي السلع
االستهالكية
■ إجمالي محالت
السوبر ماركت
■ إجمالي الخدمة
الذاتية
■ إجمالي البقاالت
الكبيرة
■ إجمالي البقاالت
الصغيرة
■ إجمالي المطاعم/
متاجر الشاي
■ مجموع
الصيدليات

المصدر :نيلسن

صندوق مياه
العين
األول من نوعه في
دول مجلس التعاون
الخليجي ،صندوق المياه
الخاص بنا قابل إلعادة
التدوير بنسبة  ٪ 100وهو
مثالي للنشاط المحلي
ذو الشعبية الكبيرة
(التخييم الصحراوي).

العين بامبيني

العين فريش
عصائرنا الطازجة التي يتم
إنتاجها يومي ًا يتم عصرها
على البارد باستخدام
تقنية المعالجة بالضغط
العالي ( ،)HPPمما يحبس
الفيتامينات.

"يوبليه" الزبادي
الخالي من الالكتوز
من خالل تقديم مجموعة
واسعة من الخيارات
لعمالئنا ،قدمنا في عام 2019
أول زبادي فواكه محلي في
المنطقة خال من الالكتوز.

ُصممت مياه العين
بامبيني خصيص ًا لتكون
لطيفة على معدة
األطفال ،وهي خالية من
الصوديوم والفلورايد
والبرومات والنترات.
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في عام  ،2018قدمنا
أول مياه غنية
بفيتامين د في العالم
ً
استجابة للحاجة
الكبيرة من المكمالت
الغذائية في منطقتنا.

2020

2019

العين زيرو

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

األعمال االستهالكية

أ ب ــر ز ا لمنتج ــا ت

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

مراجعة األعمال

المياه

الحصة السوقية لحجم
فئة المياه

30+13+222312A

إيرادات "أغذية"
حسب الفئة

%12

%30

2020

العالمات
التجارية

استجابة للتأثير على قنوات البيع التقليدية ،اتخذت
فرق شركة "أغذية" إجراءات فورية لضمان التوافر
المستمر لمنتجاتنا لعمالئنا .في عام  ،2020أطلقنا أربع
تطبيقات جديدة للهاتف المحمول تسهل الطلبات
عبر اإلنترنت وذلك عبر خطوط أعمالنا االستهالكية
والزراعية ،وضاعفنا شحناتنا لتلبية الطلب المتزايد
على التوصيالت المنزلية ،وأقمنا شراكات قوية مع
كبار تجار التجزئة عبر اإلنترنت.

%23

%13

LOGIN

تطوير منصة التجارة اإللكترونية

LOGIN

lتطبيق مياه العين
وطلبات الواتساب
lتطبيق مياه البيان
lتطبيق  1971يخدم
عمالء CSD

%22

األعمال
االستهالكية
األعمال
الزراعية

Submit

Submit

+9718002474

+9718002474

■ المياه والمشروبات في اإلمارات العربية
المتحدة  +توزيع المنازل والمكاتب ()HOD
■ المواد الغذائية والتجارية
■ الدقيق
■ علف الحيوان

E

R

O

T

lشراكات مع تجار
التجزئة اإللكترونية بما
في ذلك أمازون ونون
وطلبات وكيبسونز

%620

S

■ األعمال التجارية الدولية

النمو في
المبيعات عبر
اإلنترنت

األعم ــال الدولي ــة
وفقا الستراتيجية النمو العضوي المستدام للمجموعة،
أداء قويًا عبر قواعدها
سجلت األعمال التجارية الدولية
ً
الخمس ،مما يدل على المرونة وخفة الحركة في ظل ظروف
استثنائية .حققت العمليات نمو ًا إيجابي ًا ومثير ًا لإلعجاب في
كثير من األحيان في جميع المناطق باستثناء المملكة العربية
السعودية ،حيث قمنا بإعادة ضبط أساسيات األعمال
إلفساح المجال للربحية للمضي قدم ًا .في نهاية مهمة لهذا
العام ،استحوذنا على مخبز وحلويات الفيصل في الكويت ،مما
يعكس أهدافنا الطموحة لتوسيع نطاق عملنا اإلقليمي في
مجال األغذية والمشروبات.

%21

نمو
صافي
اإليرادات

مصر
يواصل اإلقليم ،الذي يلعب
دور ًا رئيسي ًا في نمو صافي
إيرادات قطاع األغذية لدينا،
تحقيق نتائج استثنائية
مدفوعة بزيادة الطلب
على معجون الطماطم
والخضروات المجمدة.

%32

نمو
صافي
اإليرادات

الكويت
تعتبر "أغذية" واحدة من
الشركات القليلة التي حصلت
على إذن خاص لمواصلة
عمليات التسليم أثناء
اإلغالق ،وحققت مكاسب
بارزة في حصتها في السوق،
وبدأت اتجاه نمو مستدام في
كل من القيمة والحجم.

مخصصات الديون
المشكوك فيها

على قدم
المساواة

المملكة العربية
السعودية
من خالل تنفيذ تدابير
حاسمة إلعادة تنظيم
أعمالنا في المملكة ،فقد
قمنا بتأمين عقود توزيع
واعدة تتماشى مع خططنا
الطموحة لتوسيع نطاق
تواجدنا اإلقليمي.

سلطنة عمان
مع وجود نموذج توزيع
حسن ،سجلت العمليات
مُ َّ
نموً ا بنسبة  ٪16و  ٪26في
مياه العين والخضروات
المجمدة على التوالي،
وسوف يتم طرح إنتاج
زجاجات البولي إيثيلين
تيريفثاالت في عام .2021

%27

نمو
صافي
اإليرادات

تركيا
بصفتنا منتج ًا ومصد ًر ا
للعالمة التجارية المميزة
"مياه ألبين المعدنية" ،فقد
سجلت أعمالنا في تركيا
نموً ا وربحية استثنائيين في
منطقة تأثرت بشكل كبير
بالوباء.

%50

أعلى
معدل
نمو

الصادرات
بتصدير المياه واألغذية
والدقيق من مراكز التصنيع
في اإلمارات العربية المتحدة
وتركيا ومصر ،سجلت أعمالنا
التصديرية نتائج واعدة في
عام  ،2020مع وجود خطط
جارية لتحقيق المركزية
والتوسع في التصدير.
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أكدت "أغذية" ريادتها في فئة المياه ،حيث سجلت نمو ًا
في حصة السوق بنسبة  ٪0.5في عام  2020على الرغم من
االنخفاض بنسبة  ٪6في حجم الفئة الناجم عن الظروف
الوبائية .وفي مناخ شهد تأثير السياحة المقيدة على قنوات
الخدمات الغذائية ،نتج عن عملنا المتضافر في توسيع نطاق
منصاتنا وعمليات التسليم مكاسب صافية في اإليرادات
بنسبة  ٪8في أعمال التوزيع للمنازل والمكاتب التي تبلغ
سعتها  5جالون .خطت مياه العين خطوات كبيرة في مجال
االستدامة مع إطالق عبوة مياه نباتية الحائزة على جوائز
وأثبتت أنها تحتل المرتبة األولى بالنسبة للمستهلكين في
التصنيف السنوي للعالمة التجارية من شركة .Kantar

مياه العين في تصنيف
العالمة التجارية
 ،Kantarفئة المشروبات

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

رقم %29.4 1

تحو ي ــل قن ــو ات ا لبي ــع

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

مراجعة األعمال

قس ــم دع ــم المجتم ــع
كجزء من التزامنا بتزويد منافذ البيع في أبوظبي وبلدية العين،
نقدم مجموعة من العناصر التجارية عبر خطوط منتجات المواد
الغذائية والمشروبات والعناية المنزلية األساسية في عام
 ،2020قمنا بنشر سلسلة من التدابير لتأمين هذه األساسيات،
وعالوة على ذلك تسليمها للعمالء المحتاجين أثناء اإلغالق
على مستوى البالد من خالل إطالق تطبيق  1971للهاتف
المحمول .وقد شهدة بنود التداول لدينا ،والتي قدمت مجموعة
ً
مذهال بنسبة .%26
موسعة من المنتجات ،نمو ًا
العالمات
التجارية

العين فريش

%23
يوبليه

في عام تميز بالعودة إلى المطبخ ،سجلت فئات الطعام
في "أغذية" نموً ا كبي ًر ا مدفوعً ا بالشراء القوي في المتاجر،
وتوسع القنوات ،وتطوير المحفظة والشراء بدافع اإلغالق،
مع مالحظة نمو فئة بنسبة  %12و  ٪2على التوالي ،ارتفعت
حصة العين للخضراوات المجمدة من المركز الخامس إلى
الثالث في الحصة السوقية حيث حافظت معجون الطماطم
العين على ريادتها عند .%27

2020

العالمات
التجارية

%43

المأكوالت

في أداء ممتاز للسلع المخبوزة ،تضاعفت أعمال المطاحن
الكبرى ثالث مرات بعد زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات
المجمدة بين الشركات ،مما عوض االنخفاض في تجارة
التجزئة حيث حوّ ل التعليم المنزلي اتجاهات الشراء بعيدً ا عن
الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.

20

حقق زبادي يوبليه نتائج ممتازة هذا العام ،مع تعزيز حصته في
الم ّ
السوق بأكثر من الضعف منذ إعادة إطالق المنتج ُ
صنع من
ّ
تتغذى على العشب.
حليب أبقار
سجل مجموعة "يوبليه" نموً ا هام ًا في جميع القنوات المتأثرة
باستثناء قناة الخدمات الغذائية .وبالمثل ،وباالستفادة من
التوافر المستمر والجودة العالية ،حققت عصائر العين الطازجة
نمو ًا من رقمين في قنوات التجارة الحديثة .وفي الوقت نفسه
تحمل مجموعة كابري-صن آثار ضريبة االنتقائية بنسبة  ٪100على
المشروبات المحالة ،مما أدى إلى زيادة في األسعار بنسبة .%64
باالتفاق المتبادل ،تنتهي اتفاق الترخيص مع كابري-صن في
ديسمبر .2020

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

المشروبات
ومنتجات األلبان

قنوات التجارة الحديثة النمو
في إجمالي المبيعات

العالمات
التجارية

%200
نمو صافي إيرادات
المطاحن الكبرى

نبذة عن الشــركة

نبــذة عن هذا التقرير

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

مراجعة األعمال

تواصــل خطوطنــا المتميــزة من الدقيــق والتغذية الحيوانية االبتكار بما يتماشــى
مــع احتياجــات المجتمــع المحلــي والعالمي ،مع الحفــاظ على ريادتهم من خالل
التوســع األفقي الســريع والتكيف مع مشــهد األعمال المتغير

2019

2020

%45

الخدمات الغذائية وباإلضافة إلى أثر تراجع
السياحة واالستهالك خارج المنزل ،تأثرت
قنوات الخدمات الغذائية بنقصان عدد السكان،
وتقليص حجم األعمال وإغالقها ،وانخفاض
التدفقات النقدية.

تقدم أعالفنا المشهورة
عالية األداء نتائج متسقة
لمزارع الدجاج الالحم على
الصعيد الوطني.

تحافظ تقنيتنا الحاصلة
على براءة اختراع
على الفيتامينات،
حتى بعد الخبز ،وتوفر
للمستهلكين  ٪20من
احتياجاتهم اليومية من
فيتامين د لكل شريحة.
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اتجاهات المستهلك البقاء في المنزل ،ومع
وجود فرص أقل للتسوق لشراء المنتجات
الطازجة ،لجأ المستهلكون إلى المطبخ ،مما أدى
إلى زيادة عالمية في أنشطة الطهي والخبز على
وجه الخصوص .في الوقت نفسه ،انتقل العمل
والمدرسة إلى المنزل ،مما قلل من الطلب على
الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.

935 %5
نمو إيرادات
األعمال
الزراعية

تم تطويره باالشتراك
مع المزارعين ،يساعد
برنامج تغذية أجريڤيتا
عجول بادئ على زيادة
الوزن بعد الفطام.

غراند ميلز
فيتامين د

مساهمة صافي اإليرادات
لألعمال الزراعية

نظــرة عامــة علــى الســوق

أجريڤيتا
مجموعة أعالف
إنتاج اللحم

2020

%44

أجريڤيتا علف
عجول بادئ

إيرادات األعمال
الزراعية
(مليون درهم)

مساهمة األعمال التجارية الزراعية في إيرادات المجموعة
النسبة المئوية بمرور الوقت

غراند ميلز
طحين البراتا

%83
%64

ً
انخفاضا في حجم
فئة الدقيق شهد الدقيق
الفئة نتيجة لظروف كوفيد– 19وانخفاض عدد
السكان في جميع أنحاء اإلمارات العربية
المتحدة ،مما أثر على الطلب في السوق.
2007

2012

■ األعمال الزراعية

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

األعمال الزراعية

أ ب ــر ز ا لمنتج ــا ت

%47

%46

%45

2017

2018

2020

■ األعمال االستهالكية

جراند ميلز
طحين البيتزا
ُصنع هذا الدقيق المطحون
ً
خصيصا إلنتاج عجينة
ناعم ًا
البيتزا المثالية.

باستخدام دقيق من
الهند ،يقدم هذا الخط
المتخصص الرائحة
والنكهة األصيلة لخبز
البراتا محلي الصنع.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

مراجعة األعمال

%29.6

%32.9

تعزي ًز ا لمكانتنا الريادية في الســوق داخل الدولة ،ســجل
دقيــق المطاحــن الكبرى نموً ا قويًا في اإليرادات ،مســتفيدً ا
مــن االرتفــاع الملحــوظ في الطلب مــع ارتفاع اتجاه الخبز
للمســتهلكين .وكانــت النتائج البــارزة مدفوعة باألداء القوي
في األعمال األساســية بين الشــركات  -على الرغم من التأثير
الســلبي للوبــاء علــى هذه الفئــة  -وقفزة في أحجام الصادرات
باإلضافــة إلى العائدات االســتثنائية فــي مبيعات التجزئة.

األعالف الحيوانية

2019

2020

العالمات
التجارية

2020

حافظــت أجريڤيتــا علــى مكانتها الرائــدة ،وأعلنت عن نمو
أحــادي الرقم وتحســن حصتها من خــال قنوات التغذية
الحيوانية األساســية .وركزت االســتجابة الســريعة لتحديات
خفض الطلب الجهود على أساســيات الوصول إلى الســوق
وتوســيع نطــاق منافذ البيع في اإلمــارات العربية المتحدة.
ونتيجــة النخفــاض تجارة الحبوب االنتهازية ،ســجلت تجارة
األعــاف نموً ا ثاب ًتا.
واصلــت العالمــة التجاريــة ابتكار وتوســيع منصتها من خالل
إطــاق تطبيــق أجريڤيتا للهاتف المحمول ،مما ســهل
عمليــة الشــراء عبــر اإلنترنت لمجموعة واســعة من منتجاتها
ذات الجــودة العاليــة في عام تميــز بحركة مقيدة.

22

قامــت المطاحــن الكبــرى بتمييــز محفظتها من خالل تقديم
أربعــة أنــواع جديــدة من الدقيق وهو النجــاح الباهر البتكاراتها
جزءا أكبر من حصة الســوق في عام
التــي أمنــت علــى ضوءه
ً
.2020

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

الدقيق

الحصة السوقية للمطاحن
الكبرى من الدقيق

العالمات
التجارية

سفير العالمة
التجارية لـ "أغذية"
أعلنت "أغذية" في معرض
جلفود  ،2020عن تعيين
الشيف الشهير فيكاس
خانا الحائز على نجمة
ميشالن كسفير للعالمة
التجارية للمنتجات
الغذائية للشركة.

تطبيق أجريڤيتا
تعمل أجريڤيتا بشكل
وثيق مع المزارعين في
كل خطوة من خطوات
تطوير المنتجات واختيارها
وتسليمها .ومع فتح قناة
إضافية ،يكافئ تطبيق
الهاتف المحمول الذي تم
ً
حديثا العمالء من
إطالقه
خالل برنامج الوالء أجريڤيتا.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

رؤيتنا لالستدامة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

المواءمــة مــع المبادئ التوجيهية وأطر االســتدامة

2020

االس ــتد ا مة ف ــي
مجمو ع ــة أ غذ ي ــة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

إدارة االستدامة

اإلصغاء إلــى أصحاب المصلحة
أهم محاور االســتدامة ذات األولوية لدينا
حدود األثر

23

إطار االســتدامة الخاص بنا

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

إدارة االستدامة

وتشرف اللجنة التوجيهية لالستدامة لدى "أغذية" على السياسات والممارسات
المتعلقة بالمواضيع البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة ذات الصلة
بالشركة .ويرأس اللجنة الرئيس التنفيذي للشركة ،وتتألف من أقسام مختلفة
على مستوى المجموعة وتجتمع شهر يًا لمناقشة جميع المواضيع والمخاطر
المتعلقة باالستدامة ومؤشرات األداء الرئيسية واالستراتيجيات.

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية و الشؤون المؤسسية
عضو
الرئيس المالي
عضو
نائب الرئيس األول للعمليات
عضو
نائب الرئيس األول لشؤون ضمان الجودة
وسالمة الغذاء والبحث والتطوير
عضو
رئيس الصحة والسالمة والبيئة واالستدامة بالمجموعة
منسق
باإلضافة إلى ذلك ،نتعاون مع جميع الجهات المعنية ،الداخلية والخارجية على حد سواء ،لتحديد المخاطر والمضي قدمً ا نحو
تحقيق أهدافنا وضمان استمرارية أعمالنا .وفي هذا الصدد ،لقد قمنا هذا العام بتجديد وتحسين إطار استراتيجيتنا لالستدامة،
وقدمنا التزامات أكثر جرأة وسلطنا الضوء على مختلف االتجاهات الناشئة المتعلقة بالقطاع إلظهار قدرتنا على النمو واالبتكار
والتكيف في بيئة األعمال المتغيرة باستمرار .يتناول إطار عملنا االتجاهات العالمية والمحلية التي لها أكبر اآلثار على مجموعة
أغذية .وبالتركيز على أربع ركائز رئيسية ،يتيح لنا اإلطار تعزيز جهودنا في مجال اإلشراف البيئي ،ودعم المجتمع المحلي ،وتطوير
الموظفين ،وسالمة المنتجات ،والجودة ،والعديد من المجاالت األخرى الحاسمة الستمراريتنا ونمونا.

24

ً
راسخا عند ممارسة عملنا بأن "ممارسة األعمال على نحو
ونحن نؤمن إيما ًنا
جيد هو من صميم نجاح األعمال" ،ونواصل سعينا لتحقيق أهدافنا المتعلقة
باالستدامة من خالل جهود المجموعة بأكملها ،في جميع البلدان والمواقع
التي نعمل فيها .ونهدف إلى تحقيق أهدافنا الطموحة لدفع التغيير على نطاق
المنظومة ،مع تعظيم تأثيرنا اإليجابي على البيئة واالقتصاد والمجتمع من
حولنا .ونهدف إلى تحقيق ذلك من خالل العمليات التي تتسم بكفاءة الموارد،
وإشراك األطراف المعنية ،وابتكار العالمات التجارية ،واالستثمار في المجتمعات
المحيطة بعملياتنا .ولكن األهم من ذلك هو أننا نتطلع إلى تغذية المنطقة وتزويد
مجتمعاتنا بمنتجات صحية وعالية الجودة ومبتكرة بطريقة مستدامة.
ولدينا في مجموعة "أغذية" إجراءات داخلية صارمة ووظائف ألنظمة رقابة فعالة
تسمح لنا بتحديد المخاطر وإدارتها وإيصالها بانتظام إلى مجلس اإلدارة واإلدارة
العليا.ويعمل فريق الصحة والسالمة والبيئة واالستدامة لدى المجموعة على
مراقبة جميع البيانات المتعلقة باالستدامة من جميع خطوط األعمال واإلبالغ
عنها وجمعها.

2020

تتوافق االستدامة لدى مجموعة أغذية مع التزامنا بتوفير العيش الكريم للجميع،
من خالل تحقيق هدفنا األسمى بأن نكون شركة األغذية والمشروبات األكثر قيمة
وتقدمً ا وشهرة في المنطقة .ويعمل نهج االستدامة الذي نتبعه على دمج األثر
االجتماعي والبيئي واالقتصادي ألعمالنا في كل مرحلة من مراحل دورة إنتاجنا  -من
الحقل وصو ًلا إلى االستهالك البشري.

الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس اإلدارة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

إدارة االستدامة

اللجنة التوجيهية
لالستدامة

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

رؤيتنا لالستدامة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

رؤيتنا لالستدامة
بدءا من استالم
إن رؤيتنا طويلة األجل لالستدامة ،التي ترتكز عليها أعمالنا ً
المنتجات من مزارعها وصو ًلا إلى المستهلك ،تعكس فلسفتنا إلجراء أعمال
شاملة وحازمة تعزز االبتكار واألصالة إلحداث تأثير إيجابي في مختلف مراحل
سلسلة القيمة لدينا.

2020

ونتطلع إلى االضطالع بدور مهم في تطوير الحياة المعيشية والصحية لموظفينا
والمجتمعات التي نعمل بها .كما أننا نهدف إلى التواصل مع الجهات المعنية
للمشاركة في وضع خطط فعالة لدفع عجلة األعمال الناجحة التي تراعي البيئة
وتضمن أعلى معايير الشفافية واألخالقيات.

25

نحن ننمي بكل إخالص

أعمالنا المستدامة

إن كل ما نقوم به في شركة أغذية يتم بكل إخالص.
ويحفز هذا االلتزام المخلص ما نقوم به في كل
بدءا من استالم
مرحلة من مراحل سلسلة األغذيةً ،
المنتجات من مزارعها وصو ًلا إلى المستهلك.

نحن عازمون على تلبية أعلى معايير الجودة بشكل
مستدام أثناء إجراء أعمال شاملة تعزز خلق القيم
المشتركة وتضمن أعلى أثر اجتماعي وبيئي إيجابي.

بدءً ا من استالم المنتجات
من مزارعها وصولًا
إلى المستهلك
نحن ندرك أهمية سلسلة القيمة لدينا فيما يخص
نجاح استراتيجية االستدامة طويلة األجل خاصتنا،
ً
خططا للمسؤولية المشتركة
ولهذا السبب نصمم
مع موردينا وعمالئنا وشركائنا تسمح لنا بدمج
ممارسات التنمية المستدامة لصالح المجتمعات
المحيطة بنا.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

المواءمة مع المبادئ التوجيهية
وأطر االستدامة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

المواءمة مع المبادئ
التوجيهية وأطر
االستدامة

2020

للتأكد من أن نهج االستدامة ومجاالت التركيز التي نعتمدها تتأثر بنطاق من
أولويات االستدامة المدروسة ،نسترشد بقائمة األطر واإلرشادات التالية .تم
ربط عناصر كل إطار متوائم بجميع المواضيع الجوهرية ومجاالت التركيز الخاصة
ً
جميعا في مؤشر محتوى معايير المبادرة العالمية إلعداد
بنا ،والتي تم توضيحها
التقارير في نهاية هذا التقرير.
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أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الميثاق العالمي لألمم المتحدة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

إن أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة هي برنامج عمل
للجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر
ً
هدفا شامال
استدامة للجميع .ويتألف هذا البرنامج من 17
يركز جميعها على التحديات البيئية واالجتماعية واالقتصادية
العالمية التي نواجهها اليوم .وتتمثل الغاية من هذه األهداف
والمستهدفات الواردة فيها في أن تشمل الجميع ،بحيث يتم
1
تحقيق جميع األهداف المحددة بحلول عام .2030

الميثاق العالمي لألمم المتحدة هو بمثابة توجيه صادر عن األمم
المتحدة يهدف إلى تشجيع الشركات في جميع أنحاء العالم
على اعتماد سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا وتقديم
تقارير عن تنفيذها .ويدعو الميثاق جميع الشركات إلى مواءمة
استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان
والعمل والبيئة ومكافحة الفساد ،والعمل بشكل جماعي لتحقيق
2
األهداف االجتماعية.

المبادرة العالمية إلعداد التقارير هي منظمة دولية مستقلة
معنية بالمعايير تساعد الشركات والحكومات وغيرها من
المنظمات على فهم وإيصال تأثيرها بشأن قضايا متنوعة تشمل
التغير المناخي وحقوق اإلنسان والرفاه المجتمعي والفساد،
وتحقيق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة .تم إعداد المعايير
بمشاركة ومساهمات حقيقية من جهات معنية متعددة وتهدف
3
إلى تحقيق المصلحة العامة.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 1
https://unglobalimpact.org 2
3
www.globalreporting.org/default.aspx

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

اإلصغاء إلى أصحاب المصلحة

لتحديد الجهات المعنية لدينا ،نتبع عملية تخطيط داخلية يتم تحديثها بانتظام مع توسع األعمال ونموها .وتحدد هذه العملية
نوع ومستوى التأثير الذي تتركه كل مجموعة من الجهات المعنية على األعمال .ومن خالل مجموعة من قنوات االتصال
المختلفة ،نستمع باستمرار إلى جميع الجهات المعنية ونلتمس تعليقاتهم في جميع األوقات .وفيما يلي قائمة بأهم
مجموعات الجهات المعنية ،وطرق المشاركة ،ومجاالت التأثير الرئيسية.

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

 اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التواصل الداخليالمنصات أو رسائل البريد اإللكتروني أو المكالمات الهاتفية أو
االجتماعات حضور يًا

 استراتيجية األعمال الشاملة نمو القيمة للمساهمين تطوير األعمال الحوكمة واألخالقيات واالمتثال إدارة المخاطر -استمرارية األعمال

 فريق عالقات المستثمرين ،من خالل رسائل البريد اإللكترونيواالجتماعات والمكالمات المنتظمة

 األداء المالي -مبادرات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

المتعاملون

 رضا المتعاملين فريق عالقات المتعاملين ،من خالل البريد اإللكترونيوالمكالمات واالجتماعات

 المنتجات الصحية األمن الغذائي والتوريد المستمر -منتجات عالية الجودة

الموردون

 مدونة قواعد سلوك الموردين تدقيق الموردين -المناقصات وطلبات تقديم العروض

 منتجات عالية الجودة نزاهة اختيار الموردين التسعير اعتبارات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات عند تهيئةالموردين وتقييمهم

المجتمعات المحلية
والمنظمات غير الحكومية

 االجتماعات مع المنظمات غير الربحية والمجموعاتالداعمة للمجتمع
 تقييم احتياجات المجتمع عبر إشراك جهاتمعنية محددة

 األمن الغذائي الصحة والرفاهية تلبية احتياجات المجتمع -التنوع البيولوجي

الجهات الحكومية

 من خالل المشاريع الحكومية ،والسياساتوالقوانين واللوائح

 األمن الغذائي جودة المنتج ومواصفاته االلتزام باألنظمة واللوائح -تقديم التحديثات والرسائل استجابة للطلبات التنظيمية

المنظمات البيئية

 الشراكات والتعاون مع المنظمات البيئيةالمحلية والدولية

 كفاءة الموارد كفاءة الطاقة واالنبعاثات استهالك المياه إدارة النفايات -ابتكار وسائل التعبئة والتغليف

المستثمرون والمساهمون

2020

الموظفون

 التواصل الداخليالمنصات أو رسائل البريد اإللكتروني أو المكالمات الهاتفية أو
االجتماعات حضور يًا
 استبيان مشاركة الموظفين اجتماعات الفريق -تقييمات األداء

 تطوير المسار الوظيفي التدريب والتطوير المكافآت والتقدير التوازن بين الحياة العملية والشخصية تخطيط التعاقب الوظيفي -الصحة والسالمة المهنية
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الجهات المعنية

طرق المشاركة

المواضيع الرئيسية المطروحة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

اإلصغاء إلى
أصحاب المصلحة

تهدف منهجيتنا في إشراك الجهات المعنية إلى تعزيز التقدم في القضايا الجوهرية المتعلقة بنا .ونواصل تعزيز نهج
المشاركة لدينا ،بما يضمن الشفافية والشمولية واالتساق والمساءلة لتحقيق قيمة مشتركة مع كل جهة معنية في الشركة.

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

أهم محاور االستدامة ذات األولوية لدينا

الترتيب

أهم نسبيًّا

5

■ عالي األهمية
■ أهم نسبيًّا
■ مهم

1
3
7

12

4

14

6
11

16

13

19

10

5
9

8

18
مهم

4

األهمية ألصحاب المصلحة

17

2

15

األهمية لألعمال
3

4

5

الحوكمة المؤسسية والممارسات
األخالقية في األعمال
تقليل الهدر الغذائي
األداء المالي والمساهمة
االقتصادية
الصحة والسالمة في مكان
العمل
التطوير المهني للموظفين
واالحتفاظ بهم
االبتكار في التعبئة والتغليف
واالقتصاد الدائري
التنوع وتكافؤ الفرص في مكان
العمل
إدارة النفايات التشغيلية
التسويق المسؤول ورضا
العمالء
اإلدارة المسؤولة لسلسلة
اإلمداد
إدارة موارد المياه
حقوق اإلنسان
األمن الغذائي
إشراك الموظف ورفاهيته
منتجات صحية
الحد من التغير المناخي والتكيُّف
معه
المساهمة واالستثمار في
المجتمع
التنوع البيولوجي واألثر البيئي
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مصفوفــة األهميــة النســبية

سالمة المنتج وجودته

2020

لتحديد االتجاهات العالمية ومجاالت المخاطر التي لها أكبر تأثير على مجموعة
"أغذية" ،أجرينا تحليال شامال لألهمية النسبية .لقد عمل تحليل األهمية النسبية
على إشراك جميع مجموعات الجهات المعنية لدينا لمساعدتنا في تحديد جميع
المخاطر االجتماعية والبيئية واالقتصادية .إن إجراء هذا التحليل بهذه الطريقة
يسمح لنا بتحديد القضايا الرئيسية التي يجب تغطيتها في تقاريرنا وتحديد
المجاالت التي يجب أن تركز عليها مواردنا.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بنود األهمية النسبية

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

يتأثر قطاع األغذية والمشروبات بمجموعة من االتجاهات الخاصة بالسوق ،وتغير
عادات المستهلكين ،وقوى اإلنفاق .كان هذا العام صعبًا بشكل خاص ،إذ فرضت
جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-العديد من الصعوبات على قطاع
األغذية والمشروبات على الصعيدين المحلي والعالمي.

درجــة األهميــة النســبية
عالي األهمية

أهم محاور االستدامة
ذات األولوية لدينا

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

حدود األثر

المواضيــع الجوهر يــة

القضيــة الجوهر يــة حســب معاييــر المبــادرة
العالميــة إلعــداد التقار يــر

حــدود األثر

رقــم الصفحــة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

حدود األثر

2020
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نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

يمثل إطار االستدامة لدينا خريطة طريقنا نحو مستقبل مستدام ،من خالل
تحديد جدول أعمالنا ومجاالت تركيزنا بوضوح ،وتوجيه قراراتنا التجارية ،وتوضيح
الطريقة التي ننوي بها التخفيف من مخاطرنا وتحقيق أقصى قدر من األثر
اإليجابي.

وتلبي أولوياتنا االستراتيجية لالستدامة االحتياجات المطلقة ألعمالنا وتأثيرنا على
المجتمع والبيئة واقتصادنا .ونركز جهودنا على األعمال القياسية والمخصصة
وإجراءات االستدامة التي ستؤدي إلى تعزيز التزام مجموعة "أغذية" بالنمو
واالزدهار والرفاهية للجميع.

2020

ويجمع إطار العمل المواضيع الجوهرية لالستدامة لدينا في أربع ركائز رئيسية
مصممة لتوجيه كل ما نقوم به وتوفير أساس الستراتيجية االستدامة للشركة.
ويلخص اإلطار وسائل االستدامة بالنسبة لمجموعة "أغذية" واألطراف المعنية
لدينا ،مع تحديد المجاالت التي نديرها ونوازنها لضمان نجاح األعمال وشمولها
ومرونتها.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

إطار االستدامة
الخاص بنا

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

30

بنــاء ودعــم مجتمعــات صحيــة و آمنــة

الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا

التنــوع فــي مــكان العمــل وتكافــؤ الفــرص
تطويــر الموظفيــن واالحتفــاظ بهــم
إشــر اك الموظفيــن ورفاهيتهــم
الصحــة والســامة فــي مــكان العمــل
األم ــن الغذائي
االس ــتثمار والمس ــاهمة المجتمعي ــةv

التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي والقــدرة علــى التحمــل
إدارة النفاي ــات التش ــغيلية
التخطي ــط واإلدارة المس ــؤولة للمي ــاه
الحــد مــن الهــدر الغذائــي واالقتصــاد الدائــر ي
التنــوع البيولوجــي واألثــر البيئــي

االبتــكار والر ؤيــة الجديــدة
لجــودة المنتــج واالســتدامة

التــز ام أطــر أخالقيــة ومســؤولة ومحققــة
لألر بــاح فــي إدارة األعمال

ســامة المنتجــات وجودتهــا
المنتج ــات الصحي ــة
اإلدارة المس ــؤولة لسلس ــلة التور ي ــد
ابت ــكار وتمي ــز التعبئ ــة والتغلي ــف

األداء المال ــي والمس ــاهمة االقتصادي ــة
حوكمــة الشــركات وممارســات األعمــال األخالقيــة
التس ــويق المس ــؤول ورض ــا المتعاملي ــن
حقوق اإلنس ــان

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

وبالنســبة لمجموعــة "أغذية" ،يعنــي هذا إجراء أعمالنا
بطريقــة تحقــق منافع اقتصاديــة لجميع الجهات
المعنية والمســاهمين دون المســاس بجهودنا
الرامية إلى ترســيخ ممارســات الحوكمة الجيدة في
كل جزء من أجزاء الشــركة.

إدارة المخاطــر والرقابة الداخلية

2020

إننــا ملتزمــون بالعمل على أن يســاهم نجاح أعمالنا
فــي التنمية المســتدامة فــي المجتمعات والبلدان
التــي نعمــل فيها ،وتحقيــق أهداف األمم المتحدة
للتنمية المســتدامة.

أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة

هيكل الحوكمة

أدائنا المالي

قواعد الســلوك األخالقي لألعمال
دعم حقوق اإلنســان
متعاملونا
التســويق المســؤول

ركائــز رؤية اإلمارات الوطنية 2021

المواضيــع الجوهرية

مجتمــع آمن وقضاء عادل

األداء المالي والمســاهمة االقتصادية

اقتصاد معرفي تنافســي

حوكمة الشــركات وممارســات األعمال األخالقية
التســويق المســؤول ورضا المتعاملين
حقوق اإلنسان
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الت ــز ا م أ ط ــر أ خالقي ــة
ومســـؤ و لة و محققـــة
لأل ر بــا ح فــي إ دا ر ة
األعم ــا ل

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

مليار درهم

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

مليون درهم
430.5

254
206

263

174

210

168

284.2

240.4

137

مليون درهم

301.3

3,722
119

100

3,979

3,941

4,035

4,162

106
71

146.3
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2.01

2.05

2.00

2.04

2.06

356

315

320

301.3

71

4,162

2020

مليون درهم

مليون درهم

34.5

النقد من األنشطة التشغيلية

النفقات الرأسمالية واالستثمارات

عدد موظفي المجموعة

34.5

الموجودات

3.14

مليار درهم

2019

2020

النقد واألرصدة لدى البنوك

775.5
مليون درهم

2016

2017

2018

2019

2020

القروض البنكية

536

مليون درهم

2016

2017

2018

2019

2020

حقوق الملكية

1.90

مليار درهم

2016

2017

2018

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

2.06

هامش الربح قبل احتساب الفائدة
والضريبة واالستهالك واإلهالك

صافي الربح
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االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

أدائنا المالي

أدائنا المالي
صافي اإليرادات

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

تكاليف البحث والتطوير

نفقات المسؤولية االجتماعية
للمجموعة

مليون درهم

مليون درهم

7.4

0.8

لمزيد من المعلومات المتعمقة حول أدائنا المالي ،يرجى االطالع على بياناتنا المالية في تقريرنا السنوي لعام .2020

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

أدائنا المالي

تقييم مالي عميق

تر ش ــيد
ا لمحفظـــة

مخصص ــا ت الد ي ــو ن
المشـــكو ك فـــي تحصيلهـــا
في إطار جهودنا لمعالجة قضايا الســيولة في الســوق،
أجرينــا مراجعة متعمقة وتقييم للمخاطر للمســتحقات
غير المســددة ،وكانت نتيجتها إجمالي  58مليون درهم،
من مخصصات الديون المعدومة للســنة .في عام 2020
قمنــا بتعيين رئيــس جديد لألعمال التجارية الدولية
واتخذنــا تدابير إلعــادة تعيين قاعدتنا في المملكة
العربية الســعودية ،وإجراء مراجعة جنائية ،ورفع دعاوى
قانونيــة ضــد عمالء الديون المعدومة وتأمين عقود
واعدة تتماشــى مع خططنا لتحقيق النمو المســتدام
في الدولة والمنطقة.

2020

باســتراتيجية واضحــة ،قمنا في عــام  2020بإجراء تقييم
شــامل ألوضاعنا الماليــة واتخذنا خطوات جريئة
لضمــان وجود أســاس قوي وتعزيــز جودة األرباح بينما
نتخــذ الخطــوات التالية نحو النجاح

بعد تطبيق الضريبة االنتقائية بنســبة  ٪100على
المشــروبات المحالة في عام  ،2020وقعنا اتفاقية
مشــتركة مع شــركة كابري صن إلنهاء عالقة الترخيص
ً
انخفاضا
اعتبار ًا من ديســمبر  .2020وقد نتج عن ذلك
كامـ ً
ـا فــي قيمة األصول والمخزونات لمرة واحدة
بقيمة  9.5مليون درهم إماراتي .يعود النشــاط التجاري
إلــى مالــك العالمــة التجارية اعتبا ًر ا من يناير  2021حيث
نركــز جهودنــا علــى تقديم عروض منتجات صحية تلبي
االحتياجــات المتغيرة لعمالئنا.
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إرساء
األساس
للنمو
طويل األجل

إ ع ــا د ة تقيي ــم
ا لتر خيـــص

كجزء من شــراكة قيمة ،يوفر قســم الدعم المجتمعي
في أغذية مخزو ًنا أساسـيًا لمتاجر أبوظبي وبلدية
العيــن .فــي عام  ،2020عززنــا عملياتنا عبر هذه القناة ذات
األهمية االســتراتيجية من خالل تولي عملية الدفع
والتحصيل .وجعلنا هذا القرار أقرب إلى المســتهلكين
كمــا يقــدم لنا بيانــات قيمة في الوقت الفعلي ،وينتج
عن هذا القرار تعديل محاســبي لمرة واحدة بقيمة 7،7
مليون درهم إماراتي.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

إ د ا رة
القن ــا ة

في إطار جهد اســتباقي يتماشــى مع اســتراتيجية النمو
لدينا ،أجرينا مراجعة شــاملة لمخزوننا ،حيث قمنا
بتبســيط محفظتنا من خالل التخلص من وحدات
التخزيــن التعريفية غير المنتجة والقديمة والســلع
الجاهــزة بطيئة التوزيــع .مما يمهد الطريق لتحقيق
فوائد طويلة األجل ،إن ترشــيد المحفظة يمثل صافي
مخصصــات بقيمــة  7.2مليون درهم إماراتي.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

أدائنا المالي

تطبيق االستراتيجية

ذات مغزى
في الحجم

تحسين
موقفنا
التنافسي

تعزيز عروض
منتجاتنا

2020

مــن خالل تقديــم قيمة مضافة
لمســاهمينا ،اســتحوذنا في عام 2020
علــى الفوعة للتمــور ومخابز وحلويات
الفيصل ،وترجمنا اســتراتيجية
االندماج واالســتحواذ الخاصة بنا إلى
تحالفــات متآزرة مــع اثنين من القادة
فــي مجاالتهم ممــا يمثل مرحلة جديدة
في توســعنا اإلقليمي

غير عضوي:
سريع الخطى
وعالي التأثير

التراكمية
لمساهمينا

التآزر
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عمليات
االستحواذ 2020

تحديد واكتساب
الشركات واألعمال التي
تتماشى مع استراتيجية
التوسع في المجموعة
من حيث الفئات
والمناطق الجغرافية
الحالية والجديدة.

التأكد من أن
عمليات االندماج
واالستحواذ
تفي بمعايير
االستراتيجية

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

برمجي ــة عملي ــات االندم ــاج واالس ــتحواذ:
اس ــتر اتيجية النم ــو الخاص ــة بن ــا

توجيه الثقافة
داخلي ًا نحو نموذج تمثل فيه
عمليات االندماج واالستحواذ
أولوية أساسية في مجال األعمال

التصرف بما يحقق
مصلحة مساهمي شركة
أغذية

المواءمة بين أصحاب المصلحة
الداخليين وبين أهداف عمليات
االندماج واالستحواذ

ضمان إبالغ المساهمين
بحالة االندماج
واالستحواذ في جميع
األوقات

مواصلة تعزيز
القدرات سعي ًا وراء
التميز في تنفيذ
عمليات االندماج
واالستحواذ اآللية

دمج الشركات
المستحوذ
عليها بنجاح
وتحقيق التآزر

هيكلة المعامالت على
النحو األمثل من حيث
استخدام الموارد ورأس
المال المنشور

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

أدائنا المالي

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

+500 438
ايرادات 2020

+500 87

الموظفين

ايرادات 2020

مليون درهم

الموظفين

مليون درهم

تأسست شركة الفوعة عام  2005من قبل حكومة أبوظبي ،وهي
أكبر شركة الستقبال ومعالجة التمور في العالم ،حيث تصدر
ً
سوقا دوليًا بما في ذلك الهند وبنغالديش
إلى أكثر من 45
وعمان وإندونيسيا وماليزيا .تتكون محفظة منتجات الشركة
من مجموعة متنوعة من التمور الكاملة وذات القيمة المضافة
والمنتجات القائمة على التواريخ ،والتي ُتباع بالجملة والتجزئة.
يتعامل مصنعان لمعالجة التمور وثمانية مراكز استالم في
جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة مع أكثر من  160ألف طن
متري في الموسم الواحد.

مخابــز وحلويــات الفيصل هي واحــدة من أكبر المخابز الكويتية
وأكثرها شــهرة ،وهي اســم مألوف له تراث قوي من العالمة
التجارية يعود تاريخه إلى تأسيســه في عام  .1991مع مجموعة
واســعة من المخبوزات الطازجة ،بما في ذلك الكرواســون
المعبــأ والمعجنات والبيتزا الصغيرة والبقســماط والكعك ،توزع
الشــركة علــى أكثــر من  4700عميل عبــر جميع قنوات البيع بالتجزئة
الرئيســية ،وهي مورد رائد في الســوق لمنتجات المخابز للمدارس.

2020

اإلعالن عن عملية االستحواذ في أكتوبر  | 2020اكتمل في يناير 2021

اإلعالن عن عملية االستحواذ في ديسمبر  | 2020اكتمل في يناير 2021
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شــركة الفوعــة

مخبــز وحلويــات الفيصــل

مهما في دعم النمو
يلعــب مخبــز الفيصل دو ًر ا
ً
االســتراتيجي للمجموعة ،وزيادة تنويع محفظة
منتجات أغذية ،وتوســيع تواجدنا اإلقليمي وإضافة
نطــاق كبيــر لعملياتنا الحالية في الكويت.

تشكل هذه الصفقة عالمة فارقة في مسار التوسع في
أغذية .من خالل دمج الفوعة كوحدة أعمال استراتيجية،
أصبحت أغذية رائدة السوق المحلي في أربع فئات
أساسية من األطعمة والمشروبات – المياه والتمور
والدقيق واألعالف الحيوانية – وواحدة من أكبر  10شركات
لألغذية والمشروبات في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.

يتم توزيع المخبوزات
والوجبات الخفيفة
لشركة الفيصل على أكثر
من  4700عميل

يتم تصدير  ٪90من إجمالي
إنتاج الفوعة إلى أكثر من 45
سوق ًا حول العالم

الفئات

النطاق

االساس المنطقي

خلق القيمة

الفئات

النطاق

االساس المنطقي

خلق القيمة

التمور
ومشتقاتها
والحلويات

دولي مع قاعدة
قوية في دول
مجلس التعاون
الخليجي وآسيا

مقياس ،فئة
(سوبرفوود)،
العالمة التجارية

التآزر ،قسط
التأمين ،التنويع

مخبز ،وجبات
خفيفة

الكويت

العالمة التجارية،
مقياس السوق

التآزر والقدرات،
قاعدة عمالء
أوسع

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

هيكل الحوكمة

يتمثــل دور مجلــس اإلدارة في تمثيل المســاهمين،
الذيــن يتحملون المســؤولية أمامهم ،فــي تحقيق قيمة
مســتدامة مــن خالل الحوكمــة الفعالة لألعمال .وتقع
علــى عاتــق المجلس مســؤولية ضمان وجود إدارة
فعالــة لتنفيــذ اســتراتيجية المجموعة .مجلس اإلدارة
هو الهيئة الرئيســية التخاذ القرار في جميع المســائل
التــي تعتبــر جوهريــة للمجموعة .لدى مجلس اإلدارة
جــدول أعمــال متجدد لضمان اســتمرار التركيز على
المجــاالت الرئيســية على مدار العام.

نحن نؤمن في مجموعة "أغذية" بأن وجود أساس متين من الحوكمة الجيدة
للشركات وأخالقيات العمل يساهم بشكل كبير في قدرة الشركة على المنافسة
بشكل فعال وتحقيق كامل القيمة المحتملة .وهذا يعني قيادة فريق إدارة يتمتع
بنزاهة ال تضاهى تحت إشراف مجلس اإلدارة ،وااللتزام بمشاركة المساهمين
والجهات المعنية ،وخلق قيمة مستدامة من خالل أساسيات األعمال،
والمسؤولية االجتماعية للشركات ،والتخطيط واإلدارة الرشيدة للقضايا البيئية.

تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة الحالي في االجتماع
الســنوي العــام المنعقــد في  16أبريل  2020لمدة ثالث
ســنوات .ويضم المجلس حاليًا ســبعة أعضاء ،منهم
رئيس مســتقل غير تنفيذي وســتة مديرين مســتقلين
غيــر تنفيذييــن .وفي هذا العــام ،عقدت ثمانية
اجتماعــات لمجلس اإلدارة.

هيــكل الحوكمــة

ُتعد المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات المطبقة بفعالية هي أساس نزاهة
األعمال وتدعم التزام اإلدارة بتحقيق القيمة للمساهمين من خالل نتائج األعمال
المستدامة .وتحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة،
والتي تشمل اعتماد ومراقبة االستراتيجيات واألهداف واإلجراءات المؤسسية
المناسبة التي تتوافق مع مسؤولياتها القانونية واألخالقية.
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وتدعم المجموعة إشــراك المرأة ومشــاركتها في
األعمــال وتــر ى أن التنوع يســاهم في جودة وفعالية
الحوكمــة .وفــي االنتخابات األخيــرة للمجلس ،دعت
المجموعــة المرشــحين مــن الذكــور واإلناث على
حــد ســواء؛ ومــع ذلك ،لم تتقدم أي من الســيدات
للترشــح .وبالتالــي ،ال توجــد حال ًيــا أي ممثليــن من
اإلناث فــي المجلس.

ســالمين عبيد العامري
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

هيكل الحوكمة المؤسســية لدى المجموعة
المساهمون
أمين سر الشركة

مجلس اإلدارة ()BoD
لجنة التدقيق

لجنة الترشــيحات والمكافآت

غيل أدوتيفي
عضــو مجلس إدارة
دائرة الرقابة
الداخلية

التدقيق
الخارجي

لجنة السلوك
والقيم

جيانلوكا فابر ي
عضــو مجلس إدارة

إدارة
المخاطر

الرئيس التنفيذي
اللجنة التنفيذية

لجنة إدارة المخاطر

لجنة إدارة تعامالت
المطلعين

لجنة إدارة مخاطر
السلع

لجنة إدارة
استمرارية األعمال

ســيف الدين رباواال
عضــو مجلس إدارة

ســعادة خلف الحمادي
عضــو مجلس إدارة

2020

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المؤسسية
للمجموعة المتبعة اعتبا ًر ا من هذا العام .تم اعتماد النسخة الكاملة من تقرير
حوكمة الشركات من قبل هيئة األوراق المالية والسلع ،وتم نشرها على الموقع
اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية ،والموقع اإللكتروني للمجموعة ،وفي
تقريرنا السنوي.

خليفة ســلطان السويدي
رئيــس مجلس اإلدارة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

حوكمة الشركة

مجلــس إدارة الشــركة

خميس محمد بوهارون الشامســي
عضــو مجلس إدارة

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في الوفاء
بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بنزاهة البيانات
المالية ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة وكل من
ً
وفقا لجميع
الشركات التابعة لها ومشاريعها
القوانين واللوائح المعمول بها .وتتكون لجنة
التدقيق ،التي يعينها مجلس اإلدارة ،من ثالثة أعضاء
من المديرين غير التنفيذيين المستقلين .وخالل عام
 ،2020عُ قدت أربعة اجتماعات للجنة.

كما يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على استراتيجية إدارة المخاطر لدى المجموعة
ويتحمل المسؤولية العامة عن تحديد مدى إقدام المجموعة على المخاطرة .ويعمل
إطار إقدام المجموعة على المخاطرة على تحديد طبيعة ومدى المخاطر التي قد نقدم
عليها عادة ،مع تنفيذ نموذج األعمال لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
تعتمد المجموعة نهجً ا معتد ًلا لإلقدام على المخاطرة ،إذ إنها تسعى إلى إدارة
متوازنة لفرص نمو األعمال المستدامة إلى جانب تحديد واستغالل الفرص التي
تتحقق من أعمالها .وليس من طبيعة استراتيجية المجموعة أن تسعى إلى تسريع
النمو من خالل متابعة الخيارات التي تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين.
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لجنـــة التدقيـــق

جزءا ال يتجزأ من استراتيجية مجموعة "أغذية" ولتحقيق أهدافنا
تعد إدارة المخاطر ً
بعيدة المدى .أنشأ المجلس هيك ًلا للمخاطر والرقابة يهدف إلدارة تحقيق أهداف
األعمال االستراتيجية .ونحن إذ نفعل ذلك ،فإننا نتبع نهجً ا متأص ًلا يضع إدارة المخاطر
في صلب جدول أعمال فريق القيادة ،إذ نؤمن بأهميته في تحقيق تطلعاتنا.

2020

أنشأ المجلس لجنتين خاصتين به لمساعدته في
ً
وفقا لمواثيقهما ،على
مسؤولياته .وتعمل اللجنتان
النحو الذي وافق عليه المجلس .تحدد المواثيق أدوار
اللجنتين ومسؤولياتهما ونطاق سلطتهما وتكوينهما
وإجراءاتهما لتقديم التقارير إلى المجلس.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

لجــان مجلــس اإلدارة

إدارة المخاطر
والرقابة الداخلية

ويتم تقييم المخاطر وقياسها من حيث احتمالية وقوع حدث وتأثيره مع إمكانية
التأثير على تحقيق أهداف المجموعة .والمخاطر الكامنة هي المخاطر التي تتعرض
لها الجهة العامة في حال عدم وجود أي إجراءات مباشرة أو مركزة من قبل اإلدارة
لتغيير حدتها .ويتم تحديد تصنيف المخاطر الكامنة في مجموعة "أغذية" من خالل
التقييمات المجمعة الحتمالية وأثر كل خطر كما هو موضح في المصفوفة التالية.

مصفو فـــة تصنيـــف ا لمخا طـــر ا لمتأ صلـــة
كارثي
5
كبير
4

لجنـــة ا لتر شـــيحا ت و ا لمكا فـــآ ت

ضئيل
2
ثانوي
1
أكيدة تقريبًا
5

محتملة
4

ممكنة
3
ا ال حتما ليـــة

غير مرجحة
2

نادرة
1

ا لتأ ثيـــر

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية مراجعة
إطار عمل الموارد البشرية وبرامج التعويضات
الخاصة بالمجموعة .وتقدم اللجنة توصيات إلى
المجلس بشأن األجور والبدالت وشروط الخدمة
لكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة لضمان
مكافأتهم على نحو عادل على مساهمتهم الفردية في
المجموعة .وجميع أعضاء اللجنة الثالثة هم مدراء غير
تنفيذيين مستقلين .تم عقد سبعة اجتماعات للجنة
في عام .2020

متوسط
3

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

قواعد السلوك األخالقي لألعمال

تحديد المخاطر

تقييم المخاطر

تحديد المخاطر حسب األولوية

الحد من المخاطر

رصد المخاطر واإلبالغ عنها

تحديد المخاطر الحالية والمحتملة
والناشئة المتعلقة بأهداف المجموعة.

بناء على
المعالجة الفعالة للمخاطر
ً
منهجية "جهاز أبوظبي للمحاسبة".

بناء على
ترتيب المخاطر حسب األولوية
ً
طرق التقييم وتحليل المفاضالت.

جهود التخفيف من خالل اإلجراءات أو
المبادرات أو البرامج.

استخدام األنظمة المناسبة وأنظمة
الرقابة الداخلية لتحديد المخاطر
وتقييمها وترتيبها حسب األولوية
والتخفيف من حدتها ،وتقديم تقرير إلى
المجلس من خالل لجنة التدقيق.

قواعد السلوك
األخالقي لألعمال
تلتزم مجموعة "أغذية" بتنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية من أجل زيادة المساءلة ودعم قيمنا في جميع
أنحاء المجموعة باإلضافة إلى تحسين إدارة أعمالنا.
تشمل مبادئ الحوكمة المتميزة جميع جوانب استراتيجية االستدامة لدينا وتأتي في صلب جميع وظائف األعمال
الرئيسية.تحدد سياسات مجموعة "أغذية" المسؤوليات وتقدم التوجيه بشأن ممارسات الحوكمة الجيدة للموظفين
في جميع أنحاء المجموعة.
وتتم إدارة مبادئ مكافحة الرشوة والفساد من خالل مجموعة شاملة وصارمة من السياسات ،وهي :قواعد السلوك
التجاري وسياسة االحتيال وسياسة اإلبالغ عن المخالفات.
ولدى "أغذية" سياسة معتمدة لإلبالغ عن المخالفات لتزويد الموظفين والجهات المعنية الرئيسية بوسيلة لإلبالغ
بشكل سري عن أي انتهاكات لقواعد السلوك التجاري أو السياسات واإلجراءات الداخلية أو القوانين واللوائح
المعمول بها .ويمكن للموظفين والمتعاملين والموردين اإلبالغ عن المخالفات عبر خط ساخن مخصص لإلبالغ عن
المخالفات .وتكون هذه البالغات سرية ،مع حصر الوصول إليها للجنة القيم وقواعد السلوك ولجنة التدقيق.
ويتم تعريف الموظفين ،في برنامج التوعية السنوي ،على سوء السلوك ،وما الذي يشكله ،بما في ذلك االحتيال
والفساد ،واألنظمة المقبولة ،واإلجراءات المطلوبة في حالة حدوث انتهاك.وتتوفر هذه السياسات على موقع
اإلنترانت الداخلي للشركة من أجل اطالع الموظفين عليها.
ويتم إبالغ جميع الموظفين بهذه السياسات خالل البرنامج التعريفي ،يليها تأكيد سنوي من الموظفين على فهمهم
وامتثالهم لمدونة قواعد السلوك التجاري في المؤسسة وبرنامج التوعية السنوي .وفي هذا العام ،كان لدينا حالتان
لخرق مدونة قواعد السلوك التجاري ،تم التصدي لهما وتصحيحهما بشكل مناسب .وفي عام  ،2020لم يكن لدى
الشركة قضايا تتعلق بالرشوة أو الفساد.
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وتطبق المجموعة نظامً ا صارمً ا للرقابة الداخلية لضمان قدرة مجلس اإلدارة
واإلدارة على تحقيق أهداف أعمال المجموعة .كما يساهم إطار الرقابة الداخلية
الفعال في حماية استثمارات المساهمين وأصول المجموعة.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية ،التي عينتها لجنة التدقيق ،بتقديم خدمات مستقلة في
مجال التدقيق واالستشارات باتباع نهج منظم ومنضبط لتحسين فعالية إدارة
المخاطر والرقابة الداخلية وعملية االمتثال والحوكمة وسالمة عمليات المجموعة.
وفي عام  ،2020قدمت اللجنة  24تقري ًر ا للعمل بمقتضاها ،مما أدى إلى إدخال
تحسينات مختلفة على مستوى العمليات في جميع أنحاء المجموعة.

2020

لقد درسنا هذا العام تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على
أعمالنا ،بما في ذلك إجراء تحليل شامل لتقييم اآلثار المتتالية المحتملة على المدى
المتوسط والطويل على الوضع العام للمخاطر التي تواجهها الشركة وقائمة
الرقابة للمخاطر الناشئة على مستوى الشركة .وسنواصل تقييم اآلثار المترتبة
على هذه الجائحة وقد أشرنا إلى هذه التداعيات على مخاطرنا الرئيسية في عوامل
المخاطر الالحقة ،بحسب االقتضاء.

ويتمثل الهدف من إطار الرقابة الداخلية للمجموعة في ضمان وضع السياسات
واإلجراءات وتوثيقها وحفظها وااللتزام بها بشكل صحيح ودمجها من قبل
المجموعة ضمن عملياتها العادية لإلدارة والحوكمة.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

عمليــة إدارة المخاطــر:

دعم حقوق
اإلنسان

نحن نهدف إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان في كل ما نقوم به :في إطار عملياتنا ،ومن
خالل سلسلة التوريد وقنوات التوزيع ومن خالل عالماتنا التجارية.
جزءا ال يتجزأ من ثقافة الشركة وقيمها .ويبدأ التزامنا بموظفينا،
ُتعد حقوق اإلنسان ً
لضمان احترامهم فضال عن سالمتهم في جميع مكاتبنا ومرافقنا .وتضع مدونة
قواعد السلوك وسياسات مكافحة التحرش إطار العمل لضمان االمتثال وااللتزام في
جميع مجاالت عملياتنا.
كما نقدم األدوات والتدريب المستمر لجميع عملياتنا اإلدارية لتنفيذ هذه المبادئ
ودعم معاييرنا لحقوق اإلنسان في جميع مرافقنا .باإلضافة إلى ذلك ،قامت مجموعة
"أغذية" بوضع سياسة لمدونة قواعد السلوك للموردين ورسمت تلك السياسة التي
تحدد معايير السلوك واالمتثال المطلوبة من جميع الموردين في التعامالت الخاصة
باألعمال مع المجموعة لضمان توسيع معاييرنا عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا.
ونحن ندعم إعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان ما يعكس أننا نهدف إلى
دعم عشرة مبادئ في أربعة مجاالت مهمة هي :حقوق اإلنسان ،وحقوق العمل،
والبيئة ،ومكافحة الفساد ،وتتم التعامل مع جميع هذه المجاالت من خالل السياسات
واألطر الداخلية للمجموعة.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

متعاملونا

إن الغذاء هو ركيزة أساسية للثقافة والمجتمع ،ولذا تأخذ مجموعة "أغذية" على
عاتقها مسؤولية ضمان مستقبل صحي للجميع .لطالما كان متعاملونا في
صميم كل ما نقوم به ،كما أن ضمان رضاهم المستمر ورفاهيتهم أمر محوري
دائما على تطوير محفظة منتجاتنا لنوفر
لنمونا ونجاحنا .ومن هذا المنطلق ،نعمل
ً
للمستهلكين خيارات أكثر مالءمة ومغذية وأكثر صحة لدعم احتياجات ومتطلبات
نمط الحياة المستدام باستمرار.

وتولي مجموعة "أغذية" اهتمامً ا متساويًا لمتعامليها المباشرينُ ،
وتعد مدخالتهم
بالغة األهمية لفهم كيف ينظر المستهلك النهائي إلى منتجاتنا .وقد أجرينا هذا
العام ،من خالل طرف ثالث مستقل ،دراسة استقصائية عن تجربة المتعاملين ألكثر
من  650متعام ًلا ،إذ تم سؤالهم جميعا عن جودة منتجاتنا وجودة خدماتنا.

ج ــو د ة ا لمنت ــج
39

أجرينا هذا العام استبيانا لرضا المتعاملين بين الشركات لفهم نقاط القوة والضعف
والفرص الرئيسية التي تواجهها عالماتنا التجارية اليوم بشكل أفضل .استهدف
هذا االستبيان مجموعة من الجهات المعنية المختلفة في جميع قنوات التوزيع.
بلغت نسبة الرضا العام عن العالمة التجارية  %83لجميع المنتجات باستثناء العلف
الحيواني ،والذي تم تقييمه بنسبة  %77في الرضا العام .ومع ذلك ،أعرب  %92من
المشاركين عن أن رضاهم لم ينخفض أبدً ا ،إذ أعرب أكثر من  %51منهم عن زيادة
الرضا على مر السنين.

%98

2020

وتمثل رؤى واتجاهات المتعاملين مصد ًر ا رئيسيًا لمدخالت استراتيجيات مجموعة
"أغذية" وتطويرها وتحسينها .ونحرص على أن يشعر جميع المتعاملين بالثقة في أن
منتجاتنا آمنة وعالية الجودة ،ونوفر الشفافية الكاملة حول محتويات المنتج.

مر ك ــز ا التص ــال

%95

و ق ــت التس ــليم

اتسمت عالقتنا
مــع مجموعة "أغذية" دائمً ا
بالــود .لقد وجدنــا أنها مهنية
للغايــة في نهجها وتركز بشــكل
كبيــر علــى كل األهداف .وجاء التحول
فــي التنفيــذ دائمً ا على مســتوى المعايير
المتوقعــة ،في ضوء أنها شــركة محلية
ومعظــم المنتجــات التــي تنتجها هي منتجات
محليــة كمــا رأينا روح المبادرة في الســعي
الحثيــث لمتابعــة أحدث البيانات .وهذا يســمح
بمناقشــة اإلجــراءات التصحيحية وتنفيذها.
متاجر شــويترامز2020 ،
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متعاملونا

التجر ب ــة ا لعام ــة والرض ــا

%90

ظه ــو ر و س ــلو ك من ــدوب المبيع ــات

%90
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التسويق المسؤول

تلتزم "أغذية" بالتسويق الشفاف والمسؤول لمنتجاتنا .ولضمان تنفيذ أفضل
الممارسات المتبعة في مجال التسويق ،عملنا مع خبراء القطاع وإجراء أبحاث
متعمقة وإجراء مقارنة معيارية لنظرائنا في قطاع األغذية والمشروبات .تشمل
بعض ممارساتنا التسويقية المسؤولة ما يلي:

في السنوات الماضية ،لم تشهد المجموعة أي حوادث عدم امتثال رئيسية حسب
مراجعات جهات االعتماد التابعة ألطراف ثالثة ،والسلطات التنظيمية ،ومراجعة
حسابات المتعاملين .عالوة على ذلك ،لم يكن هناك أي سحب للمنتجات من
السوق في نفس الفترة الزمنية .ويبين الجدول التالي سجلنا الحافل في االمتثال
للوائح التنظيمية المتعلقة بتسويق منتجاتنا وتوسيمها واتصاالتها.

2020

حاالت عدم االمتثال فيما يتعلق بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع العالمات التعريفية عليها

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

التسويق
المسؤول
تركيز ميزانيتنا التسويقية على خياراتنا الصحية .تم تسويق جميع الخيارات
بشكل مسؤول عبر القنوات ذات الصلة في سوق اإلمارات العربية المتحدة.

2020

2019

2020

طورت عالمتنا التجارية لألعالف الحيوانية "أغريفتا" نموذجً ا لتغليف أعالف
الحيوانات في ضوء اللوائح التنظيمية لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية مع ملصقات تعريفية واضحة للواجهة األمامية والخلفية ،ليصبح
هذا النموذج معيا ًر ا لفئة األعالف في اإلمارات العربية المتحدة .توفر
ملصقات المنتجات معلومات واضحة للمتعاملين حول مواصفات المنتج
واستخدامه.

2019

دعم تسويق القضايا والمؤسسات الوطنية الخيرية.

حاالت عدم االمتثال فيما يتعلق بشهادات االعتماد أو اللوائح التنظيمية

ويقدم التسويق التقني الذي يركز على المستهلكين برامج تغذية لكل نوع من
أنواع الحيوانات ويدعم المزارعين من خالل التعليم والتدريب.
قدمت قنوات "أجريفيتا" عبر وسائل التواصل االجتماعي مثل إنستاغرام
وفيسبوك ويوتيوب ركائز قوية للمحتوى لتعزيز تجربة الزراعة المستدامة.

2018

تضمنت جميع المنتجات التي تم إطالقها معلومات لوحة التغذية الكاملة
في الجزء الخلفي من العبوة والتي وافقت عليها السلطات بنسبة  .100تمت
الموافقة على جميع نماذج الملصقات التعريفية على العبوات من قبل
السلطات المعنية في اإلمارات العربية المتحدة.

2018

تم إجراء جميع عمليات جمع العينات داخل المتجر بموجب توجيهات مماثلة.

حاالت عدم االمتثال فيما يتعلق باالتصاالت التسويقية

حاالت لسحب المنتجات من السوق

40

كانت جميع منتجات العالمة التجارية الخاصة بالعالمات التجارية الزراعية
(مياه العين ،جراند ميلز ،يوبليه ،العين فودز والعين فريش) التي تم تسويقها
على وسائل التواصل االجتماعي (فيسبوك وإنستاغرام) كانت صادقة
وشفافة بشأن المزايا الفنية/المستهلكية وتتبع توجيهات تسويقية صارمة
لألطفال فوق سن  12عامً ا.
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كمبــدأ أساســي لرفاهيــة القوى العاملــة ،فإننا
نرســخ ثقافــة التنــوع في مــكان العمل ،واإلدماج،
والســامة ،وتحقيــق األداء العالــي باســتمرار من
خــال أفضل الممارســات ،والمشــاركة الفعالة،
والمبــادرات المؤثرة.

الصحة والسالمة

فريق عملنا

المشــاركة المجتمعية

41

ترتكــز أعمــال مجموعــة "أغذية" علــى قناعة بأن
الموظفيــن يحققــون القيمــة ،وأن القــدرة على جذب
أفضــل وأكفــأ األشــخاص واالحتفاظ بهــم وتطويرهم
أمــر بالــغ األهمية لنجاح الشــركة.

أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة

التدريب والتطوير

2020

بنــاء و د عــم
مجتمعـــا ت صحيـــة
و آمن ــة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة
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ركائــز رؤية اإلمارات الوطنية 2021

المواضيــع الجوهرية

مجتمــع متماســك يحافظ على هويته

التنــوع في مــكان العمل وتكافؤ الفرص

اقتصاد معرفي تنافســي

تطويــر الموظفيــن واالحتفاظ بهم
إشــراك الموظفين ورفاهيتهم
الصحــة والســامة في مكان العمل
األمن الغذائي
االستثمار والمســاهمة المجتمعية
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االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

فريق عملنا

3158

2018

3204

2019

3079

2020

2020

نحرص في مجموعة "أغذية" ،على أن نقدم لموظفينا
مجموعة واسعة من المزايا ،بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر:

الموظفــون بــدوام كامــل

الموظفــون بــدوام جزئــي

إجمالــي الموظفيــن المعينيــن حديثًــا

معــدل الــدور ان التطوعــي

%5.4

%6.7

%5.7
307

اإلجازة السنوية البالغة  25يوم عمل في السنة ،واإلجازات الصحية الطارئة لمدة
ثالثة أيام في السنة ال تتطلب تقري ًر ا طبيًا أو إجازة مرضية أو إجازة ظروف خاصة
أو إجازة دراسية أو إجازة زفاف أو إجازة مرافقة طبية أو إجازة للحج أو إجازة أمومة
لمدة  60يومً ا في السنة وإجازة أبوة مدتها ثالثة أيام .باإلضافة إلى ذلك ،يحق
للموظفين ترحيل أيام اإلجازة غير المطالب بها.

362
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مو ً
ظفـــا جد يـــ ًد ا ا نضمـــو ا إ لينـــا
ه ــذ ا ا لع ــا م

ويشمل نظامنا لألجور التنافسية بدالت السكن والنقل ،وخطط الحوافز الطويلة
األجل لفريق اإلدارة العليا ،والعالوات القائمة على األداء ،والمبيعات وغيرها من
ً
(وفقا لقانون العمل) ،والمساعدة في التعليم ،والرعاية
الحوافز ،والعمل اإلضافي
الجوية لألسرة ،باإلضافة إلى التأمين الطبي الشامل للموظفين وأسرهم.
* تغطي جميع البيانات المتعلقة بالموارد البشرية الواردة في هذا التقرير العمليات التشغيلية في اإلمارات العربية المتحدة فقط.

42

الناس هم محور كل ما نقوم به ،من موظفينا إلى متعاملينا إلى أولئك الذين
يعيشون في مجتمعاتنا .ونحن نعتقد أن كل واحد منا يمكن أن يؤدي دو ًر ا في
خلق مستقبل أفضل ،ولشركتنا تاريخ طويل في االستثمار في تحسين حياة
ً
راسخا بأن موظفينا هم
جميع األطراف المعنية .ونحن نؤمن في "أغذية" إيما ًنا
أكبر أصولنا والمحدد المحوري لنمونا ونجاحنا ومرونتنا.
نحن نعمل تحت شعار "من أجل الفوز في السوق ،يجب أن تفوز أو ًلا في مكان
العمل" ألننا نعتقد أن أفضل بيئات العمل تعزز النجاح واالبتكار واإلنتاجية ونمو
األعمال .عالوة على ذلك ،فمن خالل إشراك القوى العاملة لدينا وتطويرها
وتحفيزها على نحو مناسب ،يمكننا جذب أفضل المواهب واالحتفاظ بها في
الصناعة وإعدادها لتنمية القيمة المشتركة ومواجهة تحديات المستقبل.
إن موظفينا هم موردنا األساسي لتحقيق أهداف االستدامة الخاصة بنا .ومن
خالل المشاركة في اللجان واللجان الفرعية ،يقود الموظفون كل ركيزة لتحقيق
النجاح .تركز منهجيتنا إلنشاء قوى عاملة رائدة ومسؤولة في القطاع على التنوع
والشمول ،وإشراك الموظفين ،وسالمة وأمان مكان العمل.
ومن أجل االستمرار في تعزيز تدابيرنا ،نجمع مالحظات بناءة من موظفينا من
خالل برنامج التمكين ،إذ يتم تشجيعهم على مشاركة أفكارهم باإلضافة إلى
رسائل البريد اإللكتروني المنتظمة .وتوجد لجنتان ،هما اللجنة التنفيذية لالبتكار
ولجنة ابتكار األعمال ،اللتان تعمالن على تقييم جميع األفكار المقدمة بشكل
منهجي في مختلف المراحل (من ابتكار األفكار إلى فرزها وصو ًلا إلى الجدوى
وتطوير المنتج في النهاية).
وفي عام  ،2018أجرينا استبيان رضا الموظفين نصف السنوي ،حيث تم تقييم
رضا الموظفين بشكل عام بنسبة  ،%83أي أكثر بنسبة  %8من المستهدف
المحدد .ونظ ًر ا للظروف التي واجهناها هذا العام بسبب جائحة كورونا ،لم نجر
هذا االستبيان .ومع ذلك ،نخطط لمواصلة هذه الممارسة لتحسين مشاركة
موظفينا ورفاهيتهم على نحو أفضل عامً ا بعد عام.
تضم القوى العاملة لدينا في دولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر من  %90من
إجمالي القوى العاملة لدينا في جميع الدول التي نمارس أعمالنا فيها .وفي عام
ً
موظفا.
 ،2020بلغ إجمالي القوى العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 3079
بالنظر إلى بيئة السوق المضطربة الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا
ً
ً
طفيفا في عدد الموظفين العاملين في المجموعة،
انخفاضا
المستجد ،شهدنا
مع انخفاض معدل دوران الموظفين بنسبة  %5.7لهذا العام .عالوة على ذلك،
حرصنا على ضمان استمرارية األعمال في جميع عملياتنا ،واستطعنا أن نرحب
ً
موظفا جديدً ا في القوى العاملة لدينا هذا العام.
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نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

فريق عملنا

إن الحفاظ على التنوع ودعم المساواة أمر أساسي لضمان قدرتنا كمؤسسة
على مواجهة التحديات في المستقبل .في حين أن غالبية موظفينا هم من الذكور،
نعتقد أن كال الجنسين يجب أن يتمتعوا بفرص متساوية وأن يتمتعوا بفرص
الوصول إلى فرص العمل في جميع خطوط أعمالنا.

ونحن نهدف إلى معالجة هذه الفجوة بين الجنسين من خالل تنفيذ ممارسات
التوظيف التي ترحب بعدد أكبر من النساء في القوى العاملة لتحقيق التوازن
بين الجنسين .ونحن ندرك أن هذا التحول ليس عالجً ا يمكن تحقيقه بين عشية

إن االحتفاظ بالموظفين جزء بالغ األهمية من نجاحنا ،ويسرنا أن نبين أن
معدالت دوران الموظفين آخذة في االنخفاض هذا العام في جميع المجاالت ،ال
سيما بالنسبة للمرأة ،حيث كان معدل دوران الموظفين من اإلناث عند مستوى
منخفض يبلغ  .%4.3ويمكن أن يعزى ذلك إلى الممارسات المختلفة المعمول
بها لضمان حصول جميع الموظفين على فرصة للنمو مهنيًا وشخصيًا أثناء
العمل في الشركة .فعلى الرغم من أن اإلدارة العليا ال تزال تفتقر إلى تمثيل
المرأة ،إال أننا ما زلنا ملتزمين بتمكين المرأة وتنميتها في مجموعة "أغذية"
بشكل أكبر .ويكون معدل األجور في "أغذية" متساويًا بين الموظفين من اإلناث
والذكور.

2020

إن الواقع الذي نعمل على توفيق أوضاعه هو أن المرأة العاملة في اإلمارات
العربية المتحدة ،التي يوجد بها معظم موظفينا ،لم تدخل بعد مجا ًلا للتصنيع مثل
مجالنا ألسباب ثقافية ،ال سيما في وظائف األعمال اليدوية ألن جميع العاملين
لدينا من الرجال .غير أن هذا األمر يتغير تدريجيًا ومتسق مع مهمة اإلمارات
الواضحة لتوظيف وتمكين المرأة في جميع القطاعات.

وضحاها ،ولكننا ملتزمون بالتخطيط والتنفيذ من أجل تحقيق تمثيل أكثر مساواة
لكال الجنسين .وفي هذا العام ،نشعر بالفخر لرؤية زيادة طفيفة في تمثيل المرأة
في المناصب اإلدارية.
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المســاواة بيــن الجنســين

43

الموظفــون بــدوام كامــل حســب الجنــس
%94.8
%94.8
%94.6

معــدل الــدور ان الوظيفــي حســب الجنــس
%5.2
%5.2
%5.4

الموظفــون الجــدد حســب الجنــس

%4.5
%5.3
%4.3

%5.4
%6.7
%5.8
مشــاركة المــر أة  -األعمــال المكتبيــة واإلدار يــة

%96
%96
%90

%4
%4
%10

الموظفــات فــي المناصــب غيــر اإلدار يــة

%17
%17
%18

الموظفــات فــي المناصــب اإلدار يــة

%3
%3
%4

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

فريق عملنا

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

التنــوع فــي العمــر
تدعم "أغذية" الموظفين من جميع الفئات العمرية وتوفر لهم ً
فرصا مختلفة للنمو
والتوظيف .إن توظيف الشباب قضية ملحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
والدول األخرى التي نعمل فيها ،ونتطلع إلى معالجة هذه القضية من خالل توفير
فرص عمل جيدة ومستقرة للشباب الموهوبين .ويمكن مالحظة ذلك في ممارسات
ً
حديثا في عام  2020أقل من
التوظيف لدينا ،إذ بلغت أعمار  %40من موظفينا المعينين
 30عامً ا .ولقد قمنا بزيادة نسبة موظفينا الشباب (األقل من  30عامً ا) بنسبة  %2عن
العام الماضي ،لتصل إلى ما يقرب من ربع القوى العاملة في الشركة.

2020

نحن نقدر في مجموعة "أغذية" مساهمة القوى العاملة لدينا في نجاحنا ونمونا.
ونحن فخورون بمالحظة أن أكثر من  %65من موظفينا يعملون معنا ألكثر من
خمس سنوات .وبينما نواصل الترحيب بالناس الجدد والشباب في الشركة ،سنظل
ملتزمين بتمكين وتطوير القوى العاملة الحالية.
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الموظفــون بــدوام كامــل حســب الفئــات العمر يــة

الموظفــون بــدوام كامــل حســب ســنوات الخدمــة

الموظفــون الجــدد حســب الفئــات العمر يــة

%72
%71
%68

%58
%56

%40

%59

%45
%40

%41 %41
%35

%38

%30

%18

%26
%24

%22

%23
%21

%22

%9 %9 %10

%7
%3

أقل من  30عامً ا

بين 50 - 30

فوق 50

أقل من  30عامً ا

بين 50 - 30

%1

%2

فوق 50

 4 - 0سنوات

 9 - 5سنوات

 14 - 10سنة

%6

%5

 15سنة وأكثر

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

فريق عملنا

45

الموظفــون حســب المنشــأ

2020

وبصفتنا شركة عالمية لألغذية والمشروبات ،فإننا نهدف إلى توطين القوى
العاملة في جميع المواقع التي نعمل فيها لضمان تمكين المجتمعات المحلية
وإدراجها في جميع أصولنا التجارية مع الحفاظ على قوى عاملة متنوعة ومتعددة
الثقافات تمثل هويتنا وقيمنا كشركة .وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ونظ ًر ا
للتنوع الثقافي االستثنائي الذي يوفره هذا البلد ،فإن القوى العاملة لدينا تأتي من 57
جنسية مختلفة ،مع تمثيل ثابت لإلماراتيين بنسبة  %6من القوى العاملة على مدى
السنوات الثالث الماضية.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

كما أن القوى العاملة لدينا متنوعة للغاية ،إذ إن موظفينا ينتمون إلى خلفيات
وثقافات متنوعة .فهم يجلبون معهم ثروة من المعرفة والخبرة ،ونسعى
إلى تعزيز عملية نقل المعرفة هذه من خالل زيادة تنقل مواهبنا عبر مواقعنا
الجغرافية المختلفة.
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تعز يــز اإلدماج
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النســبة المئويــة للموظفيــن الوافديــن

%94

%94

%94

النس ــبة المئوي ــة للموظفي ــن المحليي ــن

%6

%6

%6

جنس ــية مختلف ــة

تعمــل فــي "أغذية"

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

التدريب والتطوير

2020

يتسم تدريب وتطوير القوى العاملة لدينا بأهمية قصوى في مجموعة "أغذية".
ونسعى إلى تمكين موظفينا من تحقيق كامل إمكاناتهم من خالل منحهم الفرص
إلثراء مهاراتهم وتطوير قدراتهم والتعلم والنمو داخل المؤسسة من أجل تحقيق
ً
فرصا كبيرة للقيام
أهدافهم التنموية المهنية والشخصية .وما زلنا نوفر لموظفينا
بالدورات التقنية وغير التقنية وبرامج التدريب ،وتزويدهم بالموارد الالزمة للقيام
بذلك.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

التدريب
والتطوير

في عام  ،2018أطلقنا برنامجً ا شامال لتطوير القيادة ،وهو "تطوير" ،والذي تضمن
وحدات مختلفة ،من التصميم إلى التنفيذ ،تحت مظلة واحدة ،ليصبح البرنامج
الرئيسي للشركة .ويُعد برنامج "تطوير" استثمارا في موظفينا من شأنه أن
يوفر لنا حلو ًلا تنموية أكثر فعالية ونتائج أفضل في المستقبل .ويشمل البرامج
والمبادرات التالية:
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إدارة األداء
تضمن أداة إدارة األداء ( )PDRالخاصة بمجموعة أغذية أن أداء الموظفين يتم
بشكل دوري مع التأكد من مكافأة األداء الجيد بشكل مناسب .باإلضافة إلى
ذلك ،تخضع جميع القوى العاملة لدينا لمراجعة سنوية لألداء والتطوير الوظيفي
بمعدل ثابت يبلغ .%100
تتألــف أداة إدارة األداء ( )PDRمــن أربــع خطوات:

لمحــة عامــة عــن آليــة عمل أداة إدارة األداء (:)PDR

نبذة عن الشــركة

نبــذة عن هذا التقرير

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

الصحة والسالمة

في ضوء التزامنا بتحقيق ثقافة سالمة عالمية المستوى ،فإننا ندير نظامً ا إلدارة
السالمة على نطاق الشركة ،ورصد وتقييم مكان العمل ،وتهيئة بيئة عمل أكثر
أما ًنا ،وتعزيز قدرات السالمة .إن ضمان رفاه موظفينا هو أحد أهم مسؤولياتنا
وقضية جوهرية للغاية بالنسبة لمجموعة "أغذية" .ونقوم ،كمبدأ أساسي لرفاه
القوى العاملة ،بإرساء ثقافة السالمة في مكان العمل وتحقيق األداء العالي
للصحة والسالمة والبيئة من خالل أفضل الممارسات ،والمشاركة الفعالة،
والمبادرات المؤثرة.

عمليــات تدقيــق الصحــة والســامة والبيئة فــي المجموعة

2018

الصحــة والســامة والبيئــة في شــركة أغذية
قيــادة قويــة ومرئية مــن اإلدارة العليا

٠١

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة

٠٣

٠٢

إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ

٠٤
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻏﺬﻳﺔ

ويتم إجراء تقييمات مفصلة للمخاطر على مستوى المنظومة لكل مجال من
مجاالت وأنشطة العمل .وبالنسبة لكل خطر محتمل يتم تحديدهُ ،تتخذ التدابير
المناسبة للقضاء عليه ،ويتم عقد دورات تدريبية ،ووضع إجراءات لمنع أي ضرر
للقوى العاملة.
ومن أجل تعزيز أهمية صحة الموظفين وسالمتهم ،لدينا برنامج للمكافأة والتقدير
يتم نشره عبر المواقع .ونكافئ كل ربع سنة الموظف الذي تجاوز أداؤه المعايير
المحددة للصحة والسالمة والبيئة كنموذج يحتذى به في الشركة .ونعمل سنويًا
على توحيد جميع المقترحات ومكافأة أفضل موظف في مجال الصحة والسالمة
والبيئة لهذا العام .لهذا البرنامج تأثير أساسي في رفع مشاركة الناس ومعنوياتهم
تجاه الصحة والسالمة والبيئة ،وبناء ثقافة إيجابية قوية .ومع ذلك ،ولضمان
االستماع إلى جميع المخاوف واآلراء المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة ،فإننا
ملتزمون بزيادة مشاركة الموظفين في لجاننا المعنية بالصحة والسالمة والبيئة
على جميع مستويات التوظيف ،وفي هذا العام قمنا بزيادة هذه المشاركة بنسبة
 %70مقارنة بعام .2019

عــدد الموظفيــن فــي لجان الصحة والســامة
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2020

2020

%91.2

102

2019

60

2018

2019

اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

القــدرات الوظيفيــة لممارســات الصحــة والســامة والبيئة

%81.2

%86.5

٠٥

أن يتــم االعتراف
بهــا كواحــدة من أكثر
الشــركات المراعية
للرفــاه والعمــل اآلمن في
مجــال صناعة األغذية

تقســيم األعضــاء بنــاءً على مســتوى التوظيف
القوى العاملة %5
المشرفون %30
اإلدارة العليا %10
اإلدارة الوسطى %25

فريق العمل %30
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ويتم إجراء فحوصات الصحة والسالمة والبيئة لممارسات التصنيع الجيدة
وممارسات التخزين الجيدة في "أغذية" لضمان اتباع إجراءات الصحة والسالمة
والبيئة المطلوبة والمحددة وتلبية المعايير .وكجزء من هذه الفحوصات ،يتم إعداد
قائمة مرجعية مفصلة لتغطية جميع المتطلبات المتعلقة بالصحة والسالمة
والعوامل البيئية .في عام  ،2020تمت مراجعة المحتوى ومعايير التقييم للقوائم
المرجعية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة فيما يتعلق بممارسات التصنيع
الجيدة ،وتم إيالء اهتمام أكبر بالمجاالت ذات األولوية .لقد سلطت هذه الجهود
الضوء على مجاالت رئيسية مثل مشاركة الموظفين ،وقيادة العمليات ،واإلبالغ
عن الحوادث الوشيكة ،والسالمة من الحرائق ،ومعدات الحماية الشخصية،
واالجتماعات الحوارية غير الرسمية المعنية بالسالمة ،وما إلى ذلك .قدمت
القائمة المرجعية المنقحة رؤية أفضل للتصنيف وساعدت الجهات المسؤولة
عن اإلجراءات على تحقيق مستهدفاتها من خالل ضمان اتباع ممارسات الصحة
والسالمة والبيئة .ونتيجة لذلك ،شهدنا تحس ًنا بنسبة  %5في درجة الصحة
والسالمة والبيئة في ممارسات التصنيع الجيدة /ممارسات التخزين الجيدة في
جميع أنحاء المجموعة ،لتصل إلى  %91.2في عام .2020

وضعنا ونفذنا استراتيجية الصحة والسالمة والبيئة إلدارة المخاطر المرتبطة
بذلك .وتشمل االستراتيجية مجاالت تركيز متعددة المستويات تضمن اإلدارة
الفعالة ،واالتصاالت ،والقيادة ،واإلشراف البيئي ،من أجل تحقيق هدفنا بأن نكون
من رواد معايير الصحة والسالمة والرفاه في هذا المجال.

2020

ونحــرص فــي مجموعــة "أغذيــة" على توفيــر بيئة عمل آمنة وصحيــة وتمكين موظفينا
مــن التعامــل مــع جميــع الحوادث التــي يمكن الوقاية منها وتحقيق مســتوى عالمي
من الصحة والســامة .لذلك ،قمنا بمواءمة اســتراتيجية االســتدامة الخاصة بنا
مع سياســة صحة وســامة موظفينا لضمان اســتمرار نمو كل موظف وموقع
لتحقيــق أهدافنا.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

الصحة والسالمة

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

الصحة والسالمة

نعمل على تسجيل وتقييم الحوادث الوشيكة وغيرها من الحوادث من أجل تحسين
التعلم وتحسين أنشطة أعمالنا من خالل عملياتنا .وفي هذا العام ،بلغ عدد ساعات
العمل أكثر من  9.7مليون ساعة ،مع وجود أحد عشر إصابة مضيعة للوقت ،مما
ً
انخفاضا بنسبة  %35عن العام السابق .وشهد معدل تكرار اإلصابات المضيعة
يمثل
ً
للوقت لكل مليون ساعة عمل انخفاضا عند  ،1.23بنسبة  %18عن العام الماضي،
ً
وانخفاضا مذه ًلا بنسبة  %45عن العام السابق (.)2018

في عام  ،2019استحدث قسم الصحة والسالمة والبيئة في شركة "أغذية" إدارة
للمتعاقدين المعنيين بالصحة والسالمة والبيئة والتي تتولى اإلعالن عن متطلبات
الصحة والسالمة والبيئة ومعاييرها التي يجب على المتعاقدين والموردين االلتزام بها
طوال مدة المشروع .ويلتزم المتعاقدون والموردون بتقديم وثائق مثل بيانات الطرق،
وتقييمات المخاطر ،واستبيان الصحة والسالمة والبيئة قبل أي اتفاق تعاقدي .وقد
أدت هذه الوثائق ،إلى جانب تحسين الضوابط المفروضة على المتعاقدين والموردين،
إلى خفض عدد حاالت عدم االمتثال الناجمة عن المتعاقدين وساعدت إدارة شركة
"أغذية"على فهم مخاطر الصحة والسالمة والبيئة بشكل أفضل وقدرة المتعاقدين
على أداء العمل بأمان.

باإلضافة إلى ذلك ،نفذنا تدابير أسفرت عن نتائج رائعة في مجال الصحة والسالمة في

نسبة انخفاض معدل تكرار
اإلصابات المضيعة للوقت

نسبة انخفاض عدد اإلصابات

المضيعة للوقت

2020

وتؤثر سمات هذه التغييرات على فعالية استراتيجية الصحة والسالمة والبيئة الخاصة
بنا ،والتي ضمنت زيادة مراقبة وتقييم وإدارة جميع مقاييس الصحة والسالمة والبيئة.
دائما
وبينما تعتبر هذه األرقام والمعدالت منخفضة بالنسبة للقطاع ،فإننا نسعى ً
إلى أن نكون آمنين من خالل تعزيز جهودنا في السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل،
تهدف إلى تحقيق صفر من الحوادث وعدم وقوع أي أعمال غير آمنة.

مجموعة "أغذية" ،بما في ذلك تحسين اإلبالغ عن الحوادث الوشيكة في جميع أنحاء
المجموعة ،والتي ارتفعت إلى  2651حالة وشيكة بعدما كانت  2,056حالة في عام .2019

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

صحــة وســامة الموظفيــن
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الســامة على الطرق
تلعب سالمة النقل دو ًر ا رئيسيًا في نقل منتجاتنا على الطرق العامة وفي تحميل
المنتجات وتفريغها وتصنيفها ووسمها وتغليفها .إن متطلباتنا في مجالي المناولة
ً
وفقا
والنقل ،التي نكفل تنفيذها على نحو مناسب ،تضمن التعامل مع المواد ونقلها
لألنظمة المعمول بها .وفي أسطول شركة "أغذية" ،توجد  569مركبة ،من بين ما
مجموعه  586مركبة ( 224مركبة مملوكة و 362مركبة مستأجرة) ،مزودة بنظام تحديد
المواقع ( ،)GPSمما يعني أن  %97من المركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي.
وتم تركيب نظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSفي جميع المركبات المملوكة للشركة
والمستأجرة داخل اإلمارات العربية المتحدة ،األمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على
مستوى العمليات التشغيلية والصحة والسالمة .تم إصدار خاصية " "I-Buttonلكل
سائق وتم إنشاء حساب مستخدم لجميع المنسقين ومشرفيهم ومديريهم لتتبع
أساطيلهم من خالل النظام .وهذا يساعدنا على إجراء تتبع مباشر للمركبات لمعرفة
الموقع بالضبط ،وعرض التاريخ لمعرفة الطرق التي يسلكها السائق ،باإلضافة إلى
مراقبة الوقت والسرعة .كما يقوم النظام بإشعار المنسقين عبر البريد اإللكتروني
في حاالت مثل السرعة الزائدة أو تفعيل األزرار المخصصة لحاالت الهلع .كما أن هذه
الخاصية مفيدة جدًا عندما يتعلق األمر بالتحقيق في حوادث المركبات وكذلك الشكاوى
المتعلقة بالقيادة السيئة التي تتلقاها مراكز االتصال.
عالوة على ذلك ،قمنا بتطوير عملية إدارة مخاطر إرهاق السائقين لضمان عدم تأثير
اإلرهاق على السائقين ،مما يقلل من مخاطر وقوع الحوادث .وعلى الصعيد العالمي،

يعد اإلرهاق عام ًلا في ما يصل إلى  %30من الحوادث المميتة و %15من حوادث
اإلصابات الخطيرة .كما يساهم األرهاق في حوالي  %25من خسائر التأمين في قطاع
المركبات الثقيلة.
وفي هذا الصدد طورنا برنامجا للتوعية بمخاطر األرهاق بهدف تثقيف السائقين
جزءا من التدريب على القيادة الوقائية .وهذا
ومشرفيهم ومديريهم ،والذي أصبح اآلن ً
يوفر المدخالت الالزمة في ما يتعلق باإلرهاق ،وآثاره ،وأسبابه ،وطرق الحد منه .ويحدد
البرنامج ساعات العمل ،والحد األدنى من فترات الراحة بين المناوبات ،وكذلك كيفية
وضع جداول العمل والقوائم.
ونعرّف حوادث النقل بأنها حوادث تسبب إصابة شخصية أو ضر ًر ا كبيرًا بالممتلكات،
ناجما عن إطالق المواد ،أو تسرب البضائع الخطرة .وفي ضوء احتياطات
أو أث ًر ا بيئيًا
ً
السالمة وأنشطة التدريب الواسعة لدينا ،فإن حوادث التصادم في وسائل النقل
تنخفض بشكل مطرد .ونشهد ،في هذا العام ،انخفاضات كبيرة في حوادث التصادم
والمخالفات المتعلقة بالنقل .نفذت أنظمة إدارة المركبات ضمن استراتيجيتنا العديد
من إجراءات اإلدارة والتدريب ،مما سمح بتخفيض أكثر من  %59في معدالت اصطدام
المركبات ،وانخفاض يزيد عن  %55في إجمالي عدد حوادث اصطدام المركبات.
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الصحة والسالمة

2020

عدد اإلصابات المضيعة للوقت
عدد األيام المهدرة بسبب الحوادث المهدرة للوقت
معدل تكرار الحوادث المضيعة للوقت
عدد الوفيات
عدد الحوادث الوشيكة
معدل اصطدام المركبات (االصطدام لكل مليون ميل)*
معدل مخالفات المركبات (المخالفات/مليون ميل)*
عدد حوادث التصادم*
عدد المخالفات*
درجة تدقيق المركبات*

23
230
2.25
1
244
6.1
24.1
195
765
-

17
170
1.5
0
2056
2.2
8.5
81
310
-

11
110
1.23
1
2651
0.9
6.2
36
236
80.1
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مقاييــس الصحة والســامة

2018

2019

2020

* جميع حسابات البيانات ذات الصلة باألسطول ترجع إلى األسطول اإلماراتي فقط

التدر يــب علــى الصحــة والســامة

التدريــب على الصحة والســامة

منتظما وفعاال إلعداد موظفينا لالستجابة للمخاوف المتعلقة بالسالمة.
نقدم تدريبًا
ً
وتعتمد خطتنا التدريبية على مصفوفة تدريب مفصلة لتلبية جميع احتياجاتنا .ويتم
التدريب في دورات ومحادثات تجريبية وعملية ومفيدة .وفي عام  ،2020قمنا بتنفيذ ما
مجموعه  17894ساعة تدريبية في مجال الصحة والسالمة ،أي ما يعادل متوسط 4.8
ساعات من التدريب الذي أنجزه كل موظف.

اإلصابات التي تؤدي إلى تغيب الموظفين ()LTIs

إجمالــي ســاعات التدريــب على الصحة والســامة

تتضمن دوراتنا التدريبية حول الصحة والسالمة نقاشات حول أمن العمل وسالمته.
وهذا النوع من النقاشات هو عبارة عن مناقشات جماعية غير رسمية تركز على قضايا
السالمة التي حدثت في جميع مواقعنا في عام  .2020وتجري هذه المحادثات على أساس
منتظم لتعزيز ثقافة السالمة في اإلدارة وتسهيل مناقشات الصحة والسالمة في
مواقع العمل .ويتم ذلك من قبل مسؤولي المناطق ،والمشرفين ،وأبطال الصحة
والسالمة والبيئة ،مع الترحيب بجميع الحضور لمناقشة أي موضوع يتعلق بالسالمة
أو إثارة أي قلق .وأصبحت هذه االجتماعات إلزامية لكل مشرف في اإلدارة ليتم عقدها
مرة واحدة على األقل في األسبوع .تم ترشيح أبطال الصحة والسالمة والبيئة في كل
مجال إلجراء نقاشات أمن العمل وسالمته والتأكد من عقدها بشكل منتظم.
ولتسليط الضوء على أهميتها ،يتم تضمين هذه النقاشات في معايير جائزة السالمة
الخاصة بنا .أدت نتائج االستثمار في نقاشات أمن العمل وسالمته إلى زيادة الوعي
بالصحة والسالمة والبيئة ،والحد من الحوادث ،وتحسين اإلبالغ عن الحوادث ،وتحسين
االتصاالت.
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معدل تكرار اإلصابات التي تؤدي إلى تغيب
الموظفين ()LTIFR

3.8

6,486

2.78

13,594

2.28

17,894

عــدد المشــاركين فــي الــدورات التدريبية على األمن والســامة

32

26

1.51
23

650

18

1,360
2,390

2016

متوســط عــدد ســاعات التدريــب على الصحة والســامة لــكل موظف
1.3
2.7
4.8

ســاعة تدريبية

فــي مجــال الصحــة والســامة

نســبة ز يــادة متوســط

ســاعات التدريب علــى الصحة

والســامة لــكل موظــف

2017

2018

2019

1.25
12
2020
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إننا نؤمن بقيمة الجمع بين المجتمعات والموارد ً
معا لبناء عالم أفضل .ونحن
ندرك أن األعمال التجارية يمكن أن تكون بمثابة قوة للخير ،وال يمكن تحقيق النجاح
الجيد والطويل األجل إال عندما نعمل بالشراكة مع المجتمعات المحلية لتحقيق
أثر مجدٍ .ونحن نسعى إلى تعظيم هذه القيمة المشتركة في المجتمعات التي
نعمل فيها من خالل المشاركة المستمرة في القضايا المهمة التي نعمل فيها
واالستثمار فيها والدعوة لها.

نلتــزم فــي مجموعــة "أغذيــة" بضمان أن
يكــون نجاحنــا كمؤسســة لــه صــدى إيجابــي في
حيــاة المجتمــع وموظفينــا والبيئــة .ونحــن
نفعــل ذلــك ليــس فقط من خــال الوفاء
بمســؤولياتنا االجتماعيــة ،ولكــن مــن خــال
وضــع األســس لالبتــكارات االجتماعية
المســتقبلية التــي مــن شــأنها أن تعــزز حياتنــا
بشــكل أكبر.

2020

نحرص في مجموعة "أغذية" على العمل من خالل خلق قيمة مشتركة
لجميع األطراف المعنية ،سواء المستهلكين أو المساهمين أو الموظفين
أو المجتمعات التي نعمل فيها .وباعتبارنا شركة رائدة في مجال األغذية
والمشروبات ،فإننا نركز على ثالثة مجاالت رئيسية هي :دعم المجتمع ،والتنمية
وبناء على ذلك ،يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز
البشرية ،والصحة والعافية.
ً
أنماط الحياة الصحية النشطة ،وتعظيم القيمة المشتركة واالزدهار المستدام في
جميع أنحاء مجتمعاتنا.
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المشاركة
المجتمعية

مبــارك المنصور ي
الرئيــس التنفيــذي للموارد البشــرية و الشــؤون المؤسســية

إجمالــي قيمــة االســتثمارات المجتمعيــة (مليــون درهم)
2019

2020

1.77

0.77

لقد احتاجت مجتمعاتنا هذا العام إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى بسبب جائحة
فيروس كورونا المستجد .وانضممنا إلى جهود العديد من الجهات الحكومية
والمنظمات غير الحكومية لدعم المجتمعات المتأثرة في جميع أنحاء البالد ،إذ بلغ
إجمالي استثماراتنا المجتمعية أكثر من  770ألف درهم إماراتي.
تعتمد أنشطة المشاركة المجتمعية لدينا على الشراكات االستراتيجية التي
عززناها على مر السنين .ونحن نتبع طريقتين للتعاون مع الشركاء لتحقيق النجاح
األمثل :الطريقة األولى هي عملنا لصالح المجتمع ،بينما تتمثل الطريقة الثانية في
تعاون المجتمع معنا.
تحالف األمن الغذائي :تدعم شركة "أغذية" حكومة اإلمارات العربية المتحدة من
خالل االحتفاظ باحتياطيات من المياه والدقيق والحبوب ،باإلضافة إلى الضروريات
الغذائية األساسية .ونعمل على تنويع إمداداتنا من هذه الضروريات من خالل
إنشاء محطات للمياه وتوفير الحبوب من جميع أنحاء العالم ،وتحصين منتجاتنا
بالفيتامينات والمعادن لتعويض نقص التغذية ونقص الفيتامينات ،ونحاول إنتاج
ما يمكننا محليًا ،مثل المجموعة الجديدة التي يتم إنتاجها محليًا من الدجاج الطازج
لدى شركة "أغذية"ُ .
وتعد مياه العين وطحين المطاحن الكبرى وعلف الحيوانات في
ً
أجريفيتا ركائز أساسية لتحالف األمن الغذائي ،مما يجعلنا شريكا مثاليًا للحكومة
في تلبية االحتياجات الغذائية للدولة.
مجلس أبوظبي الرياضي  :تماشيًا مع رؤية قيادة اإلمارة لتطوير الرياضة

واألنشطة البدنية ،فإن "أغذية" شريك وراعي لمجلس أبوظبي الرياضي .وتهدف
هذه المبادرة إلى الترويج لتقويم رياضي فعال يحفز الرغبة في المشاركة في
الرياضات عالية الجودة بين جميع سكان أبوظبي والرياضيين الموهوبين
والمتحمسين للوصول إلى إمكاناتهم الرياضية .وترعى شركة "أغذية" الفعاليات
كشريك مختص بتوفير المرطبات في الفعاليات المقامة في أبوظبي.
كما أن موظفينا يشكلون جانبًا أساسيًا في تحقيق مشاركتنا المجتمعية ودعمنا
للمبادرات واألنشطة ،وتمثيل قيمنا المؤسسية ،وعالماتنا التجارية ،ومعرفتنا في
المجتمع .لذلك ،أطلقنا برنامجً ا تطوعيًا للموظفين تحت اسم "العطاء الصادق"
الذي يسعى إلى تحفيز وتمكين الموظفين لخدمة احتياجات المجتمع بفعالية من
خالل قيادة صاحب العمل.
وبالتضامن مع المجتمعات المتأثرة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد
هذا العام ومن أجل دعمها ،تطوع موظفو الشركة في العديد من أنشطة الدعم
المجتمعي مثل التوعية المجتمعية من خالل توفير الضروريات ،باإلضافة إلى تعبئة
صناديق الطعام في شهر رمضان وتوزيع األغذية على المحتاجين والمساهمات
زخما في السنوات
المالية للجمعيات الخيرية .وقد اكتسب هذا البرنامج التطوعي
ً
األخيرة ،إذ ارتفع عدد المتطوعين من الموظفين بنسبة  %73عن العام الماضي،
ً
موظفا.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين المشاركين في األنشطة التطوعية 57

 0.8مليــون درهــم
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برنامــج التدريــب الداعــم إلدارة البحــث والتطوير:
برنامج تدريب للطالب اإلماراتيين من قسم علوم األغذية في مختلف
الجامعات.
بنك اإلمــارات للطعام:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية ً -
معا في فبراير  2019من قبل دائرة
تنمية المجتمع في أبوظبي بهدف توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص
والمجتمع المدني لدعم ثقافة المشاركة والمساهمة االجتماعية .وقد عقدنا
ً
"معا" ،حملة مشاركة داخلية لتمكين موظفينا
هذا العام ،بالشراكة مع هيئة
من التطوع لمدة  15يوم عمل مدفوعة األجر .تبرعت شركة "أغذية" وموظفوها
بمليوني كوب من المياه ،أي ما يعادل  500,000لتر ،من خالل هذه الحملة.
الهــال األحمر اإلماراتي:
تعتبر جمعية الهالل األحمر اإلماراتية عضوً ا في االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر .لقد دعمنا جهود توزيع السلة الغذائية في
شهر رمضان المبارك من خالل توفير سالل الطعام مع مجموعة واسعة من
المنتجات للعائالت المحتاجة وخيام رمضان في جميع أنحاء اإلمارات العربية
المتحدة كشريك في توفير المرطبات.
مؤسســة "تحقيــق أمنية":
مؤسسة "تحقيق أمنية" هي منظمة خيرية دولية تلبي أمنيات (تجارب)
األطفال الذين يعانون من حاالت طبية تهدد حياتهم ويعانون من أمراض
مزمنة أو طرفية .ونحن ندعم المؤسسة من خالل التبرعات المقدمة من
مبيعات زجاجة مياه خاصة سعة  500مل عليها شعار "تحقيق أمنية" تباع في
جميع محطات الوقود التابعة لشركة أدنوك .وفي هذا العام ،ستذهب  500ألف
زجاجة مياه من مياه العين نحو تحقيق أمنيات األطفال من خالل المؤسسة.
مبــادرات جامــع الشــيخ زايد في شــهر رمضان:
توفير المياه في جامع الشيخ زايد في شهر رمضان المبارك بالشراكة مع
"صناعات".
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هيئــة المســاهمات المجتمعيــة ً -
معــا:

2020

ً
شريكا ومساهما في بنك اإلمارات للطعام ،وهو منظمة
تعد شركة "أغذية"
خيرية غير ربحية أطلقت تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل
مكتوم العالمية .كما تلتزم بتوزيع األغذية على المحتاجين مع العمل في
الوقت ذاته على القضاء على هدر الطعام من خالل التعاون مع السلطات
المحلية والجمعيات الخيرية المحلية والدولية من أجل إنشاء منظومة شاملة
لتخزين وتعبئة وتوزيع فائض من األغذية الطازجة من الفنادق والمطاعم
والمتاجر الكبرى ،فض ًلا عن توفير مجموعة واسعة من المنتجات للمجتمعات
الرئيسية في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

أهــم المبــادر ات المجتمعيــة فــي عــام 2020

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

التعبئة والتغليف المســتدام
إدارة سلســلة التوريد المسؤولة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

نحــن ملتزمــون بتوفيــر جميــع الموارد الالزمة
لتحقيــق أعلــى مســتويات مــن معايير ســامة األغذية
والجــودة وإنتــاج منتج متســق يفــوق توقعات
المتعامليــن والمســتهلكين.

ابتــكار المنتجات

2020

بصفتنــا شــركة رائدة فــي مجال األغذية
والمشــروبات ،فإننــا ال نضمــن الجودة والســامة
حتــى تصــل األغذيــة إلى أطبــاق متعاملينا فحســب،
ولكننــا نهــدف إلى ريــادة مجال الصناعــة وتقديم
أمثلــة علــى الجــودة والتميز واالبتــكار وأفضل
الممارسات.

أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة

ســامة المنتج وجودته
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االبت ــكا ر و ا لر ؤ ي ــة
الجد ي ــد ة لج ــو د ة
المنتـــج و اال ســـتد ا مة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

ركائــز رؤية اإلمارات الوطنية 2021

المواضيــع الجوهرية

اقتصــاد تنافســي معرفــي مبني على االبتكار

ســامة المنتج وجودته

بيئة مســتدامة وبنيــة تحتية متكاملة

المنتجــات الصحية
إدارة سلســلة التوريد المسؤولة
االبتــكار في مواد التعبئــة والتغليف وأثرها

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

سالمة المنتج وجودته

يركــز نهجنــا فــي الجــودة والتغذيــة على المعاييــر الخاصة باألغذية والســامة
والتميــز فــي الجــودة والمنتجــات المغذيــة ،حيــث تقع علــى عاتقنا مســؤولية توفير
منتجــات غذائيــة ومشــروبات آمنــة وعاليــة الجــودة لمســتهلكينا .نحن نتبــع نهجً ا
متعــدد األبعــاد البتــكار وتنفيــذ أكثــر المعايير تطو ًر ا.

2020

ربيــع محمــد كامله (دكتوراه)
نائب الرئيس األول لشــؤون ضمان الجودة وســامة الغذاء والبحث والتطوير
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بدءا من اســتالم المنتجات مــن مزارعها
يتــم ضمــان الجــودة وســامة الغــذاء ً
ـوال إلــى المســتهلكُ .
وصـ ً
وتوفــر جميــع الموارد الالزمــة لتحقيق معايير ســامة
األغذيــة وجودتهــا وتقديــم منتجــات متســقة تفــوق توقعــات المتعاملين
والمســتهلكين .يتــم إنتــاج وتخزيــن ومناولــة ونقــل جميــع المكونات والمواد
ً
وفقــا ألنظمة ســامة األغذية الدوليــة (مثل نظام
المــوردة إلــى مجموعــة أغذيــة
تحليــل المخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة ( )HACCPومعيــار  22000 ISOوشــهادة نظام
ســامة األغذيــة  ))FSSC( 22000وحســب المتطلبــات التشــريعية ذات الصلــة .تخضع
جميــع المخاطــر ذات الصلــة بتجهيــز األغذيــة إلــى تقييم شــامل وعملــي؛ حيث يتم
التخفيــف مــن هــذه المخاطــر من خــال التحســين المســتمر للعمليــات والتقنيات
ومــن خــال تنفيــذ أفضــل معايير ســامة األغذية الدولية وممارســات ضمان
الجــودة .ونحــن نحقق هذا دون أي تســويات.

تحن ملتزمون في شركة أغذية بضمان جودة
وسالمة وشفافية منتجاتنا من عبر سلسلة القيمة
بأكملها ،حيث يعتمد نهجنا في سالمة األغذية على
ثالثة عوامل رئيسية )1 :تصميم البيئة التشغيلية
والبنية التحتية )2 ،القوى العاملة الماهرة
والمدربة )3 ،أفضل أنظمة إلدارة سالمة األغذية.
يشكل االبتكار واالستدامة ركيزتين أساسيتين
في استراتيجيتنا لتلبية احتياجات المستهلكين
والمتعاملين لدينا وخلق قيم للجهات المعنية لدينا
وحماية كوكبنا .يمثل علماء األغذية وخبراء التغذية
الحيوانية ومهندسو التعبئة والتغليف وخبراء
سالمة األغذية والمتخصصون التنظيميون لدينا
العامل الرئيسي لنجاحنا ونمونا .تُنفذ ممارسات
البحث والتطوير في مراكز البحث والمختبرات
الخاصة بنا وبالتعاون مع المؤسسات البحثية
المحلية واإلقليمية والدولية.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

سالمة المنتج
وجودته

نبــذة عن هذا التقرير

االســتدامة في مجموعة أغذية

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

سالمة المنتج وجودته

فــي عــام  ،2014أنشــأت مجموعــة أغذيــة لجنة استشــارية علمية الستكشــاف أحدث
التطــورات التقنيــة لتحســين ســامة األغذيــة وجودتهــا .يتلقــى نهجنــا القائم على
دائما مــن خالل المقــاالت العلمية
دعما
العلــم تجــاه ســامة األغذيــة وجودتهــا
ً
ً
الخاضعــة لمراجعــة األقــران والتقاريــر العلميــة مــن المنظمــات الدولية مثل
منظمــة الصحــة العالميــة ( ،)WHOومنظمــة األغذيــة والزراعــة ( ،)FAOوالهيئة
األوروبيــة لســامة األغذية ( ،)EFSAوآخرين.

الشــكاوى لــكل مليون وحــدة مباعة
2017

2019

2018

2020

األعمــال التجاريــة االســتهالكية (منتج)

1.5

1.13

0.67

1.4

األعمــال التجاريــة الزراعية (كغ)

0.06

0.34

0.02

0.15
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أفضــل أنظمــة وعمليــات إلدارة ســامة األغذيــة عبر سلســلة التوريد
الغذائي ــة بأكملها.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

قــوى عاملــة ماهــرة (فــرق ضمان الجــودة والعمليات التشــغيلية وسلســلة
التوريــد) حيــث يكونــوا مدربيــن علــى أعلــى معايير ســامة األغذية وأفضل
الممارسات؛

لضمــان األداء الممتــاز والتحســين المســتمر ،يتــم قيــاس فعاليــة نظــام ضمان
الجــودة لدينــا مقابــل مؤشــرات األداء الرئيســية ،مثل نســبة شــكاوى المتعاملين/
المســتهلكين لــكل مليــون وحــدة مباعــة (لألعمــال التجارية االســتهالكية)
ومليــون كيلــو جــرام مبــاع (لألعمــال التجارية الزراعيــة) ،وإجمالــي المنتجات التي
تلبــي متطلبــات الصحــة والعافيــة المحــددة .وفــي عــام  ،2020أدخلنا تحســينات على
مؤشــرات األداء الرئيســية هــذه ،فيمــا يتعلــق بخــط األســاس خاصتنا لعام 2015
وظللنــا علــى المســار الصحيــح لتحقيــق أهدافنا.

بيئــة تشــغيلية حيــث يتعيــن أن تتبــع المرافــق مبــادئ التصميــم الصحي
المناسبة؛

2020

يعتمــد نهــج مجموعــة أغذيــة تجــاه ســامة األغذية وضمان الجــودة على ثالثة
عوامل رئيســية:

عــاوة علــى ذلك ،يشــكل االبتــكار واالســتدامة الركيزتين األساســيتين في
اســتراتيجية مجموعــة أغذيــة .وتمثــل صحــة المســتهلك وعافيتــه المحركين
الرئيســيين فــي عمليــة تطويــر المنتجــات لتقديــم منتجــات مغذيــة وعالية الجودة
تلبــي احتياجــات المســتهلكين .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ومن خــال تطورنا ،فإننــا نلبي
االســتراتيجيات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات والمنطقــة فيما يتعلــق بمبادرات
الصحــة والتغذيــة فيهمــا عــن طريــق تطبيــق نهج صحي شــامل .نحن نعــزز الصحة
والعافيــة فــي مجتمعنــا بنشــاط مــن خــال تلبيــة احتياجاته الغذائيــة والصحية
اليوميــة مــن خــال توفيــر منتجاتنــا األساســية بأســعار في متنــاول الجميع .ومن
شــأن التأثيــر اإليجابــي للوعــي بالصحــة والعافيــة بين الســكان أن يؤدي إلــى تقليل
األمــراض غيــر المعديــة ( ،)NCDوهــو مــا ســينتج عنه تحســين صحة الفــرد وتقليل
تكلفــة مشــكالت الرعايــة الصحيــة الحديثــة المتعلقــة بنمــط الحياة.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

ابتكار المنتجات

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

رفع مســتوى أنظمة ســامة األغذية

كانــت مجموعــة أغذيــة واحــدة من أوائل شــركات األغذيــة التي حصلت على شــهادة
نظــام ســامة األغذيــة ( 22000 )FSSCتحــت مظلــة المبادرة العالمية لســامة
ً
موقعــا معتمدة في
األغذيــة ( )GFSIفــي عــام  .2015هنــاك عشــرة مواقع مــن أصل 11
الوقــت الحالــي بشــهادة نظــام ســامة األغذيــة  v4.2 22000من ِقبل Lloyds Register
 )Quality Assurance (LRQAفــي المملكــة المتحــدة.
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ابتكار المنتجات

2020

يضمــن قســم ضمــان الجــودة فــي مجموعــة أغذية التدريب والتواصل بشــأن
تدابيــر وإجــراءات ســامة األغذيــة والجودة على أســاس يومي ،ويُصــدر العديد من
المنشــورات الداخليــة والخارجيــة ليــس لتثقيــف موظفــي أغذية فقــط ،ولكن لزيادة
الوعــي عبــر المجتمــع ومجال صناعــة األغذية كذلك.
لقــد قــدم هــذا النهــج باســتمرار تأثيـ ًر ا إيجابيًا فــي الحفاظ على ســجل بمعدل
منخفــض للشــكاوى علــى مــدى الســنوات الماضيــة عندمــا يبلغ أقل من  1.6شــكوى
لــكل مليــون (الشــكاوى لــكل مليــون منتج مباع) فــي اإلمارات العربيــة المتحدة،
وهــو أقــل بكثيــر مــن المعيــار الدولي البالغ  6شــكاوى لــكل مليون.

المياه

نحــن نؤمــن بشــدة أن قــوة العلــم والبحــث والتطويــر يمكن أن تغير مجــال صناعة
األغذيــة والمشــروبات فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحــدة والمنطقة وحول
العالــم .فاالبتــكار هــو جــزء مــن طريقتنا فــي التفكير ،ونحــن نســتمتع بتجاوز حدود
الممكــن وفتــح آفاق جديدة.
إننــا نعتمــد فــي مجموعــة أغذيــة بشــكل كبيــر على ثقافتنــا من توليد األفــكار واالبتكار
فــي تطويــر األعمــال الجديــدة ،وتطويــر المنتجات الجديــدة ،وإدخال التحســينات التي
تقلــل مــن آثــار انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وتكاليفها .ولهذا الغرض ،أنشــأنا
ً
مخصصــا للبحــث والتطويــر ونشــجع بنشــاط كل موظف على مشــاركة
ـما
قسـ ً
األفــكار واالبتــكار .ولدعــم جهــود البحــث والتطويــر لدينــا وجنبًا إلــى جنب مع مع
إشــراك الجهــات المعنيــة المحليــة والدوليــة ،وقعنــا مذكرات تفاهــم تعاونية مع
الجامعــات ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( )UAE-Uوالجامعــة األمريكية
فــي بيــروت ( )AUBومؤسســات بحثيــة دولية أخــر ى ،باإلضافة إلــى اتفاقية مع
المنظمــة الهولنديــة  ،Nutrecoوهــي شــركة عالميــة رائدة في مجــال تغذية
الحيوانــات واألعــاف المائيــة ،والتــي تســخر قدراتها علــى االبتــكار وتحقيق الجودة
واالســتدامة وكذلــك مواردهــا البشــرية إليجــاد حلول خاصــة غذائية تلبــي احتياجات
أعــداد الســكان المتزايدة حــول العالم.
عــاوة علــى ذلــك ،وفــي كل عــام ،نقــدم منتجات جديــدة مثيرة ومغذيــة لتنويع
محفظتنــا وتلبيــة احتياجــات المســتهلكين .لقــد أطلقنــا هــذا العــام مجموعة
بدءا مــن الميــاه ومنتجات األلبان
متنوعــة مــن المنتجــات الجديــدة والمثيــرةً ،
إلــى الدقيــق واألغذيــة واألعــاف ،ممــا يعزز من ســمعتنا كأكثر شــركات األغذية
والمشــروبات ابتــكا ًر ا فــي المنطقــة .للحصــول علــى مزيد مــن المعلومات حول
المنتجــات ،راجــع فصل ابتــكار المنتجــات التالي.
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" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

مكنــت ثقافــة االبتــكار فــي مجموعــة أغذية من إصــدار العديد مــن المنتجات
المبتكــرة المتطــورة ،بمــا فــي ذلك على ســبيل المثــال ال الحصر:
الميــاه والمشــروبات ومنتجــات األلبان

العيــن بلــس المــز ّودة بفيتامين د

ميــاه بامبيني

أطلقــت مجموعــة أغذيــة ميــاه العين بلس
المــزوّ دة بفيتاميــن د ،وهــي أول ميــاه غنية
ً
ـتجابة الحتياجات
بفيتاميــن د فــي العالــم ،اسـ
المنطقــة مــن مكمــات فيتامين د.

أطلقنــا ميــاه العيــن بامبينــي لألطفال ،وهي
ميــاه متوازنــة بشــكل صحيح في نســبة المعادن
األساســية وتفــي بأعلــى معايير ســامة األغذية
لجعلهــا الميــاه المثاليــة للرضــع .قامــت مجموعة
أغذيــة بتحديــث نظــام الترشــيح والتطهير،
الــذي ال يحتــوي علــى نتــرات وال فلوريد وال
صوديــوم وال برومــات ،وهو جاهز لالســتخدام
فــي تحضيــر تركيبــة طعــام األطفالُ .أتيــح المنتج
للمســتهلكين عبــر محــات الهايبــر ماركت
ومحــات الســوبر ماركــت والصيدليات فــي جميع
أنحــاء البالد.

2020

كانــت مجموعــة أغذيــة األولى فــي المنطقة التي
طبقــت تقنيــة المعالجــة بالضغــط العالي ()HPP
للعصائــر الطازجــة األولــى مــن نوعها التــي تمر عبر
عمليــة فريــدة مــن المعالجة بالضغــط العالي،
وهــي خطــوة معالجــة تقتل  %99.999مــن الكائنات
الحيــة الدقيقــة مــع االحتفاظ بالمــواد المغذية
فــي العصيــر الطــازج ونكهاته ،ممــا يمد فترة
الصالحيــة إلــى  21يومً ا.

أطلقــت مجموعــة أغذيــة مشــروع العين زيرو
للترويــج ألنمــاط الحيــاة الصحيــة ،وهي أول مياه
شــرب معبــأة فــي زجاجات خالية مــن الصوديوم
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مخصصة
للمســتهلكين الذيــن يســعون إلــى اتباع نظام
غذائــي منخفــض الصوديوم.
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تقنيــة المعالجــة بالضغــط العالــي ()HPP

العيــن زيرو

زبــادي يوبليــه الخالي مــن الالكتوز

عيــن زيرو برومات

صندوق ميــاه العين

ميــاه ألبيــن القلوية

أطلقــت مجموعــة أغذية أول زبــادي بالفواكه
خال مــن الالكتوز فــي المنطقة
محلــي الصنــع
ٍ
لألفــراد الذيــن يعانــون من عدم تحمــل الالكتوز.
ال يحتــوي زبــادي يوبليــه على ألــوان ونكهات
صناعيــة ويتســم بســعراته الحراريــة المنخفضة
وغنــي باألليــاف ويحتــوي على نســبة دهون أقل
مــن  ،%1حيــث منــح هــذا المزيج الــذي يتميز بقوام
كريمــي ناعــم المســتهلكين في اإلمــارات العربية
المتحــدة خيــار االســتمتاع بمذاق الزبادي دون
القلق بشــأن مشــاكل عــدم تحمــل منتجات ألبان.
جعلــت مجموعــة أغذيــة المنتــج متاحً ــا عبر محالت
الهايبــر ماركــت ومحالت الســوبر ماركت في
اإلمــارات العربيــة المتحدة.

أطلقنــا منتــج "العيــن زيــرو برومات" لمرضــى الكلى
واألمهــات الحوامــل ،والذي يتم بيعــه حصر يًا
فــي الصيدليــات .تعمــل "العين" علــى االبتكار
المســتمر ولذلــك قدمــت أول مياه شــرب معبأة
خاليــة مــن البرومــات في دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي .تمت
إزالــة كل كميــة البرومات الموجودة بشــكل
طبيعــي بالكامــل مــن خالل عمليــة معقدة في
مصنعنــا بالعيــن .يعــد "العيــن زيرو برومات"
منتجً ــا مريحً ــا على الكلى ،ومناسـبًا لألشــخاص
الذيــن يعانــون من أمراض الكلــى الموجودة
مسـ ً
ـبقا ،وهــو أحد أفضــل منتجــات المياه التي
يجــب تناولها أثنــاء الحمل.

أطلقت أغذية صندوق مياه العين ألول مرة في
دول مجلس التعاون الخليجي ،وهو منتج مائي
مالئم للغاية وصديق للبيئة وقابل إلعادة التدوير
بنسبة  .%100فهي تستخدم حل تغليف أكثر استدامة
مصنوعً ا من الكرتون المضلع من الخارج ،ومواد
معاد تدويرها بنسبة  ،%100وكيس من البولي إيثلين
يحتوي على الماء بداخله .نظرًا ألنه خفيف ،فهو
يخفض من الطاقة المستهلكة أثناء النقل ويقلل
من النفايات وانبعاثات الكربون .تم تصميم صندوق
المياه هذا بسعة  10لترات بحنفية سهلة الصب
وفتحتي إمساك لسهولة الحمل على كل جانب،
وهو ملحق ضروري للتخييم أو نزهات الشاطئ أو
ً
حديثا عبر محطات
الفعاليات الرياضية .تم إطالقه
خدمة أدنوك وإينوك وإمارات ،ومؤخ ًر ا في محالت
سوبر ماركت محددة في اإلمارات العربية المتحدة.

قامــت "أغذية" بطرح ميــاه ألبين المعدنية
الطبيعيــة القلويــة ،من ينابيــع طبيعية تحتوي
علــى مركبــات قلوية غنية .الرقــم الهيدروجيني .8.5

زبــادي يوبليــه الطبيعي

عبــوة ميــاه العيــن النباتية

أطلقنــا زبــادي يوبليــه الطبيعــي ،أول زبادي
يتــم صنعــه طازجً ــا في دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة مــن حليــب أبقار تتغذى على العشــب
بدون هرمونــات مضافة.

أطلقــت "أغذيــة" أول عبــوة مياه نباتية في الشــرق
األوســط .عبــوة ميــاه العين النباتيــة صديقة
للبيئــة ومصنوعــة مــن مصــادر نباتيــة  ،%100بما في
ذلــك الغطاء.
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في عام  ،2019أصدرت "المطاحن الكبرى" الطحين األول والوحيد لجميع األغراض
المدعم بفيتامين د في المنطقة .وبالنظر إلى النقص الهائل في فيتامين د في
المنطقة ،تم تقديم طحين المطاحن الكبرى المدعم بفيتامين د لتكملة االحتياجات
اليومية من فيتامين د للمستهلكين .تساهم المنتجات المستقرة حرار يًا المخبوزة
بالطحين بجزء من المتطلبات اليومية من تناول فيتامين د للمستهلكين .وقد ُأتيحت
ً
حديثا على نطاق واسع في جميع محالت السوبر ماركت
إمكانية شراء المنتج الصادر
والمتاجر في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة للمستهلكين.

برنامــج مرحلــة الحيــاة المبكــرة لمنتجــات األلبان:
يهدف البرنامج إلى دعم المزارع في تربية العجول بالنسبة إلى قطيع االستبدال
بمزارع األلبان .وهو حل مخصص تم تصميمه وتنفيذه لمزارع تجارية محددة،
بتوفير التغذية الصحيحة لتقليل أيام اإلتاحة للتزاوج للعجول وضمان إنتاجية
المزرعة.

طحيــن لجميــع األغــراض مدعــم بفيتامين د

يعد البحث والتطوير واالبتكار من العوامل الرئيسية الستدامة نجاح األعمال .ونحن
بناء على التوقعات
ملتزمون بممارسة دعمنا وتحسينه بشكل مستمر وتدريجي ً
المتغيرة للمجتمع وتعزيز العيش المستدام لشعب اإلمارات العربية المتحدة
والمنطقة .ينعكس هذا في كل جانب من جوانب أعمال األعالف ،مثل:
األعالف النظيفة :جميع أعالف أجريڤيتا خالية من المكونات الحيوانية ،ال توجد
هرمونات مضافة ،أو مضادات حيوية محفزة للنمو ،أو ألوان صناعية ،أو مواد
كيميائية.
جميــع البروتينــات مــن أصل نباتي :يتم إنتاج جميع األعالف الحيوانية لدينا
باستخدام أصول البروتينات النباتية من أجل الوقاية من األمراض في الحيوانات
والبشر ،بما في ذلك األمراض الحيوانية المنشأ.
التغذية المثلى :برنامج تغذية لكل نوع حيواني يعتمد على مرحلة حياة ودورة حياة
الحيوان لتجنب الهدر وتعزيز تربية حيوانية مربحة وفعالة من حيث التكلفة .تعد ترقية
ً
وفقا للتعديالت الجينية والتكيفات مع المتطلبات الخاصة بالعميل
الجودة الغذائية
ممارسة مستمرة لجميع أنواع الحيوانات.

تســمين عجــول األلبان (الذكور):
علف لتسمين ذكور العجول مخصص لدعم المزارع في تربية العجول إلنتاج
اللحوم .تحتاج مزارع تسمين ذكور العجول إلى علف متخصص لدعم العجل لنمو
أسرع وزيادة وزن جسم بحجم  350كجم في  7-6أشهر .إنه علف متخصص ،بكميات
كبيرة وتوازن أفضل للطاقة والبروتين ،وإضافات لدعم الهضم.

 :HPHمناعة وصحة عالية األداء
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األعــاف الحيوانية

التغذيــة المقســمة للدجــاج البياض:
التحسين المستمر وتمايز المنتج لتعزيز تميزنا في قطاع الدجاج البياض .نظام
تغذية لتحسين إنتاج البيض :تزويد الدجاج البياض بمواد غذائية أكثر دقة لتلبية
متطلبات المراحل المحددة لتكوين البيض .سيستفيد المتعاملون من انخفاض
التكاليف باإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية مع قشر بيض أقوى وأكثر صحة.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

على مدى السنوات الثالث الماضية ،قمنا بتطوير وتقديم العديد من منتجات
الطحين واألغذية واألعالف المبتكرة .تشمل األمثلة على منتجاتنا الجديدة
والمحسنة الطحين المدعم بفيتامين د ،ومنتجات األعالف المتخصصة ذات الجودة
ّ
المحسنة ،وتحسينات التعبئة والتغليف للعديد من المنتجات الغذائية.
الغذائية
ّ

علــف الدواجن :HPH
تعزيز الصحة الطبيعية ومقاومة األمراض ،مما أدى إلى تقليل استخدام األدوية
في المزارع ،وضمان جودة اللحوم والبيض ،وتقليل المضادات الحيوية والتخلص
منها في المستقبل ،حيث تشكل المخلفات في المنتجات النهائية واالستخدام
المستمر في المزرعة مخاوف خطيرة على الصحة العامة بشأن آثارها الضارة
وخاصة فيما يتعلق بفعاليتها المستقبلية بسبب تطور مقاومة الكائنات الحية
الدقيقة في ظل التعرض المستمر.
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االبتــكارات الزراعيــة والغذائية

منتجــات األعــاف المبتكرة

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

التعبئة والتغليف المستدام

مــواد التعبئــة والتغليــف 2020 -

2020

نظـ ًر ا لكــون مجموعــة أغذيــة رائــدة في الســوق في العديــد من فئــات المنتجات في
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مثــل الميــاه المعبأة والطحين واألعــاف ومعجون
الطماطــم ،فهــي مســؤولة عــن الحــد من التأثيــر البيئــي للتعبئــة والتغليف وأن
تكــون مثــا ًلا يحتــذى بــه للجهــات الفاعلــة الصناعيــة األخر ى فــي المنطقة .نظ ًر ا ألن
التعبئــة والتغليــف يســاهم فــي جــزء كبيــر مــن إجمالــي انبعاثات ثاني أكســيد الكربون
لدينــا ،فــإن تحســينه يؤثــر بشــكل إيجابي علــى البيئة واســتدامة األعمال.
نحــن نعمــل مــن خــال ابتكاراتنــا فــي مركــز التعبئــة والتغليف الخاص بنــا للبحث
والتطويــر علــى تنفيــذ مبــادرات فعالــة باســتمرار لتقليل األثــر البيئــي للتعبئة
والتغليــف لدينــا مــن خــال تطويــر حلــول تعبئة وتغليــف فعالة من حيــث الكفاءة
البيئيــة والتكلفــة وتحســينها.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

التعبئة والتغليف
المستدام

يتــم دعــم مبــادرات التعبئــة والتغليــف المســتدام الخاصــة بنا من قبــل معمل
اختبــار التغليــف لدينــا ،إذ يتــم إجــراء اختبــارات لتقييــم مدى مالءمة مــواد التعبئة
والتغليــف .هــذه المرحلــة حاســمة لتقييــم ســامة التعبئــة والتغليــف؛ حيث يجب
علــى عبــوة المنتــج أن تحميــه مــن الضــرر والتلف (أثنــاء التخزين والنقــل والتوزيع)
وطــوال فتــرة صالحيــة المنتــج .باإلضافــة إلى ذلــك ،يمكــن التخلص من أي مادة
زائــدة غيــر ضروريــة بعــد التحقــق من صحة قــدرات حماية العبوة وســامتها.
وتلتــزم مجموعــة أغذيــة بتقليــل األثــر البيئــي مــن جميع األنشــطة التشــغيلية .على
هــذا النحــو ،يكــون التركيــز األساســي في تطويــر التعبئــة والتغليف على تحســين
مــواد التعبئــة والتغليــف لدينــا لتلبيــة اســتراتيجيتنا .تمكنــا مــن خالل التحســين في
عــام  2020مــن تقليــل وزن عبواتنــا الورقيــة بنســبة  %30ووزن العبــوات البالســتيكية
بنســبة  %10مقارنــة بمرحلــة البــدء لعــام  2015والبقــاء علــى قدم وســاق لتحقيق
أهدافنــا ،دون التأثيــر علــى جــودة المنتجات وســامة العبوة.
وبالتركيــز علــى أعمالنــا الخاصــة بالميــاه المعبــأة ،حيــث تســاهم التعبئــة والتغليف
فــي  %95مــن هيــكل المنتــج ،أجرينــا العديد من المشــاريع لتحســين مــواد التعبئة
والتغليــف ،والتــي ســاهمت فــي الحــد مــن التأثيــر البيئي وفــي عمليات األعمال
المســتدامة مــن خــال الحــد بشــكل كبيــر مــن مواد التعبئــة والتغليــف التي كان من
الممكــن أن ينتهــي بهــا الحــال كنفايــات .هــذه المشــاريع لها عوائــد إيجابية على
االســتثمار وتتطلــب اســتثمارات منخفضــة للغايــة .ومــع ذلك ،تتم دراســة جميع
هــذه المبــادرات بدقــة من خــال عملية إدارة المخاطــر لدينا.
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يبــدأ نهجنــا فــي التعبئــة والتغليــف المســتدام في مرحلــة التصميــم .فنحن عادة
ً
طرقــا جديــدة للحفــاظ على المــوارد وتقليــل التأثير من خالل
مــا نستكشــف
تصميماتنــا .لقــد أنشــأنا خارطــة طريــق لدمج منظــور تصميم ®Cradle-to-Cradle
 )(C2Cفــي مجموعــة التعبئــة والتغليــف الخاصــة بنــا ،حيــث يتم تقييــم تقليل وزن
العبــوة المحتمــل وقابليــة إعــادة االســتخدام وإعــادة التدوير وكفــاءة اإلنتاج وأثر
انبعــاث ثاني أكســيد الكربون.

كميــة المــواد الخــام التي تدخل فــي التعبئــة والتغليف

كميــة المــواد المعــاد تدويرهــا التي تدخل فــي التعبئــة والتغليف

مواصفــات التعبئــة والتغليــف األفضــل فــي المنطقة
تفتخــر مجموعــة أغذيــة بأفضــل مواصفــات للتعبئــة والتغليــف فــي المنطقة .لقد
قمنــا بتحســين التكلفــة واســتخدام المــواد بشــكل كبيــر من خالل جهود التحســين
الرائــدة فــي الصناعــة الخاصــة بنــا .يعكس الجدول أدنــاه توفير المــواد والتكاليف
الــذي تــم تحقيقــه في الســنوات القليلــة الماضية:
مبادرات التحســين

الناتج

وزن العبوة

الــوزن األمثــل بين المنافســين فــي المنطقة.

تعبئــة وتغليــف الطحيــن واألعالف

الــوزن األمثــل بين المنافســين فــي المنطقة.

التقليص/التغليــف باألغلفــة البالســتيكية

 %50أقــل مــن التكلفــة واســتهالك المــواد تــم توفير حوالي  300طن متري من البالســتيك في عام 2019

ملصقــات العبــوات البالســتيكية ()BOPP

 %25توفيــر فــي التكاليــف والمواد

الكرتون

 %25توفيــر فــي التكاليــف والمــواد تــم توفيــر  1000طن متــر ي من الورق في 2020-2019

تغليــف التقليــص

 %40تخفيــض فــي المــواد والتكلفة

أنماط/تحميــل المنتجــات علــى منصــات نقالة

تخفيــض  3000رحلــة فــي عام ]RK1[ 2019

العديد من المبادرات لالستفادة من نفايات التغليف في االستخدام البديل توفيــر  150طــن متر ي من البالســتيك ســنويًا

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

التعبئة والتغليف المستدام

%100

ً
يوما
80

2020

قابل ــة للتحل ــل إل ــى
س ــماد وقابل ــة
للتحلـــل الحيـــوي

%100

قابل ــة إلع ــادة التدوي ــر

%100

قابلـــة للتجديـــد

تتحلــل فــي خــال

نظـ ًر ا للتحــدي المســتمر وطلــب المســتهلكين لتعبئــة
وتغليــف أكثــر اســتدامة ،طورت مجموعــة أغذية كيس
العيــن فــي صنــدوق المياه وهي ليســت فقــط صديقة
للبيئــة ولكنهــا ً
أيضــا أكثر مالءمة لالســتخدام.

فــي عــام  ،2020أطلقــت مجموعــة أغذيــة أول عبوة مياه
نباتيــة فــي منطقة الشــرق األوســط .تغليف عبوة
ميــاه العيــن النباتيــة الجديــدة صديق للبيئــة ومصنوع
مــن مصــادر نباتيــة  ،%100بمــا في ذلــك الغطاء .وعالوة
علــى ذلــك ،تخدم عبــوة المياه التوجه المســتمر
للمســتهلكين نحــو االســتدامة حيــث إنهــا قابلة
للتحلــل البيولوجــي والتســميد ،فــي غضــون  80يومً ا .تم
إعــداد االبتــكار الثــور ي لتحســين األثر البيئي مــن منظور
ثانــي أكســيد الكربــون .وهي تســتخدم مصــادر نباتية
وتحولهــا إلــى راتينــج نباتــي متين بنســبة  ،%100والذي
يســتخدم بعــد ذلك إلنشــاء عبــوة مياه العيــن النباتية.
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تغليــف صندوق ميــاه العين

عبــوة ميــاه العيــن النباتية

ً
صديقــا للبيئة ألنه
يعتبــر حــل صنــدوق ميــاه العيــن
مصنــوع مــن ورق مقــوى قابل إلعادة التدوير يســهل
ضغطــه وإعــادة تدويــره .يضيف صندوق ميــاه العين
الخــاص بنــا ً
أيضــا الراحة مــن خالل حنفية صــب مدمجة
ســهلة الفتــح وفتحتــي إمســاك للحمل علــى كل جانب
مــن الصنــدوق .و لســهولة النقــل ،فإن صنــدوق المياه
خفيــف الــوزن ومضغــوط وبالتالي فهو مناســب
للتخزيــن والتكديــس .يتيــح صنــدوق الميــاه تقليل
انبعاثــات الكربــون وتوفيــر التكلفة وزيــادة الكفاءات
فــي سلســلة التوريــد للمتعامليــن معنــا .وتكون
العبــوة فــي نهايــة عمرها اإلنتاجــي قابلة إلعادة
التدوير بنســبة .%100

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

إنجــازات التعبئــة والتغليف المســتدام

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

إدارة سلسلة التوريد المسؤولة

يعــد العمــل مــع المورديــن ذوي التفكيــر المماثــل أمـ ًر ا ضرور يًا لدعــم قيمنا
وممارســات العمــل األخالقيــة لدينــا عبر سلســلة التوريــد الخاصة بنــا ،وللقضاء
علــى أي تأثيــر علــى حقــوق اإلنســان الضارة أو اآلثــار البيئية .نحن نشــارك من
جزءا من الحــل لمعالجة المشــكالت أو
خــال التعــاون والتواصــل الفعــال لنكــون
ً
المخاطــر ،وندعــم موردينــا فــي منــع جميــع اآلثار الســلبية والتخفيف مــن حدتها.

يتكــون برنامــج التوريــد المســتدام مــن أربع خطــوات  -التقييــم والمراجعة،
والتعليــم والتطويــر والرفاهيــة  -ولتحســين اســتدامة المــواد الخام وســبل العيش
لــدى موردينــا .تــم تصميــم نهــج التوريــد لدينا لكل مكــون ومنطقة جغرافية ،ســواء
كنــا نعمــل مــع صغــار المزارعيــن في االقتصــادات النامية أو زراعة الســلع في
االقتصــادات المتقدمة.

التقييــم الذاتــي للموردين

تتبــع المــواد إلى األصل

تحديــد أولويات
الموردي ــن المحليين

اعتبــا ًر ا مــن عــام  ،2019يتعيــن على جميع موردي مجموعة أغذية المشــاركة في اســتبيان
التقييــم الذاتــي للمورديــن لجميــع مواقــع التصنيع الخاصة بهم .يقيم االســتبيان مختلف
جوانــب امتثــال المورديــن بما في ذلك حقوق اإلنســان ،وحقوق العمال وسياســات عمل
األطفــال والعمــل الجبــر ي وغيرها من معايير الصحة والســامة والبيئة.

ســتعطي مجموعــة أغذيــة األولويــة للمنتجات الحاصلة على شــهادات التتبع ،ألنها تســاعد
فــي التحقــق مــن متطلبات االســتدامة وتلبيــة الطلب المتزايد علــى المنتجات المعتمدة.
باإلضافة إلى ذلك ،فنحن نشــارك في العديد من الشــبكات والشــراكات لتعزيز إمكانية
التتبــع واالســتدامة في جميــع أنحاء الصناعة.

ً
تاريخــا طويـ ًلا في التعامل مع المورديــن المحليين ،إال أننا ال نزال
علــى الرغــم مــن أن لدينــا بالفعــل
نركــز علــى تحفيــز االقتصــاد المحلي لمجتمعاتنــا المحلية وإعطاء األولويــة للمصادر المحلية.
ونســتثمر ً
أيضــا فــي تطويــر الموردين لمســاعدة الموردين المحليين على رفــع معاييرهم فيما
يتعلــق بســامة األغذيــة والجودة والصحة والســامة واألداء البيئي والخدمــة من خالل عمليات
ً
وفقا للمعايير الدولية (على ســبيل المثال22000 ISO :،
تدقيــق مواقــع البائعيــن التــي يتــم إجراؤهــا
 )14001 ISOوالمالحظــات البناءة.

في عام  ،2020قامت مجموعة أغذية بمراجعة وتعزيز عملية برنامج العناية
الواجبة لضمان البائعين لتسجيل الموردين وااللتزام بمعايير التميز العالية
لدينا ،ودعم أنشطة/فرص المشتريات مع الحفاظ على سالمة األغذية
وجودتها واستدامتها.
تعمل مجموعة أغذية بشكل وثيق مع مورديها لضمان تخفيف المخاطر
وتسخير الفرص .استبيان التقييم الذاتي لمجموعة أغذية هو أداة نستخدمها
لتقييم مخاطر عدم استيفاء الموردين لمتطلبات سالمة األغذية والجودة
واالستدامة ،وهو مطلوب من كل مورد جديد نقوم بفحصه وبشكل دوري
على الموردين الحاليين .بناءً على تقييمنا للمخاطر ومراجعة الوثائق الداعمة،
فإن المزيد من المتطلبات ،حتى عملية تدقيق الموقع مطلوبة قبل اكتمال
التسجيل أو اإلبقاء عليه.
يكمل مسؤولو تدقيق الموردين ذوو الخبرة لدينا عمليات تدقيق مفصلة في
ً
وفقا لمعايير سالمة األغذية والجودة الدولية .يحدد اإلبالغ
الموقع لموردينا
والمالحظات المقدمة لموردينا أي حاالت عدم توافق و/أو مجاالت للفرص
يمكن أن تضيف قيمة إلى أعمالهم.

دون دوهرتي،
مديــر ضمــان البائعيــن بالمجموعة
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تتمثــل رؤيتنــا فــي أن نكــون الشــركة ذات سلســلة التوريد األكثر مســؤولية
وشــفافية وأخالقيــة والتــي تســاهم بشــكل إيجابي فــي حل أكبر تحديــات العالم.
ونظـ ًر ا ألننــا نفخــر برؤيتنــا وأهدافنــا وقيمنــا ،فإننا نوســع هذه التوقعات لتشــمل
شــركائنا وموردينــا التجارييــن الخارجييــن مــن خــال برنامج التوريد المســتدام
الخــاص بنا.

مدونة قواعد ســلوك
الموردين ()SCC

2020

ال تســتطيع مجموعــة أغذيــة تســليم منتجاتهــا دون تعــاون مــن شــركائها في
سلســلة التوريــد ،ونحــن نتخــذ خيــارات مقصودة لالســتفادة من تأثيــر موردينا
ً
دافعــا للخيــرُ .تعــد أغذية رائدة في إدارة
ومشــترينا ومواقــع التصنيــع لدينــا لتكــون
ـدءا مــن ممارســات التوريد الواضحــة التي تدعم
سلســلة التوريــد المســتدامة ،بـ ً
اتخــاذ قــرارات المتعامليــن إلــى القيمــة المتزايدة للمســاهمين مــن خالل برامج
التوريــد المبتكرة.

قمنــا بتطويــر المدونــة لتقديــم المســؤوليات التي نتوقعها من جميــع موردينا وإبالغهم
بأهميــة األعمــال المســتدامة ،وذلــك من أجل مواءمة القيم وأفضل الممارســات في جميع
أنحــاء سلســلة التوريــد الخاصــة بنا .يُطلب من كل بائع مســجل التوقيــع على مدونة قواعد
ســلوك الموردين الخاصــة بمجموعة أغذية.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

إدارة سلسلة
التوريد المسؤولة

يتكــون برنامــج التوريــد المســتدام لدينــا من أربع ركائز رئيســية:

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة
إدارة سلسلة التوريد المسؤولة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

طــورت مجموعــة أغذيــة برنامــج ضمــان البائعيــن لمراجعة موردينــا للمواد الخام
والتعبئــة والســلع النهائيــة واعتمادهــم وتقييمهــم بشــكل دور ي .تمــت الموافقــة
المســبقة علــى جميــع بائعــي المواد المباشــرين من حيث الشــرعية وســامة
األغذيــة والجــودة والتقنيــة والقــدرة علــى التوريد قبل االســتعانة بهم.

إجمالــي حجــم المشــتريات (مليون درهم)

المشــتريات مــن المورديــن الدوليين

من إجمالي المشــتريات

مــن مورديــن محليين
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تخضــع مراجعــات اســتبيانات والوثائــق الداعمــة للمورديــن لتقييــم المخاطر
وتصنيفاتهــا ويتــم تحديــد مــا إذا كان لديهــم نظام مناســب إلدارة ســامة األغذية
والجــودة الســتنتاج تصنيــف للمخاطــر .يحــدد تقييــم مخاطــر المورديــن ما إذا كان
يلــزم تنفيــذ أي إجــراء متابعــة أو إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى تقييم رســمي للموقع من
أجــل الموافقــة على المورد.

%61

2020

ً
وفقا لمتطلبات شــهادة 9001:2015 ISO
يتــم إجــراء تقييمــات دوريــة علــى موردينــا
الخاصــة بنــا .باإلضافــة إلــى ذلك ،يتعيــن على جميع موردينا إكمال اســتبيان التدقيق
الذاتــي للمورديــن حتــى يتــم تقييــم قدرتهم على توفير منتجات آمنة بما يتماشــى
مــع معاييــر الجودة والســامة وحقوق اإلنســان والمعاييــر البيئية لدينا .عالوة
علــى ذلــك ،يتعيــن عليهم تقديم الوثائق والشــهادات الداعمة ،بحد أدنى :شــهادات
الجهــات الخارجيــة المعتــرف بهــا مثــل ،نظام تحليل المخاطر ونقــاط التحكم الحرجة
( ،)HACCPومعيــار  ،22000 ISOواالتحــاد البريطانــي للبيــع بالتجزئة ( ،)BRCوالمعيار
الدولي المميز ( ،)IFSوشــهادة نظام ســامة األغذية .)FSSC( 22000

قمنــا فــي عــام  2020بشــراء ســلع وخدمــات مــن  586مــورّدً ا على نطاق  35دولــة مختلفة بقيمة  1.44مليار درهم إماراتي .وكانت نســبة  %61من
مشــترياتنا مــن مورديــن مســجلين محل ًيــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة ،بما يزيد عــن  879مليون درهم في المشــتريات المحلية .خضع جميع
موردينــا لعمليــة فحــص المورديــن مــن خــال اســتبيان التقييــم الذاتي الخاص بنا .نقــوم كل عام بفحص جميع المورديــن الجدد وإعادة تقييم
ً
وفقــا الحتماليــة المخاطــر وتأثيرهــا .وهــذا العام ،تــم فحص  114موردً ا ،من بينها  23عمليــة تدقيق للمواقع.
المورديــن الحالييــن
يتــم إجــراء عمليــات تدقيــق المواقــع فــي مواقع التصنيــع الخاصة بالموردين لضمان االلتــزام بجميع المعايير .لدينــا خطط عمل واضحة
لمعالجــة المشــكالت المتعلقــة بالجــودة ومعاييــر العمــل ومخاوف الصحة والســامة والممارســات البيئية التي يمكن أن تثــار أثناء عمليات
تدقيــق المواقع الخاصة بنا.
نحــن نتعــاون مــع موردينــا للتأكــد مــن أنــه يمكــن التخفيف من حدة جميع المشــكالت المثارة وحلها .ومع ذلــك ،في حاالت عدم االمتثال
الكبيــر مــع مدونــة قواعــد ســلوك المورديــن ،نلجــأ إلــى الرفض الفوري ألي اتفاقية تعاقديــة مع الموردين المعنيين .وقــد رفضنا هذا العام ما
مجموعــه خمســة مورديــن لــم يمتثلــوا لمعايير الجــودة أو المعايير االجتماعيــة أو البيئية الخاصة بنا.

المشــتريات مــن المورديــن المحليين

2018

2019

2020

488

523

586

81

103

114

34

21

23

%100

%100

%100

2

3

5

%100

%100

%100

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

استهالك الطاقة

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

تغير المناخ

2020

الحف ــا ظ عل ــى البيئ ــة
و حما يتهـــا

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

اإلدارة البيئية

استهالك المياه
إدارة النفايات
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لــدى مجموعــة أغذيــة تاريخ في توجيــه االبتكار
لمواجهــة التحديــات العالميــة .ولــم تكن هذه
المهمــة أكثــر إلحاحً ــا مــن أي وقت مضــى ،حيث يهدد
تغيــر المنــاخ وتدهــور البيئــة كوكب األرض .نحن
نعتقــد أنــه يمكننــا صنــع المنتجات األكثــر ابتكارًا
وصحــة فــي العالم دون اســتنفاد موارد األرض

أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة

ركائــز رؤية اإلمارات الوطنية 2021

المواضيــع الجوهرية

بيئة مســتدامة وبنيــة تحتية متكاملة

التخفيــف مــن تغير المنــاخ والقدرة على الصمود

اقتصــاد تنافســي معرفــي مبني على االبتكار

إدارة نفايــات العمليات التشــغيلية
اإلدارة الســليمة للمياه
الحــد من إهــدار األغذية واالقتصاد الدائر ي
التنــوع البيولوجــي واألثر البيئي

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها
اإلدارة البيئية

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

اإلدارة البيئية
يجــب أن تضمــن الشــركات أن المجتمــع ال يســتنفد المــوارد الطبيعيــة مع تشــجيع
اآلخريــن علــى التصــرف بمســؤولية .طموحنــا فــي مجموعة أغذية هــو الوصول إلى
عــدم إحــداث جميــع العمليــات التشــغيلية لدينــا ألي تأثيــر بيئي مــن خالل االلتزام
بالمكونــات المســتمدة مــن مصــادر مســؤولة ،والموارد المتجددة ،واالســتهالك
المســؤول للميــاه ،واإلدارة الدائريــة للنفايــات .تشــكل مجــاالت التركيــز المحددة
ـزءا مــن طموحاتنــا البيئية األوســع ،موجهــة بقيمنــا وأخالقياتنا وسياســاتنا.
هــذه جـ ً

2020

وبالتالــي ،فإننــا نلتــزم بجميــع اللوائــح البيئيــة وأفضل الممارســات فــي جميع
مواقــع عملياتنــا التشــغيلية ،وكثيـ ًر ا مــا نتطــرق إلى مــا يتعدى هــذه المتطلبات
لضمــان أعلــى المعاييــر المطبقــة لتقليــل بصمتنــا البيئيــة .تشــتمل مقاييــس األداء
البيئــي ومجــاالت التدقيــق لدينا علــى ما يلي:

63

تعزيــز الكفــاءة في اســتهالك الطاقة
فــي جميــع عملياتنا التشــغيلية

تحرز مجموعة أغذية تقدمً ا في تطوير االبتكارات والمنتجات
لجعل االستهالك الصحي والمسؤول والمستدام حقيقة
واقعة لألفراد في كل مكان .نحن نعمل باستمرار على
تقليل األثر الذي نخلفه ورائنا ونسعى جاهدين إليجاد حلول
دائرية ،مع إشراك مجال الصناعة والحكومات والمجتمع
المدني واألكاديميين بفاعلية في صياغة مسارات جديدة
والوصول إلى طفرات صناعية تحفز الصالح العام.
إننا ال نزال نركز ،أكثر من أي وقت مضى ،على تضمين
االستدامة في أعمالنا اليومية وتعظيم األثر اإليجابي
الواقع على البيئة والمجتمعات التي نخدمها .ويسمح لنا
هذا التفاني وهذه االلتزامات بتقديم حلول في مواجهة
بعض أكثر تحديات العالم تعقيدًا .أعتقد أننا يمكن أن
نمثل قوة شديدة من أجل الخير وقوة واحدة من أجل
النمو .فلقد ألهمتني إنجازاتنا المستمرة وأنا متفائل
بتمتعنا بمستقبل مشرق للغاية أمامنا.

ثيوفيل ــوس أليفيزوس
رئيــس الصحــة والســامة والبيئــة واالســتدامة بالمجموعة

مراقبــة انبعاثــات غــازات الدفيئة
لدينــا وتقييمهــا والحــد منها

إدارة وترشــيد اســتهالك المياه

إدارة نفاياتنــا ،واســتخدام طــرق مراعية
للبيئــة فــي التخلــص منهــا ومعالجتها

نحــن نضمــن فــي مجموعــة أغذية عدم وقوع أي
مــن مواقعنــا فــي منطقــة تعتبر خطرة علــى التنوع
البيولوجــي ،فنحــن ملتزمــون بمراقبــة عمليات
التصنيــع لدينــا والتأكــد مــن أن مكونــات منتجاتنا
والمــواد الخــام باإلضافــة إلى توزيــع منتجاتنــا النهائية
تتماشــى جميعهــا مــع أعلــى المعاييــر األخالقية
والبيئيــة ،وال تمثــل أي أثــر كبيــر علــى التنــوع البيولوجي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،إننــا نقوم في موقــع العين بإعادة
تدويــر الميــاه المرفوضــة واســتخدامها إلثراء المزارع
والحيوانــات حــول الموقــع والحفاظ على اســتدامتها
مــن خالل نظام ر ي مناســب يســاهم فــي النظام
البيئــي المحلــي .وأخيـ ًر ا ،لــم يقــع لدينا أي حادث عدم
امتثــال فيمــا يتعلــق بالقوانيــن أو اللوائــح البيئية.
يغطــي نطــاق مقاييســنا البيئيــة جميع منشــآتنا
الموجــودة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي ومصر
وتركيــا .ويشــمل ً
أيضــا جميــع المركبــات المملوكة أو
المســتأجرة المســتخدمة لنقــل منتجاتنــا عبــر اإلمارات
العربيــة المتحدة.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها
استهالك الطاقة

تســعى مجموعــة أغذيــة جاهــدة للحد مــن االنبعاثــات المرتبطة باســتهالكها
للطاقــة مــن خــال مراقبــة وإدارة اســتهالك الطاقــة وكفاءتها فــي جميع األصول
التجاريــة التــي تديرهــا .نحــن نــدرك أنه بدون معرفــة أنماط وأحجام اســتهالكنا،
ســيكون مــن الصعــب تحديــد فــرص توفيــر الطاقة على مســتوى جميــع العمليات
التشــغيلية المختلفــة ،وبالتالــي ،نحــن ملتزمــون بمراقبــة وإدارة وتقليــل بصمتنــا
البيئيــة بشــكل أفضــل في الســنوات القادمة.

الطاقة المباشــرة
الطاقــة غير المباشــرة

غــاز طبيعي %4

ديزل %46

كهرباء %50

2020

مزيــج الطاقة

ً
وانطالقــا مــن ســعينا جاهديــن لضمــان أن جميــع طاقتنــا المباشــرة وغيــر
المباشــرة يتــم احتســابها واإلبــاغ عنهــا بشــفافية ،أدرجنــا فــي عــام  2019اســتهالك
أســطول اإلمــارات مــن الديــزل فيمــا يخــص جميــع المركبــات المملوكة أو
المســتأجرة لدينــا التــي تعمــل تحــت رئاســة مجموعــة أغذيــة .ويمكــن مالحظــة
تأثيــر هــذه اإلضافــة بوضــوح فــي زيــادة إجمالــي اســتهالكنا للطاقــة بيــن عامي 2018
و .2019عــاوة علــى ذلــك ،ونظـ ًر ا للقيــود التــي يفرضهــا انتشــار جائحــة كوفيد،19-
اســتمر أســطولنا فــي ضمــان وصــول منتجاتنــا إلــى كل مســتهلك ،متيحً ــا خدمــة
توصيــل إلــى المنــازل علــى مــدار الســاعة طوال هــذه األوقــات الصعبة ،وأدت هذه
الظــروف إلــى زيــادة اســتهالك أســطولنا مــن الديــزل بحوالــي  %29مقارنــة بالعام
الســابق. .
مــع ذلــك ،فقــد شــهدت كفاءتنــا فــي اســتهالك الطاقــة فيمــا يتعلق باســتهالك
الكهربــاء إنجــازات هائلــة ،حيــث قللنــا إجمالــي اســتهالكنا للكهربــاء بأكثــر مــن %10
فــي العــام الماضــي ،ممــا قلــل مــن كثافــة اســتهالك الطاقة غيــر المباشــرة لدينا
إلــى  0.19جيجــا جــول /طن مــن اإلنتاج.
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نحــن نســتمد طاقتنــا مــن مصادر الطاقة المباشــرة وغير المباشــرة .ويُســتمد
االســتهالك المباشــر للطاقة بشــكل أساســي من اســتهالك الديزل المســتخدم
فــي مرافقنــا اإلنتاجيــة وعمليــات النقــل مــن خالل أســطولنا .مع ذلك ،تؤول نســبة
 %4مــن الطاقــة المباشــرة المســتهلكة فــي تشــغيل اآلالت المختلفــة في منشــآتنا
إلــى الغــاز الطبيعــي .يمثــل اســتهالك الطاقة غير المباشــرة نصــف إجمالي
اســتهالكنا للطاقــة ،وهــي مســتمدة بالكامــل مــن الكهرباء التــي يوفرها مزودو
خدمــات المرافــق المحليون.

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

استهالك الطاقة

استهالك الطاقة

2018

2019

2020

استهالك الديزل (تيرا جول)*

		
148.39

302.5

389.86

استهالك الغاز الطبيعي (تيرا جول)

		
29.24

37.65
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الكهرباء (تيرا جول)

476.67

465.54

417.63

إجمالي استهالك الطاقة المباشرة (تيرا جول)

177.63

340.15

420.86

إجمالي استهالك الطاقة غير المباشرة (تيرا جول)

476.67

465.54

417.63

إجمالي استهالك الطاقة (تيرا جول)

654.3

805.69

838.49

* تم إضافة استهالك أسطول مجموعة أغذية اإلماراتي من الديزل في عام 2019

2018

2019

2020

كثافة الطاقة المباشرة (جيجا جول /طن من اإلنتاج)

0.08

0.15

0.19

كثافة الطاقة غير المباشرة (جيجا جول /طن من اإلنتاج)

0.22

0.21

0.19

إجمالي كثافة الطاقة (جيجا جول /طن من اإلنتاج)

0.30

0.37

0.38

كثافة الطاقة

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها
تغير المناخ

إننــا ندمــج فــي مجموعــة أغذيــة إدارة تغيــر المناخ والتخفيــف من آثاره في
اســتراتيجياتنا وعملياتنــا التشــغيلية .ومــن خــال التقنيــات المبتكــرة واإلدارة
الفعالــة ،يمكننــا تعزيــز أعمالنــا مــع الترويج لحلول شــاملة لمســتقبل مســتدام.

وعلــى الرغــم مــن كل التحديــات التــي واجهناهــا كشــركة وكمجتمع هذا العــام ،فإننا
فخــورون للغايــة برؤيــة انخفــاض كثافــة انبعاثــات غــازات الدفيئة لدينا بنســبة %6
هــذا العــام ،وذلــك تماشـيًا مــع التزامنــا بتقليل األثر البيئــي الذي نخلفه وتحســين
كفاءتنــا على الدوام.
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لقــد ســعينا علــى مــدار الســنوات التســع الماضية إلــى توثيق أكبر قــدر ممكن من
البيانــات لتســجيل إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة لدينــا بدقــة .تتضمن األرقام
الموضحــة أدنــاه انبعاثــات النطــاق المباشــر  1وانبعاثــات النطاق غير المباشــر
 2لدينــا .و ُاســتمدت هــذه القيــم مــن إجمالي اســتهالك الطاقة المباشــرة وغير
المباشــرة فــي كافــة مواقع جميع منشــآتنا.

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربون

2018

2019

2020

انبعاثــات النطــاق المباشــر ( 1طــن متــر ي من ثاني أكســيد الكربون)

11,475

22,368

28,010

انبعاثــات النطــاق غيــر المباشــر ( 2طــن متــر ي من ثاني أكســيد الكربون)

121,369

121,339

106,333

إجمالــي االنبعاثــات (طــن متــر ي من ثاني أكســيد الكربون)

132,844

143,707

134,344

2018

2019

2020

5.20

10.16

12.81

كثافة انبعاثات النطاق غير المباشر ( 2كجم من ثاني أكسيد الكربون /طن من اإلنتاج)

55.05

55.11

48.61

إجمالــي كثافــة االنبعاثــات (كجــم مــن ثاني أكســيد الكربون /طــن من اإلنتاج)

60.25

65.27

61.42

كثافــة انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون
كثافة انبعاثات النطاق المباشر ( 1كجم من ثاني أكسيد الكربون /طن من اإلنتاج)

نســبة انخفاض إجمالي
انبعاثــات غــازات الدفيئة

2020

يشــكل تغيــر المنــاخ قضيــة مصيريــة فــي عصرنــا ،ويظهر العلــم بوضوح أننا
فــي لحظــة محوريــة ،حيــث يمتــد تأثيــر تغيــر المنــاخ على مدى عالمــي ونطاق غير
مســبوق ،بدايــة مــن أنمــاط الطقــس المتغيــرة التــي تهدد إنتاج الغــذاء إلى حرائق
الغابــات واســعة النطــاق التــي تدمــر مجتمعات وأنظمــة إيكولوجيــة بأكملها.
وبــدون اتخــاذ إجــراءات شــاملة وفوريــة اليوم ،ســيكون التكيف مع هــذه التأثيرات
فــي المســتقبل أكثــر صعوبــة وتكلفة.

كمــا هــو مذكــور في القســم الســابق ،زاد نطاق اســتهالكنا للطاقة المباشــرة
العــام الماضــي ليشــمل أســطولنا المكــون من أكثــر من  586مركبة مســتخدمة
لنقــل بضائعنــا وخدماتنــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة .ويمكن رؤيــة نتائج
هــذا اإلدراج فــي انبعاثــات النطــاق المباشــر  1الزائــدة لدينا .مع ذلك ،فقد شــهدت
ً
انخفاضــا كبيـ ًر ا هــذا العام ،مع تحقيــق انخفاض
انبعاثــات النطــاق غيــر المباشــر 2
مذهــل فــي كثافــة انبعاثــات النطــاق غير المباشــر  2بلغ .%12

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

تغير المناخ

نســبة انخفــاض انبعاثات غازات الدفيئة

لــكل طن من اإلنتاج

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

االســتدامة في مجموعة أغذية

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها
استهالك المياه

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

استهالك المياه
نحــن نــدرك فــي مجموعــة أغذيــة أن الميــاه هي أحــد أهم الموارد فــي العالم ،ونأخذ
علــى عاتقنــا مهمــة تزويــد مجتمعاتنــا بالميــاه النظيفــة مــع الحفــاظ على الموارد
لألجيــال القادمة.

2019
2020

اســتهالك المياه

إجمالــي اســتهالك المياه (متــر مكعب)

2020

ُتعــد صناعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات كثيفــة الميــاه بطبيعتها ،حيــث تمثل
الزراعــة غالبيــة نســبة ســحب الميــاه العذبــة في العالــم .وبصفتنا مــن كبار الرواد
فــي مجــال الصناعــة فــي منطقــة تعاني مــن ندرة الميــاه ،فإننا نتحمل مســؤولية
ضمــان حصــول األجيــال القادمــة علــى الموارد المائيــة التي تحتاجهــا .عالوة على
ذلــك ،مــن المرجــح أن تــؤدي القضايــا العالميــة مثل النمو الســكاني وتغيــر المناخ
إلــى تفاقــم نــدرة الميــاه؛ لذلــك ،من الضرور ي أن يكون لدى الشــركات اســتراتيجية
فعالة بشــأن المياه لمواصلة توليد قيمة مشــتركة في المســتقبل مع تغير عالمنا.

2018

نحــن نتبــع نهــج دورة حيــاة إلدارة الميــاه ،مــن خالل تتبــع بيانات التأثيــر وتحديد
ً
بداية من االســتمداد مــن المصادر
أهــداف كميــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل العملية،
إلــى التخلــص مــن عنــد انتهــاء الصالحية وإعــادة التدوير .نحــن ملتزمون بالتحســين
المســتمر لكفــاءة اســتهالك الميــاه وتنفيــذ التقنيــات والعمليــات المبتكــرة التي
تعمــل علــى تحســين اســتخدام مــوارد المياه في جميــع المراحل التشــغيلية.
ينــص اإلجــراء الرســمي إلدارة النفايــات والطاقــة فــي مجموعة أغذية ()51.EHS.P
علــى مــا يلــي :ســتخضع الميــاه المســتهلكة للشــرب والعمليــات الصناعية والر ي
إلــى المراقبــة مــن خــال تقاريــر أجهزة القياس حــول مواقعنا .لقد اســتعنا
بمشــاركة خبــراء وأجرينــا مقارنــات مرجعيــة إلرشــاد اســتراتيجيتنا الخاصــة بالمياه
ومؤشــرات األداء الرئيســية لدينــا ،لضمــان ريادتنــا لمجــال الصناعــة من حيث اإلدارة
الس ــليمة للمياه.
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لقــد قمنــا بمواءمــة اســتراتيجيتنا الخاصــة بالميــاه مــع الخطط االســتراتيجية
إلمــارة أبوظبــي ورؤيــة اإلمــارات  ،2021وذلك للمســاعدة في ضمــان بقاء موارد
الميــاه المســتقبلية فــي المنطقــة آمنــة فــي مواجهــة التحديــات المســتقبلية .تركز
االســتراتيجيات اإلقليميــة علــى اإلدارة المســتدامة لمصــادر الميــاه الثالثــة :المياه
المحــاة والميــاه الجوفيــة والميــاه المعــاد تدويرها .وتماشـيًا مع هــذه الخطط،
تقــدم االســتراتيجية الخاصــة بالميــاه خارطــة طريــق مدتها خمس ســنوات للحفاظ
علــى المــوارد المائية في إمــارة أبوظبي.

2,031,649

2,310,640

2,285,217

)noitcudorP fo ennoT/3m( oitaR ytisnetnI retaW

يتــم قيــاس فعاليــة نهجنــا للحفــاظ علــى المياه فــي تحســينات الكفاءة في
اســتهالك الميــاه .ولقــد تمكنــا فــي العــام الماضي مــن خفض إجمالي اســتهالكنا
للميــاه بنســبة  %1مــع تقليــل اســتهالكنا للميــاه لــكل طــن من اإلنتاج بنســبة .%1
تعتبــر نســبة كثافــة الميــاه أمـ ًر ا بالــغ األهميــة لفهم كفــاءة عمليات اإلنتاج وإدارة
الميــاه لدينا.

0.92

1.05

1.04

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

إدارة النفايات

اســتهالك المياه

إجمالــي اســتهالك المياه (متــر مكعب)

مــن الضــرور ي أن نجــر ي عمليــات تشــغيلية عمليــة ذات كفاءة في اســتخدام
المــوارد تقلــل مــن النفايــات المرســلة إلى مدافــن النفايات وكذلــك الطلب على
المــواد البكــر ،وذلــك لتقليــل تأثيرنــا البيئــي مع خفــض التكاليــف .تتمثل اســتراتيجيتنا
إلدارة النفايــات فــي تجنــب إرســال النفايــات إلــى مدافن النفايــات من خالل إجراء
تحســينات تتســم بالكفــاءة التشــغيلية فــي إطــار نمــوذج االقتصاد الدائر ي.
وتســير جهودنــا لتقليــل النفايــات جن ًبــا إلــى جنــب مــع نهجنا بشــأن عمليــات التعبئة
والتغليــف المســتدامة ،حيــث نراقــب النفايــات الناتجــة أثنــاء عملياتنا التشــغيلية
عــن كثــب ،باإلضافــة إلــى دورة الحيــاة النهائيــة لمنتجاتنــا .نحن نقيــس فعالية
إدارة النفايــات لدينــا مــن خــال النفايــات الناتجــة عن عمليــات التصنيــع والنفايات
ً
أهدافا لتقليــل كليهمــا تدريجيًا.
المرســلة إلــى مدافــن النفايــات ،ونضــع
ً
مليئــا بالتحديــات علــى جبهــات عديــدة .فبينما ظــل تركيزنا
ولقــد كان هــذا العــام
مُ نص ًبــا علــى تقديــم منتجاتنــا األساســية إلــى جميــع المتعامليــن معنا فــي جميع
األوقــات ،كان هنــاك الكثيــر مــن عــدم اليقين والعديــد من تقلبات الســوق التي
ســاهمت فــي زيــادة النفايــات الناتجــة عــن المــواد منتهية الصالحيــة .مع ذلك ،ومع
تطــور الموقــف ،ســيكون لدينــا توقعــات أكثر دقة لحجم الســوق ستســمح لنا
بتقليــل النفايــات الناتجــة عــن المــواد منتهيــة الصالحية.

بجائزة موانئ أبوظبي NEESHAN
أفضل أداء في إدارة النفايات

مــن النفايات
يُعــاد تدويرها

عندمــا بدأنــا العمــل ،كانــت  %60مــن نفاياتنــا ُترســل إلى مدافــن النفايات؛ ولقد
قللنــا هــذه النســبة إلــى  %12فــي عــام  .2020وعلى الرغم مــن التحديــات العديدة التي
واجهتنــا ،بمــا فــي ذلــك إغــاق أكبر مصنع أســمدة في دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة فــي عــام  ،2019فقــد تمكنــا مــن إيجاد حلــول بديلة تضمن تحويل مســار
نفاياتنــا التشــغيلية باســتمرار بعيــدً ا عــن مدافــن النفايــات .تعمــل مجموعة أغذية
فــي الوقــت الحالــي مــع الســلطات المحلية بشــكل وثيق إليجــاد طريقة بديلــة يمكن
أن تســاعدنا علــى تحقيــق هدفنــا طويــل األجــل المتمثــل في عدم إرســال أي نفايات
إلــى مدافــن النفايــات وســنواصل تنفيــذ مبادرات لزيادة معدالت إعــادة التدوير
وتحويــل مســار النفايــات على المــدى الطويل.

إجمالــي النفايات
غيــر الخطرة
(طن متر ي)

المــواد منتهيــة الصالحية

-

5,967

3,657

المــواد غيــر منتهيــة الصالحية

-

14,880

12,489

15,647

18,537

18,456

اإلجمالي

2019
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تشــكل النفايــات البالســتيكية علــى وجــه الخصــوص مصــدر قلق عــام لبضعة
عقــود .ومــع ذلــك ،يكون البالســتيك ضرور ًيــا في عمليــات التعبئــة والتغليف
لســامة األغذيــة وجودتهــا وحمايــة األغذيــة أثناء النقــل ومد صالحيــة تخزينها
والحــد مــن النفايــات الغذائيــة .ويجعــل هذا تغليــف األغذية والمشــروبات تحديًا
فريــدً ا لمجموعــة أغذيــة ومجــال صناعــة األغذية والمشــروبات بأكملــه .إننا نهدف
إلــى االســتمرار فــي تطويــر الحلــول التــي تقلل مــن حجم عمليــات التعبئــة والتغليف
وتأثيرهــا دون المســاومة علــى جــودة منتجاتنــا أو مــدة صالحيتهــا .ونحن نستشــرف
مســتقب ًلا بــدون نفايــات؛ وهــذا ال يعنــي زيــادة إعادة التدوير فحســب ،بــل يعني ً
أيضا
تحديــد بدائــل ،ســواء فــي شــكل أنظمة توصيل جديــد أو مواد جديدة.

إدارة النفايــات

2020

النســبة المئويــة للنفايات
المرســلة إلى مدافــن النفايات

%18.2

%12.1

%81.8

%87.9
النســبة المئويــة للنفايات
المعــاد تدويرها

كجــم مــن النفايــات لكل طــن من اإلنتاج
2018
2019
2020

2020

قضيــة النفايــات ،وال ســيما الناتجــة عــن المــواد من صنع اإلنســان مثــل المعادن
والبالســتيك وغيرهــا تفــوق اآلن الكتلــة الحيويــة الطبيعيــة لــأرض ،حيــث يوجد اليوم
علــى كوكبنــا كميــة مــن البالســتيك أكثر مــن الحيوانات والحيــاة البحريــة .وبصفتنا
شــركة اســتهالكية ،فإننــا نأخــذ علــى عاتقنــا بــكل جدية جهود إزالة آثــار هذا الوضع
وإعادتــه لســابق عهــده ،ونحــرص على المســاعدة في تشــكيل مســتقبل أفضل
خال مــن النفايات.
ٍ

2018

2019

2020

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

إدارة النفايات

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها
إدارة النفايات

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م

التحــول إلى نشــاط تجار ي دائر ي
إننــا نعيــد التفكيــر بشــكل أساســي فــي مجموعــة أغذيــة بشــأن كيفيــة توصيــل
منتجاتنــا للمتعامليــن ،بمــا فــي ذلــك المــواد المســتخدمة فــي عمليــات التعبئــة
والتغليــف لدينــا وكميــة المــواد المطلوبــة وطــر ق التخلــص منهــا .يُعــد نمــوذج
الجمــع والتصنيــع والتخلــص ســائدً ا اليــوم فــي مجــال صناعــة تعبئــة وتغليــف
األغذيــة والمشــر وبات ،حيــث يتــم تصنيــع المنتجــات وشــر ائها واســتخدامها ثــم
التخلــص منهــا.

2020

ونحــن نبــذل جهــودً ا مســتمرة لالبتعــاد عــن هــذا النهــج الخطــي المحــدود إلــى
نهــج اقتصــادي إصالحــي و"دائــر ي" أكثــر :نهــج يتــم فيــه االســتخدام المســتمر
لمــواد التعبئــة والتغليــف وإعــادة اســتخدامها أثنــاء تحركهــا حــول نظــام حلقــي
مغلــق .فمــن خــال االســتخدام الالمتناهــي للمــوارد فــي نظــام دائــر ي ،يمكننــا
تقليــل اســتهالكنا للمــواد الخــام وتقليــل النفايــات التــي تنطــوي عليهــا منتجاتنــا
بشــكل كبيــر.

68

إننــا نقلــل المــواد منــذ بدايــة مســارها مــن خــال جعلهــا أكثــر قابليــة إلعــادة
التدويــر وقابلــة للتحلــل البيولوجــي وأخــف وز ًنــا ،كمــا هــو موضــح فــي أحــدث
ابتكار اتنــا فــي صنــدوق ميــاه العيــن وعبــوة ميــاه العيــن النباتيــة .عــاوة علــى ذلــك،
وإضافــة إلــى جهودنــا فــي إعــادة اختــر اع حلــول دائر يــة ،كنــا هذا العام أول شــركة
ُتقيــم شــر اكة مــع شــركة فيوليــا فــي مبــادرة  RECAPPخاصتهــا إلعــادة تدويــر
الزجاجــات والعلــب البالســتيكية لدينــا.
 RECAPPهــي خدمــة مبتكــرة مجانيــة لجمــع النفايــات التــي سـيُعاد تدويرهــا
مــن المنــاز ل باســتخدام منصــة رقميــة مخصصــة ،أطلقتهــا شــركة فيوليــا فــي
نوفمبــر .2020
وتهــدف هذه الشــراكة إلى:
رفــع مســتوى الوعــي وخلــق شــعور بالتر ابــط المجتمعــي مــن أجــل
نمــط حيــاة أكثــر اســتدامة.
مكافــأة الســلوكيات المســؤولة.
إشــر اك جميــع الجهــات المعنيــة للحصــول علــى المــواد األوليــة
النظيفــة القابلــة إلعــادة التدويــر ،بمــا فــي ذلــك الزجاجــات
البالســتيكية وعلــب األلمنيــوم.
إدخال نظام دائري لدورة الحياة في جميع أنحاء سلسلة القيمة لدينا.
تقليــل مســاهمة منتجاتنــا فــي حجــم النفايــات.

قدمت شركة فيوليا عبارة "كلما أعدت التدوير ،ربحت نقاط أكثر"
كمبدأ لتطبيق  ،RECAPPحيث يستطيع المستهلكون استبدال
النقاط من سوق المكافآت عبر اإلنترنت ،وذلك لتحفيز المتعاملين
على إعادة تدوير الزجاجات والعلب المستخدمة ،ففي كل مرة
يقوم فيها المتعاملين بإعادة التدوير ،يتم تجميع نقاط استنادً ا
إلى وزن المواد القابلة إلعادة التدوير التي تم جمعها .لقد اقترحنا
خطة مكافأة سخية لتحفيز المستخدمين الذين اعتمدوا استخدام
تطبيق  RECAPPبصفتنا أول شركة تدخل في شراكة مع فيوليا،
ومن خالل هذه الشراكة ،يمكن للمستخدمين استرداد هداياهم
عبر اإلنترنت من خالل االتصال بتطبيق  Store.1971لمجموعة أغذية.

نبــذة عن هذا التقرير

نبذة عن الشــركة

االســتدامة في مجموعة أغذية

التزام أطر أخالقية ومســؤولة
ومحققــة لألرباح في إدارة األعمال

بنــاء ودعم مجتمعات
صحية وآمنة

االبتــكار والرؤية الجديدة لجودة
المنتج واالستدامة

الحفــاظ علــى البيئة وحمايتها

" أ غذ يـــة "  -تقر يـــر ا ال ســـتد ا مة لعـــا م
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