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 سيداتي و سادتي، 

الوطنية.  األسمنت  لشركة  الثاني  االستدامة  تقرير  أشارككم  أن  يسعدني 

للفترة    هذا يغطي لدينا  االستدامة  رحلة  ويعزز    2021-2020التقرير   ،

منظمة    لنكونالتزامنا بالعمليات التجارية المستدامة ، حيث نسعى جاهدين  

والحوكم واالجتماعية  البيئية  الممارسات  أفضل  هذا   . ةيتتبع  خالل  من 

 .ننقل جهودنا نحو مستقبل شامل ومستدام وآمن ومرنالتقرير 

، حققنا العديد من النجاحات من حيث االستدامة، بما في   2021خالل عام  

االنبعاثات   وتقليل  الطاقة  كفاءة  تحسين  يتم الكربونية  ذلك  عملياتنا.  عبر 

المدى   اإلستراتيجية طويلة  األولويات  أهداف االستدامة في ضوء  تحديد 

لألنشطة  البيئي  التأثير  إدارة  خالل  من  تحقيقها  سيتم  والتي   ،  للشركة 

المحلية  عيةالتصني مجتمعاتنا  مع  بانسجام  العمل  سنواصل  سنتحدى .   و 

الموارد   باستمرار  أنفسنا وإدارة  الطاقة  كفاءة  نواصل  الطبيعية  لتحسين   .

استخدام   تحسين  خالل  من  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  تقليل 

منشآتنا ومبادراتنا الموفرة للطاقة. خالل الفترة المشمولة بالتقرير ، قامت  

بتركيب   الوطنية  األسمنت  استرداد    6.00شركة  نظام  من  ميجاوات 

تهالك  كجزء من مبادرات االستدامة لتقليل اس (WHRS) الحرارة المفقودة

 .الكهرباء واالنبعاثات المرتبطة بها

جميعًا   أشكركم  أن  شركة لأود  نمو  رحلة  في  مهمين  مشاركين  كونكم 

األسمنت الوطنية نحو مستقبل مستدام. أعيد التأكيد على كالمي بأن الشركة  

الوطنية لألسمنت ستواصل اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق مستقبل مستدام. 

 رير االستدامة هذا ومشاركة آرائكم حوله. أرحب بكم لالطالع على تق

 الغرير محمد عبد هللا أحمد

 المدير العام 

 كلمة

المدير العام    

االستدامة هي عامل رئيسي  "

من   العديد  ولها  أعمالنا  في 
هذا    ، لي  بالنسبة  الجوانب. 
االستقرار   على  الحفاظ  يعني 
المجتمع   جانب  إلى  والوقوف 

 ." والبيئة والتنمية المستمرة
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ات االجتماعية  26 المؤشر  
ات البيئية  27 المؤشر  



 

الوطنية  اإلسمنتشركة  4  
2021تقرير االستدامة   

 

 

  

4 

التقرير عن  
الوطنية أن تكشف علناً عن أداء االستدامة    اإلسمنتيسر شركة  

من أجل شفافية أفضل واتخاذ    2021الخاص بها ألول مرة في عام  

شركة   كانت  لطالما  أفضل.  مستدامة  الوطنية    اإلسمنتقرارات 

تنقل   ، حيث  المجتمع ومحيطه  في  إيجابيًا  دائًما مساهًما  وستظل 

الصناعة إلى مستوى آخر من الممارسات المستدامة. تخدم الشركة  

التعاون  مجلس  دول  وكذلك  المحلي  السوق  لألسمنت  الوطنية 

 ي الخليج

لشركة   االستدامة  أداء  تغطية  إلى  التقرير  هذا   اإلسمنتيهدف 

في إمارة دبي.    2021ديسمبر    31يناير حتى    1من    الوطنية للفترة

العالمية  المبادرة  لمعايير  األساسية  للخيارات  وفقًا  إعداده  تم  وقد 

( التقارير  التنمية GRIإلعداد  أهداف  االعتبار  في  يأخذ  كما   .)

ا لألمم  البيئية  المستدامة  الحوكمة  تقارير  إعداد  ودليل  لمتحدة 

( المالي  دبي  لسوق  والمؤسسية  لمؤشرات DFMواالجتماعية   )

 .2030األداء الرئيسية وكذلك رؤية اإلمارات العربية المتحدة 

لشركة    هذا  يغطي االستدامة  أداء  فيما    اإلسمنتالتقرير  الوطنية 

البيئية   واالستدامة  الحوكمة،  الرئيسية،  الثالث  بالركائز  يتعلق 

واالجتماعية. التقرير منظم وفق هذه الركائز ، مما يجعله واضحاً 

من  (  material topic)  االهمية النسبيةويسهل متابعته. تم تحديد  

مجموعة   عن طريققبل أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين  

ورش عمل تقييم    و  ،مدخالت اإلدارة العلياو  ،عبر األقسام  مستدامة

 األهمية النسبية. 
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 نظرة عامة
1968 

تحت  1968تأسست في دبي عام  •
رعاية المغفور له الشيخ راشد بن  

 سيد آل مكتوم

1978 
انتاج للكنكر أنشأ بطاقة  •

طن في   500.000 تساوي
 السنة 

 عملية رطبة ب •

1981 
 إلى عملية جافة  تحول •

 700,000تم تطويره وزيادة السعة إلى  •
 في السنة  كلنكر طن

2021 
طن سنوياً  1.200.000الطاقة اإلنتاجية حوالي  •

 من الكلنكر

ً  1.5حوالي  اإلسمنتقدرة طحن  •  .مليون طن سنويا

 GGBS و MSRPC و SRC و OPC ينتج المصنع  •
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عالوة على ذلك ، تم تقديم نظام حرق اإلطارات الحديث 

الطاقة   استهالك  في  التوفير  من  المزيد  لتحقيق 

من   التخلص  خالل  من  البيئة  تنظيف  في  وللمساعدة 

غير    / المستعملة  المطاطية  اإلطارات  من  الكثير 

طن    3300المرغوب فيها. ينتج المصنع اليوم حوالي  

في اليوم من الكلنكر وتبلغ قدرة الطحن للمصنع حوالي  

لى ذلك ، خالل هذه  مليون طن. بالسنة. عالوة ع  1.5

شركة   استحوذت   ، على    اإلسمنتالسنوات  الوطنية 

الخصوص   وجه  على  دبي  سوق  في  كبيرة  حصة 

المتحدة العربية  عام  واإلمارات  نطاق .  بشكل  يشمل 

الوطنية في الوقت الحالي أربعة    اإلسمنتإنتاج شركة  

من   أفران    اإلسمنتأنواع  خبث  طحن  إلى  باإلضافة 

 لبي جميع متطلبات السوق الحالية الصهر الحبيبي الذي ي

 

لديها  لألسمنت  الوطنية  الشركة  فإن   ، ذلك  ومع 

ال لتلبية  الفنية  والمعرفة  طلبات متاإلمكانيات 

. يتم إنتاج اإلسمنتخرى من  األنواع  ألالمستقبلية ل

من   التالية  نظام    اإلسمنتاألنواع   دقيق بموجب 

 لمراقبة الجودة لتلبية جميع المواصفات المحددة. 

المصنع هي    اإلسمنتأنواع   تنتج حاليا في  التي 

 كالتالي:

 البورتالندي العادي. اإلسمنت. 1

 المقاوم للكبريتات. شديد . أسمنت2

 ،المقاوم للكبريتات  متوسط أسمنت. 3

 البورتالندي ، افران الحديد. أسمنت خبث 4

  . افران الحديدحبيبات خبث . 5
 

 

 

 نظرة عامة على األعمال 

 كيف بدأنا؟ 

  1968الوطنية بدبي في عام    اإلسمنتتأسست شركة  

آل   سيد  بن  راشد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 

مكتوم ، حاكم دبي السابق. لقد كانت أول خطوة جادة  

 .نحو إنشاء الصناعات الثقيلة في إمارة دبي

عام   في  المشروع  عقود  منح  شركة     إلى   1974تم 

شركة    الى  اء وبنالو  و التصميمهندسة المدنية  كوستاين لل

وشركا  اف. المعدات  ئسميدث  لتوريد  المحدودة  ه 

من    ستفدةاالفي االعتبار    الصنعواآلالت. أخذ تصميم  

في  بكثرة  المتوفرة  الداخلية  والرمال  الساحلية  الرمال 

فرض   قد  الخام  المواد  هذه  اختيار  إن  المنطقة.  هذه 

أنسب   أنها  على  الكلنكر  الرطبة إلنتاج  العملية  اختيار 

عملية لهذه المواد الخام. للتغلب على مشكلة توافر المياه 

التصنيعيةالصالحة   فق  للعمليات   ، الماكينات  د وتبريد 

الصحي الصرف  مياه  استخدام  في    المعالجة  تقرر 

العملية. إن الجمع بين هذه المواد الخام واستخدام مياه 

كمصدر رئيسي للعملية جعل    المعالجة  الصرف الصحي

الشرق    اإلسمنتشركة   في  فريًدا  مصنعًا  الوطنية  

 .باستخدام هذه المواد الخام األوسط وربما في العالم

 إلنتاج    1978شهر أغسطس  تم تشغيل المصنع في  

مع األخذ و  . ومع ذلك،  يوميا  من الكلنكر طن  1500

عام   في  للطاقة  الباهظة  التكلفة  االعتبار  ،  1981في 

عملية رطبة إلى فرن  القررت اإلدارة تحويل الفرن من 

من ثالث    المكون  قصير للعملية الجافة بالتسخين المسبق

طن في    1500مراحل مع زيادة الطاقة اإلنتاجية من  

طن في اليوم. تم إبرام العقود الخاصة    1850اليوم إلى  

يونيو   في  التعديل  اسكيت  مع  1982بهذا  شركة 

التصدير و  تكلفة  ب  لالستيرد  لخفض  الشرقية  ألمانيا 

في  اإلسمنتالطاقة وتحسين العملية وتلبية الطلب على 

العربية  اإلمارات  وفي  الخصوص  وجه  على  دبي 

تشغيل المصنع بنجاح في فبراير   المتحدة بشكل عام. تم

شركة  1985 اتخذت   ، ذلك  بعد  الوطنية   اإلسمنت. 

السعة من خالل تعديل بسيط في  خطوة أخرى لزيادة 

السخان المسبق للفرن وعملية الحرق وأبرمت عقًدا في  

ألمانيا  ب  دي هامبولت وداجشركة كي اتش  مع 1989

من الكلنكر. تم   مياويطن    2100الغربية إلنتاج حوالي  

من أعمال تعديل الفرن الجديدة      2015في عام  االنتهاء  

المشروع مع  تلقيم   ديمتق ، وتم االنتهاء من  آلة تكليس 

ذات (calciner) الفرن   الحلزونية  التسخين  وآلة 

مع أحدث   (stage preheater 4) األربع مراحل  

ذات يد الكلنكر من خالل تقديم مبرد الكلنكر  تقنيات تبر

 .  (crossbar cooler)القطبان المتقاطعة
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 قيمنا   

 رؤيتنا ورسالتنا والتزامنا 

 النزاهة

 االلتزام و التعهد

 خدمة العمالء

 التطور المستمر

 الجودة

 العمل الجماعي

 االبتكار
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 رسالتنا

تزويد العمالء بمنتجات وخدمات عالية الجودة ، واالستمرار في أن نكون المنتج والمورد الرائد 

 .سمنت في المنطقةلال

 

  رؤيتنا
.استدامة وتنافسية في الصناعةأن نكون الشركة األكثر   

 

  التزامنا
تعزيز رضا العمالء من خالل توفير منتجات وخدمات عالية الجودة من خالل موظفين أكفاء ومدربين  •

 .حدث التقنياتعلى اومطلعين 
 .تعزيز العمل الجماعي وتزويد موظفينا ببيئة عمل آمنة وودية •
 .المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة •
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كةحوكمة الشر  

يتكون مجلس اإلدارة  

أعضاء 7من   

اجتماعات لمجلس  4تم عقد 

1202اإلدارة خالل عام   
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 راشد سيف أحمد الغرير 

 

 رئيس مجلس االدارة 

 مستقل غير  

 غير تنفيذي  

 سنوات  4المدة منذ التعيين األول: 

 رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة تغليف للصناعات يتمتع 

 بمهام إدارية عليا وتنفيذية بمختلف شركات مجموعة سيف الغرير 

 .الصناعية 

 إياد مظهر صالح ملص

 

 رئيس مجلس االدارة   بنائ
 مستقل غير 

 غير تنفيذي 

 سنوات  1المدة منذ التعيين األول: 

ماجستير في إدارة االعمال من جامعة جورج واشنطن بالوال يات  
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة  . المتحدة االمريكية 

شركة الشعفار للمقاوالت العامة   الغرير وعضو في مجالس إدارات 
 وشركة بن داوود القابضة و شركات أخرى عديدة 

 

 الزفين  سهيل جمعةثاني عبد هلل 
 

 عضو مجلس إدارة 

 مستقل 

 غير تنفيذي 

 سنوات  1المدة منذ التعيين األول: 

بكالوريوس علوم الكمب يوتر من جامعة والية كاليفورنيا بالواليات  
نائب رئيس مجلس إدارة االمارات للحلول  . المتحدة األمريكية 

العقارية و ديجيتال ايكونومي سول يوشنزوعضو مجلس إدارة  
 . اماراتك تيكنولوجي سوليوشنز وشركة زاجل لتوصيل الطرود 

 

   سالم على عبد هلل الشرهان

 النعيمي 
 عضو مجلس إدارة 

   مستقل

 غير تنفيذي 

 سنوات  1المدة منذ التعيين األول: 

االمارات العربية  من جامعة  محاسبة و ادارة اعمال بكالوريوس 
عضو مجلس ادارة مركز دبي المالي العالمي والجامعة    .المتحدة

وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم   االمريكية في رأس الخيمة 
 . الصحية

 الوطنية اإلسمنتمجلس إدارة شركة 
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 الوطنية اإلسمنتمجلس إدارة شركة 

 

 رجاء محمد غانم سعيد 

 المزروعي 
 عضو مجلس إدارة 

   مستقل

 غير تنفيذي 

 سنوات   1المدة منذ التعيين األول: 

  بكالوريوس تكنولوجيا معلومات االعمال من كليات التقنية العليا
عضو مجلس إدارة كلية هارفرد لألعمال في الشرق األوسط  

للتكنولوجيا المالية وشركة أفكار  ومشاريع دبي   وشمال افريقيا
 . والتجارة الخارجية  فينتشر والمصرف العربي لالستثمار 

 سنوات  1المدة منذ التعيين األول: 

المدير المالي لمجموعة  . )اقتصاديات األعمال( دكتوراة في الفلسفة 
  فيوتشر مانجمنت ليمتد والرئيس التنفيذي لمكتب العائلة في

 مجموعة المستقبل القابضة. 

 .سنوات   4المدة منذ التعيين األول: 

عبد هللا   مؤسسة عضو في لجنة التدقيق في بنك المشرق ، ومدير
الغرير القابضة ، والرئيس التنفيذي لشركة الغرير العقارية ذ.م.م ،  
والغرير للطاقة ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية اإلماراتية  

 .للتكرير وعضو مجلس إدارة شركة بترول رأس الخيمة 
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مختلفان   العام  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  دور 

واضح   تقسيم  وهناك  يقود  ومنفصالن  للمسؤوليات. 

رئيس مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة ويضمن المشاركة 

والمساهمة الفعالة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة. يتولى  

الشركة   أعمال  جميع  عن  المسؤولية  العام  المدير 

 .واستراتيجيتها وسياستها وإدارتها التشغيلية

 

 عمر عصام عاشو 

 

 عضو مجلس إدارة 

 مستقل 

 غير تنفيذي 

 

سلطان عبد هللا أحمد  

 الغرير 

 

 عضو مجلس إدارة 

 مستقل غير 

 غير تنفيذي 
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 لجنة المراجعة
 

 مجلس  الرئيس  :النعيمي سالم على عبد هلل الشرهان

 عضو  :إياد مظهر صالح ملص

 عضو  ين: ي عبد هللا سهيل جمعة الزفثان

 عضو :عبد هللا أحمد الغرير سلطان

 

 : المهام الرئيسية
 

 .ي للشركةالخارج متابعة ومراقبة المراجع   •

 .مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة •

وإدارة   • الداخلية  والرقابة  المالية  الرقابة  أنظمة  مراجعة 

 .المخاطر للشركة

 .مراقبة مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني •

 

 

 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 مجلس  الرئيس  :روعيرجاء محمد غانم سعيد المز

 عضو  الزفين: ي عبد هللا سهيل جمعة ثان

 عضو   :عمر عصام عاشور

 

 : المهام الرئيسية
 
 

 اإلدارة المستقلين.التأكد من استقاللية أعضاء مجلس  •

لإلدارة  • والمكافآت  والمزايا  المكافآت  بشأن  توصية  تقديم 

 التنفيذية العليا للشركة.

إعداد ومراقبة ومراجعة سياسات الموارد البشرية والتدريب   •

 للشركة. 

 

 

 
 

 لجنة متابعة االستثمار 

 مجلس الرئيس  :إياد مظهر صالح ملص

 عضو  :أحمد الغريرراشد سيف 

 عضو  :ميالنعي  لشرهانسالم على عبد هللا ا 

 عضو  :رجاء محمد غانم سعيد المزروعي
 

 : المهام الرئيسية

 • متابعة استثمارات الشركة. 

 على خطط واستراتيجيات الشركة االستثمارية.  االشراف• 

 • تقييم أداء االستثمار.

 

 

 

 

نظرة عامة على مجلس إدارة شركة  

 الوطنية  اإلسمنت

الوطنية حاليًا من   اإلسمنتيتألف مجلس إدارة شركة  

سبعة أعضاء كما هو مذكور أعاله. جميع أعضاء  

مجلس اإلدارة غير تنفيذيين. من بين أعضاء مجلس  

اإلدارة السبعة ، هناك أربعة أعضاء مستقلين وثالثة  

المادة   لمعايير  مستوفين   ، مستقلين  غير  أعضاء 

الصادر عن    2016لسنة    7( من القرار رقم  40/2)

 .رئيس الهيئة

أعضاء مجلس إدارة  من    ستة من اصل سبعةحاليا ،  

الذكور من  هم  لألسمنت  الوطنية  و عضو    الشركة 

. ومع ذلك ، فإننا نتطلع إلى زيادة  واحد من االناث

في   المرأة  الوطنية    لجانمشاركة  الشركة  حوكمة 

النسائي في مجلس    .لألسمنت  بلغت نسبة الحضور 

لعام  إدارة   لألسمنت  الوطنية    2021الشركة 

14.30 .٪ 

تم تعيين ثالث لجان تابعة لمجلس اإلدارة لالعتناء 

محددة. باإلضافة إلى ذلك ، تم تعيين لجنة   بمهام 

المديرين    3داخلية رابعة مكونة من   أعضاء من 

الوطنية لإلشراف على    اإلسمنتالتنفيذيين لشركة 

ومراجعة  وإعداد  اإلدارة  مجلس  قرارات  تنفيذ 

 .البيانات المالية للشركة

لجان مجلس اإلدارة الثالث وأعضائها مع مهامهم 

 النحو التالي:الرئيسية هي على 

شركة  مجلس إدارة شركة لجان

   الوطنية اإلسمنت



 

الوطنية  اإلسمنتشركة  12  
2021تقرير االستدامة   

 

 

 

  

مة
عا

ة 
ظر

 ن
مة

وك
ح
 ال

ية
يئ
لب
 ا

ية
ع
ما

جت
ال
 ا

 
ق

ح
مل

 ال

 

 

 الوطنية  اإلسمنتبشركة    أصحاب المصلحة

  اإلسمنت تتعامل شركة 

الوطنية مع مساهميها من  

خالل اجتماعات اللجان  

ومجلس اإلدارة والتقارير  

 . الرسمية والتحديثات

 

 :المبادئ التوجيهية

إجراء أعمالنا وفقًا   •
لجميع المتطلبات  

القانونية وأعلى المعايير  
 واألخالقية.  العملية

التخطيط والقيام بجميع   •
الفرص التجارية بطريقة  

الموازنة بين مهنية ، مع 
التعرض للمخاطر  
 والعائدات المحددة. 

تحقيق زيادة مخططة   •
وتدريجية في العوائد  

  المالية ألصحاب 
 الشركة. 

 المجتمع الموظفين  العمالء المساهمين

  اإلسمنت تتعامل شركة 

الوطنية مع عمالئها من 

خالل المنصات اإللكترونية  

والنشرات اإلخبارية  

واستطالعات رضا العمالء  

 .المنتظمة

 :المبادئ التوجيهية

الخدمات التي   قديمت  •
تضيف قيمة للعميل و  

باستمرار تلبي 
المتطلبات والمواصفات  

للسلع   المتفق عليها
 . المختلفة

قبول العقود فقط إذا   •
استطعنا تلبية متطلبات  
عمالئنا وحيثما كانت 
تلك المتطلبات متوافقة  
مع خبرتنا وأنشطتنا  

 التجارية. 

توفير المنتجات   •
والخدمات التي تلبي  

توقعات  وتتجاوز 
 العمالء.

  اإلسمنت تتعامل شركة 

الوطنية مع موظفيها من  

خالل االستبيانات  

والنشرات اإلخبارية وتقييم  

 األداء. 

  

 :المبادئ التوجيهية

التأكد من أن بيئة العمل   •
وظروفه مواتية للعمل  

  مع عدم وجودالفعال 
مخاطر لجميع  

 . الموظفين

توفير مناخ يتيح  •
للموظفين الفرصة  
لتعظيم إمكاناتهم 

والمشاركة الكاملة في  
 تشغيل األعمال. 

  اإلسمنت تتواصل شركة 

الوطنية مع مجتمعها من  

  خالل التطوع ورعاية 

 والقيادة بالقدوة.  المناشط

 

 

 :المبادئ التوجيهية

 

خلق فرص عمل   •
للمجتمع المحلي ودعم  

 . القضايا المهمة

تقليل أي تأثير سلبي   •
من على البيئة ينتج 

 .العمليات التصنيعية

خلق الوعي بشأن   •
 االستدامة. 

لمساعدة في تحويل  ا •
  مركز النفايات من

النفايات وفقا   طمر
لرؤية اإلمارات  

2030. 

الوطنية مع   اإلسمنت تتعامل شركة 

الشراء   ات مورديها من خالل عملي 

واالجتماعات   حسن السلوك ومدونة  

 .وورش العمل

 الموردين 

الشراكة مع موردين موثوقين وتقديم شراكة طويلة   •
 األمد. 

تأكد من امتثال كل مورد لعملية شراء خاصة بشركة  ال •
الخاصة   مدونة قواعد السلوكب الوطنية  اإلسمنت
٪ من  100، امتثل  2021. في عام بالشركة
 بهذه المدونة.  الموردين

ئ  المباد

 التوجيهية
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 ما الذي يهمنا أكثر؟ 
 

 تقييم األهمية النسبية 

الوطنية أهمية التعامل مع أصحاب المصلحة كمفتاح للنجاح ، وأن رحلة االستدامة الخاصة بنا    اإلسمنتشركة    ندرك في

كل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لدينا ،  حيث انها تتاثر و يدفعهاليست رحلة نقوم بها بمعزل عن غيرها.  

من خالل ورش العمل التي    موضوعات األهمية النسبية  بدًءا من موظفينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها. يتم تحديد

المادية وتقديم دعم أفضل   الموضوعات  القضايا أو  العمل هذه هو تحديد أولويات  الهدف من ورش  تعقد بشكل منتظم. 

 مربح.  ،شامل، مستدام، الرئيسية من تحقيق نمو ذكيالموضوعات . ستمكننا معالجة اتإلعداد التقارير واتخاذ القرار

عام  خ استطالع    2020الل  في  والخارجيون  الداخليون  الرئيسيون  المصلحة  لتحديد األ، شارك أصحاب  النسبية  همية 

 ةالموضوعات الرئيسية التي قد تؤثر على الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا. أعطتنا ورش العمل هذه نظرة ثاقبة حول كيف

األمد مع  قوية االستمرار في خدمة وبناء عالقة   لجميع   طويلة  قيمة مشتركة  المقابل خلق  لدينا، في  المصلحة  أصحاب 

 سمنت.المعنيين. توضح المصفوفة التالية أهم الموضوعات ذات األهمية النسبية لشركة الوطنية لإل
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 الوطنية  اإلسمنتالهيكل التنظيمي لشركة 
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 االستدامة البيئية

طن من  الف  9.50 

الوقود البديل استخدم في 
الوطنية  اإلسمنتشركة 

 . 2021عام 

متر مكعب من  الف  208

ستخدم في شركة االمياه 
 عام  الوطنية في اإلسمنت

ا انخفاض و الذي يمثل  2021

 ٪ عن العام السابق. 8.5 بنسبة

01 
 الوقود البديل 

02 
ياه الم  

03 
االنبعاثات  

 الكربونية 

، بلغ معامل  2021في عام 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  

طن من ثاني أكسيد   0.755

،  كلنكرالكربون لكل طن 
وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة  

 ٪ عن العام السابق. 5
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  الوقود و الطاقة
توجد أربعة مصادر رئيسية للطاقة الحرارية في مصنع  

 الوطنية وهي:  اإلسمنتشركة 

 • الفحم )المصدر الرئيسي للطاقة(

 ،وقود بترولي  •

 • ديزل، 

 وقود بديل. •

يوضح الشكل التالي نسبة إجمالي الطاقة المتلقاة من كل 

من   شركة    أنواعنوع  في  المستخدم    اإلسمنت الوقود 

 الوطنية:

 
 

عندما ننظر إلى الطاقة من حيث إجمالي الطاقة الحرارية  

شركة   في  في    اإلسمنتالمستهلكة  األخذ  مع   ، الوطنية 

االعتبار الفحم كمصدر رئيسي للطاقة ، نجد أن إجمالي  

كان حوالي    2021الطاقة الحرارية المستهلكة في عام  

 مليون جيجا جول.  2.61

الكلنكر ، تم تسجيل   جانبمن   الطاقة لتصنيع  استهالك 

في كيلو كالوري / كجم من الكلنكر في المتوسط    756

 . 2021 عام

 ه اياستهالك الم

الماء عنصر حيوي في أي صناعة ، فهو يستخدم بشكل 

شركة   في  العمليات الوطنية    اإلسمنتأساسي  في 

العمليات    .  العامةواالستخدامات    التصنيعية يستخدم في 

برج التبريد لتبريد اآلالت.  في  بشكل أساسي    التصنيعية

الغازات  كما   لتبريد  في يستخدم  الغبار  والتقاط جزيئات 

 ثانويةإلى جانب استخدامات   أبراج تكييف غازات الفرن  

المياه في   استهالك  بلغ  الوطنية   اإلسمنتشركة  أخرى. 

ألف متر مكعب وهو ما يمثل    208حوالي    2021لعام  

 ٪ عن العام السابق.8.50انخفاًضا بنسبة 

 

 نظرة عامة على البيئة 

 الوقود البديل و االنبعاثات الكربونية 

وأعرق الشركات    أقدمالوطنية من    اإلسمنتتعتبر شركة  

في دولة اإلمارات العربية   اإلسمنتالرائدة في صناعة  

ذلك،  المتحدة.   الى  استهالك باالضافة  من  التقليل  يعد 

الموارد وإعادة تدوير النفايات من العوامل المهمة لضمان  

رفاهية البشرية في المستقبل. لهذا السبب اتخذت شركة  

التعاون مع   اإلسمنت الرائدة من خالل  الخطوة  الوطنية 

بلدية دبي إلعادة تدوير بعض النفايات الصناعية التي يتم  

ى. يتم إعادة تدوير النفايات إنتاجها من الصناعات األخر

؛ لذلك ، يتم تطبيق نظام    اإلسمنتجنبًا إلى جنب مع إنتاج  

صارم للغاية لمراقبة الجودة لضمان عدم المساس بجودة 

 ( عند دمج إعادة تدوير النفايات.اإلسمنتالمنتج النهائي )

شركة   كثب    اإلسمنتتراقب  عن  االنبعاثات  الوطنية 

باستخدام   اإلسمنتنع  من مص  الصادرة   الكربونية لديها 

(online analyser)    إلى باإلضافة  الغازات.  لهذه 

ذلك ، فإن إحدى النقاط الرئيسية في استراتيجية اإلدارة  

تقليل   في  يساعد  الذي  البديل  الوقود  استخدام  هي 

عن كثب جودة  الشركة . كما تراقب االنبعاثات الكربونية

الهواء ومستويات الضوضاء في المنطقة   التربة وجودة 

هذه   إلجراء  خارجي  مختبر  يعين  حيث  المحيطة 

 االختبارات بانتظام على مدار العام.

رقم   الوزاري  والقرار  الحكومية  اللوائح  إلى  باإلضافة 

لسنة  137) قامت شركة    2012(  الوطنية   اإلسمنت، 

و التوجيهية  مبادئها  بإعادة  بتطوير  الخاصة  سياساتها 

على   حاصلة  فهي   ، ذلك  على  عالوة  النفايات.  تدوير 

أن    ISO 14001شهادة   تؤكد  والتي  البيئية  لإلدارة 

الدولية    اإلسمنتشركة   الممارسات  أفضل  تتبع  الوطنية 

 في عملياتها البيئية.

، تعقد شركة   الطاقة  بأداء  يتعلق  الوطنية   اإلسمنتفيما 

يو إداريًا  الطاقة  اجتماًعا  أداء  مناقشة  تتم  حيث  ميًا 

 ومراجعتها يوميًا.
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للوقود   الرئيسية  التيارات  توزيع  التالي  الشكل  يوضح 

الوطنية في عام    اإلسمنتالبديل المستخدم في فرن شركة  

نفايات    2021 نسبة  أعلى  الكربونلحيث سجلت   غبار 

 . ٪ 23.90بنسبة  االطارات٪ يليها 39.70بنسبة 

 

 

 الوقود البديل 
الوطنية أن تكون من أكثر المصانع    اإلسمنتتطمح شركة  

من  العديد  تنفيذ  تم  لذلك   ، المنطقة  في  للبيئة  الصديقة 

واستبداله   األحفوري  الوقود  استهالك  لتقليل  المشاريع 

على   والحفاظ  الكربون  انبعاثات  لتقليل  البديل  بالوقود 

 .الطبيعيةالموارد 

شركة مصنع  في  تجري  التي  الحالية  المشاريع   بعض 

 الوطنية هي كالتالي:  اإلسمنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استرداد الحرارة المفقودة 

المشتق    اإلسمنتتم تجهيز شركة   الوقود  الوطنية بنظام 

( اإلطارات  الثقيل  TDFمن  بالوزن  التغذية  ووحدة   ،  )

(Pfister يعتمد اختيار استراتيجية التغذية على النوع .)

والسمات الفيزيائية والكيميائية للوقود. بعض أنواع الوقود  

 هذه هي: 

 • المواد الغذائية والشوكوالتة ،

 المنتجات البالستيكية والخرق القطنية• 

 • الشحوم وزيوت النفايات ،

 • اإلطارات وقطع المطاط.

 • الطالء والراتنجات ، 

 • نفايات الورق والكرتون ،

 • الخشب وغبار الكربون والتبغ ،

 أخرى.  مواد• 

 

 و كبس النفايات آالت تمزيق الخشب 

لرؤية شركة   إلى    اإلسمنتوفقًا  التي تهدف  الوطنية 

تقليل الوقود األحفوري وزيادة استخدام الوقود البديل  

إستراتيجية  ، تم وضع  للطاقة  لتوفير مصدر نظيف 

داخليًا عن طريق   العامةأخرى للتخلص من النفايات  

. دخلت هذه الخطة حيز التنفيذ في  الفرنحرقها داخل  

تم    2017أغسطس   من  حيث  من  100التخلص   ٪

تجميع    اإلسمنتشركة  نفايات   يتم  داخليًا.  الوطنية 

و سكن الوطنية    اإلسمنتالنفايات من مصنع شركة  

  الى ثم يتم تغذيتها    وكبسها بجهاز كبس النفايات  العمال

، بلغت   2021. في عام  TRFالفرن من خالل نظام  

النفايات   داخليًا   العامةكمية  منها  التخلص  يتم  التي 

 طنًا.  374حوالي 

باإلضافة إلى ذلك ، تم تركيب آلة لتقطيع األخشاب  

عام   يتم    استخدام لزيادة    2018في  البديلة.  الطاقة 

كوسيلة لتقطيع قطع كبيرة من الخشب إلى    ااستخدامه

مسحوق ناعم يتم تغذيته من خالل وحدة تغذية وزن 

Pfister . 

 

 

 النفايات الصناعية المعدنية المستخدمة كمواد أولية 

ا الصناعية  النفايات  من شركات مختلفة ويتم  لناتجة  هي 

دمجها مع المواد الخام. يتم خلط النفايات مع المواد الخام 

خلط    و يكونبطريقة محسوبة قبل معالجتها في المصنع.  

نوع   مواد سيحدد  الذي  الكيميائي  لتركيبها  وفقًا  النفايات 

 .ستخلط معهاالمادة الخام التي 

للح القابلة  )غير  الصناعية  المخلفات  اجمالي  رق(  يقدر 

شركة   في  عام    اإلسمنت المستهلكة    2021الوطنية 

  .ألف طن متري.  22بحوالي 

 

مة
عا

ة 
ظر

 ن
مة

وك
ح
 ال

ية
يئ
لب
 ا

ية
ع
ما

جت
ال
 ا

 
ق

ح
مل

 ال



 

الوطنية  اإلسمنتشركة  17  
2021تقرير االستدامة   

 

 من حيث إجمالي الوقود البديل )القابل للحرق( المستهلك

الفرن ، تم   النفايات في  تسجيل أعلى نسبة من استخدام 

طن متري. هذه الكمية الف    9.50بكمية    2021في عام  

حوالي   تبلغ  حراري  إحالل  نسبة  من  8.55تعادل   ٪

.  2021إجمالي الطاقة الحرارية المطلوبة للفرن في عام  

الرسم البياني التالي يوضح كمية الوقود البديل المستخدم  

و    2018نية بين عامي  الوط  اإلسمنتفي مصنع شركة  

إلى جانب اإلحالل الحراري الذي تم تحقيقه في    2021

  . ذلك العام

 

 

 انبعاثات البيت األخضر الكربونية 

في تقليل غازات االحتباس  اإلسمنتتتمثل إحدى النتائج المباشرة الستخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة في مصانع 

 .الحراري نتيجة تقليل الوقود األحفوري

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهالك الوقود  االحتباس الحراري ، تشمل انبعاثات 1 رقم بالنسبة للنطاق 

جيجا   623.27الوطنية  اإلسمنت، بلغ إجمالي االنبعاثات من مصنع شركة  2021الحجر الجيري. في عام  وتكليس

 .جرام من ثاني أكسيد الكربون

، تشمل انبعاثات غازات الدفيئة االنبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء المشتراة أو المكتسبة. في    2 رقم بالنسبة للنطاق 

الوطنية ، تم تسجيل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة من الكهرباء المشتراة لعام  اإلسمنتشركة 

 .جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون 40.67لتكون  2021

، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  2021من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بإنتاج الكلنكر. في عام  

طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الكلنكر ، وهو ما يمثل انخفاًضا  0.755الوطنية  اإلسمنتالمسجلة لشركة 

.٪ عن العام السابق5بنسبة 
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 االستدامة االجتماعية

  435إجمالي عدد الموظفين 

 .2021في عام 

ساعة  12,200إجمالي 

 . 2021تدريب عام 
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   و تنوعهم اعداد الموظفين

شركة   تنوع    اإلسمنتتدرك  أن  من الوطنية  الموظفين 

حيث عوامل متعددة مثل الجنس والعمر مهم لتسهيل النمو  

المستدام والمربح والمسؤول. كشركة متنامية، نحن نبحث  

باستمرار عن المواهب الجديدة مع العقول ذات الخبرة. 

عام   الموظفين   2021خالل  عدد  إجمالي  تسجيل  تم   ،

ليكون   بينهم    435لدينا  ٪ ذكور و  99.30موظفًا. من 

العليا  0.70 المستويات  في  التمثيل  أن  إال  إناث.   ٪

حوالي   كان  و  20والتنفيذية  لإلناث   ٪80  ، للذكور   ٪

في   أكثر  النسبة  هذه  لزيادة  طرق  عن  نبحث  ونحن 

متوسط   واإلناثالمستقبل.  للذكور    و  متساو    التعويض 

 .الوطنية يعملون بدوام كام  اإلسمنتموظفي شركة  جميع  

، تم تسججججيل النسجججبة المئوية للتغيير في    2021في عام 

٪. جاء هذا االنخفاض في  -2.44  بنسجبة  عدد الموظفين

 عدد الموظفين بشكل طبيعي ألسباب عديدة. 

 أوالً ، تشتهر شركة اإلسمنت الوطنية بارتفاع معدل

 االحتفاظ بوظفيها خالل اكثر من خمسون عاًما من

 التشغيل ، وكان معظم الموظفين معها طوال الرحلة

 بأكملها مما أدى إلى زيادة نسبة الموظفين المتقاعدي ن

 وترجم ذلك إلى انخفاض في عدد الموظفين خالل فترة

 السنتين الماضيتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موظفينا 

الموظفين هم نقاط   اإلسمنتفي شركة   الوطنية ، نعتبر 

قوتنا. نحن نفهم كيف يُترجم رضا الموظفين إلى تأثيرات  

إدارة   تعمل  الشركة.  على  مباشرة  واجتماعية  اقتصادية 

الموظفين الفعالة أيًضا على تحسين االحتفاظ بالموظفين 

الشاملة. نحن مدينون بالكثير من   واإلنتاجية والمشاركة 

الت إلى  أظهره  إنجازاتنا  الذي  والشغف  والتصميم  فاني 

موظفونا. اتخذ موظفونا مبادرات االستدامة الخاصة بنا 

ومسؤول.  مستدام  بشكل  النمو  من  تمكيننا  بغرض 

وبالتالي، نحن ملتزمون بضمان بيئة عمل آمنة ومرضية  

الرعاية   سياسة  وضع  تم   ، السياق  هذا  في  لموظفينا. 

ة الخاصة بنا مع  الصحية وسياسة البيئة والصحة والسالم

لضمان   السالمة  ومكتب  البشرية  الموارد  إدارة  جهود 

بيئة  لتوفير  نبذل جهوًدا متواصلة  رعاية موظفينا. نحن 

بناء  في  يساعد  مما  وتطورهم  لنموهم  لموظفينا  مواتية 

حياتهم المهنية. نهدف إلى االستمرار في تحسين أدائنا مع  

وب والتفاعل  الموظفين  مشاركة  على  رامج  التركيز 

  التدريب وما إلى ذلك. 
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هذه المبادئ ، يوجد نظام رسمي إلدارة المخاطر المهنية 

من   وخارجية.  داخلية  تدقيق  عمليات  شكل  في  ومتابعة 

برنامج  بتشغيل  لدينا  السالمة  قام مكتب   ، أخرى  ناحية 

إلى صفر   الوصول  إلى  يهدف  بالسالمة  االلتزام  يسمى 

 .لألشخاصضرر وإصابة 

دولة   لوائح  بنا  الخاصة  والسالمة  الصحة  سياسة  تتبع 

 ISO-14001 اإلمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك 

ومعايير أفضل الممارسات الدولية. تغطي السياسة جميع 

الموظفين والمقاولين والزوار في جميع وحدات اإلنتاج  

  ، العمل  وورش  العمال  إقامة  وأماكن  المكاتب  ومباني 

واألمراض بهد واإلصابات  الحوادث  جميع  منع  ف 

المهنية. نعرض أيًضا نشرات السالمة وملصقات مخاطر  

السالمة في المناطق اإلستراتيجية حول مصانعنا للتأكيد 

 .على أهمية الصحة والسالمة

 (EHSO) يتولى فريق مكتب البيئة والصحة والسالمة

والسالمة لدينا.  مسؤولية اإلدارة اليومية ألنظمة الصحة  

عا بالنسبة    2021  مفي  اإلصابة  معدل  تسجيل  تم   ،

ليكون   العاملة  القوى  إلى    ذلك  وترجم  ٪0.23إلجمالي 

خالل   الموظفين  عدد  في  السنتين انخفاض  فترة 

طوال   معهاالتشغيل ، وكان معظم الموظفين  .الماضيتين

الموظفين   نسبة  زيادة  إلى  أدى  مما  بأكملها  الرحلة 

 .المتقاعدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كان له االثر    (Covid-19)، فيروس كوفيد المستجد  ثانيًا

شركة   مما لم يمكن على السوق والقطاع الصناعياالكبر  

بتعيينات    اإلسمنت االنخفاض  هذا  تعويض  من  الوطنية 

جديدة. ومع ذلك ، لم يتم تسريح أي موظف نتيجة لتأثير  

(Covid-19)  التعين لموظفين االداراة ,. تم تسجيل نسبة

٪ من  6.15بنسبة    2021لعام    المتوسطة و ما دونها  

  إجمالي عدد الموظفين وجميعهم من الذكور.

 الصحة و السالمة

بنا   الخاصة  المهنية  الصحة والسالمة  يتم تطبيق سياسة 

هذه    في جميع أقسام الشركة. المبادئ األساسية التي تحكم

المحتملة  على  تقوم   السياسة المخاطر  وإدارة  اكتشاف 

نشاطنا   عن  وتوليد الناشئة  الداخلية  واتصاالتنا    المهني 

ثقافة عمل آمنة وصحية. من المهم أيًضا البحث باستمرار 

العمل  ظروف  وتحسين  المخاطر  لمنع  حلول  عن 

الصحة والسالمة. من أجل تطبيق   لتشريعات  واالمتثال 

 هذه المبادئ ، يوجد نظام رسمي إلدارة المخاطر المهنية
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 موظفين لل المزايا المقدمة
لموظفي   المزايا  من  عدد  تقديم  الإلسمنت  يتم  شركة 

  الوطنية, و هي كالتالي:

يتم تزويد جميع الموظفين بالتأمين الطبي الذي يغطي   •

بالعمل  المتعلقة  اإلصابات  أو  الصحية  القضايا  جميع 

بالعمل   المتعلقة  الطبية. عالوة على  وغير  والفحوصات 

الصحة   مكتب  ينفذها  شهرية  توعية  حملة  لدينا  ذلك، 

والسالمة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في  

 ذلك الصحة والمخاطر داخل مكان العمل وخارجه. 

حق بمثابة    مكافأة نهاية الخدمة• تعتبر مزايا التقاعد مثل  

انين دولة اإلمارات . يتم توفيره وفقًا لقولجميع الموظفين

 العربية المتحدة.

بعدد ايام   • يحق للموظفات الحصول على إجازة أمومة

الى  دولة  لألإجازة    يوًما  45  تصل  لقوانين  وفقًا  مومة 

إلى   المتحدة ويمكن تمديدها  العربية  يوًما   45اإلمارات 

 وفقًا لموافقة اإلدارة. عند اللزوم أخرى

ل األدنى  الحد  قواعد  اتباع  يتم  المحلية  •  بشركة  ألجور 

من  الوطنية  اإلسمنت أعلى  للموظفين  أجور  دفع  ويتم   ،

الحد األدنى المحلي لألجور. الجدارة هي المعيار الرئيسي 

فرص العمل المتساوية عن طريق   نشجعللتوظيف. نحن  

 ونوفر أجًرا متساويًا للنساء والرجال.  عملية التوظيف

وفقًا   ُمصنَّف  سفر،  بدل  الموظفين  جميع  يُمنح  لرتب • 

 الشركة ، ويُدفع وفقًا لمعدالت السوق السائدة.ب  الموظفين

في   اإلقامة  لسياسة  وفقًا  للموظفين  اإلقامة  توفير  يتم   •

. إذا لم يتم توفير سكن ، يتم تزويد الوطنية  اإلسمنتشركة  

الخا األجور  درجات  تحدده  إقامة  ببدل  صة  الموظفين 

منهم. يتم توفير النقل المجاني لجميع رتبة كل موظف  ب

 الموظفين المقيمين في إمارة دبي.

دفع   يتم  للموظفين    حافز •  الربح  سنوي  على  معتمدا 

،    2021وفقًا لقرار مجلس اإلدارة. في عام    و  السنوي

فايروس كوفيد    بسبب تأثير  حافزلم يتم اإلعالن عن أي  

على القطاع الصناعي. ومع ذلك    covid-19  المستجد  

بانتظام خالل العقد الماضي. في عام    الحوافز، تم إعطاء  

 يعادل شهًرا واحًدا.  حافزا، تم منح كل موظف  2019

 

 جوائز الخدمة الطويلة
شركة الموظفين الذين يقضون أكثر من عقد مع    إهداءيتم  

"جوائز الخدمة الطويلة". هناك فئتان    الوطنية    اإلسمنت

  25  جائزة ال  عاًما و  15  جائزة اللهذه الجوائز ، وهي  

 عاًما. تُمنح الجائزة للموظفين بغض النظر عن درجاتهم 

 الوظيفية

 ر المهني التدريب والتطوي

ساعة عمل    12200حوالي    استغالل، تم    2021في عام  

. كانت  سمنتالوطنية لإل  جميع موظفي مصنع  تدريبفي  

مبادرة والتي   تدريبية  أكبر   ، التصنيع  في  التميز  هي 

 و  lean manufacturing    تضمنت مبادئ التصنيع

Total Productive Maintenance    مختلف عبر

 خارجية صناعية  ندوات    كما تم حضورمستويات اإلدارة.  

 على نطاق واسع من قبل الموظفين. عن طريق اإلنترنت  

الموظفين تقييمات منتظمة لألداء والتطوير  يتلقى جميع 

الموظفون ومديروهم   يحددالوظيفي. في بداية أي عام ،  

مؤشرات أداء رئيسية محددة يعمل عليها الموظف على  

هذه  على  بناًء  الموظفين  مراجعة  وتتم   ، العام  مدار 

 ييس. المقا

البشرية   الموارد  فريق  يقود   ، الجدد  للموظفين  بالنسبة 

عاًما  باإنشاء   تعريفيًا  حديثابرنامًجا  يتبعه للمنضمين   ،

يغطي التدريب كما    تدريب خاص تنظمه األقسام الفردية.

التعريفي أيًضا إرشادات مفصلة من مكتب البيئة والصحة  

لموظفي   والسالمة فيما يتعلق بالصحة والسالمة في العمل

. يتم أيًضا تزويد المبتدئين الجدد بنسخة من الجدد  المصنع

الموظفين   قواعد سلوك   اإلسمنتالخاص بشركة  مدونة 

. عالوة على ذلك ، يتلقى جميع الموظفين الجدد  الوطنية

 مراجعة األداء عند االنتهاء من فترة االختبار. 

 ترفيه الرياضة وال

من   كبير  جزء  العامةيتمثل  أن لل  الصحة  في  موظفين 

يعيشوا حياة نشطة تتضمن ممارسة الرياضة، لذلك قدمت 

ترفيهية    اإلسمنتشركة   مرافق  في    الوطنية  للموظفين 

  ، العمال  المصنع وسكن  من  يتضمنكل  ذلك صالة    و 

تنس الريشة ملعبو  كرة طائرة ملعب رياضية و
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شركة    ملعبو   تنظم  كما  القدم.  الوطنية   اإلسمنتكرة 

رياضية   منتظمةبطوالت  وكرة   بصورة  الشطرنج  في 

القدم   لالريشة والكريكيت وكرة  ذلك  الموظفين و  تحفيز 

  عقليًا وجسديًا.

 

 

 

 

 

 
 

 المشاركة المجتمعية
شركة   للطالب    اإلسمنت تقدم  داخلي  تدريب  برامج  الوطنية 

الموهوبين من الجامعات المحلية والدولية وتستضيف جوالت  

تعليمية لمصنعناتعليمية للطالب مع   الى زيارات    .باالضافة 

تلهم هذه المبادرة الجيل القادم الذي قد يرغب في العمل  

 شركة كما شاركت . في المستقبل اإلسمنتفي صناعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورعت في العديد من المبادرات البيئية   الوطنية    اإلسمنت

التي نظمتها بلدية دبي مثل مبادرات "مكاننا ، كوكبنا ، 

 ."مسؤوليتنا" و "نظفوا العالم

إدراج شركة   تم   ، ذلك  إلى  الوطنية   اإلسمنتباإلضافة 

في  تساعد  حيث  دبي  لبلدية  معتمدة  تدوير  إعادة    كجهة 

دبي    تحقيق من    من  ٪ 100  تحويلفي  رؤية  النفايات 

الوحيد في    اإلسمنتطمر النفايات ، كونها مصنع  ساحات  

 ها .عادة تدوير النفايات وإدارتإل رؤية دبي مع 
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 الملحق

 مؤشرات رئيسية  3

(ESG) 

مبادرة العالمية ال فهرس

  (GRI) إلعداد التقارير
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 مؤشرات األداء
ات   الحوكمة مؤشر

 
2020 2021 GRI  الرقم المرجعي ل GRI   مؤش 

 المبيعات 

183 147.5 

201-1 

ي المبيعات )مليون درهم( 
 صاف 

 )مليون طن(  اإلسمنت  0.744   0.85

 الكلنكر )مليون طن( 0.300 0.444

 )ألف طن(  االحجار  0.92 5.30

 المواد 

1.01 0.81 

301-1 

 )مليون طن(جميع القطاعات  -إجمالي إنتاج الكلنكر 

 جميع القطاعات )مليون طن( - اإلسمنتإجمالي إنتاج  0.74 0.85

 جميع القطاعات )مليون طن(  -إجمالي استهالك المواد الخام  1.43 1.60

3.77 2.93 
301-2 

ي معدل إحالل المواد الخام البديلة 
 )٪( اإلسمنتإنتاج  ف 

 جميع القطاعات )ألف طن(  -الموارد المشتقة من النفايات  31.30 44.2

 المالي 

183 147.50 
  

 اإليرادات )مليون درهم( 

 الرب  ح / الخسارة )مليون درهم(  48.97 (3.39)
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ات اإلجتماعية  المؤشر
 

 

2020 2021 GRI  الرقم المرجعي ل GRI   مؤش 

 العاملة القوى  

0.70 0.23 
403-2 

 معدالت اإلصابة )٪( 

 حاالت الوفاة )٪(  0 0

100 100 

102-8 

 الموظفي   بدوام كامل )٪(

ي )٪(  0 0
 موظفون بدوام جزئ 

 دوران الموظفي   واالحتفاظ بهم 

7.50 7.70 
401-1 

 اإلجمالي )٪(
 معدل دوران الموظفي  

 التوظيف )٪( 6.15 1.13

 االجمالي لكل الموظفي   )ساعة(عدد ساعات التدريب  404-1 12,200 12,500

 التنوع: القوى العاملة النسائية 

20 20 

405-1 

 مستوى اإلدارة العليا )٪( 

 مستوى غي  إداري )٪(  0.44 0.44

ي القوة العاملة اإلجمالية )٪(  0.68 0.67
 النساء ف 
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ات البيئية   المؤشر
 

2020 2021 GRI  الرقم المرجعي ل   GRI   مؤش 

 النفايات وإعادة التدوير 

12.15 9.49 

306-2 

اق ي تم التخلص منها  النفايات الخطرة القابلة لالحير
 )ألف طن(  التر

ي تم التخلص منها )ألف  21.80 32.05
 طن(النفايات المعدنية الخطرة التر

ي اكسيد الكربون 
 انبعاثات غاز ثائ 

ي أكسيد الكربون المحددة  305-4 755 796
 ( كلنكر)كجم / طن   الكلي  - انبعاثات ثائ 

801 623 305-1 
ي أكسيد   1 رقم لنطاقل الكربون تبعا  إجمالي انبعاثات

)ألف طن من ثائ 
 الكربون( 

 وتوليد الطاقة الجاهزة والخاصة( واالحجار و  اإلسمنت)

48 41 305-2 
ي أكسيد    2الكربون تبعا للنطاق رقم  إجمالي انبعاثات

)ألف طن من ثائ 
 الكربون( 

 الطاقة 

13.34 11.32 

302-1 

 جميع القطاعات )ميغاواط ساعة(  -إجمالي استهالك الطاقة 

 )مليون جيجا جول( جميع القطاعات  -إجمالي استهالك الوقود  2.62 3.16

 إنتاج الكلنكر )كيلو كالوري / طن الكلنكر(  757 750

 مزي    ج الطاقة الحرارية إلنتاج الكلنكر )٪(   

 الفحم الجاف )ألف طن(  100.47 113.63

ول 0.35 0.4  )ألف طن(  البير

 الوقود البديل )ألف طن(  9.49 12.15

 المياه 

228 208 

306-1 

 جميع القطاعات )ألف مير مكعب(  -استهالك المياه إجمالي 

 (مير مكعبإمدادات المياه البلدية )ألف من مياه الرصف الصحي المعالجة  122 139

ب 41 34  (مير مكعبالبلدية )ألف  من  مياه الش 

 من مصادر المياه األخرى )ألف مير مكعب( 45 54
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 الوطنية ش.م.ع.  اإلسمنت شركة 

 3دبي القوز رقم 

 ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة.  4041ص. ب 

 3388885-04هاتف:  

 3388886- 04الفاكس: 

www. Nationalcement.ae 

Cement@nationalcement.ae 
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���������������������Ͳ�ᓀᘌቦ�ጤዟᓗᓾ�ᕕ�ቹቲᎻቦ�ᓆቦ�ኸቨᓆጳ�ቲᒯቲᎊቲᏽ�ᓀᘭᏕቲᎊቧ��ᓭቦ�ᓗ᎐Ꮃ�ᒢᑻᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�͘�



 

�
 

�ውͲ�ዟቨ�ጕጤᎳቺቲᎳቲᑿኤ���ᕔቨ�፸ᑩዱᑻᒻጳቨጕ�Ꮃ� ᢝ
ᡨᣎᑢቨᕙዡ�ቺጤᏽᓀᒙ፭ᑢቨ�ᑛ�ᑿᑢቨቲᑢᘭ��ᓀϮϬϮϭ�͗�

�
Ͳ �ቨጕቧ�፸ᑩዱᑻ�ጤᏽᎳ�።ᕔቨ�ᓀᐛ ᡫᣃ�ᒻጳ�Ϳ�ᓀᘭᒙᓗᑢቨ�ኹᒙᑿϱ��Ϳ�ᑷቲᎳ�ᑛᕙዡ�ቺቲᎳቲᑿኤዟቧ�;ϮϬϮϭ��͗� ᢝᣠቲኤᑢቲ��;�
�

ᒃᏸፅᑢቨ�Ꭻቲᑿኤዟᕕቨ�ጅᅱᅱᅱᅱᗫጳቲ�ጳᓗ᎐ዲᑢቨ�ጕጤᎳ��ᓀᑢቲᓗᑢቲᗷ�ጳᓗ᎐ዲᑢቨ�ጕጤᎳ�� ᡧ ᢕᣌኣᓹቲᎼᑢቨ�ᔹቲ᎐Ꮃᕕቨ�ᔹቲᑿ።ቦ�

ϭ�ϭϬ��ͭϬϱ��ͭϮϬϮϭ�ᔹቲ᎐Ꮃቦ�ᓀᎻᘘ። Ͳ�ͲͲ 

Ϯ�Ϭϲ��ͭϬϲ��ͭϮϬϮϭ�ᔹቲ᎐Ꮃቦ�ᓀᎻᘘ። Ͳ Ͳ 

ϯ�ϭϭ��ͭϬϴ��ͭϮϬϮϭ Ꮋᘘ።ᓀ�ቦᔹቲ᎐Ꮃ Ͳ�Ͳ 

ϰ�Ϭϳ��ͭϭϬ��ͭ�ϮϬϮϭ�ᓀኤ።��ቲ᎐Ꮃቦᔹ Ͳ�ጤᘭ፭ᑢቨᒻ��ᢝᣘᓆጳፆᑿᑢቨ�ጤᘭᎻ።�ᒃᒐቲᎴ�ጤᑿዲᑻ�ᔹቲዟጳ�ͭ 

ϱ�ϭϬ��ͭϭϭ��ͭϮϬϮϭ�ᓀኤ።��ቲ᎐Ꮃቦᔹ�Ͳ�ᘭ፭ᑢቨ��ͭ�ጤ፣ቨጳ።�ጤᎼᑢቨ�ጤᑿዠቦ�Ꮹᘭፅᗫᖁ�

�
ዎͲ�ጕᕕቨ�፸ᑩዱᑻ�ቺቨጳቨፅᏸ�ጕጤᎳ�ፅᗫᖁᑿኤᑢቲᗷ�ቺጳጤᎉ� ᢝ

ᡨᣎᑢቨ�ᒻጳቨ�ᑛᕙዡϮϬϮϭ��͗�
�
Ͳ �ᕕ�ጤዟᓗᓾ�͘ 

 
ዏͲ��ᒇቲᘭᑻቨᓆ�ᑷቲᒳ�ቺቲᎉቲᎏኤዡ�ᕔቨ�፸ᑩዱᑻᏸ� ᢝ

ᡨᣎᑢቨ�ᒻጳቨጕቲ�ᑷᒳ�ቲ�ᓆቦ�፸ᑩዱᑿᑢቨ�ᔹቲ᎐Ꮃቦ�ጤዠቦᓀᘌጥᘭᏟᒙኤᑢቨ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᕙዡ�ᑷቲᎳ�ᑛϮϬϮϭ��፸ᑩዱᑿᑢቨ�ᒢᑻ�᎖ᗫᖔᏟ�ᣢᎳ� ሑᔹቲᒙ��Ꮓᑻ
᎖ᗫᖔᏟኤᑢቨ�ᓀᘭዠᕙᎉᓆ�ᒻጤᑻ�ጤᘌጤዲ�͗�

�
Ͳ ��ᓗᓾ�ᕕ�ጤዟ�͘ 



 

�
 

�
�ጕ�Ͳ�ᕓቨ�Ꮓᑻ�ኹᑿ� ᢝ

ᡨᣎᑢቨ�ቺᕙᑻቲᎻኤᑢቨ�ᑰᘭᎉቲᏟኤ�ᒇቲᘭᓀᏸᕙᎻᑢቨ�ቺቨ�Ꮛቨፅ�ᑿᑢቨ�ቹቲዲᎉቦͿᎏᑢቲ;ጄ��ᑷቲᎳ�ᑛᕙዡϮϬϮϭ��͗�
�

ᑷ�ᘭ�ᏋፅᎣᑢቲᗷ�ᒇቲᕙᎻᑢቨ�ᓆ�ᓀᏸ�ᘭኣ�ጄᔏᎊᓗᎻᕙᎻᑢቨ�ᓀ�ᓀᏸ��ᑰᑻቲᎻኤᑢቨ�Ꭻᖔᒐ�ᑢቨ�ᓀᑿᘭᏸ�ᑰᑻቲᎻኤ���
1,000��ᒃᒯጳጕ�

1�ቺቨᔹቲ፮ᙏᕘᑢ�ፅᗫᖁᎼᑢቨ�ᓀᐛ ᡫᣃͲ��ᑷ�ᑷ��ᓀᒐቲ።ፅዳᑩᑢ��ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ��Ꮓᔏ�ኹᒙᑿ።ቦ-�።ጳ�ᑷᓗᗫጳቲዱᘌቧᓀ�2,606 

2�ᑩᑢ�ፅᗫᖁᎼᑢቨ�ᓀᐛ ᡫᣃ� ᢝ ᢔᣍጕ�ቺቨጳቲᏽᎻ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ��ᒻጳቨጕᕔቨ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�᎐Ꮃ��፸ᑩዱᑻ�ᓗ�ᒻጳቨጕᕔቨ�።ቦ�Ꮓᔏኹᒙᑿ�4�

3�ቺቨᔹቲ፮ᙏᕘᑢ�ፅᗫᖁᎼᑢቨ�ᓀᐛ ᡫᣃ�ʹ��ቺቲዱኤᒙᑿᑢቨᑷ�ᑷ��ᓀᘭᙬᒙᑿ።ᕓቨ��ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ኹᒙᑿ።ቦ�Ꮓᔏ�643�

4 �ᓆ�ቺቨጳቲᑻᕔቨ�ᓀᑢቲ�ᑷ��ᓀᗫጳቲዱኤᑢቨ�ᑷ��ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ᑻᓆ�ᑷᓗ።ጳᏄᑢቲᘘ�ዱᘌቨᗫጳቲᓀ�241�

5 ዟቲዲᑻ�ᓀᐛ ᡫᣃͿ�ᓀᎊᓆፅᑢቨ�ፅ��ፘ���ᑷ�;ᑷ።ᑩᓀᒙᎣ�ᑿᎳ�ᒇቲ��ፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻ��ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ቨᓗᑿᑢቨᑿᑢቨ�ጕቧ�ᒻጕጳᓗ�ᓀᎊᓆፅᑢቨ�ᣠ�22�

6 � ᡫᣃͿ�ᓀᎊᓆፅᑢቨ�ፅዟቲዲᑻ�ᓀᐛᑷ�ᑷ��ፘᑩ።�;Ꭳ�ᒇቲᑿᎳ�ᓀᒙ�ᑻᑿ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲ��ጕቨᓗᑿᑢቨ�ᔹቨ ᡫᣃ�(20)�

7 ᑿ።ቦ�ᓀᐛ ᡫᣃ�ፅᗖᖁ�ኹᒙ���ᒻጕᓆጤዲᑿᑢቨʹ��ᓀᗫጳᓗᒳᑿዟ�ᒇቨጕᓗ፭ᑢቨ�ቲᑿᑻᓀ።ጳ�፭ᑢቨ�ቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔ��ᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᒻጳቨጕ�ᑢቨ�ᒢᑻ�ጤᓹቨᓗᏟᑢቨ�ቺቨጕቨፅᓾቨᎄፅᏽ�12,079�

8 �ፅᗖᖁ�ኹᒙᑿ።ቦ�ᓀᐛ ᡫᣃ���ᒻጕᓆጤዲᑿᑢቨʹ�ᗫጳᓗᒳᑿዟ�ᓀጕᓗ፭ᑢቨ�ᒇቨ�ᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᒻጳቨጕ�ᓀᑩᘭᑻጴ�ᓀᐛ ᡫᣃ�ᎄፅᏸ�316,000�

9 ቨ�ᓀᒐቲ።ፅዳᑢቨ�ᓀᐛ ᡫᣃᓀᘭᗖᖁᎻᑢ��ᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ��ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓀᒐቲ።ፅዡ�(1)�

10 ᓀእᓾጤዲᑢቨ� ᢝ
ᡧᣍቲᘘᑿᑢቨ�ᓀᒐቲᘭᎉ�ᓀᐛ ᡫᣃ�ᑷ�ᑷ��ᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ᒻፅᎣᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒻጳቨ�ᑻጤዡ�ቺቲ�(214)�

11 ቺቨᔹቲ፮ᙏᕘᑢ�ፅᗫᖁᎼᑢቨ�ᓀᐛ ᡫᣃͲ��ᑷ�ᑷ��ᓀᒐቲ።ፅዳᑩᑢ��ᓗ᎐Ꮃ�ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ᣢᎳ�ᒻፅᎣᘭ፭ᑢቨ�ᓀ።ጳቲᑿᑻ�ᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᒻጳቨጕ�� ᡫᣃ�ጕቨᓗᑿᑢቨ�ᔹቨ�(22) 

�



 

�
 

Ͳ�ቨᘭᒳᑢᑢቨ�ᑰᜓ� ᢝᣥᘭᎤᒙኤᑢᑩ�͗ᓀᐛ ᡫᣄ 
 

�
�

�ጳ�Ͳ���ᔹቨጳጤᑻᑢቨ� ᡫᣄ�͗ᓀᐛ�
�

ᒃ።ᕕቨ��ኸᎏᒙᑿᑢቨ��ᡧ ᢕᣌᔏᎻኤᑢቨ�ጅᅱᅱᅱᅱᗫጳቲ��ቺᕕጤᘘᑢቨᓆ�ኸቨᓆፅᑢቨ�ᎫᖔᑿዱᑻᓀᎳᓗᏕጤᑿᑢቨ��ᑛᕙዡ
2021Ϳᒯጳጕ�;ᒃ�

�ᖔᑿዱᑻᑢቨ�Ꭻ��ᓀᎳᓗᏕጤᑿᑢቨ�ቺቯᏕቲᜓᑿ
�ᑷቲᎻᑢ2021�ͿBONUS�;ᒃᒯጳጕͿ;�

Ꮃ�ᓭፅዡቦ�ቺቯᏕቲᜓᑻ�ᓭቦ ᔏᓀᘭ�
ᑢ�ᑷቲᎻᑩ2021��ᐂዲኤ፭ᘻ�ᓆቦ

ᑻ�ሑᢿᘘᏽኤ፭�
ᘘᎳ�ጤᑿዲᑻ�ᕚ�ጤᑢቨ�ጤᑿዠቦ�ፅᗫᖁᎼ�ᑢቨ�ፅᓾጤᑿᑢቨᑷቲᎻ�ϭϵϳϴ�1,910,000 -�Ͳ�

�ዎᖔᒐ�ጤዱᑻ�ጤᑿዲᑻ�ᓾጤᑻቨ�ፅᑢ�ᑰᑿᎻᑿ�ϭϵϵϴ�414,400�-�Ͳ�

� ᢝᣒቲᘘᎳ�ፅᒯᓗዟ�� ᢝᣠቲᑻ�ፅᓾጤᑻ�ϭϵϴϱ�588,190�-�Ͳ�

�ኹᏸᓖᑻ�ᒇቨᓗᎊጳ�ጤᑻ�ፅᓾ��� ᡫᣄᑿᑢቨ�ቺቲᎳᓆ�ϭϵϴϯ�333,000�-�Ͳ�

ᕚ�Ꮹᘭ።�ጤᘭ።�ቺቲᎻᘭኣᑿᑢቨ�ፅᓾጤᑻ�ϮϬϬϵ�293,320�-�Ͳ�

�ᒇᓗᒙᔏᑻ� ᢝᣥ፣ቨጳ�ᒻፅᓾጤᑻ��ᓗᑿᑢቨᓀᗫ ᡫᣄᛞᑢቨ�ጕጳቨ�ϮϬϭϮ�327,523�-�Ͳ�



 

�
 

Ϳϰ��;ጤᑻ��͗ᑢቨ�ᐂᏸ�ጳቲዳᑢቨ�ቺቲᗷቲ፭ዲ� ᢝ ᢔᣐ�͗�
�
�����ᐂᏸጤᑻ�ᒢᎳ�ᒻጥᘘᒐ�ᒻጕቲ፭ᑩᑢ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ቺቲᗷቲ፭ዠ�͗ ᡧ ᢕᣌᑿᒯቲ፭ᑿᑢቨ�
�
Ͳ����ኹ፭ᙏጳቦ���ᓆ��Ꮔᒐᓗᗫ� ᢔᣂᜧቦ�ᓬጤዠቧ� ᢝᣦ��ᑿᑢቨ�ቺቲ ᡫᣄᑢቨ� ᢝ

ᡧᣚ�ᓀᘭᒙᒳቲᎻᑢቨ�ᑢዠቨᓆ� ሗጤᎻᓆ�ᒃ��ᓬ ᢔᣂᑢቨ�Ꮓᅱᅱᗖጳᕓቨ�ᒢᑻ�ᒻጤ��ጤᎻ� ᢝᣦᓆ��ᓀᑿᎤᒙᑻᓀᘭᑿᑢቲᎳ��ᑻ�ᒢᑻ�ᒇᓗᐯኤ�ዱᑿ�ᓗ�ᕓቨ�ቺቲ ᡫᣄᑢቨ�ᒢᑻ�ᓀᎳ�ᔹቲ᎐Ꮃ�ᑢቨ�͘�ᛳᓹፅᑢቨ�ፅᏽᑿ�ቨ� ᢝᣓᑢቲᎻᑢ� ᢝᣥ��� ᢝ
ᡧᣚ�ቲᒳᑢ��� ᢝ

ᡧᣚ�ᒇጤᒙᑢ ቲᎣᗫᖁ�ቲᘭᒐ�ፅᏽᑿᑢቨ�ቲᑻቦ�ᅩ
�ፅᑢቨ�� ᢝ

ᡧᣚ�ቲᒳᎳፅᏟᑢ� ᢝᣓᛳᓹቺቲᘌᕕᓗᑢቨ����ᐇጳᓗᗫᖔᔏᒐ� ᢝ
ᡧᣚ�ᏃᏽᘭᏕ�ᓀᘭᐯᗫᖁᑻᕓቨ�ᒻጤዲኤᑿᑢቨϱ���ፅᗫᖔᐯ።�ᒃᘌቲ��ᓀᐛ ᡫᣃ�ጤዟቨᓗኤᓆ��Ꮔᒐᓗᗫᓆ�ኹ፭ᙏጳቦ��ጳቦ� ᢝ

ᡧᣚቲᒙᑻ�ᏃᅱᅱᗖᏟኤ�ᒃᑢቲᎻᑢቲᗷ�ᐂ��ᣠቧ�ቲᒯጳᓆጤᗷ�Ꭻᖁϯϯ��ᐯᑻ�ᎃᓗᎏዳᗖᓆ�ᓀᏽᎣᒙᑻ� ᡫᣄᑢቨ�ኸኤ�� ᢝ ᢔᣍጕ� ᢝ
ᡧᣚ�ᓀᐛᔏᏕᏸ�ᒻጤᎳቲᏽᗷ� ᡧ ᢕᣂᑿኤ��ᓀᗫᖔ

�ᒃ᎐�ᑻᒳ�ᡧ ᢕᣌᔏᒙᑿኤᓾ�� ᢔᣂዳᗷ�ᒇᓗᎻኤቨᓆ�ቺቨ።ᎻᏟᐛᓆ�ᓀ�ቲᑻᓆ�ᓀᘭᑢቲᎳ�ቺቨᔹቲ��Ꮃ�ጤᗫᖂᓾ�ᒢϱϬ��
᠍
ቲᜓᗫ ᡫᣃ��

᠍
ቲᘭᑿᑢቲᎳ�͘�

�
ቹͲ��ᕓቨ�ᒇቲᘭᜓኤᑢቨᓆ�ቹቲᎻቨ�Ꮹᘭᑢቲᑢቨ�ᐂᏸጤᑻ�ቲᒳᑻጤᏸ� ᢝ
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- ��ᘌቺቲᎳቲᑿኤዟቨ�ጳᓗ᎐ዠ�ᓭጥᘭᏟᒙኤᑢቨ�፸ᛳᓹፅᑢቨ�ᒢᑻ�ኸᑩᎣ�ᒇቦ�ᓀᒙዱᑩᑢ�ጴᓗዱ�ᑢቨ�ᓀᒙዱᑢᐂᔏᏸጤኤ.�
 
ϰ�ʹ ᑢቨቺቲᘭዠᕙᎏ�͗ 
Ͳ��ᑰᘘᏸ�ᒢᑻ�ᓀᎊᓗᏟᑻ�ᐂᔏᏸጤኤᑢቨ�ᓀᒙዱᑢ�ᓭቦ�ᣢᎳ�ᑛᓗᎏዲᑩᑢ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᑢᓆᓖ፭ᑿᑢቨᓆ�ᎄፅᎼᑢቲᗷ�ᐂᑩᎻኤᓾ�ቲᑿᘭᏕ�ቲᒳዟቲኤዲ�ቺቲᑻᓗᑩᎻᑻᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᒻጳቨጕቧ�ᒢᑻ�ቺቲᘭ.�

 
ϱ�ʹ �͗ቺቲᘭᑢᓆᓖ፭ᑿᑢቨ�

�;ቦͿ� ᢝᣢዡቨጤᑢቨ�ᐂᔏᏸጤኤᑢ�ፅᑢቨᓆᓀᗷቲᏸ�͗ 
Ͳ��ᓀᎻዟቨፅᑻ�͘ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ቲᒳ�ᓀᘭᎉᓗኤᑢቨᓆ� ᢝᣢዡቨጤᑢቨ�ᐂᔏᏸጤኤᑢቨ�ᓀᎣዡ�ᓀᎻዟቨፅᑻ�ᑩᑢ� ᢝᣥᘭᎤᒙኤᑢቨ�ᑰᜓᘭᒳᑢቨቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ᒷᗷ�ᓀᘭᎉᓗኤᑢቨᓆ� ᢝᣢዡቨጤᑢቨ�ᐂᔏᏸጤኤᒻጳ.�
Ͳ���ቨጕቦ�ᒻᔹቲᏟᐛ�ᒢᑻ�ጤᜧተኤᑢቨጕጳቨᓗᑿᑢቨ�ᓀᘌቲᏟᐛᓆ� ᢝᣢዡቨጤᑢቨ�ᐂᔏᏸጤኤᑢቨ�ᔹ. 
Ͳ��ዟቨፅᑿᑢቨᑢቨᓆ�ᓀᎻ�ᓆቦ� ᡧ ᢕᣌᔏᎻኤ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ᓀᘭᎉᓗኤᎳ�ፆᑛ�� ᢝᣢዡቨጤᑢቨ�ᐂᔏᏸጤኤᑢቨ�፸ᛳᓹጳ. 
Ͳ�  ᓀᑢᓗኣᏽᑿᑢቨ�ቺቲᘭᎉᓗኤᑢቨ�ጥᘭᏟᒙ�ᓀᘘᏸቨፅᑻᓆ� ᢝᣢዡቨጤᑢቨ�ᐂᔏᏸጤኤᑢቨ�ፅᗫጳቲᏽ�ᓀᎻዟቨፅᑻ.�

 
�;ቹͿ�͗ᓀᘭᑢቲᑿᑢቨ 

- �ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ᒷᗷ�ᓀᘭᎉᓗኤᑢቨᓆ�ᓀᐛ ᡫᣄᑩᑢ�ᓭጳᓆጤᑢቨ� ᢝᣠቲᑿᑢቨ�Ꮓᎊᓗᑢቨ�ᓀᎻዟቨፅᑻ. 
- �ቨፅᑻ� ᢝ

ᡧᣚ�ቺቨ ᢕᣂᔏᎼ�ᓀᘌተᗷ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ᓀᘭᎉᓗኤᑢቨᓆ�ᓀᎻዟᓀᘭᙫ።ቲዲᑿᑢቨ�ቺቲ።ቲᘭ፭ᑢቨ. 
- ��ጃᓹቲኤᒙᑢቨ�ᓀᎻዟቨፅᑻᓀᏽᏸጤᑿᑢቨ�ᓀᗫᖔᒙ፭ᑢቨ�ᓀᘭᑢቲᑿᑢቨ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ᓀᘭᎉᓗኤᑢቨᓆ. 
- ���ቹቲᎣዡ�ᓀᎻዟቨፅᑻᒻጳቨጕᕘᑢ� ᢝ ᢔᣐጳቲዳᑢቨ�ቺቲᗷቲ፭ዲᑢቨ�ᐂᏸጤᑻ�ኤᑻᓆ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ጕጳᓆጥᘭᏟᒙኤᑢቨ�ᓀᎻᗷቲ.�
 

ᑢቨ�;ውͿ�͗ ᢝ ᢔᣐጳቲዳᑢቨ�ᐂᔏᏸጤኤ 
- �፮ᚽ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ᣠቧ�ᓀᘭᎉᓗ�ᏃᏕጳ�ᑛፆᎳ�ᓆቦ� ᡧ ᢕᣌᔏᎻ�ᒇተ� ᢝ ᢔᣐጳቲዳᑢቨ�ቺቲᗷቲ፭ዲᑢቨ�ᐂᏸጤᑻ. 
- �ፅᑻዟቨ�ᓆ ᡫᣄᚽ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ᓀᘭᎉᓗኤᑢቨᓆ�ᓀᎻ�ᑢᕕቨ�ᡧ ᡨᣂᏳቲᎣᒐᓆ�ᑷቨ�ᐂᔏᏸጤኤᑢቨ. 



 

�
 

- ᏽ�ᓀᘭᎳᓗᎊᓗᑻᓆ�ᓀᘭᑢᕙᏽኤ።ቨ�ᒃᘭᔏ� ᢝ ᢔᣐጳቲዳᑢቨ�ቺቲᗷቲ፭ዲᑢቨ�ᐂᏸጤᑻ. 
- �Ꮓᑻ�Ꭻቲᑿኤዟᕕቨ�፭ዲᑢቨ�ᐂᏸጤᑻ� ᢝ ᢔᣐጳቲዳᑢቨ�ቺቲᗷቲ�ᣢᎳ�ᒳኤ፮ᏸቲᒙᑻ� ᢝ

ᡧᣙᘘ ᓾ�ᒷᒐቦ�ᓀᒙዱᑩᑢቨ�ጤᏽኤᎻ�ᓀᑩᎉ�ቺቨ�ᑰᓹቲ፭ᑻ�ᓭቦ�ᓀ፮ᏸቲᒙᑿᑢ�ᓭᓗᒙ።�ፗቲ።ቦቲ. 
- � ᡧ ᢕᣌᔏᎻ�ᣢᎳ�ᓀᏽᏕቨᓗᑿᑢቨ�ጳቲዳᑢቨ�ቺቲᗷቲ፭ዲᑢቨ�ᐂᏸጤᑻ� ᢝ ᢔᣐ�ቺቲᗷቲ፭ዲᑢቨ�ᐂᔏᏸጤ�Ꮛᕙዳᗷ�ቺቲᑻጤዡ�ᓀᘌᕓ�ᑢቨᓆᑿቲᒳ�ᓀᏽᑩᎻኤᑿᑢቨ�ቺቯᏕቲᜓ.�
 
Ϳ�;ጕ�͗ᓬፅዡቦ�ቺቲᘭᑢᓗᔊ፭ᑻ 
-�ቲ᎐�ᓭቦ�ኸᒙዱኤᑢ�ᓀᏸᕙᎻᑢቨ�ቺቨ�Ꮛቨፅᕓቨ�ቺᕙᑻቲᎻᑻ�Ꮓᔏᑿዟ�ᓀᎻዟቨፅᑻጄᑢቲᎏᑿᑢቨ� ᢝ

ᡧᣚ�ቹጳ. 
-�ᡧ ᢕᣌᏟᎠᓗᑿᑢቨ �ᒢᐯᑿ � ᢝ ᡨᣎᑢቨ �ቺቲᏟᑢቲዳᑿᑢቨ �ᒢᎳ�Ꭼᕙᗷᕔቨ �ᓀ።ቲᘭ።�ᣢᎳ�ᓀᏽᏕቨᓗᑿᑢቨᓆ �ᓀᎻዟቨፅᑻ� ᢝ

ᡧᣚ �ᓀᑩᑿኤዲᑿᑢቨ �ቺቲᝏቲᒳኤᒐᕕቨ �ᒢᎳ�ᓀᗫᣄᚽ�Ꭼᕙᗷᕔቨ �ᒢᑻ ���ᓆቦ �ᓀᘭᑢቲᑿᑢቨ �ፅᗫጳቲᏽኤᑢቨ �ᓀᘭᑩዡቨጤᑢቨ �Ꭷᗷቨᓗ᎐ᑢቨ��ቦ��Ꮓᎊᓆᓆ�ᓬፅዡቦ �ቲᘌቲ᎐ᏸ �ᓭቦ �ᓆ��ᔹቨፅዟᕔ�ቺቨᔹቨፅዟቧ
ቲᏽᘭᏽዲቺቲᝏቲᒳኤᒐᕕቨ�ᒿጥᒯ�ᒇተ፮ᚽ�ᓀᑢጕቲᎳᓆ�ᓀᑩᏽኤ፭ᑻ�ቺ. 

-ቲእኤᑻቨ�ᓀᘘᏸቨፅᑻ�ጤᎳቨᓗᏽᑢ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᑛ� ᢝ ᡧᣎᒳᑿᑢቨ�ᐇᓗᑩ፭ᑢቨ. 
- ᏳቲᎣᒐ� ᢝ

ᡧᣚ�
᠍
ቲᘘ።ቲᒙᑻ�ᒿቨፅ�ቲᑿᘘ፭ዠ�ᒻጳቨጕᕘᑢ�ᒻጳᓗ፮ᑿᑢቨ�ᒃᘌጤᏽ��ᓀᒙዱᑢ�ᓀᏟᘭᎠᓆ�͘ᐂᔏᏸጤኤᑢቨ 

- ᓀᒙᑻቨ ᡧ ᡨᣂᑻ�ቺቨᓗᒙ።�ቻᕙነ�ᒻጤᑿᑢ�ᓀᒙዱᑩᑢቨ�ᑰᘭᐯ፮ᘻ�ᒃኤᓾ��ᑻ፸ᑩዱᑿᑢቨ�ᒻጤᑻ�Ꮓ. 
- �ዱᘌቧ�ᓀᘭዟጳቲዳᑢቨ�ᒻጤᎳቲ፭ᑿᑢቨ�ͭ�ᒻጳᓗ፮ᑿᑢቨ�ኸᑩ�ᓀᒙዱᑩᑢ�ጴᓗ��ቨ�ኹᒐቲᑩዱᑻ�ᒢᑻ�ᓀᏽᘘ፭ᑻ�ᓀᏽᏕቨᓗᑿᗷ�ቲᒳቲᘘዟቨᓆ�ᔹቨጕᕓ�ᓀᗫጳᓆ ᡧᣅᒻጳቨጕᕔቨ�፸. 

�
�ጕͲ��ᓀᒙዱᑢ�ቺጤᏽᎳ�ᐂᔏᏸጤኤᑢቨᓀነᕙነ�ቲᎳቲᑿኤዟቨቺ���ᑷቲᎳ�ᑛᕙዡϮϬϮϭ��ᣢᎳ��ኤᑢቨ�ᓗዲᒙᑢቨ� ᢝᣠቲ���͗�
�

ᒃᏸፅᑢቨ��ቲᑿኤዟᕕቨ�ጅᅱᅱᅱᅱᗫጳቲᎫ�ጳᓗ᎐ዲᑢቨ�ጕጤᎳ�᎐ዲᑢቨ�ጕጤᎳᗷ�ጳᓗ�ᓀᑢቲᓗᑢቲ��ᕕቨ�ᔹቲᑿ።ቦ�ᡧ ᢕᣌኣᓹቲᎼᑢቨ�ᔹቲ᎐Ꮃ�

ϭ�ϯϬ��ͭ�Ϭϲ��ͭϮϬϮϭ�᎐Ꮃቦ�ᓀᎻᗖጳቦ�ᔹቲ Ͳ�ͲͲ 

Ϯ�Ϭϵ��ͭϬϴ��ͭϮϬϮϭ��ᔹቲ᎐Ꮃቦ�ᓀᎻᗖጳቦ Ͳ Ͳ 

ϯ�Ϭϴ��ͭϭϭ��ͭϮϬϮϭ�ᓀነᕙነ�ᔹቲ᎐Ꮃቦ Ͳ �ᡧ ᢕᣌᏕፆᑢቨ�ᓀᎻᑿዟ�ᑰᘭᒳ።�ᕚ�ጤᘘᎳ� ᢝ
ᡧᣍቲነ�ͭ�ጤᘭ፭ᑢቨ 

�
�
�



 

�
 

Ϳϲ;�ᘭ፣ ᡨᣂᑢቨ�ᓀᒙዱᑢ�͗�ቺቲዲᑢቨᓆቺቯᏕቲᜓᑿ��͗�
�
ቦ - ፸ᛳᓹጳ�ᒢᑻ�ጳቨፅᏸቧ�� ᡨᣂᑢቨ�ᓀᒙዱᑢ�ᓆ�ቺቲዲᘭ፣ᜓᑿᑢቨቺቯᏕቲ�ᔏᑢᓆᓖ፭ᑿᗷᒳኤ�ቲ�Ꮃ�ᓆ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ� ᢝ

ᡧᣚ�ᓀᒙዱᑩᑢቨ�ᑷቲᎤᒐ�ᒢᒢᎳ�ᒳኤᎻዟቨፅᑻ�ቲ��ᒳᑩᑿᎳ�ᓀᘭᑢᕒ�ቲ�ᒳኤᔏᑢቲᎻᏕ�ᒢᑻ�ጤᜧተኤᑢቨᓆቲ: 
�
���ፅᏽ� ᢝᣘᓆጳፆᑿᑢቨ�ጤᘭᎻ።�ᒃᒐቲᎴ�ጤᑿዲᑻ�ᔹቲዟጳ�ͭᒻጤᘭ፭ᑢቨ�ᓀᒙዱᑢ�፸ᛳᓹጳ�ᜓᑿᑢቨᓆ�ቺቲዲᘭ፣ ᡨᣂᑢቨቺቯᏕቲ��ᒳኤᔏᑢᓆᓖ፭ᑿᗷ�ቲ��ᑩᑢቨ�ᑷቲᎤᒐ�ᒢᎳኤᎻዟቨፅᑻ�ᒢᎳᓆ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ� ᢝ

ᡧᣚ�ᓀᒙዱᒳ�ቲ�ᒳᑩᑿᎳ�ᓀᘭᑢᕒ�ቲ�ᒳኤᔏᑢቲᎻᏕ�ᒢᑻ�ጤᜧተኤᑢቨᓆ�͘ቲ�
�
ቹ��Ͳ���ᔹቲ᎐Ꮃቦ�ᔹቲᑿ።ቦ� ᡨᣂᑢቨ�ᓀᒙዱᑢ�ቺቲዲᘭ፣ᅩቺቯᏕቲᜓᑿᑢቨᓆ�ᎉቲᎏኤዡቨ�ᒇቲᘭᗖᓆቲᒳ�ቲᒳᑢ�ᓀᑩᓗᑿᑢቨ�ᑷቲᒳᑿᑢቨᓆ�ቲ�͗�
�

ᒃ።ᕕቨ�ᓀᏟᎏᑢቨ�ᓀᔊᏟᑢቨ��ኸᎏᒙᑿᑢቨ�

� ᢝᣘᓆጳፆᑿᑢቨ�ጤᘭᎻ።�ᒃᒐቲᎴ�ጤᑿዲᑻ�ᔹቲዟጳ�ͭᒻጤᘭ፭ᑢቨ �ᒻጳቨጕቧ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ �ᑰᏽኤ፭ᑻ�ᓭጥᘭᏟᒙ� ᢕᣂᎴ�ᓗ᎐Ꮃ ᓹጳ�ቲ፭ᛳ�

�ͭ�ጤᘭ፭ᑢቨቨ�ᓀᎻᑿዟ�ᑰᘭᒳ።�ᕚ�ጤᘘᎳ� ᢝ
ᡧᣍቲነ�ᡧ ᢕᣌᏕፆᑢ �ᒻጳቨጕቧ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ ᎐Ꮃ�ᓗᎴᓭጥᘭᏟᒙ� ᢕᣂ��ᑰᏽኤ፭ᑻ ቨᓗ᎐Ꮃ 

�ፅᑿᎳ�ͭ�ጤᘭ፭ᑢቨ�ጳᓗ፣ቲᎳ�ᑷቲᎏᎳ �ቧ�፸ᑩዱᑻ�ᓗ᎐Ꮃ�ᒻጳቨጕ ᎐Ꮃ�ᓗ� ᢕᣂᎴ�ᑰᏽኤ፭ᑻ�ᓭጥᘭᏟᒙ� ቨᓗ᎐Ꮃ 

�
�ውͲ�� ᡨᣂᑢቨ�ᓀᒙዱᑢ�Ᏻቲእᔏᑻ፣ቺቯᏕቲᜓᑿᑢቨᓆ�ቺቲዲᘭ�͗�

�
ϭͲ��ቨ�ᓀᒙዱᑢ�ᒢᑻ�ᎄፅᎼᑢቺቯᏕቲᜓᑿᑢቨᓆ�ቺቲዲᘭ፣ ᡨᣂᑢቨ�͗ 

��ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑿᑢ�ᓀᎻᗷቲኤᑢቨ�ቺቯᏕቲᜓᑿᑢቨᓆ�ቺቲዲᘭ፣ ᡨᣂᑢቨ�ᓀᒙዱᑢᑻ�ᒻጤᎳቲ፭ᑻ�ᣠቧ�Ꮛጤᒳ፸ᑩዱ��ᑢᓆᓖ፭ᑻ�ᔹቨጕቦ� ᢝ
ᡧᣚ�ᒻጳቨጕᕔቨ�ቲ᎐Ꮃቦ�ᓀᘭᑢᕙᏽኤ።ቨᓆ�ጄᔏ፣ፅ� ᢝ
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�ᡧ ᢕᣌ፭ዠ� ᢕᣂኣ፣�ፅᜧቨጴ��ፅᓾጤᑻᓆ� ᢝᣠቲᑻ�ᐂᏸጤᑻ�ᒷᗷቲᏸፅᑢቨ�ᒻጳቨጕቧ��ᒷᘭᑩዡቨጤᑢቨ�ᑻ�ᒻጳቲዱ�ፗᓗᗫጳᓗᑢቲᜓᗷᘘ።ቲዲᒷ�ቲᎳͿ�ᑷϭϵϵϬ;�ኸ።ቲዲᑻ�ᒻጕቲᒳ፣��ᓗᒐቲᏸͿ�ᑷቲᎳ� ᢝ
ᡧᣍ�ϭϵϵϳ��;�

ᘌቨጤᑢቨ�ጤᘘᎳ�ᣢᎳ�ጤᑿዠቦ��ᒃ��ᑛቲእኤᑻቧ�Ꭷᗷቲᎊ�፭ᛳᑢͿ�ᑷቲᎳ�Ᏻᓗᏽዠ�፸ᙏቲϮϬϬϵ��;�

�ᕕቨᓆቲኤᚏ�Ꮃጴ�ᡧ ᢕᣌ፭ዠ�ጤᑿዲᑻ�ኸᘭ�ኸ።ቲዲᑻ�ᗷፗᓗᗫጳᓗᑢቲᜓ��ᒷᘘ።ቲዲᑻ�ᒻጳቲዱͿᑷቲᎳϭϵϵϯ�;�



 

�
 

� ᏸፅᑢቨ�ᑷቲᎤᒐ�ᒢᎳ�ᒷኤᔏᑢᓆᓖ፭ᑿᗷ�ᒻጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�ፅᏽᘌ� ᢝ
ᡧᣚ�ᓀᘭᑩዡቨጤᑢቨ�ᒷᗷቲ�ᓀᗷቲᏸፅᑢቨ�ᒻጳቨጕቧ�ᒇቦᓆ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨቨጤᑢቨᘭᑩዡ�ᓀቲᗷᑿኤᑿᑢቨ�ቲᒳᑻቲᒳᑿᗷ�ኹᑻቲᏸ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢ�ᓀᑩእ�͗ ᢝᣠቲኤᑢቲᗷ� 

�
�Ϳϭ�ቨ�ᒢᑻ�ᐂᏽዲኤᑢቨ�ᅱ��;ᑻቲᎻᑢቨᓆ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᑷቨ ᡧ ᡨᣂᑢ�ᕕቨᓆ� ᡧ ᢕᣌᒐቨᓗᏽᑢቨ�ᑷቲᜓዠቲᗷ�ቲᒳᔏᏕ� ᡧ ᢕᣌᑩᎤᒐᓀᑿ��ᑛᓗᑿᎻᑿᑢቨ�ቺቨጳቨፅᏽᑢቨᓆ�ቲᒳ�͘� 
�ͿϮ��ᓆ�ቺቲ።ቲᘭ፭ᑢቨ�Ꮓᎊᓆ�ᅱ��;�ᓗᏽᑢቨ�ጕቨጤᎳቨ� ᢝ

ᡧᣚ�ᑷጤዳኤ፭ᘻ� ᢝ ᡨᣎᑢቨ�ᓀᘭᑩዡቨጤᑢቨ�ቺቨᔹቨፅዟᕕቨ�ᓀᘭᑢቲᑿᑢቨ��ᒃᓹቨ�͘��
�Ϳϯ�ᏽᑢቨ�ᓀᎻዟቨፅᑻ�ᔹቨፅዟቨ�ᅱ��;ᒃᓹቨᓗ�ᑢቨቲᑿᘭᑢ�ᣅቲᒙᎳ�ᣢᎳ�ᑰᑿኤ፮ᘻ� ᢝ ᡨᣎᑢቨᓆ�ᓀ�ᓀᗷቲᏸፅᑢቨᎳ�ᓀᗷቲᏸፅᑢቨ�ቲᒳᔏᏕ�ቲᑿᗷ�ᓀᘭ።ቲ።ᕕቨ�ᓆ�ᓀᘭᑢቲᑿᑢቨ�ᒇᓆᓖ፮ᑢቨ�ᣢ�ፅቲዳᑿᑢቨ��ᒻጳቨጕលᓆ�ቺቲᘭᑩᑿᎻᑢቨ�͘�
�Ϳϰ��;�ጳቨጕᕔቨ�፸ᑩዱᑻ�Ꭼᕙᗷቨ�ᅱᒻ��ጃᓹቲኤ ᒙᔏᐯᑿᓆ�ᓀᘘᏸቨፅᑿᑢቨ�ᑛቲᑿᎳቨ�ጳቨጕቨ�ᓀᘭᑢቲᎻᏕᓆ�ᓀᘭᑩዡቨጤᑢቨ�ᓀᗷቲᏸፅᑢቨ�Ꮓᎊᓆ�ᒃᘭᔏᏽ�ᒢᑻ�ᒷ�ፅቲዳᑿᑢቨ�ᒻ�͘��
�Ϳϱ��;Ͳ��ᓀᘌቦ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᒷዟቨᓗ�ᒃᑢ�ᕙᜓ፮ᑻ�ቺᕙዡᑛ��ᑷቲᎳϮϬϮϭ�͘�
�Ϳϲ�ᗷቨ�ᒃ�ᅱ�;፸ᑩዱᑻ�Ꭼᕙ��ጕᓗዟᓆ�ᑷጤᎻᗷ�ᒷᒐቲዱᑢ�ᓆ�ᒻጳቨጕᕔቨᏸᓗኤᑻ� ᢕᣂᎴ�ᓀᓹጳቲ�ᏋᓆፅᎠ�Ꮓᎊᓗᑢቨ�ᣢᎳ�ᓭፅᒯᓗዟ�ᑰᜓ፮ᚽ�ቺፅነቨ�ᓀᎻᑢቨቲᑿᐛ ᡫᣄᑩᑢ� ᢝᣠᓀ��͘��
�Ϳϳ��;�ቨ�ቺጤᎳቨ�ᅱᓀᘭᑩዡቨጤᑢቨ�ᓀᗷቲᏸፅᑢቨ�ᒻጳቨጕ��ᑷቲᎻᑢ�ᓀᑿᓗዲᑢቨ�ፅᗫᖁᏽϮϬϮϭ��͘��
�
� �ጕጤᎳቲᏽኤᑢቨᎏᑢቨ�ፅᗫጳቨ�ᒻጳቨጕቧ�ᒢᑻ�ᒻጳጕቲ�ᓀᗷቲᏸፅᑢᓀᘭᑩዡቨጤᑢቨ�͗ 
�

����������ᓗᓾ�ᕕ�ጤዟ�͘�
�
ͿϭϬ�;ቺቲᏟᑢቲዳᑿᑢቨ�͗��͗�
�
���ቲᏟᑢቲዳᑻ�ᓀᘌቦ�ጤዟᓗ�ᕕ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᣢᎳ�ቺ�ᑷቲᎳ�ᑛᕙዡ2021�͘�
�
Ϳϭϭ;�ᒯቲ፭ᑻ�͗��ᑷቲᎳ�ᑛᕙዡ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᓀᑿ2021��ᑢቨ�ᓀᘭᑿᒙ� ᢝ

ᡧᣚᑿኤዱᑿᓀᔊᚏኣᑢቨ�ᣢᎳ�ቲᏟዲᑢቨᓆ�Ꮓ�͗�
�

�

Ͳ��ᒇቧ��Ꮛጤᒳᑢቨᑢቨᓀᐛ ᡫᣄᑢ� ᢝᣓᛳᓹፅ�ᑿ።ᕔቨ�ᓀᘭᒙᓗᑢቨ�ኹᒙᎫ͘ᑷ͘ፘͿ��ͭ �;�� ᢝ ᢔᣍጕᗷ�ᑰእᑿኤᓾቲ፭ᑿᑢቲᗷ�ᓀᑿᒯ�ᓀᘭᒐቨፅᑿᎻᑢቨ�ᓀ᎐ᒳᒙᑢቨ� ᢝ
ᡧᣚ�ᓀᑢቲᎻᏕ��ᒻጳᓗᎏ�ᑢቨ� ᢝ ᡨᣎ��ኣᙬ�ኺᘭዠ�ᒻጤዲኤᑿᑢቨ�ᓀᘭᗖᖁᎻᑢቨ�ቺቨጳቲᑻᕔቨ�ᓀᑢᓆጕ�ቲᒯቲᒙ�ᒇቦᓀᎳቲᒙᎉ�ቨ�ᒢᑻ� ᢔᣂኤᎻ�ኹᒙᑿ።ᕔቨ��ቺቲᎳቲᒙᎏᑢ

� ᡨᣂ።ᕔቨ�᎐ᒳᒙᑢቨ�ᑷቲᘭᏽᑢ�ᓀᑿᒳᑿᑢቨ�ᓀᘭዱᘭቨᒐቨፅᑿᎻᑢቨ�ᓀቨ�ᓀᘭ�ጕᕙᘘᑢቨ� ᢝ
ᡧᣚ�ᓀᑩᑻቲ፮ᑢ�͘�

�
Ͳ��ቺጕቲኤᎳቨ��ᕓቨ�ᓀᐛ ᡫᣃ�ጥᘭᏟᒙ�ᓀᘭᒙᓗᑢቨ�ኹᒙᑿ።�ᎃᓗᎏዳᗷ� ᢝ ᢔᣍጕ�ᓀᘌጤᑩᗷ�ፅᑻቨᓆቦ�ᓀᘭᑩዡቨጤᑢቨ�ᓀᏕቲᎤᒙᑢቨ�ቨᓆᓀᘭዟጳቲዳᑢ���ᒻጕቲᗫጴ�ᒃ�ጤᏽᏕ�Ꮓᒙᎏᑿᑢቨ�ᑛᓗዠ�፭ᑻዠቲ�፮ᙬᑢቨ�ᓀᑻ�ᓀᘭዟጳቲዳᑢቨ�ጳቨᓗ።ᕓቨ�ᣢᎳᓆ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᑰዡቨጕ� ᢕᣂዱ��ᓭፅᑢቨ�ᓀᏽᗫᖁ�Ꭻቲᘘቧ�ᒻቲᎳቨፅᑻ�Ꮓ
ᗷዟቦ�ᒢᑻ�Ꭷᘭᏽᒙኤᑢቲᑰ���ᒢᑻ�ጳጤᏸ� ᢔᣂᜧቦ� ᢕᣂᏕᓗ�͘ᒿቲᘭᑿᑢቨ�
�
Ͳ���ᑰᘭᙫ።� ᢝ

ᡧᣚ�Ꮃ�ᓀᎤᏕቲዲᑿᑢቨᅱ�ᓆ�ᓀᔊᚏኣᑢቨ�ᣢ��፸ᛳᓾቲᏽᑿᑢቨ�ᐂᏕᓀᘭᑩዲᑿᑢቨ� ᢕᣂᓾቲᎻᑿᑢቨᓆ��ᓀᘭᑿᑢቲᎻᑢቨᓆ�ጤᗫᓆፆ�ᒃኤᏕ�Ꮓᒙᎏᑿᑢቨ��ᑢ� ᢝ
ᡧᣚቲᎏᑻᑩᎼᘘዲᑩᑢ�ጳቲᑢᓗᑩᘭ�͘ᓀᔊᚏኣᑢቨ�ኺᗫᖔᑩ�ᒇᓆጕ�ᓀ�



 

�
 

ͿϮϭ;�ᑻ�͗ᑩᎻᑻᓗ�ቺቲᒷᑻቲᎳ�͗�
�
Ϳ��ቦ���ᑷቲᎳ�ᑛᕙዡ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᒃᒳ።�ፅᎻ።�;ϮϬϮϭ��͗�

�
�ፅᒳ፮ᑢቨ��ᏳᕙᎴᕔቨ�ፅᎻ።��ᣢᎳቨ�ፅᎻ።��ፅᎻ።� ᡧᣍጕቨ�

�ፅᓾቲᒙᓾ�2.28 ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ�ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ 

� ᢔᣂᏕ�ፅᓾቨ�2.28 ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ 

ፗጳቲᑻ�2.28 ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ�ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ�

ᑰᗫᖁቦ�2.39 2.390 2.380 

ᑻ�ᓗᓾቲ�2.4 2.400 2.380 

ᓗᔏᒐᓗᓾ�2.3 2.300�2.300�

ᓗᔏᑢᓗᓾ�2.3 ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ 

፸Ꭳ፭Ꮄቦ�2.3 ᗷᒇᓆጤ��ᑛᓆቨጤ�ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ�

� ᢔᣂᑿኤᙫ።�2.3 ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ ᒇᓆጤᗷ��ᑛᓆቨጤ 

ᗖᖔኤᜧቦፅ�2.39 2.390 2.390 

� ᢔᣂᑿᏕᓗᒐ�2.24 2.350 1.950 

� ᢔᣂᑿ፭ᛒጕ�2.24 2.240 2.220 

�



 

�
 

ቹͿ���͗�ᒇጳቲᏽᑿᑢቨ�ᔹቨጕᕓቨ�;�

ቨ�ᔹቨጕᕕቲᗷ�ᒇቲᘭᑢ�ᒇጳቲᏽᑿᑢᒃᒳ፭�� ᡫᣄᑢቨ�ᑷቲᎻᑢቨ�Ᏻᓗ፭ᑢቨ� ᡫᣃᓖᑻ�Ꮓᑻ�ᓀᐛ�ቲᘭ�ᒇ�ᓖᑻ�Ꮓᑻ�ᓀᐛ ᡫᣄᑢቨ�ᒃᒳ፭ᑢ�ᒇጳቲᏽᑿᑢቨ�ᔹቨጕᕕቲᗷ� ᡫᣃ�ᏸᎫቲᎣ�Ꮃቲᒙᎏᑢቨᓀ�

��
�

Ϳ��ᑢቨ�ኸ፭ዠ�ᒷᘭᑩᑿᑢቨ�Ꮓᅱᅱᅱᅱᗫጴᓗ�;�ው��Ꭻᖔᒙ�� ᢝ
ᡧᣚ�ቲᑿ�ͭ�ϯϭ���ͭϭϮ���ͭϮϬϮϭ���͗� 

�

ᑷ��Ꭻᖔᒙᑢቨ��ᣢዲᑻ�� ᢝ ᢔᣍፅᎳ�� ᢔᣎᒙዟቦ��Ꭻᖔᑿዱᑿᑢቨ�

ϭ�ቲ ᡫᣃቺ�78.11�й�2.36�й�Ϭ͘ϭϯ�й�80.60�й�

Ϯ�ጕቨፅᏕቨ�11.52�й�7.59�й�Ϭ͘Ϯϵ�й�19.40�й�

ϯ�ዠቲᑻᓗᐯ�ቺ�Ϭ�й�Ϭ�й�Ϭ�й�Ϭ�й�

�Ꭻᖔᑿዱᑿᑢቨ�89.63�й�9.95�й�Ϭ͘ϰϮ�й�ϭϬϬ�й�



 

�
 

��Ϳ�ጕ�፭ᑿᑢቨ�;ቲቨ� ᡧ ᢕᣌᑿᒯᑿᘌ�ᒢᓾጥᑢ��Ϳ�ᒇᓗᑩϱ���ᑛቲᑿᑢቨ�ፗቦጳ�ᒢᑻ� ᡵᣂᜧቦ�ᓆቨ�;�й�͗�
�

�ᒃ።ቨ�፭ᑿᑢቨ�ᒃᒯቲ��ᕓቨ�ጕጤᎳ�ᒃᒳ።�ᓀᑿᒯቲ፭ᑿᑢቨ�ᓀᘘ፭ᙏ�

ᎉቲዳᑢቨ�ፅᗫᖁᎼᑢቨ�ᓀᐛ ᡫᣃᓀ�136,245,302 ϯϳ͘ϵϳ�й�

ᓀᐛ ᡫᣃ��ፅᗫᖁᎼᑢቨ�ጳቲᑿእᙬ።ᕙᑢ�ϭϬϰ͕ϰϭϭ͕ϵϭϬ�Ϯϵ͘ϭϬ�й�

�
�

���Ϳᒫ�ቨ�Ꮓᅱᅱᅱᅱᗫጴᓗ�;�ᡧ ᢕᣌᑿᒯቲ፭ᑿᑢ��Ꮥᓆ� ᢝ
ᡧᣚ�ቲᑿ�ᓀᘭᑩᑿᑢቨ�ᒃዱዲᑢ�

᠍
ቲᏽϯϭ�ͭϭϮ�ͭϭϬϮϮ���͗�

�

ᑷ��;ᒃᒳ።Ϳ�ᒃᒳ።ᕕቨ�ᓀᘭᑩᑻ��ጕጤᎳ��፭ᑿᑢቨ�ᡧ ᢕᣌᑿᒯቲ�Ꮃᓀᐛᓗᑩᑿᑿᑢቨ�ᒃᒳ።ᕕቨ�ጕጤ��ᓀᘘ፭ᙏ�ᒃᒳ።ᕕቨᑻ�ᓀᐛᓗᑩᑿᑿᑢቨቦጳ�ᒢ�ᑛቲᑿᑢቨ�ፗ�

ϭ�ቦ�ᒢᑻ�ᑰᏸϱϬᅩϬϬϬ�165�1,813,271�0.505�й�

Ϯ��ᒢᑻϱϬᅩϬϬϬ�ᒢᑻ�ᑰᏸቦ�ᣠቧϱϬϬᅩϬϬϬ�101�17,310,370�4.824�й�

ϯ��ᒢᑻϱϬϬᅩϬϬϬ���ᒢᑻ�ᑰᏸቦ�ᣠቧϱᅩϬϬϬᅩϬϬϬ�36�50,640,511�14.113�й�

ϰ�ᒢᑻ� ᡵᣂᜧቦ��ϱᅩϬϬϬᅩϬϬϬ�ϳ�Ϯϴϵ͕Ϭϯϱ͕ϴϰϴ�80.556�й�

��
;ᓆͿ���ቨፅዟᕕቨ��ቺቲᏸᕙᎳ�Ꭷᗷቨᓗᎊ�ᒇተ፮ᚽ�ቲᒯቲዳቧ�ᒃ� ᢝ

ᡨᣎᑢቨ�ቺቨᔹ�͗ᒢᗫᖁᑿእᙬ፭ᑿᑢቨ�
�

Ͳ�ኤᗫᓆ�ᒢᗫᖁᑿእᙬ፭ᑿᑢቨ�ቺቲᏸᕙᎳ�ᓀዲᏟᎉ�ᔹቲ፮ᙏቧ�ᒃᑻ�ቲᒳ�ፅᏕᓗ�Ꮓᑻ�ᑛቲᎏᕕቨ�ቺቲᑻᓗᑩᎻ�፭ᑻᎳ�ᑛᓗᔊ�፭ᑿᑢቨ�ቺቲᏸᕙ� ᡨᣂᑢᕕቨ�Ꮓᏸᓗᑿᑢቨ�ᣢᎳ�ፅᏕᓗኤᓾ�ቲᑿ�ᒢᗫᖁᑿእᙬ� ᡫᣄᑩᑢ� ᢝ
ᡧᣍᓆᓀᐛ�� ᢝᣒቲ።ᕕቨ�ᑷቲᎤᒙᑢቨᓆ�ᓀᑿᓗዲᑢቨ�ፅᗫᖁᏽᑩᑢ� ᡫᣄᓀᐛ�͘ 
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