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لمحة حول هذا التقرير  

التركيز على أدائنا في القطاعات  2021 مع  البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام  تفخر مجموعة أركان بنشر تقرير الجوانب 
الرئيسية للجوانب الثالثة. وتجسد كل من النزاهة واألمانة والشفافية الركائز األساسية في عملية إعداد هذا التقرير، إذ نسعى 

إلى توفير رؤى حقيقية حول جميع أنشطتنا وعملياتنا التجارية.

ويتوافق هذا التقرير مع إرشادات اإلفصاح عن الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لسوق أبوظبي لألوراق المالية، بما 
يتماشى مع مؤشرات الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة الـ 31 التي تتوافق مع توصيات مبادرة البورصات المستدامة 
واالتحاد الدولي للبورصات. ويتم تحديد المؤشرات أيًضا وفًقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة. وحيثما أمكن، فقد أشرنا إلى أطر العمل األخرى التي توضح ممارسات أعمالنا. وتغطي هذه األطر كاًل من 
ورؤية   ،2030 أبوظبي  إلمارة  االقتصادية  والرؤية  المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  مبادئ  مثل  والوطنية،  العالمية  األطر 

.2021 الوطنية  اإلمارات 

نطاق التقرير 

يغطي التقرير أداءنا في الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2021.

تشير جميع الكيانات المذكورة في التقرير إلى الشركات التابعة المملوكة لمجموعة أركان، 
والتي تشمل شركة حديد اإلمارات، ومصنع العين لألسمنت ومصنع اإلمارات للطابوق وشركة 

أنابيب )بولي كلوريد الفينيل، والبوليستر المقوى باأللياف الزجاجية واألكياس(.

يغطي التقرير عملياتنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

جميع القيم النقدية في هذا التقرير موضحة بعملة الدرهم اإلماراتي، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

مع اندماج شركة حديد اإلمارات في عام 2021، قدمنا بياناتهم لإلفصاحات الكمية لعام 
2021 فقط. جميع البيانات الكمية لعام 2020 ال تشمل شركة حديد اإلمارات. ولذلك، فإن 

هذه اإلفصاحات ال تشير إلى أي مقارنة. ومع ذلك، فقد قمنا بتضمين المبادرات الرئيسية 
لشركة حديد اإلمارات، حيثما ينطبق ذلك.

لقد اخترنا عدم تعيين طرف خارجي لتدقيق تقرير الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة 
لعام 2021. ومع ذلك، فقد أجرينا عملية ضمان داخلي لتكييف محتوى هذا التقرير ومراجعة 

مصفوفة األهمية النسبية بما يتماشى مع اندماجنا الجديد مع شركة حديد اإلمارات.

ألية استفسارات حول هذا التقرير واالستدامة لدى مجموعة أركان، يرجي التواصل على 
البيانات التالية: السيد/ حمادة إسماعيل

مدير مالى – أنظمة المعلومات
h.ismail@arkan.ae

السنة

الكيانات

البلدان

القيم
النقدية

بيانات
قابلة 

للمقارنة

تدقيق 
خارجي

جهة
االتصال
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االندماج مع شركة 
حديد اإلمارات - مصنع 
متكامل للصلب وكيان 
رائد في القطاع على 
المستوى اإلقليمي 2,881

العدد اإلجمالي
للموظفين

33%
تمثيل اإلناث في مقاعد 

138%
 زيادة نسبة التوطين في 

إجمالي القوى العاملة

29%
التشكيل النسائي في 

مجلس إدارتنا الجديد

 48,857,630
جيجا جول  
من استهالك الغاز 

الطبيعي

صفر
الوفيات في القوى 

العاملة لدينا

100%
االمتثال لمدونة قواعد 

السلوك من قبل
الموردين

12,166,287
درهم إماراتي

االستثمار من أجل 
التخفيف من مخاطر 

المناخ 

100%
االمتثال لمدونة قواعد 
السلوك من قبل القوى 

العاملة

 348,000
درهم إماراتي

االستثمار في المبادرات 
المجتمعية

لمحات عامة عن التقرير لعام 2021
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رسالة الرئيس التنفيذي 

لمجموعة  العام  لهذا  البيئية واالجتماعية والحوكمة  الجوانب  تقرير  تقديم  يسعدني 
حديد  وشركة  أركان  مجموعة  بين  التاريخي  االندماج  مع  تزامنًا  ذلك  ويأتي  أركان. 
اإلمارات إلنشاء أكبر شركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للصلب ومواد البناء 
دولة  صعيد  على  النمو  لتحقيق  قوية  وإمكانات  فعال  إستراتيجي  مقترح  بموجب 

العالمي. والصعيد  المتحدة  العربية  اإلمارات 

لقد واجه العالم عامين مليئين بالتحديات، ولكن في الوقت ذاته، كانت مرحلة مهمة 
لبناء  مشتركة  واحدة  رؤية  نحو  وبلورتها  صياغتها  ُيعاد  وغايات  أهداًفا  راقبنا  حيث 
عالم قادر على مواصلة االستدامة. ولقد كان نهجنا الشامل صوب االستدامة وإدارة 
وسوف  الجائحة.  فترة  أثناء  حتى  الثابت  نجاحنا  مصدر  األعمال  واستمرارية  المخاطر 

يساعد تعزيز عملياتنا الحالية في الوصول إلى مستويات أعلى في تقديم منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة لعمالئنا في 
ظل أي أزمة غير متوقعة.

إعداد  وفًقا إلرشادات  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  للجوانب  مقياًسا   31 أدائنا في  عن  التقرير، كشفنا  وفي سياق هذا 
ودقة  شفافية  إلى  واستناًدا  والسلع.  المالية  األوراق  هيئة  الئحة  بموجب  المالية  لألوراق  أبوظبي  بسوق  الخاصة  التقارير 

القريب. المستقبل  إليه في  نمثله وما نهدف  بما  نتواصل مع جميع قرائنا  أن  نأمل  بياناتنا، 

وال شك أننا فخورون مرة أخرى بمواصلة التميز في أعمالنا مع عدم وجود أي وفيات في مرافق اإلنتاج لدينا في عام 2021 
واالمتثال بنسبة %100 لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا من قبل القوى العاملة والموردين في سالسل القيمة لدينا. وعلى 
الصعيد البيئي، فقد عكفنا على زيادة استهالك الغاز الطبيعي للمساعدة في إزالة الكربون وكرسنا جهودنا لتوسيع نطاق هذا 

التحول عبر أنحاء المجموعة. 

نؤمن بأن موظفينا هم أساس نجاح أعمالنا. وبينما نتميز في تقديم منتجاتنا من أجل تطوير البنية التحتية والنمو االقتصادي 
بشكل أفضل، فإننا ملتزمون بنفس القدر بسلوك العمل األخالقي وتأثيرات الشركات المسؤولة. ولذلك، بينما نتعمق في 
بلورة رؤى إنجازاتنا، فإننا نستكشف باستمرار الفجوات التي يمكننا سدها لمكافأة موظفينا بأفضل ما في وسعنا. وتتمتع 
بالتطور وتحقيق اإلفادة للجميع من خالل تبني  بالغة، ونحن ملتزمون  سالمة القوى العاملة لدى مجموعة أركان بأهمية 

معايير عالية إلجراءات الصحة والسالمة. 

ويمثل التقيد بجوانب االمتثال التنظيمي وما ينطوي عليه الركيزة األساسية لتقدمنا. ونطرح بصرامة السياسات ذات الصلة 
أيًضا  ونجري  بنا.  الخاصة  اإلمداد  أركان وسالسل  داخل مجموعة  التشغيلية  واإلدارة  البيئية  والقوانين  اإلنسان  حول حقوق 
تقييمات سنوية إلدارة المخاطر لتحديد مجاالت االهتمام؛ وبالتالي، إعطاء األولوية من خالل استثماراتنا وجهودنا المبذولة 
للقضايا األكثر أهمية. وقد واصلت لجاننا المختلفة بذل الجهود الواجبة، وفي ضوء المتابعة الدؤوبة والفعالة لخطط العمل، 

فإننا نركز على قيادتنا وامتثالنا في تلك المجاالت.

"إنني أتطلع إلى هذه الرحلة الجديدة لتوسيع التزامات االستدامة لدينا واستكشاف فرص أكبر بكثير لبلوغ غد 
أفضل مدعم بصمودنا. فنحن في فترة تنطوي على العمل، وفي الواقع، لدينا استعداد تام لمواصلة تقديم خططنا 

اإلستراتيجية لتنفيذ اإلجراءات القائمة على تأثيرات قوية."

معالي المهندس / سعيد غمران الرميثي
الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد اإلمارات
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لمحة حول مجموعة أركان 

تأسست مجموعة أركان في 2005 استناًدا إلى رؤية تتبلور في أدائها لدور رئيسي في المساهمة في مبادرة التنويع التي 
تتبناها حكومة أبوظبي لتحقيق رؤية 2030. ويسعدنا أننا اليوم نمثل شركة رائدة ومتكاملة على نطاق واسع، ونقدم التميز 
في تصنيع مواد البناء والتشييد للجهات المحلية واإلقليمية األساسية في مجال البناء. ونقوم بذلك من خالل السعي لتحقيق 

أقصى قيمة لعمالئنا من خالل جودة وموثوقية منتجات ال مثيل لهما.

فمنذ بدايتنا، أصبحنا شركة مساهمة عامة موسعة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تقدم المنتجات والخدمات من 
خالل مشروع جرينفيلد والشراكة اإلستراتيجية مع الشركات المصنعة العالمية الرائدة. وتعد شركة أبوظبي التنموية القابضة 

هي الشركة المالكة لنا والمشرفة علينا والقائمة بالتشغيل من خالل شركة صناعات.

وفي أكتوبر 2021، أعلنا عن االنتهاء القانوني من الصفقة واستالم جميع الموافقات التنظيمية في اندماجنا مع شركة حديد 
اإلمارات، والتي تعد أيًضا جزًءا من شركة أبوظبي التنموية القابضة من خالل شركة صناعات، وتزود األسواق المحلية والدولية 

بالمنتجات النهائية بما في ذلك قضبان األسالك وحديد التسليح واألجزاء الثقيلة والخوازيق الصفائحية. 

وتوفر هذه الصفقة تنويًعا كبيًرا في اإليرادات لمجموعة أركان وتمثل المرة األولى التي يتمكن فيها المستثمرون من الوصول 
إلى منتج صلب في سوق عام في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتتبوأ المجموعة مكانًة جيدة تتيح لها التوسع والنمو، 

وخلق فرص عمل جديدة وضمان أن الشركات المصنعة المحلية في طليعة قيادة االقتصاد الوطني المستدام والمتنوع.

وتعد المجموعة الواسعة لكتل البناء الخرسانية والمونة الجافة، وإنتاج أنابيب بولي كلوريد الفينيل وأنابيب البوليستر المقوى 
باأللياف الزجاجية واألكياس، باإلضافة إلى استخراج األسمنت والصلب، رمًزا ألفضل خدماتنا في بعض المشروعات المذهلة 
وأفريقيا  والفلبين  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  دعمه  على  نعكف  الذي  والنقل  التحتية  والبنية  البناء  قطاع  في 

الوسطى. ونحن نضمن الجودة والموثوقية والتفوق الفني لعمالئنا باعتبار ذلك كأخالقيات أساسية لعملنا.

عازمون  أركان،  لدى مجموعة  فنحن،  العالمي،  البناء  المستدامة في قطاع  الحلول  والطلب على  المطرد  النمو  في ضوء 
على التحلي بالمهارة والبراعة في العمليات والتقنيات المبتكرة، مع االلتزام باللوائح ذات الصلة. وتضطلع روح االبتكار لدينا 

المتمثلة في تطوير المنتجات والتصنيع بدوًرا رئيسًيا في المساهمة في األهداف الوطنية واإلقليمية والعالمية.

لتحقيق  لديها  ما  أفضل  وتقدم  متنوعة  بمهارات  تتحلى  التي  المذهلة،  العاملة  قوتنا  تشكل  ونمونا  نجاحنا  وإن مصداقية 
رؤيتنا. وإننا نؤمن بشدة بتمكين موظفينا من خالل التعويضات العادلة وثقافة العمل التي تتيح لهم النمو مهنًيا من خالل 
مجموعة من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات. ونولي سالمة موظفينا أهمية قصوى، ونتيجة لذلك؛ قللنا بشكل كبير 
النفايات  إدارة  من اإلصابات المهدرة للوقت على مر السنين. ونصوغ تكليفات عمل مرنة لموظفينا للمشاركة بنشاط في 

التدوير ضمن عملياتنا ومرافقنا.  ومبادرات إعادة 

وتتخصص مجموعة أركان في تصنيع منتجات البناء والتشييد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي ظل االندماج األخير 
2021، فإن شركات مجموعتنا لديها إضافة جديدة وهي شركة حديد اإلمارات والتي تنضم إلى شركاتنا  المنفذ في عام 

التابعة وهي مصنع العين لألسمنت ومصنع اإلمارات للطابوق وشركة أنابيب.

اإلستراتيجية  وأهدافنا  ورسالتنا  رؤيتنا  تقارب  في  اإلمارات  حديد  شركة  مع  لدمجنا  الرئيسية  النتائج  إحدى  وتتمثل 
جماعي. بشكل  لدينا  االستدامة  مسارات  لتعزيز  والمؤسسية 
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الدوافع
اإلست�ا�يجية

الرسالةال�ؤية

الدوافع اإلستراتيجية - األمانة 
والنزاهة والشغف واإلبداع 
والجودة واالبتكار والعمل 

الجماعي

أن نكون شركة ُمصّنعة للصلب 
وفقا 

ألعلى مستوى عالمي من 
الجودة لل

منتجات والخدمات والحلول 
لعمالئنا ونعزز العوائد

المكتسبة لمساهمينا، ونصبح
شركة رائدة في مواد البناء
في دولة اإلمارات العربية

المتحدة ودول مجلس التعاون
الخليجي.

ومواد  صلب  منتجات  تطوير   -
وُمدرة  الجودة  عالية  بناء 
البناء  قطاعات  في  لألرباح 
الصناعي. والقطاع  والتصنيع 

عمل  ممارسات  على  الحفاظ   -
في  للبيئة  وصديقة  آمنة 

عملياتنا. جميع 

للمجتمع  عمل  فرص  خلق   -
العاملة  القوى  وإلهام 
أساس  على  للتميز  لدينا 
االجتماعية  المسؤولية 
البشرية. الموارد  وإمكانات 

- المساهمة في تصنيع وتنويع 
اقتصاد دولة اإلمارات العربية 
مع  يتماشى  وبما  المتحدة 
إلمارة  االقتصادية  الرؤية 

.2030 أبوظبي 
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األهداف اإلستراتيجية والمؤسسية: 

الجوانب
المالية

العمالء

العمليات
الداخلية

التعلم والنمو

البيئة والصحة 
والسالمة

استكشاف طرق تحسين التكلفة المثلى وكفاءة عملياتنا باستمرار.

تتسم  بطريقة  نقدي  تدفق  أفضل  ضمان  خالل  من  األسعار  وإدراك  السوقي  التصور  تحسين 
المالية. للمساءلة  وتخضع  بالشفافية 

تحسين الحصة السوقية وهامش الربح.

تحسين قيمة منتجاتنا من خالل الجودة والموثوقية.

التركيز على رضا العمالء واالحتفاظ بهم.

تعزيز استخدام مواردنا وأصولنا لتنفيذ مهمتنا لتحسين كفاءة عمليات األعمال لدينا.
الداخلية  النمو  استكشاف فرص  أصولنا من خالل  وزيادة موثوقية  الصيانة  التميز في  تحقيق 

والخارجية.
لتطوير  الجودة  عالي  تدريب  وتوفير  توظيف  خالل  من  كامل  بشكل  التوطين  عملية  ندعم 

مسؤولة. قيادية  مناصب  لشغل  اإلماراتيين  المرشحين 
تحسين تخطيط المبيعات والعمليات.
تعزيز دعم األداء التشغيلي والمالي.

نسعى جاهدين الستقطاب الكفاءات وتطويرها واالحتفاظ بها داخل بيئة عمل محفزة وعالية 
األداء.

تطبيق حوكمة الشركات للحفاظ على أعلى المعايير األخالقية في عملياتنا.

تطوير قدرات القوى العاملة والكفاءات لتعزيز اإلنتاجية. 

تطبيق أفضل ممارسات القطاع عبر عملياتنا لزيادة القدرة التنافسية من خالل االبتكار والمعرفة. 

زيادة مساهمتنا في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ومجتمعها.

تحسين وضع عالمتنا التجارية.

التقليل من تأثير عملياتنا البيئية من خالل توفير منتجات وعمليات مستدامة عالية الجودة.

االلتزام بالصحة والسالمة. 

تقليل اآلثار الكربونية.
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الشركات التابعة لنا 

شركة حديد اإلمارات
لقد تأسست شركة حديد اإلمارات عام 1998، وهي أول منشأة متكاملة للحديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعتبر 
كياًنا رائًدا في القطاع على المستوى اإلقليمي. ندمج أحدث التقنيات المبتكرة في التصنيع والكفاءة واالستدامة لتقديم 
منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة. كما نسعى جاهدين لنكون شركة مصنعة للحديد على طراز عالمي ونلتزم بأعلى 
معايير السالمة والمنتجات، ونتبع نهًجا سريع الخطى لالبتكار. وتم استخدام الصلب الخاص بنا في بعض مشروعات البناء األكثر 

تميًزا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك برج خليفة وأبراج االتحاد وجزيرة ياس وغيرها. 

مصنع العين لألسمنت
نحن المصنع المتكامل الوحيد في إمارة أبوظبي والذي يحصل على المواد الخام من المحاجر المملوكة لمجموعة أركان في 
العين والمحاجر التجارية في ُعمان. وتؤدي خبرتنا الفنية، جنًبا إلى جنب مع أحدث المعدات والحجر الجيري عالي الجودة إلى 
إنتاج الكلنكر األسمنتي ومنتجات األسمنت عالية الجودة، وغالًبا ما ُتعدل حسب مواصفات العميل أو المواصفات القائمة 
على المشروع. وفي كل عام، تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع العين لألسمنت حوالي 3.1 مليون طن من الكلنكر األسمنتي 
 OHSASو ISO 14001 لنا حاصل على شهادات  التابع  العين لألسمنت  وحوالي 4.6 مليون طن من األسمنت. وإن مصنع 

. ISO 50001و ISO 9001 18001  و

مصنع اإلمارات للطابوق
يقوم مصنع اإلمارات للطابوق بتصنيع مجموعة واسعة من كتل البناء الخرسانية والمونة الجافة لدعم قطاع البناء في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. فمنذ إنشائه في عام 1979 كجزء من شركة صناعات األم لمجموعة أركان، عكف المصنع باستمرار 
على تقديم منتجات عالية الجودة تستوفي المواصفات الدولية ذات الصلة. وُيدير مصنع اإلمارات للطابوق أربعة مرافق تقع 
235 ألف كتلة في  المنطقتين  الخرسانية في كلتا  الكتل  الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لمصانع  أبوظبي والعين. وتبلغ  في 
اليوم، بينما تتواجد منشأةالمونة الجافة الخاصة بنا في موقع إستراتيجي في المفرق لخدمة كل من مدينة أبوظبي والعين. 

ويتم تصنيع أجهزة الرصف المعمارية ذات األحجام الكبيرة في العين.

شركة أنابيب
منذ عام 1974، تقوم شركة أنابيب بتزويد دولة اإلمارات العربية المتحدة بأنابيب بولي كلوريد الفينيل في استخدامات مثل 
الصرف الصحي والري والتصريف وتركيبات فتحات الصرف. وفي عام 1996، تم توسيع نطاق األعمال ليشمل تصنيع األنابيب 
المقواة باأللياف الزجاجية بقطر يصل إلى مترين باإلضافة إلى فتحات الصرف الهيكلية وخفيفة الوزن المصنوعة من األنابيب 
المقواة باأللياف الزجاجية وفتحات الفحص التي توفر سهولة التركيب وطول العمر االفتراضي والحد األدنى للصيانة. وتقع 
جميع مرافق إنتاج األنابيب لدينا في المناطق الصناعية في أبوظبي. وتضم شركة أنابيب أيًضا مجموعة أركان لألكياس التي 
تصنع األكياس الورقية والبالستيكية لالستخدام الصناعي في أسواق الخليج وشرق إفريقيا. وتعتبر شركة أنابيب التابعة لنا 

.OHSAS 18001 وكذلك ISO 14001 و ISO 9001-2015 حاصلة على شهادة

ما نقوم به

الصلب
تنطوي خبرتنا في منتجات الصلب على تصنيع حديد التسليح وقضبان األسالك واألجزاء الثقيلة والخوازيق الصفائحية وقضبان 
األلواح وحديد التسليح في الملفات.  وانطالًقا من امتالكنا ألحدث التقنيات، فنحن ننتج مجموعة واسعة من األجزاء الثقيلة 
وقضبان األسالك وحديد التسليح والخوازيق الصفائحية بأعلى جودة. ويتواجد عمالؤنا ضمن مجموعة من القطاعات بما في 
ذلك الطاقة والبناء والنقل، ونقوم بالتصدير إلى أكثر من 40 سوًقا في جميع أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا 

الشمالية وآسيا وأستراليا.
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حديد االخت�ال المباشر 

مرافق الدرفلة )حديد التسليح، 
وحديد التسليح في الملفات، 

وقضبان األسالك، واألج�اء الثقيلة( 

مرافق تصنيع الصلب )أغطية القضبان 
واأللواح واألعمدة( 

3,658,282

2,477,264

3,021,449
إنتاجنا عام 2021

)باألطنان المترية(

األسمنت
يأتي األسمنت عالي الجودة في أربعة أنواع رئيسية لتلبية متطلبات العمالء المتنوعة. إلى جانب األسمنت العادي المناسب 
لمعظم أغراض البناء واستخدامات التشطيبات، فنحن متخصصون أيًضا في األسمنت المناسب لالستخدام بشكل مباشر مع 
التربة التي تحتوي على نسبة عالية من األمالح أو الكبريتات، وكذلك مياه البحر. وباإلضافة إلى ذلك، ننتج الكلنكر األسمنتي 
النفاذية وتحسين  القوة وتقليل  لزيادة  الفردية، ال سيما  المشروع  أيًضا تصنيعه وفًقا لمتطلبات  الذي يمكن  الخبث  وكذلك 

قابلية التشغيل في تطبيقات الطقس الدافئ وتعزيز جماليات الخرسانة.

1,474,075

186,347

161,907

2,796,665

100,028

األسمنت البورتالندي العادي 

الخبث

األسمنت المقاوم للكب��تات

الكلنكر األسمنتي

أسمنت بورتالند الحجر الجيري 
إنتاجنا عام 2021

)باألطنان المترية(
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منتجات الطابوق والمونة الجافة 

تتراوح مجموعتنا من المنتجات الخرسانية من الطابوق العادي المستخدم في تشييد الفلل والمباني والجدران االستنادية، 
وصواًل إلى أجهزة الرصف المعمارية المتطورة لتنسيق الحدائق بتشطيبات ألوان وأشكال متنوعة. وُتكمل خلطاتالمونة الجافة 
الخاصة بنا مجموعة منتجاتنا بأكثر من 120 تركيبًة ولوًنا لتلبية مختلف المتطلبات. باإلضافة إلى ذلك، يقوم مصنع اإلمارات 
السكنية  لالستخدامات  المختلفة  واأللوان  التركيبات  ذات  الخرساني  الرصف  أجهزة  من  واسعة  مجموعة  بتصنيع  للطابوق 

والتجارية شديدة التحمل.

65,219,605

171,627

212,713

الطابوق والكتل

المونة الجافة 

التعشيق وأجهزة الرصف 
إنتاجنا عام 2021

)باألطنان المترية(

األنابيب
تقوم منشآتنا لدى شركة أنابيب بتصنيع أنابيب البوليستر المقوى باأللياف الزجاجية المصبوب بالطرد المركزي والتي تعتبر 
مناسبة بشكل مثالي لجميع استخدامات األنابيب المعرضة للتآكل تقريًبا، مثل إمدادات المياه ومداخل مياه البحر والصرف 
أيًضا  نقوم  للتآكل.  ومقاومتها  ومرونتها  الكبير  تحملها  بسبب  السائلة  الصناعية  والنفايات  ونقاللمونة  والتصريف  الصحي 
بتصنيع فتحات الصرف والفتحات الهيكلية المصنوعة من البوليستر المقوى باأللياف الزجاجية وكذلك الخزانات الحاوية وفًقا 
لمتطلبات العمالء. إن أنابيب بولي كلوريد الفينيل الخاصة بنا مناسبة ألنظمة خطوط أنابيب الضغط لخدمات المياه الباردة 

وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب حلقات الحريق واالستخدامات غير المضغوطة وقنوات االتصال وقنوات الكابالت.

األكياس
نحن متخصصون في و�ق كرافت متعدد الجدران واألكياس البالستيكية، والتي ُتستخدم في الغالب لتخزين مواد البناء مثل 

األسمنت والجبس والمونة الجافة واألسمدة والمواد الكيميائية الجافة.
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8,330

5,484

12,971

46

36

14

25,514

إنتاجنا عام 2021
)باألطنان المترية(

أنابيب مصنوعة من البوليستر 
المقوى باأللياف الزجاجية 

األكياس الورقية )*عدد األكياس 
باآلالف(

أنابيب بولي كلور�د الفينيل 

البولي بروبيلين

البولي إيثلين المنخفض الكثافة 

ترك�بات البوليستر المقوى باأللياف 
الزجاجية 

األكياس البالستيكية 
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االستدامة لدى مجموعة أركان

الزيادة السكانية في العالم يمكن أن تضيف 2.5 مليار شخص آخر إلى المناطق الحضرية  تظهر توقعات األمم المتحدة أن 
بحلول عام 2050، مما يعني أنه من المتوقع أن يعيش %68 من سكان العالم في المناطق الحضرية. وهذا يشكل تحدًيا كبيًرا 

لمختلف العناصر التي ترتبط بتطوير المدن. 

وإن الطلب المتزايد في المناطق الحضرية للتخفيف من أنظمة البنية التحتية لدعم احتياجات السكان والحفاظ على التوازن 
مع الطبيعة يتطلب وضع إستراتيجية فعالة للجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة. وتؤمن مجموعة أركان بشدة أن شركات 
تصنيع مواد البناء والتشييد تتصدر المشهد في خضم هذه التحديات التنموية. لذلك، فنحن ملتزمون بتضمين االستدامة عبر 
لتعزيز جهودنا  تحويلية في عملياتنا  تقنيات مبتكرة في عملياتنا وإجراءات  تبني  أيًضا على  اإلمداد. ونشجع  أعمالنا وسالل 

الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمتنوعة والُمستدامة في أبوظبي، وفي النهاية، تحقيق األهداف العالمية.

تطبيق معنى االستدامة

تلتزم مجموعة أركان باستكمال رحلة االستدامة التي نخوضها بما يتماشى مع التوصيات التي تجسد أولويات جوهرية لعالم 
يتسم بالمرونة والصمود. لذلك، نقوم بمواءمة أنشطتنا مع األطر الوطنية والعالمية الرئيسية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم أيًضا 
تضمين عناصر هذه األطر في سياق موضوعاتنا المادية لتحديد أهداف االستدامة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى المنوطة 

بنا.

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة:
تم تبني أهداف التنمية المستدامة، المعروفة أيًضا باسم األهداف العالمية، من قبل األمم المتحدة في 
عام 2015 باعتبارها دعوة عالمية للعمل. كما ُدمجت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتنص على 
أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجاالت أخرى، كما أن التنمية يجب أن تحقق التوازن بين 
االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وبصفتها شركة منوطة بمواد البناء والتشييد، تلتزم مجموعة 
أركان بشكل خاص بالهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى إنشاء بنية تحتية مرنة 

وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتحسين االبتكار.

االتفاق العالمي لألمم المتحدة:
يشكل االتفاق العالمي لألمم المتحدة دعوة للشركات لمواءمة اإلستراتيجيات والعمليات مع المبادئ 
األهداف  تعزز  التي  اإلجراءات  واتخاذ  الفساد،  ومكافحة  والبيئة  والعمل  اإلنسان  لحقوق  العالمية 
قيادة  في  المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  فيسهم  والتأثير،  بالعمل  يعج  جديد  عصر  وفي  المجتمعية. 
المستدامة  للشركات  العالمية  التحركات  وحشد  الشركات  استدامة  جوانب  جميع  عبر  التغيير  مسيرة 

إليه. نسعى  الذي  العالم  لخلق  المصلحة  وأصحاب 

المبادرة العالمية للتقارير:
انطالًقا من كونها المزود ألفضل الممارسات العالمية لإلبالغ عن التأثيرات، تتمثل مهمة المبادرة العالمية 
التنظيمية على االقتصاد والبيئة واألشخاص.  للتأثيرات  للتقارير في تقديم أعلى مستوى من الشفافية 
كما تعطي المبادرة العالمية للتقارير تصوًرا عن مستقبل ُمستدام تم تفعيله من خالل الشفافية والحوار 
المفتوح حول التأثيرات. واستناًدا إلى احتوائها على معايير اإلفصاح عن االستدامة األكثر استخداًما على 

نطاق واسع في العالم، فتجسد المبادرة العالمية للتقارير حافز لهذا التغيير.

رؤية اإلمارات الوطنية 2021:
العالم  الدول في  أفضل  بين  المتحدة من  العربية  اإلمارات  لجعل دولة   2021 اإلمارات  رؤية  إطار  في 
بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد، فقد بذلت الحكومة جهوًدا مكثفة لدفع عجلة االستدامة في البالد وبما 
إلى  التي تهدف  للجنس  الركائز األساسية  الرؤية من  المستدامة. وتتكون  التنمية  يتماشى مع أهداف 

ضمان بيئة وبنية تحتية مستدامة.
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الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030

تهدف الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030 إلى تحقيق تحول اقتصادي فعال للقاعدة االقتصادية 
لإلمارة وتفعيل التكامل العالمي وتحقيق منافع دائمة للجميع. وتلتزم أبوظبي بشكل أساسي ببناء 
اقتصاد مستدام ومتنوع وذو قيمة مضافة عالية بحلول عام 2030. وتحدد الرؤية األولويات االقتصادية 

السبع العاجلة لحكومة أبوظبي.

الخطة الرئيسية لهيئة األوراق المالية والسلع لألسواق المستدامة:
لألسواق  رئيسية  المتحدة خطة  العربية  اإلمارات  دولة  والسلع في  المالية  األوراق  هيئة  وضعت 
إلى خلق  الرئيسية  الخطة  استقراًرا ومرونة. وتهدف  أكثر  نظام مالي  للمساهمة في  المستدامة 
الوعي بأهمية االستدامة وأدوار أصحاب المصلحة في السوق في دعم االستدامة والتحول نحو 

الفعالة. المستدامة  الممارسات 

إشراك أصحاب المصلحة ومصفوفة األهمية النسبية
تعتمد مجموعة أركان بقوة على العالقات الراسخة مع أصحاب المصلحة لدينا لضمان دمج احتياجاتهم وتوقعاتهم في قيم 
مع  نشطة  بصورة  المشاركة  نحو  يدفعنا  المشتركة  القيمة  خلق  تعزيز  على  المنصب  تركيزنا  أن  األساسية. وال شك  أعمالنا 
الوكاالت   / والسلطات  المحلي  والمجتمع  والموردين  والمساهمين  والعمالء  الموظفين  الذين يشملون  المصلحة  أصحاب 
الحكومية والجهات التنظيمية ووسائل اإلعالم. وقمنا هذا العام بتحليل مصفوفة األهمية النسبية المشتركة بين مجموعة 

أركان وشركة حديد اإلمارات الستقراء نهجنا الشامل والمتقارب تجاه موضوعاتنا الجوهرية.

ذلك  بما في  الجوهرية،  الموضوعات  لتحديد  اإلمارات  تتبعه شركة حديد  الذي  أربع خطوات  المكون من  النهج  ويتماشى 
التحديد والمشاركة والتحقق والتحليل، مع المراحل الرئيسية الثالث لمجموعة أركان لتقييم األهمية النسبية، ويشمل البحث 
والقياس المعياري وتخطيط األثر والتصديق اإلداري والمواءمة. وقد سمح لنا هذا التحليل صياغة نهجنا المشترك والموضوعات 

الجوهرية ضمن المصفوفة كما هو موضح أدناه:
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سياسة أنظمة اإلدارة

ترحب مجموعة أركان ككل بسياسة أنظمة اإلدارة المميزة لشركة حديد اإلمارات، والتي تنطوي على قائمة متكاملة ولكن 
والسالمة  والصحة  والبيئة  الجودة  على  مبنية  االلتزامات  وتعتبر  اليوم.  عصرنا  في  المرنة  األعمال  إدارة  التزامات  تشمل  ال 
اإلستراتيجي  التوجه  دعم  تضمن  فإنها  السياسة،  لهذه  الدورية  المراجعة  المعرفة. ومن خالل  وإدارة  واالبتكار  واالستدامة 

لرؤيتها. تعكس هذه السياسة بشكل شامل قضايانا الجوهرية، وبالتالي فهي تشكل جزًءا ال يتجزأ من أنشطة أعمالنا.

تشجع مجموعة أركان على توجيه هذا النهج على مستوى المجموعة لقياس االلتزامات التالية للسياسة بشكل جماعي:

االمتثال للقوانين والمعايير المعمول بها والمتطلبات األخرى التي نشترك فيها  .1

تلبية متطلبات العمالء وتعزيز رضا العمالء  .2

تحديد وإدارة المخاطر الناجمة على البيئة والصحة والسالمة وحقوق اإلنسان والجوانب االجتماعية واالقتصادية   .3
بينها فيما  التفاعل  جوانب  على  والتعرف 

منع إصابة األشخاص أو مرضهم، وإلحاق الضرر بالبيئة والممتلكات  .4

تقليل تأثير أنشطتنا ومنتجاتنا وخدماتنا من خالل المعالجة والتحكم الفّعال في االنبعاثات، والحفاظ على الطاقة   .5
اإلمداد سالسل  في  المسؤول  والتوريد  والموارد، 

تعزيز أفضل الممارسات لمنع وقوع الحوادث، ومنع التلوث، واالستدامة، واألعمال األخالقية وحوكمة الشركات  .6

توفير الموارد المناسبة والتأكد من أن الموظفين لديهم المعرفة والمهارات والكفاءات الالزمة  .7

إشراك أصحاب المصلحة وفهم متطلباتهم ومخاطرهم وفرصهم  .8

المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية لمجتمعنا  .9

تعزيز اإلبداع في جميع األعمال، بناًء على مبادئ إدارة االبتكار األخالقية والمستدامة  .10

وضع توقعات الستخدام نظام إدارة المعرفة وغرس الثقافة القائمة على تقدير المعرفة، وضمان التوازن بين تبادل   .11
وحمايتها المعرفة 

وضع أهدافنا ومراقبتها ومراجعتها، وتحسين أنظمة اإلدارة لدينا باستمرار لتعزيز األداء  .12

اإلبالغ عن هذه السياسة داخل المؤسسة وإتاحتها لألطراف المهتمة.  .13

وتهدف هذه االلتزامات والقيم في نهج إدارتنا إلى تعزيز التميز في أعمالنا ودفعنا إلى األمام في تقديم منتجاتنا وخدماتنا 
بطريقة أخالقية ومستدامة من خالل جميع أصحاب المصلحة لدينا.
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الهدف 8 من أهداف 
التنمية المستدامة 

الهدف 9 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 12 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 16 من أهداف 
التنمية المستدامة

تطوير البنية التحتية   •
واالستدامة البيئية

نظام قضائي عام   •
آمن وعادل

اقتصاد معرفي   •
تنافسي

بيئة وبنية   •
تحتيةمستدامة

نمو األعمال   •
والسوق

الكفاءة التشغيلية  •

نزاهة األعمال   •
واألخالقيات 

واالمتثال

ابتكار المنتجات   •
والتكنولوجيا 

واإلشراف

النقل والخدمات   •
اللوجستية

إدارة سلسلة اإلمداد  •

إدارة العالمة   •
التجارية والتواجد 

في السوق

المساهمة في   •
االقتصاد الدائري

إدارة العالمة   •
التجارية والتواجد 

في السوق

إنتاج وإمداد ثابت  •

القضايا
الجوهرية 

ركائز رؤية
اإلمارات الوطنية 

2021

الرؤية 
االقتصادية إلمارة 

أبوظبي
2030

أهداف التنمية 
المستدامة

مسؤولية أخالقية وعمليات ربحية
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الحوكمة السليمة للشركات 

على مدى السنوات األخيرة، حققت مجموعة أركان إنجازات مهمة في إنشاء نظام حوكمة ال يلبي المتطلبات التنظيمية 
فحسب، بل يهدف أيًضا إلى تحقيق تطلعات مساهمينا. لدينا ثقافة مؤثرة تنطوي على األخالق والمسؤولية، إذ تتبنى قيادة 

مجموعة أركان معياًرا فائًقا لحوكمة الشركات والمسؤوليات المؤسسية والواجب االئتماني. 

ويشرف مجلس إدارة مجموعة أركان على نظام الحوكمة هذا من خالل تنفيذ وتطبيق الممارسات بما يتماشى مع المتطلبات 
المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  مبادئ  مثل  األخرى  العالمية  والتوجيهات  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  وضعتها  التي 
وأهداف التنمية المستدامة. تتمثل أهم جوانب الحوكمة الشركات لدى مجموعة أركان في المساءلة واإلنصاف والشفافية 

والمسؤولية تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصلحة. 

مجلس إدارتنا

يؤدي مجلس اإلدارة وكذلك اإلدارة دوًرا أساسًيا في تحديد االستدامة وترتيب أولوياتها في جميع جوانب أعمالنا. فنحن 
نؤمن بأن الخبرات المتنوعة والبارزة لمجلس إدارتنا تجعلنا نشعر بثقة كبيرة في رؤيتنا لضمان نمو وازدهار األعمال. 

يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارتنا في اجتماع الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات. من خالل اندماجنا اإلستراتيجي مع شركة 
حديد اإلمارات في عام 2021، فقد عينت مجموعة أركان مجلس إدارة جديد يتألف من ستة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين. 
فنحن ملتزمون أيًضا ببناء التنوع والشمولية بين الجنسين في تشكيل مجلس اإلدارة إلطالق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق 

أثرنا في المنطقة والعالم.

20202021إجمالي عدد أعضاء مجلس اإلدارة

77عدد اإلعاقات الدائمة 

20202021التنوع بين الجنسين في مجلس اإلدارة 

%71%86التكوين الذكوري في مجلس اإلدارة

%29%14التكوين النسائي في مجلس اإلدارة

تم تعيين مجلس إدارة مجموعة أركان الجديد في اجتماع الجمعية العمومية في عام 2021، كجزء من االندماج بين مجموعة 
أركان وشركة حديد اإلمارات:

سعاده السيد / حمد عبداهلل محمد الشرفا الحمادي - رئيس مجلس اإلدارة  .1

سعادة / المهندس جمال سالم عبيد سالم الظاهري - نائب رئيس مجلس اإلدارة  .2

سعادة / سعيد غمران سعيد سالم الرميثي - الرئيس التنفيذي للمجموعة   .3

سعاده السيد / عبدالعزيز عبد اهلل إسماعيل محمد الهاجري - عضًوا  .4

سعاده السيدة / فاطمة عبد اهلل محمد شريف عبد اهلل الفهيم - عضًوا  .5

سعاده السيدة / فرح عبد اهلل محمد علي المزروعي - عضًوا  .6

سعاده السيد / نبيل قادر - عضًوا  .7
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مجلس إدارتنا

20202021استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة )%(

%86%100أعضاء مستقلون

%14%0أعضاء غير مستقلين

اندماج  اإلدارة. وفي ظل  التجارية واإلدارية، ويمثل مجلس  العمليات  أركان على جميع  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  يشرف 
شركة حديد اإلمارات الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر عام 2021، كانت نسبة أجر الرئيس التنفيذي )مقارنة بالمعدل المتوسط، 

موظف مكافئ بدوام كامل( 18.7:1.

2020التنوع بين الجنسين في مقاعد اللجان )%(

%67التشكيل الذكوري )%(

%33التشكيل النسائي )%(

مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بنا
 

نؤمن في مجموعة أركان بتمكين موظفينا من خلق الترابط والتكامل مع مهمة ورؤية شركتنا. وبالتالي، فإن مدونة قواعد 
بنا تشكل محرًكا مركزًيا ودلياًل مؤسسًيا يجمع بين المتطلبات األساسية للسلوك المهني ونزاهة  السلوك المهني الخاصة 
األعمال. ويتم تفويض جميع الموظفين بالتوقيع وتقديم "نموذج االمتثال واإلقرار" لتأكيد موافقتهم على االلتزام بمدونة 
موظفينا  تشمل  والتي  بأكملها،  القيمة  سلسلة  عبر  فّعال  بشكل  أيًضا  المدونة  هذه  وتمتد  هذه.  المهني  السلوك  قواعد 

الخدمات. الباطن والبائعين ومقدمي  المؤقتين والخارجيين والمقاولين من 

ويتجسد نهجنا تجاه موظفينا في تزويدهم بمكان عمل يتسم بمشاركة اآلراء والتعبير عنها، إذ يتم تشجيعهم على التعبير عن 
مخاوفهم وتوقع تلقي دعم غير متحيز من اإلدارة. فنحن نمتثل للمعايير واللوائح المعمول بها والتي تشمل قوانين العمل 
المحلية، بهدف مكافحة الرشوة واالحتيال وأي شكل من أشكال الفساد الذي يستغل السلوك األخالقي في مكان العمل 

لدينا. 

فبداًل من جهودنا الرامية إلى نزاهة األعمال واألخالق، فنحن، لدى مجموعة أركان، نتأكد من أن القوى العاملة لدينا وكذلك 
أصحاب المصلحة في جميع وحدات األعمال الخاصة بنا لديهم فهم واضح لبروتوكوالت االمتثال واإلجراءات الخاصة بنا، مثل:

سياسة الشركة بخصوص نظام اإلدارة المتكامل / نظام الجودة والبيئة والصحة والسالمة  •
مدونة قواعد السلوك  •

مدونة قواعد سلوك الموردين  •
دليل الموارد البشرية بما في ذلك سياستنا وإجراءاتنا  •

سياسة مدونة قواعد األخالق  •
سياسة مكافحة االحتيال  •

سياسة اإلبالغ عن المخالفات  •
دليل الموظف  •

إجراءات عقود الموظفين وكشوفات الرواتب  •
سياسات الحضور والتحكم في الوصول  •
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توفير خدمات الموظفين والترفيه   •

آلية اإلبالغ عن التظلمات  •
السرية وأمن المعلومات  •

االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح   •
اإلعالم والعالقات العامة  •

تضارب المصالح وااللتزام  •
التعامل مع هدايا األعمال وُحسن الضيافة  •

حماية أصول الشركة  •
استخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت والعنوان البريدي والهاتف  •

مكافحة التحرش  •
مسؤوليات أصحاب المصلحة  •
اإلبالغ عن مخالفات المدونة  •

لقد صادق %100 من القوى العاملة والموردين لدينا رسمًيا 
على امتثالهم لمدونة قواعد السلوك ومدونة قواعد سلوك 

الموردين، على التوالي في عام 2021. 
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صحة وسالمة ورفاهية شعبنا

الهدف 3 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 4 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 5 من أهداف 
التنمية المستدامة 

الهدف 8 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 10 من أهداف 
التنمية المستدامة

تنمية الموارد   •
االجتماعية والبشرية

التنمية االقتصادية  •

رعاية صحية عالمية   •
المستوى

نظام تعليمي من   •
الدرجة األولى

الصحة والسالمة  •

تكليف وإشراك   •
الموظفين وتنمية 

المهارات

خلق القيمة   •
االقتصادية المحلية

حقوق اإلنسان   •
والتعويض العادل

التوطين  •

القضايا
الجوهرية 

ركائز رؤية
اإلمارات الوطنية 

2021

الرؤية 
االقتصادية إلمارة 

أبوظبي
2030

أهداف التنمية 
المستدامة

يتماشى مكان العمل القائم على االحترام مع النهج الذي تتبناه مجموعة أركان. فنحن ندعم بقوة تجهيز موظفينا للعمل 
دون أي مخاوف أو عقبات. فإن حقوق اإلنسان ليست مجرد نقطة فحص بالنسبة لنا ولكنها العنصر األكثر أهمية الذي ُيرسي 

أساس عالقتنا مع موظفينا. 

فنحن نقدر الكرامة واإلنصاف والمساواة كأساس اللتزامنا بصياغة حقوق اإلنسان في العمل. كما أننا نتفهم التأثير الكبير 
للتأكد من تقيدنا  لنا  بالنسبة  الزاوية  الذي يمكن أن نحققه كشركة، وبالتالي؛ فإن مدونة قواعد األخالق لدينا تشكل حجر 
بالتزاماتنا في توفير الكرامة والمساواة للجميع. ويضطلع إطار عمل اإلبالغ عن المخالفات بدوٍر حيوٍي لدعم موظفينا في 

اإلبالغ عن أي انتهاكات لمدونة قواعد األخالق عبر جميع قنوات التواصل المتاحة.

فنحن نلتزم بصرامة بقانون العمل اإلماراتي والسياسات التي وضعتها الهيئة االتحادية للموارد البشرية، ونواكب أي مراجعات 
ُتنفذ على هذه اللوائح. وقد وافقت وزارة الداخلية على جميع موظفي األمن المتعاقد معهم من الباطن لدينا، باإلضافة إلى 
أننا نجري تدريًبا توجيهًيا بشأن الصحة والسالمة والبيئة لجميع موظفي األمن الجدد. وُندرك أيًضا بشكل فّعال أهمية تعزيز 
حقوق اإلنسان في سلسلة اإلمداد الخاصة بنا والتي تشمل موردينا وشركائنا ومجتمعاتنا. وُتكمل جميع اتفاقياتنا التعاقدية 
مدونة قواعد األخالق إللزام موردينا بممارسة حقوق اإلنسان. وهذا يتيح لنا تطبيق العناية الواجبة في أعمالهم، وبالتالي، 

يسمح لنا بإحداث تأثيرات أكبر في سلسلة القيمة لدينا.

رأس المال البشري الخاص بنا

تلتزم مجموعة أركان باستقطاب أفضل المواهب الممكنة وتطويرها والمحافظة عليها. لذلك، نسعى جاهدين لتحقيق التميز 
وخلق فرص التوظيف والتطوير واالحتفاظ بموظفينا. كما أننا نهدف إلى بناء والحفاظ على قوة عاملة متفاعلة ومتنوعة 
لتعزيز األفكار الجديدة ودعم االبتكار، بما يعكس المجتمعات التي نعمل فيها. ونحافظ على بيئة شاملة يشعر فيها موظفونا 
على  أركان  مجموعة  لمساعدة  محفز  كعنصر  نعمل  وبالتالي،  الكاملة،  مساهمتهم  لتقديم  والتشجيع  والتقدير  باالحترام 

المساهمة في األهداف الوطنية والعالمية.
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الحياة  على  التأمين  وتغطية  الشامل  الطبي  للتأمين  الرئيسية  المزايا  على  الحصول  كامل  بدوام  العاملين  لموظفينا  ويحق 
والعجز. وتدرك مجموعة أركان أيًضا مدى الحاجة إلى االحتفاظ ببعض الموظفين االستثنائيين ذوي المهارات العالية وأصحاب 
اإلنتاجية الكبيرة إلى ما بعد سن التقاعد العادي. كما أننا ال نتسامح مطلًقا مع التمييز أو التحرش الجنسي أو أي مضايقات غير 
قانونية أخرى على أساس العمر أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو الدين أو الجنس أو اإلعاقة أو أي فئة أخرى محمية 
قانوًنا بموجب قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تسجيل هذه العناصر عبر بنود مختلفة في مدونة قواعد السلوك 

لدينا والتي تهدف بشكل كبير لتوفير بيئة عمل آمنة وإيجابية لموظفينا. 

تعرض البيانات الواردة أدناه تفاصيل متعلقة بالقوى العاملة الخاصة بنا وأداءنا في إدارة رأس المال البشري. ونواصل متابعة 
تقدمنا والتحديات التي نواجها من أجل توفير فرص متكافئة وتعويضات عادلة لجميع موظفينا. ويتم دمج بيانات عام 2021 
لشركاتنا التابعة األربعة، شركة حديد اإلمارات، ومصنع العين لألسمنت ومصنع اإلمارات للطابوق وشركة أنابيب، في حين 

أن بيانات 2020 تشمل الشركات التابعة الثالث األخيرة فقط. ولذلك، ال تشير هذه البيانات إلى المقارنة على مدى عامين.

20202021لمحات حول القوى العاملة

9542,881إجمالي القوى العاملة

20202021عامل مؤقت

%0%0موظفون بدوام جزئي

%20%1.06مقاولون / استشاريون

20202021معدل دوران الموظفين 

%8.27%6موظفون بدوام كامل

%0%0موظفون بدوام جزئي

%1.53%0مقاولون / استشاريون

التنوع والتضمين

نعتمد في مجموعة أركان على القوى العاملة المتنوعة والشاملة التي تأتي من خلفيات وثقافات وديانات مختلفة. وفي 
ضوء التركيز بشكل خاص على الهدف 5 )المساواة بين الجنسين( والهدف 10 )الحد من عدم المساواة(، نهدف إلى تعزيز 
مكان عمل قائم على االنتماء والنمو. لذلك، تتطور إدارة الموارد البشرية وإستراتيجيتنا باستمرار لجعل موظفاتنا يشعرن بالثقة 
والتمكين للنمو والتميز من خالل المعاملة القائمة على عدم التحيز من أي نوع. عالوة على ذلك، فإن إجراءات استقطاب 
التكلفة  المواهب لدينا تعزز وضع توجيهات وإطار عمل الستقطاب المواهب بطريقة عادلة ومنهجية ومتسقة ومنخفضة 
لضمان تلبية احتياجات القوى العاملة لدينا في الوقت المناسب. كما يحدد اإلجراء بوضوح الحد األدنى لسن العمل بأنه 18 
عاًما لمنع عمالة األطفال. ونحن ملتزمون أيًضا بتطبيق امتثال موردينا إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق 

األساسية في العمل، المنصوص عليها في مدونة قواعد سلوك الموردين لدينا فيما يتعلق بعمالة األطفال.

وتمتلك شركة حديد اإلمارات التابعة لنا "لجنة تمكين المرأة" الخاصة بها تحت إشراف مدير الشركة للسعادة والرفاهية. وتقدم 
اللجنة الدعم للموظفات وتضمن حصولهن على الفرص بشكل متساٍو ومكافئ مع نظرائهن من الرجال. 
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20202021البيانات األساسية الخاصة بالقوى العاملة

كامل الموظفين
%96%96ذكور

%4%4إناث

مستوى المبتدئ
%96%94ذكور

%4%6إناث

المستوى المتوسط
%93%84ذكور

%7%16إناث

المستوى المتقدم
%93%100ذكور

%7%0إناث

مستوى التنفيذيين
%100%84ذكور

%0%16إناث

20202021نسبة األجور للجنسين

1:41:2.6متوسط تعويض الذكور إلى متوسط تعويض اإلناث

السالمة المهنية

العاملين في وظائف  الموظفين  لدينا، وخاصة  العاملة  القوى  فإن  البناء،  أنه كمجموعة متخصصة في مواد  نتفهم  نحن 
الضوضاء  ومستويات  الهواء  جودة  لتقييم  منتظمة  بيئية  مراقبة  نجري  ولذلك؛  والسالمة.  الصحة  لمخاطر  معرضين  يدوية، 
والغبار )الجسيمات 10-( والنظافة المهنية باستخدام معايير مثل إجمالي كمية الغبار المزعج الذي يمكن استنشاقه. وعالوة 
على ذلك، فإن التزام مجموعة أركان "بعدم التسبب في أي ضرر" في جميع العمليات قد سمح لنا صياغة تدابير استباقية 

وإدارتها.  المخاطر  تحديد  وصارمة لضمان 

فنحن ملتزمون بمعاييرISO 9001  وISO14001  و OHSAS 18001 لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية من خالل سياسة 
الصحة والسالمة والبيئة، وكذلك سياسة أنظمة اإلدارة المتكاملة إلجراء تدريب كاٍف وخلق الوعي لتجنب مخاطر اإلصابات 
لإلدارة والمشرفين والموظفين وموظفي  التابعة  المختلفة  الصحة والسالمة  لجان  المهنية. وتضمن  والحوادث واألمراض 

العمل تناول وعرض مخاوف الجميع واقتراحاتهم وآرائهم بشأن الصحة والسالمة في مكان العمل.

وقد سمحت لنا التقييمات والمراجعات النقدية المنفذة في الوقت المناسب اللتزاماتنا بموجب نظام إدارة السالمة والصحة 
أبوظبي  إمارة  المهنية في  الذي يعزز توصيات السالمة والصحة  المحرز  الثغرات وتتبع تقدمنا  أبوظبي تحديد  المهنية في 

الخاصة بمكتب تنمية الصناعة.

في عام 2021، لم يكن لدينا أي حالة وفاة، مما يشير إلى 
تطبيق إجراءات صارمة لالمتثال والسالمة لدى مجموعة أركان.
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20202021مقاييس الصحة والسالمة

معدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت لكل 1,000,000 ساعة 
عمل 

0.350.83

تعد مبادئ الصحة والسالمة البيئية السبعة المدرجة أدناه مصدر إلهام إلنشاء نظام إدارة فّعال وبرامج تدريب إلزامية على 
الموظفين: سالمة 

العمل بطريقة صحية وآمنة ومسؤولة بيئًيا يعتبر شرًطا الستمرار التوظيف  .1

يمكن ويجب منع جميع اإلصابات واألمراض وحوادث الصحة والسالمة والبيئة  .2

اإلدارة التنفيذية مسؤولة وتخضع للمساءلة عن أداء الصحة والسالمة والبيئة  .3

التميز في السالمة هو جوهر نجاح األعمال  .4

تعد مشاركة جميع الموظفين وتدريبهم أمًرا ضرورًيا لتحقيق التميز في الصحة والسالمة والبيئة  .5

يجب مراجعة مخاطر الصحة والسالمة والبيئة وتصحيحها بشكل دوري  .6

تعد الصحة والسالمة خارج الموقع جزًءا مهًما من الجهود المبذولة في نطاق الصحة والسالمة والبيئة  .7
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الهدف 6 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 7 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 12 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 13 من أهداف 
التنمية المستدامة

تطوير البنية التحتية   •
واالستدامة البيئية

بيئة وبنية تحتية   •
مستدامة

إدارة الطاقة   •
وخفض االنبعاثات

إدارة المياه والصرف   •
الصحي

إدارة النفايات  •

انبعاثات غازات   •
الدفيئة

المساهمة في   •
االقتصاد الدائري

القضايا
الجوهرية 

ركائز رؤية
اإلمارات الوطنية 

2021

الرؤية 
االقتصادية إلمارة 

أبوظبي
2030

أهداف التنمية 
المستدامة

اإلشراف البيئي

بصفتها شركة شديدة االستهالك للطاقة وفي ظل وجود مخاطر أكبر تتمثل في مواجهة تحديات بيئية، فإن مجموعة أركان 
تدرك أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ضوء التغييرات اإلستراتيجية المنفذة في عملياتنا وسالسل اإلمداد. وكشركة 
البناء وخاصة بشكل رئيسي الصلب واألسمنت وبولي كلوريد الفينيل، فنحن نشارك بصورة نشطة  رائدة في مواد  مصنعة 
وفعالة في استكشاف مجاالت التحسين ألنشطتنا الصناعية وكفاءة اإلنتاج من خالل تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات 
المبتكرة. تقع المسؤولية واإلشراف في صميم عملنا، وبالتالي نحن ملتزمون بنفس القدر بالحفاظ على التنوع البيولوجي 

لدينا، واستهالك الموارد الطبيعية بشكل معقول، وتنفيذ أنشطة تقليل النفايات وإدارة المياه بشكل دقيق.

كما تسمح العناية الواجبة وااللتزام بسياسة الصحة والسالمة والبيئة ونظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة ودليل إجراءات 
البيئي.  أثرنا  بتقليل  المتكاملة  اإلدارة  أنظمة  والبيئة والصحة والسالمة وسياسة  الجودة  نظام  القياسية وسياسة  التشغيل 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن خطة إدارة بيئة التشغيل لشركة حديد اإلمارات توضح بالتفصيل المراجعة األولية للجوانب البيئية 
وتحليل  للمراقبة  الصارمة  عمليتنا  خالل  ومن  المراقبة.  متطلبات  وتنفيذ  اآلثار  من  للتخفيف  للشركة  الجوهرية  واالستدامة 
قوانين  أي  بانتهاك  المتعلقة  االمتثال  عدم  لحاالت  مالية صفرية  غرامات  على  العمل، فقد حافظنا  عادات  وتغيير  البيانات 
ISO50001و ISO 14001:2004 وأنظمة بيئية. وهذا األمر مدعوم بامتثالنا ألنظمة اإلدارة البيئية بموجب معايير األيزو رقم

وتراخيص المنشأة الصناعية الصادرة من هيئة البيئة في أبوظبي.

وقد تم اإلفصاح عن جميع مقاييسنا البيئية لعام 2021 لشركاتنا التابعة األربعة التي تمثل مجموعة أركان،

شركة حديد اإلمارات: تغطية جميع عمليات إنتاج الصلب  •

مصنع العين لألسمنت: تغطية جميع عمليات إنتاج األسمنت   •

مصنع اإلمارات للطابوق: تغطية كل عمليات إنتاج الطابوق وأجهزة الرصف والمونة الجافة  •

الزجاجية  باأللياف  الفينيل واألنابيب المقواة  إنتاج األنابيب المصنوعة من بولي كلوريد  أنابيب: تغطية جميع  شركة   •
واألكياس
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وال تخضع بيانات العامين 2020 و2021 للمقارنة، حيث إن بيانات 2020 تشمل فقط مصنع العين لألسمنت ومصنع اإلمارات 

للطابوق وشركة أنابيب.

استهالك الطاقة

20202021استهالك الطاقة

االستهالك المباشر للطاقة )جيجا جول( - البنزين والديزل والغاز 
الطبيعي

10,554,27049,499,140

961,0249,441,554االستهالك غير المباشر للطاقة )جيجا جول( - الكهرباء الُمشتراة

11,515,29458,940,694.38إجمالي الطاقة 

20202021

5.377.89إجمالي كثافة الطاقة )جيجا جول / طن من اإلنتاج(

في عام 2021، اشتمل مزيج الطاقة لدينا على 48,857,630 جيجا جول من استهالك الغاز الطبيعي. ويعتبر الغاز الطبيعي 
هو األنسب للتحول إلى الطاقة المتجددة المستدامة بسبب قدرته التنافسية تجاه أنواع الوقود األحفوري األخرى. وتلتزم 

مجموعة أركان تماًما بزيادة االعتماد على الغاز الطبيعي لدمج الطاقة المتجددة في عملياتنا التجارية.

2021مزيج الطاقة

%0.93البنزين

%0.16الديزل

%82.89الغاز الطبيعي

%16.02الكهرباء

تغير المناخ

20202021انبعاثات غازات الدفيئة

 النطاق 1 النبعاثات غازات الدفيئة المباشرة )طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون(

594,3282,788,729

من  )طن  المباشرة  غير  الدفيئة  غازات  النبعاثات   2 النطاق 
الكربون( أكسيد  ثاني  مكافئ 

250,7342,463,343

845,0625,252,073إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
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تصدر انبعاثات النطاق 1 من جميع عمليات االستهالك المباشر للطاقة، مع حساب معامالت االنبعاث بناًء على إرشادات الهيئة الحكومية   •

الدفيئة.  لغازات  الوطنية  الجرد  لقوائم   2006 لعام  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 

تصدر انبعاثات النطاق 2 من جميع عمليات استهالك الطاقة المشتراة، في حين تكون معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد صادرة عن الوكالة   •
اإلقليم  / بالبلد  الخاصة  الكهرباء  بيانات  لقاعدة  للطاقة  الدولية 

20202021

806905.53كثافة االنبعاثات )كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / طن من اإلنتاج(

إزالة  نحو  الرامية  أركان. وكجزء من جهودنا  لمجموعة  االستدامة  نهج  جزًءا جوهرًيا من  المناخ يشكل  التخفيف من مخاطر 
الكربون، فتطبق شركة حديد اإلمارات إطار عمل لمراقبة مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بالطاقة واالنبعاثات عبر عملياتها 
ومنشآتها. وتشكل المساهمة في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة نووية سلمية في الوطن العربي، 
 )S( ومادة حديد التسليح من الفئة )Q( جهًدا كبيًرا آخر نفخر به، خاصة مع توفير 160 ألف طن، أي ما يعادل %60 من فئة
التي تم استخدامها في إنشاء المحطة. ودخلت شركة حديد اإلمارات في شراكة مع مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية منذ 
بدء مشروع محطة براكة، لضمان توافق عمليات ضمان الجودة واإلنتاج بالشركة مع المعايير العالمية لبناء محطات الطاقة 

النووية. 

ويعد تقليل الغبار من خالل وحدة إزالة الغبار، ومعالجة الخبث لتقليل المنتجات الثانوية وإنتاج ركام الخبث، ونظام المراقبة 
المستمرة لالنبعاثات لرصد االنبعاثات الصادرة عن المداخن من األنشطة الرئيسية. ونحن منخرطون باستمرار في البحث والتطوير 
الستكشاف وتنفيذ مناهج صديقة للمناخ. وإن عمليات التكامل في أنشطتنا التجارية والبنية التحتية تمثل االستثمارات غير 

المباشرة التي تشارك فيها مجموعة أركان بشكل كبير.

وخالل عامي 2020 و2021، قام مصنع العين لألسمنت التابع لنا باالستثمارات الرئيسية التالية من أجل التخفيف من مخاطر 
المناخ.

الكمية الهدفمجال التأثير
)بالطن(

المبلغ المستثمر 
)بالدرهم اإلماراتي(

السقائف المصنوعة من الكلنكر 1.
اإلسمنتي

تحسين جودة الهواء عن طريق 
تجنب تخزين الكلنكر اإلسمنتي 

في الساحات المفتوحة
8,043,559.09

شراء الخشب الرقائقي المقاوم للحرائق2.

استخدام مخلفات الخشب 
الرقائقي المقاوم للحرائق 
كمصدر لخام الحديد لتقليل 
استخدام الموارد الطبيعية

68,285.621,365,712.31

شراء خبث النحاس3.
استخدام خبث النحاس بداًل من 

خام الحديد لتقليل االعتماد على 
المصدر الطبيعي

64,116.632,757,015.30

12,166,287إجمالي االستثمارات )بالدرهم اإلماراتي(
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إدارة المياه

استناًدا إلى تواجدنا في منطقة تتسم بندرة المياه وكوننا في قطاع يتطلب قدًرا كبيًرا من موارد المياه، فنحن ملتزمون 
بخفض معدل االستهالك قدر اإلمكان عبر جميع وحدات األعمال والمرافق الخاصة بنا. ونهدف إلى تقليل استخدامنا للمياه من 
خالل تطبيق نهج إدارة فعال وبنية تحتية لمعالجة المياه. ونشارك أيًضا في التوعية بشأن استهالك المياه ومبادرات الحفاظ 

على مياه الري.

التصريح  2021 فقط لطلب  بياناتها لعام  لنا والتي تم اإلبالغ عن  التابعة  وباإلضافة إلى ذلك، تمتثل شركة حديد اإلمارات 
التقييم. لإلنشاءات ضمن منهجيات  البيئية  اإلدارة  التشغيلية وخطة  البيئية  اإلدارة  البيئي وخطة  األثر  البيئي وتقييم 

20202021إدارة المياه

  393,021731,438إمدادات المياه البلدية أو مرافق المياه العامة أو الخاصة األخرى )م3(

3030حجم المياه الُمعاد تدويرها أو الُمعاد استخدامها )م3(

ترجع الزيادة في استهالك المياه في عام 2021 إلى إضافة أكبر شركة تابعة لنا، وهي شركة حديد اإلمارات، كجزء من عملية 
الدمج. في حين أن هناك فرًقا عددًيا كبيًرا، إال أنه ال يعني اإلسراف في استخدام موارد المياه في الشركة. تتوافق مياهنا 

التي يجري تصريفها مع خدمات مياه الصرف الصحي في أبوظبي ومركز إدارة النفايات )تدوير( مباشرة.

إدارة النفايات

نؤمن بامتالكنا نطاًقا موسًعا للمساهمة في االقتصاد الدائري، وبالتالي، عبر جميع الشركات التابعة لنا، نركز بشكل كبير على 
إدارة وإعادة استخدام النفايات والمنتجات الثانوية. باإلضافة إلى الوفاء بواجب العناية الواجبة تجاه تقليل النفايات، نقوم 

أيًضا بمراقبة صارمة لجميع نفاياتنا الخطرة في إنتاجنا.  

تشمل بعض أنشطتنا البارزة في إدارة النفايات اآلتي:

تتم مراقبة إدارة المنتجات الثانوية والنفايات وتقليل مؤشرات األداء الرئيسية من خالل تقييم األثر البيئي لشركة حديد   
اإلمارات وخطة إدارة العمليات )شركة حديد اإلمارات(.

ُيعاد تدوير جميع االنسكابات الناشئة مرة أخرى في عملية اإلنتاج لدينا )مصنع العين لألسمنت(.  

يتم سحق نفاياتنا الخرسانية والطابوق التالف وُيعاد استخدامها كمواد خام إلنتاج الطابوق )مصنع اإلمارات للطابوق(.   
حتى تاريخه، نجحنا في إعادة تدوير %25 من الخرسانة في عمليتنا.

تحسين إعادة تدوير نفايات بولي كلوريد الفينيل من خالل مزج مواد بولي كلوريد الفينيل المكسرة في عملية اإلنتاج   
أنابيب(. )شركة 

وتضمن خطة عمل خفض النفايات لشركة حديد اإلمارات 2022-2021 أفضل ممارسات خفض النفايات المقرر تبنيها لالمتثال 
أهداف  لتلبية  المتولدة  النفايات  وتقدير  تحديد  زيادة  إلى  ذلك  أبوظبي. سيؤدي  إمارة  المحلية في  التنظيمية  للمتطلبات 
الخفض في كل عام. وتتضمن هذه الخطة أيًضا زيادة وعي الموظفين ومشاركتهم، وتوفير التدريب الكافي على القضايا 

البيئية باإلضافة إلى تشجيع فلسفة تقليل المصادر.
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ُحسن الجوار

إن رفاهية مجتمعنا المحلي هي مسؤولية أساسية، ونحن، في مجموعة أركان، على استعداد تام واستباقي لقيادة الطريق 
من أجلها. نعتبر أن المجتمع المحلي وعمالئنا هم جيراننا الكرام. وفي حين نعمل بصورة نشطة على تعزيز التوطين في القوى 
العاملة المتنامية لدينا، فإننا ندعم بنفس القدر خلق القيم في مجتمعنا ككل. نقدم أيًضا خدمة عمالء استثنائية وموثوقة 

لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئنا كشركة مستدامة في قطاع مواد البناء.

التوطين

تكرس مجموعة أركان جهودها للنهوض برؤية اإلمارات 2021 والرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030، التي تحمل في 
الفرص  األولوية إلتاحة  األمر بشكل فعال، نعطي  ولتناول هذا  للنمو.  رئيسي  اإلماراتيين كمجال  المواطنين  ازدهار  طياتها 
احتياجات  تلبي  التي  التناوب  وبرامج  التعاقب  تخطيط  خالل  من  جهودنا  وتعزيز  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لمواطني 
موظفينا المحليين وتدريبهم من خالل منحهم فرص لزيادة معارفهم ومهاراتهم. نقوم أيًضا بإجراء تدريب عملي لتدريب الطالب 

اإلماراتيين والخريجين الُجدد على ضمان التوظيف.

20202021التوطين )%(

%19%8نسبة المواطنين من إجمالي القوى العاملة

%138 زيادة في التوطين في القوى العاملة لدى مجموعة 
أركان.

الهدف 8 من أهداف 
التنمية المستدامة

الهدف 11 من أهداف 
التنمية المستدامة

التنمية االقتصادية  •

الموارد االجتماعية   •
والبشرية

نظام تعليمي من   •
الدرجة األولى

مجتمع متماسك و   •
الحفاظ على الهوية

اقتصاد معرفي   •
تنافسي

خلق القيمة   •
االقتصادية المحلية

المشاركة   •
المجتمعية

عالقات العمالء   •
ورضاهم

إدارة سلسلة اإلمداد  •

القضايا
الجوهرية 

ركائز رؤية
اإلمارات الوطنية 

2021

الرؤية 
االقتصادية إلمارة 

أبوظبي
2030

أهداف التنمية 
المستدامة
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تركز مبادرة شركة حديد اإلمارات الخاصة بـ "برنامج الطموح الوظيفي" على الركائز األساسية المطلوبة إلعداد شبابنا اإلماراتي 
لقيادة القطاع الصناعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يوفر هذا البرنامج التطويري لخريجي الهندسة الُجدد انطالقة 

مهنية من خالل تدريب عملي وفني قائم على المهارات.

االستثمار المجتمعي

نهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع في منطقتنا بأفضل دعم يمكننا تقديمه في أي وقت. وخالل أزمة كورونا )كوفيد19-( 
بــ "مًعا نكون أفضل"، وهي مبادرة نفذتها حكومة أبوظبي لخدمة  الخاصة  المستمرة، واصلنا تقديم دعمنا لمبادرة )مًعا( 
الفئات الضعيفة في المجتمع. وقد قدمنا الدعم من أجل توفير اإلمدادات الطبية والتعليمية والغذائية واالحتياجات األساسية 

لألشخاص المحتاجين. 

للشركات  االجتماعية  للمسؤولية  االستراتيجي  اإلطار  ضمن  رئيسية  ركائز  ألربع  دعمها  اإلمارات  حديد  شركة  حددت  ولقد 
والمشاركة المجتمعية: التعليم والبيئة والصحة والمجتمع. فنحن نؤمن باالستثمار في مجتمعنا بما يتجاوز جهودنا الخيرية، 
ونتطلع إلى التأثيرات طويلة األمد التي يمكننا إحداثها. ويتبلور أحد هذه األنشطة في تعاوننا مع المؤسسات األكاديمية لسد 
الفجوات التعليمية الحالية. ونقدم باستمرار تدريًبا ومنًحا لشباب الهندسة، حيثما أمكن ذلك، لمساعدتهم على توسيع نطاق 

تعليمهم في مجال مهني مع التحلي بمهارات فنية عالية الجودة.

في عام 2019، استثمرنا 160,000 درهم إماراتي )%0.02 من إيرادات الشركة( في خدمة المجتمع. وكان عام 2020 هو 
الوقت غير المسبوق بسبب آثار الجائحة، فقد قمنا بزيادة التزاماتنا المجتمعية بشكل كبير إلى 567,140 درهم إماراتي )0.07 

% من إيرادات الشركة(. 

في عام 2021، استثمرنا 348,000 درهم إماراتي في تنمية المجتمع والمبادرات. هذه هي المساهمة الوحيدة المقدمة 
من قبل شركة حديد اإلمارات )0.0044 % من إيرادات الشركة(.

مجتمعنا  في  األولوية  ذات  القضايا  لدعم  إمكاناتنا  إطار  في  والتضافر  التعاون  أوجه  بإيجاد  ملتزمة  أركان  مجموعة  وتعد 
أكبر. تأثيرات  إلحداث 
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محتوى مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

معايير المبادرة العالمية للتقارير المؤشرالفئة
المقابلة

أهداف التنمية 
المستدامة 

المقابلة

رقم الصفحة أو 
مالحظات

E

N

V

I

R

O

N

M

E

N

T

المبادرة العالمية للتقارير - E1 :305. انبعاثات غازات الدفيئة
26االنبعاثات 2016

المبادرة العالمية للتقارير - E2 :305. كثافة االنبعاثات
27االنبعاثات 2016

المبادرة العالمية للتقارير - E3 :302. استخدام الطاقة
26الطاقة 2016

المبادرة العالمية للتقارير - E4 :302. كثافة الطاقة
26الطاقة 2016

E5. مزيج الطاقة
المبادرة العالمية للتقارير - 302: 

الطاقة
2016

26

المبادرة العالمية للتقارير - E6 :303. استخدام المياه
28المياه والنفايات السائلة 2018

المبادرة العالمية للتقارير - E7  :103. العمليات البيئية
نهج اإلدارة 2016

19 و  25
)سياسة أنظمة 

اإلدارة المتكاملة 
لدينا، جنًبا إلى 

جنب مع امتثالنا 
)ISO لمعايير

المبادرة العالمية للتقارير - E8 :102. إدارة الرقابة البيئية
إفصاحات عامة 2016

تتم مراجعة 
سياساتنا 

ومعاييرنا بشكل 
دوري.

المبادرة العالمية للتقارير - E9 :102. مجلس الرقابة البيئية 
إفصاحات عامة 2016

26 و E1027. التخفيف من مخاطر المناخ 
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معايير المبادرة العالمية للتقارير المؤشرالفئة
المقابلة

أهداف التنمية 
المستدامة 

المقابلة

رقم الصفحة أو 
مالحظات

S

O

C

I

A

L

S1. نسبة أجر الرئيس التنفيذي
المبادرة العالمية للتقارير - 102: 

إفصاحات عامة 2016
19

S2. نسبة األجور للجنسين
المبادرة العالمية للتقارير - 405: 

التنوع وتكافؤ الفرص 2016
23

S3. معدل دوران الموظفين
المبادرة العالمية للتقارير - 401: 

التوظيف 2016
22

S4. التنوع بين الجنسين
المبادرة العالمية للتقارير - 102: 

إفصاحات عامة 2016
23

S5. نسبة العمال المؤقتين
 المبادرة العالمية للتقارير – 405: 

التنوع وتكافؤ الفرص 016
22

S6. عدم التمييز
المبادرة العالمية للتقارير - 102: 

إفصاحات عامة 2016
22

S7. معدل اإلصابات
المبادرة العالمية للتقارير - 103: نهج 

اإلدارة 2016
24

S8. الصحة والسالمة العالمية
المبادرة العالمية للتقارير - 403: 
الصحة والسالمة المهنية 2018

19 و 23

S9. عمل األطفال والعمل الجبري
المبادرة العالمية للتقارير - 103: نهج 

اإلدارة 2016
22

S10. حقوق اإلنسان
المبادرة العالمية للتقارير - 103: نهج 

اإلدارة 2016
16 و 21

S11. التوطين )نسبة المواطنين 
من إجمالي القوى العاملة(

29

S12. االستثمار المجتمعي
 المبادرة العالمية للتقارير - 413: 

المجتمعات المحلية 2016
30
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معايير المبادرة العالمية المؤشرالفئة
للتقارير المقابلة

أهداف التنمية 
المستدامة 

المقابلة

رقم الصفحة أو 
مالحظات

G

O

V

E

R

N

A

N

C

E

G1. تنوع مجلس اإلدارة
المبادرة العالمية للتقارير - 405: 

التنوع وتكافؤ الفرص 2016
18

G219. استقاللية المجلس

ال يوجدG3. األجر القائم على الحوافز 

G4. مدونة قواعد سلوك 
الموردين

 19

G519. األخالقيات ومنع الفساد

G6. خصوصية البيانات 

لسنا مطالبين باالمتثال 
لالئحة العامة لحماية البيانات 

في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. ومع ذلك، فإننا 

نلتزم بمعايير الهيئة الوطنية 
لألمن اإللكتروني في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
والتي تتضمن 188 معياًرا 

أمنًيا. 

G7. اإلبالغ عن االستدامة

ننشر هذا العام تقرير 
الجوانب البيئية واالجتماعية 

والحوكمة 2021 بما 
يتماشى مع إفصاحات سوق 

أبوظبي لألوراق المالية.

G8. ممارسات اإلفصاح 

نعم، يتماشى تقرير الجوانب 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة هذا العام مع 
إرشادات هيئة األوراق المالية 

والسلع و31 إفصاًحا عن 
الجوانب البيئية واالجتماعية 
والحوكمة لسوق أبوظبي 

لألوراق المالية، والتي 
تم تحديدها وفًقا لمعايير 
المبادرة العالمية للتقارير 

وأهداف التنمية المستدامة. 
وتم نشر تقارير االستدامة 
السابقة الخاصة بنا وفًقا 
لمعايير المبادرة العالمية 

للتقارير.

G9. تدقيق خارجي
المبادرة العالمية للتقارير - 102: 

إفصاحات عامة 2016

لم يتم التحقق من تقريرنا من 
خالل نموذج تدقيق من الغير، 

ولكننا شاركنا في عملية 
ضمان داخلي.


