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المقدمة



المقدمة
الشركة عن نبذة

 لالوراق ابوظبي سوق في وادراجها عامة مساهمة كشركة تسجيلها بعد خاصة الزمن من عقود بعد تطورها وواصلت ،1979 سنة البناء لصناعات الفجيرة شركة تاسست
.والخليجي المحلي المستوى على المباني باعمال الخاصة للمنتجات المزودين اهم منالشركة صارت حيث 2007 يناير شهر في المالية

: التالية المصانع مجموعة الفجيرة شركة تمتلك حاليا

الصخري للصوف الفجيرة مصنع  
االسمنتية للمنتجات الفجيرة مصنع
والبالط للرخام الفجيرة مصنع
الوطنية الفجيرة محاجر
للسيراميك االمارات مصنع

 عمل مستويات جميع في ادخالها خالل من االستدامة نهج على المحافظة مع لزبائنها عالية جودة ذات منتجات بتقديم البناء لصناعات الفجيرة شركة التزمت تاسيسها، منذ
.الشركة

 تقوم العامة، اهمةالمس الشركات في االستدامة لتطوير ومبادراتهم لمجهوداتهم ومواصلة المالية، لالوراق ابوظبي سوق وكذلك والسلع المالية االوراق هيئة لتوجيهات متابعة
 حوكمة بخصوص  رم/3 رقم الهيئة ادارة مجلس رئيس وقرار يتماشى بما وذلك 2020 لسنة والحوكمة واالجتماعي البيئي االفصاح باصدار البناء لصناعات الفجيرة شركة

.العامة المساهمة الشركات



مهمتنا،رؤيتنا وقيمنا



مهمتنا، رؤيتنا وقيمنا
مهمتنا

 الشركة واصلت كما .معهم المدى وطويلة ناجحة شراكة عالقة انشاء مع لزبائنها عالية جودة ذات منتجات تقديم في البناء لصناعات الفجيرة شركة مهمة تتمثل
.واالستدامة الجودة ناحية من المنتجات افضل صناعة من للتاكد وذلك لها، التابعة المصانع في والتطوير البحث تشجيع

رؤيتنا

 لمواصلة باالضافة سطاالو والشرق الخليج منطقة في البناء صناعات مجال في الرائدة الشركات احدى تصبح ان في البناء لصناعات الفجيرة شركة رؤية تتمثل
.ولمجتمعنا لزبائننا الجودة عالية وخدمات منتجات تقديم

قيمنا

:يلي فيما البناء لصناعات الفجيرة شركة قيم تتمثل

لزبائننا ممتازة جودة ذات وخدمات منتجات تقديم
التابعة والمصانع الشركة وداخل الموظفين بين االحترام وتبادل التشجيع الجماعي، العمل ضمان
الجميع مع التعامل عند والشفافية الصدق
موظفينا وحماية البيئة حماية
ومجتمعنا لموظفينا مستدامة بيئة خلق

للشركات االجتماعية المسؤولية



التزاماتنا



التزامنا

 فجيرةال شركة تقوم لالسواق، المستمر للتطور نظرا
 وذلك ويروالتط البحث في باالستثمار البناء لصناعات
 ةالجود مجال في العالمية معاييرها على للمحافظة
 باالضافة باالسواق الخاصة التوجهات ومواكبة
.العمالء متطلبات مع تتماشى منتجات البتكار

البحث والتطوير

 وظفيهام في البناء لصناعات الفجيرة شركة تستثمر
 يالت العملية وخبراتهم معرفتهم تطوير خالل من

 خلدا مستدامة بيئة لخلق االمثل الوسيلة تعتبر
.الشركة

تمكين الموظفين 

 اعاتلصن الفجيرة شركة تعتمد
 من االبتكار تعزيز نهج البناء
 وخدمات منتجات تقديم خالل

.للبيئة وصديقة مستدامة

االبتكار



مشاركة اصحاب المصلحة



مشاركة أصحاب المصلحة
في البناء اتلصناع الفجيرة شركة اهداف اهم من يعتبر لالبتكار باالضافة المستمر والتطور االستدامة 

 تؤكد كما .االهداف تلك لتحقيق وشفافية باستمرار العمل مواصلة على الشركة تؤكد .به تقوم ما كل
 محافظةال مع وبيئتها مجتمعها مزوديها، موظفيها، عمالئها، من كل على ايجابي تاثير باحداث التزامها

.مستدام نجاح على دائما

المصلحة الصحاب المستمرة المشاركة على باالساس تقوم باالستدامة الخاصة الشركة استراتيجية ان 
 .الشركة عمل واولويات تتماشى جعلها على والعمل منها وتوقعاتهم اولوياتهم فهم من الشركة يمكن بما

.ستدامةباال الخاصة استرتيجيتها بلورة في الرئيسيين المصلحة اصحاب باشراك الشركة تقوم

االوليين المصلحة أصحاب
السلطات المحلية–الحكومة  المجتمع  المساهمين الزبائن المزودين الموظفين



أهداف االستدامة التي تهم الشركة



اهداف االستدامة الخاصة بشركة الفجيرة لصناعات البناء

اهداف االستدامة 
الرئيسية للشركة

انبعاثات الغازات الدفيئة

البيئة

كثافة االنبعاثات
استخدام الطاقة

كثافة الطاقة
استخدام الماء

العمليات البيئية
الرقابة البيئية
الرقابة البيئية

التخفيف من حدة المخاطر المناخية
معدل راتب الرئيس التنفيذي

االجتماع

معدل الراتب بين الرجل والمراة
معدل دوران الموظفين

التنوع بين الجنسين
عدم التمييز

معدل االصابات
الصحة والسالمة العالمية
الطفل والعمالة االجبارية

حقوق االنسان
التوطين

تنوع مجلس االدارة

الحوكمة
استقاللية مجلس االدارة
القواعد السلوكية للمورد

االخالقيات ومكافحة الفساد
خصوصية البيانات
ممارسات االفصاح



تقرير االستدامة



البيئة



البيئة -تقرير االستدامة 
التابعة المصانعو الشركة قامت المسؤولية هذه خالل ومن عليها، والمحافظة البيئة حماية في مسؤوليتها البناء لصناعات الفجيرة شركة تتفهم 

.البيئة حماية في مستدام نهج الى للوصول والتطوير البحث في باالستثمار لها
يةالتال الشهادات تمتلك انها كما الخضراء للمباني االمارات مجلس في ومصنعأعضاء الصخري للصوف الفجيلرة مصنع تعتبر:  

ISO شهادة لديه الصخري للصوف الفجيرة مصنع -      ISO وشهادة للجودة  9001 OHSAS وشهادة البيئة الدارة 14001 18001 
.والسالمة للصحة

,ICV شهادة لدية االسمنتية للمنتجات الفجيرة مصنع -      ISO 45001: ISO وشهادة 2018 14001: ISO وشهادة 2015
9001:2015.

البيئة حماية في للمساهمة التالية المشاريع في الشركة استثمرت:
 معدل ىعل حافظ كما السامة االنبعاثات انعدام في ساهم ما وهو الصخري للصوف الفجيرة مصنع في االنبعاثات مراقبة نظام تركيب -      

.للصناعة الدولية المعايير من اقل المصنع في انبعاثات

 انعدام في ساهم مما الصخري الصوف مصنع في  االنتاج عملية في وادخالها الصناعية المخلفات تدوير اعادة وحدة انشاء اجل من استثمار -      
.المخلفات

.االنتاج في واستعمالها تدويرها العادة المستعملة المياه لمعالجة وحدة تركيز في االستثمار تم -      
وقابلة للبيئة قةصدي وتعتبر طبيعية صخور من كليا مصنعة انها خاصة مستدامة منتجات الصخري للصوف الفجيرة مصنع منتجات تعتبر 

 أهمها كثيرة شهادات على الصخري للصوف الفجيرة مصنع منتجات تحصلت .الطاقة على الحفاظ في تساعد المنتجات هذه .الطبيعة في للتحلل
,ICV شهادات ADQCC وارينغتون مخابر ومن دبي بلدية من.

للمنتج باالضافة ناعيةالص والبنايات للحرائق عازلة منتجات لتوفير والتطوير البحث في االستثمار الصخري للصوف الفجيرة مصنع يواصل 
.الزراعي المجال في المياه توفير في سيساهم الذي )Hydroponic ( الجديد



االجتماعي



االجتماعي -تقرير االستدامة 

أصحاب تمع،المج احتياجات بين التوازن خلق خالل من وذلك المجتمعية بمسؤوليتها البناء لصناعات الفجيرة شركة تلتزم 
.الشركة واعمال  والموظفين المصلحة

يرةالفج امارة في االجتماعية الخدمات بعض دعم في المساهمة مثل مبادرات بعدة البناء لصناعات الفجيرة شركة قامت 
.التوطين لدعم الحكومية الجهود في المساهمة الى باالضافة

يةالصح التاثيرات من موظفيها لحماية جهودها اغلبية البناء لصناعات الفجيرة شركة ركزت 19 – كوفيد  جائحة خالل 
 الطبية الكمامات فيرتو االجتماعي، التباعد بعد، عن العمل( صحية بيئة في للعمل سياسة تركيز عبر وذلك للفيروس واالقتصادية

 نم اي خدمات انهاء عدم وايضا وقتها في كاملة الرواتب دفع بمواصلة وكذلك )...... والعمال للموظفين المعقمة والسوائل
.الشركة على للجائحة االقتصادي التاثير بسبب الموظفين

الشابة اراتيةاالم للكفاءات تدريبية بدورات سنوات منذ البناء لصناعات الفجيرة شركة تقوم التوطين لدعم جهودها اطار في 
.الصناعي المجال في الالزمة بالمهارات وتزويدهم معرفتهم لتدعيم وذلك



االجتماعي -تقرير االستدامة 
الجواب  -الحصيلة  الحساب المقياس

10.18 راتب الرئيس التنفيذي مقارنة بمعدل الرواتب في الشركة معدل راتب الرئيس التنفيذي

13.07 معدل رواتب الرجال مقارنة بمعدل رواتب النساء معدل الراتب بين الرجل والمراة

3% نسبة تغيير الموظفين في الشركة معدل دوران الموظفين

%11والنساء % 89الرجال بنسبة  نسبة الموظفين االناث مقارنة بنسبة الموظفين الذكور في الشركة التنوع بين الجنسين

يتم تطبيق القوانين الخاصة بالدولة في هذا المجال  هل تتبع الشركة سياسة خاصة بعدم التمييز عدم التمييز

0% نسبة االصابات مقارنة بعدد ساعات العمل في الشركة معدل االصابات

نعم هل تتبع الشركة سياسة خاصة بالصحة والسالمة العالمية الصحة والسالمة العالمية

يتم تطبيق القوانين الخاصة بالدولة في هذا المجال  هل تتبع الشركة سياسة خاصة بحماية االطفال والعمالة االجبارية الطفل والعمالة االجبارية

يتم تطبيق القوانين الخاصة بالدولة في هذا المجال  هل تتبع الشركة سياسة خاصة بحقوق االنسان حقوق االنسان

4% نسبة المواطنين مقارنة بعدد الموظفين التوطين



الحوكمة



الحوكمة -تقرير االستدامة 
2020 لسنة رم/3 رقم والسلع المالية االوراق هيئة  ادارة مجلس رئيس قرار بتطبيق البناء لصناعات الفجيرة شركة تقوم 

.العامة المساهمة الشركات بحوكمة والخاص
الجواب -الحصيلة  التوضيح المقياس

الل انتخابات ال تواجد للعنصر النسائي في مجلس ادارة الشركة حيث انه لم يتم ترشيح اية عناصر نسائية خ
.مجلس االدارة نسبة العنصر النسائي في مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه تنوع مجلس االدارة

يتكون مجلس االدارة من سبعة أعضاء كلهم مستقلين وغير تنفيذيين نسبة االعضاء المستقلين في مجلس االدارة استقاللية مجلس االدارة

ذلك للحفاظ تم وضع شروط وسياسات خاصة بالمشتريات في الشركة وتتضمن القواعد السلوكية للموردين و
على السلوكيات االخالقية في تعامالت الشركة هل يلتزم الموردين باالمتثال للقواعد السلوكية  القواعد السلوكية للمورد

عاون مع تنبثق عن مجلس االدارة كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتعمل هذه اللجان بالت
.خارجية االدارة التنفيذية على ترسيخ ثقافة اخالقيات المهنة ومكافحة الفساد خاصة في تعاملها مع اطراف هل تتبع الشركة سياسة لالخالقيات ومكافحة الفساد االخالقيات ومكافحة الفساد

وضعت الشركة سياسات عدة للمحافظة على خصوصية البيانات واهمها

هل تتبع الشركة سياسة خصوصية البيانات خصوصية البيانات

سياسة تامين المعلومات

سياسة تامين االنترنت

تامين الشبكة

وتساهم هذة السياسات  في الحفاظ على خصوصية بيانات الشركة

لى موقع تقوم الشركة باالفصاح عن اجتماعات مجلس االدارة والجمعية العمومية باالظافة للبيانات المالية ع
سوق ابوظبي لالوراق المالية  .ممارسات االفصاح الخاصة بالشركة ممارسات االفصاح


