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لمحة عن الممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة لشركة 

»فيرتيغلوب« 2021

نحن ملتزمون بالمبادئ البيئية واالجتماعية والحوكمة، ونتعهد بإدماج الشؤون البيئية واالجتماعية 
والمتعلقة بالحوكمة بالكامل في أهدافنا االستراتيجية واإلشراف عليها بشكل مباشر من جانب مجلس 
اإلدارة. ونرى أن منتجاتنا ضرورية لتعزيز الزراعة المستدامة والوقود والمواد الخام النظيفة، ولهذا حرصنا 

على إدماج مبادئ االستدامة والممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة في سياساتنا وعملياتنا، 
وتشجيع الممارسات المستدامة في سلسلة اإلمداد لدينا ومجتمعاتنا قدر اإلمكان. 

%73
استهالك مياه البحر

%2.6
خفض كثافة غازات 

االحتباس الحراري سنوًيا

•  تتمتع الشركة بوضع فريد يؤهلها لتمكين اقتصاد الهيدروجين من خالل منصة إنتاج األمونيا 
الزرقاء والخضراء للمساعدة في نزع الكربون من انبعاثات قطاع النقل وإنتاج المواد الخام 

والتطبيقات الصناعية.

•   ملتزمون بخفض تأثير عملياتنا على البيئة حيثما أمكن من خالل برنامج التميز التشغيلي. 

البيئة

•  نسعى لتأصيل ثقافة جامعة، يحظى فيها التنوع بالتقدير واالحترام، وتتوفر بها الفرصة لصقل 
المواهب المحلية.

•  أطلقنا برنامًجا للتنوع واإلدماج على مستوى المجموعة لتحسين عمليات التوظيف، والتدريب على 
عدم التحيز، ورعاية وتوجيه الموظفين المنتمين إلى فئات األقليات وتطوير شبكات الموظفين.

•  خدمة المجتمعات المحلية من خالل برامج المسؤولية االجتماعية للشركة في كٍل من مواقعنا.

17%المجتمع
 تمثيل اإلناث في

القيادة العليا

%5.5
 زيادة في عدد
الموظفات 

•  توفير هيكل قوي للحوكمة مع إشراف أعضاء مجلس اإلدارة على الشؤون البيئية واالجتماعية 
والحوكمة. 

•  تدريب جميع الموظفين على سياساتنا المتعلقة بااللتزام، ومدونة قواعد السلوك، فضالً عن سياسة 
التنوع واإلدماج.

•  ُيشترط على جميع الموردين االلتزام بمدونة قواعد السلوك لشركاء األعمال.
•  تشمل السياسات األخالقية األخرى سياسة حقوق اإلنسان، وسياسة مكافحة الرشوة والفساد، 
وسياسة العقوبات، وسياسة التداول باستغالل معلومات داخلية، وسياسة اإلبالغ عن المخالفات.

الحوكمة
100%

من الموظفين ُمسجلون 
في التدريب على شؤون 

االلتزام

اإلدارة 
العليا
 مسؤولون عن
مراقبة االلتزام

تقرير االستدامة و المسؤلية االجتماعية لشركة فيرتيغلوب هو 
مستخرج من التقرير السنوي للشركة لعام 2021.

يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2021 المتاح علي موقع الشركة 
لالطالع علي الصفحات و األقسام المشار اليها في هذا التقرير.
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صممنا آليات اإلبالغ عن شؤون االستدامة بطريقة توفر الشفافية حول ممارساتنا 
وسياساتنا وأدائنا المرتبطة بالشؤون البيئية واالجتماعية والحوكمة، إلى جانب تقييم 

التوجهات المادية والموضوعات والتفاعالت التي من شأنها التأثير على استراتيجية 
الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة لدينا. 

منهجنا في اإلبالغ عن شؤون االستدامة

كيفية اإلبالغ عن الممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

تراعي آليات اإلبالغ عن الممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة ما يلي:

مراجعة التوجهات والتحديات والمخاطر الرئيسية العالمية 
والمرتبطة بهذا المجال

نجري مراجعة شاملة للمخاطر والتحديات والتوجهات الكبرى 
الرئيسية التي تؤثر على المجالين الصناعيين ألنشطتنا 

وعلى العالم ككل. نستعين بهذه العوامل لتحديد أهدافنا 
االستراتيجية ووضع استراتيجية إدارة المخاطر، كما أنها تتيح 

لنا تحديد الفرص لتطوير أنشطتنا.

مشاركة المساهمين وتحديد الموضوعات ذات األهمية 
النسبية

نتواصل مع مساهمينا بصفة منتظمة بشكل مباشر ومن خالل 
االتحادات الصناعية؛ حيث نتعاون مع نظرائنا لتحسين المعايير 
العالمية بشكل مستدام في مجاالتنا الصناعية ونشاركهم 

الحوار حول التحديات األساسية العالمية المرتبطة بهذه 
المجاالت. يتيح لنا التفاعل مع المساهمين استنباط الرؤى 

واألفكار حول الموضوعات األساسية محل االهتمام لديهم 
والجوانب التي تثير مخاوفهم، ويتم تضمينها في تحديد ورصد 

الموضوعات ذات األهمية النسبية لنا.

وباإلضافة إلى التواصل مع المساهمين، نحدد الموضوعات ذات 
األهمية النسبية والحدود عن طريق مضاهاتها بنظرائنا في هذا 

المجال مع األخذ في االعتبار متطلبات اإلفصاح والتوجيهات 
الصادرة عن المؤسسات والهيئات التنظيمية المختلفة.

تنفيذ إطارات اإلبالغ 
تهدف آليات اإلبالغ بالممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 

لاللتزام بأفضل الممارسات والتوصيات العالمية الصادرة عن 
المبادرة العالمية للتقارير )GRI(، ومجلس معايير محاسبة 

ف باإلفصاحات المالية 
ّ
االستدامة )SASB( وفريق العمل المكل

المتعلقة بقضايا المناخ )TCFD(، إلى جانب المتطلبات المحلية 
ا إلنشاء التقارير 

ً
في دولة اإلمارات. نسعى جاهدين أيض

المتعلقة بمساهمة أنشطتنا في تحقيق أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة. نود التنويه إلى أن عمليات 

اإلفصاح ذات الصلة محددة في هذه التقرير، والصفحات الُمبوبة 
المناظرة التي تبدأ من الصفحة 158.

اإلبالغ عن الحدود
يشمل هذا التقرير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، 

ويركز على الموضوعات ذات األهمية النسبية لشركة 
»فيرتيغلوب« والشركات التابعة لها كما هو مدرج في اإليضاح 

27 لبياناتنا المالية )ما لم ُيشر إلى خالف ذلك(.
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فيما يلي بعض الموضوعات واألسئلة التي طرحها المساهمون خالل العام:

مشاركة المساهمين

المعالجة من خاللالموضوعاتالمساهمون

التعويضات والمستحقات، وتأثير االكتتاب العام األولي على الموظفون
األعمال والتوظيف، والتدريب والتطوير، والصحة والسالمة 

والبيئة، والسالمة من فيروس كورونا "كوفيد-19". 

قنوات التواصل الداخلية وتشمل االجتماعات العامة 
والرسائل المكتوبة من قيادة المجموعة والقيادة المحلية، 

وبرامج تدريب الموظفين، وبروتوكوالت الصحة والسالمة 
البيئة المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

إدارة العالقات، وتأثير االكتتاب العام األولي على تسليم العمالء
المنتجات، ومعلومات المنتجات والتوزيع، وسلسلة اإلمداد، 

إلى جانب التعليقات العامة.

رسائل العمالء، والتواصل المباشر من جانب فريق القيادة 
التجاري، والمشاركة في الفعاليات الصناعية، وإدارة 

سلسلة اإلمداد بشكل استباقي، ونشر معلومات المنتجات 
وكشوفات السالمة على موقعنا اإللكتروني.

االستراتيجية بعد االكتتاب العام األولي، وتوجهات السوق، المستثمرون
والتميز التشغيلي، وأداء األعمال، والممارسات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة، وتأثير جائحة كورونا "كوفيد19-" 
على عملياتنا.

العرض الفني لالكتتاب العام األولي، واجتماعات ومؤتمرات 
المستثمرين، ومؤتمرات الفيديو الربع سنوية، والنشرات 

الصحفية، واالجتماع العام السنوي المرتقب.

مشاركة المجموعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير سالمة المجتمع، وبرامج التنمية المحلية، وفرص العمل.المجتمعات
الربحية، والرعاية والتبرعات، وتوظيف السكان المحليين.

نتواصل مع المساهمين بصفة منتظمة عن طريق اجتماعات 
العمالء والمستثمرين واالتصاالت الهاتفية، عالوة على 
مؤتمرات المستثمرين والمؤتمرات المعنية بهذا المجال، 

وخدمة العمالء، واجتماعات الموظفين، واالستبيانات، والبوابات 
اإللكترونية والخطوط الساخنة، وبرامج الحضور المجتمعي، إلى 

جانب التعامل مع الجهات الحكومية والتنظيمية.

يتواصل فريق القيادة لدينا مع المساهمين الرئيسيين 
لبحث المسائل المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية 

والحوكمة واالستدامة، ويبرهن ذلك على التزامنا بالتنظيم 
على اختالف مستوياته.

باإلضافة إلى تعامالتنا المباشرة مع المساهمين، تعتبر 
ا في العديد من االتحادات الصناعية؛ حيث 

ً
الشركة عضًوا نشط

نتعاون مع نظرائنا لتحسين المعايير العالمية بشكل مستدام 
في مجاالتنا الصناعية ونشاركهم الحوار حول التحديات 

األساسية العالمية المرتبطة بهذه المجاالت.
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الموضوع ذو األهمية النسبيةرقم

الصحة والسالمة المهنية1

التأثير على البيئة والمناخ2

كفاءة استهالك الطاقة3

التنمية االقتصادية المحلية4

األمن الغذائي5

رأس المال البشري والتنوع واإلدماج6

المبادئ األخالقية والنزاهة7

اإلدارة الرشيدة للمياه والنفايات8

التكنولوجيا المستدامة9

موضوعاتنا ذات األهمية النسبية
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األهمية النسبية المستدامة

•  مشاركة المساهمين مع:
•  المستثمرين  

•  العمالء  
•  الموظفين  
•  المجتمعات  

•  التوجهات الكبرى العالمية
•  تحديات الصناعة

•  إدارة المخاطر الداخلية
•  التقارير البحثية

•  تقارير النظراء

5

عالية

عالية

6

4

7

31

9

82

نحدد الموضوعات ذات األهمية النسبية بتقييم الموضوعات 
المطروحة خالل تعامالتنا المختلفة مع المساهمين، مع 

األخذ في االعتبار الموضوعات المالية والمرتبطة باالستدامة 
بما يتماشى مع اعتبارات "النسبية المزدوجة" حسب توصيات 

ا التوجهات 
ً

المبادئ التوجيهية الدولية لإلبالغ. نراعي أيض
الكبرى والتحديات والمخاطر العالمية المرتبطة بمجال عملنا 

والتي تؤثر علينا وعلى نظرائنا وتقارير الصناعة، والتوصيات التي 
تحددها إطارات اإلبالغ العالمية.

نجري تقييًما سنوًيا لتأثير هذه الموضوعات ذات األهمية 
النسبية لسلسلة القيمة العالمية خاصتنا، وعملياتنا المحلية 

ومساهمينا إلنشاء تقرير يتضمن نظرة شاملة لُسبل إدارة 
ا عند وضع معايير 

ً
أنشطتنا بصورة مستدامة. روعي أيض

التقييم المبادئ ذات األهمية النسبية التي حددتها المبادرة 
العالمية للتقارير لسياق االستدامة، واألهمية النسبية، 

واالستيفاء، وشمول المساهمين، إلى جانب المعايير التي 
حددها مجلس معايير محاسبة االستدامة لألهمية النسبية.

بعد تقييم عدد كبير من المواضيع محل االهتمام، نحدد 
الموضوعات التالية بوصفها ذات أكبر أهمية نسبية 

لمساهمينا ولشركتنا.
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أهداف التنمية قياس مستوى مشاركتنامهامنا
المستدامة

تحقيق األمن الغذائي 
العالمي وتوفير فرص 
عمل على طراز عالمي 

في مجتمعاتنا 

مكن األسمدة النيتروجينية التي ننتجها المزارعين من زيادة كميات المحاصيل الزراعية 
ُ
•  ت

وتحسين جودة الغذاء، ومن ثم وفرة األغذية ورفع قيمتها الغذائية.
•  توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع االلتزام بزيادة توظيف السكان 

المحليين وتنمية مهاراتهم، وفي هذا اإلطار، تحتل شركتنا الربع اإلحصائي األعلى من 
حيث التعويض السنوي في جميع مواقعنا.

•  تعزز ممارسات العمل الجيدة على النحو الوارد وصفه في مدونة قواعد السلوك، 
وغيرها من السياسات األخرى التي نعتمدها، توفير مكان عمل آمن وداعم، يحترم 

التنوع ويعزز تكافؤ الفرص.

 

إنتاج األمونيا الزرقاء/
الخضراء لتشجيع 

التحول في استخدام 
الطاقة

•  المساهمة القوية لقطاع النقل وخطوط األنابيب وقطاع الصناعات التحويلية في نزع 
الكربون من خالل تشجيع استخدام األمونيا الخضراء/الزرقاء كناقل للهيدروجين، ووقود 

نظيف، ومنتج منزوع الكربون للعمليات الصناعية التحويلية.

تقليل اآلثار الضارة 
على البيئة من خالل 

االستثمار المستمر 
في التكنولوجيا 

األفضل في فئتها 
والتميز التشغيلي

•  المحافظة على مواقع إنتاج آمنة ومسؤولة تجاه البيئة تهدف لحماية البيئات 
والمجتمعات المحلية.

•  المحافظة على منشآت إنتاج حديثة، ويقترن ذلك بالتأثير اإليجابي لمجموعة مشاريع 
إنتاج األمونيا الزرقاء/الخضراء وجهودنا في نزع الكربون من منتج اليوريا، ما يتيح لنا 

خفض االنبعاثات ومن ثم تقليل تأثير أنشطتنا على التغير المناخي.
•  وتطبق عمليات إدارة المياه لدينا أفضل التقنيات المتوفرة حيثما أمكن لتقليل 

استخدامنا للمياه وزيادة إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها في عمليات اإلنتاج 
ألقصى درجة بهدف التقليل من تصريف المياه وحاجتنا للمياه العذبة للحد األقصى.

المشاركة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة األمريكية

%100
تعويضات في الربع 
اإلحصائي األول في 

جميع المواقع

6.6 مليون طن
منتجات ُمباعة

3
شحنات مباعة من 

األمونيا الزرقاء

3.14
 كثافة غازات

االحتباس الحراري

2,680
موظف

0.28
معدل إجمالي الحوادث 
المسجلة أفضل بنسبة 
77% من نظرائنا حسبما 

ذكر االتحاد الدولي 
لألسمدة

1.2 مليون طن
 أمونيا زرقاء/خضراء

قيد التطوير أو التقييم

3.27
كثافة استهالك المياه
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االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركة

البيئة



الفرص األساسيةالمخاطر والتحديات الرئيسية  التوجهات الكبرى الرئيسية

•  وجود مخاطر متعلقة بعدم قدرة األنظمة الزراعية الحالية على إنتاجاألمن الغذائي
الغذاء الكافي بحلول 2050، وتقليل احتماالت إزالة الغابات وحماية 

األنظمة البيئية.
•  التوافر المحدود لألراضي الزراعية وتدهور التربة الذي يرفع مخاطر إزالة 

الغابات وفقدان التنوع الحيوي.
•  قد تفضي التحوالت العالمية في العادات الغذائية إلى حدوث تغييرات 

في إنتاج المحاصيل واألنماط الزراعية.

•  نحن شركة رائدة في إنتاج األمونيا واليوريا وواحدة من أكبر مصدري 
األمونيا واليوريا مجتمعين، ومن هذا المنطلق نحظى بوضع جيد يتيح 

لنا تشجيع استخدام األسمدة النيتروجينية بكفاءة واتباع أفضل 
الممارسات.

•  يضمن هذا جودة التربة وزيادة اإلنتاجية وإعادة زراعة الغابات واتباع 
أساليب الري المناسبة لتقليل اإلجهاد المائي وتعظيم كفاءة استخدام 

المغذيات، وتقليل فقدان المغذيات في البيئة )الهواء، المياه الجوفية، 
المياه السطحية(.

•  تأثير تغير أنماط الطقس، والتقلبات الجوية الشديدة على سلسلة اإلمدادالتغير المناخي
ومواسم الزراعة.

•  االتجاه العالمي القوي لنزع الكربون للحد من التغير المناخي.
•  اإلجهاد المائي الناتج عن التغير المناخي وزيادة الطلب الناتج عن االستهالك 

البشري والصناعي.

•  نركز على تطوير قدراتنا إلنتاج األمونيا الزرقاء والخضراء كمحرك أساسي 
للتحول في استخدام الطاقة، إلى جانب كونها حالً مستداًما للعمالء 

العاملين في غير قطاع الزراعة.
ستخدم 

ُ
•  نعكف اآلن على تطوير األمونيا واليوريا لتصبح أكثر كفاءة وت

في قطاع الزراعة، ونذكر منها على سبيل المثال البدائل منخفضة 
الكربون، والمثبطات، وحلول عدم النترجة.

ا على إنتاج ما يقرب من 0.5 مليون طن سنوًيا من 
ً

•  نمتلك القدرة أيض
سائل عادم الديزل، الذي يقلل انبعاثات عوادم المركبات الضارة.

ا لزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتقليل االعتماد على 
ً

•  نسعى أيض
الوقود الحفري المنتج للكربون خالل عمليات اإلنتاج في منشآتنا.

نرصد التوجهات العامة الرئيسية على مستوى العالم التي تؤثر على أنشطتنا، فضالً عن المخاطر 
والتحديات والفرص المرتبطة بها ونستخدمها في وضع استراتيجيتنا عن علم ودراية، وخدمة عمالئنا بشكل 

أفضل، وتطوير األدوات والمنتجات والخدمات التي تعزز ممارسات الزراعة واستهالك الوقود المستدامة 
لخفض تأثيرات عملياتنا البيئية واالجتماعية في كل أنحاء العالم. 

ا
ً
التوجهات العامة للصناعة عالمي
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ف باإلفصاحات المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي
ّ
استراتيجية فريق العمل المكل

المالية المتعلقة بقضايا المناخ )أ( )ب(
ف باإلفصاحات 

ّ
إدارة المخاطر لفريق العمل المكل

المالية المتعلقة بقضايا المناخ )أ( )ب(
RT-CH-530a.1

 عوامل المرونة
 لدى

 »فيرتيغلوب«: 
بل تخفيف

ُ
 س

 المخاطر
والفرص

 المخاطر
المادية

 التأثير
المحتمل

 ارتفاع درجاتتغير أنماط الطقساإلجهاد المائي
الحرارة العالمية

ارتفاع مستويات 
المياه في البحار

التقلبات الجوية 
الشديدة

تكلفة التحول إلى استخدام التغيرات التنظيمية
التكنولوجيا لخفض االنبعاثات

التحوالت في 
األنماط الغذائية

يضعنا التغير المناخي في مواجهة المخاطر المادية والمرتبطة 
بالتحول في استخدام الطاقة. يزودنا إطار إدارة مخاطر 

المشاري  ع )ERM( بالسياسات واإلجراءات التي تهدف 
لتسهيل عملية تقييم المخاطر وإدارتها في الشركة. وفي 

م المخاطر المادية والمرتبطة بالتحول في  قيِّ
ُ
هذا اإلطار، ن

استخدام الطاقة بسبب التغير المناخي كواحد من أبرز المخاطر 

التي نواجهها، ونعتقد أننا نستخدم االستراتيجيات المناسبة 
لالستدامة وتخفيف حدة المخاطر لتعظيم فرص تطوير 

ا 
ً

أنشطتنا ومساعدتنا في مكافحة التغير المناخي. نراعي أيض
معايير محاسبة االستدامة للمواد الكيميائية الصادرة عن 

مجلس معايير محاسبة االستدامة فضالً عن توصيات فريق 
ف باإلفصاحات المالية المتعلقة بقضايا المناخ عند

ّ
 العمل المكل

تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ. ُيرجى الرجوع إلى الصفحات 
75-85 لالطالع على توضيح تفصيلي إلطار إدارة مخاطر
المشاريع لدينا، والتعرف على مسؤوليات الموظفين 

التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة، ووصف للمخاطر الرئيسية 
األخرى واستراتيجيات تخفيفها.

تشمل المخاطر المادية التي يسببها ارتفاع درجات الحرارة العالمي التقلبات الجوية 
الشديدة )الجفاف والفيضانات(، وتغير أنماط الطقس، وزيادة اإلجهاد المائي، إلى جانب 

ارتفاع مستويات المياه في البحار. وقد تؤثر هذه الحاالت والتغييرات على سلسلة 
اإلمداد لدينا، وتسبب االختالل في دورات الزراعة ونمو المحاصيل، وتعرقل مساعي 

المزارعين الستخدام األسمدة المغذية للمحاصيل.

ترتبط المخاطر التحولية ذات الصلة بالتحول إلى االقتصاد منخفض الكربون في 
األساس بما يلي )أ( التغيرات التي تطرأ على اللوائح والسياسات المرتبطة بالكربون، 

مثل آلية ضبط حدود الكربون األوروبية المقترحة، وغيرها من اآلليات المحتملة 
لفرض الضرائب على انبعاثات الكربون، )ب( التكاليف المرتبطة بالتحول إلى استخدام 

تكنولوجيا خفض االنبعاثات ورفع كفاءة الموارد، )ج( زيادة اإلقبال على األنظمة 
الغذائية النباتية.

•  ارتفاع تكاليف التأمين وانخفاض 
األجور

•  األعطال غير المخطط لها
•  مقاطعة سلسلة اإلمداد

•  تغير أنماط الطقس، ما يؤثر بدوره 
على عوامل مثل مصادر المياه 

وأنماط الزراعة
•  تقلبات أسعار السلع

•  مخاطر ارتفاع النفقات الرأسمالية 
وتطوير التكنولوجيا للتحول إلى 

استخدام التكنولوجيا التي من شأنها 
خفض االنبعاثات

•  فرض ضرائب أعلى أو اتخاذ تدابير جديدة 
للحد من استخدام المنتجات المرتبطة 

بانبعاثات الكربون

•  تغييرات تطرأ على طلب المحاصيل 
الستيعاب التحوالت الناتجة عن زيادة 
اإلقبال على األنظمة الغذائية النباتية

•  مخاطر مرتبطة بعدم حصول المشاريع 
االستراتيجية على الدعم التنظيمي 

الكافي أو عدم تحقيق المزايا 
المتوقعة

• مسار نزع الكربون: نسعى لتطبيق استراتيجية لنزع الكربون على النحو الوارد 
وصفه في الصفحات 57-49.

• األمونيا الزرقاء والخضراء: نعكف على تطوير قدراتنا إلنتاج األمونيا الزرقاء 
والخضراء للمضي في مسار نزع الكربون بوتيرة أسرع، على النحو الوارد وصفه في 

الصفحات 57-54.

• كفاءة استخدام المياه: نركز على تحسين كفاءة استخدام الماء بشكل 
مستمر واستخدام مياه البحر، على النحو الوارد وصفه في الصفحات 62-59.

• اليوريا منخفضة الكربون: نسعى لتطوير اليوريا منخفضة الكربون لتقليل 
االنبعاثات الناتجة عن الزراعة واالستمرار في توفير أحد األسمدة المغذية الرئيسية 

التي ترفع خصوبة التربة وتساعد في زراعة المحاصيل التي أصبحت تشهد إقباالً 
متزايًدا نتيجة التحوالت الكبيرة في العادات الغذائية، على النحو الوارد وصفه في 

الصفحات 54.
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ف باإلفصاحات نهج مواجهة التغير المناخي
ّ
استراتيجية فريق العمل المكل

المالية المتعلقة بقضايا المناخ )أ( )ب(
ف باإلفصاحات 

ّ
إدارة المخاطر لفريق العمل المكل

المالية المتعلقة بقضايا المناخ )أ( )ب(
المقاييس والمستهدفات لفريق العمل 

ف باإلفصاحات المالية المتعلقة بقضايا 
ّ
المكل

المناخ )أ(

يمكن أن تساعد »فيرتيغلوب« في خفض 
غازات االحتباس الحراري في الصناعات 

سهم بنسبة تصل إلى 80% من 
ُ
التي ت

االنبعاثات الحالية.

المساهمة حسب القطاع

%10 أخرى 
%10 النفايات 
%10 النقل 

%20 الطاقة 

%20 الزراعة 

%30 الصناعة 

ا لمسار 1.5-2 درجة مئوية، وهي تتطلب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بدرجة كبيرة. تفتح 
ً

حددت الحكومات أهداف
األمونيا النظيفة الباب أمام باقة من فرص نزع الكربون، من بينها على سبيل المثال ال الحصر خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة عن 

الوقود البحري وتوليد الطاقة ووسائل النقل واإلنشاءات والزراعة.

الهيدروجين عامل حيوي للوصول إلى الحياد الكربوني

نحن شركة منتجة لألمونيا واليوريا، وتنتج عملياتنا غازات 
االحتباس الحراري في مختلف مجاالت عملنا. غير أن منتجاتنا 

تعتبر ضرورية لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة باألمن 
الغذائي، وتعزيز العمليات الصناعية منزوعة الكربون، وتوفير 

حلول الوقود األقل إضراًرا بالبيئة، حيث يؤدي ذلك دوًرا رئيسًيا 
في إنتاج األغذية والوقود والمواد الخام المحايدة للمناخ 

لعمليات اإلنتاج. وتتجلى أهمية منتجاتنا في تحسين إنتاجية 
المحاصيل الزراعية لسد االحتياجات الغذائية العالمية. كما 
تعتبر األمونيا إحدى المنتجات الواعدة لتمكين التحول في 

استخدام الطاقة. 

وبالتالي، تسهم منتجاتنا بشكل إيجابي في مكافحة التغير 
المناخي بالمساعدة في عزل الكربون في قطاعات الزراعة 

واستصالح األراضي وتقليل االنبعاثات في قطاع النقل. ولقد 
ا واضحة لتقليل تأثير عملياتنا على البيئة حيثما 

ً
وضعنا أهداف

أمكن ونضخ استثمارات ضخمة لبلوغ هذه األهداف، وذلك 
من خالل تقليل بصمتنا البيئية عبر االستثمار المستمر لتوفير 
أحدث التكنولوجيا الالزمة لصيانة مجموعة من األصول األحدث 

واألكثر كفاءة على مستوى العالم وتعزيز عمليات تطوير 
منتجاتنا األكثر مراعاة للبيئة عبر منصة إنتاج األمونيا الزرقاء/

الخضراء وإمكانتنا المتطورة إلنتاج سائل عادم الديزل.

نحن متلزمون بخفض بصمتنا الكربونية ونركز على تقليل 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري من النطاق 1 و2 بما يتماشى 

مع المستهدفات الكبرى لمساهمينا. ويشدد هذا على 
التزامنا بتقليل تأثيرات عملياتنا على المناخ في جميع مجاالت 

عملنا، مثل تحسين عمليات اإلنتاج ومصادر المواد الخام، ورفع 
كفاءة سلسلة اإلمداد، وتوفير المنتجات المبتكرة. ونهدف 

لتحقيق هذه التحسينات باتباع استراتيجية شاملة للمناخ 
ا 

ً
تتضمن االستثمار في التكنولوجيا والمشاريع األكثر حفاظ

على البيئة، وإعادة تدوير الموارد وإعادة استخدامها، والتعاون 
مع جميع المساهمين والنظراء في هذا المجال، إلى جانب 

الحكومات وغيرها من المؤسسات التي تكافح التغير المناخي.
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تتمتع صناعة األمونيا بوضع فريد يؤهلها لالستفادة من الفرص المرتبطة بالهيدروجين

تعد األمونيا لبنة أساسية في اقتصاد الهيدروجين الناشئ، إذ تمثل أكثر من 40% من استخدام الهيدروجين الرمادي

 الطلب على الهيدروجين مدفوًعا باالنخفاض في
تكاليف اإلنتاج والضغوط التنظيمية لمعالجة مسألة 

التغير المناخي.

يهدف برنامج الجيل القادم لالتحاد األوروبي )صندوق 
للتعافي من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19" 

بقيمة 808 مليار يورو لدول االتحاد األوروبي( لجعل 
اقتصاد االتحاد األوروبي أكثر مراعاة للبيئة وأكثر مرونة.

اعتمد االتحاد األوروبي 37 مليار يورو لتمويل 
عمليات من شأنها تشجيع إنتاج الهيدروجين األخضر 
في دول جنوب المتوسط )ومنها مصر والجزائر( بين 

عامي 2021 و2027.

اعتمدت الواليات المتحدة ميزانية إلصالح البنية 
التحتية بقيمة 1.2 تريليون دوالر تشمل حوافز إلقامة 

مشاريع الهيدروجين والتقاط وتخزين الكربون.

تأمل اليابان في إنشاء "مجتمع الهيدروجين" بحلول 
2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

تنظر الحكومة الهندية في مسألة إلزام أصحاب مصانع 
التكرير واألسمدة باستخدام الهيدروجين األخضر بدًءا 

من 2023، وتهيئة الظروف لإلسراع من تحول الدولة 
إلى اقتصاد الهيدروجين.

أعلنت حكومات عديدة عن تقديم الدعم لمشاريع 
الهيدروجين، وبرامج المنح مثل مبادرة H2Global في 

ألمانيا لتشجيع استيراد الهيدروجين األخضر، وتتضمن 
استراتيجية بقيمة مليوني يورو لدعم مشاريع التحليل 

الكهربائي في الخارج.

المواد الخام التقليدية:
•  الهيدروجين الرمادي المنتج بواسطة الوقود 

الحفري التقليدي.

المواد الخام منخفضة الكربون:
•  الهيدروجين األزرق المنتج بواسطة الوقود 

 الحفري عن طريق التقاط ثاني أكسيد
الكربون وتخزينه. 

•  الغاز الحيوي من مصادر النفايات.  

•  الهيدروجين األخضر من التحليل الكهربائي 
باستخدام موارد طاقة متجددة )مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح(.

يمكن استخدام األمونيا 
الزرقاء/الخضراء كناقل 

للهيدروجين ووقود نظيف

استخدام األمونيا في 
البطاريات لتخزين الهيدروجين

ا
ً

يتوقع مجلس الهيدروجين نمو
ا في اقتصاد الهيدروجين األخضر

ً
استخدام األمونيا الزرقاء/الخضراء كناقل للهيدروجين، استخدام الهيدروجين كمادة خامكبير

إمكانيات واسعة النطاق لنزع الكربونووقود نظيف وبطارية لتخزين الهيدروجين

H2

الزراعة النقل البري

المنسوجات

توليد الطاقة

مركبات خاليا الوقودالبناء والتشييد

الصناعات

النقل البحري

نهج مواجهة التغير المناخي يتبع
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استراتيجية االستدامة
ف باإلفصاحات 

ّ
استراتيجية فريق العمل المكل

المالية المتعلقة بقضايا المناخ )أ( )ب(
ف باإلفصاحات 

ّ
إدارة المخاطر لفريق العمل المكل

المالية المتعلقة بقضايا المناخ )أ( )ب(
ف 

ّ
المقاييس والمستهدفات لفريق العمل المكل

باإلفصاحات المالية المتعلقة بقضايا المناخ )ب( )ج(
RT-CH-110a.1
RT-CH-110a.2

كيفية حساب كثافة غازات االحتباس الحراري

 استراتيجيتنا لخفض كثافة غازات
االحتباس الحراري

نحن ملتزمون بهدف خفض كثافة غازات االحتباس الحراري طويل 
األجل ألكبر مساهمينا، وهي شركة "أو سي آي" لتقليل 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من النطاق 1 و2 بنسبة 
20% بحلول 2030، ونسعى للوصول إلى الحياد الكربوني 

بحلول 2050، وهي خطوة هائلة في مسار خفض درجات الحرارة 
بمقدار درجتين مئويتين وتنفيذ توصيات مبادرة األهداف القائمة 

ا طويالً لوضع خارطة طريق 
ً
على العلم )SBTi(. استغرقنا وقت

لتحقيق هذه المستهدفات، وهي تتكون من مبادرات قصيرة 
إلى متوسطة األجل وطويلة األجل لتعزيز القيمة تعود بمزايا 

بيئية وتشغيلية مستمرة.

وقع االختيار على 2019 ليكون العام األساسي الذي يتم 
خالله االلتزام بتوصيات مبادرة األهداف القائمة على العلم 

)SBTi(، حيث يتم رصد االنبعاثات الصادرة من شركة "فيرتيل" 
طوال هذا العام، وقد عزز ذلك وضعية "فيرتيل" خالل الربع 

الرابع من 2019. وسيعاد حساب انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
خالل العام األساسي مع تسجيل أي تغيرات كبيرة تطرأ على 

عمليات األعمال )مثل االستحواذات أو سحب االستثمارات، أو 
أي تغييرات على مجموعة المنتجات(، أو أي عمليات تصحيح 

للبيانات التاريخية حسب توافر معلومات إضافية أكثر دقة، أو 
أي تغييرات تطرأ على منهجية اإلبالغ.

خفض االنبعاثات من خالل التميز التشغيلي.

ُيعنى برنامج التميز التشغيلي لدينا بالتركيز الشديد على 
رفع مستوى الكفاءة وكفاءة استهالك الطاقة واألداء 

الرأسمالي، وتحقيق ذلك من خالل اتخاذ العديد من الخطوات 
السريعة الناجحة على المدى القصير إلى المتوسط بال أي 

ا 
ً
متطلبات من النفقات الرأسمالية أو متطلبات منخفضة تزامن

مع زيادة اإلنتاج تدريجًيا. 

 خفض االنبعاثات من خالل المبادرات االستراتيجية الجديدة
لخفض الكربون بتكاليف رأسمالية جذابة.

ا لخفض االنبعاثات باتباع مبادرات استراتيجية جديدة 
ً

نتطلع أيض
لخفض الكربون تتخذ مساًرا للتحول من استخدام الهيدروجين 

الرمادي إلى األزرق إلى األخضر، باالستفادة من التكنولوجيا 
الجديدة والقائمة، مثل تلك الخاصة بتحويل النفايات إلى غاز، 
والتقاط الكربون وتخزينه، وشراء الهيدروجين األزرق واألخضر، 
التحول إلى استخدام موارد الطاقة المتجددة في منشآتنا. 

حدود االنبعاثات
انبعاثات غازات االحتباس الحراري الكلية من النطاق 1 و2، من الغازات 

المعادلة لثاني أكسيد الكربون، المحسوبة باستخدام منهجية نظام 
االتحاد األوروبي لتجارة انبعاثات الغازات )ETS(. وهذا يعني تضمين ثاني 

أكسيد الكربون المستخدم في إنتاج اليوريا وغيرها من عمليات الصناعات 
التحويلية، المحددة ضمن النطاق 3 حسب بروتوكول غازات االحتباس 

الحراري. وبتضمين ثاني أكسيد الكربون المستخدم في عمليات الصناعات 
التحويلية، نستطيع تقليل التغيرات التي قد تحدث عند إجراء أي تغييرات 

أو عند حدوث أي أعطال متعلقة بمجموعة المنتجات النهائية لدينا، 
وتقديم عرض يتسم بالوضوح والشفافية حول ثاني أكسيد الكربون 
ا مع منهجية 

ً
المنتج خالل عمليات تصنيع األمونيا. ويتماشى هذا أيض

.)SBTi( مبادرة األهداف القائمة على العلم

 حدود اإلنتاج
إنتاج األمونيا الكلي على أساس المواد الغذائية لكل طن. 

نعتقد أن هذا يعبر بأدق صورة ممكنة عن محتوى النيتروجين في 
مجموعة منتجاتنا، ويمنع احتماالت الحساب المزدوج إلنتاج اليوريا 

ويؤدي إلى استقرار التغيرات السنوية في مجموعة منتجاتنا.
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201920202021الوحدةانبعاثات غازات االحتباس الحراري واستهالك الطاقة
الطاقة )األمونيا(

149,870145,845147,252تيرا جولاستهالك الطاقة

جيجا جول / طن متري من كثافة الطاقة
40.3440.6439.54اإلنتاج الكلي

عة( الطاقة )ُمجمَّ

164,745161,787164,379تيرا جولاستهالك الطاقة

جيجا جول / طن متري من كثافة الطاقة
20.52    19.79 20.28 المنتج

االنبعاثات الهوائية

مليون طن مكافئ ثاني انبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق 1(
5.496.09 5.87 أكسيد الكربون

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق 1 –
ثاني أكسيد الكربون للصناعات التحويلية(

مليون طن مكافئ ثاني 
3.663.20 3.44 أكسيد الكربون 

مليون طن مكافئ ثاني انبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق 2(
0.390.35 0.39أكسيد الكربون

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري الكلية
)EU ETS النطاق 1 + 2 حسب منهجية(

مليون طن مكافئ ثاني 
9.539.64 9.69 أكسيد الكربون 

 مكافئ ثاني أكسيدكثافة غازات االحتباس الحراري )النطاق 1 و2(
3.173.233.14الكربون بالطن / طن منتج

1,7642,3642,098طن متريأكاسيد النيتروجين
000طن متريثاني أكسيد النيتروز
128131108طن متريثاني أكسيد الكبريت

343222طن متريالمركبات العضوية المتطايرة

سجل نتائج الطاقة واالنبعاثات الهوائية 2021

استراتيجية االستدامة يتبع

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

طن متري من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون/المحتوى 
الغذائي لكل طن من المنتج

2019

3.17

2020

3.23

2021

3.14

كثافة غازات االحتباس الحراري

طن متري من أكاسيد النيتروجين/
المحتوى الغذائي لكل ألف طن من المنتج

2019

0.58

2020

0.80

2021

0.68

كثافة أكاسيد النيتروجين

طن متري من ثاني أكسيد 
الكبريت/المحتوى الغذائي لكل 

ألف طن من المنتج

2019

0.04

2020

0.04

2021

0.04

كثافة ثاني أكسيد الكبريت
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التميز التشغيلي
استراتيجية االستدامة يتبع

سالمة وكفاءة 
العمليات

كفاءة استهالك 
الطاقة

خفض التكاليف

نحن ملتزمون بالتميز في جميع جوانب أنشطتنا. يرتكز التميز التشغيلي على مستوى المجموعة على ثالثة 
محاور رئيسية على النحو الموضح: 

نسعى من خالل هذا البرنامج بشكل مستمر إليجاد الطرق 
التي تساعدنا في تعظيم كفاءة اإلنتاج، وتقليل االنبعاثات 

والنفايات، والمحافظة على سجالتنا الرائدة على مستوى 
الصناعة في مجال الصحة والسالمة. يعتبر التميز التشغيلي 
عنصًرا بالغ األهمية لتحسين كفاءة استهالك الطاقة، وهو 
ضروري لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري من النطاق 1، 
حيث تصدر أغلب هذه االنبعاثات الناتجة عن عملياتنا من جراء 
استهالك الغاز الطبيعي إلنتاج األمونيا. وقد حصلت أصولنا 

على شهادات تقدير عالمية لجودة عمليات اإلدارة التي تراعي 
المحافظة على البيئة، ومنها شهادة األيزو 14001 لنظام إدارة 
البيئة، وشهادة األيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة، ونظام إدارة 
ا 

ً
الرعاية المسؤولة RC 14001، ويتلقى الموظفون التدريب أيض
في هذه المجاالت. هذا، ونحرص على االلتزام باللوائح البيئية 

المعمول بها في كل مواقعنا.

التحسينات المستمرة لمستوى الكفاءة والعمليات
نحرص على تقييم العمليات التي تتم في منشآتنا وعمليات 

التحول والصيانة، وإدخال التحسينات عليها. وهذا بدوره يساعد 
في رفع كفاءة األصول وتقليل األعطال المخطط لها وغير 
المخطط لها، والتي قد تسبب زيادة انبعاث غازات االحتباس 

الحراري أكثر من المعتاد خالل عمليات بدء تشغيل المنشآت.

التقاط الحرارة العادمة واستردادها
نستخدم أنظمة الحرارة والبخار المهدر المتكاملة تماًما في 

جميع منشآتنا ونسعى جاهدين الستغالل الحرارة المستخدمة 
في عملياتنا بالكامل الستهالك الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة.

الطاقة المتجددة
يعتبر الغاز الطبيعي المادة الخام الرئيسية المستخدمة 

في جميع منشآت اإلنتاج لدينا، ويمثل ما يقرب من %95 من 
استهالك الطاقة الكلي في منشآتنا، وُيستخدم غالًبا إلنتاج 

األمونيا. ونعكف حالًيا على مراجعة مشترياتنا من الطاقة 
والمواد الخام لزيادة استخدام الموارد الخضراء أو المتجددة، 
ويشمل ذلك زيادة مشتريات مصادر الطاقة المتجددة )مثل 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( وزيادة استهالكنا ألنواع 
الوقود الحيوي والمواد الخام الخضراء البديلة. ونعتقد أننا 

نتمتع بوضع جيد يؤهلنا لالستفادة من فرص توفير الهيدروجين 
ا من المواقع 

ً
المنخفض وعديم الكربون في العالم انطالق

الجغرافية الفريدة لمنشآتنا، والتي نعتقد أنها ستتيح لنا نزع 
الكربون من عمليات اإلنتاج لدينا في المستقبل.

التقاط ثاني أكسيد الكربون وإعادة تدويره
 

ً
تُصدر منشآت اإلنتاج غازات االحتباس الحراري التي تنتج مباشرة

عن تحويل الغاز الطبيعي إلى المنتجات، وبشكل غير مباشر 
من خالل توليد الكهرباء والبخار المشتريان. نسعى بجهد 

دؤوب لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باالستثمار في 
تكنولوجيا خفض االنبعاثات وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون 

ا فرص التقاط الكربون وتخزينه. 
ً

خالل عملياتنا النهائية. ندرس أيض
وفي 2021، استطعنا التقاط 3.2 مليون طن متري من ثاني 

أكسيد الكربون باستخدامه في عمليات اإلنتاج في منشآتنا.
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اإلبداع في المنتجات
استراتيجية االستدامة يتبع

نحن ملتزمون بتطوير المنتجات وإطالق المبادرات التي من شأنها توفير حلول أكثر استدامة ومراعاة للبيئة 
لعمالئنا. ونهدف لزيادة حصتنا من مجموعة المنتجات منخفضة الكربون، وتشمل األمونيا الزرقاء والخضراء، واليوريا 

منخفضة الكربون، وسائل عادم الديزل.

 الطاقة اإلنتاجية المتاحة لسائل
عادم الديزل

20162020 20182022 20172021 2019202320242025

فيرتيل
100

450

تمتلك 
»فيرتيغلوب« 
مقومات إنتاج 

سائل عادم الديزل 
التي تلبي الطلب 

المتزايد عليه
غير ذلك

الهند

أمريكا الشمالية

الشرق األوسط وأفريقيا

الصين

أوروبا

من المتوقع نمو الطلب 
على سائل عادم الديزل 
بنسبة تفوق 11% على 

المدى المتوسط

الشركة 
المصرية 
لألسمدة:

350

مليون طن متري
االستهالك العالمي التاريخي والمتوقع لسائل عادم الديزل،

مليون طن متري

الطاقة اإلنتاجية المتاحة 
لسائل عادم الديزل

األمونيا الزرقاء والخضراء
إذا تحولت شركات إنتاج األمونيا في العالم إلى استخدام 

المواد الخام الخضراء، فقد يؤدي استخدام األمونيا الخضراء 
لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة تفوق %1، 

وإتاحة المزيد من الفرص المواتية لنزع الكربون في العديد 
من الصناعات. ولألمونيا الخضراء استخدامات عديدة خالية من 
الكربون، تشمل استخدامها كأسمدة أو وقود أو مواد خام 

كيميائية أو مصدر لتخزين الطاقة. ُيرجى الرجوع إلى الصفحات 
34 للتعرف على مزيد من المعلومات حول المبادرات المختلفة 

المتعلقة باألمونيا الزرقاء والخضراء.

سائل عادم الديزل
لدينا القدرة على إنتاج 450 ألف طن متري من سائل عادم 
الديزل سنوًيا، ونعتقد أن هذه السوق تشهد نمًوا عالمًيا 

ا في التزايد. سائل عادم الديزل هو محلول من مادة اليوريا 
ً
آخذ

ُيضاف إلى المحركات التي تعمل بنظام االختزال التحفيزي 
االنتقائي )SCR( لتقليل أكاسيد النيتروجين وانبعاثات 

الجسيمات الناتجة عن احتراق عادم الديزل، ولديه ميزة إضافية 
وهي توفير استهالك وقود المركبات بنحو 5% واستخدام 

وقود الديزل بكفاءة أعلى. يتم تسعير سائل عادم الديزل غالًبا 
أعلى من اليوريا.

تساعد اللوائح المفروضة في الواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي والصين على تحفيز النمو على الطلب، حيث تشترط 
استبدال المركبات القديمة بأخرى أحدث، ال سيما الشاحنات 
المصممة للخدمة الشاقة، فضالً عن ارتفاع معدل الجرعات 

في األجيال األحدث لمحركات الديزل. ونعتقد أن هذا هو الخيار 
الوحيد القابل للتطبيق لخفض انبعاثات الشاحنات والقطارات 

في المستقبل المنظور ألنه قد ثبت أن التحول إلى المركبات 
الكهربائية لم يحقق أي نجاح حتى تاريخه لشاحنات الخدمة 

الشاقة أو المركبات الزراعية بسبب اختالل النسبة بين القدرة 
إلى الوزن. تشمل األسواق المحتملة المستهدفة لشركة 

»فيرتيغلوب« دول الشرق األوسط ودول أوروبا المطلة على 
البحر المتوسط. 

المثبطات واألسمدة ذات اإلطالق المنظم
تسهم األنشطة الزراعية بنسبة تفوق 50% من انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري ضمن سلسلة القيمة لألسمدة النيتروجينية. 

ونعكف حالًيا على تقييم إدخال مثبطات اليوريز ومثبطات 
 إلى طبقات اليوريا األخرى ذات اإلطالق المنظم، 

ً
النترجة إضافة

والتي قد تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين 
من النطاق 3 بنسبة 24% على األقل.
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دراسة حالة

تقليل االنبعاثات في سلسلة القيمة لألمونيا

استراتيجية االستدامة يتبع

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

تسهم أنشطة الشحن البحري حالًيا بنسبة تناهز 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم غير 
أن هناك صعوبة كبيرة في نزع الكربون من عمليات هذا القطاع بسبب ما يتمتع به زيت الوقود الثقيل 

من الجدوى من حيث التكلفة في الوقت الحالي. 

.Argus ،وكالة الطاقة الدولية ،MMSA، Fertilizer Week ،)"المصدر : تقرير مجلس الهيدروجين لعام 2021 )ُمعدل حسب تحليل "أو سي آي

حددت المنظمة البحرية الدولية )IMO( مستهدفات 
لخفض االنبعاثات يمكن بلوغها فقط باعتماد أنواع الوقود 
منخفضة الكربون في الناقالت الحديثة والقائمة، ويسعى 

االتحاد األوروبي إلدراج قطاع الشحن البحري في نظام 
تجارة انبعاثات الغازات )EU ETS( بوضع شروط ملزمة 
لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من %40 
بحلول 2030. وتشمل هذه المساعي نزع الكربون من 

أنشطة الشحن البحري في جميع مكونات سلسلة القيمة، 
وتستهدف الشركات الكبرى التي تتعامل مع العمالء 

بشكل مباشر، مثل شركة أمازون وأيكيا وإنديتكس 
ويونيليفر، بحيث تتعهد بنزع الكربون من شحناتها عن طريق 

نقل الشحنات على السفن باستخدام أنواع وقود عديمة 
الكربون بحلول 2040.

ومن بين أنواع الوقود البديلة المختلفة منخفضة الكربون، تعتبر 
األمونيا البديل الوحيد الذي يصلح استخدامه من الناحية العملية 

في عمليات الشحن البحري لمسافات طويلة. وتحظى األمونيا 
الخضراء على وجه الخصوص بمستقبل واعد حيث يمكن إنتاجها 

من السوالر وباستخدام طاقة الرياح دون إصدار أي كربون. 
وتخلو االنبعاثات الصادرة عن محرك األمونيا في السفن من 

الكربون وأكاسيد الكبريت، ويمكن معادلة الكميات الضئيلة من 
أكاسيد النيتروجين المنبعثة مع غاز المدخنة وتحويلها إلى ماء 

ونيتروجين بنسبة تصل إلى 99%. ومن شأن ذلك جعل السفن 
التي تستخدم األمونيا الخضراء كوقود عديمة االنبعاثات. 

بصرف النظر عن تسعير الكربون، تقترب مسارات األمونيا 
 

ً
الرمادية والزرقاء بدرجة كبيرة من التكافؤ في التكلفة مقارنة

بزيت الوقود الثقيل. وينطوي استخدام األمونيا الزرقاء كوقود 

لسفن الشحن على إمكانات تحسين كبيرة حيث يمكن خفض 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة تتجاوز %50. 

واألهم من ذلك أنه يمكن لهذه المنتجات رأب الفجوة في 
التحول من األمونيا "الرمادية" إلى "الخضراء" حتى تتمكن 
الصناعات من االرتقاء بمستوى المنتجات تماًما باالعتماد 

فقط على مصادر الطاقة المتجددة مع توفر البنية التحتية 
العالمية. ومن المتوقع أن تشهد سوق الوقود البحري نمو 

الطلب على زيت الوقود الثقيل لنحو 430 مليون طن متري 
بحلول 2050، ويترتب على ذلك زيادة الطلب على مكافئات 

األمونيا بحيث تتراوح بين 650-900 مليون طن متري. ويعادل 
ا 

ً
ذلك 4-5 أضعاف اإلنتاج العالمي الحالي وأكثر من 35 ضعف

ألحجام األمونيا التجارية المتداولة، ويمثل فرصة هائلة للنمو 
لشركة »فيرتيغلوب«. 
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المصدر : ترافيجورا، تقرير IMO 4thGHG، E.Lindstad )نزع الكربون من قطاع النقل البحري(
مالحظات: 1  تم تحويل جميع األسعار من اليورو إلى الدوالر باستخدام نظام العمالت األجنبية الفوري في سبتمبر 2021 بواقع 1.188 دوالر/يورو.   2  سفينة MW 67،  الوحدة المكافئة لعشرين قدًما = 13,000-15,000، مسافة اإلبحار 84,200 
 بزيت الوقود الثقيل.  

ً
ميل بحري/سنة. 3  األسعار المفترضة: زيت الوقود الثقيل: 740 دوالر/طن، األمونيا الرمادية: 350 دوالر/طن، األمونيا الزرقاء: 370 دوالر/طن، األمونيا الخضراء: 385 دوالر/طن، الهيدروجين األخضر: 2800 دوالر/طن   4  مقارنة

5  يشير ICE إلى محرك االحتراق الداخلي، يتراوح متوسط سعر الوقود بين ما حددته وكالة الطاقة الدولية )850 دوالر/طن وتقرير مجلس الهيدروجين عند 630 دوالر/طن(.  6  يشمل ذلك تكاليف الفرصة التي توفرها متطلبات المساحة الزائدة 

 إلى أحجام الخزانات األكبر بسبب انخفاض الكثافة الحجمية للهيدروجين واألمونيا.
ً

 بمحرك االحتراق الداخلي الذي يعمل بزيت الوقود الثقيل إضافة
ً

مقارنة

دراسة حالة
تقليل االنبعاثات في سلسلة القيمة لألمونيا يتبع

استراتيجية االستدامة يتبع

 تعد األمونيا واحدة من أكثر أنواع الوقود القابلة لنزع الكربون في قطاع
النقل البحري 

االنبعاثات، ثاني أكسيد الكربون/ميجا جول )قيمة مرجعية(

من المتوقع أن تكون األمونيا الوقود عديم الكربون األقل تكلفة بالنسبة 
لسفن الحاويات في 20301 

 مليون دوالر سنوًيا لسفينة حاويات2،3 ومركز تموين 
في الشرق األوسط، 2030

وقود تقليديرمادي/بني

وقود سفن شحن عديم الكربون

وقود أمونيا رمادية/زرقاء4

زيت الوقود

الغاز الطبيعي 
المسال

غاز البترول 
المسال

الهيدروجين

األمونيا

الميثانول

ديزل

البطارية

عملي/متاح للمسافات الطويلة

كثافة حجمية منخفضة، تخزين مرتفع 
التكلفة، بدون بنية تحتية

أقل تكلفة لتخفيف االنبعاثات، يتم 
إنتاجه ومعالجته على نطاق واسع

سائل، يمكن استخدامه بالتبادل/
بشكل سلس مع البنية التحتية 

الحالية

يتم توريده للمتعهدين اآلخرين في 
هذا المجال

ثقيل وكثيف للغاية، بنية تحتية 
محدودة للشحن

مستوى أكبر من الناحية العملية/أكثر توافًرا

مستوى أقل من الناحية العملية/أقل توافًرا
 النفقات

الرأسمالية6

 ICE يعمل بزيت
الوقود الثقيل5

أمونيا خضراءهيدروجين أخضرأمونيا خضراء
خاليا الوقود

أمونيا زرقاءأمونيا رمادية

34 32 32

34

~416ما يقرب من 214~83

تكلفة ثاني أكسيد 
الكربون المطلوبة 
 للتكسير حتى مع

زيت الوقود الثقيل، 
دوالر/طن

0.130.330.69

السعر اإلضافي لكل 
جينز، دوالر

42
57

الوقود

األخضراألزرق الوقود

IMO 4thGHG، E.Lindstad المصدر : ترافيجورا، تقرير 
)نزع الكربون من قطاع النقل البحري( 
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المصدر : مجلس الهيدروجين، MMSA، CRU، IEA، Argus، مستشار الشؤون االستراتيجية

دراسة حالة
تقليل االنبعاثات في سلسلة القيمة لألمونيا يتبع

استراتيجية االستدامة يتبع

شبكة »فيرتيغلوب« المنتشرة 
في مراكز التموين الرئيسية على 

مسارات الشحن الرئيسية

•  توفر منطقة التغطية الحالية 
مقومات استراتيجية ممتازة 

للسفن الزائرة لمحطات التموين، 
باستثمارات محدودة لمحركات 
السفن الُمحملة بوقود األمونيا

•  تعزز وضع »فيرتيغلوب« و»أو 
سي آي« بين الشركات الرائدة 

في العالم في إنتاج وتداول 
األمونيا، كما تعزز حضور 

»أدنوك« العالمي في قطاع 
الوقود/الطاقة

يستهلك المسار السنوي النموذجي لسفينة حاويات 
Panamax بين أوروبا ودول الشرق األقصى 13% من قدرة 

إنتاج األمونيا للشركة المصرية للصناعات األساسية، 
 ويترتب على ذلك توفير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ا
ً
بنحو 140 ألف طن سنوي

مراكز التموين الرئيسية )هيوستن، روتردام، الفجيرة، سنغافورة(

محطات »أو سي آي« لتخزين األمونيا ثالثية الهيدروجين

منشآت إنتاج »فيرتيغلوب«

سعة سفينة الحاويات المستخدمة )العرض متناسب مع الحجم(
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نحن ملتزمون بالسعي لتحقيق األمن 
الغذائي العالمي. نتعاون مع عمالئنا 

في مختلف أنحاء العالم من خالل 
البرامج المختلفة لتعظيم اإلنتاجية 

وتحسين جودة المحاصيل ومنع 
تحلل التربة وتشجيع الممارسات 

الزراعية المستدامة، عالوة على دفع 
عجلة التنمية لسد احتياجات العالم 

ا لضمان 
ً

من الغذاء. ونسعى أيض
استخدام منتجاتنا بطريقة تحافظ 

على الصحة وتحقق األمن والسالمة 
المهنية والعامة، وتصون التنوع 

الحيوي والبيئة.

توفير الغذاء للعالم

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

ال يزال العالم يواجه تحديات هائلة لضمان الحصول على إمداد 
غذائي مستدام لسكان العالم الذين من المتوقع أن يصل 
تعدادهم إلى 10 مليارات نسمة بحلول 2050. ويتطلب ذلك 
مضاعفة مستويات إنتاج الغذاء الحالية، في ظل التوقعات 

بانخفاض نصيب الفرد من األراضي الصالحة للزراعة بنسبة %55 
بحلول 2050. ومع تزايد أعداد السكان وتناقص الموارد، يصبح 

تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية أمًرا ال بد منه لسد االحتياجات 
ا تقليل تأثير 

ً
الغذائية لسكان العالم، ويصبح لزاًما علينا أيض

العمليات الزراعية واستخدام األسمدة على البيئة. 

استخدام األسمدة أمر ال غنى عنه لتعظيم إنتاجية 
المحاصيل الزراعية، وتقليل تحلل التربة، وعزل ثاني أكسيد 

الكربون
تعد األسمدة النيتروجينية المادة الغذائية الرئيسية لنمو 

المحاصيل وازدهارها. كما أن ارتفاع جودة التربة وخصوبتها 
ترفع إنتاجية المحاصيل الزراعية ويضمن إنتاج محاصيل صحية، 

ويؤدي ذلك بدوره إلى عزل ثاني أكسيد الكربون بشكل 
طبيعي لمكافحة التغير المناخي. ويساعد اتباع أساليب زراعية 

عالية الكفاءة واستخدام األسمدة المناسبة المزارعين في 
تحقيق أقصى فائدة ممكنة من األراضي الزراعية القائمة وعزل 
الكربون. تساعد منتجات »فيرتيغلوب« في الوصول إلى الزراعة 

المستدامة بتوفير مصدر نيتروجين عالي الكفاءة ويكفل 
السالمة البيئية. يستطيع المزارعون باستخدام األسمدة 

النيتروجينية بكفاءة:

•  زيادة كمية المحاصيل الزراعية الغذائية ألراضيهم،
•  تقليل فقدان خصوبة التربة وتحسين جودتها،

•  تقليل الحاجة لعزل أراٍض جديدة لزراعتها، ومن ثم تقليل 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري عبر الحد من إزالة الغابات.

تنهار جودة التربة وينتج عن ذلك انخفاض كميات المحاصيل 
وفقدان التنوع الحيوي عالوة على مشكالت أخرى حال عدم 
استخدام األسمدة النيتروجينية سنوًيا لتجديد خصوبة التربة. 

التأثيرات األخرى على البيئة
التنوع الحيوي

 من منشآت اإلنتاج لدينا بالقرب من المناطق المحمية 
ٌ

ال تتواجد أية
أو ذات التنوع الحيوي الكبير، ولسنا مطالبين بتطبيق خطة إلدارة 
التنوع الحيوي في أٍي من مواقعنا. ونحن نلتزم بجميع المتطلبات 

التنظيمية والسياسات البيئية ذات الصلة عند تقييم المشاريع 
الجديدة، ونراعي إجراء التقييمات لمعرفة مدى تأثير عملياتنا 

على البيئة والتنوع الحيوي حيثما كان ذلك مطلوًبا. 

يساعد استخدام األسمدة النيتروجينية في تحسين الكفاءة 
الزراعية، ولذلك دور في حماية التنوع الحيوي من خالل مضاعفة 
كميات المحاصيل التي تنتجها األراضي الزراعية الحالية ومن ثم 

تقليل الحاجة لعزل أراٍض جديدة وزراعتها 

االنبعاثات األخرى في الهواء
حرصنا على تركيب المعدات الالزمة في منشآتنا تماشًيا مع 

سياستنا التي تهدف لتقليل تأثير أنشطتناعلى البيئة. وبفضل 
ذلك، ال تنتج عملياتنا أي أكسيد نيتروز أو أكاسيد نيتروجين، 
وتنتج فقط كميات ضئيلة من أكاسيد الكبريت والجسيمات 

والمركبات العضوية المتطايرة، كما ورد في الصفحة 52.
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المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

RT-CH-140a.3المياه والنفايات: نهجنا

نهج إدارة المياه
الماء شريان الحياة، لكنه مورد محدود؛ وهكذا فإننا نحرص كل 
الحرص على رفع كفاءة استخدام المياه ألقصى درجة، ونركز 

على تقليل استخدامنا للمياه حيثما أمكن في جميع مواقعنا. 
إذ نستخدم الماء بالدرجة األولى في عمليات اإلنتاج للتبريد أو 

توليد البخار أو في المنتجات المائية النهائية.

وتطبق عمليات إدارة المياه لدينا أفضل التقنيات المتوفرة 
حيثما أمكن لتقليل استخدامها للمياه وزيادة إعادة استخدام 

المياه وإعادة تدويرها في عمليات اإلنتاج ألقصى درجة 
بهدف التقليل من تصريف المياه وحاجتنا للمياه العذبة للحد 

األقصى. وُيعاد تدوير معظم استهالكنا للمياه عدة مرات 
في أنظمة دوائر مغلقة لتقليل استهالكنا للمياه العذبة 

حيثما أمكن، ونستخدم مصادر المياه غير الصالحة للشرب 
كالمياه المعالجة من المصادر الصناعية ومياه البحر للتقليل 
من استهالك المياه العذبة.  واستثمرنا مبالغ طائلة لتقليل 

استخدامنا للمياه العذبة حيثما أمكن، مع تركيب وحدات تحلية 
الستخدام مياه البحر بدالً من المياه العذبة في كل محطاتنا. 

 المصنعين لدينا في مصر يوفرون ما يقرب 
َّ
وكان من ثمار ذلك أن

من 58% من استهالكهم للمياه عن طريق استخدام وحدات 
التناضح العكسي ]األسموزية العكسية[ لتحلية المياه غير 

الصالحة للشرب، وتعتمد محطاتنا في الجزائر واآلخر في اإلمارات 
على مياه البحر بنسبة %100. 

وتتمثل غايتنا في االكتفاء بمصادر المياه المستدامة وتقليل 
اعتمادنا على مصادر المياه العذبة في جميع محطاتنا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتشمل اإلجراءات 
الجاري اتخاذها في سبيل استدامة المياه في مصر ما يلي:

•  زيادة وصولنا آلبار المياه الجوفية المستدامة من خالل 
االستثمارات المحلية

•  االستثمار في زيادة طاقة وحدات التناضح العكسي في 
المصانع ورفع كفاءتها لمعالجة المياه الجوفية وتحسين 

جودتها
•  االستثمار في محطات معالجة مياه الصرف الصناعي إلعادة 

استخدام/إعادة تدوير كميات أكبر من المياه الناتجة عن 
عملية اإلنتاج

فة لتنمية مشروعنا  •  مواصلة االستفادة من أي مياه مصرَّ
الستصالح األراضي

سحب المياه وتصريفها
نراقب بعين االهتمام عمليات سحب المياه وتصريفها 

في كل محطة من محطاتنا ونحرص على معالجة أي مياه 
فة لمراعاة المتطلبات البيئية المعمول بها وتصريفها  مصرَّ
بأمان. واستثمرنا في إنشاء أحواض تجميع داخل المصانع 
عة  فة بأمان، أو معالجة المياه المجمَّ لتبخير المياه المصرَّ

الستعمالها في الري؛ وكان من ثمار ذلك عدم تصريف أي 
نفايات سائلة في كٍل من شركة »فيرتيل« و»الشركة المصرية 

لألسمدة«. وتعد »المصرية لألسمدة« المحطة الوحيدة في 
مصر القائم بذلك، إذ تحتوي على ثالثة أحواض قادرة على 

استيعاب كمية تبلغ 15,000 متر مكعب من المياه. وتضم 
»فيرتيل« حوضين قادرتين على استيعاب كمية تبلغ 24,800 

متر مكعب من المياه. 

وتستفيد محطاتنا في مصر كذلك من أنظمة مترابطة تسمح 
لهما بإعادة تدوير المياه بأمان الستخدامها في عمليات 
 من »المصرية لألسمدة« و»المصرية 

ٌ
اإلنتاج، كما بادرت كل

للصناعات األساسية« بمعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة 
استخدام نظام الدائرة المغلقة لمياه التبريد التي تقلل من 

استهالك المياه بنحو %5.

ونراعي لوائح وتصاريح جودة المياه أو نتجاوزها من خالل عمليات 
إدارة المياه ومعالجتها لتفادي التأثير على مصادر المياه 
المحلية. وتعد إدارة المياه – ومنها جودة المياه – محوًرا 
من محاور نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة ونظام إدارة 

استخدام الموارد لدينا وتخضع لمراقبة مجلس اإلدارة.

ونحرص على مراجعة عمليات إدارة المياه واستخدامنا لها 
وتقييم السبل التي يمكننا من خاللها االرتقاء بإدارتنا الرشيدة 

للمياه في كل محطة من محطاتنا.

النفايات الصلبة والسائلة واالنسكابات
تنتج عمليات اإلنتاج بمحطاتنا نواتج ثانوية محدودة وال تنتج 

نفايات كثيرة، وعمليات التوزيع عبارة عن شحنات سائبة بالحد 
األدنى المطلوب من التعبئة والتغليف. وتكاد تكون جميع 

النفايات الناتجة عن عملياتنا عبارة عن نفايات غير خطرة وناتجة 
عن أنشطة الصيانة بالدرجة األولى، وتعمل كل محطة على 

مراقبة النفايات الخطرة وغير الخطرة وتقليلها ألقصى درجة من 
خالل برامج إدارة النفايات النشطة. والمصدر األساسي للنفايات 
الخطرة هو المواد المحفزة المستهلكة، ونحرص على التخلص 
ا للوائح المحلية. ونقلل إمكانية تسرب النفايات 

ً
منها بأمان وفق

أو النفايات السائلة أو االنسكابات ألقصى درجة من خالل أنظمة 
فحص بانتظام، وتخضع جميع 

ُ
االحتواء األولية والثانوية التي ت

العمليات لتقييمات منتظمة بمعرفة فرق الصحة والسالمة 
والبيئة لدينا لتحديد فرص تقليل النفايات وتنفيذها حيثما أمكن.

ولم تسجل محطاتنا أي حوادث بيئية خالل عام 2021، وهكذا 
ل الحوادث البيئية عتبة الصفر. لم يتجاوز معدَّ
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المياه والنفايات: نهجنا يتبع

 تسعى كل
 محطة لتعظيم

كفاءة استهالك 
المياه

ُيتحصل على المياه من البحار 
 والمصادر البلدية واآلبار

والمياه السطحية. 

ستخدم المياه في عمليات اإلنتاج بالعديد 
ُ
ت

من الطرق، مثل مياه التبريد، أو البخار، أو 
كمادة خام لمنتجاتنا النهائية. يتم تدوير 

المياه وإعادة استخدامها عدة مرات خالل 
دورات اإلنتاج

بعد عدة دورات في محطاتنا، يعاد تدوير 
المياه في محطات معالجة مجاورة حيث توجد 

أنظمة مترابطة أو يتم تدشينها بشكل آمن 
كبخار ماء غير ملوث. 

ج المياه في محطات 
َ
عال

ُ
ت

 معالجة المياه لضمان
سالمتها ونقائها.

صرف المياه بشكل آمن حسب اللوائح 
ُ
وت

المحلية، أو إعادة تدويرها واستخدامها 
في ري المحاصيل. 

1

5

14

2

3
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المياه والنفايات: نهجنا يتبع

وتتمثل غاية »فيرتيغلوب« في االكتفاء بمصادر المياه 
المستدامة وتقليل اعتمادنا على مصادر المياه العذبة 

في جميع مصانعها.
•  االستثمار المستمر في وحدات التناضح العكسي 

وتحلية مياه البحر في جميع المواقع لرفع 
كفاءتها وقدرتها.

•   االستثمار في محطات معالجة مياه الصرف 
الصناعي إلعادة استخدام/إعادة تدوير كميات أكبر 

من المياه الناتجة عن عملية اإلنتاج.

أنشأت "فيرتيل" و"المصرية لألسمدة" حوضين للري 
والتبخير بطاقة استيعابية 24,800 متر مكعب 

و15,000 متر مكعب على التوالي، لعدم تصريف 
أي نفايات سائلة للمنتجات الثانوية الناتجة عن عملية 

تصنيع اليوريا.

73% من استهالك المياه اإلجمالي لشركة 
»فيرتيغلوب« من مياه البحر.

من استهالك أصول »فيرتيغلوب« في مصر من المياه 
من مصادر المياه غير الصالحة للشرب عبر وحدات 

التناضح العكسي.

من استهالك أصول »فيرتيغلوب« في الجزائر ودولة اإلمارات 
من مياه البحر.

تقليل استهالك المياه في »الشركة المصرية لألسمدة« 
و»المصرية للصناعات األساسية«، بمعالجة مياه الصرف 

وإعادة استخدام نظام الدائرة المغلقة لمياه التبريد.

ا 
ً
من ثاني أكسيد الكربون تم عزله من خالل زراعة 50 فدان

من األراضي الزراعية بالقرب من المناطق الصحراوية في مصر.

من األراضي الزراعية التي زرعتها »الشركة المصرية 
روى عن طريق أحواض الري التابعة للشركة، 

ُ
لألسمدة« ت

وهكذا تسهم في جهود استصالح األراضي في المناطق 
الصحراوية في مصر.

%58

%100

%5

39 
مليون طن سنوًيا

ا
ً
50 فدان
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201920202021الوحدة
النفايات السائلة والصلبة

 إعادة استخدام النفايات الخطرة أو إعادة تدويرها
أو استردادها

0.410.140.17ألف طن متري

0.580.901.08ألف طن متريمعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها
 إعادة استخدام النفايات غير الخطرة أو إعادة تدويرها

0.650.300.62ألف طن متريأو استردادها
1.752.750.60ألف طن متريمعالجة النفايات غير الخطرة أو التخلص منها

المياه*

66.2165.2963.33مليون متر مكعباالستهالك الكلي لكل مصدر

9.839.949.86مليون متر مكعبالمياه الجوفية

49.4348.0046.21مليون متر مكعبمياه البحر
6.957.357.26مليون متر مكعبالمياه السطحية

0.000.000.00مليون متر مكعبمياه من أطراف أخرى

فة لكل وجهة
َّ
44.340.7233.77مليون متر مكعبكمية المياه المصر

2.492.452.35مليون متر مكعبالمياه الجوفية

41.1737.8831.05مليون متر مكعبمياه البحر

0.000.000.00مليون متر مكعبالمياه السطحية

0.370.390.37مليون متر مكعبمياه من أطراف أخرى

 اإلجهاد المائي
 المياه المسحوبة في المناطق ذات قاعدة اإلجهاد

100%100%100%%المائي المرتفعة أو بالغة االرتفاع
كة في المناطق ذات قاعدة اإلجهاد

َ
 المياه المستهل

100%100%100%%المائي المرتفعة أو بالغة االرتفاع
الحوادث البيئية

000#الحوادث البيئية

000لكل 200,000 ساعة عملمعدل الحوادث البيئية 

سجل نتائج المياه والنفايات 2021

%47
 المياه المستهلكة أو المعاد
استخدامها أو المعاد تدويرها

3.34
مليون متر مكعب من كمية المياه الكلية 

المعاد استخدامها أو المعاد تدويرها

%73
المياه المسحوبة من البحر

%1-
 نسبة االنخفاض السنوية في سحب

المياه لكل طن

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

*  باستثناء مياه البحر المستخدمة في التبريد في "فيرتيل" في نظام استخدام الماء مرة واحدة، حيث تتدفق كميات مياه البحر المستهلكة عبر مبادالت حرارية ويعاد تصريفها بشكل آمن خالية من أي ملوثات إلى البحر.

فة لكل وجهة 2021المياه المسحوبة لكل مصدر 2021
َّ
كمية المياه المصر

المياه والنفايات: نهجنا يتبع

•  المياه السطحية %11
•  المياه الجوفية %16

•  مياه البحر %73
  أطراف أخرى %0

  المياه السطحية %0
•  المياه الجوفية %7

•  مياه البحر %92
•  أطراف أخرى %1
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االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركة

الممارسات االجتماعية



توفر عملياتنا فرًصا اقتصادية هائلة مباشرة وغير مباشرة لمجتمعاتنا 
في الدول النامية والمتقدمة على حٍد سواء، عن طريق سداد 

تكاليف السلع والخدمات، وتوفير فرص العمل، وتحسين اإلنتاج 
الزراعي، والضرائب، والبحوث والتطوير، إلى جانب التبرعات لتطوير 

المجتمعات التي نمارس أنشطتنا بها.

عيد توزيع %61.5 
ُ
وفي 2021، بلغ حجم أنشطتنا 3.3 مليار دوالر أ

عيد توظيف هذا الرصيد في »فيرتيغلوب«، أغلبه كنفقات 
ُ
منها. وأ

رأسمالية، وسُيوزع على هيئة أرباح بقيمة 0.15 درهم إماراتي لكل 
سهم، أو 340 مليون دوالر في النصف الثاني من 2021.

نهج المسؤولية االجتماعية للشركة المناسب لكل مجتمع
نفخر بصفتنا جهة توظيف محلية في مجتمعاتنا بوضع برامج فعالة 

لمشاركة المساهمين تتيح لنا تحديد أكثر أسباب التنمية االجتماعية 
التي تنال االهتمام والمشاركة فيها. وبناًء على ذلك، أنشأنا برامج 

التنمية االجتماعية المحلية المصممة لتلبية االحتياجات المحددة 
لكل مجتمع لتعظيم تأثير تبرعاتنا. وعالوة على أشكال الرعاية 

والمساهمات المالية التي نوفرها لخدمة قضايا عديدة، يستثمر 
موظفونا أوقاتهم الشخصية في مجتمعاتنا المحلية بالمشاركة 

في جمع التبرعات والتطوع في الفعاليات االجتماعية.

نخصص أوقاتنا ومواردنا لسلسلة القيمة التعليمية بالكامل مع 
 ،)STEM( التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

من خالل التبرع بالمستلزمات المدرسية لألطفال المحتاجين، 
والمشاركة في الزيارات المدرسية والمعارض العلمية، وتوفير فرص 

التدريب في الموقع. وقد خصصنا برامج لكل موقع لتشجيع المواهب 
المحلية الشابة من خالل توفير فرص التدريب المادية واالفتراضية 

على العديد من الوظائف الفنية وغير الفنية. 

3.3 مليار 
دوالر

 القيمة االقتصادية 
 المتحققة 

في 2021

 القيمة االقتصادية 
 الموزعة 
في 2021

 مدفوعات
للموردين

%45.5%10.1
 أجور ومخصصات

الموظفين

%5.9
المدفوعات لموفري رأس المال، 

والحكومات، والتبرعات للمجتمعات 
المحلية، باستثناء مدفوعات األرباح 

المعلن عنها

القيمة المستبقاة في 
»فيرتيغلوب« للنفقات الرأسمالية 

واالستثمارات األخرى

%38.5
المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

كيف نوفر القيمة لمجتمعاتنا

1.3 مليار 
دوالر
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المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

RT-CH-210a.1نهج مخصص للمسؤولية االجتماعية للشركة

تمكين المزارعين المصريين
نسعى بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية لضمان 

تحقيق االكتفاء الذاتي للجهات المستفيدة وقدرتها على كسب 
دخل مستدام عن طريق برنامج تعليمي يركز على الممارسات الزراعية 

المستدامة لدعم مساعي حماية البيئة وزيادة اإلنتاج وزيادة أرباح 
المزارعين. ويعتبر برنامج التوعية في إطار هذه الشراكة مكمالً لبرنامج 
مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية الذي تم إطالقه خصيًصا لدعم 

التنمية الزراعية في مصر.

تشجيع المواهب المحلية الشابة
تشجع "سورفيرت" تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من 

خالل العديد من البرامج، وتشمل المشاركة في الزيارات المدرسية والمعارض 
العلمية، وتمويل المنح المحلية، وتوفير فرص التدريب.

وخالل العام الماضي، تم تدريب 108 طالب جامعي في الموقع لمدة 
أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتم تسجيل 40 متدرب في برنامج للتدريب 

المهني على مدى 30 شهًرا يوفر التدريب والشاملة وتنمية المهارات في 
العديد من األقسام الفنية وغير الفنية.

تشجيع المواهب المحلية الشابة
يخدم برنامج تدريب الطالب الجامعيين 

لشركة "فيرتيل" المجتمع بتوفير فرص 
التعلم التجريبي للطالب الجامعيين عن 

طريق التطبيقات العملية وتنمية المهارات.

وعلى الرغم من القيود التي فرضها 
تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" 

شارك الطالب من 23 جامعة وكلية 
خالل العام الماضي في برنامج افتراضي 

استغرق 6-12 أسبوًعا وقد تم تعيين 
موظف من شركة "فيرتيل" لتدريبهم خالل 

هذه المدة. وتلقى الطالب التدريب على 
الوظائف المختلفة التي شملت العمليات 

واألعمال الكهربائية والصحة والسالمة 
والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والتمويل 

واالتصاالت والموارد البشرية.
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موظفونا

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

نهجنا
يؤدي موظفونا دوًرا بالغ األهمية لنجاح الشركة. ونسعى 

جاهدين لتوفير مكان عمل آمن وداعم تسوده أجواء الثقة 
المتبادلة واالحترام تجاه الموظفين وفي تعامالتهم مع 

بعضهم البعض. نشجع التميز في جميع جوانب عملياتنا 
 باالستثمار في موظفينا لالرتقاء بقدراتهم وتحفيز

شغفهم بالتميز.

جهة عمل محلية عالمية
إن من دواعي فخرنا تأصيل هوية مجتمعية قوية كجهة عمل 

محلية يعمل بها 2680 موظف في جميع أنحاء العالم. ونلتزم 
بتعظيم استخدام الموارد المحلية حيثما أمكن بتعيين أفراد 

محليين في شركتنا وتنمية مهاراتهم، واختيار الشركاء 
المحليين حيثما أمكن لتوريد والمواد والخدمات األخرى.

األجر المعيشي
ندرك مدى أهمية تعويض جميع الموظفين بشكل عادل 

ونعمل على صياغة إطارات التعويض المحلية باستخدام األجر 
المعيشي في الدولة كأساس مرجعي. ونعتقد أنه عندما 
يستطيع الفرد تدبير احتياجات أسرته بما في ذلك الحصول 

على دخل متيسر، يكون لديه دافع أكبر للنجاح. وتحتل شركتنا 
دوًما ترتيًبا متقدًما في أعلى ربع إحصائي لجهات العمل حسب 

التعويض السنوي في كٍل من مجتمعاتنا. 

باإلضافة إلى التعويض الذي يضع الشركة في أعلى ربع 
إحصائي، نقدم لجميع موظفينا ومن بينهم الموظفين بدوام 

جزئي مجموعة من المخصصات التي تشمل على سبيل 
المثال وليس الحصر التأمين الصحي وخطط التقاعد وإجازة 

األبوة وغيرها من المخصصات غير المالية التي تخضع لقوانين 
التوظيف المحلية. 

التنوع واإلدماج
أثمرت استراتيجية التوظيف التي نعتمدها قوة عمل متنوعة 

يحمل أفرادها 21 جنسية، وتتنوع أعراقهم ومعتقداتهم 
الدينية وثقافاتهم وأعمارهم وخصائهم األخرى، ويسود 
االحترام معامالتهم ويتشاركون الشعور بوحدة الهدف.

وتشترط مدونة قواعد السلوك لدينا على جميع الموظفين 
التصرف بأمانة ونزاهة لتوفير بيئة عمل تحمي حقوق ومصالح 

ا سياستنا التي 
ً

جميع المساهمين. وتبرز المدونة أيض
ال تتهاون تجاه أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر. 
ويجب على الموظفين التعامل مع جميع األفراد باحترام 

وتسامح وبصورة تكفل كرامتهم دون أي انحياز حتى ينعم 
الموظفون بمحيط عمل يسوده االحترام والتعاون والعمل 
بشكل إيجابي. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتمكين موظفينا 

من التواصل مع اإلدارة بشكل مباشر لحل أي مشكلة، وعبر 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات التي نوفر من خاللها إجراء سري 

لإلبالغ عن أي شواغل أو حاالت تمييز أو أي مخالفات أخرى 
لمدونة قواعد السلوك.

نحن ملتزمون بترسيخ ثقافة جامعة وأطلقنا برنامًجا للتنوع 
واإلدماج على مستوى المجموعة لضمان تعيين الموظفين 

وتعويضهم وتحفيزهم واستبقائهم وتشجيعهم بناًء 
على معايير العدالة والمساواة والتنوع. وعلى الرغم من 

 ما يهيمن عليها الذكور ، نسعى 
ً

مجاالت عملنا التي عادة
لتحسين التنوع بين الجنسين في الوظائف الفنية وغير 

الفنية على جميع مستويات الشركة. وقد حددنا العالمات 
اإلرشادية واألهداف الداخلية لتحسين عمليات التوظيف، 
ونوفر التدريب على عدم التحيز، إلى جانب رعاية وتوجيه 
الموظفين المنتمين إلى فئات األقليات وتطوير شبكات 

الموظفين التي تساعدهم على النجاح. وعلى الرغم من 
رضت على التوظيف خالل تفشي جائحة 

ُ
القيود التي ف

فيروس كورونا "كوفيد-19"، زادت نسبة الموظفات بنحو 
5.5% خالل 2021، إذ وضعنا نصب أعيننا زيادة تمثيل اإلناث في 
ا سنوًيا بنسبة 24%. هذا، 

ً
الوظائف الفنية، وشهد ذلك تحسن

وتشغل النساء ما يقرب من 17% من المناصب القيادية على 

مستوى الشركة، ويبلغ تمثيل اإلناث في مجلس الوزراء 
ا مع 

ً
9%. وسنواصل مساعينا لزيادة التنوع بين الجنسين تزامن

تعيين الموظفين وترقيتهم بناًء على كفاءتهم.

تنمية المهارات، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، واستبقاء 
الموظفين

نحن ملتزمون بتوفير محيط يشجع األفراد على التماس فرص 
التطوير المهني وصقل المهارات. وندرك أهمية التدريب وتنمية 

المهارات للموظفين الجدد، وتحسين أداء الموظفين ذوي 
الخبرات، وإعداد قادة المستقبل. نستثمر في موظفينا من خالل 

برامج التدريب والتطوير التي تركز على تطوير وصقل المهارات 
المهنية. ويتم تخصيص الفرص لتلبية احتياجات كل موظف، 
ويمكن أن تشمل برامج التدريب العملية المتعلقة بالمهام 

الوظيفية، وتمويل التعليم العالي وبرامج التوجيه والقيادة 
المعنية بالتخطيط لتعاقب الموظفين، فضالً عن الدورات 

التعليمية اإللكترونية.

نستخدم عملية للتخطيط لتعاقب الموظفين في األدوار 
المحورية على مستوى الشركة. وهو أمر بالغ األهمية 
لالحتفاظ بذوي المواهب واالرتقاء بقدراتهم، وتخفيف 

مخاطر رأس المال البشري المحتملة بتوفير بدائل داخلية 
على مستوى الشركة. نرصد باستمرار عملية تطوير مهارات 

الموظفين ونشجعها بهدف إعداد قيادات رائدة وشغل نسبة 
ال بأس بها من الوظائف األساسية الشاغرة بمرشحين داخليين 

حيثما أمكن.
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االتحادات والمجالس العمالية
يمكن لموظفينا االنضمام إلى اتحاد أو مجلس عمالي أو رابطة موظفين 

أو نقابة أو منظمات عمالية مماثلة بما يتوافق مع اللوائح المحلية. 
وهكذا، فإن نحو 30% من قوة العمل بالكامل لدينا تكون مشمولة 

بالمفاوضات الجماعية أو االتحادات العمالية. ونسعى جاهدين للمحافظة 
على عالقات مثمرة مع منظمات العمل التي تمثل موظفينا والتعاون 

معها بصفة منتظمة. 

حقوق اإلنسان وظروف العمل
نلتزم باحترام وتشجيع حقوق اإلنسان وظروف العمل اآلمنة.

ونحرص على إجراء جميع أنشطة األعمال بمسؤولية وكفاءة وشفافية 
وبنزاهة واحترام تجاه جميع المساهمين. ويمتد هذا التوقع ليشمل 

ا 
ً

الموردين وشركاء األعمال الذين يتعين عليهم ممارسة أعمالهم طبق
للمبادئ المشمولة في مدونة قواعد السلوك لشركاء أنشطتنا.

تقوم هذه المبادئ على معايير حقوق اإلنسان العالمية، وتشمل 
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل، ومنظمة األمم المتحدة الدولية 
لرعاية الطفولة )اليونيسف(. ومن ثم، ال يمكن لموردينا استخدام 

العمالة القسرية أو عمالة األطفال، أو المشاركة في ممارسات استعباد 
البشر أو االتجار بهم.

ا جزًءا من سياسة حقوق اإلنسان لدينا، وتأتي 
ً

وتشكل هذه المبادئ أيض
ضمن إطار االلتزام وتهدف لضمان التصدي بكفاءة للمشكالت البارزة 

المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي قد تنشأ خالل سلسلة اإلمداد. ونتوخى 
العناية الواجبة االعتيادية لضمان التزام الموردين وشركاء العمل بهذه 
المبادئ ووجود خط ساخن لديهم لإلبالغ عن المخالفات دون الكشف 
عن هوية المبلغين حتى يتمكن الموظفون من اإلبالغ عن االنتهاكات 

المشتبه بها خالل سلسلة اإلمداد.

موظفونا يتبع

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

أولويات مشاركة 
الموظفين

مبادئ سياسة 
حقوق اإلنسان

النوعالموقعالفئات العمرية

دون 25 سنة %1   •
%20 34-25   •
%50 44-35   •
%25 54-45   •

%4 64-55   •
%0 65+   

مصر %43   •
الجزائر %30   •

دولة اإلمارات %27   •

اإلناث %8  •
الذكور %92   •

الموظفون الجددعدد سنوات الخدمةنوع التعاقد

دوام كامل %100   •
دوام جزئي %0   

0-5 سنوات %12   •
6-10 سنوات %25   •

11-20 سنة %56   •
+21 سنة %7   •

اإلناث %10   •
الذكور %90   •

•  التنوع: زيادة تنوع وإدماج الجنسين في جميع 
قطاعات المجموعة.

•  التنمية: زيادة فرص التدريب والتنمية لجميع 
الموظفين.

غ: المحافظة على انخفاض معدالت تدوير  •  التفرُّ
.w3% الموظفين االختيارية عن

•  التحفيز: منح الموظفين الموارد المطلوبة للشعور 
باالنتماء والتمكين واإلصرار على اإلنجاز.

•  عدم استخدام العمالة القسرية أو عمالة األطفال.
•  عدم التحرش أو التمييز.
•  مكان عمل آمن وصحي.

•  تعويض وأجر معيشي عادل.
•  تكافؤ فرص التوظيف.

•  حرية تكوين الجمعيات والمفاوضات الجماعية بما 
يتماشى مع القوانين المحلية.
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201920202021الوحدةالعمل في »فيرتيغلوب«
الموظفون*

2,5822,5612,680#عدد الموظفين الكلي
2,5822,5602,679#دوام كامل
011#دوام جزئي

المشاركة والتطوير

NPR%1.7%1.6%معدل تدوير الموظفين االختياري
1.5%1.7%2.3%%معدل غياب الموظفين

الموظفون المشمولون بالمفاوضات الجماعية أو االتحادات 
العمالية

%%30.2%31.2%30.0

1,91262185دوالر/موظفاإلنفاق المتوسط على التدريب والتنمية
االلتزام والحوكمة

NPRNPR10#إخطارات الحوادث
NPRNPR10#الوقائع التي خضعت للتحقيق

NPRNPR0#الحاالت المدعومة بأدلة
NPRNPR2#البالغات من مصادر مجهولة عبر الخط الساخن

النوع

7.8%7.8%7.8%%النساء
1.7%1.4%1.2%%نساء يشغلن وظائف فنية

6.1%6.3%6.6%%نساء يشغلن وظائف غير فنية
NPRNPR%9.1%النساء في مجلس اإلدارة

17.0%16.8%13.6%%النساء في المناصب القيادية 
الفئات العمرية

1.0%0.7%1.4%%دون 25 سنة
34-25%%25.7%16.3%19.9
44-35%%48.4%51.0%50.3
54-45%%21.3%26.8%24.9
64-55%%2.9%5.0%3.6

65+%%0.3%0.3%0.4
عدد سنوات الخدمة

11.8%11.6%15.7%%0-5 سنوات
24.9%24.4%36.1%%6-10 سنوات

56.0%57.8%43.6%%11-20 سنة
7.3%6.2%4.6%%أكثر من 21 سنة

موظفونا يتبع

2,680
 الموظفون المباشرون

في 2021

%1.6
 معدل تدوير الموظفين االختياري

%24
 زيادة في عدد الموظفات في

الوظائف الفنية

73 ألف دوالر
 التعويض السنوي

المتوسط للموظف

%5.5
 زيادة في عدد الموظفات

في 2021

21
 جنسية تتكون منها

قوة العمل العالمية لدينا

%30
 عدد الموظفين المشمولين بالمفاوضات

الجماعية أو االتحادات العمالية

%17
 نسبة النساء في
المناصب القيادية

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

NPR: لم يذكر سابقا
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RT-CH-320a.2الصحة والسالمة

يركز نهجنا على األولويات التالية في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة:

1. االلتزام بمنع وقوع أي حوادث
2. التركيز على التميز التشغيلي
3. التحسين المتواصل لعملياتنا

4. صحة ورفاهة جميع الموظفين
5. إدارة المنتجات والسالمة من المواد الكيميائية

نعتقد أن صحة وسالمة موظفينا أمر مهم إلجراء أنشطتنا 
بنجاح وازدهارها في المستقبل وتحقيق أفضل مصالح 

مساهمينا.

إدارة الصحة والسالمة والبيئة، والسياسات والمعايير 
المتعلقة بها

اعتمد مجلس اإلدارة سياسة الشركة الخاصة بالصحة 
ا مسؤولية اإلشراف 

ً
والسالمة والبيئة، ويتحمل أعضاؤه أيض

على أداء الصحة والسالمة والبيئة للمجموعة بوجه عام. 
تتضمن سياسة الصحة والسالمة والبيئة مجموعة من المعايير 

واإلجراءات القائمة على معايير الصناعة وأفضل الممارسات 
العالمية لمواقعنا وموظفينا ومقاولينا. وتسري سياسات 

ومعايير الصحة والسالمة والبيئة على جميع الموظفين 
والمقاولين، بصرف النظر عن نوع عملهم. 

نفذ كل منشأة مبادرات مخصصة وتتخذ 
ُ
وعالوة على ذلك، ت

إجراءات ُمكملة لتحسين معايير الصحة والسالمة والبيئة لديها 
حسب احتياجاتها والتقنيات المستخدمة فيها، ويتولى فريق 

الصحة والسالمة والبيئة للمجموعة مراجعتها واعتمادها. 

مراقبة أداء الصحة والسالمة والبيئة
يتولى فريق الصحة والسالمة والبيئة بالمجموعة مراجعة 

ومراقبة جميع البرامج ومقاييس األداء لكل موقع والتي يتم 
تطبيقها واالحتفاظ بها وإعداد التقارير عنها بواسطة فريق 

اإلدارة لكل منشأة بما يتوافق مع سياسة الصحة والسالمة 
والبيئة المتبعة. ويساعد فريق الصحة والسالمة والبيئة 

ا في تنفيذ سياسة الصحة والسالمة 
ً

بالمجموعة المواقع أيض
والبيئة لشركة »فيرتيغلوب« عند اللزوم ويرفع تقرير بأداء كل 
موقع إلى اللجنة التنفيذية على أساس ربع سنوي، وتتولى 

األخيرة تحديد مستهدفات كل موقع سنوًيا. فيما يراجع 
الفريق القيادي لشركة »فيرتيغلوب« أداء وتوجهات الصحة 
والسالمة والبيئة الشهري لكل موقع مع الفريق القيادي 
للموقع خالل اجتماع مراجعة األعمال الشهرية. وباإلضافة 

م عمليات مراجعة الصحة والسالمة والبيئة في  قيِّ
ُ
إلى ذلك، ت

كل موقع تنفيذ سياسة الصحة والسالمة والبيئة لشركة 
»فيرتيغلوب« بشكل دوري.

1. االلتزام بمنع وقوع أي حوادث
تعتبر السالمة شغلنا الشاغل في جميع جوانب عملياتنا. 
وهدفنا هو أن نحتل الصدارة في تطبيق معايير السالمة 

والصحة المهنية في جميع عملياتنا من خالل ترسيخ ثقافة 
منع وقوع أي حوادث "صفر حوادث" في جميع محطاتنا، 

ومواصلة السعي لتحسين مراقبة الممارسات المتعلقة بالصحة 
والسالمة والبيئة، إلى جانب تحسين سبل الوقاية واإلبالغ عن 

أي حوادث.

وقد أدرجنا هذا الهدف في قيم المؤسسة، وفي البرامج 
والسياسات السارية في كل منشآتنا. إذ تعتبر السالمة جزًء 
ال يتجزأ من عمليات تشغيل المصانع ومراقبة الجودة وخفض 

التكاليف ورفع مستوى الكفاءة، ونحن ملتزمون بتوفير 
الموارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف.

السالمة المهنية
بعد األداء الممتاز في مجال السالمة في 2020، شهدنا زيادة 

في عدد الحوادث خالل 2021، نتج عنها أن بلغ معدل اإلصابات 
المهدرة للوقت 0.19 وإجمالي عدد اإلصابات المسجلة 0.28. 

نأخذ جميع الحوادث على محمل الجد ونجري التحقيقات الكاملة 
ونصدر التقارير المتعلقة بكل حادث، ثم نتشارك الدروس 

المستفادة وأفضل الممارسات على مستوى المجموعة بعد 
كل حادث لتجنب تكراره. ونأسف لوقوع أول حالة وفاة على 
اإلطالق في شهر أبريل من جراء سقوط أحد المقاولين في 

شركة "فيرتيل" من منصة مرتفعة. نشعر ببالغ األسى لهذا 
المصاب، ونعتبره جرس إنذار ينبهنا إلى أهمية الصيانة الوقائية 

جري تحقيق 
ُ
وتحلي جميع الموظفين باليقظة المستمرة، وقد أ

ُموسع وتم تطبيق نتائجه على جميع المواقع. 

نفخر بأداء جميع موظفينا ومقاولينا الحريصين على االهتمام 
بشؤون السالمة، والذي ترتب عليه انخفاض معدل الوفيات 
اإلجمالي الُمسجل بنسبة 76% منذ 2014، وال نتهاون تجاه 

نفذ برنامًجا توعوًيا 
ُ
أي إخالل باألداء اآلمن. ولهذا السبب ن

وجلسات تذكيرية لجميع الموظفين والمقاولين في إطار 
برنامج التدريب الموجه لهم. كما نشدد على معايير الصحة 
والسالمة والبيئة التي نعتمدها فيما بين المقاولين الذين 

تعرض موظفيهم لحوادث فاقت تلك التي تعرض لها 
موظفونا. وسنواصل التشجيع على تأصيل ثقافة السالمة 

القوية ونستهدف منع وقوع الحوادث تماًما في مؤسساتنا 
لموظفينا وشركائنا المقاولين.
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RT-CH-320a.1الصحة والسالمة يتبع
RT-CH-320a.2

االستعداد للطوارئ
ُوضعت خطط االستعداد للطوارئ لكل منشأة وتتواجد فرق 

االستجابة للطوارئ في الموقع. وتخضع خطط االستعداد 
للطوارئ لالختبار كما تخضع فرق االستجابة للطوارئ للتدريب 
بشكل منتظم. كما أن هناك تنسيق وثيق في كل المواقع 

مع الشرطة المحلية وخدمة اإلطفاء وغيرها من خدمات 
االستجابة في حاالت الطوارئ لضمان تطبيق أفضل بروتوكوالت 

ا في المنشآت 
ً

االستجابة الممكنة. ويوجد تنسيق وثيق أيض
الموجودة في المواقع الصناعية المشتركة مع فرق إدارة 

هذه المنشآت. 

وعلى مدار السنة، يجري كل موقع تدريبات االستجابة في 
حاالت الطوارئ وعمليات المحاكاة النظرية حسب متطلبات 

الهيئات التنظيمية المحلية. 

2. التركيز على التميز التشغيلي
نشجع التميز في جميع جوانب عملياتنا لضمان توفير بيئة عمل 

آمنة وصحية، وحماية مجتمعاتنا، وخفض تكاليف التشغيل. 
ونحرص دائًما على تدريب جميع الموظفين لتطبيق أفضل 

ركز بشكل مستمر على التميز 
ُ
الممارسات المستدامة كما ن

التشغيلي.

سالمة العمليات
طبق إطاًرا إلدارة سالمة العمليات في مواقعنا، تم تطويره 

ُ
ن

بناًء على أفضل الممارسات والمعايير الصناعية الدولية ومنها 
لوائح إدارة سالمة العمليات الصادرة عن إدارة السالمة والصحة 

المهنية )OSHA( األمريكية وتحالف التكنولوجيا للمعهد 
األمريكي للمهندسين الكيميائيين – معلومات مركز سالمة 
العمليات الكيميائية )CCPS(. وتخضع إدارة سالمة العمليات 
لدينا للتحسينات اإلضافية من خالل عرض دراسات الحالة حول 

الحوادث الصناعية والدروس المستفادة.

فها إلى ثالث فئات حسب 
ِّ
صن

ُ
نتتبع حوادث سالمة العمليات ون

درجة شدتها ونأخذ جميع الحوادث على محمل الجد. وقد بلغ 
معدل حوادث سالمة العمليات لدينا 0.33 في 2021، هو الهدف 
الداخلي المحدد لهذا العام غير أنه يفوق معدل العام السابق. 

ف أي حادث كحادث كبير وتمثلت أغلب الحوادث في 
َّ
ولم ُيصن

حدوث تسريبات بسيطة أو انبعاثات بسيطة لمواد نتيجة لعطل 
في األجهزة أو خطأ من المشغل، وتم احتوائها جميًعا دون 

أن تفضي إلى عواقب وخيمة. وال نزال نحرص كل الحرص على 
تقليل عدد الحوادث المتعلقة بسالمة العمليات في جميع 

مواقعنا كل عام.

معايير اإلدارة العالمية وضمان الجودة
تحمل أصولنا شهادات تقدير عالمية لجودة منتجاتها وعمليات 

اإلدارة التي تتبعها، ومنها شهادة األيزو 9001 ألنظمة إدارة 
السالمة، وشهادة األيزو 14001 لنظام إدارة البيئة، وشهادة 
OHSAS 18001 ألنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية، كما 
ا على ترخيص تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها 

ً
حصلنا أيض

.)REACH( وترخيص وتقييد استخدامها

3. التحسين المتواصل لعملياتنا
نحرص على تقييم أنظمة إدارة الصحة والسالمة والبيئة لدينا 
بصفة منتظمة لضمان التميز التشغيلي في عملياتنا. ويتم 

ذلك عن طريق مجموعة من عمليات التدقيق الداخلية والخارجية 
لممارسات الصحة والسالمة والبيئة، ومراجعات التأمين، 

ومراجعات األداء، وتحليل الحوادث، ومشاركة المعرفة على 
مستوى المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، نقدم مكافآت على 
التميز في ممارسات الصحة والسالمة والبيئة، ونشجع على 

مشاركة أفضل الممارسات في مواقعنا، ونوفر الدعم اإلضافية 
حيثما يكون مطلوًبا للتأكد أن جميع مواقعنا تستوفي جميع 

المعايير أو تتجاوزها.

مشاركة المعرفة على مستوى المجموعة
اعتمدنا العديد من الطرق لتحسين وتيسير التواصل ومشاركة 

المعرفة عبر الموظفين المعنيين بشؤون الصحة والسالمة 
والبيئة على مستوى المجموعة. وتتضمن األمثلة:

•  اإلصدار األسبوعي لمقال من صفحة واحدة يهدف للتوعية 
بشؤون الصحة والسالمة والبيئة بعنوان "جازيت" ويتطرق 

لموضوعات مختلفة حول الصحة والسالمة والبيئة بوجه عام.
•  إجراء المكالمات الشهرية المتعلقة بالسالمة على مستوى 

المجموعة لمشاركة الدروس المستفادة بشأن حوادث 
السالمة المهنية وسالمة العمليات ولتشجيع إطالق 

مبادرات التحسين على مستوى الشركة.
صدر جميع المواقع منشورات من صفحة واحدة عن الحوادث 

ُ
•  ت

التي وقعت والتي أوشكت على الوقوع، وتعرض الدروس 
المستفادة مع الزمالء خالل االجتماعات المنعقدة عن ُبعد 

شهرًيا لمشاركة المعلومات بشأن حوادث سالمة العمليات.
•  المؤتمر السنوي لسالمة العمليات الداخلية، حيث يناقش 

خبراء سالمة العمليات لدينا من مختلف المواقع العديد من 
الموضوعات المتعلقة بتقييم السالمة والمخاطر. ومن بين 

الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في 2021 قواعد منع 
التسريب، ومشاركة أفضل الممارسات من خالل برنامج إدارة 

سالمة العمليات لكل موقع، إلى جانب الدروس المستفادة 
من حوادث السالمة الرئيسية في المواقع.
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201920202021الوحدة
السالمة

0.10.030.19لكل 200,000 ساعة عملمعدل اإلصابات المهدرة للوقت - الكلية

0.0800.20لكل 200,000 ساعة عملمعدل اإلصابات المهدرة للوقت - الموظفون

0.120.070.17لكل 200,000 ساعة عملمعدل اإلصابات المهدرة للوقت - المقاولون

0.190.030.28لكل 200,000 ساعة عملإجمالي عدد اإلصابات المسجلة - الكلية

0.1600.32لكل 200,000 ساعة عملإجمالي عدد اإلصابات المسجلة - الموظفون

0.240.070.22لكل 200,000 ساعة عملإجمالي عدد اإلصابات المسجلة - المقاولون

001#الوفيات
3714#حوادث سالمة العمليات

0.070.190.33لكل 200,000 ساعة عملمعدل الحوادث الكلي لسالمة العمليات

3714  العد  دحوادث سالمة العمليات الخطيرة
000  العد  دحوادث سالمة العمليات الكبرى

000#حوادث النقل

الصحة والسالمة يتبع

سجل نتائج السالمة 2021

غير ذلكREACHأيزو 45001أيزو 14001أيزو 9001المنشأة

الشركة المصرية 
لألسمدة

إضافة سائل عادم الديزل إلى شهادة أيزو 9001✔✔✔✔  •

المصرية للصناعات 
األساسية

✔✔✔✔

أيزو 50001 – نظام إدارة الطاقة✔✔✔فيرتيل  •
•  RC 14001 – نظام إدارة الرعاية المسؤولة

✔سورفيرت

RT-CH-320a.1
RT-CH-320a.2

2021

2021

2020

2020

اإلجمالي

المقاولون

الموظفون

0.17

0.22

0.07

0.07

0.20

0.32

0

0

0.19

0.28

0.03

0.03

معدل اإلصابات المهدرة للوقت

إجمالي عدد اإلصابات المسجلة

شهادات المنشآت
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RT-CH-320a.2الصحة والسالمة يتبع
RT-CH-410b.2
 RT-CH-530a.1

4. صحة ورفاهة جميع الموظفين
ا رئيسًيا في إدارة 

ً
تعد الصحة المهنية والرفاهة بوجه عام هدف

الصحة والسالمة والبيئة الشاملة، ونحرص على تنفيذ برامج 
الرفاهة في جميع منشآتنا حتى يتمتع جميع العاملين في 
شركة »فيرتيغلوب« بالصحة والعافية. وقد تم إعداد عملية 

اللياقة ألداء المهام لضمان تمتع كل موظف بالقدرة الجسدية 
والذهنية لتنفيذ متطلبات وظيفته األساسية بأمان. ويتم 

تنفيذ عملية لتقييم المخاطر الصحية بهدف تقييم طبيعة 
وإمكانية حدوث تأثيرات ضارة على صحة األفراد بتحديد التأثيرات 

الصحية الضارة التي قد يسببها التعرض ألي عامل من عوامل 
الخطورة أو بيئة العمل.

5. إدارة المنتجات والسالمة من المواد الكيميائية
تضمن إدارة المنتجات معالجة منتجاتنا والمواد الخام والمواد 

اإلضافية المستخدمة في تصنيعها والمنتجات الوسيطة، 
وتصنيعها ومناولتها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها بطريقة 
تصون الصحة وتحفظ السالمة المهنية والعامة، وتحافظ على 

البيئة فضالً عن ضمان الحماية. 

النهج
يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على إدارة المنتجات وسالمة 
المواد الكيميائية ويشارك خبراء متخصصون من كل منشأة 
في تقييم المخاطر وأعمال التدقيق الداخلية للوقوف على 

تأثير ممارسات الصحة والسالمة والبيئة على مجموعة منتجاتنا. 

نستخدم أفضل التقنيات المتوفرة لتقليل بصمتنا الكربونية 
طبق توجيهات إدارة المنتجات التي طورها االتحاد الدولي 

ُ
ون

لألسمدة خالل عمليات اإلنتاج لرصد تأثير عملياتنا على البيئة 
والصحة والسالمة وتقليلها بدًءا باستخدام المواد الخام وحتى 

تسليم المنتجات للمزارعين. ونحرص على االلتزام بالمعايير 
الدولية بصفتنا أعضاء في االتحاد الدولي لألسمدة واالتحاد 

العربي لألسمدة، وغيرها. 

نتمسك بتنفيذ التزاماتنا تجاه أي جوانب تنظيمية بشأن البيئة 
والصحة للمواد الكيميائية التي نستخدمها، كما نرصد بدقة 
أي تطورات تنظيمية ومتعلقة بالسالمة تطرأ لجميع المواد 
الكيميائية. وال تشمل منتجاتنا أي مواد مستنفذة لألوزون، 

أو ملوثات عضوية ثابتة أو مواد هيدروكربونية عطرية متعددة 
الحلقات أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وال تحتوي على أي 
مصنفة من جانب "REACH" أو أي الئحة مكافئة كمواد تثير 

القلق البالغ )SVHC(. ونبذل قصارى جهدنا الستبدال أي مواد 
خام أو وسيطة محددة بوصفها تثير القلق البالغ حيثما أمكن، 

وإن لم يتسنى ذلك، فإننا نجري تقييًما شامالً لمخاطر المادة 
المحتملة بقياس درجة الخطورة على الصحة والسالمة والبيئة 

والقيود أو التصنيف التنظيمي، والجدوى الفنية والمالية 
لتطوير البديل، وشواغل المساهمين، إلى جانب اعتبارات أخرى. 

نفي بالتزاماتنا بإنفاذ تدابير صارمة لسالمة العمليات والسالمة 
المهنية ومناولة المنتجات لتقليل مخاطر التعرض لمخاطر 

التعرض لهذه المواد على الصحة والبيئة. كما نحرص على رصد 
وإدارة أي مواد كيميائية تثير الشواغل في عمليات اإلنتاج لدينا 

بما يتماشى مع العمليات التنظيمية ولوائح الصحة والسالمة 
والبيئة، وإدارة المنتجات وسياسات وإجراءات االلتزام عند 

استخدام المواد الكيميائية. هذا، ونعكف على تقييم المواد 
البديلة واإلجراءات التنظيمية المرتبطة باستخدامها.

التعامل اآلمن مع المنتجات
ننشر كشوفات بيانات السالمة )SDS( على موقعنا اإللكتروني 

م البيانات المتعلقة  قيِّ
ُ
لجميع منتجاتنا وموادنا. ونراقب ون

ث المعلومات  حدِّ
ُ
بالبيئة والصحة والسالمة بشكل مستمر ون

المنشورة في قسم كشوفات بيانات السالمة على موقعنا 
اإللكتروني بانتظام. تعرض كشوفات بيانات السالمة معلومات 

حول التعامل والتخزين والتخلص اآلمن من المنتجات ومعدات 
الوقاية الشخصية وتفصح عن التأثيرات المحتملة على الصحة 

والسالمة من جراء التعرض للمواد أو سوء التعامل معها. 
وتلتزم جميع كشوفات بيانات السالمة وملصقات المنتجات 

مع القوانين واللوائح السارية، والتي تشمل على سبيل المثال 
وليس الحصر REACH ووكالة حماية البيئة األمريكية وقانون 

حماية البيئة الكندي ووضع الملصقات التعريفية على المنتجات 
 .)CLP( وتعبئتها

تكنولوجيا الخاليا الجذعية، وتكنولوجيا النانو، والهندسة 
الوراثية، والتقنيات األخرى الناشئة

ال نستخدم تكنولوجيا الخاليا الجذعية، أو تكنولوجيا النانو، أو 
الهندسة الوراثية، أو أي تقنيات أخرى ناشئة.

ا والمبيدات النيونيكوتنية
ً
الكائنات الُمعدلة وراثي

ال ننتج الكائنات الُمعدلة وراثًيا أو المبيدات النيونيكوتنية 
)مبيدات حشرية(، أو نستخدم التقنيات الخاصة بذلك.

التجارب على الحيوان
ال نجري التجارب على الحيوانات. 
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دراسة حالة

استجابتنا لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"

الصحة والسالمة يتبع

في مارس 2020، نفذنا بروتوكول االستجابة في حاالت الطوارئ لضمان سالمة موظفينا 
واستمرار أنشطتنا. ونراقب بدقة ما يطرأ من تطورات كما ننسق جهودنا على مستوى شركة 

»فيرتيغلوب« لمواءمة الخطط والسياسات مع تدابير االستجابة المالئمة، وضمان تطبيق خطط 
الطوارئ، وإجراء تقييم المخاطر والتخطيط بشكل مستمر، وتوفير الدعم المؤسسي، باإلضافة 

إلى إطالع الموظفين على أحدث المستجدات والحقائق وأي إجراءات تتخذها الشركة. 

استمرت عملياتنا دون انقطاع حتى بعد تفشي جائحة 
فيروس كورونا، وهذا ألن الحكومات المعنية في أسواقنا 

تعتبر صناعتنا ومنتجاتنا ضمن البنية التحتية الحيوية، لضمان 
عدم انقطاع إمداداتنا من السلع والمنتجات الضرورية 
األخرى. اتخذنا إجراءات وقائية صارمة تشمل التطهير 

واستخدام معدات الوقاية الشخصية والتباعد االجتماعي 
واالختبار الحراري قبل الوصول إلى أي مواقع تابعة 

للمجموعة. تخضع منشآتنا للتشغيل اآللي بدرجة كبيرة، 
وبفضل ذلك استطعنا تقييد عدد الموظفين المنوط بهم 

إدارة العمليات والشؤون اللوجستية، وتمكن موظفو 
الدعم اإلداري والتشغيلي من العمل عن ُبعد للمحافظة 

على التباعد االجتماعي التزاًما بالتوجيهات الحكومية. 

في حين ال تزال التأثيرات بعيدة المدى لفيروس كورونا 
"كوفيد-19" غير واضحة، تظل توقعاتنا الحالية لألداء المالي 

والتشغيلي جيدة. ندير أنشطتنا في بيئة عمل عن ُبعد 
ويمكننا االستمرار في ذلك لمدة طويلة إذا اقتضت الضرورة. 
تخضع التطورات في كل والية قضائية اآلن للمراقبة الدقيقة 

وأصبحت البروتوكوالت تتمتع بالمرونة التي تسمح بإجراء 
تعديالت سريعة عند اللزوم. كما أن الصمود الرائع الذي 

أبداه موظفونا خالل هذه الفترة قد منح جميع فرق اإلدارة 
المحلية الثقة في إمكانية الرجوع إلى سياسة العمل من 
المنزل عند اللزوم، دون انقطاع العمليات وسلسلة اإلمداد. 
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االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركة

الحوكمة



ف باإلفصاحات منهجنا في حوكمة االستدامة
َّ
حوكمة فريق العمل الُمكل

المالية المتعلقة بقضايا المناخ )أ( )ب(
ف 

ّ
إدارة مخاطر فريق العمل المكل

باإلفصاحات المالية المتعلقة بقضايا المناخ 

ُصمم هيكل الحوكمة المؤسسية بشكل متوافق مع 
متطلبات هيئة األوراق المالية والسلع، ولوائح الشركات في 
أبوظبي 2020، والنظام األساسي للشركة لدينا، إلى جانب 

القوانين الداخلية وغيرها من قوانين األوراق المالية المعمول 
نشر جميع السياسات واإلجراءات المتعلقة بالحوكمة 

ُ
بها. وت

على موقعنا اإللكتروني. ويمكن العثور على وصف كامل إلطار 
حوكمة الشركات وتشكيل مجلس اإلدارة، وعمليات اإلشراف 

والمسؤوليات، وحقوق المساهمين، ورواتب الموظفين 
التنفيذيين وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة في 
قسم "حوكمة الشركة" بدًءا من الصفحة 89. تضم الصفحات 
ا إلطار إدارة مخاطر المشاريع فيما تضم الصفحة 48 

ً
77 وصف

ا لنهجنا في التعامل مع المخاطر المناخية. وتضم الصفحة 
ً

وصف
ا إلطار االلتزام، ويشمل عملياتنا لدعم المبادئ 

ً
86 وصف

األخالقية ومكافحة الفساد. 

الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة واالستدامة
درج الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة واالستدامة 

ُ
ن

في جميع جوانب شركتنا، ومنها أهدافنا االستراتيجية، وإدارة 
المخاطر، وتخصيص رأس المال والتخطيط المالي، واألنشطة 
التشغيلية والتجارية، وغيرها من عمليات اتخاذ القرارات على 

المدى المتوسط والبعيد. 

نطاق إشراف مجلس اإلدارة
يضطلع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام بمسؤولية إدارة 

استراتيجية »فيرتيغلوب« وأهداف األعمال وإدارة المخاطر، 
وتشمل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 

واالستدامة. ويشمل نطاق مهامهم اإلشراف على نهج 
الشركة في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة باالستدامة، 

والتغير المناخي، وتأثير أنشطتنا على البيئة، وعرض 
المعلومات المتعلقة بهذه الموضوعات في التقرير السنوي 

وتقرير االستدامة. 

إدارة الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
ف مجلس اإلدارة الفريق القيادي لشركة »فيرتيغلوب« 

َّ
كل

بإدارة الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة واالستدامة، 
وتشمل تطوير وتنفيذ مستهدفات واستراتيجية هذه 

الممارسات، بدعم مسؤول االستدامة في »فيرتيغلوب«. 

يتحمل فريق القيادة بكل منشأة إنتاج مسؤولية تحديد 
وتقييم استدامة المشاريع والفرص، ورفع التقارير بشأن 

مستوى اإلنجاز لفريق القيادة خالل اجتماع مراجعة األعمال 
الشهري للموقع. وتتولى لجنة النفقات الرأسمالية مراجعة 

واعتماد النفقات الرأسمالية المتعلقة باالستدامة بهدف 
الموازنة بين أهداف االستدامة وااللتزامات األخرى وعتبات 

عوائد االستثمار. 

ويحمل مسؤول عالقات المستثمرين على عاتقه 
مسؤولية االتصاالت الداخلية والخارجية، وتشمل إنشاء 

التقارير عن الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 
واالستدامة واستراتيجيتها وأهدافها. يأتي هذا بالتنسيق 
مع الوظائف المالية وغير المالية وتشمل وظائف التدقيق 
الداخلية والمخاطر، والشؤون القانونية والعامة، والتخطيط 

لألعمال، والعمليات. 

إدارة مخاطر االستدامة
جري تقييًما شامالً للمخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي 

ُ
ن

والبيئة واالستدامة على مستوى الشركة العاملة وعلى 
مستوى المؤسسة، لتقييم الصلة على كل مستوى 

حسب النطاق والتأثير المحتمل. ونراعي اعتبارات االستدامة 
المؤسسية عند تقييم وإدارة جميع المخاطر األخرى ذات الصلة 
بالموضوع، مثل مخاطر العمليات والمخاطر المالية والتنظيمية. 
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االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية

جداول أداء الممارسات 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة
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)GRI( مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير

مؤشر المبادرة العالمية 
االستجابةاإلفصاحإلعداد التقارير

لمحة عن »فيرتيغلوب«، الصفحة 3تفاصيل تنظيمية1-2

اإليضاح 27 من البيانات الماليةالكيانات المدرجة في تقرير االستدامة للشركة2-2

السنة المنتهية في 31 ديسمبر investor.relations@fertiglobe.com ،2021 مدة اإلبالغ والتكرار  ونقطة االتصال3-2

ال يوجد، فهذا هو العام األول إلنشاء التقارير في شركة »فيرتيغلوب«بيانات المعلومات المعادة صياغتها4-2

تدقيق المعلومات المالية، انظر تقرير المدقق في الصفحة ]xx[. على الرغم من عدم خضوع معلوماتنا غير المالية للمراقبة المراقبة الخارجية5-2
الخارجية، فهي تخضع للمراجعة والتحقق بواسطة كبار القادة في األقسام ذات الصلة، ومنهم فرق التدقيق الداخلي والصحة 

والسالمة والبيئة في الشركة، واإلدارة العليا، ورؤساء األقسام بالشركة.

كيف نوفر القيمة، الصفحة 39األنشطة وسلسلة القيمة وعالقات األعمال األخرى6-2

الموظفون، الصفحات 66-68الموظفون7-2

الصحة والسالمة، الصفحات 69-72العمال غير الموظفين8-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107هيكل وتكوين الحوكمة9-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107ترشيح واختيار أعلى هيئة للحوكمة10-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107رئيس أعلى هيئة للحوكمة11-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107، منهجنا في حوكمة االستدامة، الصفحة 75دور أعلى هيئة للحوكمة في اإلشراف على إدارة التأثيرات12-2

منهجنا في حوكمة االستدامة، الصفحة 75تفويض مسؤوليات إدارة التأثيرات13-2

منهجنا في حوكمة االستدامة، الصفحة 75دور أعلى هيئة للحوكمة في إنشاء تقارير االستدامة14-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107تعارض المصالح15-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107اإلبالغ عن الشواغل بالغة األهمية16-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107المعرفة الُمجمعة ألعلى هيئة للحوكمة17-2

اإلفصاحات العامة
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)GRI( مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير
تابع

مؤشر المبادرة العالمية 
االستجابةاإلفصاحإلعداد التقارير

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107تقييم أداء أعلى هيئة للحوكمة18-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107سياسات المكافآت19-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107عملية تحديد المكافآت20-2

تقرير حوكمة الشركة، الصفحات 89-107نسبة التعويض السنوية الكلية21-2

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركة، الصفحات 40-75بيان حول استراتيجية التنمية المستدامة22-2

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركة، الصفحات 40-75التزامات السياسة23-2

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركة، الصفحات 40-75إدماج التزامات السياسة24-2

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركة، الصفحات 40-75عمليات تصحيح التأثيرات السلبية25-2

إطار االلتزام، الصفحة 40-75آليات طلب المشورة واإلبالغ عن الشواغل26-2

إطار االلتزام، الصفحة 40-75االلتزام بالقوانين واللوائح27-2

الصحة والسالمة، الصفحات 69-72رابطات العضوية28-2

مشاركة المساهمين، الصفحة 43نهج مشاركة المساهمين29-2

موظفونا، الصفحات 66-68اتفاقيات المفاوضات الجماعية30-2

اإلفصاحات العامة
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مؤشر المبادرة العالمية 
االستجابةاإلفصاحإلعداد التقارير

موضوعاتنا ذات األهمية النسبية، الصفحة 44عملية تحديد الموضوعات ذات األهمية النسبية1-3

موضوعاتنا ذات األهمية النسبية، الصفحة 44قائمة الموضوعات ذات األهمية النسبية2-3

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركة، الصفحات 40-75إدارة الموضوعات ذات األهمية النسبية3-3
العوامل االقتصادية

عة1-201
َ
كيف نوفر القيمة لمجتمعاتنا، الصفحة 64القيمة االقتصادية المباشرة الُمتولدة والُموز

المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي، الصفحة 48اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى المرتبطة بالتغير المناخي2-201
الطاقة

انبعاثات غازات االحتباس الحراري واستهالك الطاقة، الصفحة 52استهالك الطاقة في الشركة1-302

انبعاثات غازات االحتباس الحراري واستهالك الطاقة، الصفحة 52كثافة الطاقة3-302
المياه والنفايات السائلة    

المياه والنفايات، الصفحات 59-62التعامل مع المياه كمورد مشترك1-303

المياه والنفايات، الصفحات 59-62إدارة التأثيرات المرتبطة بتصريف المياه2-303

المياه والنفايات، الصفحات 59-62سحب المياه3-303

المياه والنفايات، الصفحات 59-62تصريف المياه4-303

المياه والنفايات، الصفحات 59-62استهالك المياه5-303
االنبعاثات

بيئتنا، الصفحات 51-52انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة )النطاق 1(1-305

بيئتنا، الصفحات 51-52انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير المباشرة )النطاق 2( لمصادر الطاقة2-305

بيئتنا، الصفحات 51-52كثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري4-305

بيئتنا، الصفحات 51-52خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري5-305
الموظفون

موظفونا، الصفحات 66-68تعيين الموظفين الجدد ومعدل تدوير الموظفين1-401
الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة، الصفحات 69-72نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية1-403

موظفونا، الصفحات 66-68، الصحة والسالمة، الصفحات 69-72العمال المشمولين بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية8-403

الصحة والسالمة، الصفحات 69-72إصابات العمل9-403

التنوع وتكافؤ الفرص

 موظفونا، الصفحات 66-68، حوكمة الشركة، الصفحات 89-107التنوع في الهيئات اإلدارية والموظفين1-405

اإلفصاحات ذات الموضوعات المحددة

)GRI( مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير
تابع



االستدامة والمسؤولية األعمال التجارية واألداء المالي
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالبيانات المالية تقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثالنبذة عن "فيرتيغلوب"

2021161 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

ف باإلفصاحات المالية المتعلقة 
ّ
مؤشر فريق العمل المكل

 )TCFD( بقضايا المناخ

الصفحةاإلفصاحالفئة

75ِصف إشراف مجلس اإلدارة على المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخيالحوكمة )أ(

75ِصف دور اإلدارة في تقييم وإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخيالحوكمة )ب(

48صف المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي التي حددتها الشركة على المدى القصير والمتوسط والبعيداالستراتيجية )أ(

48ِصف تأثير المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي على أعمال الشركة واستراتيجيتها والتخطيط المالي لهااالستراتيجية )ب(

--ِصف مدى مرونة استراتيجية الشركة، مع األخذ في االعتبار السيناريوهات المختلفة المرتبطة بالتغير المناخي، وتشمل سيناريو انخفاض درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية أو أقلاالستراتيجية )ج(

48، 77-85ِصف عمليات الشركة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخيإدارة المخاطر )أ(

48، 77-85ِصف عمليات الشركة إلدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخيإدارة المخاطر )ب(

48، 77-85ِصف كيفية إدماج عمليات تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي في عمليات إدارة المخاطر بالشركة بوجه عامإدارة المخاطر )ج(

المقاييس 
والمستهدفات )أ(

52أفصح عن المقاييس التي تستخدمها المؤسسة لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر لديها

المقاييس 
والمستهدفات )ب(

51-52أفصح عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري من النطاق 1 و2 و3 إن كان ذلك مالئًما، والمخاطر المرتبطة بها

المقاييس 
والمستهدفات )ج(

49-52ِصف المستهدفات التي تستخدمها الشركة إلدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي واألداء في مقابل المستهدفات
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)SASB( مؤشر مجلس معايير محاسبة االستدامة 

SASB الصفحةوحدة القياسالفئةالمقياسمرجع
البيئة

انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

 RT-CH–110 a.1بالطن المتري )الطن(الكميةانبعاثات النطاق العالمي اإلجمالي 1، النسبة المئوية المشمولة في إطار أنظمة الحد من االنبعاثات
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون،
النسبة المئوية )%(

164

RT-CH–110 a.2 مناقشة االستراتيجية أو الخطة الطويلة والقصيرة األجل بهدف إدارة انبعاثات النطاق 1، وتحقيق أهداف خفض االنبعاثات، وتحليل
األداء مقابل تلك األهداف

49-51ال يوجدالمناقشة والتحليل

جودة الهواء

RT-CH–120 a.1 االنبعاثات الهوائية من الملوثات التالية: )1( أكاسيد النيتروجين )باستثناء أكسيد النيتروز( )2( أكاسيد الكبريت، )3( المركبات
)HAPs( ملوثات الهواء الخطرة )VOCs(، )4( العضوية المتطايرة

164بالطن المتري )الطن(الكمية

إدارة الطاقة

RT–CH–140a.1 1( إجمالي الطاقة المستهلكة، )2( النسبة المئوية للكهرباء من الشبكات، )3( النسبة المئوية للطاقة المتجددة، )4( إجمالي
الطاقة المولدة ذاتًيا

وحدة جيجاجول )GJ(،الكمية
النسبة المئوية )%(

164

إدارة المياه

RT-CH-410b.1 1( إجمالي المياه المسحوبة، )2( إجمالي المياه المستهلكة، والنسبة المئوية لكل منهما
في المناطق التي تعاني أزمة حادة أو شديدة في المياه األساسية؛

ألف متر مكعبالكمية
)م³(، النسبة المئوية 

)%(

164

RT–CH–140a.2165العددالكميةعدد وقائع عدم االمتثال التي ترتبط بتصاريح جودة المياه والمعايير والقواعد المنظمة ذات الصلة

RT-CH-140a.359-62ال يوجدالمناقشة والتحليلوصف مخاطر إدارة المياه ومناقشة االستراتيجيات والممارسات التي من شأنها الحد من هذه المخاطر

إدارة النفايات الخطرة                                                              

RT-CH–150a.1بالطن المتري )الطن(، الكميةكمية النفايات الخطرة المتولدة، والنسبة المئوية المعاد تدويرها
النسبة المئوية )%(

164
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SASB الصفحةوحدة القياسالفئةالمقياسمرجع
الممارسات االجتماعية

العالقات المجتمعية 

 RT-CH-210a.143-44, 64-65, ال يوجدالمناقشة والتحليلمناقشة عمليات المشاركة في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بمصالح المجتمع
72

صحة وسالمة قوة العمل

RT-CH-320a.1( و)2( معدل الوفيات ألجل )أ( الموظفين المباشرين و)ب( الموظفين المتعاقدينTRIR( معدل إجمالي الحوادث المسجلة )71النسبةالكمية)1

RT-CH-320a.2)69-72ال يوجدالمناقشة والتحليلوصف جهود تقييم ومراقبة وتقليل تعرض الموظفين وعمال المقاولين للمخاطر الصحية طويلة األجل )المزمنة

تصميم المنتج الذي يحقق الكفاءة خالل مرحلة االستخدام

RT-CH-410a.1165عملة التقاريرالكميةإيرادات المنتجات المصممة لكفاءة الموارد خالل مرحلة االستخدام

السالمة واإلشراف البيئي على المواد الكيميائية

RT-CH-410b.1 1( نسبة المنتجات حسب اإليرادات والتي تحتوي على مواد خطرة على الصحة والبيئة من الفئة 1 و2 حسب النظام العالمي(
المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية )GHS(، )2( نسبة من هذه المنتجات حسب اإليرادات والتي خضعت لتقييم المخاطر

النسبة )%( حسب الكمية
اإليرادات،

النسبة )%(

165

RT-CH-410b.272ال يوجدالمناقشة والتحليلمناقشة استراتيجية )1( إدارة المواد الكيميائية التي تثير الشواغل و)2( تطوير البدائل األقل تأثيًرا على البشر و/أو البيئة

ا                                                              
ً
الكائنات الُمعدلة وراثي

RT-CH-410c.1)GMO( حسب الكميةنسبة المنتجات حسب اإليرادات والتي تحتوي على كائنات ُمعدلة وراثًيا )%( النسبة
اإليرادات

165

السالمة التشغيلية، واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها                                                                                                                                                                      

RT-CH-540a.1 ومعدل شدة حوادث سالمة العمليات ،)PSTIR( معدل الحوادث الكلي لسالمة العمليات ،)PSIC( عدد حوادث سالمة العمليات
)PSISR(

165العددالكمية

RT-CH-540a.2165العدد الكميةعدد حوادث النقل

الحوكمة 

إدارة البيئة القانونية والتنظيمية

T-CH-530a.1 مناقشة مناصب الشركة المرتبطة باللوائح الحكومية و/أو مقترحات السياسات المعنية بالعوامل البيئية واالجتماعية التي تؤثر
على الصناعة

48, 72ال يوجدالمناقشة والتحليل

غير ذلك

مقياس النشاط

RT-CH-000.A165طن متريالكميةاإلنتاج حسب القطاع الواجب اإلبالغ عنه

)SASB( مؤشر مجلس معايير محاسبة االستدامة
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ملخص أداء الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
مرجع SASB 201920202021الوحدةالبيئة

الطاقة )األمونيا(
149,870145,845147,252تيرا جولاستهالك الطاقة

            39.54   40.64 40.34جيجا جول / طن من اإلنتاج الكليكثافة الطاقة
عة( الطاقة )ُمجمَّ

164,745161,787164,379RT-CH-130a.1تيرا جولاستهالك الطاقة

                   20.28 جيجا جول / طن من اإلنتاج الكليكثافة الطاقة
                   
 19.79

                   
 20.52

1.4RT-CH-130a.1%1.6%عدد بالغات المشكلة%كهرباء الشبكة
0.1RT-CH-130a.1%0.1%عدد بالغات المشكلة%المتجددة 

0RT-CH-130a.1%0%عدد بالغات المشكلة%الطاقة المولدة ذاتًيا
 االنبعاثات الهوائية

5.875.496.09RT-CH-110a.1مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق 1(
 3.443.663.20مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق -1 ثاني أكسيد الكربون للصناعات التحويلية(

 0.390.390.35مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق 2(
)EU ETS 9.699.539.64مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربونانبعاثات غازات االحتباس الحراري الكلية )النطاق 1 + 2 حسب منهجية 

كثافة غازات االحتباس الحراري )النطاق 1 و2(
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالطن /

 3.173.233.14 المواد الغذائية لكل طن
0RT-CH-110a.1%0%0% )النطاق 1 - المباشرة( %انبعاثات النطاق 1 المشمولة ضمن لوائح تقييد االنبعاثات

1,7642,3642,098RT-CH-120a.1طن متريأكاسيد النيتروجين
000RT-CH-120a.1طن متريأكسيد النيتروز

12813122RT-CH-120a.1طن متريثاني أكسيد الكبريت
3432RT-CH-120a.1طن متريالمركبات العضوية المتطايرة

  النفايات السائلة والصلبة

0.410.140.17RT-CH-150a.1ألف طن متريإعادة استخدام النفايات الخطرة أو إعادة تدويرها أو استردادها
0.580.901.08RT-CH-150a.1ألف طن متريمعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها

 0.652.750.62ألف طن متريإعادة استخدام النفايات غير الخطرة أو إعادة تدويرها أو استردادها
 1.750.60ألف طن متريمعالجة النفايات غير الخطرة أو التخلص منها

عدد بالغات المشكلة المياه

665.2963.33RT-CH-140a.1 6.21مليون متر مكعباالستهالك الكلي لكل مصدر
 9.839.949.86مليون متر مكعبالمياه الجوفية

 49.4348.0046.21مليون متر مكعبمياه البحر
 6.957.357.26مليون متر مكعبالمياه السطحية

 0.000.000.00مليون متر مكعبمياه من أطراف أخرى
فة لكل وجهة

َّ
44.0340.7233.77RT-CH-140a.1مليون متر مكعبكمية المياه المصر

 2.492.452.35مليون متر مكعبالمياه الجوفية
 41.1737.8831.05مليون متر مكعبمياه البحر

 0.000.000.00مليون متر مكعبالمياه السطحية
 0.370.390.37مليون متر مكعبمياه من أطراف أخرى

     اإلجهاد المائي

100RT-CH-140a.1%100%100%%المياه المسحوبة في المناطق ذات قاعدة اإلجهاد المائي المرتفعة أو بالغة االرتفاع
كة في المناطق ذات قاعدة اإلجهاد المائي المرتفعة أو بالغة االرتفاع

َ
100RT-CH-140a.1%100%100%%المياه المستهل
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مرجع SASB 201920202021الوحدةالصحة والسالمة والبيئة
السالمة

 0.100.030.19لكل 200,000 ساعة عملمعدل اإلصابات المهدرة للوقت - الكلية
 0.080.000.20لكل 200,000 ساعة عملمعدل اإلصابات المهدرة للوقت - الموظفون
 0.120.070.17لكل 200,000 ساعة عملمعدل اإلصابات المهدرة للوقت - المقاولون
0.190.030.28RT-CH-320a.1لكل 200,000 ساعة عملإجمالي عدد اإلصابات المسجلة - الكلية

0.160.000.32RT-CH-320a.1لكل 200,000 ساعة عملإجمالي عدد اإلصابات المسجلة - الموظفون
0.240.070.22RT-CH-320a.1لكل 200,000 ساعة عملإجمالي عدد اإلصابات المسجلة - المقاولون

001RT-CH-320a.1#الوفيات
3714RT-CH-540a.1#حوادث سالمة العمليات

0.070.190.33RT-CH-540a.1لكل 200,000 ساعة عملمعدل الحوادث الكلي لسالمة العمليات
3714RT-CH-540a.1  العد  دحوادث سالمة العمليات الخطيرة

000RT-CH-540a.1  العد  دحوادث سالمة العمليات الكبرى
000RT-CH-540a.2#حوادث النقل

  الحوادث البيئية

 000#الحوادث البيئية
 000لكل 200,000 ساعة عملمعدل الحوادث البيئية 

000RT-CH-140a.2#تجاوزات الحدود المسموحة المتعلقة بالمياه
     تصميم المنتج الذي يحقق الكفاءة خالل مرحلة االستخدام

 00عدد بالغات المشكلةعملة التقاريرإيرادات المنتجات المصممة لكفاءة الموارد خالل مرحلة االستخدام
     إدارة المواد الكيميائية

نسبة المنتجات حسب اإليرادات والتي تحتوي على مواد خطرة على الصحة والبيئة من الفئة 1 
)GHS( 25.3%15.1%عدد بالغات المشكلة%و2 حسب النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائيةRT-CH-410b.1

100RT-CH-410b.1%100%عدد بالغات المشكلة%نسبة تلك المنتجات حسب اإليرادات والتي خضعت لتقييم المخاطر
ا

ً
      الكائنات الُمعدلة وراثي

0RT-CH-410c.1%0%0%%نسبة المنتجات حسب اإليرادات والتي تحتوي على كائنات ُمعدلة وراثًيا
     اإلنتاج

اإلجمالي
مليون طن محتوى غذائي من 

3.13.03.1RT-CH-000.Aاألمونيا

ملخص أداء الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
تابع
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201920202021الوحدةالعمل في »فيرتيغلوب«
الموظفون*

2,5822,5612,680#عدد الموظفين الكلي
2,5822,5602,679#دوام كامل
011#دوام جزئي

    المشاركة والتطوير

1.6%1.7%عدد بالغات المشكلة%معدل تدوير الموظفين االختياري
1.5%1.7%2.3%%معدل غياب الموظفين

30.0%31.2%30.2%%الموظفون المشمولون بالمفاوضات الجماعية أو االتحادات العمالية
1,91262185دوالر/موظفاإلنفاق المتوسط على التدريب والتطوير

    االلتزام والحوكمة

10 عدد بالغات المشكلةعدد بالغات المشكلة#إشعارات بالوقائع
10 عدد بالغات المشكلةعدد بالغات المشكلة#الوقائع التي خضعت للتحقيق

0 عدد بالغات المشكلةعدد بالغات المشكلة#حوادث جوهرية
2عدد بالغات المشكلةعدد بالغات المشكلة#بالغات من مصادر مجهولة عبر الخط الساخن

    التنوع
7.8%7.8%7.8%%النساء

1.7%1.4%1.2%%نساء يشغلن وظائف فنية
6.1%6.3%6.6%%نساء يشغلن وظائف غير فنية

9.1%عدد بالغات المشكلةعدد بالغات المشكلة%النساء في مجلس اإلدارة
17.0%16.8%13.6%%النساء في المناصب القيادية 

    الفئات العمرية

1.0%0.7%1.4%%دون 25 سنة
34-25%%25.7%16.3%19.9
44-35%%48.4%51.0%50.3
54-45%%21.3%26.8%24.9
64-55%%2.9%5.0%3.6

65+%%0.3%0.3%0.4
    عدد سنوات الخدمة

11.8%11.6%15.7%%0-5 سنة

24.9%24.4%36.1%%6-10 سنة

56.0%57.8%43.6%%11-20 سنة

7.3%6.2%4.6%%أكثر من 21 سنة

ملخص أداء الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
تابع




