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نبذة عن التقرير

أهلاً بكم في تقرير الاستدامة الأول لشركة أبوظبي لبناء السفن 2021

يسرُنا في شركة أبوظبي لبناء السفن أن نقدِم لكم تقريرنا الأول للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

نستعرض في هذا التقرير إنجازاتنا الرئيسية وأداءنا المالي، فضلاً عن أدائنا في الحوكمة ومبادراتنا وأهدافنا فيما

يتعلق بالبيئة والاستدامة. وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد -19، تبنت شركة أبوظبي لبناء السفن الإجراءات

المناسبة، ونجحت في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها. تم إعداد هذا التقرير لأصحاب المصلحة والقراء من أجل

فهم أفضل لمفهوم التنمية المستدامة في شركتنا، فضلاً عن أساليب الإدارة ومقاييس الأداء ذات الصلة.
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برنامج التوطين: توظيف الشباب الموهوبين والخريجين

الذين يشكلون أكثر من 10٪ من موظفينا

إنجازاتنا الرئيسية

نواصل الإبحار بقوة عبر ربع قرن من العمليات التجارية

لشركة أبوظبي لبناء السفن

توقيع أكبر عقد لبناء السفن على الإطلاق –بناء 4 سفن

دورية بحرية من طراز فلج 3، ما يعد بمستقبل مستدام

ومربح

ISO 9001: أنظمة إدارة الجودة حاصلة على شهادة

2015 ومعتمدة من مكتب فيريتاس للاعتماد

ISO أنظمة إدارة الصحة والسلامة حاصلة على شهادة

2018 :45001 ومعتمدة من مكتب فيريتاس للاعتماد

شبكة وكلائنا تمتد عبر 21 دولة

التعامل مع المشاريع من جميع الأحجام والأنواع للعملاء

العسكريين والتجاريين في حوضنا الحديث لبناء السفن

ومنشآتنا الحاصلة على اعتمادي لويدز وفيريتاس

8

الاستعانة بالمصادر المحلية والارتقاء بالموردين

والمساهمة في الرفاهية الاقتصادية لدولة الإمارات

نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية: 2017 مكتب

التنمية الصناعية - دائرة التنمية الاقتصادية

ISO 14001: 2015 سياساتنا البيئية حاصلة على شهادة

ومعتمدة من مكتب فيريتاس للاعتماد
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أبدأ باقتباس من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: "لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه

الأرض وتعايشوا مع بيئتنا في البر والبحر وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة إلى المحافظة عليها، وأن

يأخذوا منها قدر احتياجاتهم فقط، ويتركوا منها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً ونبعاً للعطاء".

 

أود أن أعرب عن خالص امتناني لأجدادنا وقيادة بلدنا لغرسهم هذه التقاليد الراسخة فينا، بما في ذلك الحفاظ على

الموارد واحترام جميع أشكال الحياة، فضلاً عن إدارة الأعمال بكفاءة - وكلها قيم تتماشى مع الركائز الأساسية

للاستدامة. وبالنظر إلى رحلة شركة أبوظبي لبناء السفن منذ تأسيسها عام 1995، فإنني أتشرف بأن أترأس مجلس

إدارة هذا المشروع الرائد.

 

"البحرية كأداة للسلام"، هذا ما صرح به كالفن كوليدج في القرن التاسع عشر، لذا تعدُ أعمال بناء السفن لدينا

عاملاً تمكينياً مهماً لإدارة التجارة والأمن القومي بفاعلية.  إن الاضطراب العالمي الحالي الناجم عن جائحة

كوفيد-19، إضافة إلى الصراعات الدولية الناشئة، يدفعنا إلى تأكيد التزامنا ضمان القوة الوطنية والاستدامة على

المدى الطويل، سواء في تجارة السلع الأساسية عبر سفن الشحن، أو حفظ السلام باستخدام السفن البحرية.

 

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرنا

وضع استراتيجية واضحة تعمل على تحسين أداء

الاستدامة في شركتنا، وتساهم في إضافة قيمة كبيرة

لأصحاب المصلحة، فضلاً عن الفوائد واسعة النطاق لأرضنا

وشعبنا وبيئتنا.
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خالد عمر أحمد نجيب البريكي

رئيس مجلس الإدارة - شركة أبوظبي لبناء السفن

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرنا وضع استراتيجية واضحة تعمل على تحسين أداء الاستدامة في

شركتنا، وتساهم في إضافة قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة، فضلاً عن الفوائد واسعة النطاق لأرضنا وشعبنا وبيئتنا.

 

وعلى الرغم من التحديات العالمية والأزمات التي نواجهها كأفراد وشركات، كانت قدراتنا البشرية على الصمود

مذهلة. ونتيجة استمرار تغير المناخ، من الواضح أننا لن نتمَكن من تجاوز هذه التحديات إلا من خلال العمل الوثيق مع

جميع أصحاب المصلحة. ولا ريب في أن قوتنا الأكبر تتمثل في القوى العاملة في شركتنا وقائمة شركائنا وعملائنا

وموردينا، إلى جانب دعم حكومتنا القوية وقيادتنا الرشيدة.

 

لقد تعلمنا خلال 25 عاماً من العمل الجاد والتميز أن أعمالنا يتم تشكيلها واستدامتها من خلال التزام أهدافنا وقيمنا

وطموحاتنا التي تبقينا على المسار الصحيح، وتمكننا من مواصلة تطوير الشركة في السنوات المقبلة. وبهذا،

أدعوكم إلى الاطلاع على تقرير الاستدامة الأول لشركتنا لعام 2021.
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يسرُنا أن نقدم لكم تقرير البيئة والاستدامة والحوكمة الأول لشركة أبوظبي لبناء السفن، وذلك على الرغم من

الأوقات العصيبة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19. وبدءاً من هذا العام، سننشر تقرير الاستدامة على أساس

سنوي، حيث سنعمل فيه على تتبع أدائنا لإطلاع أصحاب المصلحة بشكل دائم على أهداف الشركة والتقدم الذي

نحرزه في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة.

 

تفخر شركة أبوظبي لبناء السفن بربع قرن من الإنجازات والسجلات الحافلة، حيث واصلنا النمو والازدهار خلال هذه

العقود، وأحرزنا تقدماً يتلاءم مع المتطلبات والأوقات المتغيرة للقطاع والاقتصاد، ما يدلُّ على تجربتنا الغنية

والدعم الذي نتلقاه من أصحاب المصلحة، بما فيهم عملاؤنا وشركاؤنا الكرام. إننا ندرك أن تلبية احتياجات عملائنا لا

تقتصر فقط على تقديم منتجات وخدمات تتسم بالفاعلية والكفاءة، بل تشمل استجابتنا المثمرة للقضايا التجارية

والتنظيمية والبيئية التي تحدد السيناريوهات المستقبلية التي سنعمل فيها. كما ندرك أن سمعة الشركات أصبحت

تقاس من خلال قدرتها على المزج بين الاحترافية والجودة إلى جانب الاحترام التام للقانون والتوقعات المتعلقة

بحماية المجتمعات المحلية.

 

لهذه الأسباب، نرى في شركة أبوظبي لبناء السفن أن مفتاح نجاحنا يتمثل في دمج التميز التشغيلي ضمن أهدافنا،

وحرصنا على ضمان رفاهية الموظفين ونموهم، ما مكَّننا من الحصول على عقد لبناء أربع سفن دورية من طراز

فلج 3 في أبريل 2021، ما يمثل نقلة نوعية تعزز خططنا التوسعية.

 

خلال هذه الأوقات العصيبة، كانت الأولوية الرئيسية

لشركة أبوظبي لبناء السفن تتمثل في الحفاظ على

علاقات جيدة مع أعضائنا وعملائنا وشركائنا

وموظفينا.

10

الرئيس التنفيذي

كلمة



ديفيد ماسي

الرئيس التنفيذي - شركة أبوظبي لبناء السفن

أطلقت شركتنا العديد من المبادرات، ووقعنا على صفقات مثمرة، كما قمنا بإدخال واستخدام أحدث التقنيات

والممارسات الأخلاقية في أعمالنا، وكل ذلك أدى إلى المزيد من فرص العمل التي نفخر بها وتدفعنا إلى رد الجميل

لبيئتنا ومجتمعنا. لقد تسببت الجائحة بتغيير طريقة عمل العالم، إلا أنها أتاحت فرصاً جديدة لنا، إضافة إلى بعض

التحديات التي يواجهها فريق شركة أبوظبي لبناء السفن بكفاءة.

 

وبالنظر إلى المستقبل، فإنني على يقين من أن العام المقبل سيحمل العديد من الإنجازات والأهداف المحققة. لهذا،

فإننا نواصل سعينا للحصول على دعمكم وتشجيعكم المتواصلين في رحلتنا المقبلة التي ستشهد نمواً أعلى،

وتجارة مسؤولة، إلى جانب لعب دور مهم في الحفاظ على كوكب الأرض. وآمل أن نستعرض معكم المزيد من قصص

النجاح في التقارير المقبلة.
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نبذة عن

شركة أبوظبي

لبناء السفن
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50%

 
50%

قدرات استثنائية في إدماج الأنظمة

قوى عاملة مؤهلة تتمتع بخبرة فنية واسعة

شركة أبوظبي لبناء السفن متخصصة ببناء السفن الحربية

والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها.

ولدينا أحد أكثر أحواض السفن كفاءة في المنطقة بفضل

ربع قرن من الخبرة، حيث نوظّف أحدث التقنيات، بما في ذلك

الروبوتات، لرفع جاهزية الأسطول إلى أقصى حد، ولزيادة

عمر السفن الافتراضي، وخفض إجمالي تكاليف فترة عملها.

أبوظبي لبناء السفن

اختيار أفضل للتصاميم

منشآت وأحواض سفن عالمية

المستوى

إيدج/حكومة أبوظبي

49.96%
المستثمرون من

القطاع الخاص

50.04٪

صناعات فولاذية محكمة
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نسعى جاهدين إلى تطوير

علاقاتنا بالعملاء، وتحسين

التصاميم وتعزيز الإنتاجية

والسلامة والجودة.

التميز التركيز على العملاء النزاهة

تعد تجربة ورضا العملاء مجال

التركيز الرئيسي لعملياتنا

التجارية.

 

التفاعل مع عملائنا

وموظفينا وموردينا

وجميع أصحاب المصلحة

باحترام وصدق وشفافية

على رأس قائمة أولوياتنا.

 

أن نكون حوض بناء السفن البحري والتجاري الرائد في المنطقة، حيث نقدم خدمات وابتكارات ومهارات لا

مثيل لها.

هدفنا

العمل الجماعي

نؤمن بقدرتنا على

تحقيق إنجازات أكبر

بفضل العمل الجماعي،

ونقدر مساهمات

الجميع.

قيمنا

الأساسية
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المنتجات والخدمات

المنتجات

البحرية

الفرقاطات

زوارق الدوريات

السفن القتالية متعددة المهام

سفن المهمات الخاصة

سفن الإنزال

 

الخدمات

البحرية

الصيانة والإصلاح

الاستدامة

مرافق التخزين

دمج الأنظمة القتالية
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قدرات بناء

السفن التجارية

منشآت صناعية

صناعة القوارب الصغيرة

الخدمات الميكانيكية

مشغل أعمال الأنابيب

الخدمات الكهربائية

التجهيز

القذف والطلاء ومعالجة الهياكل

الخدمات

التجارية

الصيانة والإصلاح

خدمات حوض بناء السفن

تصنيع المنصات البحرية

 

تحويل

السفن
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الجغرافيا التشغيلية

سفن وأنظمة دفاع عالية الأداء

توافر الأسطول لعملائنا البحريين

فرصة عمل في القطاع 700+

 الحفاظ على قدرات الردع لدى عملائنا في دول مجلس التعاون

 

خلق القيمة

الإمارات العربية المتحدة
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تعدُ شركة أبوظبي لبناء السفن مؤسسة معترف بها دولياً تركز على 4 مجالات:

ُتأسست شركة أبوظبي لبناء السفن بموجب المرسوم الأميري رقم 5 لعام 1995 الصادر في 12 يوليو 1995. تعد

شركتنا شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتتمتع بمكانة مرموقة كشركة بناء سفن

عالمية المستوى.

كما تعد إحدى أكثر شركات بناء السفن خبرة في دولة الإمارات، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصناعة البحرية، لذا من

المهم أن نجعل من صناعة بناء السفن وخدماتنا بمثابة العمود الفقري للتجارة ولحماية اقتصادنا.

 

تاريخنا

بناء وهندسة السفن

البحرية

بناء القوارب الصغيرة

واليخوت الفاخرة

الإصلاح والصيانة

العسكريين ودمج الأنظمة

القتالية

 الإصلاح والصيانة

التجاريين
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نحن جزء من مجموعة منصات وأنظمة إيدج، وهي مجموعة تكنولوجية متقدمة تصنف ضمن أفضل 25 مجموعة في

العالم. وباعتبارنا شركة إقليمية عالية التقنية، فإننا نلبي احتياجات عملائنا من خلال خبراتنا الاستثنائية ومواردنا

الصناعية الفريدة.

تطبيقاتنا التكنولوجية المتقدمة

أحواض سفن جافة تتمتع

بمستوى متقدم من المرونة

والتنوع

يتم تصنيع الفولاذ والألمنيوم المستخدم

في بناء السفن باستخدام أحدث تقنيات

النمذجة ثلاثية الأبعاد وحسب الطلب

يركز بناء السفن البحرية على إدارة

البرامج والمشتريات وتركيب ودمج

الأسلحة والاختبار والتجارب.

قطاع الخدمات يركز على الإصلاحات

البحرية والتجديد والتحديث وصيانة

السفن التجارية من خلال إدارة دورة

حياتها.

بناء القوارب الصغيرة باستخدام

الفولاذ والألمنيوم البحري، ودمج

الأنظمة القتالية.

كانت الفرقاطات من فئة بينونة

وسفن الدوريات البحرية من

طراز أريلة من أهم مشاريعنا.
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كان عام 2020 أول عام كامل تعمل فيه شركة أبوظبي لبناء السفن كجزء من مجموعة إيدج، وكشركة مدرجة في

البورصة، حيث يتم تداول نصف أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الأداء المالي

254,334,000

درهم

الإيرادات المحققة عام 2021

243,302,000

درهم

التكاليف التي تم تكبدها عام

2021

 11,032,000 

درهم

صافي الربح عام 2021

تقرير
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2020

2021

2019

2020

2021

درهم 319,730,000

درهم 254,784,000 

درهم 254,334,000

إجمالي الإيرادات المحققة

2019
درهم 976,986,000

درهم 825,018,000

درهم 1,530,262,000

إجمالي الأصول

2019

2020

2021

درهم 381,585,600

درهم 493,941,360

درهم 847,968,000

القيمة السوقية

2019

2020

2021

درهم 323,523,000

درهم 276,476,000

درهم 243,302,000

إجمالي التكاليف التي تم تكبدها

الربح الصافي

2019

(3,793,000) درهم

2020

(21,692,000) درهم

2021

11,032,000 درهم 
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لطالما كانت صحة وسلامة موظفينا على رأس قائمة

أولوياتنا في استجابتنا لجائحة كوفيد -19، حيث عملنا

على تقييم مخاطر الموقع وتخطيط استمرارية الأعمال

وإعداد تقارير الحالة لوحدات الأعمال وفرق الاستجابة

المحلية للطوارئ. كما تم تنفيذ سياسات التباعد

الاجتماعي وإجراء اختبارات كوفيد-19 مجانية، فضلاً

عن إجراءات التعقيم لحماية الصحة البدنية والعقلية

PCR للموظفين. كما نتحقق بدقة من نتائج اختبار

السلبية عند البوابة الأمنية، وقمنا بتركيب أجهزة

تعقيم عند المداخل لضمان سلامة موظفينا داخل مباني

شركة أبوظبي لبناء السفن.

 

البروتوكولات

كمامات وقفازات إلزامية لجميع

الموظفين، ومعدات حماية متخصصة

للأفراد الذين يعملون بشكل وثيق مع

الآخرين

تم تعيين فريق رعاية صحية مخصص

لإجراء الفحوصات وقياس درجة الحرارة

تزويد مرضى كوفيد-19 بأطعمة وفواكه

صحية وأدوية، فضلاً عن الطرود الغذائية

للعاملين

تم تخصيص منطقة حجر صحي لمرضى

كوفيد-19، كما تم تنظيم حملات

التطعيم من فيروس كوفيد-19.  

التعقيم الدوري للمكاتب والمباني،

وتوفير المعقم للموظفين في جميع

الأوقات

التباعد الاجتماعي، الإشغال المقيد

للمكاتب والمباني، سياسة العمل من

المنزل

كوفيد-19

استجابتنا لجائحة

99.16%
من موظفينا تم تطعيمهم بما يصل

إلى جرعتين من لقاحات كوفيد-19.
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خططنا لعام 2022

الارتقاء إلى مستوى الازدهار الحالي

الذي يشهده الطلب السياحي على

أساطيل السفن التجارية 

اعتماد سفن تتمتع

بالكفاءة البيئية

S&G قياس وتنفيذ مبادرات

تنفيذ أدوات مراقبة استهلاك

الطاقة والمياه

تقديم خدمات عالمية المستوى

مواصلة توظيف القوى العاملة المحلية

المؤهلة، وبالتالي توفير فرص عمل

وتطوير مهني أفضل للإماراتيين

والمواطنين الآخرين

تعزيز خطة لأنشطة سلامة العمل

والتوعية للحد من الحوادث البحرية
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البيئية

الإدارة

24



نسعى في شركة أبوظبي لبناء السفن إلى تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، لذا فإننا نحرص على ضمان أعمال

مسؤولة. كما أننا نلتزم إدارة التأثير البيئي لعملياتنا ومنتجاتنا بهدف المساهمة في التحول العالمي إلى اقتصاد

منخفض الكربون، حيث نستخدم التكنولوجيا والابتكار الأخضر في عمليات النمذجة.

البيئة

نسعى إلى إيجاد الكفاءات

داخل عملياتنا وإدارة المخاطر

المرتبطة باستخدام الطاقة

والنفايات والتلوث وإدارة

المياه.

الرقابة التشغيلية تحسين المنتجات الأثر البيئي

نلتزم تحسين استدامة

منتجاتنا، بدءاً من تقييم

المواد التي نستخدمها

للإنتاج، وصولاً إلى كفاءة

استهلاك الوقود وتقليل

انبعاثات الغازات الدفيئة.

نواصل مراجعة الأثر البيئي

لمنتجاتنا طوال دورة حياتها

لتقييم آثار بصمتنا البيئية

وتعزيز الكفاءة.

التزامنا تجاه
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1

نجري بشكل دوري اختبارات للمواد المستخدمة

والمصادر، بما في ذلك اختبارات الجودة، بهدف

تقليل التأثير على البيئة.

1

1

2

وقعت مجموعة "جاهزية"، مزود خدمات الحلول

الدفاعية وخدمات الاستجابة للحالات الطارئة

التابعة لمجموعة "إيدج"، وشركة "سيركو"،

المزود الدولي الرائد للخدمات العامة، مذكرة

تفاهم لإجراء مزيد من المناقشات بشأن الفرص

التعاونية المحتملة في مجال مكافحة الحرائق

والاستجابة للحالات الطارئة.

3

4

نعتمد ممارسات وعمليات مستدامة خلال مراحل

دورة حياة المشروع لتحسين استخدام الموارد.

إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدارة المنتجات

الكيميائية، نجري اختبارات متعددة لفهم

التفاصيل مع موردينا بغية تجنب المواد

المحظورة بموجب القوانين والأنظمة السارية.

البيئية

المبادرات
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تثبيت أجهزة استشعار الحركة، وفصل الإضاءة

تلقائية التشغيل عند عدم الضرورة. كما تم

تركيب مؤقت للإضاءة الخارجية لتشغيل وإطفاء

الإضاءة تلقائياً.

1

5

6

 

تركيب صنابير مياه منخفضة التدفق تتسم

بالكفاءة في استخدام المياه في دورات المياه

بغية الحد من استهلاك المياه

7

8

تهدف الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن

السفن (ماربول) إلى منع وتقليل التلوث الناجم

عن السفن، سواء كان عرضياً أو ناجماً عن

العمليات الروتينية. ونسعى في مشاريع بناء

وإصلاح السفن إلى احتواء الأثر البيئي طوال دورة

حياة السفينة.

تعيين نقاط لنظام التدفئة والتهوية وتكييف

الهواء لتقليل استهلاك الطاقة

تركيب ستائر من الكلوريد متعدد الفاينيل في

ورشة العمل الخاضعة للرقابة 

استبدال مكيفات النافذة بمكيفات منفصلة للحد

من استهلاك الطاقة

9

استخدام المصابيح الموفرة للطاقة10
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ترتبط الطاقة بالمياه بشكل معقد، حيث تتطلب جميع مصادر الطاقة (بما في ذلك الكهرباء) المياه في عملياتها

الإنتاجية: مثل استخراج المواد الخام، والتبريد في العمليات الحرارية، وعمليات التنظيف، وما إلى ذلك.

ومن شأن استخدام مؤشر تشغيل كفاءة الطاقة أن يساعدنا كأداة مراقبة في التحقق من كفاءة الطاقة. وتعد

شبكة الكهرباء مصدر الطاقة المستهلكة في منشآتنا.

الطاقة والمياه

استهلاك
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2020

20212021

2019

2020

12256 ميغا واط

12514 ميغا واط

12344 ميغا واط

استهلاك الكهرباء

0.67 ميغا لتر2019

0.56 ميغا لتر

0.41 ميغا لتر

استهلاك الوقود

 127.11 ميغا لتر

133.10 ميغا لتر

140.13 ميغا لتر

استهلاك المياه

82 ميغا لتر

86 ميغا لتر

91 ميغا لتر

مياه الصرف الناتجة

إجمالي استهلاك الكهرباء

من الإيرادات المحققة

 

48.53 ميغا واط/مليون درهم

إجمالي استهلاك الوقود إجمالي استهلاك المياه

1.61 كيلولتر/مليون درهم 0.55 ميغا لتر/مليون درهم

من الإيرادات المحققة

 

من الإيرادات المحققة
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Item 1 Item 2

250 

200 

150 

100 

50 

0 

تجدر الإشارة إلى أن التشغيل

مهم جداً للنظام الفرعي للآلات

(احتراق الوقود في المحركات

الرئيسية والمحركات المساعدة

للسفينة)، حيث ينتج أكثر من

98٪ من إجمالي انبعاثات الغازات

الدفيئة.

تتوقع المنظمة البحرية الدولية

أن تزيد الانبعاثات بنسبة تتراوح

بين 50٪ و250٪ إذا واصلت

السفن حرق الوقود الأحفوري.

يمثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل البحري تحدياً،

لكنه هدف يمكننا تحقيقه.

سيكون قطاع بناء وخدمات

السفن مسؤولاً عن إنتاج ٪17

من انبعاثات ثاني أكسيد

الكربون العالمية عام 2050.

98 %

17%

الغازات الدفيئة

انبعاثات
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2020

2021

2019

2021

2019

2020

1,197 طن من

مكافئات ثاني أكسيد

الكربون

986 طن من مكافئات

ثاني أكسيد الكربون

775 طن من مكافئات

ثاني أكسيد الكربون

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1)

9,408 طن من

مكافئات ثاني أكسيد

الكربون

9,559 طن من

مكافئات ثاني أكسيد

الكربون

9,317 طن من مكافئات

ثاني أكسيد الكربون

انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2)

2019

2020

2021

3.74 طن من مكافئات

ثاني أكسيد الكربون/

مليون درهم

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة (النطاق 1) كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة (النطاق 2)

3.86 طن من مكافئات

ثاني أكسيد الكربون/

مليون درهم

طن من مكافئات 3.04

ثاني أكسيد الكربون/

مليون درهم

طن من مكافئات 29.42

ثاني أكسيد الكربون/

مليون درهم

طن من مكافئات 37.51

ثاني أكسيد الكربون/

مليون درهم

طن من مكافئات 36.63

ثاني أكسيد الكربون/

مليون درهم
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الانضمام إلى جهود دولة الإمارات

العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز

وتبني التكنولوجيا المستدامة

والمتجددة

خططنا لعام 2022

استخدام حلول الطاقة النظيفة

لاعتمادها في عمليات الإنتاج

الأساسية

استخدام منهجيات مرنة كلما أمكن لإضافة

الكفاءة والقيمة إلى منهجيات سلسلة الإمداد

الانتقال إلى مجموعة متنوعة من

مصادر الطاقة الخالية من الكربون،

وذلك باستخدام الموارد لتعزيز

الانبعاثات الصفرية وتجنب الآثار السلبية

على التنوع البيولوجي

إطلاق حملات للاستدامة من شأنها تعزيز

وعي الموظفين وأصحاب المصلحة

بالتكنولوجيا الخضراء وأهميتها للبيئة

إنشاء مجموعات عمل تعمل على

مراجعة فاعلية المنتجات والعمليات

المستخدمة في حوض بناء السفن

وتحديد نسبة مئوية دنيا لخفض

انبعاثات الكربون

 

وضع خطة لإدارة كفاءة طاقة السفن بغية

تلبية الحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة في

الاستهلاك والعمليات الأساسية.

تماشياً مع حاجة العالم إلى التصدي

لأزمة تغير المناخ، نركز في شركة

أبوظبي لبناء السفن على تقليل بصمتنا

الكربونية.

من المتوقع أن تنحسر جائحة

كوفيد-19 نهاية عام 2022 أو مطلع

عام 2023، لذا فإننا نتوقع زيادة في

أعمال السياحة البحرية، وبالتالي من

الضروري تكون أهدافنا متسقة من أجل

مستقبل مستدام.

تنفيذ الالتزامات وتحويلها إلى خطوات ملموسة

للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون من أجل حياة

أكثر أماناً في المستقبل.
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الاجتماعية

الإدارة
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إجمالي عدد المقاولين والاستشاريين

تلتزم شركة أبوظبي لبناء السفن رعاية موظفيها، فضلاً عن احترام المجتمعات التي تعمل فيها. وتشكل مواردنا

البشرية الأساس للتشغيل الآمن لمنشآت الإنتاج، ونؤمن بأن نجاحنا يتوقف عليها بشكل مباشر. لذا نعمل بجد لتحفيز

موظفينا وتعزيز قدراتهم وإتاحة فرص التقدم لهم، ما ينعكس إيجاباً على ولائهم للشركة وثقتهم بها. نحن نقدر

جميع الموظفين، ونسعى إلى توفير أجواء ودية للجميع تتسم بالشمول والإلهام.

عدد الموظفين

(بدوام كامل)

الأصول البشرية

إننا نؤمن بأن نجاحنا يتوقف على وجود الفريق المناسب. لذا نحرص

على أن نكون محاطين بموظفين مؤهلين يتمتعون بالموهبة

والكفاءة، كما أننا نتجنب البيروقراطيات أو الهياكل التقليدية،

ونحرص على توظيف أفضل الأفراد الذي يعملون معاً لتحقيق مهام

وأهداف واضحة.

882

2020

2019 2021

823

716 22

2020

2019 2021

15
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نؤمن بأن تطوير قوى عاملة متنوعة أمر شديد الأهمية لمساعدتنا في بناء القدرة التنظيمية والحفاظ على مستويات

أداء عالية.

 

كما نقدر المهارات والخبرات ووجهات النظر المتنوعة للجميع في مكان العمل، ويعد كل من الاحترام وتكافؤ

الفرص مسؤولية مشتركة لجميع الموظفين لدينا. ونسعى جاهدين إلى الحفاظ على بيئة عمل تتسم بالشمول

والأمان، ونتخذ إجراءات لمنع التمييز والتحرش ومكافحة الفساد.

 

قوى عاملة عالمية من +25 جنسية

عدد الموظفين الذكور عدد الموظفات

إجمالي الموظفين حسب الفئة

العمرية (2019)

إجمالي الموظفين حسب الفئة

العمرية (2020)

إجمالي الموظفين حسب الفئة

العمرية (2021)

نسبة تعويضات الذكور مقارنة بتعويضات

الإناث - 1:3

والتنوع

تكافؤ الفرص

837

778

686

67

2020

2019 2021

45

45 30

 

2019 2021

2020

تحت 30

عاماً

30-50

عاماً

+50 عاماً

664

151 57

تحت 30

عاماً

30-50

عاماً

+50 عاماً

609

157 27

تحت 30

عاماً

30-50

عاماً

+50 عاماً

535

154
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تؤدي تنمية المواهب في بيئة تنافسية إلى بناء قادة المستقبل. لذا فإننا نستثمر في تطوير موظفينا، ونفخر بتقديم

العديد من البرامج التدريبية التي تدعم التعلم في موقع العمل، بدءاً من التدريب الداخلي ودورات تجديد المعلومات

والتدريب على التشغيل الآمن للآلات والأدوات، وصولاً إلى البرامج المتخصصة مثل تركيب الأنابيب وقراءة المخططات،

فضلاً عن التدريبات الأساسية على البرمجيات.

نولي أهمية قصوى لرعاية المواهب الجديدة من خلال برامج التدريب والتطوير بغية إعداد المهنيين الشباب للعمل

في قطاع بناء السفن.

تلقى موظفونا

1792 ساعة

تدريب نظري وعملي

في مجال الصحة والسلامة المهنية في السنوات الثلاث

الماضية.

 

يقدم البرنامج التدريبي مساراً وظيفياً مثيراً للشباب

الإماراتي في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية

الأوسع نطاقاً في أبوظبي.

التدريب في موقع العمل

نوفر للموظفين دورات تدريبية في موقع العمل، ونجري

مراجعات دورية لأدائهم، ونستثمر في تنمية مهاراتهم.

والتطوير

التدريب
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الصحة والسلامة المهنية

نؤمن بأن صحة الموظفين تتناسب طردياً مع أدائهم، وبالتالي مع نجاح الشركة. لذا نولي أهمية قصوى لصحة

موظفينا ورفاهيتهم، حيث نقدم لهم تأميناً صحياً شاملاً، وندعم التوازن الصحي بين العمل والحياة. كما ننظم

فحوصات طبية للموظفين، ونشجع الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية، الأمر الذي يضمن توعية الموظفين فيما

يتعلق بالصحة والعافية.

فحوصات طبية دورية ثقافة العمل الصحي الأنشطة الرياضية - فردية/جماعية

ننفذ سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وفقاً لجميع القوانين والأنظمة السارية في الولايات القضائية التي

نعمل فيها.

 

تلبي أنظمة وممارسات إدارة السلامة المعتمدة في حوض بناء السفن أعلى المعايير الدولية، حيث حصلنا على

شهادة ISO 45001: 2018  لإدارة الصحة والسلامة، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية: 2017 من مكتب التنمية

الصناعية - دائرة التنمية الاقتصادية.

تعمل شركة أبوظبي لبناء السفن بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر، والتي تهدف إلى تحديد

معايير دولية مشتركة لحماية حياة الإنسان في البحر، ووضع معايير السلامة للجوانب الفنية وجاهزية الأفراد في

حالات الطوارئ.

1.2%

معدل

الإصابة

2019

0.8%

معدل الإصابة

2020

1.9% 

معدل الإصابة

2021

ورفاهية الموظفين

الصحة والسلامة
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السلامة في مكان العمل

نحتفل في 11 فبراير باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، حيث نحتفي بمساهمة السيدات الرائدات في

مجال التكنولوجيا المتقدمة اللواتي يساهمن في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الدفاع.

نحرص خلال تشغيل السفن التي

نديرها على اتخاذ الاحتياطات

والتدابير لضمان السلامة في البحر

ومنع الخسائر في الأرواح

والإصابات والأضرار بالممتلكات.

 

نحن نهدف إلى تحقيق

 

 

من خلال التحسين المستمر.

نولي سلامة وأمن جميع عمالنا

أهمية قصوى ونضعها على رأس

قائمة أولوياتنا، بمن في ذلك

العمال المهاجرون، ولاسيما

المهاجرات منهم، وأولئك الذين

يعملون في وظائف غير مستقرة.

"صفر حوادث"

تمكين المرأة
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حصلت شركة أبوظبي لبناء السفن على جائزتين مرموقتين تعكسان الجودة العالية لعملياتنا التجارية والتزامنا

بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

1

حصلت شركتنا على "جائزة المؤسسة" لمساهمتها في

قطاع إصلاح السفن في المنطقة، وذلك في الدورة

الرابعة عشرة لجوائز سيتريد البحرية التي تشمل منطقة

الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

2
حصلت شركة أبوظبي لبناء السفن على "جائزة

المسؤولية الاجتماعية للشركات" في حفل توزيع جوائز

ماريتايم ستاندرد السنوي الرابع في دبي.

نفخر بجودة عملياتنا التجارية وتفانينا في مجال المسؤولية

الاجتماعية للشركات. فبعد بدايتنا المتواضعة كشركة بناء وإصلاح

سفن بحرية متخصصة، أصبحت شركتنا اليوم شركة مرموقة كمرفق

عالمي المستوى للإنتاج والخدمة يتسم بالتكنولوجيا المتقدمة

والقوى العاملة المؤهلة، فضلاً عن شبكة الوكلاء العالمية المتنامية.

ومن شأن هذه الإنجازات أن تلهمنا لاستكشاف المزيد من الحلول

المبتكرة والإبداعية في المرحلة المقبلة.

وشهادات التقدير

الجوائز
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19

 10%

تحتفي جائزة المسؤولية

الاجتماعية للشركات بالنجاح

في مجالات الشحن والموانئ

والقطاعات ذات الصلة في

منطقة الشرق الأوسط وشبه

القارة الهندية.

تعد استراتيجيتنا للمسؤولية

الاجتماعية للشركات عنصراً

رئيسياً في تحوُل حوض

بناء السفن في شركتنا إلى

حوض بناء وإصلاح سفن

عصري عالي الكفاءة

والإنتاجية.

تسلط برامجنا للمسؤولية

الاجتماعية للشركات

الضوء على تقدُم بيئة

العمل لجميع الموظفين

داخل وخارج حوض بناء

السفن.

نسبة المواطنين الإماراتيين بين موظفينا
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خططنا لعام 2022

ضمان وتعزيز بيئة العمل الآمنة

لجميع الموظفين في السفن وفي

أحواض السفن/مرافق الإنتاج

إقامة المزيد من ورش العمل

والأنشطة التي تدعم

المسؤولية الاجتماعية للشركات

ضمان حياة صحية وتعزيز رفاهية

الجميع من جميع الأعمار

تحقيق المساواة بين الجنسين

وتمكين جميع النساء
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الأخلاقية

الحوكمة
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مجلس الإدارة

حوكمة الشركات

هيكل

المساهمون

الرئيس التنفيذي

اللجنة

التنفيذية

لجنة التدقيق

الموارد البشريةوالمخاطر

ولجنة الترشيحات

لجنة تطوير

الأعمال

اللجنة

التشغيلية

والفنية

التدقيق الداخلي وإدارة

المخاطر

المستشار القانوني العام

مدير - الجودة والبيئة والصحة

والسلامة

مدير أول - التكامل

المدير المالي
مدير قسم تطوير

الأعمال

مدير قسم رأس المال البشري

والدعم الإداري

مدير  سلسلة الإمداد
الرئيس التنفيذي

للعمليات

مدير  الإنتاج
مدير قسم إصلاح

السفن التجارية

مدير قسم تصميم وبناء

القوارب الصغيرة

مدير قسم خدمات

الدعم العسكري

مدير قسم البناء

الجديد والهندسة
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09

ذكر

0

أنثى

0 كرسي لجنة تشغله سيدات.

كما شهدنا في السنوات الثلاث الماضية، لم يتم ترشيح أي سيدة في انتخابات مجلس الإدارة. نحن نتطلع إلى إشراك السيدات

في حوكمة مجلس إدارتنا.

 

جميع أعضاء مجلس الإدارة لدينا غير تنفيذيين ومستقلين.
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UAE 

88.9%

GERMAN

11.1%

يعد مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن مسؤولاً عن توجيه ومراقبة الشركة نيابة عن المساهمين. يتم تقاسم

الإشراف والإدارة على سياسات وإجراءات حوكمة الشركات في شركة أبوظبي لبناء السفن بين لجان مجلس الإدارة

ومجلس الإدارة. بخلاف المسؤوليات التي يحتفظ بها مجلس الإدارة على وجه التحديد، إذ يتم تفويض تشغيل الشركة

وإدارتها من قبل مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية الذين يتحملون المسؤولية أمام مجلس

الإدارة من خلال الرئيس التنفيذي.

 

تلتزم شركة أبوظبي لبناء السفن أعلى معايير التنظيم، وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات المهنية التي تحكم

العلاقة بين المساهمين/المستثمرين ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية.

 

الحوكمة المسؤولة

أعضاء مجلس الإدارة حسب الفئة العمرية أعضاء مجلس الإدارة حسب الجنسية

المواطنون الإماراتيون

88.9%

الجنسيات الأخرى

11.1%

من 30 - 50 عاماً

66.7%

أكبر من 50 عاماً

33.3%
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نحن ندرك أهمية حماية الملكية الفكرية لشركتنا وعملائنا  وبيانات عملائنا وموردينا وغيرها من معلومات الشركة

الحساسة في استقرار شركتنا ونجاحها على المدى الطويل. وينصب تركيزنا على تعزيز تدابير الحماية، بدءاً من

الضوابط الفنية عبر شبكتنا وصولاً إلى البرمجيات والأجهزة ومنهج تدريب الموظفين على الوعي السيبراني.

USB الاستخدام المقيد لمحركات أقراص

والحوسبة السحابية وخدمات التخزين

الاستخدام المقيد لمنصات مشاركة

الملفات

اتفاقيات عدم إفصاح خاصة للمتخصصين

في قسم تكنولوجيا المعلومات لضمان

حماية البيانات

الوصول المقيد إلى محرك الشبكة على

أساس الملكية والمسؤولية

شبكة محلية محدودة لجميع موظفي

شركة أبوظبي لبناء السفن

خصوصية البيانات
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المستدامة

الإدارة

4647



إننا نسعى إلى تطوير عملية إشراك أصحاب المصلحة في الموضوعات الجوهرية المحددة في السنوات المقبلة. فيما

يتعلق بتقريرنا الأول، حرصنا على مراعاة آراء أصحاب المصلحة الرئيسيين، وذلك بناءً على المشاركات الحالية

والاستطلاعات والمحادثات عبر الإنترنت المتعلقة بالاستدامة.

تحديد أصحاب المصلحة من خلال

مناقشات ومداولات لجنة

الاستدامة في الشركة.

ترتيب أصحاب المصلحة وفقاً لمستوى

تأثيرهم على قراراتنا وأنشطتنا.

فتح قنوات للتواصل مع أصحاب

المصلحة لتحديد الموضوعات ذات

الشأن.

تلبية اهتمامات ومتطلبات أصحاب

المصلحة وتعزيز علاقتنا معهم.

تحديد أصحاب المصلحة تحديد الأولويات

المشاركة إدارة التوقعات

أبرز أصحاب المصلحة في شركة أبوظبي لبناء السفن

العملاء الموظفون المساهمونالبنوك الموردون

خططنا لاستشارة أصحاب المصلحة عام 2022

أصحاب المصلحة

استشارة
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يعد تحليل الأهمية النسبية أداة مهمة بالنسبة إلينا لتحديد الأهداف المجتمعية الأكثر أهمية التي تتوافق مع رؤيتنا

واستراتيجية أعمالنا، حيث نعمل على تحديد المشكلات بعد تفاعل واسع النطاق مع أصحاب المصلحة. وباستخدام

مصفوفة الأهمية النسبية، تمكّنا من تحديد القضايا التي تؤثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لشركة

أبوظبي لبناء السفن، إضافة إلى القضايا التي قد يكون لها تأثير طويل المدى على تصورات أصحاب المصلحة

وقراراتهم. كما تم التواصل مع أصحاب المصلحة في دولة الإمارات وخارجها، وتم تضمين الرؤى الاستراتيجية.

تحليل الأهمية النسبية

المبادرة العالمية للتقارير 206

المبادرة العالمية للتقارير 414

المبادرة العالمية

للتقارير 413

المبادرة العالمية

للتقارير 401

المبادرة العالمية

للتقارير 417

المبادرة العالمية

للتقارير 308

المبادرة العالمية

للتقارير 203

المبادرة العالمية للتقارير 304

المبادرة العالمية للتقارير 305

المبادرة العالمية للتقارير 301

المبادرة العالمية للتقارير

404

المبادرة العالمية للتقارير 405

المبادرة العالمية للتقارير 412

المبادرة العالمية للتقارير 207المبادرة العالمية للتقارير 202

المبادرة العالمية للتقارير 416

المبادرة العالمية للتقارير 406

المبادرة العالمية للتقارير 303

المبادرة العالمية للتقارير 306

المبادرة العالمية للتقارير 205

المبادرة العالمية للتقارير 419

المبادرة العالمية للتقارير 201

المبادرة العالمية للتقارير 402

المبادرة العالمية للتقارير 412

المبادرة العالمية للتقارير 302

المبادرة العالمية للتقارير 307

المبادرة العالمية للتقارير

403

المبادرة العالمية للتقارير 418

ن
مي

ه
سا

م
ال

ى 
عل

ر 
ثي

تأ
ال

الأهمية بالنسبة إلى شركة أبوظبي لبناء السفن
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البيئة

المبادرة العالمية للتقارير 302: الطاقة

المبادرة العالمية للتقارير 307: الامتثال البيئي

القضايا الاجتماعية والحوكمة

المبادرة العالمية للتقارير 402: علاقات العمل/الإدارة

المبادرة العالمية للتقارير 403: الصحة والسلامة المهنية

المبادرة العالمية للتقارير 410: ممارسات الأمان

المبادرة العالمية للتقارير 418: خصوصية العملاء

*1: موضوع غير متعلق بالمبادرة العالمية للتقارير : التوطين

*2:  موضوع غير متعلق بالمبادرة العالمية للتقارير : رضا العملاء

الاقتصاد

المبادرة العالمية للتقارير 201: الأداء الاقتصادي

ترتيب أولويات مواضيع الأهمية

النسبية
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تتوافق أهدافنا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في توجيه

الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد حددنا 6 أهداف للتنمية

للمستدامة ذات صلة بأعمالنا، حيث يمكننا تحقيق أكبر تأثير ومساهمة إيجابية.

التوافق مع

أهداف الأمم المتحدة  

51

للتنمية المستدامة



مؤشر سوق أبوظبي

للأوراق المالية
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انبعاثات الغازات

الدفيئة

 إجمالي كمية مكافئات

ثاني أكسيد الكربون،

للنطاق الأول

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

إجمالي كمية مكافئات

ثاني أكسيد الكربون،

للنطاق الثاني (إن وجد)

إجمالي كمية مكافئات

ثاني أكسيد الكربون،

للنطاق الثالث (إن وجد)

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

2. كثافة الانبعاثات
إجمالي انبعاثات الغازات

الدفيئة حسب معامل

قياس المخرجات

عامل قياس إجمالي

الانبعاثات من غير الغازات

الدفيئة للناتج

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

3. استهلاك

الطاقة

إجمالي كمية الطاقة

المستهلكة بشكل مباشر

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

عامل قياس إجمالي

استخدام الطاقة المباشر

للناتج

4. كثافة الطاقة

الصفحة 31

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

الصفحة 31

إجمالي كمية الطاقة

المستهلكة بشكل غير

مباشر

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

الصفحة 29

الصفحة 29
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النسبة المئوية:5. مزيج الطاقة

استخدام الطاقة حسب

نوع التوليد

المبادرة العالمية

للتقارير 305:

الانبعاثات 2016

6. استهلاك

المياه

إجمالي كمية المياه

المستهلكة
المبادرة العالمية

للتقارير 303: المياه

والصرف الصحي 2016

هل تتبع شركتكم7. العمليات البيئية

سياسة بيئية رسمية؟

نعم/لا

هل تتبع شركتكم

سياسات محددة

للنفايات والمياه

والطاقة و/أو إعادة

التدوير؟ نعم/لا

هل تستخدم

شركتكم نظاماً

معترفاً به لإدارة

الطاقة؟

المبادرة العالمية

للتقارير 103: نهج

الإدارة 2016

8. الرقابة البيئية
هل يشرف فريق الإدارة

لديكم على و/أو يدير

مسائل الاستدامة؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 102:

الإقرارات العامة

2016

الصفحة 28

إجمالي كمية المياه

المستصلحة

الصفحة 29

لا، نحن نعمل على

تحقيق هذا

الهدف، وسيتم

توفير التفاصيل في

تقارير لاحقة.

لا، نحن نعمل على

تحقيق هذا

الهدف، وسيتم

توفير التفاصيل في

تقارير لاحقة.

لا، نحن نعمل على

تحقيق هذا الهدف،

وسيتم توفير

التفاصيل في تقارير

لاحقة.

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

نعم
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هل يشرف فريق الإدارة9. الرقابة البيئية

و/أو يدير قضايا

الاستدامة؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

10. التخفيف من

مخاطر المناخ

إجمالي المبلغ المستثمر

سنوياً في البنية التحتية

المتعلقة بالمناخ والمرونة

وتطوير المنتجات

ج.س. 13: العمل المناخي

: 
ة

عي
ما

جت
لا

 ا
ت

را
را

ق
لإ

ا

1. نسبة أجور

الرئيس التنفيذي

النسبة: إجمالي تعويضات

الرئيس التنفيذي مقارنة

بمتوسط الأجر الإجمالي

للدوام الكامل

المبادرة العالمية

للتقارير 102:

الإقرارات العامة

2016

هل تبلغ شركتكم عن

هذا المقياس في

الإيداعات التنظيمية؟

نعم/لا

المبادرة العالمية للتقارير

102: الإقرارات العامة

2016

2. نسبة الأجور

بين الجنسين

النسبة: متوسط

تعويضات الذكور

مقارنة بمتوسط

تعويضات الإناث

المبادرة العالمية للتقارير

405: فرص التنوع

والمساواة 2016

3. معدل تبدل

الموظف

النسبة المئوية: التبدل

السنوي للموظفين بدوام

كامل

المبادرة العالمية

للتقارير 401: التوظيف

2016

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

لا، نحن نعمل على

تحقيق هذا الهدف،

وسيتم توفير

التفاصيل في تقارير

لاحقة.

لا، نحن نعمل على

تحقيق هذا الهدف،

وسيتم توفير

التفاصيل في تقارير

لاحقة.

14.3:1

نعم

الصفحة 35

الصفحة 34
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النسبة المئوية: التبدل

السنوي للموظفين

بدوام جزئي

النسبة المئوية: التبدل

السنوي للمقاولين/

الاستشاريين

المبادرة العالمية

للتقارير 401: التوظيف

2016

4. التنوع بين

الجنسين

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

النسبة المئوية: إجمالي

عدد موظفي المؤسسة

من الرجال والنساء

النسبة المئوية: المناصب

الدنيا والمتوسطة التي

يشغلها الرجال والنساء

النسبة المئوية: المناصب

العليا والتنفيذية التي

يشغلها الرجال والنساء

المبادرة العالمية

للتقارير 405: فرص

التنوع والمساواة

2016

5. نسبة العمالة

المؤقتة

النسبة المئوية: إجمالي

عدد الوظائف في

المؤسسة التي يشغلها

موظفون بدوام جزئي

النسبة المئوية: إجمالي

عدد الوظائف في

المؤسسة التي يشغلها

مقاولون و/أو استشاريون

: 
ة

عي
ما

جت
لا

 ا
ت

را
را

ق
لإ

ا

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

الصفحة 34

لا يوجد موظفون

بدوام جزئي

 

الصفحة 35

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

الصفحة 34

لا يوجد موظفون

بدوام جزئي
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: 
ة

عي
ما

جت
لا

 ا
ت

را
را

ق
لإ

ا

هل تتبع شركتكم سياسة 6. عدم التمييز

عدم التمييز؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 103: نهج

الإدارة 2016

 7. معدل

الإصابة

النسبة المئوية: مدى تكرار

حوادث الإصابات بالنسبة

إلى إجمالي وقت القوى

العاملة

المبادرة العالمية

للتقارير 403:

الصحة والسلامة

المهنية 2018

 8. الصحة والسلامة

العالمية

هل تتبع شركتكم

سياسة الصحة المهنية

و/أو الصحة والسلامة

العالمية؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 103: نهج

الإدارة 2016

9. عمالة

الأطفال والعمل

القسري

هل تتبع شركتكم

سياسة لمكافحة عمالة

الأطفال و/أو العمل

القسري؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 103: نهج

الإدارة 2016

إذا كانت الإجابة نعم،

هل تشمل سياسة

مكافحة عمالة الأطفال

والعمل القسري

الموردين والبائعين؟

نعم/لا

10. حقوق الإنسان
هل تتبع شركتكم

سياسة حقوق

الإنسان؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 103: نهج

الإدارة 2016

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

نعم

الصفحة 37

نعم

نعم ، نحن نتبع

قوانين دولة

الإمارات العربية

المتحدة

 

 

نعم
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: 
ة

عي
ما

جت
لا

 ا
ت

را
را

ق
لإ

ا

إذا كانت الإجابة نعم، هل

تشمل سياسة حقوق الإنسان

الموردين والبائعين؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 103:

نهج الإدارة

2016

نسبة المواطنين الموظفين11. التوطين

12. الاستثمار

المجتمعي

المبلغ المستثمر في المجتمع

كنسبة مئوية من إيرادات

الشركة

المبادرة العالمية

للتقارير 413:

المجتمعات المحلية

2016

ة:
م

ك
و

ح
ت ال

رارا
ق

إ

1. تنوع مجلس

الإدارة

النسبة المئوية: مجموع

مقاعد مجلس الإدارة

التي يشغلها الرجال

والنساء

النسبة المئوية: مناصب

رؤساء اللجان التي يشغلها

الرجال والنساء

المبادرة العالمية

للتقارير 413:

المجتمعات المحلية

2016

2. استقلال

مجلس الإدارة

هل تمنع الشركة الرئيس

التنفيذي من العمل كرئيس

لمجلس الإدارة؟ نعم/لا

نعم

الصفحة 40

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

يتم تقييم

المجالات

المحتملة، والنظر

في احتمالات

الاستثمار فيها

مستقبلاً

الصفحة 44

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

نعم
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النسبة المئوية: مجموع

مقاعد مجلس الإدارة التي

يشغلها أعضاء مجلس

الإدارة المستقلون

3. الحوافز
هل يتم تحفيز المديرين

التنفيذيين رسمياً لتعزيز

أدائهم في مجال

الاستدامة؟

5. مدونة قواعد

سلوك الموردين

هل البائعون أو الموردون

الذين تتعاملون معهم

مطالبون باتباع مدونة

قواعد السلوك؟ نعم/لا

إذا كانت الإجابة نعم، ما

هي النسبة المئوية

للموردين الذين أثبتوا

رسمياً امتثالهم للمدونة؟

ة:
م

ك
و

ح
ت ال

رارا
ق

إ

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

الصفحة 44

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

نعم

G4. المفاوضات

الجماعية

 

النسبة المئوية: التعداد

الكامل للموظفين الذين

تشملهم اتفاقيات 

 المفاوضات الجماعية.

*تشمل الشركات العاملة

في الدول التي تطبق

قوانينها المفاوضات

الجماعية

لايمكن تطبيقه المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

المبادرة العالمية

للتقارير 103:

نهج الإدارة

2016

نعم
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ة:
م

ك
و

ح
ت ال

رارا
ق

إ

6. الأخلاق

ومكافحة الفساد

هل تتبع شركتكم

سياسة الأخلاق و/أو

مكافحة الفساد؟ نعم/لا

إذا كانت الإجابة نعم، ما

هي النسبة المئوية

للقوى العاملة لديكم

التي أثبتت رسمياً

امتثالها للسياسة؟

هل تتبع شركتكم7. خصوصية البيانات

سياسة خصوصية

البيانات؟ نعم/لا

8. إعداد تقارير

الاستدامة

هل اتخذت شركتكم

خطوات للامتثال لقواعد

القانون العام لحماية

البيانات؟ نعم/لا

هل تنشر شركتكم تقرير

الاستدامة؟ نعم/لا

9. ممارسات

الإفصاح

هل تقدم شركتكم

بيانات الاستدامة لأطر

إعداد تقارير الاستدامة؟

نعم/لا

GRI 103: نهج الإدارة

2016 مستخدم بالاقتران

مع المعايير الخاصة

بالموضوع

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016

المبادرة العالمية

للتقارير 103:

نهج الإدارة

2016

نعم

100%

الصفحة 46

رقم

نعم ، هذا هو

تقريرنا الأول عن

الاستدامة.

 هل تتضمن تقاريركم

الدورية معلومات

الاستدامة؟ نعم/لا

المبادرة العالمية

للتقارير 103:

نهج الإدارة

2016

نعم

لا، نحن نعمل في

سبيل تحقيق هذا

الهدف، لنكشف عنه

في تقارير أخرى.

الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة



هل إقرارات الاستدامة10. الضمان الخارجي

لديكم مضمونة أو مصادق

عليها من شركة تدقيق

خارجية؟ نعم/لا

لا، فقد قررنا إجراء

ضمان داخلي بما أن

هذا هو تقريرنا الأول
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الحساباتالمعيار

المعيار المقابل في

المبادرة 

العالمية للتقارير

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية

 المستدامة ذات الصلة

رقم الصفحة

ة:
م

ك
و

ح
ت ال

رارا
ق

إ

هل تركز شركتكم على

أهداف محددة من

أهداف الأمم المتحدة

للتنمية المستدامة؟

نعم/لا

هل تحدد شركتكم

أهدافاً وتبلغ عن التقدم

المحرز في أهداف

التنمية المستدامة للأمم

المتحدة؟ نعم/لا

نعم

لا، نحن نعمل في

سبيل تحقيق هذا

الهدف، لنكشف عنه

في تقارير أخرى.

GRI 103: نهج الإدارة

2016 مستخدم بالاقتران

مع المعايير الخاصة

بالموضوع

المبادرة العالمية

للتقارير 102: الإقرارات

العامة 2016



منذ نشأة الحضارة، كانت المحيطات والنجوم بمثابة منارات

يستهدي بها العالم، وتسحر الرحالة الذي يخاطر بكل شيء من

أجل حلم الاستكشاف والعبور وراء تلك المحيطات الشاسعة،

مستعيناً بسفينة تحت قدميه، ومتسلحاً بشجاعة هائلة بحثاً

عن الأمان. ولأن حماية المحيطات وشحن الأغذية والموارد

تعتمد على السفن، فإن بناء السفن بكفاءة وفاعلية أمر

تتوقف عليه الاستدامة والأمن".

- Adi

شركة أبوظبي لبناء السفن

منطقة المصفح الصناعية
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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
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