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نجعل الحياة 

العرصية ممكنة

األملنيوم يجعل الحياة العرصية ممكنة، إذ متتد استخداماته 
من ناطحات السحاب مروراً بصناعة أنظمة النقل والهواتف 

الذكية وصوالً إىل الصناعات الفضائية. وقد حازت رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم عىل لقب أكرب ُمنتج لألملنيوم 
عايل الجودة يف العامل لسنة 2017، حيث غطت عملياتها 

حواىل أربعة باملائة من إجاميل التوريد العاملي لهذا 
املعدن الهام للمجتمع. 

هذا وتُعد رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم أكرب رشكة 
صناعية بدولة اإلمارات العربية املتحدة خارج قطاع النفط 
والغاز، وهي أحد أهم املستثمرين يف جمهورية غينيا، 
مام يعني أننا نجعل الحياة العرصية ممكنة ليس من خالل 
منتجاتنا فحسب بل أيضاً عن طريق املساهمة يف التنوع 

االقتصادي ومن خالل ابتكاراتنا وريادتنا يف قطاعي التجارة 
واألعامل ومن خالل الفرص التي نوفرها ملوظفينا وعمالئنا 

وموردينا واملجتمعات التي نعمل فيها.

ندرك أن الحياة العرصية الحقيقية تعتمد عىل التزام 
الرشكات بأعىل معايري املسؤولية البيئية واالجتامعية. 

ونطمح إىل أن يتم االعرتاف بنا كواحدة من الرشكات الرائدة 
عاملياً يف صناعة املعادن والتعدين.
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املقدمة

نبذة عن هذا التقرير

1   تضع املبادرة العاملية إلعداد التقارير املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير يف مجال االستدامة، والتي متكن املنشآت من نرش تقارير علنية حول مدى 

تأثريها عىل االقتصاد والبيئة واملجتمع.
2  تقدم املبادرة العاملية إلعداد التقارير إرشادات عىل مستوى القطاع لجميع املؤسسات التي تقوم بإعداد التقارير يف قطاع التعدين واملعادن.

3  يحدد معيار األداء التابع ملبادرة اإلرشاف عىل األملنيوم املبادئ واملعايري املتعلقة باملجتمع والحوكمة والتي تهدف إىل معالجة قضايا 

االستدامة يف سلسلة القيمة لعمليات تصنيع األملنيوم.

نرحب بكم يف تقرير االستدامة األول لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم، فقد قمنا بإعداد هذا التقرير حول أدائنا خالل 
الفرتة ما بني 1 يناير ولغاية 31 ديسمرب 2017، وكام قمنا بإدراج بيانات أدائنا من األعوام 2014 و2015 و2016 لتوضيح 

التوجهات منذ تأسيس رشكتنا مروراً باندماج رشكتي ديب لألملنيوم واإلمارات لألملنيوم يف العام 2014.

يغطي التقرير أداء رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم عىل 
صعيد االستدامة يف ما يتعلق بالعمليات التالية:

إنتاج األملنيوم من املنشآت التابعة لرشكة اإلمارات 	 
العاملية لألملنيوم

إنشاء مصفاة جديدة لتكرير األلومينا بدولة 	 
اإلمارات العربية املتحدة

إنشاء منجم جديد للبوكسيت ومنشآت التصدير املتصلة 	 
به يف غينيا

تم إعداد هذا التقرير وفقاً للمعايري التالية:

معايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير: 	 
الخيار األسايس1

امللحق الخاص بقطاع التعدين واملعادن يف املبادرة 	 
العاملية إلعداد التقارير2

دعامً لطموحات رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف 
الحصول عىل شهادة االعتامد من مبادرة اإلرشاف عىل 
، فقد تضمن هذا التقرير بعض متطلبات  )ASI( األملنيوم

اإلفصاح املرتبطة مبعايري األداء التابعة ملبادرة اإلرشاف 
عىل األملنيوم.

ولتزويدنا بضامنات ملدى دقة التقرير حول أدائنا يف 
مجال االستدامة، قمنا بتعيني مزود خدمات خارجي مستقل 

)KPMG( ألداء ضامن محدود للمعلومات التي تم اإلفصاح 
عنها يف هذا التقرير )يرجى الرجوع إىل بيان الضامن الوارد 

يف الجهة الخلفية من هذا التقرير(.

املسؤولية البيئية 
واالجتامعية

التكنولوجيا 
واالبتكار

التصنيع والتنوع 
اإلقتصادي

الفرص 
الوظيفية 

منتجات عالية 
الجودة

يف حال وجود أي أسئلة أو استفسارات أو للمزيد من املعلومات من املعلومات حول مضمون هذا التقرير، يرجى االتصال 
sustainability@ega.ae :بنا عرب الربيد اإللكرتوين

متت صياغة مضامني التقرير تحت العناوين الرئيسية الخمسة التالية، والتي نعتقد أنها تساهم جميعاً يف جعلنا منشأة 
أعامل ناجحة ومستدامة:
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نهدف يف اإلمارات العاملية لألملنيوم إىل تطبيق مبادئ االستدامة 
يف شتى مجاالت عملنا مع الرتكيز ليس عىل األداء االقتصادي 

فحسب بل كذلك عىل األداء االجتامعي والبيئي؛ فنحن ندرك أن دورنا 
يجب أن ميتد إىل ما هو أكرث من مجرد االمتثال للمتطلبات املعيارية 

أو معادلة أداء أقراننا من الرشكات العاملة يف نفس القطاع، 
ونطمح من خالل العمل مع عمالئنا والجهات اإلرشافية ومساهمينا 
ومتعاملينا إىل أن نكون رشكة مبتكرة ورائدة يف مجال االستدامة.

إن السالمة هي عىل رأس قامئة األولويات لجميع العاملني يف 
اإلمارات العاملية لألملنيوم، وبالنسبة لنا فإن معدل صفر إصابات 

لعاملينا ومقاولينا وجرياننا هو الهدف الوحيد املقبول بالنسبة لنا.

عىل صعيد دولة اإلمارات العربية املتحدة، كان عام 2017 هو العام 
األفضل لنا حتى اآلن من حيث الوقاية من الحوادث واإلصابات، حيث 

كان أداؤنا يف مجال السالمة متفوقاً عىل املعايري املوضوعة يف 
قطاع عملنا ومل يتم تسجيل سوى حالة إصابة واحدة مهدرة للوقت.

حققنا يف العام 2017 مزيداً من التقدم يف استخدام التكنولوجيا 
الخاصة بنا واملطورة لدينا داخلياً بهدف تحسني كفاءة عملياتنا، 

وأنجزنا مرشوعاً بقيمة 1.1 مليار درهم )300 مليون دوالر أمرييك( 
الستبدال خطوط اإلنتاج القدمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
بالتكنولوجيا الخاصة بنا مام أتاح لنا رفع إنتاجنا من األملنيوم مع 

تخفيض تكاليف العمليات واستهالك الطاقة ونسبة االنبعاثات، واآلن 
تعمل جميع خاليا االختزال )Reduction Cells( التابعة لنا والبالغ عددها 

2,777 خلية باستخدام التكنولوجيا التي طورتها رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم.

تعتمد رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم فلسفة “التخفيض- إعادة 
استخدام-إعادة تدوير” بهدف الحد من إنتاج النفايات، ولديها هدف 

مستمر بتحقيق مستوى صفر نفايات من العمليات يف املكبات. 
وقد حـققنا تقــدماً ملحـوظاً يف اكتشــــاف اســتخدامات اقتصادية 

لبقايا تبطني الخاليا وهي إحدى النفايات الرئيسية الناتجة عن 
عملياتنا. لقد قمنا بإعادة تدوير كمية من بطانة الخاليا املستهلكة 

تزيد عن الكمية التي أنتجناها يف العام 2017، لنبدأ بتخفيض الكميات 
املرتاكمة التي تم إنتاجها خالل السنوات السابقة.

عملنا يف العام 2017 بشكل وثيق مع وزارة التغري املناخي والبيئة 
 ،)NOx( لتنفيذ مرشوع يهدف إىل الحد من انبعاثات أكاسيد النيرتوجني

وقد متكننا من تجاوز الهدف املوضوع لنا حيث حققنا تخفيضاً بنسبة 
16 باملائة يف انبعاثات أكاسيد النيرتوجني ما يعادل إزالة 450.000 

سيارة من شوارع اإلمارات.

شهد العام 2017 استمراراً للرشاكات التي تقيمها رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم مع شتى الرشائح املجتمعية، حيث قمنا بإدارة 

21 مهمة مجتمعية منفصلة يف اإلمارات مع الرتكيز عىل تثقيف فئة 
الشباب. وقد تطوع ما مجموعه 1,436 موظفاً بوقتهم ألداء مشاريع 

مجتمعية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

كام استمرت غينيا ألومينا كوربوريشن خالل العام 2017 يف تقديم 
مساهامت عديدة بهدف تشجيع جهود تطوير املجتمع املحيل 

تضمنت توفري املراكز الصحية واملدارس وأنظمة الري وبرامج محو 
األمية للراشدين وتوفري مياه الرشب اآلمنة باإلضافة إىل دعم 

تطوير قطاع الزراعة.

لقد كانت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف العام املايض 
أول رشكة من منطقة الرشق األوسط تتقدم بطلب لاللتحاق مببادرة 

اإلرشاف عىل األملنيوم، وتعمل هذه املبادرة عىل جمع رشكات 
التعدين واملعادن الرائدة يف العامل مع أشهر العمالء يف قطاع 

األملنيوم لوضع معايري عاملية للحوكمة واملسؤولية 
البيئية واالجتامعية.

ونعتزم يف العام 2018 متابعة مشوارنا يف تطوير اسرتاتيجية 
االستدامة التي نتبعها وإعداد شهادة اعتامدنا بتلبية معايري مبادرة 

اإلرشاف عىل األملنيوم وتحقيق املزيد من التقدم عىل صعيد 
طموحنا بأن يتم االعرتاف بنا كواحدة من رشكات املعادن والتعدين 

الرائدة عاملياً يف مجال الوفاء مبسؤولياتنا البيئية واالجتامعية.

كلمة العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

يرسين أن أقدم لكم تقرير االستدامة األول لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم منذ تأسيس رشكتنا من 

خالل اندماج رشكة ديب لألملنيوم مع رشكة اإلمارات لألملنيوم يف العام 2014.

عبد الله جاسم بن كلبان

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
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أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها يف العام 2017

وهو معدل قيايس إلنتاج املعدن 
املصبوب متجاوزاً الرقم املحقق يف 

العام 2016 والبالغ 2.5 مليون طن

يف املجموع موزعني عىل أكرث من 
60 دولة حول العامل يتم تزويدهم 

باألملنيوم

مام يجعل رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم أكرب منتج لألملنيوم عايل 

الجودة يف العامل

منتجات رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم التي ميكنها املساهمة يف 

تلبية متطلبات االعتامد لربنامج الريادة 
 )LEED( يف الطاقة والتصميم البيئي

من مجموعة ديب للجودة من 
خالل برنامج “متيز”

يف مجال اإلنشاء باإلمارات وأكرث من 
3.000 مقاول يف غينيا بنهاية

عام 2017

تعمل اآلن باستخدام التكنولوجيا الخاصة 
برشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم

بصورة مبارشة يف اإلمارات وأكرث 
من 230 عامل يف غينيا ألومينا 

كوربوريشن بنهاية 2017

تم تسجيلهم يف برامج تدريبية 
تستمر 18 شهراً

الذين يدرسون داخل الدولة وخارجها 
يف العام 2017

مقارنة بالعام 2016

)ما يعادل 900 مليون دوالر أمرييك( 
بزيادة تعادل 59 باملائة عن العام 2016

تم توريده إىل 26 رشكة إماراتية تعمل يف 
مجال تصنيع املنتجات باستخدام املعادن 

املوردة من اإلمارات العاملية لألملنيوم

)800 دوالر أمرييك( ما يعادل 62 
باملائة من إجاميل اإلنفاق باستثناء 

املواد الخام

)ما يعادل 11 مليون دوالر أمرييك( 
من خالل برنامج مقرتحات املوظفني 

بهدف التحسني

2.6 مليون 

طن

أكرث من  350 

عميل

منتجات مضافة 

القيمة بنسبة %82

مواد البناء 

الخرضاء

جائزتني 

ذهبيتني

 10,000+

مقاول   

جميع خاليا االختزال 

البالغ عددها 2,777

+7.200 عامل

100 خريج 

متدرب

180 منحة 

دراسية للطلبة

 38% من 

نسبة مقرتحات 

املوظفني

صايف دخل بقيمة 

3.3 مليار درهم

حواىل 10% من 

إنتاج رشكة اإلمارات 

العاملية لألملنيوم 

تم إنفاق 2.9 مليار 

درهم يف سلسلة 

التوريد بدولة اإلمارات

وفورات مدققة بقيمة 

40 مليون درهم

منتجات عالية الجودة

التكنولوجيا واالبتكار

الفرص الوظيفية
التصنيع والتنوع اإلقتصادي والتحول 

إىل اقتصاد التصنيع

رشكات محلية يف غينيا

متت ترسية 41 

عقداً عىل
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البيئة واملسؤوليات االجتامعية

من محطات الطاقة التابعة لنا يف 
اإلمارات )عند مقارنتها بظروف 

التشغيل االعتيادية(

لكل طن من األملنيوم املنتج 
مقارنة باملعيار العاملي املعتمد 

يف هذا القطاع

تم تزويدها بالتدريب الطبي يف غينيا

من برنامج محو األمية واملساعدات 
املالية يف غينيا

يف غينيا مقارنة بالعام 2016

بني موظفي غينيا ألومينا كوربوريشن 
مقارنة بالعام 2016 يف غينيا

يف أي عمليات خاضعة للرقابة

مقارنة بالعام 2016

مقارنة باملعيار املرجعي العاملي 
لقطاع إنتاج األملنيوم

لدعم املجتمعات املحلية بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة

شاركوا يف مشاريع تحسني 
املجتمع يف اإلمارات

مقارنة بالعام 2016

استفادوا من رشاكة رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم مع مؤسسات 

تعليم الشباب

 16% نسبة انبعاثات 
انبعاثات أكاسيد 
)NO

x
النيرتوجني )

65% يف انبعاثات 

الهيدروكربون 

املشبع بالفلور 

 11% يف انبعاثات 

غاز الفلورايد

36% انبعاثات كربون 

أقل

175+ تجمع سكني

+1,400 شخص بالغ 

استفادوا

 85% يف تدريبات 

الصحة والسالمة 

والبيئة

  24% وترية وقوع 

اإلصابات

صفر وفيات

 60% وترية وقوع 

إصابات  

21 برنامج

1.436 متطوعاً 

من رشكة اإلمارات 

العاملية لألملنيوم

765 طالباً

تفوق الكمية املنتجة

إعادة تدوير كمية 

بقايا خاليا التبطني 

)SPL(
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دور رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف سلسلة القيمة

 تعدين

البوكسيت

 تكرير

األلومينا

الصهر

 منتجات شبه

مصنعة

 املستخدمني

النهائيني

الطريان
 العبوات املعدنية

 والتعبئة والتغليف
البناءاملركباتااللكرتونيات

إعادة التدوير

الطاقة

الصب

 معدن

 منصهر

 سبائك

مدرفلة

 سبائك

اسطوانية

 إعادة

الصهر

إنتاج األنود

األنشطة الحالية

مشاريع قيد اإلنشاء

العمالء واملستخدمني 
النهائيني

تعمل رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
حالياً يف منتصف سلسلة القيمة املضافة 

لقطاع األملنيوم. متتلك رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم مصهرين بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ويضم كل منهام محطة 
لتوليد الطاقة ومرافق إلنتاج أنود الكربون 

ووحدات الصب الخاصة به.

ومن ثم تباع منتجاتنا من األملنيوم إىل 
عمالئنا الذين هم يف معظمهم من رشكات 

التصنيع التي تقوم بصنع منتجات لتلبية 
احتياجات املستخدمني النهائيني يف عدة 

قطاعات مثل قطاع اإلنشاء وصناعة السيارات 
والتعبئة واإللكرتونيات.

وتشهد رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
حالياً تطوراً داخلياً وعاملياً، فهي تعمل 
عىل بناء مرشوع تعدين البوكسيت يف 

غينيا ومصفاة لتكرير األلومينا بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة. نهدف عىل امتداد 

عملياتنا إىل الحد من اآلثار التي نخلفها 
عىل البيئة وتحسني األداء عىل مستوى 

الصحة والسالمة وتعزيز مشاركة املجتمع. 
ويف أعاملنا الرئيسية املتمثلة يف صهر 

األملنيوم، نهدف إىل تحفيز عملية 
التطور التكنولوجي.

سلسلة القيمة لرشكة اإلمارات لألملنيوم

تقرير االستدامة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لعام 122017



آلية تصنيع األملنيوم

يف عملية صب السبائك املدرفلة تخضع 
قوالب األملنيوم املصبوبة إما: إىل التسخني 

والتمرير من خالل سلسلة من االسطوانات إىل 
أن يتم الحصول عىل السامكة املطلوبة للوح 

أو إىل أن يصبح املعدن رقيقاً مبا فيه الكفاية 
للف عىل البارد، وإما يتم تقطيعها إىل ألواح.

يف عملية صب السبائك األسطوانية، فإن 
قوالب األملنيوم املصبوبة إما: تُدفع عرب قالب 

تشكيل فوالذي بواسطة عملية السحب إلنتاج 
أشكال معينة أو يتم تطريقها إلنتاج منتجات 

مختلفة مثل العجالت وقطع السيارات.

كام تقوم الرشكة بتوريد املعدن املنصهر 
إىل بعض العمالء القريبني يف منطقة 

خليفة الصناعية بأبوظبي، حيث أن استالم 
األملنيوم كمعدن منصهر يغني عن الحاجة 

إىل استخدام طاقة عالية إلعادة صهره قبل 
استخدامه. نقوم بنقل املعدن املنصهر يف 
شاحنة مخصصة لنقل املعدن الساخن بسعة 

14.5 طن، وهي قادرة عىل إبقاء املعدن 
سائالً ملدة تصل إىل 18 ساعة بدرجات حرارة 

تقارب  780 درجة مئوية.

تبدأ عملية إنتاج األملنيوم بتعدين خام 
البوكسيت، وعادة ما توجد طبقات البوكسيت 
بالقرب من السطح، لذلك يتم استخراجها عن 

طريق التعدين السطحي، علامً أن حواىل 
90% من موارد البوكسيت تتواجد يف 
املناطق االستوائية وشبه االستوائية.

يتم تكرير البوكسيت إىل األلومينا باستخدام 
عملية "باير"، حيث يتطلب األمر طنني إىل ثالثة 

أطنان من البوكسيت إلنتاج طن واحد من 
األلومينا. ويف مرحلة الهضم الالهوايئ، يتم 
إضافة الصودا الكاوية الساخنة إىل البوكسيت 

إلذابة املعادن الحاملة لألملنيوم يف 
البوكسيت. ويتم فصل املواد الصلبة يف 
البوكسيت عن السوائل الحاملة عن طريق 

التصفية. ويف مرحلة الرتسيب يتم اسرتداد 
بلورات األملنيوم من السوائل عن طريق 

عملية البلورة، ويعترب التكليس عملية تحميص 
إلزالة املياه املتبقية.

يتم صهر األلومينا إىل األملنيوم باستخدام 
عملية "هول هريولت"، حيث يتطلب األمر طنني 
من األلومينا إلنتاج طن واحد من األملنيوم. يتم 

سكب األلومينا يف خاليا اختزال خاصة تُعرف 
باسم البوتقات مع حامم إلكرتوليتي من امللح 
املنصهر يسمى الكريوليت عىل درجات حرارة 

تبلغ حواىل 960 درجة مئوية. وبعد ذلك يتم 
تعريض الخليط لتيار كهربايئ بقوة 400 كيلو 
أمبري أو أكرث، حيث يعمل هذا التيار عىل كرس 

الروابط بني ذرات األملنيوم واألكسجني يف 
األلومينا مام يؤدي إىل ترسب األملنيوم 

السائل يف قاع خلية االختزال.

بعد ذلك يتم نقل األلومينا إىل وحدة الصب 
حيث يتم تحويلها إىل منتجات باستخدام عدة 

أساليب مختلفة. يتم إضافة السبائك يف 
العديد من منتجاتنا طبقاً ملواصفات العميل 

قبل مرحلة التصلب.

يتم سكب سبائك إعادة صهر األملنيوم 
السائل عىل درجة حرارة تفوق 700 درجة 

مئوية يف قوالب، ويتم تربيد هذه القوالب 
إىل أن يتصلب األملنيوم قبل تعبئته وشحنه 

إىل العمالء.

الخطوة: الثالثة صهر األلوميناالخطوة: الثانية تكرير األلومينا

الهضم

التكرير

الرتسيب

التكليس

الخطو: األوىل تعدين البوكسيت

الخطوة: الرابعة الصب

نقل املعدن الساخنسبائك إعادة الصهر

 صب السبائك
املدرفلة

 صب السبائك
االسطوانية

السبائك االسطوانيةالسبائك املدرفلة السبائك  القياسية

الطاقة

+

-
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نبذة عن رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم

كانت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم أكرب منتج لألملنيوم عايل 
الجودة يف العامل لعام 2017، وهي تُعد أكرب رشكة صناعية يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة خارج قطاع النفط والغاز. توظف 
الرشكة بشكل مبارش ما يزيد عن 7,200 موظف بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة وأكرث من 230 موظف يف غينيا، وهي تعمل عىل توريد 
إنتاجها إىل ما يزيد عن 350 عميالً منترشين يف 60 دولة 

حول العامل.

تأسست الرشكة يف العام 2014 من خالل اإلندماج الذي تم بني 
رشكتي اإلمارات لألملنيوم وديب لألملنيوم، ويرجع تاريخها إىل 

السبعينات عندما تم تأسيس رشكة ديب لألملنيوم. إننا مملوكون 
بالتساوي لكل من رشكة مبادلة لالستثامر ـ أبوظبي ومؤسسة ديب 

لالستثامرات الحكومية.

تقوم الرشكة بتشغيل مصهرين لألملنيوم أحدهام يف أبوظبي 
واآلخر يف ديب، كام تعمل الرشكة عىل تطوير مصفاة لأللومينا 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة ومنجم للبوكسيت إىل جانب مرافق 
التصدير املتصلة به يف غينيا.

يف العام 2017 بلغ إنتاجنا السنوي من األملنيوم 2.6 مليون طن، 
وهو ما يعد رقامً قياسياً بالنسبة لنا.

معلومات عامة عن الرشكة

خريطة البصمة الجغرافية

الرشكات اإلقليمية التابعة عمليات الرشكة

GRI 102-45

 اإلمارات العربية

املتحدة

غينيا

غينيا ألومينا

كوربوريشن

سانت لويس

زيورخ

ميالن
سيول

شانغهاي

اإلمارات العاملية

لألملنيوم يف جبل عيل

اإلمارات العاملية

لألملنيوم يف الطويلة
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موقع الرشكة يف الطويلة يقع يف منطقة خليفة الصناعية 
بأبوظبي بالقرب من ميناء خليفة، وتتضمن عمليات الرشكة يف 

الطويلة مصهراً لألملنيوم ووحدة للصب ومحطة تعمل عىل 
تصنيع أنودات الكربون باإلضافة إىل مبنى املقر الرئييس للرشكة. 

وباإلضافة إىل ذلك لدينا محطة لتوليد الطاقة التي نحتاجها 
لعملياتنا وهي مؤلفة من تسع توربينات للغاز وأربع توربينات 

للبخار بقدرة توليد تعادل 3,100 ميجاواط.

الطويلة

مصفاة الطويلة لتكرير األلومينا
إن غينيا ألومينا كوربوريشن هي رشكة مملوكة بالكامل لرشكة 

اإلمارات العاملية لألملنيوم، وهي مرشوعنا الخاص بتعدين 
البوكسيت ومقرها يف غينيا. توظف غينيا ألومينا كوربوريشن 

ما يزيد عن 230 عامالً بالتوظيف املبارش، ونتوقع أن تصل قوتنا 
العاملة يف مجال اإلنشاء ملرشوعنا الخاص بالتعدين إىل 4,000 

عامل يف ذروة نشاطنا. إن استخراج البوكسيت يعطي املزيد من 
التنوع لعملياتنا ومن املتوقع تصدير أول شحنة من البوكسيت خالل 

النصف الثاين من العام 2019 مام سيوجد مصدر إيرادات 
آخر للرشكة. 

إن امتياز الرشكة هو يف منطقة بوكيه شاميل غرب غينيا بالقرب 
من املناجم القامئة التي تشغلها رشكات أخرى. ونعمل حالياً 

عىل بناء سكك حديدية يف منجمنا وميناء كامسار لربطها بشبكة 
خطوط السكك الحديدية القامئة. ويف امليناء نعمل عىل بناء 

مرافق تفريغ عرب السكك الحديدية باإلضافة إىل مرفأ 
خاص للتصدير.

غينيا ألومينا كوربوريشن

يقع موقعنا يف جبل عيل عىل مقربة من ميناء جبل عيل يف 
ديب. وكانت أعامل تشييد مرافقنا يف جبل عيل قد بدأت يف 
العام 1976 ليبدأ اإلنتاج يف العام 1979. ومنذ ذلك الحني متت 

توسعة مصهر الرشكة يف جبل عيل مثاين مرات منفصلة.

جبل عيل

نقوم حالياً باسترياد جميع احتياجاتنا من األلومينا، ومن املتوقع 
أن تلبي املصفاة الجديدة نسبة 40 باملائة من احتياجاتنا 

من األلومينا.

وعند تشغيلها بالطاقة القصوى، من املتوقع أن تساهم مصفاة 
الطويلة لتكرير األلومينا بحوايل 1 مليار درهم )270 مليون دوالر 

أمرييك( سنوياً يف اقتصاد اإلمارات مع توفري حواىل 600 
وظيفة دامئة.

كام تضم مرافق الرشكة يف جبل عيل محطة لتوليد الطاقة تضم 
23 توربينات غازية وسبع توربينات بخارية بقدرة إجاملية لتوليد 

الكهرباء تصل إىل 2,350 ميجاواط، كام تعمل محطة تحلية املياه 
عىل تلبية احتياجاتنا من املياه وتزويد عمالء خارجيني أيضاً، كام 

يوجد لدينا يف موقعنا بجبل عيل مرفق لتصنيع أنود الكربون 
ومباين مكاتب ومباٍن سكنية. 
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رؤيتنا ومهمتنا وقيمنا

تتمثل رؤية رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف تزويد االقتصاد 
العاملي مبنتجات مستدامة ذات جودة فائقة.

تستند رؤيتنا إىل ثالث ركائز رئيسية:

نسعى للمشاركة يف بناء املستقبل من خالل تزويد عمالئنا 	 
مبنتجات األملنيوم عالية الجودة التي ميكن استخدامها يف 

مجاالت عديدة ومتطورة
نلتزم يف عملنا مبعايري االستدامة ونوفر ملوظفينا الدعم 	 

الالزم ومقومات التطوير
نركز عىل االبتكار واألداء والربحية، ونقدم الدعم إىل قطاع 	 

كبري يف صناعة األملنيوم لضامن مساهمتنا املستمرة يف 
االرتقاء باقتصاد الدولة واالقتصاد العاملي

فضالً عن ذلك، تعتمد رؤية رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
عىل ثالث قيم رئيسية:

1. الحامية

السالمة أوالً ودامئاً	 
العمل عىل أسس النزاهة والشفافية والعدل لحامية أعاملنا	 
حامية البيئة التي نعمل فيها	 

2. العطاء

تأمني مستقبل مهني واعد وفرص التطور لجميع موظفينا	 
بناء عالقات مستدامة مع العمالء واملوردين والرشكاء عىل 	 

أساس الثقة املتبادلة
املساهمة بإخالص يف ازدهار املجتمعات التي نعمل فيها	 

3. األداء

ترسيخ ثقافة العمل القائم عىل األداء املتميز من خالل متكني 	 
املوظفني وتعزيز املسؤولية وتوفري الدعم لفرق العمل

التميّز يف تنفيذ أعاملنا من خالل التطور املستمر 	 
وتشجيع االبتكار

زيادة الربحية عىل الصعيد العاملي	 

عضويات الرشكة

مبادرة اإلرشاف عىل األملنيوم	 
مجلس الخليج لألملنيوم	 
املعهد الدويل لألملنيوم	 

الحوكمة

ندرك يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم أن التزامنا الثابت بإطار 
محكم للحوكمة يُعد أمراً أساسياً لضامن نجاح أعاملنا عىل املدى 

البعيد. وهذا ما دفعنا إىل تطوير إطار حوكمة شامل لرشكتنا، قائم 
عىل أفضل املامرسات العاملية وميتثل لكافة املتطلبات التنظيمية. 

ويحدد هذا اإلطار ما ييل:

املسؤوليات املرتتبة عىل مجلس اإلدارة وأعضائه منفردين	 
الرشوط املرجعية لكل من اللجان املنبثقة عن 	 

مجلس إدارة الرشكة
التفويض املالئم للصالحيات إىل اإلدارة	 

يضم مجلس اإلدارة عرشة أعضاء مبا فيهم رئيس املجلس ونائب 
الرئيس والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي وعضوين بديلني. ويتوىل 
املجلس مهمة تحديد التوجهات االسرتاتيجية للرشكة واإلرشاف عىل 

إدارتها وضامن اعتامد ضوابط رقابية مالمئة بهدف الوصول إىل 
الهدف األسمى للرشكة واملتمثل يف تحقيق رؤيتنا وتوفري قيمة 

مضافة عىل املدى البعيد لجميع متعاملينا.

مجلس اإلدارة

تتألف اللجنة التنفيذية للرشكة من 11 عضواً يتمتع العديد منهم 
بخربة عملية واسعة وشهدوا منو الرشكة عىل مدى عقود 

عديدة. تجدر اإلشارة إىل أن سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية 
التحقوا بالرشكة يف البداية وهم خريجني جدد. تتوىل هذه 

اللجنة مسؤولية اتخاذ القرارات بشأن الجوانب االقتصادية والبيئية 
واالجتامعية ألعامل الرشكة. تتكون اللجنة من األعضاء 

الوارد ذكرهم أدناه:

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي	 
نائب الرئيس التنفيذي، الصحة والسالمة واالستدامة والبيئة 	 

والجودة وتطوير األعامل
الرئيس التنفيذي، املالية	 
الرئيس التنفيذي، التسويق	 
نائب الرئيس التنفيذي واملستشار العام وأمني رس الرشكة	 
نائب الرئيس التنفيذي، املوارد البرشية	 
نائب الرئيس التنفيذي، عمليات اإلنتاج	 
نائب الرئيس التنفيذي، عمليات املواد األولية	 
نائب الرئيس التنفيذي، خدمات املؤسسة	 
نائب رئيس أول، العالقات الحكومية	 
مدير إدارة شؤون املؤسسة	 

اللجنة التنفيذية
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الهيكل التنظيمي لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم

تضم الرشكة 11 إدارة تحت إرشاف العضو املنتدب والرئيس التنفيذي. ويشكل فريق االستدامة الداخيل جزءاً من إدارة الصحة والسالمة 
واالستدامة والبيئة والجودة.

الهيكل التنظيمي لإلمارات العاملية لألملنيوم

نائب الرئيس
التنفيذي ـ عمليات 

املواد األولية 
واملشاريع الرأساملية

مصفاة الطويلة 
لتكرير األلومينا

املرشوعات الكربى

املواد الخام 
والعمليات االسرتاتيجية

املشاريع الرأساملية

نائب الرئيس 

التنفيذي
عمليات اإلنتاج

نائب الرئيس

التنفيذي 
نائب رئيس التنفيذي،

 الصحة, السالمة, 
االستدامة, البيئة 
والجودة وتطوير 

األعامل

الرئيس التنفيذي

التسويق واملبيعات
 ووحدات الصب

اإلمارات العاملية لألملنيوم
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

غينيا ألومينا كوربوريشن
الرئيس التنفيذي - غينيا ألومينا كوربوريشن

التسويق واملبيعات ـ 
دول مجلس التعاون 
الخليجي، والرشق،

 األوسط وشامل إفريقيا 
واإلمارات العربية 

املتحدة

التسويق واملبيعات ـ 
أوروبا واألمريكيتني

التسويق واملبيعات ـ 
آسيا

التسويق واملبيعات ـ 
التصدير والشحن 

والخدمات اللوجستية

التسويق واملبيعات ـ 
تخطيط الطلب

املنتجات 
وعمليات الصب

ترشيد اإلنتاج والجودة
 وتحول األعامل

البيئة وإدارة النفايات

الشؤون الطبية 
والصحة والنظافة

االستدامة

السالمة

الطاقة

الصيانة

الخفض

الشؤون التقنية

الكربون واملوانئ

تطوير ونقل 
التكنولوجيا

تنسيق عمليات 
املواد األولية

التمويل 

واالسرتاتيجية

الرئيس املايل

نائب الرئيس

التنفيذي - 
رأس املال البرشي

نائب الرئيس

 التنفيذي ـ 
خدمات الرشكات

مدير

اإلتصال والشؤون 
املؤسسية

نائب الرئيس

التنفيذي ـ 
الشؤون القانونية 

وااللتزام

رئيس التدقيق

 الداخيل ـ 
مدقق داخيل

نائب الرئيس

التنفيذي ـ 
عالقات الرشكات
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منهجنا يف االستدامة

بصفتنا واحدة من أكرب الرشكات الصناعية يف الدولة، فإننا ندرك 
الحاجة ألن نكون مثاالً يحتذى به يف مجال االستدامة وترك تأثري 

قوي دعامً لرؤية اإلمارات 2021 وأهداف التنمية املستدامة
لألمم املتحدة4.

يتم إدماج مبادئ االستدامة يف كل ما نقوم به يف الرشكة، وهي 
جزء أسايس من بيان مهمتنا: “نلتزم يف عملنا مبعايري االستدامة 

ونوفر ملوظفينا الدعم الالزم ومقومات التطوير”. ويرشف عىل 
إدارة أدائنا يف مجال االستدامة فريق استدامة متخصص يشكل 

جزءاً من إدارة الصحة والسالمة واالستدامة والبيئة والجودة.

وقد أصبحنا يف العام 2017 أول رشكة يف منطقة الرشق األوسط 
تتقدم بطلب لاللتحاق مببادرة اإلرشاف عىل األملنيوم5 وقد عملنا 

منذ ذلك الحني عىل مواءمة اسرتاتيجية االستدامة ومامرسات 
األعامل األساسية لدينا مع معايري األداء مبوجب مبادرة اإلرشاف 

عىل األملنيوم.

تهدف معايري األداء إىل حصول مرافقنا يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة عىل اعتامد املؤسسة الدولية لخدمات االعتامد 

لعام 2018.

متكني قطاع األملنيوم من إظهار حسه باملسؤولية وتقديم 	 
ضامن مستقل وموثوق لألداء

تدعيم وتعزيز ثقة املستهلكني واملعنيني يف املنتجات 	 
املصنوعة من األملنيوم

الحد من املخاطر عىل السمعة بالنسبة لألملنيوم والرشكات 	 
العاملة يف قطاع األملنيوم

تلبية االحتياجات املعرب عنها من املستخدمني الصناعيني 	 
واملستهلكني للعثور عىل مصادر مسؤولة لألملنيوم

يف عامل اليوم الذي يطغى عليه االقتصاد 
الصناعي، تعد االستدامة هدفاً أساسياً ال 

غنى عنه. لقد تعلمنا من آبائنا املؤسسني أن 
علينا االكتفاء بأخذ ما نحتاجه من محيطنا وأن 

جميع املواطنني سواسية وأن علينا واجب 

الوفاء باحتياجات األجيال القادمة. ’

سلامن عبدالله
نائب الرئيس التنفيذي، الصحة والسالمة واالستدامة 

والبيئة والجودة وتطوير األعامل

‘

4 أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش – تشكل جزءاً من خطة التنمية املستدامة لعام 2030 األوسع نطاقاً، وهي قامئة عىل األهداف اإلمنائية لأللفية.

https://www.ega.ae/ar/responsibility :5 للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم

يتم ضامن أداء مشاريعنا اإلنشائية يف مجال االستدامة من خالل 
اعتامد أفضل املامرسات العاملية، حيث تُدار مصفاة تكرير األلومينا 

يف اإلمارات ومرشوع تطوير املنجم يف غينيا وفقاً ملتطلبات 
معايري األداء البيئي واالجتامعي ملؤسسة التمويل الدولية، مام 

يضمن متكننا من الرصد واإلدارة املالمئة ألي إشكاالت مرتبطة 
مبا ييل:

رصد املخاطر البيئية واالجتامعية وتقييم اآلثار الناجمة عنها	 
ظروف العامل والعمل	 
كفاءة املوارد والوقاية من التلوث	 
صحة املجتمع وسالمته وأمنه	 
االستحواذ عىل األرايض وإعادة التوطني	 
الحفاظ عىل التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد 	 

الطبيعية الحية 
السكان األصليون	 
الرتاث الثقايف	 

بصفتنا أحد أكرب منتجي األملنيوم يف 
العامل، فإننا ندرك الدور الريادي الذي يجب 
علينا أداؤه يف جهودنا املبذولة يف مجال 

االستدامة. نفخر بإنجازاتنا املحققة خاصة 
يف مجال إدارة البيئة وإرشاك املجتمع. لقد 

حققنا تقدماً ملحوظاً خالل العام 2017 يف 
مواءمة منهجيتنا مع مبادرة اإلرشاف عىل 

األملنيوم ونعتزم الحصول عىل شهادة 
االعتامد ملرافقنا بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف املستقبل القريب. ’

ستيفن باتر
مدير االستدامة

‘

تقرير االستدامة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لعام 182017



العمل مع رشكائنا

إن رشاكتنا مع متعاملينا تؤدي دوراً أساسياً يف التنمية املستدامة 
ملؤسستنا، ونعمل يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم عىل رصد 

املتعاملني بصورة استباقية وإرشاكهم عرب وسائل متعددة:

 حيث يعمل األخصاء الفنيون بانتظام مع نظائرهم يف الجهات 	 
الحكومية والهيئات الصناعية واملؤسسات التعليمية

كام يعمل فريق التسويق واملبيعات لدينا بالتنسيق الوثيق مع 	 
عمالئنا الحاليني واملحتملني

ومن جهته يعقد فريق املسؤولية االجتامعية لدينا اجتامعات 	 
دورية مع املجتمعات املحلية واملجموعات ذات املصلحة

ويعمل فريق االتصاالت لدينا عىل إصدار البيانات الصحفية 	 
واملشاركة يف املعارض واملؤمترات كام يشارك يف وسائل 

التواصل االجتامعي

كام نواظب بصفة منتظمة عىل إطالع الجهات الحكومية واملقرضني 
عىل تقارير األداء والتدقيق الخاصة بنا. 

ونراقب مدى رىض رشكائنا وموظفينا من خالل االستبيانات الخاصة 
بذلك والتفاعل املستمر.

كام نطلب من موردينا استيفاء متطلبات عملية التناقص املعتمدة 
لدينا والتي تشمل متطلبات بيئية واجتامعية ونقوم بتقييم أدائهم 

بصورة دورية. 

هذا ونتعاون أيضاً مع أقراننا من الرشكات الزميلة يف قطاع 
األملنيوم مثل مؤسسات صهر األملنيوم األخرى من خالل مجلس 

الخليج لألملنيوم واملعهد الدويل لألملنيوم.

وسنستعرض املزيد من املعلومات حول كيفية تعاوننا مع أهم 
مجموعات متعاملينا ومصالحهم مبزيد من التفصيل يف 

هذا التقرير.

مجموعات املتعاملني

بصفتها إحدى الرشكات الصناعية الكربى، 
تؤدي رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم دوراً 

هاماً يف املجتمعات التي تعمل داخلها، 
وال شك إن العمل مع متعاملينا سواء  بصفة 

مبارشة أو من خالل وسائل االتصال هو مبثابة 
فرصة لنا للحصول عىل شتى أنواع الدعم من 
املجتمع والتزام من رشكة اإلمارات العاملية 

لألملنيوم كرشكة تتمتع بحس املسؤولية. ’

سيمون بريك
عضو مجلس اإلدارة، االتصال والشؤون املؤسسية

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43

 مجموعات

املتعاملني

األفراد

 املجتمعات
املحلية

 املؤسسات
 الحكومية والجهات

التنظيمية

 مؤسسات صهر
األملنيوم األخرى

 املوردون
واملقاولون

 الجامعات
ومعاهد البحوث

 املستثمرون /
املقرضون

العمالء

‘
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مواضيعنا الجوهرية

كجزء من عملية إعداد التقرير، قمنا بإجراء تقييم ألهم مواضيع 
االستدامة بالنسبة للموظفني واملتعاملني الخارجيني، مبا يف ذلك 

العمالء واملوردين والجهات غري الحكومية ومدقق املقرضني 
والجهات اإلرشافية. إن املواضيع الجوهرية هي املواضيع التي 

تعكس أهم اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتامعية املحتملة للمؤسسة 
والتي تؤثر بصورة جوهرية عىل تقييم املتعاملني وقراراتهم 6 . 

تم جمع البيانات الداخلية املستمدة من املوظفني خالل ورشة عمل 
حرضها ممثلني عن اإلدارات املختلفة يف الرشكة، كام تم إجراء مقابالت 

مع املتعاملني الخارجيني لجمع اآلراء واالنطباعات الخارجية.

يرد بيان نتائج التقييم أدناه، والذي يبني املواضيع الجوهرية التي 
سنتطرق إليها يف التقرير.

مصفوفة األهمية النسبية

/https://www.globalreporting.org/standards :6  تتوفر معايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير عىل املوقع اإللكرتوين الخاص باملبادرة
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قواعد السلوك املهني واألداء يف مجال االمتثال االجتامعي االقتصادي15
A64-66املوظفون واملجتمعات واملقاولون والحكومةاالمتثال

A71-72املوظفون واملجتمعاتتنوع املوظفني وتوظيف العاملة املواطنةالتنوع وتكافؤ الفرص16

A32املوردون واملقاولون والعمالءعملية تأهيل املوردينالتقييم االجتامعي للموردين17
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A65املوظفون واملجتمعات واملقاولون والحكومةااللتزام بسلسلة التوريد وحقوق اإلنسانالعاملة بني األطفال31

C65املوظفون واملجتمعات واملقاولون والحكومةتدريب موظفي األمناملامرسات األمنية32

A65املوظفون واملجتمعات واملقاولون والحكومةااللتزام بسلسلة التوريد وحقوق اإلنسانالعمل بالسخرة33

A66املوظفون والعمالء واملقاولون والحكومةاالمتثال يف مجال السلوك املانع للمنافسةالسلوك املانع للمنافسة34

C70املوظفون والحكومةاتحادات العامل واتحادات الحرفيني الوطنيةحرية االرتباط واملساومة الجامعية35

مالحظة 1: يف ما يخص حدود التقرير فإن )أ( تغطي جميع أنشطة رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم )أي اإلنشاءات والعمليات(، بينام تغطي )ب( فقط األنشطة التشغيلية للرشكة )أي 
باستثناء غينيا ألومينا كوربوريشن ومصفاة الطويلة لتكرير األلومينا(، وتغطي )ج( أنشطة غينيا ألومينا كوربوريشن فقط.
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منتجات عالية الجودة

منتجاتنا وعمالءنا

نقوم بتوريد األملنيوم املستخدم يف أعامل اإلنشاء 
وصناعة السيارات وأنظمة النقل األخرى والتعبئة والتغليف 

وصناعة الطائرات واإللكرتونيات. يتميز األملنيوم بخفة 
وزنه ومتانته وقابليته إلعادة التدوير، بالتايل فإن املنتجات 

املصنوعة من األملنيوم ميكن أن تساعد يف تخفيض 
استهالك الوقود وتكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون مقارنة 
بالبدائل األخرى مثل الفوالذ. وفيام تنمو االقتصادات وترتفع 

مستويات املعيشة، فإن الخرباء يف قطاع األملنيوم 
يتوقعون أن يشهد الطلب عىل األملنيوم ارتفاعاً.

تتألف التشكيلة املقدمة من اإلمارات العاملية لألملنيوم 
من منتجات أملنيوم عالية الجودة مصنعة يف 

أربعة أشكال: 

األسطوانات: يتم استخدام أسطوانات األملنيوم 	 
املصنعة من رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف 

أعامل البناء )إطارات النوافذ واألبواب( والنقل 
والهندسة والسلع االستهالكية املعمرة 

وصناعة السيارات والتطريق.
لفائف ألواح األملنيوم: يتم استخدام لفائف األملنيوم 	 

مثل سبائك األلواح بصفة رئيسية يف صناعة التغليف 
)مبا يف ذلك ورق األملنيوم( وألواح الطباعة الحجرية 

وهي مالمئة كذلك لالستخدام يف صناعة السيارات.
املنتجات املعاد صهرها: تقوم الرشكة بتصنيع منتجات 	 

معادة الصهر فائقة النقاء والتي تستخدم يف صناعة 
اإللكرتونيات وصناعات الطريان وتعترب الرشكة من أكرب 

وأهم موردي سبائك الخالئط املستخدمة 
يف صناعة السيارات.

املعدن املنصهر: تقوم الرشكة بتوريد املعدن 	 
املنصهر إىل بعض العمالء القريبني يف منطقة خليفة 

الصناعية بأبوظبي عىل منت صهاريج محكمة، مام يغني 
العمالء عن الحاجة إىل استخدام طاقة عالية إلعادة 

صهره قبل استخدامه.

يف العام 2017 كانت نسبة 82 باملائة من منتجاتنا هي من 
املنتجات ذات القيمة املضافة، وتشمل تشكيلة منتجاتنا 

ما يزيد عن 330 منتج مختلف يتم صناعتها وفق مواصفات 
العميل ولدينا 20 محطة صب يف مصاهرنا بجبل عيل 

والطويلة، والتي متنحنا مرونة فائقة يف تفصيل املنتجات 
وفق متطلبات عمالئنا.

بلغ متوسط نقاء األملنيوم املصنع لدى الرشكة 99.91 
باملائة يف العام 2017، ويعد النقاء الفائق لألملنيوم 

رضورياً يف الصناعات التكنولوجية املتطورة، حيث يستطيع 
مصهرنا يف جبل عيل إنتاج أملنيوم بدرجة نقاء استثنائية 

تصل إىل 99.96 باملائة، لالستخدام يف تطبيقات صناعة 
الطريان واإللكرتونيات.

يف العام 2017، قمنا بإنتاج 2.6 مليون طن من املعدن 
املصبوب وهي كمية اإلنتاج اإلجاملية األعىل يف 

تاريخ رشكتنا.
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تقوم الرشكة بتوريد األملنيوم إىل ما يزيد عن 350 عميالً يف 
60 دولة حول العامل، وتضم أهم أسواقنا آسيا ومنطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا وأوروبا واألمريكيتني، ويتم بيع نسبة 10 
باملائة من إنتاجنا داخل اإلمارات. تستخدم منتجات رشكة اإلمارات 

العاملية لألملنيوم يف العديد من الصناعات، مبا يف ذلك:

	البناء: القوالب املشكلة بالسحب والسقاالت 
وإطارات النوافذ

	السيارات: قطع املحركات واإلطارات
	العلب املعدنية والتعبئة والتغليف: علب األطعمة 

واملرشوبات وتغليف األطعمة
	صناعات الطريان واإللكرتونيات: الرقاقات املصغرة 

واملعالجات والهواتف املتحركة وهياكل ومستلزمات 
الطائرات والتشكيل بالقوالب ومكونات املركبات الفضائية

الشكل 1: منو إنتاج املعدن املصبوب

الشكل 2: الصناعات التي نخدمها 

العلب 
املعدنية 
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تواجه رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم تحدياً يتمثل يف تلبية أو 
تجاوز توقعات عمالئها من القطاعات املختلفة، حيث أن متطلبات 

ومواصفات املنتجات تخضع للتغري املستمر، مع ارتفاع الطلب عىل 
توفري املنتجات التي متتثل ملتطلبات شهادات املباين الخرضاء 

وأنظمة البناء.

ميكن ملنتجات رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم أن تساعد يف 
الحصول عىل شهادات املباين الخرضاء مبوجب نظام التصنيف 

لربنامج الريادة يف الطاقة والتصميم البيئي التابع للمجلس 
األمرييك للمباين الخرضاء. ويف العام 2017 قامت وكالة مستقلة 

باعتامد منتجات الرشكة كمواد بناء ميكنها املساهمة يف استيفاء 
متطلبات االعتامد لربنامج الريادة يف الطاقة والتصميم البيئي.

كام تتوافق منتجاتنا مع معايري االتحاد األورويب لتسجيل املواد 
 )REACH( الكياموية وتقييمها وترخيصها والقيود عىل استخدامها

والقيود عىل املواد الخطرة )ROHS(. كام نقوم بتزويد عمالئنا بلوائح 
بيانات سالمة املواد التي تقدم تفاصيل حول الرتكيبة الكياموية 

املحددة واملرتبطة بكل من منتجاتنا، علامً أننا ال نزود أي مواد قد 
تعود بالفائدة عىل املجموعات املسلحة أو تؤجج الرصاعات يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.

وخالل العام 2018، ستخضع عمليات الصب ومهام الدعم املتصلة 
بها إلجراءات االعتامد وفقاً لإلصدار األخري واألكرث تشدداً للمواصفات 

الفنية ملنظمة املعايري العاملية )ISO/TS 16949:2016( والتي تعرف 
باسم فريق العمل الدويل للسيارات )IATF( )16949:2016( والتي 

ستسمح لنا بضامن توريد منتجات عالية الجودة إىل عمالئنا يف قطاع 
السيارات حول العامل.

هذا وقد نجحنا يف العام 2017 يف ترقية شهادتنا للبيئة آيزو 14001 
إىل آخر إصدار من معايري العام 2015، كام سيقوم موقعانا يف 

الطويلة وجبل عيل بنهاية العام 2018 برتقية شهادتيهام للصحة 
والسالمة وفق املعيار )OHSAS 18001( إىل اإلصدار األخري 

.)ISO 45001:2018( رقم

لقد عملت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم عىل توريد منتجات 
األملنيوم بكفاءة لحوايل 40 عاماً، بالتايل فإن خربتنا العاملية 
ومعرفتنا املتعمقة بالسوق من شأنها مساعدة عمالئنا عىل 

اختيار املنتج الصحيح وتحقيق ميزة تنافسية يف أسواقهم. 
وكجزء من الدعم املقدم إىل عمالئنا، نقوم بإيفاد خرباء فنيني 
دورياً لعرض املشورة عليهم ومساعدتهم يف تحسني عملية 

التصنيع لديهم بكفاءة.

كام نقوم بتطبيق إجراءات صارمة لضامن جودة وسالمة منتجاتنا، 
ونتخذ اإلجراءات ونطبق إجراءات التحسني مع فريق العمليات حيث 

لدينا استجابة آلراء العمالء وانطباعاتهم. ومل نتلق يف العام 2017 
أي إشعار بعدم االمتثال باللوائح و/أو القواعد االختيارية فيام 

يتعلق بصحة وسالمة املنتجات أو بطاقات التعريف أو معلومات 
املنتجات أو االتصاالت التسويقية.

الوفاء باملعايري العاملية

رىض العمالء

لقد كنا يف العام 2017 أكرب منتج لألملنيوم 
عايل الجودة، وسلمنا إىل عمالئنا ما 

يحتاجونه متاماً لتصنيع منتجاتهم التي 
تجعل الحياة العرصية ممكنة حول العامل. 

إن تركيزنا عىل األملنيوم عايل الجودة 
يعني أننا رشكة رائدة عاملياً يف مضاعفة 

قيمة إنتاجنا من األملنيوم. ’

وليد العطار
الرئيس التنفيذي - التسويق

‘
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وفقاً آلخر استبياناتنا لرىض العمالء، والذي تم إجراءه يف العام 2017، فقد حققنا نسبة إجاملية لرىض العمالء عن منتجاتنا وخدماتنا بلغت
 93 باملائة.

وفيام يتعلق بجودةاملنتجاتوحدها، فقد سجلنانسبةرضاتبلغ 95٪ مع العمالء، حيثكان 43٪ منهم راضني للغاية.

استبيان آراء العمالء

الشكل 4: بشكل عام، ما هو مقدار رضاكم عن جودة منتجات رشكة الشكل 3: نتائج استبيان آراء العمالء
اإلمارات العاملية لألملنيوم؟
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اإلقتصادي

نساهم يف اقتصاد 
عرصي ومتنوع
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التصنيع والتنوع 

اإلقتصادي

مساهامتنا االقتصادية

عىل الرغم من التحديات التي تواجه صناعة األملنيوم مبا 
يف ذلك تقلبات أسعار األملنيوم واملنافسة الحادة يف 

هذا القطاع والطلب املستمر عىل املنتجات املبتكرة، فإن 
رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لديها سجل متميز من 

األداء املايل القوي.

لقد حققت الرشكة يف العام 2017 صايف دخل بلغ 3.3 مليار 
درهم )900 مليون دوالر أمرييك( بارتفاع يعادل 59 باملائة 
عن العام 2016. وقامت الرشكة بتوزيع 2 مليار درهم )546 

مليون دوالر أمرييك( من األرباح عىل مساهميها يف 
العام 2017 بارتفاع يعادل 61 باملائة عن العام 2016.

الشكل 5: القيمة االقتصادية املبارشة املحققة واملوزعة
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الدفعات إىل مزودي رأس املال3أجور ومزايا املوظفني2تكاليف التشغيل1

االستثامرات يف املجتمعالدفعات إىل الحكومة4

18,622,976
(5,070,926)

2015

2016

2017

16,195,685
(4,409,989)

17,165,445
(4,674,049)

مالحظة: 
تتضمن تكاليف التشغيل تكاليف البضائع املباعة وتكاليف املبيعات والتوزيع واملصاريف العامة واإلدارية.. 1
أجور ومزايا املوظفني تتضمن إجاميل تكاليف العاملني املدفوعة إىل موظفي وعاميل رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم املتعاقد معهم بصورة . 2

مبارشة.
الدفعات إىل مزودي رأس املال هي الدفعات املقدمة إىل مساهمي رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم.. 3
الدفعات إىل الحكومة هي عبارة عن النفقات/ العائدات الرضيبية، وتعكس األرقام السلبية عائدات رضيبية.. 4
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الشكل 6: تفصيل االستثامرات يف املجتمع

لقد تطورت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم منذ السبعينات 
لتصبح أكرب رشكة صناعية بدولة اإلمارات العربية املتحدة خارج 

قطاع النفط والغاز.

واليوم تنتج رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم طناً واحداً من أصل 
كل 25 طن من مادة األملنيوم الخام يتم إنتاجها حول العامل، ما 
يُعد مساهمة هامة يف تحقيق التنوع االقتصادي املستهدف 
وفقاً لرؤية اإلمارات 2021. إن األملنيوم الذي تنتجه الرشكة هو 

أكرب الصادرات “املصنعة بدولة اإلمارات العربية املتحدة” من حيث 
القيمة بعد النفط والغاز.

إن السوق املحيل لدولة اإلمارات العربية املتحدة يغطي حواىل 
10 باملائة من مبيعاتنا العاملية وتقوم حواىل 26 رشكة صناعية 

بتصنيع منتجات يف الدولة باستخدام األملنيوم الذي نصنعه، مام 
يدعم النمو يف الصناعات ذات الصلة ويشكل جزءاً من مساهمتنا 

يف االقتصاد الوطني.

إن الرشكة توظف 7,200 عامل بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وبنهاية العام 2017 عمل يف مواقعنا ما يزيد عن 10,000 عامل 
كمقاولني، والذين يُعد إنفاقهم يف منظومة االقتصاد الوطني 

مساهمة يف التنمية االقتصادية.

إن االستثامر يف املعدات واآلالت واإلنفاق عىل احتياجاتنا 
التشغيلية املستمرة يعود باملنفعة عىل اقتصاد الدولة وقد 
ساهم يف تطوير القطاعات املحلية امتداداً من قطاع اإلنشاء 

إىل قطاع التموين.

ويف غينيا، نهيئ فرصاً اقتصادية من خالل استخدامنا للموردين 
املحليني باإلضافة إىل تعزيز فرص التوظيف املبارش. وندرك 

أن تطوير سلسلة توريد محلية تتميز بالتنافسية والكفاءة 
يعترب أمراً حيوياً سواء من أجل التنمية االقتصادية يف منطقة 

بويك أو إلنجاح عملياتنا عىل املدى الطويل. نعمل مع رواد 
األعامل املحليني والحكومة لبناء القدرات التي نحتاجها، إال أننا 
نبقى واقعيني حيال حجم هذه املهمة حيث أن قيود القدرة 

االستيعابية املحلية تعني أن قطاع التعدين يف غينيا قد اعتمد 
دامئاً عىل املواد واملعدات والخربات املستوردة من الخارج. إال 

أننا نعطي األولوية للمصادر املحلية للبضائع والخدمات حيثام 
كان ذلك ممكنا مام يخلق فرصة لألفراد املقيمني يف املناطق 

املجاورة لعملياتنا.
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17,242
(4,695)

12,714
(3,462)

2015

2016

2017
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بصفتها مؤسسة محلية والتزاماً منها مبتطلبات “رؤية اإلمارات 
2021”، تحرص رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم عىل دعم االقتصاد 

الوطني من خالل استخدام موردين محليني حيثام كان ذلك ممكناً، 
علامً أن طبيعة أعاملنا تجعل من هذا األمر تحدياً حيث أن بعض املواد 

الخام التي نحتاجها إلنتاج األملنيوم ال ميكن توريدها إال من دول 
معدودة حول العامل. ومع ذلك فقد تم يف العام 2017 إنفاق مبلغ 

2.9 مليار درهم )800 مليون دوالر أمرييك( عىل املوردين املحليني8 
)62 باملائة من إجاميل اإلنفاق باستثناء املواد الخام(. وقد تجاوز 

اإلنفاق املحيل بصورة مستمرة نصف إجاميل إنفاقنا.

التوريد املحيل

7 املجلس األعىل للطاقة يف ديب هو الجهاز الحاكم املكلف بتطوير اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقة 2030 والتخطيط والتنسيق مع السلطات واألجهزة املعنية يف مجال الطاقة 

لضامن وفرة مستدامة يف مصادر الطاقة مع اعتامد منهجية متوازنة لحامية البيئة.
8 أي رشكة مسجلة وعاملة بدولة اإلمارات العربية املتحدة يتم إدراجها عىل أنها مورد محيل. يُستثنى من رقم اإلنفاق املحيل هذا الغاز الطبيعي.

نتوقع أن تلتزم سلسلة التوريد لدينا مبستوى مامثل ملعايري 
املسؤولية االجتامعية والبيئية التي نلتزم بها نحن. وتبني قواعد 

السلوك املهني لسلسلة توريدنا بوضوح االلتزامات من طريف 
رشاكة سلسلة التوريد وما الذي ميكن ألحدهام أن يتوقعه من 

اآلخر فيام يخص حقوق اإلنسان وسالمة مكان العمل واملامرسات 
األخالقية لألعامل ومشاركة املجتمع وحامية البيئة والصحة والسالمة 

ومكافحة الرشاوي الفساد ورعاية العامل.

ومنذ العام 2016، طلبنا من جميع املوردين تقديم إقرار يؤكد 
التزامهم بقواعد السلوك املهني الخاصة بنا مبا يف ذلك االلتزام 

بقيمنا ومبادئنا املرتبطة بنزاهة األعامل وحامية البيئة وحقوق 
اإلنسان. كام طلبنا من جميع موردينا الذين تم تأهيلهم قبل العام 

2016 تقديم نفس اإلقرار. ويف العام 2017، قام ما يزيد عن 60 
باملائة من موردينا النشطني بتقديم هذا االلتزام لتعزيز قيم 

ومبادئ رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم. كام أننا نقوم بإجراء 
عمليات تدقيق وتفتيش دورية لرشكائنا يف سلسلة التوريد للتأكد 

من وفائهم بتوقعاتنا. باإلضافة إىل ما تقدم، وكجزء من عملية 
التأهيل، نقوم بفحص املوردين وفق مستوى االلتزام البيئي 

واالجتامعي القائم إىل جانب مستوى األداء السابق.

سلسلة التوريد الخاصة بنا

شكل املجلس األعىل للطاقة يف ديب7 لجنة للمشرتيات 
العامة الخرضاء يف العام 2015 بهدف تطبيق معايري 
املشرتيات الخرضاء بني الجهات واألعضاء. وتم تكليف 

رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم مبهمة تطوير املبادئ 
اإلرشادية العامة للمشرتيات العامة الخرضاء التي تم 

إطالقها حالياً إىل الجهات واألعضاء يف املجلس األعىل 
للطاقة يف ديب بهدف تحقيق وفورات واسعة ودعامً 

كبرياً ألهداف القيادة يف حكومة ديب. تساهم هذه 
املبادئ اإلرشادية يف دعم اسرتاتيجيات املدينة الرامية 
إىل ترشيد استهالك الطاقة واملياه وتحقيق املستويات 
العاملية املستهدفة لخفض االنبعاثات وفقاً للمعاهدات 

الدولية مثل اتفاق باريس للتغري املناخي. 

علامً أن العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لرشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم هو عضو يف املجلس األعىل للطاقة 

يف ديب.

املبادئ اإلرشادية للتوريد الصديق للبيئة

دراسة حالة

تقدر تكاليف تطوير مرشوع غينيا ألومينا كوربوريشن بحوايل 5.1 
مليار درهم )1.4 مليار دوالر أمرييك( لتطوير منجم بوكسيت بقدرة 

إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنوياً والسكك الحديدية املتصلة به 
وامليناء والبنية التحتية البحرية.

ولتمكني الرشكات املحلية من املشاركة يف املناقصات عىل العقود 
بكفاءة أعىل، قمنا بتطوير برنامج تدريب تخصيص ملساعدة هذه 

الرشكات يف تحقيق معايري الجودة والنزاهة التي نشرتطها. وخالل 
العام 2017، قمنا برتسية 41 عقداً عىل رشكات محلية. هذا وقد متكنا 
منذ العام 2014 يف تدريب ما يزيد عن 500 شاباً وشابة عىل مهارات 

تدعم بصورة مبارشة أنشطة اإلنشاء والتعدين التي نقوم بها، كام 
قمنا بتمويل 40 مرشوعاً صغرياً مبا يف ذلك رشكات مبتدئة.
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الشكل 7: املشرتيات املحلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة

9 ال تشمل املواد الخام الغاز الطبيعي الذي يتم رشاؤه من رشكة برتول أبوظبي الوطنية.

أخرىاإلمارات العربية املتحدة
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8,700,900
(2,369,203)

إن  رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
كانت رشيكاً لنا عىل مدى الستة عرش 
عاماً املاضية وقد دعمتنا يف تطوير 

برامج أفضل وحلول أكرث ابتكاراً. إن 
استفادتنا من خربات رشكة اإلمارات 

العاملية لألملنيوم عملت عىل تعزيز 
مصداقيتنا وكفاءتنا وفتحت لنا فرصاً 

جديدة يف األسواق العاملية. ’

باالين كوماراسامي
مدير املصانع واملدير التجاري

مصنع الجابر للحديد والصلب
)مورد محيل(

تعد املوثوقية والتحيل بروح املسؤولية 
مكونان أساسيان يف قراراتنا ومامرساتنا 

املتعلقة باملشرتيات. وندرك أن األداء يف 
مجاالت البيئة واملجتمع والحوكمة يشكل 

جزًء ال يتجزأ من سلسلة التوريد املستدامة 

ذات الكفاءة والفعالية. ’

أحمد املال
نائب الرئيس التنفيذي

 قسم التموين 

مالحظة: إن التغريات يف موازنة اإلنفاق ترجع يف معظمها إىل تقسيم مشاريع اإلنشاء إىل مراحل مبا يف ذلك مصفاة الطويلة لتكرير األلومينا.
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20,900,739
(5,691,147)

15,773,486
(4,295,027)

18,533,683
(5,046,612)

18,593,313
(5,062,849)
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املسؤولية البيئية 
واالجتامعية

35



املسؤولية البيئية 

واالجتامعية

اإلرشاف البيئي

تطمح رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم أن تكون من بني 
رشكات املعادن والتعدين الرائدة عاملياً من حيث الوفاء 

مبسؤولياتها االجتامعية والبيئية. ال شك أن قطاعنا 
يستهلك كميات كبرية من الطاقة ومن املحتمل أن يخلف 
آثاراً بيئية جسيمة يف حال عدم توافر الضوابط املالمئة. 

وطبقاً لهدف “رؤية اإلمارات 2021” املتمثل يف بناء اقتصاد 
صديق للبيئة من أجل التنمية املستدامة10، فإننا نبقى 

ملتزمني بالتقييم املستمر آلثار عملياتنا وتحسني التوعية 
البيئية يف صفوف املوظفني واملتعاملني اآلخرين.

صادقت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل اتفاقية باريس 
للمناخ يف العام11 2016 وقد أخذت عىل نفسها التزاماً 

وطنياً يف “رؤية اإلمارات 2021” بتخفيض انبعاثات الغازات 
الدفيئة. ومن جهتها فإن رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 

ملتزمة باعتامد اإلجراءات املتعلقة بالتغري املناخي والتي 
تدعم تحقيق اإلمارات ألهدافها الوطنية. فضالً عن ذلك فإن 

مبادراتنا البيئية تدعم أهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة يف معالجة قضايا مثل املياه النظيفة 

والطاقة النظيفة واإلنتاج املسؤول واإلجراءات املتعلقة 
باملناخ واملحيط الحيوي البحري والربي. إن مساهامتنا 

الرئيسية يف االستدامة البيئية هي عبارة عن التحسينات 
التي أدخلناها يف عملياتنا الصناعية الرئيسية عىل مدى 
العقود املاضية. فمنذ العام 2010 وحتى 2016 استثمرنا 
ما يقارب 3.3 مليار درهم )891 مليون دوالر أمرييك( يف 

التكنولوجيا واملرافق البيئية12 التي متكننا من تخفيض 
وإدارة انبعاثاتنا ونفاياتنا.

إن جميع عمليات الصهر والصب التي نقوم بها بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة تدار من خالل نظام لإلدارة البيئية 

تم تطويره من قبل فريقنا البيئي التخصيص، ويتوىل 
الفريق البيئي اإلرشاف عىل الضوابط الالزمة وخطط 

املراقبة وعمليات التدقيق وفرص التحسني للحد بقدر 
اإلمكان من أي آثار سلبية محتملة عىل البيئة. ويف العام 

2017 قمنا برتقية نظامنا لإلدارة البيئية والذي كان حائزاً من 
قبل عىل شهادة إدارة األنظمة البيئية ايزو 14001:2004 

ليستويف أحدث املعايري الدولية وليحوز الحقاً عىل 
شهادة إدارة األنظمة البيئية ايزو 14001:2015.

لقد تم رصد كافة اآلثار البيئية واالجتامعية املحتملة 
واملرتبطة مبرحلة اإلنشاء واملرحلة التشغيلية ملرشوعنا 

يف غينيا وذلك من خالل تقييم مفصل لآلثار االجتامعية 
والبيئية تم إعداده وفقا ملعايري األداء الدولية13 والقوانني 

املعمول بها يف غينيا.

https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/economy/ 10 للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لحكومة اإلمارات عرب الرابط

green-economy-for-sustainable-development
https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/leaving-no- :11 للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لحكومة اإلمارات عرب الرابط

one-behind/13climateaction
12 املشاريع املستثمرة يف مرافق مثل مركز معالجة الغاز ومرافق معالجة مياه البحر ومركز معالجة األدخنة ومرافق برج التدريب وإدارة النفايات

13 متت مصادقة تقييم اآلثار االجتامعية والبيئية وخطة اإلدارة البيئية من قبل مجموعة من املقرضني مبا يف ذلك مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية 

اإلفريقي. للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، يرجى الرجوع إىل الصفحة الخاصة برشكة غينيا ألومينا كوربوريشن عىل بوابة معلومات املشاريع 
https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/24374 :التابعة ملؤسسة التمويل الدولية عرب الرابط

تعد الحامية واحدة من قيمنا 
األساسية، ومن خالل عملنا 

بالطريقة الصحيحة فإننا نحمي 
أنفسنا وزمالءنا وبيئتنا وسمعتنا. 

إن االلتزام بسياسات غينيا ألومينا 
كوربوريشن ال يحافظ عىل سمعتنا 

كرشكة مرموقة فحسب، بل هو 
يساهم أيضاً يف رفع املعايري التي 

نراها من حولنا. ’

باولو كاستيالري
الرئيس التنفيذي )غينيا ألومينا كوربوريشن(

‘
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تدار أنشطتنا من خالل خطة لإلدارة االجتامعية والبيئية تحدد 
التزامات الرشكة ومسؤولياتها يف مجال املراقبة واالمتثال. 

ويتم إكامل خطة اإلدارة االجتامعية والبيئية بسلسلة من خطط 
اإلدارة املتخصصة للتنوع البيئي ومراقبة مؤرشات التعرية 

والرتسبات، واملياه الجوفية والسطحية، والتأهيل وإعادة تشجري 
الغابات، والحفر والتخلص من النفايات، وجودة الهواء ومراقبة 

الضوضاء واالهتزازات.

تُدار كافة اآلثار املحتملة ألعامل اإلنشاء يف مرشوعي مصفاة 
الطويلة لتكرير األلومينا وغينيا ألومينا كوربوريشن من خالل خطط 

اإلدارة البيئية الخاصة بأعامل اإلنشاء والتي تم تطويرها وفقاً 
للوائح املحلية واملعايري الدولية املتعارف عليها.

استهالك الطاقة

لدينا يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم فريقاً داخلياً من 
الخرباء الذي يكرسون جهودهم للعثور عىل وسائل جديدة 
ومبتكرة لتحسني كفاءة عملياتنا من حيث الحفاظ عىل البيئة 

واالقتصاد يف استهالك الطاقة. وقد نجح مرشوعنا املتواصل 
لرتشيد استهالك الطاقة يف جبل عيل يف تحقيق انخفاض 

ملحوظ يف انبعاثات غازات الدفيئة وغاز الفلورايد وكذلك يف 
استهالك الطاقة املرتبط بإنتاج األملنيوم، وكل ذلك باستخدام 

تكنولوجيا خاصة بنا )للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل 
القسم 6: التكنولوجيا واالبتكار يف هذا التقرير(.

تجدر اإلشارة إىل أن استهالك الطاقة يف العام 2017 قد شهد 
ارتفاعاً مقارنة بالعام 2016 وذلك بسبب زيادة كميات اإلنتاج.

حيث أن عملية صهر األملنيوم تعترب من العمليات شديدة 
االستهالك للطاقة، فإن إنتاج املزيد من األملنيوم بكمية أقل 

من الطاقة يعترب أمراً أساسياً بالنسبة لرشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم سواء من الناحية التجارية أو البيئية وهو هدف 

رئييس لعمليات التطوير التكنولوجي الداخلية لدينا. يتم توفري 
الكهرباء لعملياتنا من محطتي الطاقة الخاصتني بنا واللتان 

تعمالن باستخدام الغاز الطبيعي يف موقعينا 
بجبل عيل والطويلة.

مالحظة: 
جيجا جول )GJ(. يتم استخدام حسابات التحويل القياسية للطاقة. تتضمن حدود . 1

التقرير عمليات الرشكة يف مصهري الطويلة وجبل عيل.
يرتبط استهالك الطاقة الحرارية بالعملية الصناعية إلنتاج األنودات يف وحدة . 2

التحميص.

الشكل 8: استهالك الطاقة لدى رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة
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“بصفتي مدير مشاريع فإين 
أؤمن بأن املرشوع ال يُعد ناجحاً 

إال إذا كان يهدف إىل تحقيق 
التنمية املستدامة، وأنا ملتزم من 

موقعي بضامن التخفيف التقني 
ألي آثار سلبية – سواء كانت بيئية 

أو اقتصادية أو اجتامعية – ألي 
مرشوع يتم تنفيذه تحت إرشايف، 

ومن ثم مراقبته حتى إنجازه 

وتسليمه. ’

يوسف بستيك
عمليات املواد األولية

‘
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مالحظة: -1 جيجا جول للطن الواحد من األملنيوم. تستخدم النسبة استهالك الطاقة 
لدى رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة. أنواع الطاقة 

املضمنة يف التخفيضات هي الكهرباء والتسخني. إن القياس املرتي املستخدم 
كعامل مشرتك لحساب نسبة شدة انبعاثات غازات الدفيئة هو كمية املعدن الساخن 

املنتج للعام ذي الصلة )بالطن املرتي(.

الشكل 9: شدة الطاقة لدى رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة

إن االرتفاعات اإلجاملية يف االنبعاثات املبارشة لغازات 
الدفيئة الناتجة عن عملياتنا ترتبط بصورة مبارشة بالزيادات 

يف إنتاج األملنيوم.

انبعاثات غازات الدفيئة

الشكل 10: االنبعاثات املبارشة )النطاق 1( لغازات الدفيئة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 )GWP( مالحظة: السنة األساسية للحساب هي عام 2014. قدرة االحرتار اإلجاملية
لثاين أكسيد الكربون وغاز امليثان )CH4( وأوكسيد النيرتوز )N2O( تستند إىل تقرير 

التقييم الثاين للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لسنة 1996. إن املعايري 
املستخدمة للتقدير هي بروتوكول غازات الدفيئة )اإلصدار املنقح( املعدة من قبل 

معهد املوارد العاملية ومجلس األعامل العاملي للتنمية املستدامة، ملحق املعهد 
الدويل لألملنيوم املعد لقطاع األملنيوم من قبل املعهد الدويل لألملنيوم )املعهد 
الدويل لألملنيوم، 2006( واملبادئ اإلرشادية للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري 

املناخ.

مالحظة: انبعاثات غازات الدفيئة املضمنة يف نسبة شدة االنبعاثات هي مبارشة 
)النطاق 1( وغري مبارشة )النطاق 2(. إن القياس املرتي املستخدم كعامل مشرتك 

لحساب نسبة شدة انبعاثات غازات الدفيئة هو كمية املعدن الساخن املنتج للعام ذي 
الصلة )بالطن املرتي(.

الشكل 11: شدة انبعاثات غازات الدفيئة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

14 تم الرجوع إىل املعهد الدويل لألملنيوم بصفته معيار املقارنة العاملي للقطاع.

باإلضافة إىل ما جاء أعاله، قمنا يف العام 2014 برتكيب ألواح 
للطاقة الشمسية يف منطقتنا السكنية بجبل عيل لتوفري مصدر 

للطاقة املتجددة للسكان. وتقوم هذه األلواح بتوليد ما يصل إىل 
90 كيلو واط من الطاقة كحد أقىص وقد خفضت من انبعاثات 

الكربون املرتبطة باستهالك الكهرباء من املنطقة السكنية، علامً أن 
وفورات الكربون املرتبطة باستهالك الكهرباء يف هذه املنطقة 

ما بني العامني 2014 و2017 بلغت حواىل 287 طناً من 
ثاين أكسيد الكربون.

لقد كان تعزيز استهالك الطاقة دامئاً محور اهتامم رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم حيث أن استخدام الغاز الطبيعي لتوليد 

الكهرباء يعد أحد أكرب التكاليف التي نتكبدها. ولكن يف العام 2017 
سجلنا زيادة صافية يف شدة استهالك الطاقة بسبب اإليقاف 
اإلجباري الحد التوربينات البخارية بغرض الصيانة. لقد حدث هذا 

التوقف من شهر يناير وحتى شهر مايو 2017 يف جبل عيل مام 
أدى إىل تراجع الكفاءة يف استهالك الطاقة الصافية القابلة 

للتسجيل ملدة خمسة أشهر.

يف العام 2017، بلغ إجاميل االنبعاثات املبارشة لغازات الدفيئة 
الناتجة عن عملياتنا للطن الواحد من األملنيوم مبا يف ذلك توليد 

الطاقة وتحلية املياه، ما يعادل 8.1 طن من غاز ثاين أكسيد الكربون 
للطن الواحد من األملنيوم، وهذا معدل أقل بحوايل 36 يف املائة 

عن املتوسط العاملي املقدر البالغ 12.7 طناً من مكافئ ثاين أكسيد 
الكربون لكل طن من األملونيوم14.
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15 تم الرجوع إىل املعهد الدويل لألملنيوم بصفته معيار املقارنة العاملي للقطاع.

نقوم يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بتوليد كامل للطاقة 
الكهربائية التي نحتاجها باستخدام محطات التوليد الخاصة بنا 

والتي تعمل بالغاز الطبيعي يف جبل عيل والطويلة. إال أننا أبرمنا 
اتفاقيات لتبادل الطاقة مع جهات الطاقة املختصة، حيث نقوم 

بتبادل الطاقة مع الشبكة العامة. وقد أُبرمت هذه االتفاقيات عىل 
أساس التبادل املتكافئ بصايف صفر، مام يعني أن نفس الكمية 

من الطاقة املوردة إىل الشبكة يتم إعادتها إىل اإلمارات العاملية 
لألملنيوم خالل أجل متفق عليه. ويف جبل عيل يتم تحقيق التبادل 

املتكافئ بصايف صفر بصفة يومية، بينام يف الطويلة يتم تحقيق 
التبادل املتكافئ بصايف صفر بصفة سنوية حيث تقوم مرافقنا يف 

الطويلة بتزويد الشبكة بالطاقة يف أوقات الذروة ومن ثم تعيد 
الشبكة الطاقة إىل الطويلة يف أوقات انخفاض الطلب. وعىل الرغم 

من التبادل الصفري للكهرباء، فإن معامالت انبعاث غازات الدفيئة 
املرتبطة بالطاقة من الشبكة تختلف عن تلك املرتبطة مبحطتي 

توليد الطاقة التابعتني لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم.

إن التغريات يف انبعاثات غازات الدفيئة غري املبارشة الواردة يف 
تقريرنا ناتجة عن الكمية اإلجاملية للطاقة املتبادلة واختالف ُمعامل 

انبعاثات غازات الدفيئة املطبق عىل الطاقة املستقدمة من الشبكة.

مالحظة: مصدر معامالت ومعايري االنبعاث املستخدمة يف االحتساب هي خاصة بالشبكة.

الشكل 12: االنبعاثات غري املبارشة )النطاق 2( لغازات الدفيئة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة

إن الهيدروكربونات املشبعة بالفلور هي مجموعة من الغازات 
الدفيئة القوية والناتجة عن عملية صهر األملنيوم. ويف العام 
2017 انخفضت انبعاثات الهيدروكربونات املشبعة بالفلور الناتجة 

من مصاهرنا للطن الواحد من ثاين أكسيد الكربون للطن الواحد 
من األملنيوم، إىل أدىن مستوياتها عىل اإلطالق بانخفاض بلغ 65 
باملائة مقارنة بالعام 2016. لقد شهدت انبعاثات الهيدروكربونات 

املشبعة بالفلور انخفاضاً ملحوظاً بسبب تطبيق برنامج للحد من آثار 
األنودات ما أدى إىل تحسني عملية تلقيم الحاويات ونظم املراقبة 

يف مصهرينا بالطويلة وجبل عيل.

وباإلضافة إىل ذلك فإن تقنية الصهر الجديدة التي تم تركيبها يف 
جبل عيل ساهمت بدورها يف هذا االنخفاض. وقد بلغت انبعاثات 

الهيدروكربونات املشبعة بالفلور الناتجة عن عمليات الرشكة 22 كيلو 
جرام من ثاين أكسيد الكربون املعادل للطن الواحد من األملنيوم 
املنتج يف العام 2017 )املتوسط العاملي لقطاع األملنيوم يف 

العام 2016 بلغ 380 كيلو جرام من ثاين أكسيد الكربون للطن(15. 
ويف مصهرنا األحدث بالطويلة، بلغت انبعاثات الهيدروكربونات 

املشبعة بالفلور 7 كيلو جرام من ثاين أكسيد الكربون للطن الواحد 
من األملنيوم املنتج.

الشكل 13: انبعاثات الهيدروكربونات املشبعة بالفلور بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة
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الشكل 15: انبعاثات أكاسيد النيرتوجني بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

الشكل 14: انبعاثات غاز الفلورايد بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

تنتج انبعاثات غاز الفلورايد من عملية صهر األملنيوم. وقد كانت شدة 
انبعاثات غاز الفلورايد من مصاهرنا أقل من املتوسط العاملي لقطاع 

األملنيوم منذ ما قبل عام 162014.

16 يف 2016 بلغ متوسط شدة انبعاثات غاز الفلورايد ما قبل التحميص 0.65 كيلوجرام للطن الواحد من األملنيوم وفقاً للمعهد الدويل لألملنيوم. للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع 

/http://www.world-aluminium.org/statistics/fluoride-emissions :إىل إحصائيات املعهد الدويل لألملنيوم

جودة الهواء

يوجد لدى الرشكة حزام أخرض يف موقع جبل عيل يتألف من منطقة 
فاصلة مزروعة حول محيط املوقع تشمل أنواعاً من النباتات قادرة 
عىل تحمل غاز الفلورايد، وقد تم اختيار األشجار الرتفاعها وقدرتها 

عىل امتصاص الغبار وتحملها للظروف املناخية القاسية بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وتتمثل األهداف الرئيسية من الحزام 

األخرض يف إيجاد نظام بيئي حول املوقع للمساعدة يف الحفاظ 
عىل جودة الهواء وإيجاد موطن طبيعي للنباتات والحيوانات الربية. 

كام أننا نعني خرباء دوليني إلجراء مسوحات دورية للتخضري بهدف 
املراقبة وإعداد التقارير حول تأثري انبعاثات غاز الفلورايد الناتج من 

عملياتنا واملرتبط بأي آثار عىل صحة النباتات. ويف حال رفع أي 
توصيات من الخرباء، يتم تطويرها إىل خطة عمل ومن ثم 

العمل مبوجبها.

تنتج أكاسيد النيرتوجني )NOx( بصورة رئيسية عن احرتاق الغاز 
الطبيعي يف محطات توليد الطاقة التابعة لنا. وتتأثر التغريات يف 
انبعاثات أكاسيد النيرتوجني بالزيادة يف إنتاج األملنيوم ومتطلبات 

الصيانة واإلجراءات املتعلقة بالكفاءة.

يف أواخر العام 2016 وبدايات 2017، شاركت رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم يف أول برنامج للمرسعات الحكومية بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة من خالل مرشوع مدته 100 يوم لتخفيض انبعاثات 
أكاسيد النيرتوجني بهدف املساهمة يف تحقيق رؤية اإلمارات 

2021 لتحسني جودة الهواء. وقد دخلنا يف رشاكة مع وزارة التغري 
املناخي والبيئة ورشكة جرنال إلكرتيك لتخفيض انبعاثات أكاسيد 

النيرتوجني من محطة توليد الطاقة التابعة لإلمارات العاملية 
لألملنيوم بنسبة 10 باملائة خالل 100 يوم. وبنهاية املرشوع يف 
فرباير 2017، حققنا انخفاضاً بنسبة 16 باملائة يف انبعاثات أكاسيد 
النيرتوجني )عن كامل ساعات التشغيل للسنة( من عمليات محطات 
توليد الطاقة التابعة لنا، وهو ما يعادل إزالة 450,000 سيارة من 

شوارع الدولة. تضمن مرشوعنا املبادرات الثالث التالية:

إجراء تحسينات عىل الكفاءة يف كل من جبل عيل والطويلة عرب 	 
تحسني عمليات الطاقة وبرامج الصيانة

تزويد أحد أنظمة االحرتاق يف توربني الغاز مبزلق لحقن املياه	 
تحسني وإدامة تبادل الطاقة بني محطة الطويلة وشبكة أبوظبي، 	 

مع تعزيز كفاءة استهالك الطاقة وتوفري 70.562 طن من 
ثاين أوكسيد الكربون.
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مالحظة: يتم احتساب االنبعاثات عرب مزيج من العينات املجمعة دورياً 
والتقديرات املوضوعة.

مالحظة: يتم احتساب االنبعاثات من التجميع الدوري للعينات.
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الشكل 16: انبعاثات أكاسيد الكربيت بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة
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تنبعث أكاسيد الكربيت )SOx( بصفة رئيسية من عملية التحليل 
الكهربايئ وإنتاج األنود. وتتأثر التغريات يف انبعاثات أكاسيد الكربيت 

بنسبة محتوى الكربيت يف املواد الخام املستخدمة لتصنيع 
األنودات املطلوبة خالل عملية التحليل الكهربايئ.

مالحظة: يتم احتساب االنبعاثات من التجميع الدوري للعينات.
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تلبي عمليات الرشكة بدولة اإلمارات العربية املتحدة حاجتها من 
املياه باستخدام مياه البحر فقط، حيث تقوم الرشكة بإنتاج املياه 

العذبة من مياه البحر يف محطتي تحلية املياه يف كل من الطويلة 
وجبل عيل. نقوم بإنتاج 3.75 مليون جالون )ما يعادل 17,000 مرت 
مكعب( من املياه يومياً يف الطويلة باستخدام عملية التناضح 

العكيس، أما محطة التحلية يف موقعنا يف جبل عيل فتنتج 30 
مليون جالون )ما يعادل 136,000 مرت مكعب( من املياه الصالحة 

للرشب واملياه املقطرة يومياً باستخدام عملية التقطري الرسيع 
متعدد املراحل لتحلية املياه. ونستخدم معظم هذه املياه بأنفسنا 

أثناء توليد الطاقة، إال أننا نقوم كذلك بتزويد املياه إىل عمالء 
خارجيني.

ويف الطويلة يتم استخدام مياه البحر، باإلضافة إىل عمليات تحلية 
املياه وتوليد الطاقة، يف عمليات التربيد املرتبطة بتوليد الطاقة. إن 

درجة حرارة هذه املياه ترتفع أثناء استخدامها، وتلجأ رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم إىل استخدام أبراج التربيد وحوض للتهوية 

لتخفيض درجة حرارة املياه قبل ترصيفها إىل البحر. فضالً عن ذلك، 
يتم استخدام مياه البحر لغسل ثاين أكسيد الكربيت )SO2(، حيث يتم 

استخراج غاز ثاين أكسيد الكربيت من االنبعاثات املرتبطة بعملية 
الصهر. يتم فرض مراقبة لصيقة عىل درجات الحرارة وامللوحة يف 

املياه التي يتم ترصيفها للحد من آثارها عىل البيئة البحرية.

املياه

الشكل 17: سحب وترصيف املياه بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

الشكل 18: املياه املعاد تدويرها واستخدامها بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة1

17 يتم إجراء مراجعات االمتثال عىل أساس شهري وال يتم تعميمها عىل السنة )املتوسط السنوي( حسبام يرد يف الجدول.  

مالحظة: 1. يتم استخدام عداد تدفق املياه لحساب الكميات. يتم استخدام املياه 
املسحوبة من البحر ليس إلنتاج األملنيوم فحسب ولكن أيضاً إلنتاج املياه الصالحة للرشب 

يف جبل عيل.

مالحظة: 1. بلغت نسبة املياه املعاد تدويرها واستخدامها 0.03 باملائة من إجاميل 
املياه املسحوبة للفرتة من 2014 - 2017
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نعمل عىل مراقبة نتائجنا اليومية بشكل الكرتوين ونقوم بإجراء 

اختبارات معملية دورية يف الطويلة وجبل عيل لضامن الحامية ضد 
اآلثار البيئية السلبية والتأكد من أن املياه املرصفة تستويف حدود 

االمتثال التي نلتزم بها، ويتم تقديم التقارير ذات الصلة بذلك إىل 
السلطات املحلية.

تؤكد النتائج من 2014 إىل 2017، أن الرشكة تلتزم عىل األغلب 
باملعايري املوضوعة من السلطات املحلية. ويف حال رصد تجاوزات 

بسيطة، يتم التحقيق فيها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة عىل 
الفور17. مل ترصد النتائج املستمدة من عمليات املراقبة لدينا أي آثار 

بيئية هامة مرتبطة بترصيف املياه من موقعينا بالطويلة وجبل عيل.

كام نقوم مبعالجة مياه الرصف الصحي وفضالت املياه الزيتية، 
ونستطيع تلبية احتياجاتنا من مياه الري للمناطق الخرضاء عن طريق 

استخدام هذه املياه.
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الشكل 19: ترصيف املياه حسب الكمية يف موقعي الرشكة بدولة اإلمارات العربية املتحدة1

مالحظة: 
1 ..)BOD( والطلب البيولوجي الكيميايئ عىل األوكسجني )TSS( وإجاميل الجزيئات الصلبة املعلقة )pH( تتضمن مقاييس املراقبة درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني
T( هو متوسط الفرق اليومي لدرجات الحرارة بني املياه املسحوبة واملرصفة حسب حدنا املحيطي.. 2 (
الرقم الهيدروجيني )pH( و)DO( تؤخذ من بيانات املراقبة اإللكرتونية املستمرة من أنبوب ترصيف مياه البحر املوجود يف موقعنا بالطويلة.. 3
)BOD( و)TSS( هي من نتائج التحليل املعميل للعينات املجمعة أسبوعياً من أنبوب ترصيف مياه البحر املوجود يف موقعنا بالطويلة.. 4
T( هي عبارة عن الفروقات بني درجة الحرارة )T1( عىل مسافة 1.500 مرت ودرجة الحرارة )T2( عىل . 5 T(و)DO( من نظام املراقبة اإللكرتوين، علامً أن ) يتم الحصول عىل بيانات )

مسافة 300 مرت من شاطئ موقعنا بجبل عيل. وتؤخذ بيانات الرقم الهيدروجيني )pH( و)DO( من مسافة 300 مرت من الشاطئ.
يتم توفري بيانات )BOD( و)TSS( من عمليات أخذ العينات اليدوية التي يتم إجراؤها يف نقاط الترصيف األربعة لدينا وفقاً ملتطلبات بلدية ديب. ومل يتم إجراء عملية قياس يف . 6

العامني 2014 و2015 لضخ مياه الرصف إىل البحر يف نقطة الترصيف بسبب القيود املفروضة عىل الوصول إىل هناك.
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18 إن قضبان التجميع هي الجزء الفوالذي من بطانة الخاليا، وتتشكل بطانة الخاليا املستهلكة من الكربون واألجزاء املقاومة للصهر.

مالحظة: 1. إن القيم الواردة تراكمية. إن النفايات غري الخطرة املكومة يف املوقع بالطويلة ناتجة عن خطط إعادة التطوير العالقة وبانتظار إزالتها من قبل املورد.

الشكل 20: النفايات حسب نوعها وطريقة التخلص منها يف الطويلة
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معاد تدويرها مجموع املخزون يف املوقع1تم طمرهاإجاميل النفايات غري الخطرة املتولدة
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لقد اعتمدنا يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم فلسفة “خفض- 
أعد االستخدام- أعد التدوير” بهدف الحد من إنتاج النفايات بقدر 
اإلمكان لجميع أنواع النفايات الناتجة لدينا، ولدينا هدف مستمر 

بإرسال صفر نفايات من العمليات إىل املكبات.

بالنسبة ملوقعنا بالطويلة، يحدث التباين يف إنتاج النفايات الخطرة 
نتيجة اإلنتاج املتقطع لبطانة الخاليا املســـتهلكة )SPL(. إن إزالة 

بطانة خاليا التحليل الكهربايئ ليست عملية مستمرة بل تتم عىل 
مراحل وفقاً لعمر الخلية. بالتايل فإن أرقام إنتاج النفايات تختلف 

بشكل ملحوظ من سنة إىل أخرى، ويف العامني 2015 و2016 تم إنتاج 
كميات أعىل من بطانة الخاليا املستهلكة )نفايات خطرة( وقضبان 

التجميع املرتبطة بها18 )نفايات غري خطرة(.

إنتاج النفايات و التخلص منها

معاد تدويرها مجموع املخزون يف املوقع1تم طمرهاإجاميل النفايات الخطرة املتولدة
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مالحظة: 1. إن القيم الواردة تراكمية. إن النفايات غري الخطرة املرتاكمة ترتبط غالباً بالقيود املوضوعة من جهة اإلرشاف البيئي بخصوص نوع النفايات ذي الصلة.

الشكل 21: النفايات حسب نوعها وطريقة التخلص منها يف جبل عيل
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بالنسبة ملوقع جبل عيل، متت إعادة تصنيف النفايات الناتجة عن 
عملية القضبنة19 من غري خطرة إىل خطرة من قبل جهات اإلرشاف 

البيئي يف ديب عام 2017. وقد انعكس ذلك يف انخفاض النفايات 
غري الخطرة وارتفاع النفايات الخطرة الناتجة لذلك العام.

انخفضت النفايات غري الخطرة التي تم التخلص منها يف املكبات يف 
العام 2016 حيث قامت جهة اإلرشاف البيئي بإعادة تصنيف النفايات 

الناتجة عن العمليات املختلفة من غري خطرة إىل خطرة، مام انعكس 
يف زيادة النفايات الخطرة التي تم التخلص منها يف العام 2017.

معاد تدويرها مجموع املخزون يف املوقع1تم طمرهاإجاميل النفايات الخطرة املتولدة
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19 إن نفايات عملية القضبنة هي النفايات الناتجة من محطة قضبنة الكربون أثناء إنتاج األنودات، وهي تتضمن الكربون املمزوج بالفوالذ والحديد ومواد الغسيل.
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إن النفايات الخطرة هي عبارة عن النفايات التي يُحتمل أن تؤدي إىل 
ترك آثار سلبية عىل صحة اإلنسان و/ أو البيئة يف حال عدم إدارتها 

بصورة مالمئة، وتنتج صناعة األملنيوم مجموعة من مواد النفايات 
الخطرة. ومن حيث الحجم، فإن النفايات الخطرة الرئيسية املرتبطة 

بعملية الصهر تتضمن:

بطانة الخاليا املســـتهلكة )SPL(: بعد عدة سنوات من التشغيل، 	 
يجب إزالة بطانة خاليا التحليل الكهربايئ واستبدالها.

الرغوة: كتلة من الشوائب التي تطفو عىل سطح األملنيوم 	 
املنصهر ويتم إزالتها الحقاً.

غبار الكربون: منتج ثانوي ينتج عن تصنيع األنودات املطلوبة 	 
لعملية التحليل الكهربايئ.

وتعمل الرشكة للعثور عىل استخدامات لهذه املواد بحيث ميكن 
االستفادة منها كمواد أولية لصناعات أو قطاعات أخرى.

تعد بطانة الخاليا املسـتهلكة )SPL( من املواد الخطرة بسبب 
محتواها التفاعيل وهي تتطلب مناولة حذرة للغاية أثناء التخزين 

والنقل. وتاريخياً، راكمت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم كميات 
كبرية من بطانة الخاليا املستهلكة يف املوقع وبحثت يف أثناء 

ذلك عن فرص إلعادة تدوير هذه املادة. وبفضل الرشاكات الناجحة 
التي أقمناها مع رشكات اإلسمنت والدعم الذي تلقيناها من هيئات 

ووكاالت البيئة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، فإننا نقوم حالياً 
مبعالجة بطانة الخاليا املستهلكة وتوريدها كمواد أولية بديلة 

لتصنيع اإلسمنت.

خالل ملتقى بعنوان “نحو إنتاج أنظف”، قام معايل وزير التغري 
املناخي والبيئة بدولة اإلمارات العربية املتحدة بتكريم رشكة 

اإلمارات العاملية لألملنيوم وخمس رشكات إسمنت إماراتية عىل 
عملها الرائد يف إعادة استخدام النفايات الصناعية من مصاهر 

االملنيوم يف تصنيع اإلسمنت. ومل يثمر هذا التعاون عن تخفيض 
اآلثار املحتملة املرتبطة بإدارة النفايات يف قطاع األملنيوم فحسب، 

بل أنه نجح أيضاً يف تخفيف اآلثار البيئية املرتبطة باستخراج املواد 
األولية لصناعة اإلسمنت.

تعترب رغوة األملنيوم من املواد الخطرة التي ميكن أن تطلق غازاً 
قابالً لالشتعال ومرضاً للصحة عند مالمستها املاء. ويف العام 2017 

تم إرسال جميع رغاوي األملنيوم الناتجة عن عملياتنا إىل مراكز 
إعادة تدوير متخصصة يف اإلمارات قادرة عىل استخالص األملنيوم 

من مواد الرغوة مع إنتاج فضالت ملحية.

تاريخياً كان يتم التخلص من هذه الفضالت امللحية يف مكبات 
النفايات؛ إال أن رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بدأت يف العام 

2016 تجميع هذه املادة يف موقعها بالطويلة. ويف سبتمرب 2016 
وقعت الرشكة اتفاقية طويلة األجل تقوم مبوجبها رشكة أخرى ببناء 

مصنع ملعالجة رغوة األملنيوم مع صفر نفايات إىل جانب مصهرنا 
يف الطويلة، ومن املتوقع أن يبدأ تشغيل املصنع خالل العام 2019 

حيث سيمكننا من إعادة تدوير كامل كمية الفضالت امللحية الناتجة.

يشكل غبار الكربون خطراً عىل الصحة يف حال استنشاقه أيضاً. ويتم 
يف موقعنا بجبل عيل استخدام معظم غبار الكربون الناتج يف 

مصنع قريب لإلسمنت كوقود بديل، أما يف الطويلة فقد تم إطالق 
تجربة إلعادة تدوير غبار الكربون يف العام 2017 كجزء من تطوير 

خطة إعادة تدوير طويلة األمد.

وعندما يبدأ تشغيل مصفاة الطويلة لتكرير األلومينا، سيتم إنتاج 
رواسب البوكسيت كنفايات مرتبطة بالعملية، ويعمل فريق البحث 
والتطوير لدينا حالياً عىل التعرف عىل االستخدامات وحلول إعادة 

التدوير املحتملة لهذه النفايات )يرجى الرجوع إىل القسم 6: 
التكنولوجيا واالبتكار لالطالع عىل دراسة حالة هذه(، ويف غضون 

ذلك فإننا نقوم بإعداد موقع تخزين خاص للتأكد من االحتواء 
املالئم لهذه املواد وفقاً ألفضل املامرسات املتبعة حالياً عىل 

مستوى العامل.

إن جميع نفاياتنا الخطرة يتم نقلها إىل مرافق مرخصة إلعادة التدوير 
أو مكبات للنفايات بدولة اإلمارات العربية املتحدة وفقاً للمتطلبات 

اإلرشافية.

النفايات الخطرة

تعمل رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم مع 
القطاعات األخرى بالدولة عىل تطوير فرص 

االقتصاد الدائري للمساعدة يف تحقيق 
أعىل معدل إلعادة تدوير النفايات وأدىن 

معدل للتخلص من النفايات يف املكبات بني 
املصاهر املامثلة. ونحن فخورون بالحلول 
التي توصلنا إليها لتمكيننا من إعادة تدوير 
كميات من بطانة الخاليا املستهلكة تفوق 

الكميات التي أنتجناها يف العام 2017، وهو 
يعد إنجازاً تاريخياً يف إدارة أحد النفايات 

الرئيسية الناتجة عن عملياتنا. ’

محمد الجوي
مدير - البيئة والنفايات

‘
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يف العام 2017 قمنا بإعادة تدوير كمية من بقايا تبطني 
الخاليا تفوق الكمية التي أنتجناها، حيث قمنا بإعادة تدوير 

ما مجموعه 43,463 طن مرتي من بقايا تبطني الخاليا، وهو 
رقم قيايس بالنسبة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم.

تم استخدام ما مجموعه 38,844 طن من قبل مصانع 	 
اإلسمنت بدولة اإلمارات العربية املتحدة ملعالجتها يف 

إنتاج اإلسمنت كامدة أولية بديلة ومصدر للوقود.
تم شحن ما مجموعه 4,619 طن إىل مرافق إلعادة 	 

التدوير يف اململكة املتحدة، وكانت هذه أول شحنة 
تصدير نرسلها مبوجب اتفاقية بازل. وقد مثل هذا الحجم 

5.73 باملائة من إجاميل املواد الخطرة التي تم نقلها 
إلعادة التدوير.

ونطمح يف العام 2018 إىل التخلص من الكمية املتبقية 
من بقايا تبطني الخاليا والبالغة 17,500 طن والحفاظ عىل 
مستوى صفر من املخزون يف األماكن املفتوحة. حيث 
أن ذلك يفي باسرتاتيجيتنا الخمسية إلدارة بطانة الخاليا 

املستهلكة والتي تهدف إىل تحويل بقايا تبطني الخاليا من 
نفايات غري مرغوب بها إىل مادة أولية قيمة لالستخدام 

يف صناعات وقطاعات أخرى بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة.

دخول بقايا تبطني الخاليا يف االقتصاد الدائري

دراسة حالة

الشكل 22: متوسط إنتاج بقايا تبطني الخاليا

الشكل 23: بقايا تبطني الخاليا املرسلة إلعادة تدويرها
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يتم إبالغ السلطات املحلية بكافة الحوادث البيئية كام يتم التحقيق 
فيها للحيلولة دون تكرارها.

منذ العام 2014، واجهنا عدداً من الحوادث البيئية البسيطة، والتي 
كانت يف معظمها حوادث صغرية متت السيطرة عليها ومتكنا من 

إصالحها بسهولة تامة ومل تؤد إىل أي آثار سلبية طويلة األمد.

يف العام 2016، تلقت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم إشعاراً 
مبخالفة من جهة اإلرشاف البيئي وهي بلدية ديب بخصوص انبعاثات 

أكاسيد النرتوجني من محطة توليد الطاقة يف موقعنا بجبل عيل20. 
وقد نتج التجاوز بسبب تقادم توربينات الغاز التي تم تركيبها قبل 

تطبيق لوائح االنبعاثات ذات الصلة يف إمارة ديب. وقامت الرشكة 
يف وقت الحق بعرض خطة عمل عىل جهة اإلرشاف البيئي تضمنت 

االستبدال التدريجي لتوربينات الغاز القدمية خالل مدة خمس 
سنوات ابتداء من 2017 ولغاية 2023. وتم تقديم االنبعاثات السنوية 

املتوقعة إىل بلدية ديب والتي أظهرت انخفاضاً تدريجياً حتى 
الوصول إىل االلتزام الكيل بحلول العام 2023. ومل تتلق الرشكة أي 

إشعار مبخالفة أدى إىل فرض أي غرامات مالية أو غري مالية.

الحوادث البيئية واستجابتنا لها

إشعار مبخالفة

20 قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2006 يف شأن نظام حامية الهواء من التلوث.

الشكل 24: الحوادث البيئية البسيطة
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منذ العام 2014، واجهنا حادثني بيئيني كبريين، وكان كالهام عبارة عن 
ترسب لوقود الديزل من األنابيب يف مواقعنا، وقد وقع الحادث األول 

يف أبريل 2015 بالقرب من محطة توليد الطاقة بالطويلة )حواىل 
100 مرت مكعب( ووقع الحادث الثاين يف شهر ديسمرب 2016 خلف 

أبراج التوريد يف الطويلة )حواىل 900 مرت مكعب(. وقد أدى كال 
حاديث الترسب إىل تلوث الرتبة واملياه الجوفية ولكنهام انحرصا يف 

املنطقة الكائنة ضمن حدود موقع الرشكة. وقد توصلت تحقيقاتنا 
إىل أن سبب الترسب يف كال الحالتني كان تآكل خطوط أنابيب الديزل 

املمددة تحت األرض.

استناداً إىل تقييم مفصل للموقع أجراه استشاريون خارجيون، 
قمنا بتطبيق نظام ضخ ومعالجة ملعالجة املياه الجوفية وتجريف 

الرتبة امللوثة. وتم رفع تقارير بتفاصيل كال التحقيقني واإلجراءات 
التصحيحية إىل الجهة اإلرشافية املعنية يف أبوظبي.

استجابة لكال الحادثتني وملنع تكرار هذا النوع من الحوادث يف 
املستقبل، قمنا بإطالق مرشوع لتحويل مسار خط أنابيب الديزل حيث 

استبدلنا كافة خطوط أنابيب الديزل املمددة تحت األرض بخطوط 
أنابيب جديدة فوق األرض. وبنهاية العام 2017 كان قد تم إنجاز 

أعامل متديد خط األنابيب بنسبة 95 باملائة، ومن املتوقع االنتهاء من 
األعامل بالكامل بحلول منتصف عام 2018.
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كجزء من عملية ترقية نظام اإلدارة البيئية مبوجب املعيار الدويل 
)أيزو 14001( يف العام 2017، أخذنا بعني االعتبار اآلثار املحتملة 

األوسع ملنتجاتنا من منظور الدورة الحياتية، وتضمن ذلك مراجعة 
احتامالت اآلثار السلبية من مصدر املواد ضمن سلسلة التوريد 

الخاصة بنا.

إن متطلبات الجودة املرتبطة باالستخدام النهايئ لجزء كبري من 
املعدن الذي ننتجه، عىل سبيل املثال يف قطاع السيارات حيث تعترب 
معايري السالمة صارمة للغاية، متنعنا من استخدام أي مصادر ثانوية 

لألملنيوم، مام يحد من فرصنا بإدماج املحتويات املعاد تدويرها 
يف اإلنتاج. إال أننا وضعنا أهدافاً بإعادة تدوير 100 باملئة من الخردة 
الناتجة عن عملياتنا واألملنيوم املسرتجع من رغوة األملنيوم حيث 

أن لدينا السيطرة عىل مستوى النقاء واملحتوى املرتبط بكيل 
هذين املصدرين.

إن الزيادة يف املواد الخام املستخدمة إلنتاج منتجات رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم تقابل الزيادة يف إنتاج األملنيوم.

يف العام 2017 تلقينا شكوى واحدة مرتبطة بعملياتنا بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة. حيث رصدت بلدية الرحبة املوجودة عىل مقربة 

من موقعنا بالطويلة أن الخزانات كانت تفرغ مياه الرصف بصورة 
غري قانونية بالقرب من منطقة ميناء خليفة. وأجرت رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم تحقيقاً شامالً وأكدت أن جميع املقاولني كانوا 

يستخدمون مزود خدمات مسجل لجمع والتخلص من مياه الرصف. 
ولكن مل يتمكن جميع املقاولني من التحقق من استخدام أنظمة 

تعقب املواقع )GPS( أو من التحقق من إعداد لوائح املخلفات عند 
نقاط الترصيف. وأوصت الرشكة بأن تقدم جهات التخلص من النفايات 
تأكيداً باستالم مياه الرصف من مزودي خدمات التخلص من النفايات 
املعتمدين. وباإلضافة إىل ذلك، أعدنا التشديد ملقاولينا العاملني 

يف إدارة مياه الرصف عىل توقعاتنا منهم بالقيام بأعاملهم بصورة 
مسؤولة. والحقاً لذلك مل تتلق الرشكة أي شكاوى متعلقة 

مبياه الرصف.

اإلرشاف عىل املواد الشكاوى والتظلامت

الشكل 25: املواد الخام املستخدمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة

21 يتم تعريف الدورة الحياتية عىل أنها مراحل متتالية ومرتابطة لنظام املنتج )أو الخدمة(، بدءاً من مرحلة رشاء املواد الخام أو التوليد من املوارد الطبيعية وصوالً إىل مرحلة التخلص 

النهايئ، وفقاً للمعيار الدويل ايزو 14001:2015
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تطبق الرشكة مبادرات عىل مستوى جميع مواقعها تهدف إىل 
حامية التنوع البيولوجي واملواطن الطبيعية املحلية.

إننا نعتمد جميعاً عىل األنظمة البيئية الصحية والفاعلة وندرك 
أهمية الدور الذي يؤديه التنوع البيولوجي يف الحفاظ عىل هذه 

األنظمة البيئية سواء يف الوقت الحارض أو لألجيال القادمة.

تقع مرافقنا يف الطويلة عىل مسافة حواىل كيلومرتين من محمية 
راس غناضة البحرية الوطنية، بينام يبعد موقعنا يف جبل عيل 

حواىل سبعة كيلومرتات عن محمية جبل عيل للحياة الفطرية. ويضم 
كال هذين املوقعني أحياداً هامة من الشعب املرجانية وأشجار القرم 

واألعشاب البحرية التي تدعم األنواع املهددة باالنقراض والتي 
يُعنى بالحفاظ عليها عىل املستوى الوطني والدويل.

توفر الشعب املرجانية مناطق لوضع البيوض للعديد من 	 
الحيوانات البحرية مبا يف ذلك أنواع األسامك ذات 

األهمية التجارية.

تعمل غابات أشجار القرم عىل حامية خط الساحل وتساعد يف 	 
تدوير املواد الغذائية وتدعم مزارع األسامك الساحلية.

تعترب سهول األعشاب البحرية حاضنات طبيعية هامة للعديد من 	 
األسامك وهي مصدر الغذاء الرئييس لألطوم والسالحف الخرضاء

من املحتمل أن ترتك عوادم تربيد املياه الصادرة عن محطات توليد 
الطاقة الخاصة بنا يف موقعي جبل عيل والطويلة آثاراً سلبية عىل 

البيئة البحرية، لذلك لدينا أنظمة مراقبة إلكرتونية ملياه البحر يف كل 
من الطويلة وجبل عيل، ونحرص عىل املراقبة املنتظمة للعوادم 

الصادرة من املوقع باستخدام خربات فنية مستقلة للتأكد من تقليل 
األثر السلبي لعملياتنا عىل البيئة. وكام أكدت دراسات املراقبة 

البيئية أن مرافقنا يف جبل عيل والطويلة ال تخلف أي آثار ضارة عىل 
محمية رأس غناضة أو محمية جبل عيل للحياة الفطرية .22.

22 املرجع: التقييم البيئي، التقرير السنوي لعام 2016، املرشوع رقم )DUBAL.001(، بتاريخ مارس 2017

التنوع البيولوجي
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يف ظل نظام اإلدارة البيئي لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم، 
تخضع أي خطط لتوسعة املوقع أو تغيريات تشغيلية إىل 

مراجعات بيئية للتأكد من إبقاء آثارنا عىل البيئة يف حدها األدىن 
ومن التزامنا باللوائح البيئية املعمول بها. يف العام 2013، 

قبل البدء بإنشاء مصفاة الطويلة لتكرير األلومينا، كشف تقييم 
لآلثار البيئية تجمعاً دامئاً لحيوانات الضب املرصي شائك الذيل 

)مدرج يف القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 
عىل أنه “معرض لالنقراض”( يف املنطقة املقرتحة لتخزين بقايا 

البوكسيت. وعىل إثر ذلك قمنا بوضع برنامج للنقل وتم 
نقل 19 ضباً مرصياً شائك الذيل إىل جزيرة صري بني ياس، 
وهي محمية طبيعية تقع عىل الساحل ومتلكها رشكة 

التطوير واالستثامر السياحي.

يف غينيا، قمنا بتطوير خطة إلدارة التنوع البيولوجي وفقاً 
ملعايري األداء الدولية، والتي تهدف إىل عدم التسبب يف 

أية خسارة يف التنوع البيولوجي. وقد قمنا بتعيني أخصايئ 
يف التنوع البيولوجي لإلرشاف عىل تطبيق إجراءات املراقبة 

والتخفيف الواردة يف هذه الخطة.

تعيش حيوانات شيمبانزي غرب أفريقيا، وهي من الحيوانات 
“املهددة باالنقراض من الدرجة األوىل” حسب القامئة الحمراء 

لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، يف املناطق املجاورة ملنجمنا 
يف غينيا، وعليه فقد قمنا باتخاذ ترتيبات بدعم من الحكومة 

الغينية لتمويل إنشاء موقع لحامية حيوانات الشيمبانزي يف 
املنطقة املعلنة حديثاً تحت اسم “منتزه موين بافينج الوطني”23. 

وسيعزز ذلك من حامية تعداد حيوانات الشيامنزي املتواجد 
واملهدد باالنقراض، وتجنب الخسارة املستقبلية املتوقعة 

لحيوانات الشيمبانزي بسبب اندثار موطنها الطبيعي.

من املحتمل أن تتقاطع منطقة املنجم والسكة الحديدية 
ومناطق امليناء التي منتلك امتيازها مع مواطن طبيعية حرجة 

مثل الغابات وأشجار القرم. وحرصاً عىل تجنب والحد من والتعويض 
عن أي آثار محتملة، فقد رصدت خطتنا إلدارة التنوع البيولوجي 

برامج رئيسية تعمل غينيا ألومينا كوربوريشن عىل تطبيقها. لقد 
قمنا بإعادة تشجري ما يزيد عن 60 هكتاراً من األرايض بأشجار 
القرم يف جزيرتني مأهولتني و10 هكتارات من الغابات بجوار 

املستوطنة السكنية الجديدة يف منطقة امتياز املنجم.

يعيش يف مياه اإلمارات نوعان من السالحف املدرجة عىل 
القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة وهام 

السالحف الخرضاء التي تصنف عىل أنها “مهددة باالنقراض” 
وسالحف منقار الصقر املصنفة عىل أنها “مهددة باالنقراض 

من الدرجة األوىل.” 

ويضع كال هذين النوعني بيوضهام عىل الشواطئ بالقرب 
من موقعينا يف الطويلة وجبل عيل، لذلك فإننا ندير برامج 
يف كال املوقعني ملراقبة وحامية مناطق أعشاشها. بدأنا 

يف الطويلة مراقبة تفقيس البيوض يف العام 2010، 
حيث نقوم بإعداد الشاطئ ملوسم التفقيس كل عام مبا 

يف ذلك نصب شباك للتأكد من توجه فروخ السالحف نحو 
البحر. لقد قمنا باستخدام الكامريات لتتبع مناذج تعشيش 
السالحف يف الطويلة عىل مدى العامني املاضيني، كام 

نجري معاينات يومية خالل موسم التفقيس إلزالة املخلفات 
التي يسحبها البحر إىل الشاطئ، حيث نجمع ما يقدر بعرشة 
أطنان من املخلفات كل عام من خالل عمليات اإلزالة اليومية 

خالل موسم التعشيش وعمليات التنظيف السنوية للشاطئ. 
وقد أكدت مراقبتنا نجاح تفقيس عدة مئات من السالحف 

عىل مدى السنوات السبعة املاضية يف الطويلة.

أما يف جبل عيل فإننا نسحب املياه املالحة ملحطتي 
التحلية وتوليد الطاقة، مام قد يؤدي إىل الحجز العريض 
للسالحف يف حجرات املياه التابعة لنا. ومنذ العام 2011، 

قمنا بتطوير مبادئ توجيهية شاملة إلجراء املعاينات 
املوقعية اليومية وإنقاذ السالحف املحتجزة. وقد نجحنا 
حتى تاريخه يف إنقاذ 22 سلحفاة خرضاء، ومتت إعادتها 

جميعاً إىل البحر بنجاح. وتؤخذ أي سالحف مريضة أو مصابة 
إىل وحدة تأهيل يف مدينة جمريا لتقديم الرعاية الالزمة 

لها ومن ثم إعادة إطالقها يف البحر بعد تعافيها.

حامية السالحف

دراسة حالة

https:// :23 للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة الخاصة برشكة غينيا ألومينا كوربوريشن عىل بوابة معلومات املشاريع التابعة ملؤسسة التمويل الدولية عرب الرابط

disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/24374
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سالمة موظفينا وصحتهم

هناك العديد من األخطار املحتملة واملرتبطة بإنتاج األملنيوم، 
مبا يف ذلك التعرض للكهرباء ذات الفولطية العالية والحقول 

الكهرومغناطيسية واملواد الخطرة واإلجهاد الحراري من العمل 
بالقرب من خاليا االختزال الساخنة ونقل املعدات الثقيلة.

إن السالمة هي عىل رأس قامئة األولويات بالنسبة لجميع العاملني 
يف اإلمارات العاملية لألملنيوم، أياً كان دورهم يف الرشكة. لذلك 

فإن معدل صفر إصابات لعاملينا ومقاولينا وجرياننا هو الهدف الوحيد 
املقبول بالنسبة لنا. نقوم بجمع البيانات لرصد األخطار الرئيسية 

القامئة يف مواقعنا واستبعادها بصورة نظامية من عملياتنا. تجتمع 
اللجنة التنفيذية للسالمة ربع سنوياً لوضع التوجيهات واألهداف 

وخطط العمل االسرتاتيجية ومناقشة بيانات األداء يف مجال السالمة 
ومراقبة سري العمل وتحديد الثغرات وعرض املستجدات يف مجال 

الصحة والسالمة.

نعتقد أن عمليات وإجراءات السالمة لوحدها ليست كافية، ونعمل 
بجد لغرس ثقافة السالمة يف مختلف قطاعات مؤسستنا بدءاً 

من جناح “اإلدارة العليا” وصوالً إىل طابق الورشة. تتحمل اإلدارة 
مسؤولية تشكيل واملساعدة يف إنشاء ثقافة حيث يعتني األشخاص 
بسالمتهم وسالمة كل من حولهم. ونعمل عىل تغذية هذه الثقافة 

بإجراء التدريبات وعمليات التدقيق وحمالت السالمة بصورة دورية.

كام قامت الرشكة بإنشاء إدارة متخصصة إلدارة األزمات واستمرارية 
األعامل، وقد طورنا خططاً وسياسات وإجراءات شاملة لالستجابة 

لحاالت الطوارئ واألزمات والتأكد من استمرارية أعاملنا.

وتحمل الرشكة عضوية لجان البيئة والصحة والسالمة يف كل من 
املعهد الدويل لألملنيوم ومجلس الخليج لألملنيوم.

نحمل شهادة بامتثالنا لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 
)OHSAS 18001(، ويف موقعنا بالطويلة تم اعتامدنا من اإلطار العام 

لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة املهنية. نقدم تدريبات يف 
مجال السالمة إىل موظفينا ومقاولينا ونجري عمليات تدقيق داخيل 

للسالمة بصورة دورية للتأكد من االمتثال بإجراءات السالمة.

خالل العام 2017، رفعت رشكة غينيا ألومينا كوربوريشن قيادتها 
املرئية واملحسوسة حيث أظهرت مستوى أعىل من املشاركة 

من جانب اإلدارة العليا يف األنشطة املوقعية اليومية مع الرتويج 
لهدف تحقيق صفر إصابات.
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قمنا بإطالق برنامجنا بعنوان “قواعد للحفاظ عىل الحياة” يف العام 
2016 لتحسني فهم عاملينا ومقاولينا وزوارنا لألخطار الحرجة التي 

تحيط بالسالمة يف مواقعنا. وتغطي القواعد التسعة: الترصيح 
بالعمل وعزل الطاقة والعمل يف األماكن املرتفعة وأعامل الرفع 

والتجهيز والعمل يف املساحات املحصورة والحواجز وإجراءات 
الحامية واملواد الخطرة واملواد املنصهرة وسالمة الهاتف املتحرك 

واللياقة للعمل. وقد تم تضمني قواعد الرشكة للحفاظ عىل الحياة 
يف التدريب التوجيهي لدى الرشكة، كام قمنا باستحداث وحدة 

إلزامية للتعلم اإللكرتوين حول “القواعد للحفاظ عىل الحياة” لجميع 
املوظفني يف العام 2017، وإجراء دورات إنعاش حول القواعد يف 

اجتامعات التوعية بإجراءات السالمة. 

أجرينا استبياناً بني املوظفني لقياس مستويات التواصل والفهم 
والتطبيق واالمتثال بالربنامج. وقد أكد هذا االستبيان أنه قد تم 

استقبال برنامج “قواعد الحفاظ عىل الحياة” بشكل جيد عىل مستوى 
الرشكة، حيث أبدت نسبة 91 باملائة من املستجيبني أن لديهم 

املعرفة بجميع القواعد التسعة. وقد تم الحقاً تأكيد نتائج االستبيان 
من خالل عملية تدقيق داخيل، و التي أظهرت مستويات عالية من 

االلتزام بقواعد الحفاظ عىل الحياة.

يف غينيا قمنا بتطوير نسخة منفصلة من “قواعد الحفاظ عىل 
الحياة” يف العام 2017. وتتضمن قواعد غينيا ألومينا كوربوريشن 

للحفاظ عىل الحياة إجراءات السالمة يف ظل خطر التفجري يف 
عمليات املنجم وهي عمليات غري موجودة بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

قواعد للحفاظ عىل الحياة

قواعد رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم للحفاظ عىل الحياة

الوصول إىل العمل

هل أنت الئق للعمل؟
قد السيارة بحذر للوصول 

بأمان

قبل بدء العمل

ثقف نفسك حول األخطار
اعزل الخطر

جهز كافة التصاريح

أثناء العمل

تفحص ما ييل:

تفحص ما ييل:

تفحص ما ييل:

احرتام ضوابط العمل
سالمة العمل يف األماكن املرتفعة

الحظ املامرسات السليمة للرفع
أوكسجني كايف؟

حافظ عىل صحتك مبا يف ذلك 
تناول املياه للحفاظ عىل لياقتك 

للعمل يف جميع األوقات

ال تستخدم هاتفك املتحرك أبداً أثناء 
القيادة

تعرف عىل الطريقة قبل العمل مع 
املواد الخطرة واملعادن املنصهرة

استخدم معدات الوقاية من 
السقوط للعمل عىل ارتفاعات 

تتجاوز 18 م

ال تعمل أبداً عىل معدات تعمل 
ما مل تتلق تدريباً عىل القيام 

بذلك

دامئاً اقرأ وافهم والتزم مبتطلبات 
ترصيح العمل

اتبع عمليات الرفع اآلمنة وال متش 
أبداً أسفل األحامل املعلقة

ال تقم بإزالة أو العمل بدون الحواجز 
والواقيات املالمئة

ال تدخل إىل منطقة محصورة بدون 
ترصيح واختبار الغازات
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واجهنا زيادة يف الحوادث املتعلقة بالسالمة خالل 
العامني 2014 و2015، الحقاً لالندماج الذي تم بني ديب لألملنيوم 

واإلمارات لألملنيوم لتشكيل رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم. 
وقد فرض هذا االندماج تحديات عديدة مثل إدارة عدد أكرب من 

العاملني والتكيف مع األنظمة الجديدة. لقد وقعت حالتا وفاة يف 
مواقع رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف الفرتة التي يغطيها 

هذا التقرير، إحداهام يف العام 2015 واألخرى يف 2016.

أما العام 2017 فقد سجلنا أدىن نسبة لإلصابات عىل اإلطالق يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة:

صفر وفيات يف أي عمليات خاضعة للرقابة	 
نسبة إصابات إجاملية قابلة للتسجيل تعادل 1.53 يف مليون ساعة 	 

عمل مقارنة بنسبة 2.16 يف مليون ساعة عمل للعام 2016، 
وتجدر اإلشارة إىل أن نسبتنا لإلصابات اإلجاملية القابلة للتسجيل 
كانت أدىن من معيار املقارنة العاملي لقطاع األملنيوم بنسبة 

60 باملائة24
نسبة وقوع إصابات مهدرة للوقت بلغت 0.04 يف مليون ساعة 	 

عمل مقارنة بنسبة 0.28 يف مليون ساعة عمل للعام 2016
بلغ عدد العاملني “غري الالئقني للعمل” 15 عامالً مقارنة بعدد 20 	 

عامالً يف العام 2016

نعزو هذا التحسن يف بيانات األداء املتعلقة بالسالمة إىل استحداث 
“برنامج التحول للتميز يف مجال السالمة” وقواعدنا الجديدة يف 

مجال السالمة وتعزيز أدوار ومسؤوليات مندويب السالمة لدينا.

يف العام 2017 ارتفعت نسبة اإلبالغ عن الحوادث وشيكة الوقوع 
بنسبة 95 باملائة، حيث تم اإلبالغ عن 172 حادث وشيك الوقوع يف 

املتوسط شهرياً مقارنة بعدد 88 إبالغ يف العام 2016. وقد جاءت 
هذه الزيادة نتيجة الحمالت الداخلية لتحسني اإلبالغ عن الحوادث 

وشيكة الوقوع كطريقة أمثل للتنبؤ بالحوادث املتعلقة بالسالمة 
والسامح باتخاذ اإلجراءات الالزمة لدرئها. 

يف العام 2017، كانت هناك إصابة جسيمة واحدة أدت إىل برت 
إصبع وحالة إصابة واحدة مهدرة للوقت متثلت يف كرس قدم أحد 

العاملني. وبعد تلقي املوظفني املعنيني العالج الطبي الالزم 
وتعافيهام من إصاباتهام، عادا إىل العمل يف نفس 

منصبيهام السابقني.

أداؤنا يف مجال السالمة

24 تم الرجوع إىل املعهد الدويل لألملنيوم بصفته معيار املقارنة العاملي للقطاع.

يُطلب من جميع مقاويل رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم االلتزام 
بعملياتها وإجراءاتها يف مجال الصحة والسالمة، ونقوم بإجراء 
معاينات وتدريبات دورية للتأكد من وفاء مقاولينا مبعايرينا. كام 

نجري تدقيقات ربع سنوية لسكن العامل التي يوفرونها لعاملهم.

إدارة املقاولني

بدعم من رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم، طبق مرشوع إنشاء مصفاة 

تكرير األلومينا برنامجاً محكامً للصحة 
والسالمة والبيئة والذي حقق نتائج 

إيجابية للغاية. ومام تجدر اإلشارة 
إليه برنامج القيادة املرئية من اإلدارة 

العليا يف الرشكة حول مبادرات 
االستدامة مثل مبادرة زراعة األشجار 

األصيلة يف املوقع. ’

ديب براون
يب بيه جيه يف إنفايرومنتال، 

مدير السالمة والصحة، 
مصفاة الطويلة لتكرير األلومينا

وضعت رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم معايري وأهداف عالية لألداء 

يف مجال الصحة والسالمة ودعمتنا 
طوال الوقت يف تحقيق تلك األهداف، 

كام قامت بالرتويج للمنهجية االستباقية 
يف اتخاذ اإلجراء حسبام تعكسه 

الجوالت األسبوعية لرصد املشاكل مبكراً 
ومعالجتها قبل أن تؤدي إىل وقوع 

حوادث، وهو ما يعمل عىل نرش بيئة 
إيجابية حيث يتم استخدام املالحظات 

والدروس املستفادة يف مجال السالمة 

لتمكني عملية التحسني املستمر. ’

ويرنر بينار
رشكة هاتش - الصحة والسالمة يف املرشوع، 

مصفاة الطويلة لتكرير األلومينا، 
مرشوع دمج الطاقة والبخار

‘

‘
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مالحظة: 

الشكل 26: األداء يف مجال السالمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة6

يتم احتساب نسبة اإلصابات اإلجاملية القابلة للتسجيل لكل مليون ساعة عمل. وبالنسبة لنسبة اإلصابات القابلة للتسجيل، فأن نوع اإلصابات يتضمن حاالت الوفاة، واإلصابات . 1
املهدرة للوقت، وإصابات العمل املحصورة واملرض، واإلصابات التي تطلب عالجاً طبياً، علامً أن األمراض املتعلقة بالحرارة يتم تضمينها يف نسب اإلصابات.

مل تبدأ أعامل اإلنشاء املبدئية يف مصفاة الطويلة لتكرير األلومينا إال مع بداية العام 2015.. 2
نسبة األيام الضائعة والحوادث وشيكة الوقوع تتضمن كافة املوظفني واملقاولني املشاركني يف العمليات والصيانة والهندسة.. 3
ارتبطت حالة وفاة عامل ذكر واحد يف العام 2015 مبرشوع إعادة إنشاء موقع مهجور )مقاول خاضع لإلرشاف غري املبارش(.. 4
وقعت حالة وفاة عامل ذكر يف العام 2016 بالطويلة )مقاول خاضع لإلرشاف املبارش(.. 5
مل تسجل لدينا أي إصابات يف صفوف اإلناث للفرتة املمتدة من 2014 ولغاية 2017.. 6
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الشكل 27: األداء يف مجال السالمة يف غينيا
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مالحظة:
يتم احتساب نسبة اإلصابات اإلجاملية القابلة للتسجيل لكل مليون ساعة عمل. . 1

وبالنسبة لنسبة اإلصابات القابلة للتسجيل، فإن نوع اإلصابات يتضمن حاالت الوفاة، 
واإلصابات املهدرة للوقت، وإصابات العمل املحصورة، واإلصابات التي تتطلب عالجاً. 

مل يتم تصنيف بيانات نسبة اإلصابات اإلجاملية القابلة للتسجيل يف غينيا ألومينا 
كوربوريشن حسب الجنس.

استناداً إىل البيانات التي تم جمعها، مل تقع أي إصابات يف صفوف املوظفني . 2
املبارشين لدى غينيا ألومينا كوربوريشن ومقاوليها خالل العام 2014.

نجري يف العادة تحقيقات داخلية مستقلة بعد وقوع أية حوادث 
خطرية للتعرف عىل السبب ولرصد الفرص املتاحة لخفض مخاطر 

تكرارها، ونحرص عىل تعميم الدروس املستفادة عىل كامل فريق 
العمل، حيث نقوم بتصنيف أنواع العمل استناداً إىل تصنيف املخاطر 

ونحرص عىل التأكد من أن العامل الذين يقومون باملهمة لديهم 
اللياقة املطلوبة ملضاهاة شدة العمل وصعوبته. كام نقوم 

مبناقشة طريقة العمل وتخطيط العمل مع املقاولني بالتفصيل 
ونطرح أسوأ االحتامالت يف تقييمنا للمخاطر.

متلك الرشكة مرافق سكنية يف جبل عيل تتسع لـ 2,000 عامل. 
ويعمد فريق السالمة لدينا إىل إجراء تدقيقات ومعاينات منتظمة 
للتأكد من سالمتهم ورفاهيتهم. ويف العام 2016 قمنا بتوسيع 

نطاق إحصائياتنا للسالمة لتشمل أي إصابات أو حوادث يف املنطقة 
السكنية مثل اإلصابات الرياضية. واستجابة لعدد غري متوقع من 

هذه اإلصابات التي تم تسجيلها يف العام 2016، قمنا بزيادة عدد 
املعاينات ونظمنا سلسلة من ورش العمل املتعلقة بالسالمة. 
ونتيجة لذلك شهد عدد اإلصابات يف املنطقة السكنية للرشكة 

خالل العام 2017 انخفاضاً بنسبة 70 باملائة.

يف غينيا قمنا بتسجيل عدد كبري من الحوادث خالل العام 2016، 
واستجابة لذلك عمدنا إىل زيادة عدد عمليات التدقيق املتعلقة 
بالصحة والسالمة والتدريبات يف مجال الصحة والسالمة والبيئة 

عىل مستوى مرشوع غينيا ألومينا كوربوريشن بأكمله. وبالنتيجة، 
انخفضت نسبة اإلصابات اإلجاملية القابلة للتسجيل يف صفوف 

عاميل غينيا ألومينا كوربوريشن بنسبة 24 باملائة يف العام 2017 
مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة للمقاولني، فقد انخفضت نسبة 

إن عاملينا هم العنرص األهم يف اإلصابات اإلجاملية القابلة للتسجيل بنسبة 67 باملائة.
أعاملنا وسالمتهم ورفاهتهم هي 

عىل رأس قامئة أولوياتنا. نشعر بالفخر 
حيال اإلحصائيات املقارنة املستقلة 

التي تضع اإلمارات العاملية لألملنيوم 
يف مصاف الرشكات العاملية الرائدة 
يف مجال السالمة عىل صعيد قطاع 

األملنيوم الدويل. ’

رونالد أويت
مدير إدارة السالمة

إن غينيا ألومينا كوربوريشن ملتزمة التزاماً 
عميقاً بالحفاظ عىل سالمة مواقع عملها 

ألنه يف نهاية اليوم، وسواء كانوا يف 
فريق اإلنشاء أو العمليات أو املكتب 

األمامي أو الخلفي، يتعني أن يعود الجميع 

إىل منازلهم ساملني.’

أسيساتا بيفوجوي
املدير العام )غينيا ألومينا كوبوريشن(

‘

‘
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لقد أطلقنا “برنامج التحول نحو التميز يف مجال السالمة” الخاص 
بنا يف العام 2017، والذي يهدف إىل إدماج ثقافة السالمة يف 
جميع قطاعات املؤسسة. نسعى إىل التشديد عىل أن السالمة 

هي شأن الجميع ونحرص عىل إزالة أي آثار لعقلية “هذا ال 
ينطبق عيل.”

كجزء من “برنامج التحول نحو التميز يف مجال السالمة”، قمنا 
بتطوير برنامج للقلوب والعقول تحت عنوان “أهتم بالسالمة” 

)أنظر دراسة حالة أدناه(. وسيتم إطالق املرحلة الثانية من هذه 
الحملة تحت عنوان “كيف أهتم” خالل العام 2018. وستتضمن 

هذه الحملة نرش قواعد السالمة واملخاطر والتحديات باستخدام 
األساليب البرصية يف معظم الحاالت من بينها امللصقات 

والعروض التوضيحية وحمالت السالمة.

وباإلضافة إىل حمالتنا، نقدم تدريبات متعلقة بالسالمة تتضمن: 
دورة تعريفية بنواحي السالمة للموظفني الجدد، وتقييم 

وتحليل املخاطر، ودورة حول األخطار الكهربائية يف غرف الخاليا 
واملعادن املنصهرة، واختبارات الغاز والغالف الجوي، ورصد 
األخطار واإلبالغ عنها، والتدريب األسايس يف مجال السالمة 

والصحة املهنية، والتوعية باألماكن املحصورة، والسالمة أثناء 
العمل يف األماكن املرتفعة، والسالمة يف معدات وعمليات 

الرفع، والتحقيق يف الحوادث واإلبالغ عنها، ومبادئ 
معاينات السالمة.

يف العام 2017، ارتفع عدد موظفينا الذين تلقوا تدريبات يف 
مجال السالمة يف موقعينا بالطويلة وجبل عيل مقارنة 

بالعام 2016.

ثقافة السالمة لدينا

الشكل 28: التدريبات يف مجال السالمة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة
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تستهدف حملة “أهتم بالسالمة” جميع العاملني 
واملقاولني والزوار، وتم إطالقها يف العام 2017 لتعميق 
مبدأ السالمة كقيمة أساسية لدى رشكة اإلمارات العاملية 

لألملنيوم. وقد تضمنت الحملة حتى اليوم قيام 20 من 
موظفي الرشكة بتوضيح أسباب اهتاممهم بسالمتهم 

الخاصة، بدءاً بالعضو املنتدب والرئيس التنفيذي. ويعكس 
العديد من املشاركني حساً باملسؤولية تجاه أفراد أرسهم، 

والحملة مصممة لجعل الجميع يفكر حول األسباب التي 
تدعوهم إىل أن يكونوا مسؤولني عن أنفسهم واألشخاص 

املحيطني بهم. ويف جزء إضايف ملحق بالحملة، قام قادة 
السالمة يف الرشكة بتوضيح املبادرات التي يعملون عليها 

يف مجال السالمة. تم الرتويج للحملة من خالل امللصقات 
والالفتات الخارجية وعرب مقاطع الفيديو ويف املحطات 

ويف االجتامعات املنعقدة عىل مستوى الرشكة.

حملة “أهتم بالسالمة”

دراسة حالة

يف غينيا ألومينا كوربوريشن، ارتفعت نسبة التدريبات املوقعية 
يف مجال الصحة والسالمة والبيئة بنسبة 84.4 باملائة خالل 

العام 2017 مقارنة بالعام 2016. وينشأ أحد أهم املخاطر 
املحيطة بالسالمة بالنسبة لنا من حركة سري املركبات حول 

منطقة املرشوع. يف العام 2017، قمنا بإطالق حملة للتوعية 
بالسالمة يف الشوارع ودربنا السائقني التابعني ملقاولينا عىل 

القيادة اآلمنة. كام قمنا بتطوير خطة إلدارة صحة وسالمة 
املجتمع للمساعدة يف نرش الوعي والتخفيف من أي آثار 

تلحق باملجتمعات املجاورة من ناحية الصحة والسالمة، مبا يف 
ذلك التوعية بتعاطي الكحول واملخدرات والتعامل مع لدغات 

األفاعي. كام تعمل غينيا ألومينا كوربوريشن عىل تطوير خطة 
للجاهزية واالستجابة للطوارئ.

سالمة العامل واملجتمع يف غينيا ألومينا كوربوريشن25 

https:// :25 للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة الخاصة برشكة غينيا ألومينا كوربوريشن عىل بوابة معلومات املشاريع التابعة ملؤسسة التمويل الدولية عرب الرابط

disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/24374
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ننظر إىل مسألة إدارة الصحة املهنية كعنرص رضوري وأسايس 
لصحة وسعادة قوتنا العاملة. وتتضمن املخاطر الرئيسية 

عىل الصحة املهنية يف الرشكة أخطاراً جسدية مثل الضوضاء 
واالهتزازات واإلجهاد الحراري وامللوثات املحمولة بالهواء مثل 

غاز الفلورايد وبقايا قطران الفحم. نقوم بإجراء فحوصات طبية 
للتشخيص املبكر ألي أعراض متعلقة بالصحة املهنية قد يعانيها 

أحد أفراد قوتنا العاملة. وخالل العام 2017، أجرينا ما مجموعه 
2,681 تقييامً صحياً بنسبة حضور بلغت 98 باملائة.

يف حال منع أي موظف من القيام بوظيفته االعتيادية بسبب خطر 
عىل الصحة املهنية أو حالة طبية، فإنه يصبح جزءاً من برنامج رشكة 

اإلمارات العاملية لألملنيوم للتأهيل والعودة إىل العمل حيث نجد 
له عمالً بديالً مالمئاً يف وظيفة أخرى إما بصفة مؤقتة أو دامئة إذا 

لزم األمر.

خالل العام 2017، كان لدينا 8 حاالت أمراض مهنية بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وكانت جميعها عبارة عن حاالت مرضية متعلقة 

بالحرارة. وقد انخفضت نسبة األمراض املهنية بنسبة 41 باملائة 
من 0.576 يف العام 2016 إىل 0.341 يف العام 2017. كام شهدت 

نسبة األمراض املهنية تحسناً مستمراً كل عام منذ 2014 حيث 
نقوم بتحليل النتائج من العام السابق وتطبيق مبادرات جديدة يف 

كل عام. ويف العام 2017، قمنا برتكيب حجرات تربيد إضافية يف 
مناطق االختزال ومحطة توليد الطاقة، كام عمدنا إىل رفع عدد 

الجوالت التفقدية ملعاينة املرافق مثل موزعات املياه التي تعد 
رضورية للوقاية من األمراض املرتبطة بالحرارة.

إدارة الصحة املهنية

قمنا يف العام 2017 بإطالق برنامج ملساعدة املوظفني 
والذي يقدم املشورة والنصائح القانونية واملالية وخدمات 

التدخل يف األزمات لجميع موظفينا وأفراد أرسهم الذين 
يعيلونهم. تم تزويد هذه الخدمة من قبل طرف خارجي وهي 
محاطة بالرسية التامة وال يتم إرسال أي معلومات إىل رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم. ويستطيع املوظفون وعائالتهم 

طلب مشورة قصرية األمد بخصوص القضايا العاطفية مثل 
القلق واالكتئاب واإلجهاد والحزن والخالفات يف العالقة، كام 

ميكنهم طلب النصيحة من مستشار قانوين أو مايل حول 
مسائل مثل الطالق وتخطيط الرتكات والوصايا وتخطيط التقاعد 

ووضع املوازنات والديون.

“برنامج مساعدة املوظفني”

دراسة حالة

الشكل 29: نسبة االمراض املهنية بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة

مالحظة: 1. يتم احتساب نسبة األمراض املهنية لكل مليون ساعة عمل. جميع حاالت 
األمراض املهنية هي عبارة عن أمراض مرتبطة بالحرارة. مل يتم اإلبالغ عن أي نوع آخر 

من األمراض املهنية.

نقر بالدور الحيوي الذي يلعبه 
املوظفون يف نجاح مؤسستنا، لذلك 

فإن العناية ليس بصحتهم فحسب 
بل كذلك بعافيتهم البدنية الشاملة 

يبقى محور تركيزنا واهتاممنا. ’

د. بيرت جونسالفيس
الرئيس التنفيذي الطبي
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باإلضافة إىل ذلك، قمنا باستحداث برنامج للتأقلم يهدف إىل 
التعريض التدريجي للموظفني املستجدين وأولئك العائدين من 

اإلجازة السنوية أو اإلجازة املرضية للحرارة. وتتوفر املرشوبات 
التعويضية عن األمالح املعدنية يف جميع املواقع ويوجد ممرض/ 

ممرضة خصيصاً للمساعدة يف اإلشكاالت املتعلقة بالحرارة 
واملراقبة يف املناطق التي تتميز بنسبة أعىل من املخاطر 

مثل خطوط اإلنتاج. وخالل العام، قمنا باستحداث قفازات للتربيد 
ومستشعرات لدرجة الحرارة والرطوبة ونبض القلب لتعزيز مستوى 

ترطيب الجسم والحالة الصحية لقوتنا العاملة.

تغلب عىل الحرارة

أطلقت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم مبادرة “تغلب عىل الحرارة” 
بهدف الوقاية من اإلصابة باألمراض املرتبطة بالحرارة. وتهدف 

املبادرة إىل تحفيز املوظفني عىل الوصول إىل أماكن عملهم 
وهم الئقني بدنياً وحاصلني عىل كفايتهم من املياه والبقاء كذلك 

طيلة مناوبة عملهم. وقد تراجع عدد الحاالت املرضية املرتبطة 
بالحرارة مبعدل الثلث يف العام 2017 مقارنة بالعام 2016 لتنخفض 

من 12 حالة إىل 8 حاالت. وتتمثل األسباب الرئيسية لألمراض املرتبطة 
بالحرارة يف نقص السوائل يف الجسم )dehydration( وتأخر العامل 

يف اإلبالغ عن األعراض. وقد قمنا بتطبيق برنامج ملراقبة مستوى 
سوائل الجسم للتغلب عىل هذه األسباب، إال أن انخفاض معدالت 

املشاركة يبقى تحدياً يف هذا املجال. وسيستمر العمل، يف العام 
2018، عىل إطالق املزيد من حمالت التوعية حول كيفية إبقاء الجسم 

مرطباً وسيتم إدراج املشاركة اإللزامية يف برنامج مراقبة ترطيب 
الجسم يف بداية ومنتصف املناوبة يف برنامج األداء 

الفردي للموظف.

برنامج اللياقة للعمل 

افتتحنا يف العام 2017 مركزاً طبياً جديداً يف الطويلة لتحسني 
خدماتنا الطبية املقدمة إىل موظفي الرشكة ومقاوليها يف 

مجاالت االستجابة للطوارئ الطبية والرعاية الصحية األولية والتوعية 
بالصحة والسالمة املهنية. وتعد لياقة قوتنا العاملة ألداء مهامها 

من أولويات الرشكة ويخضع جميع موظفيها دورياً إىل فحوصات 
طبية شاملة باإلضافة إىل فحوصات خاصة عند الحاجة.

ضامن الرفاهية ملوظفينا

أسبوع الصحة

تستمر املبادرات الصحية مثل حمالت التربع بالدم والفحوصات الطبية 
عىل مدار العام، وتبلغ ذروتها يف أسبوع الصحة السنوي الذي تم 

تنظيمه آخر مرة يف أكتوبر 2017، وقد شارك قرابة 1,200 موظف يف 
هذه املبادرة التي قدمت لهم لقاحات ضد االنفلونزا وجلسات توعية 

إلدارة اإلجهاد وفحوصات طبية وجلسة محادثة حول التدخني والربو 
وجلسات اليوجا ودورة تعريفية بربنامج مساعدة املوظفني.

قام ما يزيد عن 250 من موظفي رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة بالتربع بالدعم يف مواقعنا إىل 

بنوك الدم املحلية خالل العام 2017. وباإلضافة إىل ذلك، شارك قرابة 
800 موظف من جبل عيل والطويلة يف ماراثون امليش خالل حملة 

“اتحدوا من أجل السكري.”

ويف بويك التي متارس غينيا ألومينا كوربوريشن أعاملها فيها، 
تتضمن األمراض الرئيسية التي تؤثر عىل السكان املحليني املالريا 
واإلسهال والسل والتيتانوس وأمراض الجهاز التنفيس )مثل الربو 

والتهاب الشعب الهوائية( باإلضافة إىل فريوس العوز املناعي 
البرشي )أتش آي يف(/ متالزمة نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(.

قامت غينيا ألومينا كوربوريشن بإطالق حمالت للتوعية الصحية 
وقدمت تدريبات طبية أساسية ملا يزيد عن 175 مجتمعاً محلياً حول 

اإلسعافات األولية والصحة الشخصية واملالريا وفريوس أتش آي 
يف/ اإليدز وصحة األم ورسطان الثدي. ويف اليوم العاملي لإليدز 
لسنة 2017، قمنا باملساعدة يف حمالت ضد فريوس أتش آي يف/ 

اإليدز يف مواقعنا يف كوناكري وكمسار وتينجويلينتا بالتعاون مع 
غرفة مناجم غينيا.

خالل أزمة انتشار فريوس اإليبوال، قامت غينيا ألومينا كوربوريشن 
بدعم برنامج التوعية لصندوق الطفل التابع لألمم املتحدة للتخفيف 

من انتشار املرض يف غينيا. كام قمنا مبساعدة منظمة الصحة 
العاملية يف السيطرة عىل أزمة اإليبوال بزيادة القدرة االستيعابية 

ملرافق الرعاية الصحية يف منطقة مرشوعنا. وعىل املستوى 
الوطني، قمنا أيضاً بإنشاء أول مركز طبي متخصص يف فقر الدم 

املنجيل يف غينيا.

املشاركة يف األنشطة الصحية املجتمعية
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االنخراط يف مجتمعاتنا

ندرك أن أنشطتنا قد تخلف آثاراً إيجابية وأخرى سلبية للمجتمعات 
املحلية املتواجدة يف مناطق عملنا، لذلك فإننا نعمل عىل بناء 

برامج للمشاركة االجتامعية تهدف إىل تحقيق أثر إيجايب 
عىل املجتمع.

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، يعمل لدى رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم فريق للمسؤولية االجتامعية والذي يتوىل 

إدارة االستثامرات املجتمعية والرعاية واملبادرات؛ فقد قمنا يف 
العام 2017 بتنظيم 21 فعالية يف مجال املسؤولية االجتامعية.

هناك احتامل أن تخلف عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن آثاراً 
جسيمة عىل أولئك الذين يقيمون ويعملون يف مناطق مرشوع 
التعدين التابع لنا ومن حولها؛ ولذلك فقد أعددنا دراسة تفصيلية 

لآلثار البيئية واالجتامعية للمرشوع وفقاً ملعايري األداء املوضوعة 
من قبل مؤسسة التمويل الدولية ومتطلبات الحكومة الغينية. 

كام سعينا إىل تجنب التأثريات املتعددة عىل املجتمعات املحلية 
أينام أمكننا ذلك. وعندما ال يكون ذلك ممكناً، فإننا نضع خططاً 

للحد و/ أو التعويض عن أي آثار سلبية عىل الصعيد االجتامعي 
واالقتصادي. متت إدارة جميع عمليات رشاء األرايض والتعويض 

وإعادة التوطني وفقاً لإلطار العام املوثق )الذي تم إعداده أيضاً 
وفقاً ملعايري األداء املوضوعة من مؤسسة التمويل الدولية( 

والتي يتم توفريها للجمهور عرب املوقع اإللكرتوين 
ملؤسسة التمويل الدولية.

لدينا أكرث من 25 أخصايئ يدعمهم العاملون امليدانيون الذين 
يعملون مع املجتمعات التي يحتمل أن تتأثر بعملياتنا. كام قمنا 
ببناء املدراس ومراكز الرعاية الصحية وحفر اآلبار وقدمنا العالج 

الطبي وطورنا أنظمة الري لتنمية الزراعة.

قمنا بنرش إجراء رسمي لرفع الشكاوى من املجتمع لعملياتنا بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف العام 2017، والذي يتيح الوصول 

بسهولة إىل أي مجتمع محيل ويسمح لنا كمؤسسة باملعالجة 
الفورية ألي شكاوى يتم رفعها. يحدد اإلجراء املذكور آلية استالم 

الشكاوى وتوثيقها ومعالجتها، وقد تم نرشه عىل بوابة املوظفني 
وتم إدراج رقم الهاتف املخصص الستقبال املكاملات من املجتمع 

يف موقعنا اإللكرتوين باللغتني اإلنجليزية والعربية.

يف العام 2017، تلقينا شكوى تظلمية واحدة من بلدية الرحبة تفيد 
بأن البلدية قد رصدت شاحنات تقوم بتفريغ مياه الرصف بصورة غري 
قانونية بالقرب من منطقة ميناء خليفة بأبوظبي. وقد تم التحقيق 

يف هذه الشكوى من قبل إدارة البيئة الداخلية لدينا )يرجى الرجوع 
إىل القسم 4: اإلرشاف البيئي(.

شكلت غينيا ألومينا كوربوريشن لجنة إلعادة التوطني بهدف العمل 
مع املجتمعات املتأثرة عىل مدى عملية تخطيط وتطبيق إعادة 

التوطني. وخالل العام 2017، تم إجراء ما يزيد عن 1,500 مشاورة مع 
أفراد املجتمعات املحلية. كام وضعنا عملية محددة لرفع الشكاوى 
من املجتمع، والتي تتم متابعتها بواسطة برنامج إلدارة املتعاملني 

والذي أثبت أنه ذو فائدة كبرية أثناء عملية إعادة التوطني.

تعمل غينيا ألومينا كوربوريشن عىل تطوير خطة إلغالق املناجم 
وإعادة تأهيلها26، والتي سيتم تحديثها دورياً بالتشاور مع 

املجتمعات املحلية والجهات املعنية. وستتم إعادة تأهيل 
املناطق التي تم تعدينها مع تقدم أعامل التعدين بصورة مستمرة. 

وسيتضمن إغالق املناجم مخصصات لتكاليف اإلغالق للتأكد من اإلغالق 
الفوري واستمرارية إغالق املنجم وتكاليف التفكيك واإلصالح.

آلية رفع الشكاوى من املجتمع

“إن االنخراط يف مجتمعاتنا ال يلبي 
مسؤوليتنا االجتامعية فحسب، بل هو أيضاً 

أمر منطقي متاماً من الناحية التجارية. 
نفخر بأن نكون نشطني يف املجتمعات 

التي نعمل ضمنها. ’

خالد بوحميد
نائب رئيس أول

العالقات الحكومية

‘

26  للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة الخاصة برشكة غينيا ألومينا كوربوريشن عىل بوابة معلومات املشاريع التابعة ملؤسسة التمويل الدولية عرب الرابط: 

https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/24374
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نحرص يف اإلمارات العاملية لألملنيوم عىل تشجيع موظفينا عىل 
التطوع بوقتهم وخرباتهم إلفادة املؤسسات الرشيكة والربامج 
واملؤسسات املجتمعية غري الهادفة إىل الربح. كام نشارك يف 

برامج التنمية االجتامعية ونرشك موظفينا يف هذه األنشطة 
لزيادة الوعي وإتاحة الفرصة للمشاركة املبارشة يف املجتمع. 

ولهذا الغرض، قمنا بإنشاء نادي املسؤولية االجتامعية لرشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم وهو مفتوح ألي من موظفي الرشكة 

الذين يرغبون بالتطوع بوقتهم يف مشاريع املسؤولية االجتامعية 
سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها. ويعمل نادي املسؤولية 

االجتامعية عىل تنسيق جميع األنشطة والفرص التطوعية وضامن 
اعتامد منهجية ُمحكمة تجاه األنشطة التطوعية. ومبجرد التحاقهم 

بالنادي، يستطيع موظفي الرشكة تحديد مجاالت اهتاممهم 
الخاصة ضمن أنشطة املسؤولية االجتامعية ويتم تشجيع أعضاء 

النادي عىل مشاركة األفكار والفرص يف مجال املسؤولية 
االجتامعية. يف العام 2017، شارك 1,436 متطوعاً من رشكة اإلمارات 

العاملية لألملنيوم يف مبادرات تحسني املجتمع بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

التطوع

العدد اإلجاميل للمتطوعني وساعات العمل التطوعي

168

180

1,436

20171

2016

2015

)2,790 ساعة(

)937.5 ساعة(

)763 ساعة(

مالحظة: 1. إن عدد املتطوعني يف العام 2017 يشمل املتطوعني يف حملة نظفوا 
اإلمارات التي شارك فيها بعض مقاويل رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم.

إن مشاركة مديري فرق املسؤولية 
االجتامعية إىل جانب تطوع املوظفني 

من رشيك مؤسيس من شأنها إثراء 
أي مرشوع وتحقيق أفضل الجوائز 

املستدامة للامنحني. إن العمل عن كثب 
يف تقديم املشورة وتقييم املشاريع 

يبني الثقة والرشاكات طويلة األمد. 
إن عالقات العمل التي تجمعنا برشكة 

اإلمارات العاملية لألملنيوم عىل مدى 
السنوات كانت مبثابة خربة مجزية وتجربة 

ناجحة بكل املقاييس. ’

تشريين كييل
مدير عام

أكشن كري )منظمة غري حكومية(

بدأت العمل التطوعي يف عدد من برامج 
املسؤولية االجتامعية يف العام 2016، 

وإين ممنت إلتاحة الفرصة يل للتطوع 
وأجدها تجربة مجزية أن ألتقي بطالب 

موهوبني من الجامعات ملشاركة املعرفة 
والخربات معهم من أجل تطويرهم 

وإرشادهم نحو تحقيق مستقبل ناجح. ’

محسن بن عوض
تخطيط االختزال وتزويد العمليات

)متطوع(

منذ التحاقي برشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم، حرصت عىل املشاركة النشطة 
يف نادي املسؤولية االجتامعية كل عام 

وبأي طريقة ممكنة. أعتقد أنه يتعني عىل 
كل موظف أن يجرب حياة األشخاص األقل 

حظاً يف مرحلة ما، فهذا ال يعطي املجتمع 
فحسب بل يساعد أيضاً عىل رؤية املصاعب 
التي نواجهها من املنظور الصحيح وعىل 
مواجهة التحديات يف مكان العمل مبزيد 

من اإليجابية. ’

جميل عثامن، مسؤول
اإلمداد الوارد، 

إدارة اإلمداد واملستودعات، خدمات الرشكات 
)متطوع(

‘

‘

‘
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يأيت التعليم يف صدارة أولويات حكومة اإلمارات ضمن توجهها 
لتطوير رأس املال البرشي واقتصاد معريف متنوع27. وفقاً ألهداف 

“رؤية اإلمارات 2021” املتمثلة يف ضامن جودة التعليم الشامل، 
ينصب تركيزنا يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بصفة رئيسية 

يف مجال املسؤولية االجتامعية عىل التعليم وتطوير الشباب، حيث 
تم يف العام 2017 إطالق ثالث مبادرات رئيسية تركزت عىل تطوير 

الشباب وهي رشاكتنا مع إنجاز اإلمارات والجامعة األمريكية يف 
الشارقة وبرنامج “هندسة املستقبل.” 

التعليم وتطوير الشباب

الجامعة األمريكية يف الشارقة

“هندسة املستقبل”

‘إن برنامج “هندسة املستقبل” هو برنامج للعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات واملعروف دولياً مبنهج “STEM” لطالب 
املدارس الثانوية والذي قمنا بإطالقه يف العام 2017. يحظى 

الربنامج بدعم وزارة التعليم اإلماراتية ويتم تقدميه يف مختلف 
املدارس عىل مستوى اإلمارات العربية املتحدة. يهدف الربنامج 

إىل تعزيز التحفيز عىل دراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات من خالل ورش العمل التفاعلية واملشاريع العملية. 

ونطمح للوصول إىل 8,000 طالب مشارك يف الصفوف من التاسع 
إىل الحادي عرش خالل العام الدرايس 2018/2017. 

تأسست الجامعة األمريكية يف الشارقة عام 1997، وهي تضم 
قرابة 5,500 طالباً ميثلون 93 جنسية وهي تتمتع بشهرة واسعة 

يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والرشق األوسط لتميزها 
األكادميي وحرمها الجامعي متعدد الثقافات. إن الجامعة هي 

مؤسسة مستقلة غري ربحية للتعليم العايل املختلط والتي تدمج ما 
بني تعليم الفنون الليربالية الواسعة والدراسات املهنية.

قامت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بدعم التقدم املؤسيس 
للجامعة خالل العام األكادميي 2017/2016 وساهمت يف اإلطالق 

اإليجايب لعدد من املبادرات التي تضمنت: 

ملتقى التوظيف السنوي الذي يقدم املشورة وفرص التدريب 	 
إىل أكرث من 400 مشارك

أنشطة الخريجني التي يحرضها ما يزيد عن 400 طالب 	 
سابق ومحارض

اليوم التحضريي للبحث عن وظيفة حيث يتم تقديم املساعدة 	 
إىل 200 طالب يف سنة التخرج، يف بحثهم عن 

الوظيفة املناسبة.

إنجاز اإلمارات

مؤسسة “إنجاز اإلمارات” هي عضو يف منظمة “جونيور أتشيفمنت 
وورلدوايد”، وهي أحد أكرب املنظامت غري الربحية يف العامل 

وأرسعها منواً يف مجال تعليم إدارة األعامل، وتصل إىل ما يزيد عن 
10 ماليني طالب سنوياً يف 121 دولة حول العامل، وهي مبثابة صلة 

وصل بني قطاع األعامل واملدرسني واملتطوعني الذين يعملون معاً 
لتمكني الشباب من تخطيط مستقبلهم واتخاذ القرارات األكادميية 

واالقتصادية الذكية. إن رشاكتنا مع إنجاز تدعم األهداف االقتصادية 
للحكومة واملتمثلة يف زيادة نسبة توظيف املواطنني اإلماراتيني 

يف القطاع الخاص.

تحت مظلة منظمة “جونيور أتشيفمنت وورلد وايد”، تتمثل أهداف 
إنجاز فيام ييل:

زيادة مهارات الشباب ومشاركتهم يف االقتصاد	 
تشجيع الشباب عىل أخذ زمام املبادرة وعىل أن يصبحوا من 	 

رواد األعامل
متكني الشباب من تخطيط مستقبلهم املهني من خالل برنامج 	 

ملراقبة األعامل
ربط الشباب بالنامذج التي يحتذى بها يف القطاع الخاص	 
إتاحة الفرصة للمؤسسات اإلماراتية لتشكيل قوتها العاملة 	 

املستقبلية ودعم التوطني

تشاركت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم مع إنجاز بهدف دعم 
“برنامج الجاهزية للعمل” مبا يف ذلك معسكرات االبتكار وصفوف 

النجاح املهني وأيام تظليل الوظيفة. وتضمنت مشاركة رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم يف العام 2017 استضافة 20 صف للنجاح 

املهني وثالث معسكرات لالبتكار وزيارتني لتظليل العمل والتي 
استفاد منها ما مجموعه 765 طالباً. وكانت نسبة 76 باملائة من 

املشاركني من مواطني الدولة ونسبة 64 باملائة من اإلناث. وتتضمن 
هذه املبادرات قيام متطوعي رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 

بالعمل كمرشدين وموجهني للطالب.

لقد كانت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
داعامً متميزاً ومؤمناً مبهام إنجاز اإلمارات 
لسنوات. ويضمن هذا اإلميان تحقيق رؤية 
الرشكة يف متكني الشباب بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ومساعدتهم عىل تحقيق 

استقاللهم االقتصادي. ’

تامر زوموت
الرئيس التنفيذي باإلنابة – إنجاز اإلمارات

‘
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استثمرت غينيا ألومينا كوربوريشن يف مشاريع قامئة عىل 
خدمة املجتمع ملعالجة قضايا مثل بناء قدرات الشباب والتنمية 

الزراعية. وتهدف هذه املشاريع االستثامرية املجتمعية إىل 
املساهمة يف تخفيض معدالت الفقر من خالل الوصول العادل إىل 

الخدمات االجتامعية األساسية وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية 
للمجتمعات املجاورة.

إرشاك املجتمع يف غينيا

عملت غينيا ألومينا كوربوريشن عىل تعزيز األمن الغذايئ يف 
املجتمعات املجاورة من خالل املشاريع الزراعية باإلضافة إىل 

تدريب املزارعني الشباب. وقد طورنا ثالث مزارع للدجاج حول منطقة 
امتياز منجمنا، حيث سيكون املزارعون قادرين عىل بيع إنتاجهم 

من الدجاج والبيض ليس إىل املجتمعات املجاورة فحسب بل أيضاً 
إىل موظفي غينيا ألومينا كوربوريشن، مام سيعمل عىل تحسني 

مستواهم املعييش من خالل إنتاج الدخل وإنشاء الفرص الوظيفية. 
كام نقدم الدعم لتطوير نظم الري باستخدام أجهزة ضخ املياه 

التي تعمل عىل الطاقة الشمسية. وكجزء من هذه املشاريع، قمنا 
بزراعة ما يزيد عن 3,000 شجرة مثمرة.

مبادرات األمن الغذايئ

نأمل من خالل تعريض الطالب إىل دراسة العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات ومنحهم الفرصة الستكشاف املبادئ 

املتصلة بهذه املواد، عىل تحفيزهم ملتابعة دراستهم والسعي 
يف نهاية املطاف إىل العمل يف وظائف قامئة عىل تخصصات 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وميثل الوصول بالطلبة 
اإلماراتيني إىل املستويات العاملية يف ماديت العلوم والرياضيات 

إحدى غايات رؤية اإلمارات 2021، وقد استفاد من الربنامج خالل 
األشهر الثالث األوىل منه ما يزيد عن 1200 طالب.

استحدثنا يف غينيا ألومينا كوربوريشن برنامجاً ملحو أمية الكبار 
وقدمنا مساعدات مالية لألنشطة املدرة للدخل استفاد منها أكرث 

من 1400 من البالغني، من بينهم 725 سيدة. كام نفذنا أيضاً برنامجاً 
تدريبياً لرفع مستوى اإلملام بالحاسوب مع 60 شابة.

برامج التعليم

طرحنا يف غينيا ألومينا كوربوريشن برنامجاً تدريبياً حول إدارة دخل 
التعويضات لفائدة األشخاص الذين يتلقونه. واستهدف الربنامج رفع 
مستوى الوعي باإلدارة املالية استعداداً ملا ميكن أن يشكل مبلغاً 

ضخامً يف السياق املحيل. وقد حرض الدورة ما مجموعه 194 شخصاً 
)68 شخصاً من كمسار و126 من منطقة امتياز املنجم، وأكرث من نصف 

املشاركني كانوا من السيدات(.

كام استمر برنامجنا للمنح الدراسية للعام الدرايس 2018/2017. وقد 
تم تقديم منح دراسية إىل تسعة فتيات من العائالت املحرومة 

ملتابعة تعليمهم املدريس، وباإلضافة إىل ذلك، فإننا بصدد إطالق 
النسخة الخامسة من برنامج بناء القدرات لخمسني فتى وفتاة، 
ويعمل هذا الربنامج عىل تدريب الشباب ليصبحوا أكرث كفاءة و 

فنيني متمكنني.

لقد شكل برنامج هندسة املستقبل 
تجربة ثرية لطالبنا ومن الرائع أن نرى 

مؤسسات مثل رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم تساهم يف تعليم مواد العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
وتتواصل مع الطالب الشباب، وال شك أن 

ذلك سيلهمهم للدخول يف مجال مهني 
قائم عىل تخصصات العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات. لقد حققت ورش 

العمل التي نُظمت يف مدرستنا نجاحاً 
منقطع النظري حيث أن 900 من طالبنا قد 

شاركوا فيها مشاركة فاعلة. ’

إميان زيدان
منسق األنشطة

مدرسة ديب الوطنية

‘
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النزاهة يف األعامل

تطبق اإلمارات العاملية لألملنيوم برنامجاً لألخالقيات واالمتثال القائم 
عىل املخاطر والذي يعكس التحديات التي تواجهنا يف الدول 

والقطاعات التي نعمل فيها، كام نقوم بتطبيق نفس املعايري يف 
مختلف قطاعات أعاملنا ونجري تقييامت منتظمة للمخاطر. ونواصل 

البحث عن أفضل الطرق املمكنة لتعزيز قدراتنا عىل رصد إشكاالت 
االمتثال والوقاية منها واالستجابة لها.

نسعى يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم إىل مزاولة أعاملنا 
بنزاهة تامة استناداً إىل قيمنا. ونطمح إىل بناء ثقة متبادلة مع 

عمالئنا وموردينا ومجتمعاتنا من خالل العمل بنزاهة وبصورة 
أخالقية، كام نعمل عىل تطوير برنامج لالمتثال يتامىش مع أفضل 

املامرسات العاملية.

نؤمن أن األخالق الحميدة هي أساس األعامل الناجحة حيث 
أن السلوك غري األخالقي ميكن أن يزعزع ثقة املتعاملني يف 

املؤسسات التي يتعاملون معها. وقد تم وضع املعايري التي توجه 
سلوكياتنا يف مدونة القواعد السلوكية للرشكة تحت عنوان “قيمنا 

يف العمل.” وتنطبق هذه املدونة عىل جميع العاملني يف الرشكة 
وهي تغطي 24 موضوعاً من مواضيع االمتثال وتتضمن التعامل مع 

الغري باحرتام )منع التحرش والتمييز والرد باملثل( ومكافحة الرشاوى 
والفساد وااللتزام بقوانني املنافسة والعمل بنزاهة مع العمالء 

والرشكاء واملوردين والجهات الحكومية.

ويعترب التدريب عىل مدونة القواعد السلوكية إلزامياً للموظفني 
املنضمني حديثاً ويتم تقدميه كجزء من عملية التعريف املبديئ 

بالرشكة. وتقدم الدورة التدريبية برنامج األخالقيات واالمتثال املتبع 
لدى الرشكة مبا يف ذلك مواضيع االمتثال والطرق املتعددة 

لإلبالغ عن املخاوف املتعلقة باالمتثال وسياستنا بعدم الرد باملثل. 
وباإلضافة إىل ذلك، نطلب من جميع موظفينا إمتام التدريب السنوي 

اإللزامي عىل مدونة القواعد السلوكية مع الرتكيز عىل مواضيع 
االمتثال املحددة ونقدم تدريباً وتوعية هادفة ملعالجة املخاطر 

القامئة يف مجاالت األعامل املختلفة ودرجات املوظفني.

تأخذ رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم موضوع مكافحة الرشاوى 
والفساد عىل محمل من الجد، وخاصة يف ظل ارتفاع مخاطر الفساد 
يف بعض الدول والقطاعات التي نعمل ضمنها. إن الرشاوى ال متثل 

مخالفة للقانون ومبادئ املنافسة الحرة والعادلة فحسب، بل لها 
أيضاً أثراً مرضاً وخانقاً عىل األعامل والتجارة.

إن برنامج االمتثال الخاص بالرشكة يوفر إطاراً عاماً محكامً ملكافحة 
الرشاوى والفساد، وتنتهج رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 

نهجاً ينص عىل عدم القبول بالرشاوى ومكافحة الفساد، وتحظر 
مدونة القواعد السلوكية والسياسات الداخلية للرشكة جميع أشكال 

الرشاوى والفساد مبا يف ذلك الدفعات التسهيلية.

تشكل تقييامت املخاطر الدورية جزءاً رئيسياً من برنامج االمتثال 
الفعال. ويف العام 2017، أجرينا تقييامً للمخاطر املتعلقة مبكافحة 

الرشاوى والفساد مع مكتب الرشكة الجديد يف الصني، وجددنا 
تقييامت املخاطر املتعلقة مبكافحة الرشاوى والفساد يف غينيا 

ومع مسؤولينا التنفيذيني يف اإلمارات. وتسمح لنا هذه التقييامت 
املستمرة للمخاطر برتكيز جهودنا عىل مجاالت األعامل التي تحيطها 

أعىل نسبة من املخاطر.

يتلقى جميع املنضمني حديثاً إىل الرشكة تدريباً عىل مكافحة 
الرشاوى والفساد كجزء من الربنامج التعريفي بالرشكة. ويف العام 

2017، تضمن التدريب السنوي عىل مدونة القواعد السلوكية وحدة 
بعنوان “واجه الرشاوى والفساد”. وخالل العام 2017، قمنا أيضاً 

بتقديم تدريب موجه عىل مكافحة الرشاوى والفساد إىل املقاولني 
العاملني يف أوساط عالية املخاطر.

مدونة القواعد السلوكية لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم

مكافحة الرشاوى والفساد

ال تتسامح غينيا ألومينا كوربوريشن مع 
الفساد عىل اإلطالق، وانطالقاً من هذه 

القيمة األخالقية فإننا نضمن التقدم 

االقتصادي ملجتمعنا. ’

مالك ندياي
املالية )غينيا ألومينا كوربوريشن(

‘
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إن قيم رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم والتزامها بالنزاهة 
تنعكس كذلك عىل توقعاتها من مورديها، لذلك فإننا نطلب من 
جميع املوردين توقيع “إقرار املورد” أو تقديم ضامنات مامثلة 
بامتثالهم بقيم ومعايري رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم مبا 

يف ذلك منع جميع أنواع الرشاوى والفساد وتشغيل األطفال 
والعاملة العرسية.

نقوم ببذل العناية الواجبة لتدقيق جميع موردينا ونجري املزيد 
من التدقيقات عىل أولئك الذين نصنفهم عىل أنهم يتضمنون 

نسبة مخاطرة مرتفعة. وميتد هذا التدقيق إىل ما وراء املوردين 
املبارشين ليشمل الرشكات املنتجة للمواد الخام املستخدمة يف 
أعاملنا. وقد أجرينا يف العام 2017 زيارات موقعية إلجراء تدقيقات 

عىل االمتثال يف 11 مصنع إلنتاج السيليكون واملغنيزيوم يف 
مختلف أرجاء الصني، بهدف تحسني الشفافية عىل امتداد سلسلة 

التوريد الخاصة بنا.

امتثال سلسلة التوريد

نشجع املوظفني عىل عدم الرتدد يف الحديث إذا كانت 
لديهم أي استفسارات أو مخاوف يف مجال االمتثال بدون 

أي تخوف من العواقب. إن خدمة “صوتك” هي خط اإلبالغ 
املستقل املتاح عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع 

والذي يتيح للموظفني واملوردين واملقاولني وغريهم 
اإلبالغ بصورة رسية عن أي مخالفة محتملة ملدونة القواعد 

السلوكية أو سياسات وإجراءات رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم أو القوانني املعمول بها. تتوفر خدمة “صوتك” 
عرب اإلنرتنت والهاتف وبعدة لغات، ومن املمكن اإلبالغ عن 

أي مخاوف مع عدم اإلفصاح عن الهوية. هذا ويتم نرش 
بيانات خط اإلبالغ “صوتك” بصورة واضحة يف الرشكة وتظهر 

كذلك يف موقعها اإللكرتوين ويف إقرار موردينا. وتعترب 
خدمة “صوتك” يف الوقت الحارض خط اإلبالغ املجاين 

الوحيد يف غينيا.

“صوتك”

دراسة حالة

تكمن قوتنا يف مواهب وتنوع العاملني لدينا، بالتايل فإننا نحرتم 
حقوق وكرامة موظفينا ومقاولينا. نشجع ونراقب مدى احرتام 
حقوق اإلنسان من خالل مدونة القواعد األخالقية للرشكة وخط 

اإلبالغ “صوتك” وإقرار املوردين وتقييامت سلسلة التوريد. ونؤمن 
أنه يتعني عىل األشخاص العمل ألنهم يريدون ذلك أو يحتاجونه 

وليس ألنهم مجربون عليه، حيث ال نقبل توظيف األطفال أو استخدام 
عاميل السخرة ومننع استخدام األطفال وعاملة السخرة يف سلسلة 

توريدنا، كام نعزز ثقافة االحتواء يف موقع العمل حيث يتم احرتام 
االختالفات الثقافية وال نتسامح مع أي مضايقات أو متييز عنرصي.

تم إنجاز تقييم مستقل لتأثري مرشوعنا يف غينيا عىل حقوق 
اإلنسان يف العام 282015. وقد رصد تقييم آثار رشكة غينيا ألومينا 

كوربوريشن عىل حقوق اإلنسان أن األمن هو إشكالية رئيسية. يتم 
تدريب عاميل األمن لدى غينيا ألومينا كوربوريشن عىل مدونة 

القواعد األخالقية الخاصة برشكة غينيا ألومينا كوربوريشن والقامئة 
عىل مدونة القواعد األخالقية لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم. 

وميلك مزود خدمات األمن الخارجي لرشكة غينيا ألومينا كوربوريشن 
برنامجه التدريبي الخاص به والذي يتضمن االلتزام بالقوانني الغينية 

والدولية ذات الصلة وااللتزام مببادئ األمم املتحدة فيام يتعلق 
باستخدام القوة والسالح. باإلضافة إىل ما تقدم، فإن مقاويل 
الخدمات األمنية العاملني يف موقع غينيا ألومينا كوربوريشن 

يتلقون تدريباً إضافياً عىل املعايري املوضوعة يف إقرار املوردين 
لرشكة غينيا ألومينا كوربوريشن.

نقوم بإجراء معاينة دورية ملعسكراتنا السكنية وتلك املستخدمة 
من مقاولينا بدولة اإلمارات العربية املتحدة وغينيا، مع اتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية الالزمة يف حال عدم وفائها مبعايري مؤسسة 
التمويل الدولية. ال يوجد سكان أصليون يف مناطق مرشوعنا 
حسبام ورد تعريف هذا املصطلح يف معايري األداء القياسية 

ملؤسسة التمويل الدولية.

حقوق اإلنسان

28 للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة الخاصة برشكة غينيا ألومينا كوربوريشن عىل بوابة معلومات املشاريع التابعة ملؤسسة التمويل الدولية عرب الرابط: 

https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/24374
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يقوم فريق االمتثال لدينا بالتحقيق يف جميع املسائل التي 
يتم اإلبالغ عنها سواء إليه مبارشة أو من خالل خط اإلبالغ 

“صوتك”. ويف العام 2017 قام فريق االمتثال بالتحقيق يف 
78 بالغاً عن حاالت عدم االمتثال، وقد تم إثبات نسبة 56 باملائة 

منها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة. ومل تتلق رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم أي غرامات أو أحكام قضائية أو 

عقوبات أو عقوبات غري نقدية عن عدم االمتثال. ومل تكن هناك 
أي تهديدات برفع دعاوى قضائية أو دعاوى قضائية جارية 

بخصوص أي سلوك مانع للمنافسة كام مل تكن هناك أي 
مخالفات للقوانني املكافحة للمنافسة.

تم اإلبالغ عن 10 حاالت متييز عنرصي ومضايقات يف العام 
2017، وعند التحقيق تم إثبات ست حاالت منها وتم اتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية املناسبة، والتي تراوحت ما بني رفع 
مستوى الوعي وإنهاء خدمات املوظفني املعنيني. ويف 

كل حالة، سيقوم فريق االمتثال الداخيل لدى رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم مبتابعة أي إجراء تصحيحي للتأكد من 
معالجة اإلشكال بالشكل املالئم. مل تكن هناك أي بالغات 

مثبتة بحاالت الفساد تضمنت موظفي رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم يف العام 2017، وكان هناك بالغان مثبتان بحاالت 

فساد تضمنت مقاويل الرشكة وبالغان مثبتان بالفساد ال 
يتضمنان موظفي رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم أو 

مقاوليها. ومل يكن ألي من حوادث الفساد األربعة هذه أي 
تأثري جوهري عىل أعامل وعمليات رشكة اإلمارات العاملية 

لألملنيوم يف عام 2017.

باإلضافة إىل ذلك، تلقت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
يف العام 2016 إشعاراً مبخالفة من بلدية ديب بخصوص 

انبعاثات أكاسيد النيرتوجني من محطة توليد الطاقة يف جبل 
عيل )يرجى الرجوع إىل القسم 4: اإلرشاف البيئي لالطالع عىل 

املزيد من التفاصيل(.

الشكل 30: مكافحة الفساد

مالحظة: 
متت تغطية مكافحة الرشاوى والفساد يف التدريب عىل مدونة القواعد السلوكية، والتي أصبحت الحقاً مقدمة إىل التدريب عىل القواعد السلوكية املقدم يف سياق الربنامج . 1

التعريفي بالرشكة.
تم إدراج التدريب عىل مكافحة الرشاوى والفساد يف التدريب السنوي عىل مدونة القواعد السلوكية، لذلك فإن امللتحقني الجدد بالرشكة يف العام 2017 تلقوا التدريب عىل . 2

مكافحة الرشاوى والفساد مرتني.

أداؤنا يف مجال االمتثال

املوظفون الذين تلقوا تدريبا عىل مكافحة الفساد بدولة اإلمارات العربية املتحدة واملكاتب يف الخارج 

)باستثناء موظفي غينيا ألومينا كوربوريشن(

8424 6,814
1

6,797
2

20142016 20152017

إن قيم رشكتنا تشكل أساساً لربنامج 
االمتثال الذي نتبعه. تتحمل قيادة رشكة 

اإلمارات العاملية لألملنيوم مسؤولية 
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الترصف بنزاهة يف كل ما نقوله ونفعله. ’

جوناثان إيفانز
نائب الرئيس التنفيذي، 

الشؤون القانونية واالمتثال، 
املستشار العام وأمني رس الرشكة
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الفرص الوظيفية

توفر رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بصورة مبارشة 
وغري مبارشة عرشات اآلالف من الوظائف بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة وحول العامل. واليوم يبلغ عدد موظفينا 
املبارشين 7,210 موظفاً بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
و232 يف غينيا29. لدينا ما يزيد عن 10,000 مقاول بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة وما يزيد عن 3000 يف غينيا. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن سلسلة التوريد الخاصة بنا توفر 

مزيداً من الفرص لألفراد.

بطبيعة الحال، يرتبط نجاحنا ارتباطاً وثيقاً باألشخاص الذين 
نوظفهم للعمل لدينا، ونهدف إىل استقطاب واالحتفاظ 

باملرشحني األعىل كفاءة عن طريق كوننا جهة العمل 
املفضلة. وبصفتنا رشكة صناعية كربى فإننا نُعترب جهة 
عمل رئيسية للعاملني يف املجاالت املرتبطة بالعلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن أصل 7,210 
موظف بدولة اإلمارات العربية املتحدة، هناك ما يزيد عن 

1,500 موظف متخصص يف هذه املجاالت. كام أننا نقوم 
برعاية مشاريع التعليم والبحث العلمي يف مواد العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ونقدم تدريباً داخلياً 
فيها. تضم رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم موظفني من 
أكرث من 60 جنسية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ويعمل 

فيها ما يقارب 1,200 موظف إمارايت.

يف غينيا، تعترب زيادة عدد املواطنني الغينيني العاملني 
لدينا واحداً من أهدافنا الرئيسية. نعطي األولوية يف 

التعيني للسكان العاملني املتأثرين بصورة مبارشة 
مبرشوعنا، رشيطة متتعهم باملهارات املالمئة للوظيفة. 

وتدعم هذا الهدف برامج التعليم والتطوير والتدريب 
والتعاقب الوظيفي، والتي تضمن أن تتم إتاحة كل الفرص 

املمكنة إىل قادة املستقبل للتطور بصفتهم كبار 
املسؤولني لدى غينيا ألومينا كوربوريشن. يف العام 

2017، كانت 83 باملائة من القوة العاملة يف غينيا ألومينا 
كوربوريشن من املواطنني الغانيني، والذين اعترب 20 باملائة 

منهم متأثرين بصورة مبارشة بأعامل اإلنشاء الخاصة بنا.

يستفيد موظفو غينيا ألومينا كوربوريشن من سياسات 
وإجراءات املوارد البرشية التي تتسق مع معايري منظمة 

العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تعترب 
االتحادات العاملية واملفاوضات الجامعية مع جهات العمل 

مسموحة مبوجب قانون العمل الغيني. ينتمي معظم 
موظفي غينيا ألومينا كوربوريشن إىل أحد االتحادات 

املهنية الوطنية لقطاع التعدين. وقد أنشأت غينيا ألومينا 
كوربوريشن عالقة وطيدة بهذه االتحادات وتتعاون معها 

يف تسوية أي نزاعات عاملية ولضامن توفري ظروف العمل 
املالمئة ملوظفينا30.

29 ال تزال عملياتنا يف غينيا قيد اإلنشاء حالياً حيث يقوم رشيكنا املسؤول عن التوريد واإلدارة واإلنشاء بتوفري التوظيف املبارش لحوايل 3,200 شخصاً كام يف ديسمرب 2017

30 للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة الخاصة برشكة غينيا ألومينا كوربوريشن عىل بوابة معلومات املشاريع التابعة ملؤسسة التمويل الدولية عرب الرابط: 

https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/24374

موظفونا

تحتل رفاهية املوظفني مرتبة 
متقدمة عىل جدول أعاملنا ونحرص 
عىل االستثامر بكثافة تجاه رفاهية 
موظفينا وتطويرهم ومكافأتهم، 
وهو ما يجني مثاره من حيث رىض 

املوظفني ووالئهم واالحتفاظ بهم 
كام أنه يدعم هدفنا يف أن نكون 

جهة العمل املفضلة. ’

أحمد الشاميس
نائب رئيس تنفيذي

املوارد البرشية

‘
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الشكل 31: ملحة عامة عن املوظفني
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الشكل 32: تنوع املوظفني بدولة اإلمارات العربية املتحدة

اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا

اإلدارة الوسطى

املوظفون )مهنيني وإداريني(

مالحظة: تصنيف مجموعات املوظفني: تنفيذي واإلدارة العليا يقصد بها موظفي اإلدارة العليا يف الدرجات )F+(. ويُقصد باإلدارة الوسطى املناصب اإلدارية أو اإلرشافية يف 
.)S( إىل )L( ويُقصد بالعاملني املناصب غري اإلرشافية يف الدرجات .)K( إىل )G( الدرجات
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نقدم العديد من املزايا إىل موظفينا لتعزيز سعادتهم والتزامهم 
بالعمل، حيث يحصل جميع موظفينا بدوام كامل عىل تأمني الحياة 
والعناية الصحية وتغطية تأمينية ضد العجز وإجازة سنوية وإجازة 
األهل )إجازة األمومة واألبوة( وإجازة مواساة31. يف العام 2017، 

أطلقنا أول كتيب للموظفني من رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
بهدف تسهيل املعلومات املتعلقة باملوارد البرشية، وخط مساعدة 

مخصص للرد عىل استفسارات املوظفني حول القضايا املتعلقة 
باملوارد البرشية و”برنامج مساعدة املوظف”.

تنفذ رشكة اإلمارات العاملية سياسات إلجازات األهل تتجاوز متطلبات 
القانون، وبالنسبة لجميع املوظفني الذين يذهبون يف إجازة األهل، 

يتم إبقاء منصبهم شاغراً وتقديم الدعم إليهم عند عودتهم 
إىل العمل.

نقوم كل عامني بإجراء استبيان حول مشاركة املوظفني تحت اسم 
“مشورة”. ويتم من خالل هذا االستبيان قياس مستويات رىض 

املوظفني وجمع آرائهم حول القضايا املتعلقة بالعمل يف رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم. ويف استبيان “مشورة” لعام 2016، 

اعترب 93 باملائة من املوظفني أنفسهم مشاركني بصفة مستدامة32. 
وقد متت معالجة مجاالت التحسني املربزة من خالل االستبيان عرب 

ورش عمل متعمقة عىل عدة مستويات يف املؤسسة. وقد مكنت 
ورش العمل هذه قادة الرشكة من تحديد اإلجراءات العملية التي 

تستهدف التحسينات امللحوظة، وخالل العام 2017 تم إنجاز نسبة 90 
باملائة من هذه اإلجراءات.

سعادة موظفينا ورفاهيتهم

31 ترتاوح فرتات اإلشعار مبوجب العقد من شهر إىل ثالثة أشهر تبعاً لألقدمية.

32 يتم تعريف مصطلح “املشاركة املستدامة” من ويليس تاورز واطسون عىل أنها “االرتباط بالرشكة والرغبة ببذل الجهد مبحض اإلرادة الشخصية”  )املصدر: “قوة الثالثة: أخذ املشاركة 

إىل مستويات جديدة”. يونيو 2016

استجابة الستبيان “مشورة” للموظفني لعام 2016 
وللمساهمة يف تعزيز الثقافة القامئة عىل األداء، استحدثت 

الرشكة يف العام 2017 برنامجني تكرمييني للموظفني – 
الجوائز الفورية وجائزة موظف الشهر.

ويتمثل الهدف من الجائزة الفورية يف تقديم تكريم فوري 
عن عمل أو إنجاز محدد يفوق ما هو متوقع من املوظف 

يف األحوال االعتيادية. ويتضمن ذلك االلتزام االستثنايئ 
بالسالمة أو االبتكار أو العمل الجامعي أو الجودة. وتهدف 
جائزة موظف الشهر إىل متييز املوظفني غري اإلرشافيني 

األفضل أداًء والذين يقدمون مساهمة قيمة يف املؤسسة 
ويظهرون متيزاً يف مجال عملهم.

الجوائز الفورية وجوائز موظف الشهر

دراسة حالة
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الشكل 33: االحتفاظ باملوظفني بدولة اإلمارات العربية املتحدة

العدد اإلجاميل للموظفني الجدد )أي امللتحقة بالعمل(

العدد اإلجاميل لدوران املوظفني )أي املغادرة للعمل(

معدل االستنزاف

مالحظة: 1. نسبة التناقص = إجاميل عدد املوظفني املغادرين ÷ إجاميل عدد املوظفني
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التوطني

33 املناصب املستهدفة هي الوظائف التي ثبت أنها تعترب مرغوبة ملواطني الدولة.

34 نسبة 16 باملائة تتضمن الوافدات واملواطنات، بينام 12 باملائة فقط هن من املواطنات اإلماراتيات.

يف نهاية العام 2017، كانت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
ترعى حواىل 180 طالباً مواطناً يف دراساتهم الجامعية، مبا 

يف ذلك أكرث من 10 طالب يدرسون يف الخارج. ومنذ العام 
2001، قمنا مبساعدة ما يزيد عن 380 طالباً يف الحصول عىل 

تعليمهم ملرحلة ما بعد الثانوية.

تقدم الرشكة املنح إىل الطالب ملتابعة تعليمهم الجامعي 
يف االختصاصات املرتبطة باحتياجاتها الحالية واملستقبلية. 

وتتضمن هذه املجاالت الهندسة امليكانيكية والهندسة 
الكهربائية والهندسة الكيميائية والهندسة والصناعية 

واألعامل. ويستفيد كل طالب يحصل عىل منحة دراسية من 
فرتيت عمل عىل األقل الكتساب الخربة لدى رشكة اإلمارات 

العاملية لألملنيوم، باإلضافة إىل اإلرشاد األكادميي من 
مدراء الرشكة.

كام يستطيع موظفو الرشكة القامئون طلب الحصول عىل 
منح دراسية للحصول عىل مؤهالت إضافية يف االختصاصات 

املرتبطة بوظائفهم. ويستطيع املوظف أن يدرس بدوام 
جزيئ أو بدوام كيل ويف الجامعات املحلية أو الدولية.

الدفع بعجلة التوطني من خالل التعليم

دراسة حالة

املواطنون اإلماراتيون العاملون يف اإلدارة العليا بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة

كجزء من مساهمتنا يف تحقيق رؤية اإلمارات 2021، فإننا ملتزمون 
بزيادة عدد املواطنني اإلماراتيني املوظفني لدينا وتطويرهم 

ليصبحوا من كبار املوظفني يف رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم. بنهاية العام 2017، بلغ عدد موظفينا املواطنني 

1,160 موظفاً. نعطي األولوية يف برنامجنا للتوطني للمناصب 
“املستهدفة” وهي جميع الوظائف التي ميكن توطينها بصورة 

مجدية استناداً إىل التوقعات واملتطلبات الثقافية للقوى العاملة 
اإلماراتية. وبنهاية العام 2017 بلغت نسبة املواطنني اإلماراتيني 

الذي يشغلون هذه املناصب 37.6 باملائة، وهي أعىل نسبة من 
التوطني عىل اإلطالق. هذا ونطمح إىل توطني نسبة 40 باملائة 

من املناصب املستهدفة33 بحلول العام 2020.

تم وضع اسرتاتيجية التوطني لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
بهدف اجتذاب وتطوير واالحتفاظ باملواطنني اإلماراتيني، 

ومتنحهم برامجنا مسارات واضحة لالرتقاء الوظيفي عرب التطوير 
املنظم وخطط التدريب. كام نقدم برنامجاً للمنح الدراسية لطالب 

الجامعات باإلضافة إىل برامج للمتدربني والخريجني املتدربني 
ونعمل عىل تخطيط التعاقب الوظيفي لرصد املناصب املالمئة 

للكوادر املتميزة.

تتضمن مبادراتنا للتوطني ما ييل:

برنامج التدريب	 
الربنامج الصيفي	 
برنامج إعداد )فرصة تدريبية ملدة محددة(	 
منح دراسية للموظفني والطالب	 
برنامج املتدرب الوطني	 
برنامج الخريج املتدرب	 

ويف نهاية العام 2016، بلغت نسبة موظفينا املواطنني 16 
باملائة من جميع موظفينا بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

يف العام 2017، شغل 119 مواطناً إماراتياً مناصب يف اإلدارة 
التنفيذية واإلدارة العليا ومثلوا نسبة 43 باملائة من إجاميل 

موظفينا يف هذه الفئة. كام نعمل عىل تعزيز دور املرأة 
اإلماراتية يف قطاع الصناعات الثقيلة. ويف العام 2017، بلغت 

نسبة من موظفاتنا اإلناث بدولة اإلمارات العربية املتحدة 6 باملائة 
فقط، ولكن أكرث من 3416 باملائة من العاملني يف املستوى 

اإلرشايف فام فوق هن من اإلناث.

84
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تم تأسيس معهد التدريب الفني لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
يف العام 1988 وهو يقدم التدريب لألشخاص املشاركني يف 

عملياتنا. ولدينا ترخيص من هيئة املعرفة والتنمية البرشية لتقديم 
دورات معتمدة للمواطنني اإلماراتيني. وتعمل برامج التدريب الوطنية 

عىل مساعدة املواطنني الشباب يف متابعة مسرية مهنية يف 
املجاالت الفنية وتغطية مواضيع مثل الصيانة وصيانة اآلالت الدقيقة 

والصيانة الكهربائية والصيانة امليكانيكية وعمل املخترب وعمليات 
الطاقة وتحلية املياه والصهر.

معهد التدريب الفني لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم

تدريب موظفينا وتطويرهم

نركز عىل استقطاب املواهب األكرث كفاءة ونعرض عليهم الفرصة 
لتطوير أنفسهم عىل امتداد مسريتهم املهنية. وتعترب اللجنة 

التنفيذية لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم مثاالً عىل هذا النهج، 
حيث أن سبعة أعضاء من لجنتنا التنفيذية مبا فيهم العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي، التحقوا بالرشكة كخريجني جدد، وخمسة 
من هؤالء القادة درسوا مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، مام يعكس تركيزنا األوسع عىل هذه املجاالت بصفتنا 
رشكة تعمل يف مجال الصناعات الثقيلة.

ومن خالل الرتكيز عىل التدريب يف مجال اإلدارة واملهارات الفنية، 
يستفيد يف كل عام اآلالف من املوظفني من برامج التدريب التي 

نقدمها . لقد تم اعتامد مؤهالتنا للتدريب يف مجال اإلدارة من 
معهد القيادة واإلدارة35، وبالنتيجة فقد أصبح بإمكاننا منح موظفينا 

مؤهالت مهنية معرتف بها عاملياً.

يف غينيا، ميكننا توفري فرص التدريب والتطوير ملوظفينا وموظفي 
مقاولينا ومقاولينا من الباطن، ويف العام 2017 أجرينا دورة تدريبية 

يف القيادة وإدارة الفرق ملدة ستة أسابيع بهدف تطوير مهارات 
الكوادر املحلية. وتعمل غينيا ألومينا كوربوريشن حالياً عىل تدريب 

200 مواطن غيني بهدف إعدادهم لشغل مناصب لدى غينيا ألومينا 
كوربوريشن. 

الشكل 34: ساعات التدريب بدولة اإلمارات العربية املتحدة
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35  معهد القيادة واإلدارة هو املزود األول لشهادات التأهيل والتدريبات يف مجاالت القيادة والتدريب واإلدارة وهو جزء من مجموعة “سيتي آندجلدز”.
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التكنولوجيا 
واالبتكار

79



خالل ما يزيد عن 25 عاماً، ركزت اإلمارات العاملية لألملنيوم 
جهودها عىل االبتكار التكنولوجي مام أدى إىل تحسني 

كفاءة إجراءات وعملية الصهر يف مرافقنا. كام أن عملنا 
يف مجال البحث والتطوير يدعم بصورة غري مبارشة تحقيق 

أهداف رؤية اإلمارات 2021 بإيجاد اقتصاد معريف كام يدعم 
“االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار” والتي تم إطالقها يف 

أكتوبر 2014 وتهدف إىل جعل اإلمارات ضمن الدول األكرث 
ابتكاراً عىل مستوى العامل36.

ترتكز جهودنا يف مجال البحث والتطوير عىل رفع 
كفاءة اإلنتاج وخفض بصمتنا البيئية وكمية الطاقة 

املستهلكة أثناء عملية صهر األملنيوم. لقد قمنا بتطوير 
نظام تكنولوجي داخيل واستخدامه يف كل توسعة 

للمصهر منذ التسعينات، مبا يف ذلك إنشاء مصهرنا يف 
الطويلة. وباإلضافة إىل ذلك، فقد قمنا بتجهيز خطوط 

إنتاجنا القدمية بالتكنولوجيا الخاصة بنا لتحسني كفاءتها. 
ويف الوقت الحارض تستخدم جميع خاليا االختزال 

البالغ عددها 2,777 التكنولوجيا الخاصة برشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم.

لقد أصبحنا يف العام 2016 أول رشكة صناعية إماراتية 
ترخص التكنولوجيا الخاصة بها لرشكة أخرى دوليا37ً. وكانت 

رشكة البحرين لألملنيوم أول رشكة تختار التكنولوجيا 
املطورة داخلياً لدى رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 

الستخدامها يف خط إنتاجها الجديد، ضمن اتفاقية تجارية 
وبعد عملية تناقص متيزت بالتنافسية.

ومتكننا تقنية خاليا االختزال ونظام التحكم املتطور يف 
خاليا االختزال من خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن 

عمليات الصهر التي نقوم بها.

تتطلب عملية صهر األملنيوم كميات كبرية من الطاقة 
الكهربائية. ويتمثل التحدي التكنولوجي الذي نواجهه 
يف زيادة إنتاجية خاليا االختزال وتخفيض كمية الطاقة 

املستهلكة لطن األملنيوم املنتج وتخفيض اآلثار البيئية 
والحد من التكاليف الرأساملية والتشغيلية.

آخر ابتكاراتنا التكنولوجية38

التكنولوجيا واالبتكار

تطوير التكنولوجيا

https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies- :36  يرجى الرجوع إىل البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة عرب الرابط

initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-innovation-strategy
/https://www.ega.ae/ar/innovation :37 للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين للرشكة عرب الرابط

38  معلومات إضافية: “تطبيق D18 + تكنولوجيا الخاليا يف مصهر رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بجبل عيل” )د. ويتفيلد وآخرون، 2017( إيه.بيه. راتفيك 

)91_0-51541-319-3-978/DOI 10.1007( ،املعادن الخفيفة 2017، سلسلة العنارص املعدنية واملعادن واملواد ،)نسخة منقحة(
“دي أكس + ألرتا– تكنولوجيا الخاليا عالية اإلنتاجية منخفضة الطاقة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم” )الزرعوين وآخرون، 2017(، إيه.بيه. راتفيك 

)93_0-51541-319-3-978/DOI 10.1007( ،املعادن الخفيفة 2017، سلسلة العنارص املعدنية واملعادن واملواد ،)نسخة منقحة(

تلتزم رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم بتوجيهات قادة الدولة 

حفظهم الله يف جعل اإلمارات 
مركزاً للتقنية واالبتكار. يضم فريق 

عملنا مواهب مواطنة ووافدة 
تتمتع مبستوى رفيع من املهارة 

والكفاءة وهم يعملون معاً يداً 
بيد لوضع رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة عموماً عىل خريطة 
قطاع األملنيوم عاملياً بتقديم 
أفضل تقنيات الصهر من نوعها 

يف العامل. ’

د. عيل الزرعوين
نائب الرئيس التنفيذي,

عمليات اإلنتاج

يف رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم تدفعنا التقنية. إن 

سعينا إىل التميز والريادة يف 
املجال التقني يسمح لنا بأن نكون 
أكفاء وتنافسيني بني أكرب منتجي 

األملنيوم يف العامل. ’

عبدالله الزرعوين
نائب رئيس إدارة التطوير ونقل التقنية 

عمليات اإلنتاج

‘

‘
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إن نظامنا التكنولوجي األحدث يعزز من الكفاءة ويخفض من 
التأثري عىل البيئة عن طريق إتاحة تخفيض كبري يف استهالك 

الطاقة. مع تشغيل سبعة أنظمة اختزال عرب عرش خطوط إنتاج 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، يتم تصميم أنظمتنا التكنولوجية 

وتشكيلها واختبارها وتحسينها داخلياً.

يف جبل عيل، قامت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بتجهيز 
 )D18+( بتكنولوجيا الخاليا )D18( خطوط إنتاجها األصلية من طراز

املطورة حديثاً والتي سرتفع إنتاجنا من املعدن الساخن مبعدل 

47 طن سنوياً مع تخفيض استهالك الطاقة مبعدل 1 كيلوواط يف 
الساعة يف الكيلوجرام من األملنيوم )kWh/kg Al(، وهو انخفاض 

كبري من حيث التأثري عىل البيئة.

تم اختيار تكنولوجيا خاليا )DX+ Ultra( ملرشوع توسعة مصهر 
تابع لرشكة كربى إلنتاج األملنيوم يف البحرين. وقد أثبت التشغيل 

املستقر لخط اإلنتاج أن تكنولوجيا )DX+ Ultra( تجمع ما بني 
اإلنتاجية العالية واالستهالك املنخفض للطاقة.
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الشكل 36: تحسينات يف اإلنتاجية وكفاءة استهالك الطاقة

مالحظة: تم الرجوع إىل أرقام املعهد الدويل لألملنيوم للحصول عىل املتوسط العاملي.

إن اإلبداع واالبتكار ال يتوقفان يف رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم، وقد عمل 

تطوير التكنولوجيا عىل تحسني أدائنا 
التجاري وأضاف قيمة كبرية إىل بياناتنا 
املالية. لقد تم تطوير واختبار النظامني 
)+D18( و)DX+ Ultra( داخلياً عىل مدى 

عدة سنوات بنجاح منقطع النظري، 
وهام أحد األسباب التي وضعت رشكة 

اإلمارات العاملية لألملنيوم يف مصاف 
الرشكات الرائدة يف قطاع األملنيوم 

حول العامل. ’
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لقد تحققت إنجازاتنا التكنولوجية نتيجة جهود البحث والتطوير 
الداخلية وأيضاً من خالل التعاون مع جامعات وطنية ودولية. إن مركز 
االمتياز التابع لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم هو عبارة عن مركز 

للبحث وبنك للمعرفة وهو موجود يف الطويلة، ويجري املركز أبحاثاً 
حول التحديات العملية التي تواجهها الرشكة يف عملياتها، ويطرح 

الحلول التي تهدف إىل تحسني عملياتنا الداخلية والحد من تأثرينا 
عىل البيئة وتحقيق وفورات يف التكاليف عىل الرشكة. وقد دخلت 

رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف رشاكات مع عدد من الجامعات 
حول مشاريع للبحث مثل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ومعهد 

مصدر والجامعة األمريكية يف الشارقة ومعهد روتشيسرت وجامعة 
نيو ساوث ويلز، أسرتاليا.

وتتمثل األهداف الرئيسية ملركز االمتياز فيام ييل:

العمل مع الجامعات املحلية والدولية للقيام بأنشطة البحث يف 	 
املجاالت املتعلقة بصهر األملنيوم

بناء قاعدة معرفة قوية يف مجال صهر األملنيوم بدولة اإلمارات 	 
العربية املتحدة وعىل مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

تعزيز جاذبية وحضور الجامعات واملعاهد اإلماراتية عن طريق 	 
رعاية أنشطة البحث املتعلقة بأنشطتنا التشغيلية

رفع مستوى املعرفة الفنية لدى موظفينا من خالل رعاية 	 
مشاريع البحث كجزء من برامج شهادات الدكتوراه واملاجستري 

للموظفني

مشاريع البحث والتطوير مع جامعات رائدة

تستضيف الرشكة منذ العام 2015 برنامجاً سنوياً للبحث 
والتطوير مع طالب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

املرموق عاملياً من الواليات املتحدة األمريكية، وعىل 
مدى شهرين ينضم طالب من املعهد إىل باحثني من 

رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لبحث وتطوير تقنيات 
جديدة والتعرف عىل حلول مبتكرة لتحسني عمليات صهر 

األملنيوم يف الرشكة. ويف العام 2017 تم تنفيذ ستة 
مشاريع بحثية مبشاركة مثاين من طالب الدراسات العليا 

يف هذا الربنامج الذي يعزز املواهب واإلبداع والنهج 
املتجدد لدى املهندسني الشباب ويتيح لهم الفرصة 

الكتساب الخربة البحثية يف موقع عميل ونشط. وتعترب 
رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم أول رشكة من منطقة 
الرشق األوسط تشارك يف هذا الربنامج املتميز ملعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.

الرشاكة البحثية مع معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا

دراسة حالة

تعترب التكنولوجيا الخاصة برشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم ذات تنافسية عالية 

من حيث اإلنتاج وكفاءة استهالك الطاقة 
واألداء البيئي وتكاليف اإلنشاء والعمر 

التشغييل للخاليا. فضالً عن ذلك، فإن 
دعمنا االستثنايئ للعمالء وتركيزنا عىل 

تحقيق قيمة مضافة لعمالئنا يتمامن 
عرضنا العام للقيمة، وتعترب عملية 

النقل الناجح للتقنية إىل رشكة البحرين 

لألملنيوم مثاالً ناصعاً عىل ذلك. ’

جان لوك فودو
 مدير أول

نقل التقنية

لقد شهدت املحطات الدراسية الثالث 
السابقة لدى رشكة اإلمارات العاملية 

لألملنيوم نجاحاً ملحوظاً، ونحن سعداء 
بتنوع املشاريع التي تم إرشاك الطالب 

فيها ومستوى دعم املشاريع يف 
الرشكة وجودة اإلمدادات وترتيبات 

املعيشة. إن رشكة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم هي حقاً مضيف ممتاز للمدارس 
التطبيقية ونتطلع قدماً للعمل معها عىل 
مدى السنوات الخمس القادمة ومواصلة 

هذا التعاون القوي. ’

يت. آالن هاتون
أستاذ الهندسة الكيامئية يف رالف النداو

كلية ديفيد كوخ للهندسة الكيميائية

لقد استمتعت حقاً بتنوع الناس هنا، كام استمتعت 
باالحرتافية العالية التي ملستها خالل معظم 

تعاماليت يف الرشكة. لقد كانت محطة منظمة 
للغاية، وميكنني أن أرى مدى إخالص العاملني 

لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم واهتاممهم 

بها. هذا أمر أقدره أنا شخصياً يف بيئة العمل. ’

أناستازيا نيكوالكوبولو
خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

‘

‘
‘
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قمنا بإنشاء مجموعة بحث وتطوير رواسب البوكسيت يف رشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم والتي تم تكليفها مبهمة العثور عىل 

حل مسؤول لإلدارة املستقبلية لرواسب البوكسيت حاملا يتم تشغيل 
مصفاة األلومينا التابعة لنا. وقد وضعت املجموعة خريطة طريق 

لرواسب البوكسيت تتناول التحديات والعمليات والتقنيات املطلوبة 
لتحقيق هدف االستدامة يف إدارة ما يقارب 2.5 مليون طن من 

الرواسب التي سيتم إنتاجها سنوياً من املصفاة الجديدة 
لتكرير األلومينا.

وكجزء من خارطة الطريق املذكورة، تعمل رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم بالتعاون الوثيق مع عدة مجموعات ومعاهد 

لألبحاث والتكنولوجيا. 

وقد وقعت الرشكة اتفاقية مع املنظمة األوروبية لألبحاث 
والتكنولوجيا ومنظمة فيتو لتقييم االحتامالت الفنية والتجارية 

الستخدام رواسب البوكسيت بدولة اإلمارات العربية املتحدة لتصنيع 
مواد اإلنشاء بأحجام كبرية ترتاوح ما بني الطبقات السفلية للطرق 

واإلسمنت والخرسانة لصنع األلواح املقاومة للحرارة التي تدخل يف 
مصاهر األملنيوم التابعة للرشكة. كام تعمل الرشكة مع كلية الزراعة 

والعلوم الغذائية التابعة لجامعة كوينزالند للتحقيق يف خلط 
رواسب البوكسيت مع النفايات الزراعية واملنزلية إلنشاء تربة للتخضري 

واالستخدامات األخرى بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

مجموعة بحث وتطوير رواسب البوكسيت

تقرير االستدامة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لعام 842017



85التكنولوجيا واالبتكار



برنامج االقرتاحات وبرنامج “متيز”

االبتكار من داخل الرشكة

ركزت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم اهتاممها عىل التحسني 
املستمر لعقود من الزمن كأساس لتطوير التنافسية العاملية 

والحفاظ عليها. وال تكتفي الرشكة باالبتكار من خالل البحث والتطوير 
فحسب، بل تحرص عىل إرشاك جميع العاملني بالرشكة يف جهود 

التحسني املستمرة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من ثقافتها. كام تشدد 
الرشكة عىل رضورة أن يتحىل املوظف بحس املسؤولية عن عمله 

وأن يضطلع بدور استباقي يف تحديد الفرص التي تساهم يف 
تحسني الكفاءة واالستدامة والصحة والسالمة.

ويهدف برنامج االقرتاحات و”متيز” عىل تسهيل ومكافأة التفكري 
اإلبداعي عىل جميع مستويات الرشكة، وهام جزء ال يتجزأ من 

منهجية الرشكة القامئة عىل ترشيد اإلنتاج. ويتضمن ترشيد اإلنتاج 
مجموعة من املبادئ التي يستخدمها العاملون يف هذا املجال 

لتحقيق التحسينات املطلوبة يف اإلنتاج والجودة ووقت اإلنجاز 
عن طريق التخلص من النفايات من خالل عملية تعرف باسم “كايزن” 

وهي كلمة يابانية تعني “التغري نحو األفضل” أو “التغري الجيد” 
وتعترب الفلسفة القائلة بأن الجميع يستطيع املساهمة يف التحسني 

املستمر ذات أهمية محورية يف ترشيد اإلنتاج.

تم إطالق برنامجنا لالقرتاحات يف العام 1981 وهو يعد أحد أطول 
برامج االقرتاحات املستمرة عاملياً وقد تم استعراضه لدى الرشكات 
األخرى كمعيار للمقارنة. وعىل مدى السبعة وثالثني عاماً املاضية، 
أنتج الربنامج مئات اآلالف من األفكار املقرتحة من موظفينا، وبعضها 

ساعد يف حل إشكاليات كربى للرشكة. ويف العام 2017، قدم 
املوظفون 34,420 اقرتاحاً تم تطبيق 26,832 مقرتحاً منها وتقديم 

مكافآت ألصحابها، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 38 باملائة و 70 باملائة 
عىل التوايل، علامً أن 83 باملائة من موظفينا قدموا اقرتاحاً واحداً 

عىل األقل يف العام 2017، مقارنة بنسبة 75 باملائة يف 
العام 2016.

تم إطالق برنامج “متيز” يف العام 2016 وهو برنامج ابتكار قائم 
عىل العمل الجامعي يقوم من خالله مدراء املستوى املتوسط 
يف رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم بجمع فرق لرصد واستبعاد 

األنشطة التي ليس لها قيمة مضافة وتحسني أداء العملية من 
خالل فهم املشاكل وإجراء تحليالت تفصيلية للعثور عىل التحسينات 
املحتملة وتطبيقها. ويقوم خرباء ترشيد اإلنتاج والجودة الداخليون 

بتدريب فرق “متيز” عىل أداء عملهم.

يف العام 2017 تم تحقيق وفورات مدققة بقيمة 40 مليون درهم 
)11 مليون دوالر أمرييك( من برنامج االقرتاحات وبرنامج متيز، وذلك 
من خالل مشاريع االبتكار واإلنتاجية وتحسني العملية. محرص عىل 

تكريم أفضل مقرتحات املوظفني وأفضل مشاريع متيز كل شهر 
ويف الفعالية السنوية التي تقام عىل مستوى الرشكة بأكملها.
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الشكل 37: إنجازات برنامج االقرتاحات
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/http://www.ideas-america.org :هي جمعية مهنية رائدة تساعد املؤسسات يف إدارة األفكار. للمزيد من املعلومات ”Ideas America“ 39

SEER“  40” هي اختصار لـ “Savings Per 100 Eligible Employees Ratio” وتعني نسبة التوفري لكل مئة موظف مؤهل. ويتم احتساب هذه النسبة من خالل تقسيم صايف التوفريات 

السنوية بالدوالر عىل عدد املوظفني املؤهلني.

فاز موظفو شـركة اإلمارات العاملية لألملنيوم بثالثة جوائز يف 
  ”39Ideas America“ العام 2017 ضمن املسابقة الدولية ألفضل األفكار

عن أفكار تم تقدميها أصالً من خالل برنامج االقرتاحات الخاص برشكة 
اإلمارات العاملية لألملنيوم. وتضمنت االقرتاحات الفائزة ما ييل:

جائزة أفضل فكرة حول السالمة للعام )الذهبية(: تخفيض مخاطر 	 
السالمة املرتبطة بعملية نقل السبائك

جائزة أفضل فكرة خرضاء للعام )الربونزية(: تحسني معدالت إعادة 	 
التدوير

جائزة أفضل فكرة فردية للعام )الربونزية(: تحسني الكفاءة يف 	 
تصفية املعدن أثناء عملية بدء الصهر

ويف العام 2017، فازت الرشكة بالجائزة الفضية لألداء املتميز 
)40SEER( عن االقرتاحات املقدمة من كل 100 موظف وجائزة األداء 

املتميز )SEER( عن إجاميل القيمة التي تم توفريها بالدوالر.

كام فازت الرشكة من خالل برنامج “متيز” يف العام 2017، بجائزتني 
ذهبيتني عن التحسني املستمر من مجموعة ديب للجودة. 

فئة “Six Sigma” )املركز األول(: تحسني كفاءة االتصال بني وحدة 	 
االختزال ومركز الصب

فئة االبتكار )املركز األول(: التطوير الداخيل لنظام خلط فحم 	 
الكوك البرتويل – ما أدى إىل تخفيض بنسبة 10 باملائة يف 

معدل رفض الجودة وتوفري 1.3 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة 
وتخفيض انبعاثات الكربون بواقع 9.45 مليون كلجم

جوائز االبتكار يف العام 2017

أنا سعيد للغاية باستالمي هذه الجائزة 
والتي تشكل دفعة ممتازة للمعنويات 
وستحفزين عىل االستمرار يف تقديم 
أفضل ما عندي. عائلتي فخورة للغاية 

بعميل ألن هذه املرة األوىل التي أتلقى 
فيها هذه الجائزة يف حيايت املهنية. 

أود أن أشكر اإلدارة ألخذها باقرتاحي إىل 
منصة دولية. لقد حفزتني هذه الجائزة 

عىل التقدم يف حيايت املهنية. ’

ديليبان سندراراجان
تقني أول )الفائز بجائزة املسابقة الدولية 

ألفضل األفكار(

‘
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رحلتنا يف مجال االبتكار

طورت رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم منوذجاً اللتقاط األفكار 
املبتكرة وتنفيذها من كل مستوى وجزء من املؤسسة. وتتضمن 

رحلة الرشكة يف مجال االبتكار ثالث مستويات من االبتكار، وكلام كان 
املستوى أعىل كانت األفكار أكرب والقيمة املضافة أكرث.

رحلة رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم يف مجال االبتكار

ب
س

ك
مل

م ا
ج

ح

حجم الفكرة

01

02

03

املستوى األول هو "برنامج االقرتاحات" الذي يشجع عىل األفكار املبتكرة كبرية كانت أم صغرية من 
املوظفني األفراد. وهذا الربنامج هو برنامج للمكافأة والتقدير للقيام بتحسينات بسيطة من خالل إرشاك 

املوظفني وتحقيق مبدأ الالمركزية.

مخطط 

االقرتاحات
فيام يتعلق باألفراد

متيز
فيام يتعلق مبجاالت العمل

البحث والتطوير يف 

التكنولوجيا
فيام يتعلق بالرشكة

املستوى الثاين هو برنامج "متيز" الذي يدعم االبتكار الجامعي يف كل 
مجال من مجاالت عمل الرشكة. ويهدف برنامج املكافأة والتقدير هذا إىل 

تحقيق نتائج تجارية وتحفيز فرق العمل عىل معالجة املشاكل املعقدة 
وتطبيق األدوات العلمية للتعرف عىل األسباب الجذرية والحلول.

املستوى الثالث هو البحث والتطوير يف 
االخرتاعات التكنولوجية املتميزة التي 

تؤثر عىل املؤسسة بأرسها. وتتم إدارة 
البحث و التطوير من قبل إدارة التطوير 

ونقل التقنية التي تدير التغيريات الكربى 
يف عملياتنا التجارية.

إن االبتكار هو من القيم األساسية يف 
رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم وهو جزء 

ال يتجزأ من ثقافتنا. إن رحلة رشكة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم يف مجال االبتكار تعزز 

هذه الثقافة وتشجع عىل االبتكار من 
كل جزء من أعاملنا. نؤمن إمياناً راسخاً أن 
إرشاك موظفينا يساعد عىل إبقائنا يف 

مقدمة الرشكات العاملة يف قطاع عملنا 
من حيث املنتجات ذات القيمة املضافة 

والعمليات املسؤولة. ’

إجناسيو جاتيل
مدير ترشيد اإلنتاج والجودة وتحول األعامل

الصحة والسالمة واالستدامة والبيئة والجودة

‘
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التوكيد الخارجي
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املعايري املستخدمة كأساس إلعداد التقارير

أساس االستنتاج

ملخص اإلجراءات التي تم تنفيذها

 

 

 

  

 52-56 ،11

 59-58

   39-37

 75

 66 ،57

 61

 65 ،56 ،38 ،15 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• 

 

• 

  

 

استنتاج التوكيد املحدود

استناًدا إىل األدلة التي حصلنا عليها من اإلجراءات التي تم تنفيذها، مل يرد إىل علمنا أي أخطاء جوهرية يف مجاالت األداء املحددة 
كام هو موضح أدناه، والتي يتم إعدادها وفًقا ملبادئ تحديد محتوى وجودة التقارير الصادرة عن املبادرة العاملية إلعداد التقارير 

وذلك للفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017.

طبقاً للتوكيد، تتضمن مجاالت األداء املحددة التي وردت يف تقرير االستدامة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم 
لعام 2017 ما ييل:

تعترب مبادئ تحديد محتوى وجودة التقارير الصادرة عن املبادرة العاملية إلعداد التقارير ("املعايري") هي املعايري 
املستخدمة كأساس إلعداد التقرير وكأساس لتدقيقنا.

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التكليف وفًقا للمعيار الدويل حول ارتباطات التأكيد ISAE 3000 ("املعيار"). ووفًقا للمعيار، 
قمنا مبا ييل:

يستند استنتاج التوكيد املحدود الذي أجريناه إىل األدلة التي تم الحصول عليها من خالل القيام مبا ييل:

استخدمنا تقديرنا املهني لتخطيط وتنفيذ االرتباط للحصول عىل توكيد محدود، حيث مل يرد إىل علمنا أي أخطاء 
جوهرية يف مجاالت األداء املحددة، سواًء بسبب الغش أو الخطأ.

راجعنا الضوابط الداخلية ذات الصلة عند تصميم إجراءات التوكيد الخاصة بنا، غري أننا مل نبد رأينا حول فعاليتها.
تأكدنا من متتع فريق االرتباط باملعرفة واملهارات والكفاءات املهنية املناسبة.

املراجعات التي أجريناها مع اإلدارة واملوظفني املعنيني برشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لفهم العملية التي 
تتبعها الرشكة لتحديد اإلشكاالت الجوهرية؛

عملية تطوير مجاالت األداء املحددة ضمن تقرير االستدامة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لعام 2017؛

رقم الصفحةمجاالت األداء املحددة

بيانات أداء السالمة لعام 2017 (تقترص عىل اإلبالغ عن معدل اإلصابات، والوفيات، والحوادث وشيكة الوقوع)

إدارة الصحة املهنية لعام 2017

الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة لعام 2017 (تقترص عىل النطاق العام والنطاقني 1 و2، واستهالك الطاقة)

اإلفصاحات حول التوطني

اإلفصاحات حول التعلم والتنمية

اإلفصاحات حول التطوع

اإلفصاحات حول املنطقة السكنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة
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 إن اإلدارة مسؤولة عن:
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يك يب إم جي

راجيف باترا

رشيك

أبوظبي
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تعريــف التوكيد املحدود واألخطاء الجوهرية يف املعيار

استخدام تقرير التوكيد

مسؤولية اإلدارة

مسؤوليتنا

استقاللنا ورقابتنا للجودة

املراجعات التي أجريناها مع اإلدارة واملوظفني املعنيني برشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لفهم الضوابط 
الداخلية وهياكل الحوكمة وعمليات إعداد التقارير فيام يتعلق مبجاالت األداء املحددة؛

اإلجراءات التحليلية فيام يتعلق مبجاالت األداء املحددة؛
الزيارات امليدانية ملصاهرنا بجبل عيل والطويلة؛

فحص مجاالت األداء املحددة للحصول عىل الوثائق املطلوبة؛
تقييم مدى مالءمة املعايري فيام يتعلق مبجاالت األداء املحددة؛

مراعاة أنه تم اإلبالغ عن املؤرشات املالمئة وفقاً للمستوى األسايس لإلفصاح التابع ملعايري إعداد تقارير االستدامة 
الصادرة عن املبادرة العاملية إلعداد التقارير.

استعراض تقرير االستدامة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لعام 2017 بأكمله لضامن توافقه مع معلوماتنا 
الشاملة حول نهج االستدامة الذي تطبقه الرشكة.

إن اإلجراءات املتبعة يف ارتباط التوكيد املحدود تختلف يف طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل يف نطاقها من ارتباط 
التوكيد املعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التوكيد الذي تم الحصول عليه يف ارتباط التوكيد املحدود أقل بكثري من 

التوكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيام لو قمنا بإجراء ارتباط توكيد معقول.

تعترب األخطاء ، مبا يف ذلك حاالت السهو، جوهرية إذا كان من املتوقع بشكل معقول أن تؤثر، سواء بشكل فردي أو 
كيل، عىل القرارات ذات الصلة التي تتخذها إدارة رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم.

أُعد هذا التقرير إلدارة رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لغرض تقديم استنتاج توكيد حول مجاالت األداء املحددة، 
وقد ال يكون مالمئاً ألي غرض آخر. ونحن نخيل مسؤوليتنا تجاه أي شخص آخر خالف إدارة الرشكة عن أي اعتامد عىل 

هذا التقرير  أو عن أي غرض آخر خالف الغرض الذي أُعد هذا التقرير من أجله.

قمنا بتنفيذ ارتباط التوكيد وفًقا ملتطلبات مدونة قواعد أخالقيات املحاسبني املحرتفني الصادرة عن االتحاد الدويل 
للمحاسبني والتي تتطلب، من بني أمور أخرى، أن يتمتع أعضاء فريق التوكيد (مامرسو التوكيد) وكيان التوكيد (مقدم 

خدمات التوكيد) باالستقاللية عن عميل التوكيد، وذلك فيام يتعلق بنطاق ارتباط التوكيد الحايل، مبا يف ذلك عدم 
املشاركة يف إعداد هذا التقرير. يطبق الكيان املعيار الدويل لرقابة الجودة وميتثل املامرس للمتطلبات املتعلقة 

باالستقالل واملتطلبات األخالقية األخرى املحددة يف مدونة املجلس الدويل ملعايري أخالقيات مهنة املحاسبة.

تقترص مسؤوليتنا عىل إجراء ارتباط توكيد محدود فيام يتعلق مبجاالت األداء املحددة للفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 
2017 وعىل إصدار تقرير توكيد يتضمن استنتاجنا.

تحديد مدى مالمئة معايري الوفاء باحتياجاتها؛
إعداد وتقديم مجاالت األداء املحددة وفقا للمعايري؛

وضع ضوابط داخلية متكن من إعداد وعرض مجاالت األداء املحددة الخالية خالية األخطاء الجوهرية، سواًء كانت عن 
غش أو خطأ.
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فهرس محتوى املبادرة العاملية إلعداد التقارير

معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير
اإلفصاح

رقم الصفحة )أرقام 

الصفحات( و/ أو الرابط 

)الروابط(

األجزاء املحذوفة 

والتوضيحات

اإلفصاحات العامة

بيانات املؤسسةGRI 102: إفصاحات عامة 2016

الغالف األمامي102-1 اسم املؤسسة

12-15، 10224-2 األنشطة والعالمات التجارية واملنتجات والخدمات

10214-3 موقع املقر الرئييس

14-10215-4 موقع العمليات

14-10215-5 امللكية والشكل القانوين

10225-6 األسواق التي تتم خدمتها

14-15، 25، 10230-7 حجم املؤسسة

70-10271-8 معلومات حول املوظفني والعامل اآلخرين

32-10233-9 سلسلة التوريد

32-10233-10 التغريات الهامة عىل املؤسسة وسلسلة توريدها

32، 36-10237-11 املبدأ أو النهج االحرتازي

10218-12 املبادرات الخارجية

10216-13 عضوية الجمعيات

االسرتاتيجية

1029-14 بيان من أحد كبار صانعي القرار

األخالقيات والنزاهة

10216-16 القيم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك

الحوكمة

16-10217-18 هيكل الحوكمة

إرشاك املتعاملني

10219-40 قامئة مجموعات املتعاملني

10270-41 اتفاقيات املساومة الجامعية 

10219-42 تحديد واختيار املتعاملني

19-10220-43 النهج املتبع يف إرشاك املتعاملني

18، 20-10221-44 بنود هامة ومخاوف متت إثارتها
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مامرسة إعداد التقارير

14-10215-45 الكيانات املشمولة يف البيانات املالية املوحدة

10221-46 تعريف محتوى التقرير ونطاق البنود

20-10221-47 قامئة البنود الجوهرية

ال يوجد102-48 إعادة صياغة املعلومات

ال تغيريات102-49 التغيريات يف إعداد التقارير

1026-50 فرتة إعداد التقرير

1026-51 تاريخ آخر تقرير

1026-52 دورة إعداد التقرير

1026-53 جهة االتصال لالستفسارات املتعلقة بالتقرير

102-54 االدعاءات بإعداد التقرير وفقاً ملعايري املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير

6

10296-55 فهرس محتوى املبادرة العاملية إلعداد التقارير

10294-56 توكيد خارجي

البنود ذات األهمية

GRI 300 سلسلة املعايري البيئية

الطاقة

21، 37-10338-1رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

37-10338-2 نهج اإلدارة ومكوناته

37-10338-3 تقييم نهج اإلدارة

37-30238-1 استهالك الطاقة داخل املؤسسةGRI 302: الطاقة 2016

37-30238-3 شدة الطاقة

االنبعاثات

21، 38-10341-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

38-10341-2 نهج اإلدارة ومكوناته

38-10341-3 تقييم نهج اإلدارة

ال يوجد لدى رشكة 30538-1 انبعاثات الغازات الدفيئة املبارشة )نطاق GRI 305 )1: االنبعاثات 2016
اإلمارات العاملية 

لألملنيوم أي مصادر 
النبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون حيوية املنشأ. 
قيم االنبعاثات مستمدة 
من املراقبة التشغيلية.

305-2 انبعاثات الغازات الدفيئة غري املبارشة الناتجة عن 
استهالك الطاقة )نطاق 2( 

قيم االنبعاثات مستمدة 39
من املراقبة التشغيلية.

30538-4 شدة انبعاثات غازات الدفيئة

 )SOx( وأكاسيد الكربيت )NOx( 305-7 أكاسيد النيرتوجني
واالنبعاثات الهوائية الهامة األخرى

41-40

معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير
اإلفصاح

رقم الصفحة )أرقام 

الصفحات( و/ أو الرابط 

)الروابط(

األجزاء املحذوفة 

والتوضيحات
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املخلفات والنفايات

21، 42-10347-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

42-10347-2 نهج اإلدارة ومكوناته

42-10347-3 تقييم نهج اإلدارة

GRI 306: النفايات السائلة والصلبة 
2016

42-30643-1 ترصيف املياه حسب الجودة والوجهة

44-30645-2 النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها

30648-3 االنسكابات الكبرية

ال تقوم رشكة اإلمارات 30647-4 نقل النفايات الخطرة
العاملية لألملنيوم 

باسترياد النفايات 
الخطرة. يتم توزيع 

جميع بيانات النفايات 
داخلياً من قبل إدارة 

البيئة والنفايات

االمتثال البيئي

21، 48-10349-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

48-10349-2 نهج اإلدارة ومكوناته

48-10349-3 تقييم نهج اإلدارة

48-301749-1 عدم االمتثال للقوانني واللوائح البيئيةGRI 307: االمتثال البيئي 2016

التقييم البيئي للُمورِّد

21، 10332-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

10332-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10332-3 تقييم نهج اإلدارة

308-1 املوردون الجدد الذين تم تدقيقهم باستخدام GRI 308: التقييم البيئي للمورد 2016
املعايري البيئية

32

GRI 400 سلسلة املعايري االجتامعية

الصحة والسالمة املهنية

21، 52-10359-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

52-10359-2 نهج اإلدارة ومكوناته

52-10359-3 تقييم نهج اإلدارة

GRI 403: الصحة والسالمة املهنية 
2016

403-2 أنواع اإلصابات ومعدالت اإلصابة واألمراض املهنية 
وأيام العمل الضائعة والتغيب عن العمل وعدد الوفيات 

املتعلقة بالعمل

56-54

معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير
اإلفصاح

رقم الصفحة )أرقام 

الصفحات( و/ أو الرابط 

)الروابط(

األجزاء املحذوفة 

والتوضيحات
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التدريب والتعليم

21، 10376-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

10376-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10376-3 تقييم نهج اإلدارة

40476-1 متوسط ساعات التدريب لكل موظف سنوياGRI 404ً: التدريب والتعليم 2016

عدم التمييز

21، 64-10366-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

64-10366-2 نهج اإلدارة ومكوناته

64-10366-3 تقييم نهج اإلدارة

40666-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية املتخذةGRI 406: عدم التمييز 2016

املجتمعات املحلية

21، 60-10363-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

60-10363-2 نهج اإلدارة ومكوناته

60-10363-3 تقييم نهج اإلدارة

1-413 العمليات التي تتضمن إرشاك املجتمعات املحلية، GRI 103: املجتمعات املحلية 2016
وتقييم اآلثار وبرامج التطوير

63-60

63-60

بند هام خاص باملؤسسة

االبتكار

21، 86-10390-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

86-10390-2 نهج اإلدارة ومكوناته

86-10390-3 تقييم نهج اإلدارة

86-90االبتكار وإرشاك املوظفنياالبتكار

ملحق املبادرة العاملية إلعداد التقارير لعام 2013 بخصوص قطاع التعدين واملعادن

الجاهزية للطوارئ

21، 52، 10357-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

52، 10357-2 نهج اإلدارة ومكوناته

52، 10357-3 تقييم نهج اإلدارة

52، 57وجود خطط للطوارئ، وكيف يتم إعدادها وما هو مضمونهاالجاهزية للطوارئ

اإلرشاف عىل املواد

21، 10349-1 رشح البند الهام ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016

10349-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10349-3 تقييم نهج اإلدارة

49الربامج والتقدم املحرز فيام يتعلق باإلرشاف عىل املواداإلرشاف عىل املواد

معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير
اإلفصاح

رقم الصفحة )أرقام 

الصفحات( و/ أو الرابط 

)الروابط(

األجزاء املحذوفة 

والتوضيحات

99 امللحقات



تقرير االستدامة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم لعام 2017





رشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم ش.م.خ.

ص.ب: 111023، الطويلة
أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 444 509 2 971+
sustainability@ega.ae :الربيد االلكرتوين
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