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لمحة عن التقرير
أهـــاًل بكـــم فـــي النســـخة الثانيـــة عشـــرة مـــن تقريـــر أرامكـــس المتكامـــل، والنســـخة السادســـــة عشـــرة مـــن تقريـــر 
ـــة اســـتراتيجياتنا  ـــن حصيل ـــن التقريري االســـتدامة الســـنوي مـــن أرامكـــس. ويســـرنا أن نشـــارك معكـــم مـــن خـــالل هذي
ـــاركة  ـــل مش ـــر تفعي ـــذا التقري ـــن ه ـــا م ـــام 2021. وغايتن ـــالل ع ـــه خ ـــي تحقيق ـــا ف ـــذي نجحن ـــر ال ـــا، واألث وأنشطتنــــ
ـــا التشـــغيلية وجهودنـــــا علـــى صعيـــد االستدامـــــــة.  الجهـــات المعنيـــة فـــي أنحـــاء العالـــــم جميعـــه فـــي مسيرتنـــ

ـــي  ـــرق الت ـــى الط ـــم عل ـــان اطالعك ـــا لضم ـــي نجريه ـــة الت ـــة المعياري ـــات المقارن ـــن عملي ـــزءًا م ـــر ج ـــّكل التقري ويش
نتبعهـــا لقيـــاس نمونـــــــا وتأثيـــرات أنشطتنـــــــا وإدارتهـــا. ويشـــمل هـــذا التقريـــر معلوماتنـــــــا الماليـــة والتشـــغيلية، 
ـــن  ـــة ع ـــة الناتجـــ ـــازات الدفيئ ـــات الغ ـــات انبعاثــــ ـــا بيان ـــا فيه ـــام 2021، بم ـــتدامة لع ـــة باالس ـــات المتعلق والمعلوم

عملياتنـــا.

2-1, 2-2, 2-22
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نبذة عن أرامكس



حققت أرامكس منذ تأسيســـها عام 1982 نموًا ســـريعًا؛ 
لتغدو اليـــوم عالمة تجاريـــة رائدة في القطـــاع، وتتميز 
بخدماتهـــا المتخصصة، وحلولها العالميـــة المبتكرة التي 
تلبي احتياجـــات الشـــركات واألفراد حول العالـــم. وتتخذ 
أرامكس، المدرجة في ســـوق دبي المالـــي، من اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة مقـــرًا رئيســـًا لعملياتها؛ وتســـتفيد 
من موقـــع الدولة الـــذي يمّثـــل حلقة وصل بين الشـــرق 
والغـــرب، مما يتيـــح للشـــركة الوصول إلى أكبر شـــريحة 
مـــن العمـــالء، وتقديم حلول لوجســـتية مخصصة حســـب 

متطلباتهم فـــي أي مكان حـــول العالم.

تمتـــد عملياتنـــا اليـــوم فـــي أكثر مـــن 650 
مدينـــة في 65 دولة في جميـــع أنحاء العالم، 
تحت إشـــراف ما يزيد علـــى 17,000 ألف خبيٍر 

متخصٍص فـــي مجال النقل والشـــحن.

الحلـــول  مـــن  متنوعـــة  محفظـــة  أرامكـــس  وتقـــدم 
والخدمـــات علـــى نطـــاق جغرافـــي واســـع، بما يشـــمل 
خدمـــات التوصيل الســـريع المحلـــي والدولـــي، وخدمات 
الشـــحن، والخدمات اللوجســـتية، وإدارة سلســـلة التوريد، 
التزامنا بتحســـين  والتجـــارة اإللكترونية. ونواصـــل تأكيد 
عملياتنا حـــول العالم، واغتنام الفـــرص الجديدة الداعمة 

لنمـــو أعمالنـــا وتقدمها مســـتقباًل.

وفي غمرة عالمنـــا المعاصر الذي تؤثر فيـــه التكنولوجيا 
على حياتنـــا اليومية، وتغيّرها أكثر مـــن أي وقتٍ مضى، 
يلعب االبتـــكار التكنولوجي دورًا بالـــغ األهمية في نجاح 
أعمالنـــا. وانطالقًا من ذلك، نعتمد أســـلوبًا اســـتراتيجيًا 
لالســـتفادة من التكنولوجيـــا المتقدمة بطـــرق مختلفة 
ومبتكـــرة، بهدف إيجـــاد أفضل حلول التوصيـــل للوجهة 
النهائيـــة وأكثرهـــا كفاءة. وســـاهم هـــذا النهج في 
تحقيـــق منافـــعَ كبيـــرةٍ علـــى صعيـــد تطويـــر أعمال 

نبذة عن أرامكس

الشـــركة، وبرهن أننا شركة تســـتخدم أحدث التقنيات؛ 
لتقديـــم أفضـــل حلـــول النقـــل والخدمات اللوجســـتية 
دون الحاجـــة إلـــى االســـتثمار فـــي األصـــول الضخمة. 
كما نؤمن فـــي أرامكس بـــأن االعتماد علـــى التقنيات 
الجديـــدة، وال ســـيما في مجـــال التجـــارة اإللكترونية، 
يســـاهم بقوة في تعزيز كفاءة نقل الســـلع والبضائع 
ومرونتهـــا، وتوفيـــر أفضـــل الخدمـــات على مســـتوى 

العالـــم، ما يرســـخ مكانتنـــا الرائدة في الســـوق.

ونـــدرك جيـــدًا أن تطويـــر أعمالنـــا والمحافظـــة على 
مقومـــات اســـتدامتها الفعليـــة يتطّلـــب منـــا توظيف 
كفاءاتنا األساســـية مـــن أجل إحداث تأثيـــر إيجابي، في 
إطـــار التزامنا بتطبيـــق مفاهيم المواطنة المؤسســـية 
الصالحـــة في المجتمعـــات التي نعمل فيهـــا جميعها.

وتنتشـــر المبادرات التـــي أطلقناها تحـــت مظلة منصة 
االســـتدامة الخاصـــة بنـــا )Delivering Good( في أكثر 
مـــن 100 مشـــروع تعليمـــي واجتماعـــي وبيئـــي في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، كمـــا أننـــا بادرنا إلـــى عقد 
شـــراكات مع العديد مـــن المنظمات الدوليـــة والمحلية 
التي تكـــرس جهودها لدعم القضايـــا المماثلة. وتفخر 
أرامكـــس بشـــراكاتها مـــع المجتمعـــات التـــي تعمل 
فيهـــا وبالمســـاهمات التـــي تقدمهـــا لدعـــم التنمية 

االقتصاديـــة المســـتدامة في تلـــك المجتمعات.

وفـــي هذا الســـياق، تبـــذل الشـــركة جهـــودًا دؤوبة 
لغـــرس ثقافـــة تدعم مفاهيـــم االبتكار وتســـهم في 
احتضانهـــا. كما أننا ســـنواصل االســـتثمار في موظفينا 
وتقنياتنـــا وبنيتنـــا التحتية، إلـــى جانب تطبيـــق الحلول 
المبتكـــرة لتلبية احتياجات عمالئنا المتنامية. وســـنعمل 
في الوقت نفســـه علـــى مواصلـــة توفير أكبـــر قيمة 
المجتمعـــات  مـــع  شـــراكاتنا  وتوطيـــد  لمســـاهمينا 

. لمحلية ا

2-1, 2-6
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الرؤية 
والرسالة 

والقيم
رســالتنا

توفير حلول نقل وخدمات لوجستية 
مرنة ومبتكرة وموثوقة.

رؤيتنـا
تقديم تجربة توصيل وخدمات لوجستية تمتاز بالسالسة، 

وتحقيق التواصل بين الجميع حول العالم.

قيمنا
حددنا سبع قيم أساسية تسهم في تعزيز مكانة أرامكس كمنافٍس رئيس 

في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، ووجهة عمٍل مفضلة.
ونسعى من خالل امتثال هذه القيم إلى تعزيز السلوكات المرغوبة عبر مختلف 

قطاعات األعمال في الشركة.

ريادة األعمالالشغف
واالبتكار

العناية 
بالموظفين

تنشيط المسؤولية 
االجتماعية

 التركيز علىالنزاهةالتميّز
العمالء
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مشاريع االستدامةالمحطات المشتركةمحطات أرامكس
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رسالة الرئيس التنفيذي

واصلــت أرامكــس خــالل عــام 2021 ترســيخ مكانتهــا الرياديــة فــي الســوق، مســتفيدًة مــن النمــو 
القــوي فــي مســتوى الطلــب، حيــث ارتفعــت إيراداتهــا بنســبة 10% علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 
6.1 مليــار درهــم إماراتــي، وهــي أعلــى إيــرادات تحققهــا الشــركة علــى اإلطــالق، كمــا أنــه العــام 
الثالــث علــى التوالــي الــذي تحقــق فيــه نمــوًا فــي اإليــرادات. وال تــزال هوامــش ربحنــا تخضــع للضغــط 
ــاع  ــيما ارتف ــا، وال س ــة به ــات المرتبط ــد-19 والتحدي ــة كوفي ــن جائح ــة ع ــف الناجم ــة التكالي نتيج
ــدام المنافســة فــي بعــض  ــود المفروضــة علــى ســعة النقــل، فضــاًل عــن احت تكاليــف النقــل والقي
ــات  ــاح التشــغيلية مــن العملي ــر المكــررة، فــإن هامــش األرب ــد اســتبعاد األحــداث غي األســواق. وعن
االعتياديــة يكــون قــد انخفــض إلــى 5% خــالل عــام 2021 مقارنــة مــع 9.3% خــالل عــام 2020، كمــا 
انخفــض صافــي األربــاح مــن العمليــات االعتياديــة بنســبة 51% علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى 183 
مليــون درهــم إماراتــي. ورغــم كل التحديــات، واصلنــا خــالل العــام تزويــد عمالئنــا بأفضــل مســتويات 
الخدمــة، ونتيجــة اعتمادنــا نهجــًا يضــع العميــل فــي مقدمــة أولوياتنــا، اضطررنــا الســتيعاب تكلفــة 
ــا وترســيخ  ــتجابة الحتياجــات عمالئن ــة األعمــال، مــن أجــل ضمــان اســتمرارنا فــي االس ــى لمزاول أعل
وتعزيــز حصتنــا فــي الســوق فــي مرحلــة حافلــة بالتحديــات والتقلبــات التــي عصفــت بسلســلة التوريد.

ــات  ــة بممارس ــة، مدعوم ــيولة صحي ــتويات س ــة ومس ــة قوي ــة عمومي ــى ميزاني ــا عل ــذا وحافظن ه
اإلدارة الماليــة الحكيمــة فــي الشــركة. ومــع انخفــاض مســتوى الديــن، أصبحــت ميزانيتنــا العموميــة 
ــق  ــة تحقي ــة لمواصل ــى أســس صلب ــوم عل ــد مــن القيمــة. ونقــف الي ــق مزي المســتقرة مصــدرًا لخل
تطلعاتنــا وأهدافنــا للنمــو ســواء ذاتيــًا عبــر توســيع عملياتنــا القائمــة أو خارجيــًا مــن خالل الشــراكات 

وعمليــات االســتحواذ واالندمــاج.

السادة المساهمون الكرام،

خــال مســيرتي التــي امتــدت ألكثــر مــن عقديــن مــن العمــل فــي قطــاع الخدمــات 
اللوجســتية والشــحن، لــم أشــهد مطلقــًا حدثــًا يعطــل ساســل التوريــد العالميــة ويرفــع 
فــي الوقــت نفســه وتيــرة الطلــب علــى خدمــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة 
ــنّ  ــاءة. لك ــرعة وكف ــيابية وس ــر انس ــة أكث ــى تجرب ــول عل ــاء بالحص ــات العم وتوقع
ــل  ــاع النق ــة بقط ــة الخاص ــلة القيم ــي سلس ــدة ف ــة رائ ــك مكان ــي تمتل ــس، الت أرامك
والخدمــات اللوجســتية العالمــي وتوفــر خدماتهــا لمختلــف شــرائح العمــاء مــن أفــرادٍ 
ــى  ــواًل إل ــل وص ــل والتوصي ــل النق ــع مراح ــص بجمي ــام، وتخت ــتّى األحج ــن ش ــركات م وش
الوجهــة النهائيــة، اســتجابت للجائحــة العالميــة بســرعة ومرونــة، واتبعــت نهجــًا 
مبتكــرًا للتغلــب علــى التحديــات المرتبطــة بالعــرض وطفــرة الطلــب، دون أن تدخــر جهــدًا 

ــية. ــعار تنافس ــا بأس ــات وتقديمه ــتوى الخدم ــاء بمس ــي االرتق ف
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أمــا علــى صعيــد اإلنجــازات، فقــد شــكل عــام 2021 عامــًا تاريخيــًا بالنســبة 
المســتمر،  التركيــز  المتميــزة مــن خــالل  أّكدنــا خاللــه مكانتنــا  ألرامكــس، 

المســتقبل. تستشــرف  التــي  الطموحــة  والرؤيــة  واالســتجابة،  والســرعة 

تركيز مستمر

فــي عــام 2021، أطلقنــا نموذجــًا تشــغيليًا جديــدًا بتصميــم أقــوى وأكثــر 
ــه بفصــل أنشــطتنا األساســية إلــى وحدتيــن  ــا مــن خالل كفــاءة وفاعليــة، وقمن
اســتراتيجيتين مســتقلتين يقــود كاًل منهمــا رئيــسٌ تنفيــذيٌ للعمليــات مــع 
فريــق مــن المهنييــن المتمرســين مــن أرامكــس والذيــن يلمــون جيــدًا بأعمالنــا 

ــاع. ــل القط ــة تفاصي ــون بكاف ــطتنا ويحيط وأنش

ــبرس«  ــا »إكس ــدة أعمالن ــتوفر وح ــد، س ــغيلي الجدي ــوذج التش ــب النم وبموج
للشــركات  خدماتهــا  والمحلــي،  الدولــي  الســريع  النقــل  بحلــول  المختصــة 
واألفــراد. وفــي الوقــت نفســه، ســتتولى وحــدة »لوجيســتكس«، التــي تشــمل 
حلــول الشــحن والخدمــات اللوجســتية المتكاملــة وإدارة سلســلة التوريــد خدمــة 
قاعــدة عمالئنــا مــن الشــركات. ولدعــم طموحاتنــا وتطلعاتنــا للنمــو علــى 
المســتوى العالمــي وتلبيــة االحتياجــات الفريــدة لعمالئنــا واالســتجابة الحاســمة 
للتحديــات التــي واجهناهــا فــي كل بلــد، أنشــأنا هيكليــة إقليميــة جديــدة تضــم 
ثمانيــة أقاليــم رئيســية. وفــي كل منطقــة ســيتولى نائــب رئيــس إقليمــي قيــادة 
فــرق عمــل متخصصــة تركــز علــى تنميــة الحضــور المحلــي ألرامكــس وتعميــق 
ــرص  ــاص الف ــاف واقتن ــادة استكش ــب قي ــى جان ــة، إل ــل كل منطق ــا داخ خبراته
التجاريــة واالبتــكارات التــي تركــز علــى خدمــة العمــالء. وســتعمل تلــك األقاليــم 
التشــغيلية أيضــًا علــى إنشــاء مســارات تجاريــة جديــدة وتوســيع نطــاق عملياتنــا 
لتلبيــة طلبــات العمــالء المتزايــدة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

ــا التشــغيلي الجديــد مســتويات المرونــة فــي الشــركة،  بــال شــكّ عــزز نموذجن
فجعلنــا أكثــر اســتعدادًا الغتنــام الفــرص الجديــدة الداعمــة لتطلعــات وأهــداف 
النمــو، وتنويــع قاعــدة عمالئنــا، وتطويــر محفظــة مناســبة مــن المنتجــات 
ــي  ــة الت ــات الحديث ــي التقني ــتثمار وتبن ــب اس ــى جان ــة، إل ــات المتخصص والخدم
ــا. ونواصــل  توفــر قيمــة مضافــة لألعمــال، وتعزيــز كفــاءة واســتدامة عملياتن
العمــل علــى تنميــة شــبكتنا العالميــة وترســيخ وجودنــا المحلــي وتوســيع 
ــى  ــي نســاعدهم عل ــا، وبالتال نطاقــه، لنكــون علــى مســافة أقــرب مــن عمالئن

ــم. ــة تطلعاته ــم وتلبي ــن عمالئه ــر م ــراب أكث االقت

ــغيلي  ــوذج التش ــل بالنم ــدء العم ــن ب ــهر م ــتة أش ــن س ــل م ــون أق ــي غض وف
الجديــد، حصدنــا نتائــج ممتــازة، ففــي الوقــت الــذي شــهدنا فيــه نمــوًا ســنويًا 

الفتــًا عبــر جميــع قطاعــات أعمالنــا، ســجلنا النتائــج األبــرز فــي مجــال الخدمــات 
ــات  ــة والتحدي ل ــار الســلبية المُعطِّ اللوجســتية والشــحن. وعلــى الرغــم مــن اآلث
ــد  ــى سالســل التوري ــة عل ــي فرضتهــا الجائحــة العالمي ــة والمســتمرة الت الصعب
ــي  ــا ف ــة أعمالن ــي تنمي ــا ف ــري، نجحن ــحن البح ــاع الش ــيما قط ــة وال س العالمي
قطــاع الخدمــات اللوجســتية والشــحن خــالل عــام 2021 بنســبة 21% علــى 

ــد-19. ــة كوفي ــل جائح ــا قب ــتويات م ــا مس ــل وتخطين ــنوي، ب ــاس س أس

ورّكزنــا كذلــك علــى تعزيــز كفــاءة التكلفــة فــي جميــع المجــاالت. وفــي حيــن 
مــا زالــت هوامــش الربــح تتعــرض للضغــط، والســبب الرئيســي لذلــك هــو اســتمرار 
ارتفــاع تكاليــف النقــل نتيجــة القيــود المفروضــة علــى الســعات بســبب الجائحــة، 
وغيرهــا مــن تكاليــف التشــغيل المرتفعــة اإلضافيــة، كثفنــا تركيزنــا علــى 
ــت  ــي الوق ــل ف ــة أفض ــق قيم ــة وتحقي ــي التكلف ــاءة ف ــز الكف ــادرات تعزي مب
نفســه. ومــن المبــادرات التــي تركــز علــى جانــب التكلفــة تقليــص األنشــطة غيــر 
األساســية وتكامــل عمليــات المشــتريات العالميــة لتحقيــق المكاســب وتوفيــر 
التكاليــف. أمــا مبــادرات تعزيــز القيمــة فتضمنــت تطوير قوتنــا العاملة والســعي 
لخفــض النفقــات الرأســمالية لتتماشــى مــع أهــداف النمــو فــي الشــركة، وفــي 
الوقــت نفســه دمــج ممارســات االســتدامة فــي جميــع قطاعــات العمــل. كمــا أن 
نموذجنــا التشــغيلي ســيوفر لنــا رؤيــة أشــمل وقــدرة أكبــر علــى توقــع وتقديــر 
التكاليــف وإدارتهــا بــذكاء ودقــة، ممــا ســيفضي فــي المحصلــة إلــى تحســين 

هوامــش الربــح علــى المدييــن المتوســط   والبعيــد.

لقــد بذلنــا جهــودًا كبيــرة علــى مــدار عقــد كامــل لخفــض انبعاثاتنــا الكربونيــة، 
وكنــا مــن أوائــل الشــركات المبــادِرة فــي هــذا المجــال فاكتســبنا خبــرات 
ــذ. وفــي عــام  ــة للتنفي ــة وقابل ــزام بأهــداف واقعي ــة أوضــح لاللت أفضــل ورؤي
2021، كثفنــا تركيزنــا علــى هــذا الجانــب مــن خــالل االلتــزام بمبــادرة األهــداف 
ــة  ــي منطق ــل ف ــركات القالئ ــن الش ــا م ــم )SBTi(، فأصبحن ــى العل ــتندة إل المس
العالميــة  المبــادرة  لهــذه  تنضــم  التــي  أفريقيــا  الشــرق األوســط وشــمال 
المرموقــة والمدعومــة مــن األمــم المتحــدة. ومــن خــالل وضــع أهــداف علميــة 
محــددة لخفــض انبعاثاتنــا الكربونيــة، نعمــل علــى تســريع وتيــرة العمــل لبلــوغ 
أهدافنــا ودعــم التصــدي للتغيــر المناخــي والمســاهمة فــي الحــد مــن ارتفــاع 
درجــات الحــرارة العالميــة فــوق مســتوى درجتيــن مئويتيــن. كذلــك، أخذنــا علــى 
ــى  ــول إل ــام 2030 والوص ــول ع ــون بحل ــة الكرب ــق حيادي ــة تحقي ــا مهم عاتقن
ــا خارطــة طريــق واضحــة  ــاد المناخــي عمومــًا بحلــول عــام 2050، ووضعن الحي

ومحــددة ســتمكننا مــن تحقيــق هــذه المهمــة.

تؤتــي ثمارهــا، فبــكل فخــر، عززنــا مكانتنــا كــرواد  وهــا هــي جهودنــا 
ــف أرامكــس كإحــدى شــركات النقــل  ــا إنجــازًا مهمــًا بتصني لالســتدامة وحققن
األكثــر اســتدامة فــي العالــم مــن قبــل شــركة »ساســتيناليتكس«. وفــي أكتوبــر 
2021، ســجلت أرامكــس تصنيــف 11.7 للمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات ضمــن مؤشــر »ساســتيناليتكس« ممــا يشــكل شــهادة دامغــة علــى 
انخفــاض مســتوى مخاطــر التعــرض لآلثــار الماليــة المرتبطــة بالممارســات البيئيــة 

ــدارة  ــي ص ــا ف ــزز مكانتن ــف ع ــذا التصني ــركات. ه ــة الش ــة وحوكم واالجتماعي
التصنيــف العالمــي إلجمالــي 363 شــركة نقــل و413 شــركة مــن أصــل 15,124 
شــركة مصنفــة مــن قبــل شــركة »ساســتيناليتكس« فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
ــات  ــة للمؤسس ــؤولية االجتماعي ــي للمس ــة دب ــة غرف ــًا على عالم ــا أيض وحصلن
لعــام 2021 والتــي تعــد واحــدة مــن أبــرز وأشــهر آليــات وأدوات التطويــر التــي 
تســاعد الشــركات علــى تقييــم ومراجعــة اســتراتيجيتها ونشــاطها المجتمعــي.

وال يــزال تركيزنــا راســخًا علــى ضمــان أعلى مســتوى ممكــن من األمان والســالمة 
ــر  ــف عب ــن 16,000 موظ ــر م ــن أكث ــة م ــرية المؤلف ــا البش ــام لمواردن واالهتم
ــي تركتهــا علــى صحــة  ــرات الت ــات الجائحــة والتأثي ــدرك تحدي شــبكتنا. فنحــن ن
موظفينــا النفســية والجســدية، ولهــذا الســبب أطلقنــا العديــد مــن المبــادرات 
ــا فــي مســاعدتهم علــى التكيــف مــع  ــا بدورن ــا وقيامن ــا بالتزامن لضمــان وفائن
ــن  ــا م ــم، تمكن ــم وإخالصه ــاد وتفانيه ــم الج ــل عمله ــل. فبفض ــاء العم أعب
مواصلــة دورنــا الرائــد فــي نقــل الشــحنات حــول العالــم وتوصيــل الطــرود إلــى 
ــر عــن تقديــري لجهودهــم وإســهاماتهم المميــزة  ــا أن أعب ــازل. وأود هن المن
وامتنانــي للعمــل مــع كوكبــة مــن المواهــب األكثــر تميــزًا ونشــاطًا وخبــرة فــي 

هــذا المجــال.

سرعة واستجابة

كوفيــد-19  فيــروس  واصــل  الماضيــة،  شــهرًا  عشــر  االثنــي  مــدار  علــى 
ــدول والقطاعــات  ــار قــوة اقتصــادات ال ــه ومســتجداته الســريعة اختب بمتحورات
ومرونــة الشــركات وســرعتها فــي التكيــف واالبتــكار. وبالنســبة لقطــاع التجــارة 
فتنامــت  والحاســم،  األساســي  العامــل  هــي  الســرعة  كانــت  اإللكترونيــة، 
توقعــات المســتهلكين وأصبحــوا يتطلعــون إلــى خدمــات توصيــل أكثــر ســرعة 
ــر  ــترونها عب ــي يش ــات الت ــن المنتج ــتبدال ألي م ــاع واالس ــتالم واإلرج ــد االس عن
اإلنترنــت، بــدءًا مــن المســتلزمات اليوميــة مــن المتاجــر القريبــة مــن منازلهــم، 
وصــواًل إلــى هدايــا األعيــاد مــن متاجــر إلكترونيــة فــي الطــرف اآلخــر مــن 
العالــم. وكوننــا محــركًا أساســيًا لضمــان النمــو المســتدام فــي ســوق التجــارة 
ــات  ــو 4 تريليون ــه بنح ــدر قيمت ــذي تق ــو وال ــريع النم ــة س ــة العالمي اإللكتروني
دوالر، تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية ضمــان أعلــى معاييــر األداء والكفــاءة 
ــا. ويســرني أن  ــا وفرقن ــا وعملياتن ــا وخدماتن واالنســيابية والدقــة فــي منتجاتن
أبلغكــم بــأن قطــاع خدمــات النقــل الســريع فــي أرامكــس ســجّل عــددًا قياســيًا 
مــن الطــرود التــي تعامــل معهــا فــي ظــل النمــو االســتثنائي فــي قطــاع النقــل 

ــي. ــريع المحل الس

واســتثمرنا خــالل عــام 2021 فــي تطويــر وأتمتــة عملياتنــا الشــاملة فــي 
قطــاع توصيــل الطــرود محليــًا ودوليــًا عبــر األســواق والمناطــق االســتراتيجية، 
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ــا اســتثمارات  ــة تحســين مســتويات الســرعة والكفــاءة. كمــا خصصن ــك بغي وذل
كبيــرة فــي البلــدان التــي نــرى فيهــا فــرص نمــو كبيــرة مدفوعــة بالمبــادرات 
الحكوميــة، باإلضافــة إلــى التعافــي القــوي مــن جائحــة كوفيــد-19 فــي 
القطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية وأســتراليا. 
ففــي الريــاض، افتتحنــا منشــأة متطــورة تعتمــد علــى تقنيــات األتمتــة بشــكل 
ــون  ــن 34 ملي ــد ع ــا يزي ــة م ــي لخدم ــذ الرئيس ــة المنف ــون بمثاب ــل، لتك متكام
شــخص مــن ســكان المملكــة، وال ســيما مــع تزايــد القــدرة الشــرائية لدى الشــباب 

ــت. ــم باإلنترن ــم الدائ واتصاله

ــى الوجهــة  ــل إل ــة، تظــل خدمــات التوصي ــع مراحــل العملي ــة جمي ورغــم أهمي
ــدًا  ــة بالنســبة للمســتهلكين. وفــي هــذا القطــاع تحدي ــر أهمي ــة األكث النهائي
ــة فــي األســواق الرئيســية،  ــه أرامكــس ترســيخ ريادتهــا المتنامي ســتواصل في
والتوســع واالنتشــار واكتســاب الخبــرات والمعــارف القيّمــة بمــا يعــزز ميزتهــا 
التنافســية وتفوقهــا علــى الشــركات التــي انخرطــت حديثــًا فــي الســوق. فنحــن 
نعمــل باســتمرار علــى ابتــكار حلــول جديــدة أكثــر إبداعــًا وذكاًء لضمــان الحفــاظ 
علــى قدرتنــا التنافســية وموثوقيتنــا، وتقديــم خدمــات ممتــازة علــى الــدوام.

وتمكنــا مــن خــالل اســتثماراتنا الجديــدة فــي التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي 
وتحليــالت البيانــات مــن تعزيــز الرؤيــة والقــدرة علــى التنبــؤ بــأداء وســير عمــل 
ــة  ــراء تجرب ــاءة وإث ــادة الكف ــى زي ــا أدى إل ــريع، مم ــل الس ــات النق ــاع خدم قط
ــا مــع شــركة »ســيلزفورس« إلطــالق  ــا تعاون العمــالء. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنن
ــا  ــيتيح لن ــص س ــي متخص ــل رقم ــو ح ــالء وه ــات العم ــد إلدارة عالق ــام جدي نظ
ــر  ــاملة عب ــة ش ــى رؤي ــول عل ــالء والحص ــن العم ــر م ــريحة أكب ــى ش ــول إل الوص

ــول مطــورة لهــم. ــر حل ــا لتوفي ــع منصاتن جمي

رؤية طموحة تستشرف المستقبل

إن أهدافنــا وتطلعاتنــا واضحــة ومحــددة للعــام 2022، فنحــن نســعى 
إلــى مواصلــة التقــدم بخطــوات ســريعة وواثقــة لتحقيــق قيمــة أكبــر 

لمســاهمينا وكافــة أصحــاب المصلحــة.

ولتحقيــق تلــك التطلعــات، أواًل بالنســبة لعمالئنــا، نســعى إلــى مواصلــة االرتقــاء 
بمســتويات التميــز فــي الخدمات وتطويــر منتجاتنا لتلبيــة احتياجاتهــم المتغيرة. 
ــة  ــى االســتمرار فــي الحفــاظ علــى مكان ــع إل أمــا بالنســبة لمســاهمينا، فنتطل
الشــركة والقيمــة التــي تقدمهــا وتنميتهــا مــن خــالل تنفيــذ اســتراتيجية عمــل 

أكثــر جــرأة وحزمــًا لــكل وحــدة مــن وحــدات أعمالنــا االســتراتيجية الجديــدة.

وفيمــا يخــص خدمــات النقــل الســريع لــدى أرامكــس، نســعى إلــى ترســيخ 
التزامنــا، وعــدم ادخــار أي جهــد مــن أجــل تحقيــق التميــز فــي خدمــة العمــالء، 

وتعزيــز مكانتنــا الرياديــة فــي األســواق الرئيســية التــي نعمــل فيهــا. هدفنــا 
مواصلــة التقــدم والتوســع وإثــراء خبراتنــا فــي قطاعــي النقــل الســريع المحلي 
والنقــل الســريع الدولــي واالســتفادة مــن التحليــالت التنبؤية والــذكاء المدعوم 
ــة.  ــاءة والموثوقي ــع الكف ــى رف ــز عل ــة ترك ــول متكامل ــم حل ــات لتقدي بالبيان
ونســعى إلــى زيــادة التدفــق التجــاري بشــكل كبيــر مــن المراكــز الرئيســية فــي 
ــج  ــج كون ــن وهون ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأمســتردام والصي الوالي
لخدمــة العمــالء فــي أســواقنا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأســتراليا. كمــا نهــدف إلــى إنشــاء مســارات 
ــارات  ــك المس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــارة اإللكتروني ــم للتج ــول العال ــدة ح ــة جدي تجاري
مــن المملكــة المتحــدة إلــى ســائر البلــدان األوروبيــة، ومــن آســيا وأوروبــا 
ــيا  ــن وآس ــى األمريكيتي ــا إل ــن أوروب ــيا، وم ــرق آس ــوب ش ــيا وجن ــى أوقيانوس إل
ــى  ــن إل ــن األمريكيتي ــا، وم ــا وتركي ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ومنطق
أوروبــا. ونــرى إمكانــات واعــدة لفــرص االســتحواذ فــي األســواق الناشــئة، مثــل 
شــمال أفريقيــا وتركيــا وجنــوب شــرق آســيا، وســنظل نســعى إلــى اغتنــام فــرص 

االســتحواذ فــي أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــَا.

نحــن واثقــون بإمكانيــات قطــاع خدمــات الشــحن فــي أرامكــس وقدرتــه علــى 
ــا اســتراتيجية طموحــة لتســريع هــذا الزخــم والبنــاء علــى تلــك  النمــو، ووضعن
اإلمكانيــات الواعــدة. بالنســبة للتوســع الجغرافــي، نهــدف إلــى تعزيــز انتشــارنا 
العالمــي مــن خــالل زيــادة حضورنــا فــي قطــاع الشــحن فــي المواقــع الحاليــة 
ــح  ــعى أن نصب ــغيلية، فنس ــات التش ــد العملي ــى صعي ــا عل ــة. أم ــع إضافي ومواق
أكثــر تكامــاًل وتخصصــًا، وعليــه، سنســتثمر فــي المســتودعات المتخصصــة 
ــل  ــة، مث ــات القوي ــة ذات اإلمكان ــة الحيوي ــات الصناعي ــات القطاع ــة احتياج لتلبي
سلســلة الشــحن المبــرد، والمســتحضرات الدوائيــة، والنفــط والغــاز، والســلع 
االســتهالكية ســريعة التــداول. وباإلضافــة إلــى توســيع عملياتنــا، يمكننــا 
ــاذ  ــزون التخ ــن جاه ــتحواذ، ونح ــات االس ــالل عملي ــن خ ــو م ــرص النم ــاص ف اقتن
اإلجــراءات الالزمــة بســرعة حيــن نجــد الفرصــة المناســبة. كمــا أننــا علــى قناعــة 
بــأن حضورنــا القــوي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، التــي تعــد 
ــادرات  ــاع والمب ــدة للقط ــو الواع ــات النم ــر بإمكان ــًا يزخ ــًا مزدحم ــارًا تجاري مس
اللوجســتية التــي تقودهــا الحكومــات، سيســاعدنا علــى تشــكيل تحالفــات 
ــق  ــاء فري ــاع تســتلزم بن ــذا القط ــة له ــا الطموح ــا أن تطلعاتن ــتراتيجية. كم اس

ــب. ــل المواه ــف أفض ــر توظي ــين عب ــة المتمرس ــراء الصناع ــن خب ــوي م ق

ومــن أجــل حمايــة كوكبنــا، ضاعفنــا جهودنا لخفــض انبعاثاتنا الكربونيــة. أما على 
صعيــد العمــل المجتمعــي، فنحــن نســعى إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد وتكثيــف 
العمــل للمســاهمة فــي تحســين مســتوى المعيشــة فــي المجتمعــات التــي نعمــل 
فيهــا، ودعــم الشــركات الصغيــرة ومســاعدتها علــى النمــو واالزدهــار. وبالنســبة 
لموظفينــا، ســنظل ملتزميــن باالســتماع إلــى احتياجاتهــم وتلبيــة تطلعاتهــم 
ــارات.  ــل المه ــب وصق ــالل التدري ــن خ ــم م ــم وتطويره ــاندتهم وتمكينه ومس
ــى اتخــاذ إجــراءات حاســمة ومدروســة لضمــان  ــة المطــاف إل ونســعى فــي نهاي

الحفــاظ علــى المواهــب المتنوعــة والشــاملة وجذبهــا إلــى شــركتنا.

ــاظ  ــا والحف ــق التزاماتن ــل تحقي ــن أج ــل م ــدم والعم ــي التق ــتمر ف ــا أن نس علين
علــى تركيزنــا، وتنفيــذ اســتراتيجيتنا بوضــع تلبيــة احتياجــات العميل فــي مقدمة 
أولوياتنــا. كمــا أننــي علــى ثقــة تامــة بأننــا سنســتطيع مــن خــالل قــوة نموذجنــا 
التشــغيلي الجديــد وقيــادة وتوجيهات فريــق اإلدارة المتمــرس، والتزام وتفاني 
موظفينــا، أن نتكيــف مــع البيئــة المليئــة بالتحديــات والصعوبــات والعمــل بقــوة 
وثبــات وإيجابيــة عاليــة. كمــا أن شــركة »جيوبوســت«، المســاهم االســتراتيجي 
الجديــد فــي أرامكــس، ستســاعدنا فــي تحقيــق تلــك المهمــة إلــى جانــب الثقــة 
المســتمرة مــن كافــة مســاهمينا، بمــا فــي ذلــك موانــئ أبوظبــي. أمامنــا 
ــدى  ــع إح ــال م ــل األعم ــن تكام ــب م ــق المكاس ــدة لتحقي ــدة وواع ــرص عدي ف
أهــم شــركات خدمــة النقــل الســريع فــي أوروبــا، بــدءًا مــن اكتســاب الخبــرات 
فــي أســواق محليــة جديــدة وصــواًل إلــى الحلــول والمنتجــات والخدمــات وتبــادل 
المعــارف وبالطبــع فتــح مســارات تجاريــة جديــدة. مــن جهــة أخــرى، ستســاعدنا 
موانــئ أبوظبــي علــى ترســيخ مكانتنــا الرائــدة فــي المنطقــة وتنميــة قطــاع 

خدمــات الشــحن.

فــي الختــام، أود أن أتقــدم إليكــم مســاهمينا الكــرام بعميــق الشــكر والتقديــر 
علــى دعمكــم المســتمر وثقتكــم الراســخة، وأتطلــع إلــى عملنــا ســويًا لنســّطر 

فصــاًل جديــدًا مــن التقــدم والنمــو المســتدام فــي مســيرة أرامكــس.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

عثمان الجده
الرئيس التنفيذي

201-1, 203-1
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نبذة عن االستدامة    
وهذا التقرير



نحـــرص فـــي أرامكـــس علـــى اعتمـــاد إجـــراءات 
ـــاتنا  ـــاس ممارس ـــتمرار، لقي ـــورة باس ـــة ومتط متواصل
ــمل  ــا يشـ ــا، بمـ ــا وتقييمهـ ــا ومراقبتهـ وإجراءاتنـ
مجـــاالت تدفقـــات رأس المـــال وأثـــر العمليـــات 
وخلـــق القيمـــة. ونعتمـــد لتحقيـــق هـــذا الهـــدف 
ـــات  ـــى الجه ـــز عل ـــة ترّك ـــاملة ومتكامل ـــًة ش منهجي
المـــال  رأس  تطويـــر  علـــى  وتقـــوم  المعنيـــة، 
البشـــري والفكـــري وتعزيـــزه، واالســـتفادة مـــن 
رؤوس أموالنـــا الماديـــة واالصطناعيـــة، إضافـــة 
إلـــى حمايـــة رأس المـــال الطبيعـــي، وبنـــاء رأس 
ــات فـــي  ــال االجتماعـــي القائـــم علـــى العاقـ المـ
المجتمعـــات التـــي ننشـــط فيهـــا فـــي مختلـــف 
ـــة  ـــذه المنهجي ـــى ه ـــتند إل ـــا نس ـــم. كم ـــاء العال أنح
ـــى  ـــز عل ـــات التركي ـــرار، وآلي ـــاذ الق ـــات اتخ ـــي عملي ف
خلـــق القيمـــة علـــى المـــدى القصيـــر والمتوســـط 
إلـــى  اإلطـــار  هـــذا  فـــي  ونســـعى  والطويـــل. 
اإلشـــراف علـــى تدفقـــات رأس المـــال المتنوعـــة 
لدينـــا، وفهـــم طبيعتهـــا المترابطـــة والمعقـــدة.

 نبذة عن
االستدامة    
وهذا التقرير

وتمكننــا الرقابــة الصارمــة علــى عملياتنــا مــن فهــم 
آليــات تدفــق رؤوس األمــوال المذكــورة أعــاه وإدارتهــا، 
ــع  ــا م ــا وتفاعله ــة به ــوارد المرتبط ــى الم ــة إل باإلضاف

األنظمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ككل.

نعتمد منهجية استباقية إلدارة األنواع الستة 
لرأس مال الشركة

2-3 

نحــن فخــورون بــأن يتــم االعتــراف بنــا كــرواد عالمييــن فــي مجــال إعــداد تقاريــر االســتدامة وقــد تــم تصنيفنــا فــي المرتبــة 
األولــى فــي التصنيــف العالمــي ضمــن 363 مــن شــركات النقــل علــى منصــة ESG Sustainalytics، والتــي تعــد واحــدة 
ــي  ــة دب ــة لغرف ــؤولية االجتماعي ــة المس ــى عالم ــي عل ــي دب ــا ف ــا حصلن ــات ESG. كم ــاث وبيان ــزودي أبح ــل م ــن أفض م
لعــام 2021، واحــدة مــن أكثــر األطــر وأدوات التطويــر رســوخا وشــهرة التــي تســاعد الشــركات علــى تقييــم اســتراتيجيات 

مســؤوليتها االجتماعيــة.

رأس المال المادي

رأس المال البشري

رأس المال االصطناعي

رأس المال االجتماعي 
القائم على العالقات

رأس المال الفكري

رأس المال الطبيعي

االستجابة ألزمة كوفيد-19

شــهد عــام 2021 اســتمرار االضطرابــات والتأثيــرات الســلبية الناتجــة عــن أزمــة 
ــتجابة  ــتمرة لالس ــا المس ــا جهودن ــم. وواصلن ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــد-19 ف كوفي
وعمالئنــا  موظفينــا  ســالمة  ضمــان  بهــدف   ،2020 عــام  خــالل  الصحيــة  لألزمــة 
ــا وشــراكاتنا  والمجتمعــات التــي نعمــل ضمنهــا، إلــى جانــب االســتفادة مــن عملياتن
لتوفيــر الدعــم واإلعانــة الالزميــن. وتمكنــا بفضــل جهودنــا هــذه مــن مواصلــة 
تقديــم خدماتنــا وفــق أعلــى مســتويات الجــودة، مــع الحــرص علــى إجــراء التعديــالت 
الالزمــة لضمــان اســتمرار توافــر خدماتنــا دون أي عقبــات، إذ التــزم موظفــو خدمــات 
التوصيــل لدينــا بإجــراءات التوصيــل اآلمنــة، وواصلنــا االلتــزام بأعلــى معاييــر الســالمة 
ضمــن مشــاريع االســتدامة التابعــة لنــا، ونجحنــا فــي تزويــد الموظفيــن بالقــدرة علــى 

ــة وسلســة. ــد الحاجــة وبصــورة فعال ــزل عن العمــل مــن المن
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ما هي الجوانب التي يغطيها التقرير؟ 

ــذا  ــي ه ــرز ف ــدم المُح ــتدامة، والتق ــود االس ــات، وجه ــات، والعملي ــة والخدم ــطة المالي ــر األنش ــذا التقري ــي ه يغط
ــط(.  ــام 2020 )الراب ــاص بع ــا الخ ــي تقريرن ــام 2021، ويل ــدد لع الص

ــام  ــة لع ــة الرئيس ــر المالي ــداف غي ــق األه ــتدامة وتحقي ــد االس ــى صعي ــاه عل ــذي أحرزن ــدم ال ــر التق ــتعرض التقري ويس
2021، إضافــة إلــى تقييــم االنبعاثــات الناجمــة عــن عملياتنــا وبصمتنــا البيئيــة. كمــا يتضمّــن التقريــر تحديثــات حــول 

ــال والحوكمــة وغيرهــا. ــا والمــوارد البشــرية واالمتث ــا التجاريــة وخدماتن ــد عملياتن التقــدم المُحــرز علــى صعي

منهجيتنا إلعداد التقارير

معايير إعداد تقارير االستدامة والتقارير المتكاملة

- معايير أرامكس إلعداد التقارير- المعايير الداخلية 
 )GRI( معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير -

- معايير انبعاثات الغازات الدفيئة 
- الميثاق العالمي لألمم المتحدة - اإلبالغ عن التقدم المحرز

.)IIRC( المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة -

معايير إعداد التقارير

معايير إعداد التقارير المالية

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
نحــن ملتزمــون بإعــداد تقاريرنــا المتعلقــة بالبيانــات الماليــة وفقــًا للمعاييــر 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS( التــي أقرهــا مجلــس معاييــر المحاســبة 
الدوليــة )IASB( ونشــرها بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات التنظيميــة لهيئــة األوراق 

ــة المتحــدة. ــة اإلمــارات العربي ــة والســلع فــي دول المالي

أجرينــا عــام 2021 تقييمًــا لتقاريرنــا الســابقة مــن حيــث المســؤولية البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، بهــدف 
إجــراء تحســين هيكلــي وعملــي علــى ممارســات االســتدامة التــي نتبعهــا انطاًقــا مــن عملياتنــا الداخليــة. ونحــرص 
ــا وجهــود االســتدامة  ــة وحوكمــة الشــركات جــزًءا ال يتجــزأ مــن عملياتن ــة واالجتماعي علــى جعــل المســؤولية البيئي
والتقاريــر الخاصــة بنــا، بهــدف المضــي بخطــوات ثابتــة نحــو أخــذ االحتياطــات للمســتقبل، وضمــان قدرتنــا علــى توفيــر 
القيمــة لعمائنــا ومجتمعاتنــا. ويتيــح لنــا هــذا التقييــم تأكيــد اعتمــاد عمليــات وأنشــطة وتقاريــر تتســم بالشــفافية 

والقــوة والشــمولية.

تقييم العمليات وسلسلة التوريد ومراقبتها

تقديم االستشارات وضمان مشاركة الجهات المعنية على 
المستويين الداخلي والخارجي

تحديد المجاالت ذات األولوية والجوانب الجوهرية

 جمع البيانات باستمرار
 والمقارنات المعيارية

التدقيق والتقييم المستمر

نشر التقارير 
والحصول على 

التقييمات

منهجية إعداد تقارير االستدامة
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منهجيتنا المتمحورة حول الجهات المعنية
ــوارات  ــارات والح ــر االستش ــالل توفي ــن خ ــا، م ــاز عملياتن ــا وإنج ــتراتيجياتنا وتقاريرن ــداد اس ــاالت إع ــي مج ــي ف ــي والخارج ــتويين الداخل ــى المس ــة عل ــات المعني ــاركة الجه ــز مش ــى تحفي ــرص عل نح
وقنــوات التقييــم واألنشــطة المفتوحــة والشــفافة. ونحــدد أولوياتنــا وتوجهاتنــا االســتراتيجية باالعتمــاد علــى تقييمــات الجهــات المعنيــة ومصالحهــم، بمــا يضمــن تعزيــز تأميــن رأس المــال البشــري 
واالجتماعــي القائــم علــى العالقــات لدينــا. وتنســجم منهجيتنــا المتمحــورة حــول الجهــات المعنيــة مــع أفضــل الممارســات الدوليــة لبنــاء أعمــال مســتدامة، ومــع معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد 

.)IIRC( وإطــار عمــل المجلــس الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة ،)GRI( التقاريــر
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الجهود الرئيسيةاالحتياجات والتوقعات الرئيسيةقنوات المشاركةمجموعة الجهات المعنية

 موظفونا:	 
قوة عاملة متنوعة من 16539 تمثل 98 جنسية مع تقسيم الجنس 

بنسبة ٪81.96 ذكور و ٪18.04 إناث

المراجعات المستمرة لألداء من خالل برنامج اإلحصاءات والتحليالت الخاص بنا	 
المراجعة السنوية المطلوبة	 
اجتماعات الفريق )أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية(	 
اجتماعات اإلدارة العليا	 
استبيان مؤشر الصحة التنظيمية	 

األمن الوظيفي	 
ادارة األداء	 
بيئة عمل آمنة وصحية	 
التدريب والتطوير	 
أجر تنافسي	 
تحسينات سير العمل	 
المرونة	 

راجع قسم »موظفونا« في الصفحة 53	 

إدارة الحساب	 عمالؤنا	 
 	Omnichannel اتصال تجارة تجزئة القنوات المتعددة المتكاملة
بوابات الويب وتطبيقات الجوال	 
واتساب لألعمال	 
مركز إشراك المستهلك	 
منافذ البيع بالتجزئة في أرامكس	 
مركز المشاركة االجتماعية	 
مندوبو التوصيل في أرامكس	 
أرامكس سبوت وفليت	 
االستطالعات ونقاط التفاعل األخرى	 
تم إجراء االستطالعات على فترات مختلفة وفًقا الحتياجات العمالء مع إجراء مسح سنوي على األقل	 

تعزيز كفاءة الخدمة والتكلفة والسرعة	 
شفافية تقديم الخدمة	 
تحسين تبني التكنولوجيا واالبتكار	 
توفير دعم لغوي إضافي	 
زيادة الوعي بأنشطة االستدامة	 

راجع قسم »عمالؤنا« في الصفحة 24 وقسم »خدماتنا « في الصفحة 20 	 
وقسم »االستدامة« في الصفحة 44

 مساهمونا:	 
كان لدى أرامكس 19977 مساهما في عام 2021، وكان أكبر 

مساهم فردي يمتلك أقل من 10 في المائة. 

االجتماعات العامة السنوية.	 
التقارير سنوية	 
تقارير األرباح ربع السنوية	 
التصريحات الصحفية	 
قسم على اإلنترنت مخصص لعالقات المستثمرين	 
االتصال المباشر من خالل مكتب عالقات المستثمرين	 

العوائد المرتفعة على االستثمارات.	 
الحوكمة الفعالة وذات الكفاءة	 
السمعة والعالمة التجارية المميزة للشركة	 
النمو المستدام طويل األجل	 
النزاهة والشفافية العالية	 

اقرأ عن جهودنا في قسم »الحوكمة « في الصفحة 87	 

المفاوضات والمعامالت وتقديم الخدمات الجارية.	 شركاء العمل	 
العالقات التجارية طويلة األمد مع أرامكس	 
خدمات أرامكس االستشارية	 

سهولة الوصول إلى المشاريع التجارية الجديدة مع أرامكس	 
زيادة القيمة للشركاء	 
الحفاظ على القيم األخالقية	 
الحفاظ على االمتثال	 

اقرأ عن جهودنا في أقسام: »خدماتنا « و »عمالؤنا « في الصفحات 20 و 	 
24 ، وفقرة »تسريع برنامج أرامكس للشركات الصغيرة والمتوسطة « في 

الصفحة 28 ، وقسم »المخاطر واالمتثال « في الصفحة 52

متواصل، من خالل مشاريع االستدامة والشراكات	 مجتمعاتنا	 
التقييم المستمر للتأثير	 
جلسات إشراك أصحاب المصلحة	 

العوائد االجتماعية اإليجابية للمجتمع	 
الحفاظ على حقوق اإلنسان	 
توفير الشواغر الوظيفية وخلق فرص العمل	 
التخفيف من اآلثار السلبية الناتجة عن العمليات	 

اقرأ عن جهودنا في قسم »االستدامة« في الصفحة 44 - رأس المال 	 
االجتماعي والعالقات

متواصل، من خالل مشاريع االستدامة والشراكات	 بيئتنا	 
التقييم المستمر لتأثير عملياتنا وجهود االستدامة	 

التخفيف من اآلثار السلبية	 
تشجيع وتعزيز تبني التقنيات واالبتكارات البيئية	 

اقرأ عن جهودنا في فقرة »الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير 	 
المناخي « في الصفحة 49
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المجاالت ذات األولوية والجوانب الجوهرية

ــب  ــن الجوان ــة م ــي مجموع ــة، تغط ــة وصارم ــة دقيق ــى منهجي ــاد عل ــة باالعتم ــا ذات األولوي ــاالت والقضاي ــدد المج نح
ــى: ــتملة عل ــة المش ــية المترابط األساس

التفاعل مع 
األطراف المعنية

استراتيجية 
االستدامة 

وسياقها

مراقبة العمليات 
اليومية وسلسلة 

التوريد

تقييم األثر على المدى 
القصير والمتوسط 

والطويل

حدود إعداد التقرير 

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول عملية إعداد التقارير لدينا هنا )قسم عملية إعداد التقارير(

يســاعد تواصلنــا المســتمر والفعــال مــع الجهــات المعنيــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي )إلــى نــدوات أرامكس 
ــا فــي مختلــف الســياقات  ــة لعــام 2021( علــى تحديــد الجوانــب الجوهريــة لعملياتن حــول مشــاركة الجهــات المعني

العالميــة واإلقليميــة والمحليــة، والتعامــل معهــا مــن وجهــات نظــر متعــددة.

محتويات التقرير 

يقــدّم هــذا التقريــر لمحــة عــن أنشــطتنا ومبادراتنــا المختلفــة والتقــدّم المحــرز فيمــا يخــص الجوانــب الجوهريــة لعــام 
2021. ونســعى إلــى تقديــم تقريــر شــامل ومتكامــل، يســتعرض المعاييــر التــي نتقيّــد بهــا جميعهــا. ونقــدم فــي مــا 

يلــي لمحــة عــن الصفحــات واألقســام المتضمّنــة فــي هــذا التقريــر: 

معايير إعداد تقارير االستدامة من المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

ــى  ــر)GRI G4(. فهــو يتطــرّق إل ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــع مــن المب ــا مــع اإلصــدار الراب ــوى تقريرن يتماشــى محت
جوانــب جوهريــة عديــدة، مُرفقــة مــع مؤشــرات تغطــي المســائل االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة. ويتوافــر مؤشــر 
الجوانــب الجوهريــة الخــاص بنــا فــي الصفحــة رقــم 75. ويمكــن االطــالع علــى المؤشــرات المتعلقــة بالجوانــب الماديــة 

فــي الجــزء الســفلي مــن القســم/ الصفحــة ذات الصلــة.

تحديد المجاالت ذات 
األولوية

جهة إعداد التقارير المالية

ارامكس انترناشونال ليمتد

االستثمارات اصحاب االمتياز المحطات المشتركة

2-29 

عمالؤنا موظفونا

شركاؤنا 
موردوناالتجاريون

بيئتنا مجتمعنا

البيئة التنظيمية

حدود إعداد تقارير االستدامة المتكاملة

التقرير السنوي 2021 صفحة 15



رأس المال المادي

رأس المال البشري

رأس المال االصطناعي

رأس المال االجتماعي 
والعاقات

رأس المال الطبيعي

)IIRC( إطار العمل وآلية إعداد تقارير القيمة من المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة
نهــدف إلــى إعــداد تقاريرنــا بمــا يتماشــى مــع إطــار عمــل المجلــس الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة، مــع مراعــاة األدوات الالزمــة لقيــاس مــدى تأثيــر عملياتنــا فــي إنشــاء القيمــة، واقتباســها ومــدى صلتهــا باألنــواع 

الســتة لــرأس مــال الشــركة المحــددة أدنــاه. وســتجدون فــي هــذا التقريــر الرمــوز الــواردة أدنــاه، المشــيرة إلــى أنــواع رأس المــال المعتمــدة فــي األقســام ذات الصلــة.

مجموعــة أمــوال يمكننــا اســتخدامها إلنتــاج الســلع وإطــالق الخدمــات، والتــي نحصــل عليهــا مــن خــالل التمويــل أو الســيولة النقديــة الناتجــة عــن العمليــات و/ أو 
االســتثمارات.

ــاص  ــا الخ ــع إطارن ــق م ــًا التواف ــك أيض ــمل ذل ــا. ويش ــة لموظفين ــب المقدم ــج التدري ــكار وبرام ــود االبت ــى جه ــة إل ــرات إضاف ــدرات والخب ــاءات والمق ــن الكف يتضم
بالحوكمــة ودعمــه، ونهــج إدارة المخاطــر وقيمنــا األخالقيــة، واعترافنــا بحقــوق اإلنســان. إضافــة إلــى القــدرة علــى تطبيــق اســتراتيجيتنا، والتــزام موظفينــا بتحســين 

خدماتنــا إلــى جانــب قدرتهــم علــى القيــادة واإلدارة والتعــاون؛ لتقديــم قيمــة مميــزة لألطــراف ذات العالقــة.

الشــراكات والعالقــات الرئيســة مــع المجتمــع واألطــراف المعنيــة والشــبكات األخــرى ذات الصلــة، بهــدف تحســين الرفاهيــة وتبــادل المعلومــات. ويشــمل ذلــك ثقافتنــا 
وقيمنــا الهادفــة إلــى حمايــة العمــالء والموظفيــن والمورديــن والشــركاء وأعضــاء المجتمــع واألطــراف المعنيــة. 

جميع الموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة المساعدة في توفير السلع والخدمات الداعمة لالزدهار الحالي والمستقبلي.

ــتخدمها  ــا أو تس ــي تملكه ــة )الت ــة التحتي ــات والمعــدات والبني ــي والمركب ــمل المبان ــا، بمــا يش ــم خدماتن ــا لتقدي ــي نعتمــد عليه ــة الت ــة والمُصنع ــول المادي األص
ــس( أرامك

يشمل معارفنا التنظيمية والضمنية واألنظمة واإلجراءات والبروتوكوالت، إضافة إلى قيمة العالمة التجارية وسمعتها.  رأس المال الفكري
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نلتــزم بتقديــم تقريــر يعكــس التزامنــا وجهودنــا تجــاه مبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة؛ ويمكــن االطــالع 
علــى معلومــات حــول كل مبــدأ فــي األقســام الموضحــة أدنــاه:

ــز خاصــة  ــة المســتدامة عمومــا، مــع التركي تواصــل أرامكــس جهودهــا لتحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنمي
علــى األهــداف )1,4,5,8,9,10,12,13,17(، إلــى جانــب مســاهمتها فــي مجــاالت أخــرى ضمــن هــذا اإلطــار. ويمثــل 

ذلــك مبــادرة طوعيــة وغيــر ملزمــة اتخذتهــا أرامكــس انطالقــًا مــن إيمانهــا بقيمــة هــذا العمــل.

أهداف التنمية المستدامةمبادرة الميثاق العالمي لألمم المتحدة

األقسام ذات الصلةالتعريفالمبدأ

دعم حقوق اإلنسان المُعترف بها دوليًا المبدأ األول
واحترامها وحمايتها

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، اإلفصاح 
عن نهج اإلدارة، مؤشر األهمية النسبية

عدم المشاركة في أي أنشطة تنتهك حقوق المبدأ الثاني
اإلنسان

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، اإلفصاح 
عن نهج اإلدارة، مؤشر األهمية النسبية

ضمان حرية تكوين الجمعيات النقابية والحق في المبدأ الثالث
المفاوضة الجماعية

موظفينا، المخاطر واالمتثال، مؤشر األهمية النسبية

القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو المبدأ الرابع
اإللزامي

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، مؤشر 
األهمية النسبية

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، مؤشر العمل بجدية للقضاء على عمالة األطفالالمبدأ الخامس
النسبية

القضاء على مظاهر التمييز في مجال التوظيف المبدأ السادس
والمهن 

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، مؤشر 
األهمية النسبية

التشجيع على اتباع نهج احترازي لمواجهة المبدأ السابع
التحديات البيئية

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، اإلفصاح 
عن نهج اإلدارة، مؤشر األهمية النسبية

إطالق مبادرات؛ لتوسيع نطاق المسؤولية المبدأ الثامن
البيئية.

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، اإلفصاح 
عن نهج اإلدارة، مؤشر األهمية النسبية

التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة المبدأ التاسع
بالبيئة ونشرها

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، اإلفصاح 
عن نهج اإلدارة، مؤشر األهمية النسبية

محاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره، بما في المبدأ العاشر
ذلك االبتزاز والرشوة

موظفينا، االستدامة، المخاطر واالمتثال، اإلفصاح 
عن نهج اإلدارة،، مؤشر األهمية النسبية

األقسام ذات الصلةاألهداف والتعاريف

الهدف األول من اهداف التنميه المستدامة:
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

نبذة عن ارامكس، االستدامة 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة:
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

االستدامة، رواد التنميه

الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة:
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

موظفونا، االستدامة

الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة:
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة 

والعمل الالئق للجميع

موظفونا، االستدامة

الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة:
بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز االبتكار

نبذة عن ارامكس، االستدامة، خدماتنا، عمالؤنا، 
التحول الرقمي

الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة:
الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

موظفونا، االستدامة، المخاطر واالمتثال 

الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة:
ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة

نبذة عن ارامكس، االستدامة 

الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة:
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

االستدامة

الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة:
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

االستدامة
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نموذج خلق القيمة 

201-1, 203-1, 203-2, 302-3, 302-4, 305-5, 413-1 

8,100
شحنة للموظف الواحد

مراكز تدريب
معتمدة

%86
نسبة تغطية مشاريع االستدامة

5,399 مليون درهم إماراتي
اجمالي االصول

%46
نسبة انخفاض استهالك الوقود لكل 

شحنة )قياسا بالعام 2012(

%55
نسبة انخفاض استهالك الوقود لكل شحنة

)قياسا بالعام 2012(

%17
نسبة الزيادة في عمليات إعادة التدوير

55,024,089
كيلو واط ساعة من الكهرباء

25,715,644
ليترا من الوقود

16,359 موظف
2

عدد الندوات للتفاعل مع 
األطراف المعنية

6,069 مليون درهم إماراتي
إجمالي اإليرادات

98 جنسية

1,263,189 درهم إماراتي
إجمالي النفقات على مزايا ورواتب 

الموظفين

366,002
عدد المستفيدين المباشرين من مشاريع

االستدامة

1,464,100,00 درهم إماراتي
رأس المال

11,321,094
كيلو واط ساعة تم توليدها من محطتي 

توليد الطاقة الشمسية في اأالردن 
واإالمارات

%84
من إجمالي عدد الموظفين الذين تلقوا 

تدريبا في مجال االمتثال

 300+
شخص حضروا ندوات التفاعل مع األطراف

المعنية

%6.8
نسبة العائد على السهم

المخرجات المدخاتالمخرجات
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األهداف الرئيسة غير المالية

الصحة والسامة البيئيةالشؤون التجاريةاالستدامة

إضافة ثالثة محطات أخرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية	 
مواصلة إدخال المركبات الكهربائية في إسطولنا	 
الحصول على شهادة ISO14001 بنسبة ٪100 بحلول عام 2023.	 
تقليل انبعاثات الكربون من عمليات أرامكس بنسبة 5٪	 

مضاعفة القطاعات ذات الهامش المرتفع بما في ذلك 	 
التجارة اإللكترونية واألدوية

زيادة حجم المحفظة من العمالء الحاليين بشكل 	 
عضوي ومن خالل البيع العابر لعروض خدماتنا المتنوعة

زيادة اإلبالغ عن أي حوادث وشيكة باستخدام أداة اإلبالغ 	 
الجديدة، من أجل الخروج بخطط فعالة لتقليل هذه األخطاء

تقليل الوقت الضائع بسبب اإلصابات بنسبة 5٪	 
تقليل نسبة حوادث الطرق لكل شحنة بنسبة 5٪	 

نهدف إلى مواصلة البناء على هذا الزخم في عام 2022 ضمن األهداف التالية:

إجراء تقييم األمن العالمي الشامل في جميع المواقع والمرافق التابعة لنا	 
زيادة قدرات أجهزة فحص الشحنات في البلدان عالية المخاطر وتحديث التقنيات القديمة المستخدمة	 
زيادة نسبة اإلبالغ عن الحوادث األمنية باستخدام أداة »Riskonnect EHS« الجديدة.	 
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خدمة الشحن السريع الدولي

انطاقــًا مــن كونهــا شــركة رائــدة عالميًــا فــي تقديــم الخدمــات اللوجســتية وحلــول النقــل الشــاملة، توّفــر أرامكــس 
خدمــات توصيــل الوثائــق والشــحنات العاجلــة مــن الوجهــة األصليــة إلــى وجهــة الهــدف للعمــاء مــن مختلــف 
القطاعــات التجاريــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وتّقــدم أرامكــس طيًفــا واســعًا مــن خدمــات الشــحن الســريع الدولــي 
ــد  ــل، ورســائل تأكي ــث التكلفــة والســرعة، فضــًا عــن تزويدهــم بإشــعارات التوصي ــة احتياجــات العمــاء مــن حي لتلبي
ــتيراد  ــات االس ــن خدم ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــة إل ــي، إضاف ــن الحقيق ــحنات بالزم ــة الش ــات متابع ــل، وتحديث التوصي

ــص الجمركــي. ــر والتخلي والتصدي

وحرصــًا علــى تحســين وصولنــا وخدماتنــا علــى مســتوى العالــم، أطلقنــا مركــزي عمليــات جديديــن، يقــع األول فــي مدينــة 
بــراغ ويغطــي القــارة األوروبيــة، والثانــي فــي مدينــة أكــرا؛ ليغطــي عملياتنــا فــي منطقــة غــرب أفريقيــا.

وفــي ضــوء التغيــرات الســريعة التــي شــهدتها القــارة األوروبيــة بفعــل انســحاب بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي، وخطــة 
ــذه  ــرعة له ــس بس ــتجابت أرامك ــا، اس ــم تطبيقه ــي ت ــدة الت ــة الجدي ــواردات )IOSS( الضريبي ــدة لل ــذة الواح ــام الناف نظ
التحــوالت مــن خــالل تنفيــذ التغييــرات المطلوبــة ضمــن نظامنــا بهــدف تحقيــق االنســجام الكامــل مــع إجــراءات الجمــارك 

ــة. األوروبي
واســتجابة لمســتويات الطلــب الكبيــرة علــى الشــحن مــن أوروبــا إلــى دول الخليــج العربــي، أطلقــت أرامكــس مجموعــة مــن 
خطــوط الشــحن الجديــدة والمباشــرة فــي عــدد مــن الوجهــات األوروبيــة، التــي تدعــم العمليــات المباشــرة بيــن الشــركات 

وبيــن الشــركات والعمــالء، وتوفــر تجــارب عمــالء وإمكانيــات خدمــة أفضــل.
ــع  ــف التوزي ــة لتحال ــا مــن خــالل التعــاون مــع وكالء جــدد مــن الشــبكة العالمي ــا فــي أفريقي ــعنا نطــاق خدماتن كمــا وسّ

ــاز لشــركة جديــدة فــي بنيــن. ــا، فضــاًل عــن منــح حقــوق امتي ــا وغامبي العالمــي فــي موريتاني
وطرحــت أرامكــس شــبكة جديــدة مــن الخطــوط البريــة فــي منطقــة الخليــج العربــي لتزويــد عمالئنــا فــي المنطقــة بحلــول 

مالئمــة مــن الناحيــة االقتصاديــة.
وتوازيــًا مــع تنامــي الطلــب علــى شــحن منتجــات الســجائر اإللكترونيــة، وشــريحة المنتجــات الخطــرة فــي منطقــة الشــرق 
ــة  ــخة لمناول ــغيلية راس ــة تش ــس هيكلي ــت أرامك ــمالية، أطلق ــكا الش ــة أمري ــا ومنطق ــا وتركي ــمال أفريقي ــط وش األوس
المنتجــات الخطــرة باالنســجام مــع اللوائــح التنظيميــة لالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي، التــي منحــت عمالءنــا منتجــات بأســعار 

تنافســية ال مثيــل لهــا.

خدماتنا

2-6, 203-1
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خدمات الشحن السريع المحلي

ــة،  ــحنات العاجل ــرود والش ــف الط ــاملة لمختل ــحن ش ــات ش ــس إمكان ــن أرامك ــي م ــريع المحل ــحن الس ــة الش ــر خدم توف
وتتضمــن خيــارات التوصيــل فــي اليــوم نفســه، والتوصيــل فــي يــوم العمــل التالــي، والدفــع عنــد التســليم، إضافــة إلــى 

ــات اســتالم الطــرود مــن نقــاط محــددة. إعــادة المنتجــات وإمكاني

وواصلــت خدمــة الشــحن الســريع المحلــي تســجيل ارتفــاٍع كبيــٍر فــي عملياتهــا خــالل عــام 2021، وهــو مــا دفعنــا إلــى 
ــواق  ــن األس ــة ضم ــة النهائي ــل للوجه ــدرات التوصي ــيع ق ــي توس ــتثمار ف ــة واالس ــا الميداني ــز عملياتن ــى تعزي ــز عل التركي
الرئيســة، بهــدف االســتجابة للزيــادة الكبيــرة فــي أحجــام الشــحن الناتجــة عــن الطلب القــوي من قطــاع التجــارة اإللكترونية.

ــي  ــد الدول ــك فه ــار المل ــة بمط ــحن النموذجي ــة الش ــي قري ــحنات ف ــريعة للش ــة الس ــدة للمناول ــأة جدي ــا منش وافتتحن
ــع، وهــي مجهــزة بأحــدث أنظمــة  ــر مرب ــد المنشــأة علــى مســاحة 5,900 مت ــة الســعودية. وتمت فــي المملكــة العربي
الفــرز اآلليــة للطــرود، قــادرة علــى مناولــة حتــى 100,000 طــرد يوميــًا. كمــا تتصــل المنشــأة مباشــرًة بأنظمــة التخليــص 
الجمركــي الســعودية، ممــا يســهم فــي الحــد مــن الزمــن الــالزم لتخليــص الشــحنات وتوصيلهــا إلــى وجهتهــا النهائيــة 

بشــكل كبيــر.

ووســعت أرامكــس حضورهــا فــي الكويــت مــن خــالل نقــل عملياتها إلــى مركز شــحن جديــد لمنتجــات التجــارة اإللكترونية 
بمســاحة 16,000 متــر مربــع فــي منطقــة الصليبيــة. وستســاعد المنشــأة الجديــدة والمتطــورة أرامكــس علــى توســيع 
عملياتهــا وتطويرهــا فــي مجــال توصيــل منتجــات التجــارة اإللكترونيــة، بمــا يشــمل توصيــل أنمــاط متنوعــة مــن الســلع 
والمنتجــات االســتهالكية. ويضــم مســتودع الخدمــات اللوجســتية هــذا أحــدث المعــدات واالبتــكارات التكنولوجيــة، بمــا 
يشــمل النســخة األحــدث مــن برنامــج INFOR WMS 10.4 إلدارة المســتودعات، وعالمــات وبوابــات نظــام تحديــد الهويــة 

بموجــات الراديــو، وأحزمــة النقــل األوتوماتيكيــة وآالت الفــرز، والتــي تضمــن جميعهــا عمليــات أســرع وأكثــر كفــاءة.

كمــا اســتكملت أرامكــس عــام 2021 عــددًا مــن التدابيــر الخاصــة باعتمــاد أنظمــة الفــرز فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا، وافتتحت منشآت تشغيلية جديدة في قطر والمغرب.

خدمات الشحن

ــل  ــائل النق ــف وس ــة، ومختل ــكك الحديدي ــر الس ــري وعب ــري والب ــوي والبح ــحن الج ــات الش ــع خدم ــس جمي ــدم أرامك تق
المتاحــة. وتتنــوع خدمــات الشــحن التــي تقدمهــا الشــركة بيــن خدمــة الشــحن مــن المينــاء األصلــي إلــى المينــاء الهــدف، 
ــات  ــذه الخدم ــي ه ــحنات. وتأت ــواع الش ــع أن ــدف لجمي ــة اله ــى وجه ــة إل ــة األصلي ــن الوجه ــل م ــة التوصي ــى خدم وحت

ــر اإلنترنــت. ــع الشــحنات عب ــم، وخدمــة تتب ــا حــول العال ــة فــي معظــم مواقعن مرفقــة بخدمــة وســاطة داخلي

وإضافــة إلــى خدمــات الشــحن التقليديــة، خاصــة فــي قطــاع النفــط والغــاز، قامــت أرامكــس بتطويــر الحلــول الجديــدة 
وإطالقهــا، وهــي:

البضائــع الحرجــة: خدمــات قطــاع الرعايــة الصحيــة والخدمــات الدوائيــة، وخدمــات الطائــرات )AOG(، ونقل الشــحنات 	 
.)OBC( علــى متن طائــرات الشــحن

 	 Project( اللوجســتية للمشــاريع  )Break Bulk(، والخدمــات  العامــة  البضائــع  الثقيلــة: حركــة نقــل  الشــحنات 
.)Heavy Lift shipment( الثقيلــة  البضائــع  ونقــل   ،)Logistics

السفن والطائرات المستأجرة: استئجار الطائرات والسفن.	 

أمــا علــى المســتوى الرقمــي، فقــد أطلقنــا منصــة كارغــو وايــز الخاصــة بــإدارة خدمــات الشــحن والعمليــات اللوجســتية 
ــة.  ــن 60 دول ــر م ــم أكث ــي تض ــة الت ــس العالمي ــبكة أرامك ــداد ش ــى امت ــال( عل ــك غلوب ــز ت ــركة )واي ــن ش ــة م المتكامل
وســتدعم المنصــة مختلــف عمليــات الشــحن والتخليــص الجمركــي لــدى أرامكــس، كمــا ســترتقي بتجربــة موظفــي 

ــًا. ــا عموم ــركة وعمالئه الش

ويشــكل إطــالق نظــام إدارة النقــل الجديــد مــن أرامكــس عالمــة فارقــة فــي مســيرة التحــوّل الرقمــي التــي تخوضهــا 
ــة  ــركة إمكاني ــح للش ــا يتي ــرة، بم ــالء المتغي ــات العم ــة احتياج ــرة لمواكب ــول المبتك ــتراتيجي للحل ــف االس ــر التوظي عب

ــرة فــي الســوق. ــف الســريع مــع الظــروف المتغي التكي

وســيتم خــالل العــام الجــاري طــرح المزايــا الكاملــة لهــذا النظــام مــن خــالل تفعيــل العديد مــن الميــزات اإلضافيــة الجديدة 
التــي لــم تكــن متوافــرة خــالل مرحلــة اإلطــالق األولية.

حلول متكاملة للخدمات اللوجستية والتخزين وإدارة سلسلة التوريد

ــر  ــة أعلــى مســتويات الكفــاءة فــي نقــل المنتجــات، وتخزينهــا، وتوزيعهــا، وتوفي ــا اللوجســتية المتكامل تضمــن حلولن
المعلومــات علــى امتــداد سلســلة التوريــد، بــدًءا مــن لحظــة خــروج ســلع عمالئنــا مــن مســتودعات أو مصانــع المورديــن 

حتــى وصولهــا إلــى تجــار التجزئــة أو المســتخدم النهائــي.

ونقــدم هــذه الخدمــات المتكاملــة بفضــل التــوزع االســتراتيجي لمراكــز خدماتنــا اللوجســتية فــي مختلــف أنحــاء منطقــة 
الخليــج العربــي، والشــرق األوســط، وشــمال أفريقيــا، وجنــوب وغــرب أفريقيــا، وأوروبــا الغربية، وآســيا. وتســتفيد أرامكس 

مــن أحــدث اإلمكانــات التكنولوجيــة المتقدمــة لضمــان االلتــزام بأعلــى معاييــر العمليــات واألمــان فــي منشــآتها.

وواصلنــا علــى مــدار عــام 2021 االســتثمار فــي تحديــث بنيتنــا التحتيــة وعمليــات األتمتــة ضمــن منشــآتنا لمواكبــة 
ــر  ــا. ويســتمر قطــاع التجــارة اإللكترونيــة فــي كونــه مجــال النمــو األكب مســتويات الطلــب المتناميــة مــن جانــب عمالئن
بالنســبة ألرامكــس، ويســتفيد مــن التكامــل القائــم بيــن حلولنــا الخاصــة بالمســتودعات وخدمــات التوصيــل. كمــا تولــي 
أرامكــس تركيــزًا كبيــرًا لعملياتهــا فــي األســواق الناميــة، مثــل أســواق المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات ومصــر، 

ــا وضمــان اســتدامتها.  بهــدف ترســيخ اســتراتيجية نمون
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وعقــدت أرامكــس شــراكة مــع هيئــة الصحــة فــي دبــي تتولــى بموجبهــا إدارة المســتودع المركــزي إضافــة إلــى أربعــة 
ــة،  ــتودعات األدوي ــي إدارة مس ــعة ف ــا الواس ــن خبراتن ــتفادة م ــي. وباالس ــي دب ــة ف ــة للهيئ ــرى تابع ــن أخ ــز تخزي مراك
طبّقــت أرامكــس أفضــل الممارســات فــي تلــك المنشــآت، بمــا يشــمل اســتقبال الشــحنات وتخزينهــا فــي الظــروف األنســب، 
والتواصــل مــع المورديــن وتنســيق الشــحنات علــى امتــداد مختلــف مراحــل الشــحن، وصــوال إلــى توصيلهــا إلــى الوجهــة 
النهائيــة. وتتنــوع المنتجــات المخزّنــة فــي هــذه المنشــآت مــن األدويــة واللقاحــات ومســتلزمات طــب األســنان، إلــى قطــع 
ــن ونظافتهــا ودرجــة  ــة التخزي ــط جــودة بيئ ــب طبيعتهــا الحساســة ضب ــة، وتتطل ــر الطبي ــار الخاصــة بأجهــزة التصوي الغي
حرارتهــا. كمــا تتولــى أرامكــس عمليــات توصيــل الشــحنات ألكثــر مــن 12 مركــزًا صحيــًا تابعــًا لهيئــة الصحــة فــي دبــي 

باســتخدام مركبــات مرخصّــة وذات درجــة حــرارة مضبوطــة.

ــالل  ــن خ ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــي مص ــا ف ــة له ــة التابع ــارة اإللكتروني ــات التج ــس عملي ــعت أرامك ووس
إطــالق مســتودعين كبيريــن مخصصيــن الثنتيــن مــن أكبــر عالمــات التجــارة اإللكترونيــة فــي المنطقــة. وزُوّد المســتودعان 
بــآالف مواقــع التخزيــن، باإلضافــة إلــى محطــات تغليــف متكاملــة وأحزمــة نقــل أوتوماتيكيــة، والتــي تتكامــل جميعهــا 
مــع أعلــى مســتويات األمــان لضمــان تحســين مراحــل عمليــة طلــب المنتجات جميعهــا. وتســتفيد أرامكــس مــن قــدرات 

التوصيــل الرائــدة لديهــا بهــدف دمــج عمليــات المســتودعات مــع خدمــات التوصيــل للوجهــة النهائيــة بــكل ســهولة.

ولطالمــا كانــت التكنولوجيــا مــن أهــم عوامــل تحقيــق التميــز فــي خدمــات التوصيــل، لــذا واصلــت أرامكس نشــر نظــام إدارة 
ــد علــى مســتوى القطــاع ضمــن مســتودعاتها جميعها  ــا الســحابية INFOR الرائ ــى التكنولوجي ــم عل المســتودعات القائ
علــى مســتوى العالــم. ويلعــب النظــام دورًا محوريًــا فــي دعــم عملياتنــا بالمرونــة الالزمــة وضمــان تعزيــز إنتاجيتنــا، كمــا 

يوفر لعمالئنا ميزات المراقبة المباشرة باإلضافة إلى لوحات تحكم متخصصة ووظائف عملية محسّنة. 

خدمة شوب آند شيب
ــت،  ــر اإلنترن ــات الشــحن عب ــة مصممــة لتســهيل أنشــطة التســوق وعملي ــد شــيب( منصــة إلكتروني تعــد خدمــة )شــوب آن
ــاة، وعضويــة فلكــس الســنوية. وتتيــح العضويــة  وهــي توفــر خياريــن للعضويــة همــا: العضويــة األساســية لمــدى الحي
ــر  ــن توف ــي حي ــية، ف ــحن تنافس ــعار ش ــت بأس ــر اإلنترن ــة عب ــوق مريح ــاط تس ــاة، أنم ــدى الحي ــتمر م ــي تس ــية، الت األساس

ــكل 100 جــرام فقــط. ــض أســعار الشــحن لتحتســب ل ــة تشــمل تخفي ــا إضافي ــة فلكــس مزاي عضوي

ــدا،  ــتراليا، وكن ــمل أس ــة تش ــة مختلف ــي 32 وجه ــحن ف ــن ش ــاء عناوي ــل األعض ــة، يحصّ ــي الخدم ــجيل ف ــرد التس وبمج
وجمهوريــة التشــيك، والصيــن، وقبــرص، ومصــر، وفرنســا، وجورجيــا، وألمانيــا، واليونــان، وهونــغ كونــغ، والهنــد، 
وإندونيســيا، وإيطاليــا، واليابــان، واألردن، ولبنــان، وماليزيــا، ونيوزيالنــدا، وباكســتان، وســنغافورة، وجنــوب أفريقيــا، 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وكوريــا الجنوبيــة، وإســبانيا، وســريالنكا، وسويســرا، وتايالنــد، وتركيــا، واإلمــارات العربية 

ــة.  ــدة األمريكي ــات المتح ــدة، والوالي ــة المتح ــدة، والمملك المتح

ويمكــن لألعضــاء اســتخدام أي عنــوان مــن عناويــن الخدمــة، التــي تتيــح لهــم إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق العالميــة، 
وشــراء الســلع مــن متاجرهــم اإللكترونيــة المفضلــة؛ بــدًءا مــن المالبــس واإلكسســوارات، ووصــواًل إلــى األجهــزة 
ــاء  ــن لألعض ــا يمك ــر. كم ــهولة ويس ــكل س ــم ب ــى منازله ــا إل ــي يطلبونه ــلع الت ــم الس ــا، إذ تصله ــة وغيره اإللكتروني
االســتفادة مــن مزايــا مثــل )شــوب آنــد شــيب( عطــور )وشــوب آند شــيب ســلِكت( الســتالم ســلع مثل العطــور ومســتحضرات 
التجميــل. وتوفــر الخدمــة أيضــًا ميــزة )شــوب آنــد شــيب بروتيكــت( لحمايــة الســلع المطلوبــة عبــر اإلنترنــت مــن الفقــدان 

أو التلــف، مــا يمنــح األعضــاء راحــة البــال.
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خدمة شوب آند شيب تواصل توفير منصة تسهّل عمليات التسوق اإللكترونية حول العالم 

رّكــزت أرامكــس خــالل عــام 2021 علــى طــرح منتجــات جديــدة ألتمتــة تجــارب العمــالء، ودعمهــا وتمكينهم 
ــا،  ــة لدين ــر ونظــام الرمــوز الترويجي ــل الفواتي ــزة تحمي ــا مي مــن متابعــة طرودهــم واســتالمها. كمــا حدّثن
وتحويــل بوابــات الدفــع الخاصــة بنــا بغــرض تعزيــز إمكانــات إجــراء الدفعــات علــى المســتوى المحلــي. إضافــة 
إلــى ذلــك، عقــدت خدمــة )شــوب آنــد شــيب( شــراكات مــع العديــد مــن البنــوك الرائــدة، ومــزودي بطاقــات 

الدفــع والمتاجــر اإللكترونيــة بهــدف تزويــد المســتخدمين بمزايــا حصريــة مثــل الحســومات وغيرهــا.

ــتمرة  ــة المس ــالت اإلعالني ــملت الحم ــي ش ــام 2021، الت ــالل ع ــاالت خ ــويق واالتص ــطة التس ــا أنش ــا عززن كم
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وغيرهــا مــن الوســائط، مثــل أنشــطة التواصــل الرقميــة والتســويق عبــر 

ــي والتســويق واســع النطــاق.  ــد اإللكترون البري
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عماؤنــا



تلتــزم أرامكــس بتوفيــر القيمــة لعمائهــا مــن خــال مواصلــة تقديــم خدماتنــا علــى مــدار عــام 2021 وفــق أعلــى 
ــة  ــل تجرب ــم. وتمّث ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــاء ف ــام العم ــرة أم ــات المبتك ــرح المنتج ــز وط ــودة والتمي ــتويات الج مس
ــات  ــتباق احتياج ــى اس ــدف إل ــغيلية. ونه ــتراتيجياتنا التش ــا واس ــا وقراراتن ــبة ألعمالن ــا بالنس ــًا محوريً ــاء عام العم
ــف  ــي مختل ــا ف ــز عليه ــاء، والتركي ــتبيان دوري آلراء العم ــراء اس ــى إج ــة إل ــا، إضاف ــم وتلبيته ــاء ومتطلباته العم
ــا  ــن توصياتن ــتفادة م ــي باالس ــغيلي إيجاب ــر تش ــة وأث ــية حقيقي ــة مؤسس ــر قيم ــى توفي ــًا عل ــز أيض ــا. ونرّك عملياتن

ــة.  ــا المتكامل وحلولن

تضمــن سياســاتنا ولوائحنــا وجهودنــا التدريبيــة حمايــة ســرية معلومــات العمــالء وخصوصيتهــا، وتمكيــن التواصــل 
التفاعلــي مــع العمــالء وااللتــزام بقواعــد الســلوك األخالقيــة والمهنيــة.

عماؤنــا

تهدف منهجية أرامكس إلى التركيز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء:

418-1

تتيــح لنــا منهجيتنــا للتركيــز علــى العمــاء االســتثمار فــي بنــاء رأس المــال االجتماعــي القائــم علــى العاقــات، 
وتعزيــز رأس المــال الفكــري ورأس المــال االصطناعــي.

منهجية شاملة للتركيز منتجات مبتكرةخدمات عالية الجودة
على العماء

األمن واالمتثال

تركيز على 
المنتجات الرائدة 
والتحول التجاري

حلول مخصصة 
لمواكبة احتياجات 

محددة

ابتكارات 
تكنولوجية ترتكز 

على العمالء

إعادة رسم مالمح 
عالقات التعاون 

والشراكة التجارية

تفعيل مشاركة 
العمالء
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تميز قائم على التحول التجاري والتركيز على المنتجات 

التقدم باالتجاه الصحيح على األصعدة جميعها 

شــهد عــام 2021 عــودة فــرق أرامكــس التجاريــة للعمــل الميدانــي والتفاعــل المباشــر مــع العمــالء. وســجلت أرامكــس 
تراجعًــا فــي أعــداد العمــالء الجــدد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وانخفــاض معــدل االحتفــاظ بهــؤالء العمــالء؛ 
ــس  ــد أرامك ــس. وتعتم ــدى أرامك ــات ل ــرق المبيع ــابقة لف ــة الس ــة المركزي ــة والهيكلي ــة الصحي ــرات األزم ــبب تأثي بس
لمعالجــة هــذه التحديــات هيكليــة ال مركزيــة ضمــن فرقهــا التجاريــة جميعهــا، تتيــح لهــا التركيــز علــى إرســاء عالقــات 

مثمــرة مــع العمــالء، وإيجــاد حلــول متخصصــة تلبــي احتياجــات سالســل التوريــد لديهــم. 

ــبة  ــا بنس ــو إيراداته ــام 2021 ونم ــالل ع ــرادات خ ــث اإلي ــن حي ــيًا م ــا قياس ــس رقمً ــق أرامك ــن تحقي ــم م ــى الرغ وعل
13%، واجهــت الشــركة العــام الماضــي تحديــات كبيــرة نتيجــة ازديــاد المنافســة، خاصــة فــي األســواق الرئيســة. وأدت 
ــف  ــاع تكالي ــة، وارتف ــة الضخم ــارة اإللكتروني ــات التج ــرة لعالم ــة الكبي ــدرات التفاوضي ــى الق ــة إل ــل، إضاف ــذه العوام ه
ــى  ــركة. وتتجل ــي للش ــح اإلجمال ــش الرب ــاض هوام ــى انخف ــم، إل ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــة ف ــحن المختلف ــائط الش وس
خطــط أرامكــس المســتقبلية فــي االرتقــاء بتجــارب العمــالء لتتجــاوز معاييــر الخدمــة القائمــة. وستســتفيد فرقنــا مــن 
التكنولوجيــا واالبتــكارات بهــدف تعزيــز الكفــاءة والموثوقيــة وتقليــل التكاليــف، مــع المحافظــة فــي الوقــت نفســه 
علــى مســتويات الخدمــة المتميــزة وهوامــش الربــح العادلــة. وقــادت حــرب األســعار القائمــة فــي القطــاع إلــى خســارة 
ــعارها  ــض أس ــى تخفي ــت عل ــي عمل ــة، والت ــة النهائي ــى الوجه ــل إل ــاع التوصي ــي قط ــدة ف ــركات الجدي ــن الش ــدد م ع

ــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى اســتمراريتها. لتكســب حصــة مــن الســوق، ولكنهــا ل

ــز  ــي تمي ــدة الت ــة فصــل قســم خدمــات الشــحن عــن الخدمــات األخــرى، نظــرًا لالختالفــات الفري ــدأت أرامكــس بعملي وب
قطاعــي الشــحن والتوصيــل الدولــي وحاجتهمــا إلــى مهــارات ومــوارد بشــرية متخصصــة. وفــي ضــوء الفــرص الكبيــرة 
القائمــة لتنميــة إيــرادات خدمــات الشــحن، ســتتيح هــذه المنهجيــة ألرامكــس إمكانيــة توفيــر حلــول متميــزة ترّكــز علــى 
العمــالء فــي قطاعــات محــددة مثــل: النفــط والغــاز والرعايــة الصحيــة. وتســتثمر أرامكــس فــي الحلــول الرقميــة بغــرض 
تحســين خدمــة العمــالء، إذ يتركــز القســم األكبــر مــن اســتثماراتها فــي منصــة )كارغــو وايــز( وشــركة )ســيلز فــورس(. 
وتتجلــى أولوياتنــا خــالل العــام القــادم فــي تزويــد العمــالء بالبيانــات بالزمــن الحقيقــي، واســتخدام الــذكاء االصطناعــي؛ 

لتعزيــز تجربــة العمــالء وفعاليــة خدمــات التوصيــل.

الشحن السريع

ــع  ــى، وم ــتراتيجية أعل ــة اس ــر ومرون ــز أكب ــع تركي ــريع م ــحن الس ــحن، والش ــات الش ــي خدم ــن وحدت ــل بي ــق الفص يتراف
ــن  ــى دعــم النمــو طويــل األمــد بالنســبة للعمــالء والمســتثمرين والموظفي ــة تهــدف إل ــة وتكنولوجي اســتثمارات رقمي
فــي كال المجاليــن. وتؤكــد أرامكــس تركيزهــا المتجــدد علــى تعزيــز الربحيــة مــن خــالل اتبــاع منهجيــة انتقائيــة، لتوفيــر 

خدمــات الشــحن المناســبة للعمــالء وفــق مســتويات خدمــة ال مثيــل لهــا. 

شــهد عــام 2021 ارتفــاع معــدل حجــز عمليــات الشــحن عبــر اإلنترنــت بنســبة 92% وإيــرادات 
العمليــات عبــر اإلنترنــت بنســبة %91. 
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سيحمل عام 2022 مجاالت أوسع لعمليات أرامكس توازيًا مع تركيزها على مجالين أساسيين: 

ــزود . 1 ــا كم ــى مكانتن ــة عل ــا للمحافظ ــي نقدمه ــة الت ــتويات الخدم ــى مس ــا عل ــل تركيزن ــة: نواص ــتويات الخدم مس
خدمــات الشــحن الرائــد علــى امتــداد أســواقنا الرئيســة، مــن خــالل توفيــر أداء تشــغيلي متميــز، ومتســق بغــض النظــر 

عــن الظــروف الموســمية والتقلبــات فــي موســم الــذروة. 

ــوم . 2 ــي الي ــل ف ــارات التوصي ــر خي ــب توفي ــى جان ــا، إل ــرعة خدماتن ــز س ــى تعزي ــا عل ــنواصل تركيزن ــة: س ــرعة الخدم س
نفســه فــي مجموعــة مختــارة مــن األســواق. ونشــهد حاليًــا طلبًــا كبيــرًا علــى التوصيــل الســريع، ونثــق بــأن خيــارات 

التوصيــل فــي اليــوم نفســه ستنســجم انســجاما جيــدًا مــع اســتراتيجيتنا العامــة.

وتشــمل مبادراتنــا المتميــزة األخــرى مواصلــة االســتثمار فــي إمكاناتنــا التقنيــة، وتحســين خدمــات التوصيــل فــي الوقــت 
المحــدد والتركيــز علــى تجربــة العمــالء.

خدمة شوب آند شيب 

ــا منــا علــى  تواصــل خدمــة )شــوب آنــد شــيب( دورهــا فــي تســهيل عمليــات التســوق اإللكترونيــة حــول العالــم. وحرصً
اتبــاع منهجيــة مرنــة وحيويــة تجــاه األســواق وأســعار االشــتراك وأســعار الشــحن، تجــري أرامكــس تقييمًــا دوريًــا ألســعار 

الشــحن؛ لضمــان تزويــد عمالئنــا بأفضــل الخدمــات واألســعار التــي تلبــي احتياجاتهــم.

ــن  ــم م ــا؛ وتمكينه ــالء ودعمه ــارب العم ــة تج ــدة؛ ألتمت ــات جدي ــرح منتج ــى ط ــام 2021 عل ــالل ع ــس خ ــزت أرامك رّك
متابعــة طرودهــم واســتالمها. كمــا حدّثنــا ميــزة تحميــل الفواتيــر ونظــام الرمــوز الترويجيــة لدينــا؛ لتوفيــر مزيــد مــن 
ــا؛ لتعزيــز  المرونــة ضمــن العــروض الترويجيــة الخاصــة بالــدول والمنتجــات المحــددة، وتحويــل بوابــات الدفــع الخاصــة بن

ــي.  ــى المســتوى المحل ــات إجــراء الدفعــات عل إمكان

واســتفادت حمالتنــا لضــم العمــالء الجــدد مــن الزخــم اإليجابــي الــذي حققنــاه عــام 2020؛ لتنجــح بإضافــة 93 ألــف عميــل 
جديــد إلــى خدمــة )شــوب آنــد شــيب(. وعــززت أرامكــس خــالل عــام 2021 مســتويات خدمــة العمــالء مــن خــالل تخصيــص 
أرقــام هاتفيــة لخدمــة العمــالء فــي قطــر، لتضــاف إلــى األرقــام المتوافــرة ســابًقا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

واإلمــارات والكويــت، لتوفيــر تجــارب سلســة تدعــم عــروض الخدمــات المحدّثــة.

ــداد  ــة المســتمرة علــى امت ــا أنشــطة التســويق واالتصــاالت خــالل عــام 2021، التــي شــملت الحمــالت اإلعالني كمــا عززن
مختلــف الوســائط، مثــل أنشــطة التواصــل الرقميــة، والتســويق عبــر البريــد اإللكترونــي، والتســويق واســع النطــاق. إضافــة 
إلــى ذلــك، عقــدت خدمــة )شــوب آنــد شــيب( خــالل شــراكات مــع العديــد مــن المتاجــر اإللكترونيــة فــي مناطــق مختلفــة 
بغــرض تزويــد المســتخدمين بمزايــا حصريــة مثــل الحســومات وغيرهــا. كمــا عُقــدت شــراكات مــع مجموعــة مــن أشــهر 

البنــوك ومــزودي بطاقــات الدفــع؛ لتزويــد العمــالء بأكبــر قــدر ممكــن مــن القيمــة.

وبعدّهــا عالمــة تجاريــة مخصصــة للمســتهلكين، تتمتــع خدمــة )شــوب آنــد شــيب( بحضــور نشــط علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي، وهــذا يتيــح ألعضائهــا إمكانيــة التســوق باســتخدام عناويــن الخدمــة، فضــاًل عــن تشــجيع األعضــاء المحتمليــن 
ــا؛  ــف المناســبات المهمــة لعمالئن ــة مختل ــر مواكب ــى االشــتراك بالخدمــة. ونســعى للتفاعــل مــع هــذا المجتمــع عب عل

لتزويدهــم بخدمــة تســوق فريــدة.

خدمات الشحن والخدمات اللوجستية:

ــعار  ــادة األس ــى زي ــاد إل ــاحة، وق ــدات والمس ــعة والمع ــي الس ــص ف ــاالت النق ــن ح ــج ع ــواًل نت ــحن تح ــاع الش ــهد قط ش
ــى ضــرورة  ــي عــززت مــن تنافســية القطــاع، إل ــات الدمــج الت ــى عملي وتراجــع األداء. وقــادت هــذه العوامــل، إضافــة إل

ــحن.  ــاع الش ــي قط ــة ف ــال القائم ــاذج األعم ــم نم ــادة تصمي إع

واســتجابًة لهــذه التغيــرات، حرصــت أرامكــس علــى انســجام نمــوذج عمليــات الشــحن الجديــد لديهــا مــع أفضــل 
الممارســات فــي القطــاع، واتبــاع منهجيــة ذات توجــه مســتقبلي. ونجحــت أرامكــس فــي المحافظــة علــى نمــو إيــرادات 
خدمــات الشــحن وربحيتهــا علــى الرغــم مــن التحديــات القائمــة، وأرســت األســس الالزمــة؛ الغتنــام الفــرص الكامنــة فــي 
ــاع  ــي قط ــرادات ف ــط اإلي ــاوز متوس ــوي تج ــأداء ق ــام 2021 ب ــس ع ــت أرامك ــام 2022. واختتم ــالل ع ــحن خ ــاع الش قط
الشــحن العالمــي، والــذي يعــود إلــى الجهــود واســعة النطــاق التــي بذلتهــا الشــركة؛ لتحفيــز أنشــطتها فــي المناطــق 

ــة.  ذات الصل

وتشمل أبرز اإلنجازات التي حققتها أرامكس عام 2021 ما يأتي:

ــا يقــارب 	  نمــو اإليــرادات - حققــت منتجــات الشــحن نمــوًا قــارب 20%، وســجل عــدد عمليــات الشــحن البــري ارتفاعً
ــحن  ــدات الش ــدد وح ــاض ع ــن انخف ــم م ــى الرغ ــبة 25%. وعل ــوي نس ــحن الج ــات الش ــو عملي ــارب نم ــا ق 90%، فيم
المكافئــة للحاويــات مــن قيــاس عشــرين قدمًــا )TEUs( ضمــن عمليــات أرامكــس، ســجلت الشــركة ارتفاعًــا فــي وزن 

الحمولــة التــي تمــت مناولتهــا بنســبة قاربــت %40.
ــي؛ 	  ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــغيلي ف ــا التش ــم نموذجه ــس تصمي ــادت أرامك ــغيلي - أع ــوذج التش ــد النم تجدي

ــراء  ــات وخب ــدراء المنتج ــن م ــي م ــدد إضاف ــف ع ــالل توظي ــن خ ــحن، م ــات الش ــى خدم ــا عل ــزًا إضافيًّ ــمل تركي ليش
ــة. ــآتها المختلف ــن منش ــحن ضم ــال الش ــر أعم ــدراء تطوي ــحن، وم الش

إطــاق المرحلــة األولــى لمنصــة )كارغــو وايــز(، وتوفيــر التدريــب واإلعــداد الالزميــن علــى امتــداد شــبكة أرامكــس 	 
امتــدادا يغطــي كامــل المرحلــة األولــى مــن عمليــة اإلطــالق.

ســنرّكز خــالل عــام 2022 علــى تنميــة محفظــة منتجــات الشــحن لدينــا. ونخطــط للمحافظــة علــى الزخــم اإليجابــي الــذي 
اكتســبناه خــالل األشــهر الســتة الماضيــة باالعتمــاد علــى المبــادرات اآلتيــة:

التركيز على الشحن، تعزيز التركيز على منتجات الشحن من خالل توظيف مزيد من مدراء تطوير األعمال 	 
تطويــر شــبكة الــوكاء، تحســين شــبكة وكالئنــا العالميــة مــن خــالل ترســيخ الشــراكات وتســهيل آليــات التحقــق 	 

مــن الــوكالء.
تطويــر النمــوذج التشــغيلي، إعــادة تصميــم النمــوذج التشــغيلي فــي المناطــق األخــرى وضمــان مالءمتهــا 	 

المحليــة. للمتطلبــات 
ــز(، بمــا يشــمل 	  ــز(، االســتفادة الكاملــة مــن إمكانــات منصــة )كارغــو واي ــر القيمــة مــن منصــة )كارغــو واي توفي

ــة والتكامــل. ــز قــدرات األتمت ــات وتعزي ــد العملي توحي
توسيع نطاق األصول االستراتيجية، توسيع حضورنا من خالل االستحواذ على األصول الرئيسة وتنمية قدراتنا. 	 
تحسين العمليات، إجراء المقارنات المعيارية وتحسين العمليات، لتزويد العمالء بأفضل الخدمات واألسعار.	 
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حلول مخصصة لمواكبة احتياجات محددة 

منهجية تتمحور حول الحلول الرائدة
نواصــل توفيــر حلــول ترّكــز علــى العمــالء والمورديــن فــي قطــاع التعديــن علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، إذ نقــوم 
ــع  ــا م ــية. وتوازيً ــة التنافس ــى البيئ ــا عل ــل تأثيراته ــا، وتحلي ــالء وتطبيقه ــدة للعم ــول جدي ــر حل ــات تطوي ــة عملي بدراس
ــا  ــل األســواق بحًث ــى تحلي ــا عل ــول لدين ــر الحل التطــور المســتمر فــي األســواق وســلوكات العمــالء، تقــوم أبحــاث تطوي
عــن االحتياجــات القائمــة وطــرح الحلــول الفعالــة لمعالجتهــا. وتســتفيد حلولنــا مــن قدراتنــا التقنيــة، وتحتــاج فــي بعــض 
الحــاالت إلــى اســتثمارات إضافيــة مقدمــة بنــاًء علــى دراســات جــدوى موثوقــة. كمــا تشــمل هــذه العمليــة إجــراء تحليــل 
القــدرة التنافســية لضمــان توفيــر حلــول قــادرة علــى المنافســة فــي الســوق وتقــدّم مزايــا فريــدة تلقــى إقبــااًل لــدى 

العمــالء.

طرح حلول جديدة - خدمة توصيل المنتجات من مراكز التسوّق 
شــهدنا خــالل أزمــة كوفيــد-19 تزايــد توجــه عمالئنــا نحــو طــرح حلــول جديــدة ومبتكــرة للمســتهلكين الذيــن تزايــدت 
ــل  ــة توصي ــالق خدم ــة إلط ــراكة تجاري ــياق ش ــذا الس ــي ه ــس ف ــدت أرامك ــم. وعق ــتويات توقعاته ــم ومس متطلباته
المنتجــات مــن المراكــز التجاريــة إلــى المنــازل، التــي تتيــح للمتســوقين حريــة شــراء المنتجــات التــي يريدونهــا، وتوصيلهــا 
إليهــم ضمــن مواقــف الســيارات فــي المراكــز التجاريــة أو إلــى منازلهــم. وتتيــح الخدمــة للعالمــات فــي المراكــز التجاريــة 
ــة  ــات أرامكــس الموجــود فــي المراكــز التجاري ــق عملي ــى فري ــي، فــي مــا يتول طــرح منتجاتهــا فــي المتجــر اإللكترون

اســتالم المنتجــات وفرزهــا وتوصيلهــا توصيــال مناســبا للمســتهلكين. 

ويهــدف هــذا الحــل إلــى تحســين تجربــة العمــالء مــن خــالل تســهيل عمليــات مناولــة المنتجــات، وتبســيط تجربــة التســوق 
اإللكترونيــة عــن طريــق دعمهــا بخدمــة توصيــل ســريعة. ويتيــح تحســين إمكانــات التســوق مــن المراكــز التجاريــة للعمالء 

مواصلــة التســوق واالســتفادة مــن تجربــة أكثــر أمانًــا تراعــي اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن مــرض كوفيــد-19. 

تفعيل مشاركة العماء
رّكزنــا خــالل عــام 2021 تركيــزا كبيــرا علــى توســيع القــدرات التســويقية الداخليــة ألرامكــس. وتضــم الشــركة اآلن فريًقــا 
ــذي يتيــح ألرامكــس قــدرات مســتقلة لصياغــة  ــرًا فــي التســويق الرقمــي واإلبداعــي، وال ــر مــن 20 خبي ــا مــن أكث مؤلًف
اســتراتيجية التواصــل وتنفيذهــا، لترســيخ حضــور عالمــة أرامكــس فــي المســتقبل. وأعددنا فــي هــذا اإلطــار اســتراتيجية 
ــى  ــا عل ــة جميعه ــة والمدفوع ــوات المملوك ــداد القن ــى امت ــتحواذ عل ــات االس ــة وعملي ــور العالم ــم حض ــوى تدع محت
ــة  ــال اآللي ــاط االتص ــن نق ــلة م ــا سلس ــا حددن ــي. كم ــل االجتماع ــائل التواص ــة ووس ــات الذكي ــت والتطبيق ــع اإلنترن مواق
التــي تســهم فــي تنميــة العمــالء المحتمليــن الجــدد علــى امتــداد مختلــف القطاعــات، نحــو الرعايــة الصحيــة والتجــارة 
اإللكترونيــة والنفــط والغــاز. وتتمكــن أرامكــس بفضــل هــذا النمــوذج االســتراتيجي مــن تحديــد جميــع أنشــطة التواصــل 
ــات المبيعــات،  ــف أقســام عملي ــا التســويق الالزمــة، لدعــم مختل ــى تكنولوجي المســتقبلية الخاصــة بالعالمــة، إضافــة إل
ــالء  ــى عم ــم إل ــال به ــى االنتق ــواًل إل ــا، وص ــراء منتجاته ــتعدادهم لش ــة واس ــا التجاري ــي بعالمتن ــز الوع ــن تعزي ــدًءا م ب
أوفيــاء ومناصريــن للعالمــة. وتهــدف هــذه المنهجيــة إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة ألعمــال أرامكــس مــن خــالل تســريع 

اســتقطاب العمــالء وتعزيــز المحافظــة عليهــم، وزيــادة اإليــرادات علــى امتــداد مختلــف الوحــدات.

ــات  ــل وإدارة عالق ــدة للتواص ــة الجدي ــا المنص ــورس( بوصفه ــيلز ف ــركة )س ــن ش ــاردوت( م ــة )ب ــس منص ــد أرامك وتعتم
العمــالء مــن الشــركات، وتتيــح لنــا المنصــة االســتجابة لمختلــف عمليــات البيــع المحتملــة وإدارتهــا، إضافــة إلــى إســناد 
ــا بالكيفيــة نفســها  ــا علــى توســيع قدراتن العقــود الجديــدة للجهــات المعنيــة المناســبة ضمــن الشــركة. ونعمــل حاليً

ضمــن قطــاع األعمــال بيــن الشــركات والمســتهلكين. 

ــل الموظفــون األصــول األعلــى قيمــة فــي أرامكــس، ممــا دفعنــا للتعــاون مــع منصــة DSMN8 المتخصصــة بدعــم  يمّث
العالمــات التجاريــة، والتــي تتيــح لموظفــي أرامكــس مشــاركة محتواهــم المفضــل الــذي يحمــل عالمــة أرامكــس علــى 
حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وتتميــز المنصــة بعناصــر تفاعليــة وواجهــة اســتخدام بســيطة، أســهمت 
فــي تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي مســتويات وصــول عالمــة أرامكــس والتفاعــل معهــا علــى مــدار العــام الماضــي، إضافــة 

إلــى تقليــل االعتمــاد علــى القنــوات المدفوعــة.

ــة المتكــررة  ــام اليومي ــرز( إلدارة المه ــال بيك ــم )سوش ــابًقا باس ــة س ــاي( المعروف ــة )أمبليف ــس منص ــتخدم أرامك وتس
جميعهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وتعــدّ )أملبيفــاي( منصــة مدعومــة بالــذكاء االصطناعــي للتســويق علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتوفــر لفريــق التســويق إمكانيــة مراقبــة اإلشــارات إلــى أرامكــس ونشــر المحتــوى وتحليــل 

حضــور العالمــة بالزمــن الحقيقــي. 

هيكلية وبرامج نجاح العماء 

أطلقــت أرامكــس مختبــر )إكســبرينس الب( فــي عــام 2020، والــذي يهــدف إلــى جمــع آراء الموظفين وتقييماتهــم حــول 
تجاربهــم مــن مختلــف قنــوات ونقــاط االتصــال، والكشــف عــن نقــاط الضعــف وفــرص التحســين، وإضفــاء طابــع يرّكــز علــى 
ــر  ــات لمختب ــع جلس ــام 2021 أرب ــا ع ــالء. وأجرين ــن والعم ــارب الموظفي ــة بتج ــات المتعلق ــن الممارس ــتخدمين ضم المس
)إكســبرينس الب( إضافــة إلــى دورتيــن تعليميتيــن فــي مجــال تجربــة العمــالء، شــارك فيهــا أكثــر مــن 600 مــن موظفــي 
ــات التواصــل الرئيســة وتجاربهــا. وُأخــذت اقتراحــات  ــى جمــع التقييمــات الالزمــة حــول آلي ــة، إضافــة إل الخطــوط األمامي

الموظفين جميعها بعين االعتبار خالل إعداد استراتيجية 2022 لتطوير تجارب جديدة. 

تسريع برنامج أرامكس للشركات الصغيرة والمتوسطة 

ــا،  ــا ومجتمعن ــى اقتصادن ــع عل ــود بالنف ــا يع ــطة بم ــرة والمتوس ــركات الصغي ــم الش ــة دع ــا ألهمي ــن إدراكن ــا م انطالًق
أنشــأنا وحــدة مخصصــة، لتعزيــز إمكانــات هــذه الشــركات مــن خــالل توفيــر حــل اقتصــادي ومخصــص للخدمــات اللوجســتية 

مدعــوٍم بالتقنيــات المتطــورة لتقديــم تجــارب شــحن سلســة.

ــركات  ــات الش ــم احتياج ــورة تالئ ــا بص ــا وتطبيقه ــم حلولن ــا لتصمي ــات وتحليله ــع البيان ــى جم ــدة عل ــل الوح ــا تعم كم
ــر مــن 57,499  ــة. ووفــر البرنامــج الدعــم ألكث ــى التجــارب المتكامل ــز عل ــرة والمتوســطة المختلفــة، مــع التركي الصغي
ــا، إلــى جانــب تقديــم  ــة فــي منطقــة الخليــج العربــي والشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــر مــن 15 دول شــركة فــي أكث

ــالء.  ــة بالعم ــال الخاص ــاذج األعم ــز نم ــى تعزي ــادرة عل ــة ق ــتية متكامل ــول لوجس حل

ــرة والمتوســطة  أطلقــت أرامكــس عــام 2021 أيضــًا منصــة )أرامكــس غــو( للشــحن، والتــي تســتهدف الشــركات الصغي
والعمــالء الذيــن يدفعــون نقــدًا. وتتيــح لهــم طلــب الشــحنات مــن خــالل عمليــة إلكترونيــة بســيطة دون الحاجــة لوجــود 
حســاب مســجل أو دائــم لــدى أرامكــس. وتوفــر المنصــة للعمــالء إمكانيــة الحصــول علــى فواتيــر فوريــة وشــحن الطــرود 
بســهولة مــن خــالل إضافــة عنــوان المصــدر ووجهــة الشــحن وأبعــاد الطــرد ووزنــه. وطــورت أرامكــس هــذا البرنامــج 

وغيــره مــن الحلــول المتخصصــة اســتجابًة الحتياجــات العمــالء والتقييمــات التــي حصلنــا عليهــا مــن األســواق.

حقق مؤشر تجربة العماء نسبة 79% لعام 2021، متجاوزًا نسبة 75% المستهدفة خال العام.
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تفعيل مشاركة العماء من أهم أولويات الشركة

أظهــرت أرامكــس علــى مــر الســنين تركيــزًا كبيــرًا علــى تطويــر وتحســين ثقافــة عمــل تتمحــور حــول تفعيــل مشــاركة 
العمــالء فــي جوانــب عمــل الشــركة جميعهــا. وركــزت أرامكــس خــالل عــام 2021 أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى إعــادة 
تصميــم تجربــة العمــالء وتجــاوز المعاييــر القائمــة، وتمهيــد الطريــق نحــو توفيــر تجــارب جديــدة ومعــززة. واســتنادًا إلــى 
التحليــالت المتقدمــة والمنهجيــة المصممــة خصيصًــا إلثــراء تجــارب العمــالء، والتعــاون بيــن أقســام الشــركة جميعهــا، 
أرســينا خططــا خاصــة بتجــارب العمــالء، وتحديــد فــرص التحســين؛ لتكــون أولويــة رئيســة ودمجهــا ضمــن مختلــف جوانــب 
األجنــدة المؤسســية، ســواء كانــت مرتبطــة بتعزيــز رأس المــال البشــري، أو االســتثمار فــي التقنيــات المتطــورة، أو التوســع 
ــا  ــات عمالئن ــاوز توقع ــة وتج ــات؛ لمواكب ــي التقني ــة ف ــتثمارات مكثف ــا اس ــك، وظفن ــة لذل ــدة. ونتيج ــواق جدي ــو أس نح

المتعلقــة بجــودة المنتجــات والخدمــات وســالمتها.

نجاح مضمون لعمائنا

يســتفيد مركــز التميــز لــدى أرامكــس مــن خبراتنــا المتعمقــة ومنهجيتنــا المتمحــورة حــول العمــالء، لتقديــم 
خدمــات عاليــة التخصــص، وصُمــم بهــدف دعــم عمالئنــا مــن األفــراد والشــركات مــن خــالل تزويدهــم بخبــرات 
ــطة  ــهيل أنش ــى تس ــز عل ــذا المرك ــز ه ــب تركي ــات. وينص ــاالت والقطاع ــف المج ــداد مختل ــى امت ــة عل متقدم
تواصــل العمــالء عبــر الــدول، وتوحيــد إجراءاتنــا التشــغيلية، وإنشــاء منصــة تجمــع تحــت مظلتهــا خبــراء 

ــالء.  ــة بالعم ــغيلية الخاص ــاذج التش ــة للنم ــة عالي ــة قيم ــزة إلضاف ــارية متمي ــدرات استش ــون بق يتمتع

ويتــوزع خبراؤنــا المتخصصــون بنجــاح العمــالء علــى مواقعنــا الرئيســة التــي تزيــد مــن وصولهــم إلــى أحــدث 
المعــارف وتقنيــات الخدمــات اللوجســتية، مــا يعــزز الخبــرات وقــدرات التواصــل المتاحــة لعمالئنــا، ويضمــن 

ــس. ــات أرامك ــات وخدم ــتخدام منتج ــم باس نجاحه

ــي،  ــل اليوم ــى التواص ــجيعهم عل ــالء وتش ــارب العم ــوية تج ــاء بس ــي االرتق ــز ف ــذا المرك ــالق ه ــاهم إط وس
ــع  ــل م ــرة التعام ــوال فت ــفافية ط ــوح والش ــتويات الوض ــل مس ــر أفض ــا، وتوفي ــع عمالئن ــراكة م ــيخ الش وترس

ــالء. العم
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 قنوات تفعيل مشاركة العماء
ــا  ــأنا نموذج ــالء، أنش ــى العم ــز عل ــة بالتركي ــية المتعلق ــا األساس ــخ، وقيمن ــا الراس ــن إيمانن ــا م انطالًق
قويــا لتفعيــل مشــاركة العمــالء يتضمــن قنــوات تواصــل مختلفــة مــع عمالئنــا؛ لتوفيــر تحديثــات وحلــول 

ــة الكفــاءة واالســتجابة حــول الخدمــة.  وأنشــطة تواصــل عالي

وتشمل هذه القنوات 
على سبيل المثال ال 

الحصر: 

إدارة الحسابات 
ونجاح العمالء 

البوابات اإللكترونية 
وتطبيقات الهواتف 

المحمولة 

تطبيق واتساب 
لألعمال

مركز التواصل مع 
العمالء

مركز التواصل 
المجتمعي

منافذ البيع 
بالتجزئة التابعة 
لشركة أرامكس

أرامكس )سبوت( 
وأرامكس )فليت( 

االستبانات 
ونقاط التواصل 

التفاعلية األخرى

ممثلو خدمات التوصيل 
في أرامكس
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االستفادة من قنوات متعددة للتواصل مع العماء

ــة  ــل تجرب ــف مراح ــي مختل ــي تغط ــة الت ــريعة والتفاعلي ــل الس ــوات التواص ــن قن ــة م ــة متنوع ــا بمجموع ــزوّد عمالءن ن
العمــالء. وتخضــع أنشــطة التواصــل كافــة لعمليــة إدارة الجــودة كجــزء مــن تركيزنــا علــى مواصلــة تحســين إجراءاتنــا، 
مثــل حــل المشــكالت مــن نقطــة التواصــل األولــى، وزمــن االســتجابة، وإغــالق عمليــات التواصــل وجــودة حــل المشــاكل. 

كمــا نحــرص علــى معرفــة آراء العمــالء ومالحظاتهــم بشــأن التعامــل مــع موظفــي الدعــم، ممــا يُســهم فــي إثــراء 
التواصــل، وإبــراز الجوانــب التــي يمكــن تحســينها فــي جميــع وحــدات األعمــال. وتواصــل الشــركة جهودهــا، لتقييــم مــدى 

االلتــزام بأوقــات االســتجابة وفعاليتهــا، إلــى جانــب تصميــم أدوات التواصــل األمثــل.

وســنرّكز جهودنــا خــالل عــام 2022 علــى تبســيط مختلــف عمليــات التواصــل مــع العمــالء وتعزيــز تجربتهــم، إضافــة إلــى 
إعــادة ابتــكار تجــارب العمــالء لضمــان التواصــل بينهــم وبيــن روبوتــات الخدمــة، بهــدف دعــم مجــاالت الخدمــة الذاتيــة 

والتفاعــل الســلس، وتوفيــر خدمــة العمــالء المتميــزة وفــق آليــة متكاملــة. 

إضفاء الطابع اإلنساني على أنشطة التواصل مع العماء من خال مراكز التواصل المخصصة

ــي  ــل الت ــوات التواص ــف قن ــر مختل ــا عب ــتوى لعمالئن ــة المس ــالء تجــارب رفيع ــع العم ــل م ــة بالتواص ــا الخاص ــر مراكزن توف
ــا  ــاء بقدراتن ــالل االرتق ــن خ ــا، م ــم وغيره ــطة الدع ــي وأنش ــل االجتماع ــائل التواص ــة، ووس ــات الهاتفي ــمل المكالم تش
التقنيــة وحلــول تســهيل التواصــل بالتزامــن مــع نمــو الخدمــات اللوجســتية نتيجــة أزمــة كوفيــد-19 والتطــورات التقنيــة 

فــي القطــاع. 

وتحافــظ مراكــز التميــز هــذه علــى دورهــا المحــوري كإحــدى قنــوات التواصــل الرئيســة التــي توفــر للعمــالء تحديثــات 
ــى العمــالء. ــزة إل ــم تجــارب متمي ــة، لتقدي ــف الداخلي ــواًل للمشــاكل المعقــدة، وقــدرات التواصــل مــع الوظائ وحل

ــج  ــة الخلي ــي منطق ــة ف ــات الصوتي ــة المكالم ــد ألتمت ــا الفري ــتخدام حلن ــاق اس ــيع نط ــام 2021 توس ــالل ع ــا خ وواصلن
العربــي، ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا، والــذي يتيــح للعمــالء إمكانيــة التواصــل باســتخدام الهاتــف، 
وتطبيقــات الرســائل وغيرهــا. ويتيــح هــذا الحــل قــدرات متطــورة لتتبّــع الشــحنات وتحديــد مواعيدهــا، وتمكيــن العمــالء 

مــن الوصــول إلــى الدعــم فــي أي وقــت ومــن أي مــكان.

إحداث نقلة نوعية في عمليات الشحن المرتبطة بتجارة التجزئة

ــا  ــا مــع عمالئن ســاهمت اســتراتيجية أرامكــس الخاصــة بتجــارة التجزئــة فــي إحــداث تحــوّل نوعــي فــي طريقــة تواصلن
ــة باالســتفادة  ــة والعالمي ــر المحلي ــات تســليم الطــرود وتســهيل خدمــات التصدي ــة عملي ــى أتمت فــي المتاجــر، إضافــة إل
ــا هــذه المزايــا الوصــول إلــى طــرق مبتكــرة لخدمــة العمــالء، وتطويــر  ــا التقنيــة فائقــة التطــور. وأتاحــت لن مــن قدراتن
ــا. ونواصــل العمــل علــى توســيع حضــور منافــذ التجزئــة هــذه  عمليــات تجــارة التجزئــة وتعزيــز رأس المــال البشــري لدين
علــى الصعيــد العالمــي، المرتبطــة بعمليــات أســطول الشــحن لدينــا باالســتفادة مــن منهجيتنــا متعــددة القنــوات. وتشــكل 
ــة  ــدة لخدم ــائل جدي ــى وس ــز عل ــري، والتركي ــال البش ــز رأس الم ــة، وتعزي ــذ التجزئ ــة بمناف ــا الخاص ــة فرقن ــادة هيكل إع

ــا الخاصــة بالتجزئــة.  ــا فــي بعــض الطــرق التــي اســتخدمناها إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي عملياتن عمالئن

وأدى التوســع فــي منافــذ التجزئــة التابعــة ألرامكــس حــول العالــم، والتــي تغطــي أكثــر مــن 300 موقــع فــي المملكــة 
ــة،  ــى العمــالء فــي المــدن النائي ــا إل ــى إنشــاء شــبكة واســعة لتســليم الطــرود، وإتاحــة وصولن الســعودية وحدهــا، إل

والحــد مــن المعوقــات لتقديــم تجــارب سلســة. 

 Quick Collect وطرحــت أرامكــس مجموعــة مــن الحلــول الجديــدة لتجــارة التجزئــة نحــو خدمــة االســتالم الســريع
المخصصــة لحجــز مواعيــد اســتالم الطــرود، التــي ُأطلقــت إطالقــا تجريبيــا فــي دولــة اإلمــارات، ووُسِّــع نطاقهــا حاليــًا 
ليشــمل مختلــف أنحــاء منطقــة الخليــج العربــي؛ لتتيــح للعمــالء إمكانيــة الطلــب مــن أرامكــس، ووضــع طرودهــم فــي 
مواقــع مالئمــة بالنســبة لهــم. وأضفنــا مجموعــة مــن مواقــع االســتالم إلــى شــبكتنا القائمــة؛ لتوســيع حضورنــا فــي 
المنطقــة، ومنــح عمــالء أرامكــس وصــوال أســهل إلــى حلــول التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة. وطــورت أرامكــس أيضًــا 
ــة، بمــا فيهــا محطــات الوقــود  ــذي يوفــر منصــة شــحن متكاملــة ضمــن مختلــف وجهــات التجزئ حــل )دروب بوكــس( ال
ومتاجــر )الهايبــر ماركــت( وسالســل المأكــوالت والبقالــة. ونعمــل علــى توســيع انتشــار هــذا الحــل ليغطــي عــددًا أوســع 
ــى إعــادة صياغــة  ــا عل ــة حاليً ــة فــي منافــذ التجزئ ــا العامل ــا خــالل عــام 2022. وتركــز فرقن ــة لدين مــن شــركاء التجزئ
تجــارب التجزئــة، وإضفــاء طابــع مخصــص علــى عمليــات التســليم، والتواصــل مــع المســتهلكين علــى مســتوى العالــم. 
ــج  ــة والتروي وســنواصل خــالل 2022 االســتثمار فــي قــدرات إدارة تدفــق العمــالء، بمــا يشــمل خدمــات االنتظــار الذكي
ــن  ــا ضم ــات لعمالئن ــر الخدم ــرة؛ لتوفي ــدة ومبتك ــرق جدي ــر ط ــن تطوي ــاًل ع ــة، فض ــذ التجزئ ــي مناف ــة ف ــات الذاتي للخدم

منافــذ التجزئــة. 

إعادة رسم مامح عاقات التعاون والشراكة التجارية 

أدوات إدارة األعمال في العالمين الواقعي واالفتراضي
ــز  ــز الشــراكات مــع العمــالء، بمــا يشــمل مجــاالت التجهي ــة؛ لتعزي ــر أدوات فعال تواصــل أرامكــس االســتثمار فــي تطوي
اآللــي للشــحنات، وطلبــات االســتالم وحســاب األســعار، وتتبــع الشــحنات، وإدارة عناويــن الشــحن، وإدارة الشــحنات الســائبة 
ــاذج  ــوي لنم ــن ق ــر تمكي ــحن عنص ــن إدارة الش ــل م ــا يجع ــر، م ــح والمباش ــا الواض ــا بطابعه ــاز عملياتن ــا. وتمت ومناولته
ــى العديــد مــن  ــة، فقــد تُرجــم هــذا المحتــوى إل ــا ومحتــوى محلــي يالئــم كل دول أعمــال العمــالء، يتكامــل مــع مزاي

اللغــات بمــا فــي ذلــك اللغــة الروســية.

وســتواصل أرامكــس خــالل عــام 2022 نهجهــا المتمحــور حــول العمــالء، وتحويلــه إلــى تجربــة متعــددة القنــوات، إضافة 
ــتخدمين،  ــابات المس ــخصية وحس ــات الش ــة إلدارة الملف ــا متقدم ــمل مزاي ــية تش ــر تالمس ــة غي ــات ذاتي ــر خدم ــى توفي إل
وتســوية الرصيــد المالــي عبــر اإلنترنــت، وتعزيــز تجــارب إدارة الشــحن. ويشــكل توافــر المعلومــات خــالل الوقــت الحقيقــي 
حــول الشــحنات الحساســة )مثــل درجــة الحــرارة والرطوبــة وغيرهــا( ومواقعهــا أحــد المزايــا المهمــة التــي ســنقدمها 
فــي العــام المقبــل. وســنأخذ بعيــن االعتبــار نمــاذج األعمــال المرنــة، وتطبيــق نمــاذج الدفــع المســبق، وعمليــات معالجة 

الشــحنات الســائبة، وإجــراء عمليــات الدفــع اإللكترونيــة. 

حلول عماء متاحة للجميع
ــي  ــهولة ف ــحناتهم بس ــة إدارة ش ــراد إمكاني ــح لألف ــي تتي ــل الت ــن أدوات التواص ــاملة م ــة ش ــس مجموع ــر أرامك توف
ــة، لتقديــم  أي وقــت ومــن أي مــكان. وعملــت أرامكــس عــام 2021 علــى إعــادة تصميــم تطبيقهــا لألجهــزة المحمول
إمكانــات تتبــع أفضــل تجــارب محسّــنة، وتوفيــر خدمــات أرامكــس للشــحن لمالييــن العمــالء فــي مختلــف أنحــاء العالــم. 
وقدّمــت خدمــة )أرامكــس تشــات بــوت( علــى تطبيــق )واتســاب( خدماتهــا ألكثــر مــن 11 مليــون عميــل ســنويًا منــذ عــام 
ــل  ــة. ويواص ــة وتفاعلي ــة سلس ــكالتهم بطريق ــل مش ــى ح ــاعدت عل ــرة وس ــتخدام مبتك ــارب اس ــم بتج 2018، وزودته
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ــا التعقــب،  ــن مزاي ــن أرامكــس وعمالئهــا، وتمكي ــد فــي تحســين التواصــل بي ــا نمــوه بمعــدالت متســارعة تفي مجتمعن
وإدارة الشــحنات، وإعــادة المنتجــات علــى امتــداد تجربــة المســتخدمين. وشــهد عــام 2021 تطويــر مزيــد مــن الحلــول 

المخصصــة للعمــالء، والتــي تتكامــل فــي مــا بينهــا لتوفيــر حلــول شــاملة وغيــر تالمســية لألفــراد.

منظور خارجي يؤدي إلى تقديم تجارب متفوقة
يوفــر برنامــج صــوت العميــل مــن أرامكــس تحليــالت متعمقــة اســتُخدمت لصياغــة اســتراتيجيات ناجحــة للتواصــل، وأفــكار 
ــى  ــل عل ــم. ونعم ــاظ عليه ــالء والحف ــز والء العم ــي تعزي ــهمة ف ــل المس ــم العوام ــات، وفه ــين الخدم ــدة لتحس جدي
جمــع تقييمــات العمــالء عبــر مختلــف القنــوات مثــل الهواتــف وإشــعارات التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة والرســائل 
النصيــة القصيــرة، وبآليــة تتوافــق مــع ممارســات الالئحــة األوروبيــة لحمايــة البيانــات. وحدثنــا خــالل عــام 2021 برنامــج 
صــوت العميــل، وتمّكنــا مــن خاللــه زيــادة حجــم التحليــالت والتقييمــات بنســبة 500% بالمقارنــة مــع عــام 2020، وجمــع 
ــالء  ــا العم ــدى رض ــم م ــية لفه ــس أساس ــر مقايي ــالء، وتوفي ــة العم ــول تجرب ــة ح ــرات رئيس ــملت 6 مؤش ــات ش تقييم

ووالئهــم، وجهــود العمــالء، وشــراكات األعمــال. 

وجُمعــت تقييمــات اآلالف مــن عمــالء أرامكــس مــن الشــركات واألفــراد، وتحليلها ومشــاركتها علــى المســتويين المحلي 
والعالمــي، ممــا أســهم فــي تحســين تجربــة العمــالء علــى امتــداد مختلــف العناصــر الرئيســة فــي تجربــة العمــالء. كمــا 
أنشــأنا فريًقــا داخليًــا خاصًــا ببرنامــج صــوت العميــل مهمتــه اســتطالع آراء العمــالء عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي 
ــتخدام  ــالء باس ــات العم ــع تقييم ــى جم ــًا عل ــا أيض ــا. وعملن ــتجابة له ــة واالس ــات المتاح ــف التقييم ــع مختل ــان جم لضم
االســتبانات القائمــة علــى رمــوز QR ضمــن منافــذ التجزئــة، والتقييمــات الــواردة مــن التطبيقــات والتقييمــات بعــد خدمــة 
العمــالء، إضافــة إلــى الرســائل النصيــة القصيــرة والرســائل اإللكترونيــة وعبــر تطبيــق )واتــس آب(. ورُبــط البرنامــج ربطــا 
وثيقــا بدائــرة عمليــات مغلقــة لتســريع اســتعادة الخدمــة ومباشــرة تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة، ممــا يجعلــه الركيــزة 

األساســية لتحســين العمليــات وتصميــم الحلــول. 

ــع  ــهدت المواق ــب، وش ــن كث ــالء ع ــة العم ــم تجرب ــض؛ لفه ــوق الغام ــج التس ــن برنام ــام 2021 م ــالل ع ــتفدنا خ واس
الرئيســة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمشــرق العربــي زيــارات منتظمــة مــن متســوقين مدربيــن علــى ممارســات 

المتســوق الغامــض بغــرض تســجيل المالحظــات حــول تجــارب العمــالء عبــر مختلــف القنــوات ونقــاط االتصــال.

وأطلقــت أرامكــس فريًقــا جديــدًا متخصصًــا بمســتويات تجربــة العمالء وتحليالتهــا، يتولــى إدارة جميــع تجــارب العمــالء 
مــن المؤسســات واألفــراد وتحليــل أنشــطة التواصــل الــواردة وأنمــاط الطلبــات، إضافــة إلــى أداء فــرق الخدمــة التابعــة 

للعمــالء وتأثيرهــا علــى تجربــة العمــالء الكليــة. 

تعزيز الوالء يمثل جزًءا أساسيًا من سلسلة القيمة في أرامكس
ــد  ــل التوري ــال سالس ــي مج ــس ف ــب رئي ــس كالع ــور أرامك ــيخ حض ــي ترس ــة ف ــة والفعال ــا المتخصص ــاهمت منهجيتن س
ــا مــن اســتقطاب العمــالء والمحافظــة عليهــم. وســاعدت جهــود المســح االســتباقي  والخدمــات اللوجســتية، ومّكنتن
للســوق والتخطيــط االســتراتيجي وتطويــر الحلــول المتميــزة علــى ضمــان قــدرة أرامكــس علــى تزويــد العمــالء الحالييــن 
ــى  ــالء عل ــد العم ــدالت تجدي ــن مع ــم. وتبره ــاذج أعماله ــة بنم ــراكات الخاص ــد الش ــع وعق ــات التوس ــدد بإمكان والج

ــز.  ــق التمي ــا الراســخ بالتحســين المســتمر وتحقي التزامن

ابتكارات تكنولوجية تدعم احتياجات العماء

ــالء،  ــات العم ــة احتياج ــى تلبي ــا عل ــين قدرته ــة، لتحس ــكارات التكنولوجي ــر االبت ــة لتطوي ــودًا فاعل ــس جه ــذل أرامك تب
ودعــم أولوياتهــم. واكتســبت جهودنــا زخمًــا إضافيًــا بفضــل دمــج منصــة العمــالء المتكاملــة )Customer 360( مــن 
شــركة )ســيلز فــوز( ضمــن عمليــات التســويق والمبيعــات وخدمــة العمــالء لدينــا. وُأطلقــت هــذه المنصــة إطالقــا تجريبيــا 
فــي اإلمــارات، ونخطــط لتوســيع حضورهــا علــى امتــداد كامــل شــبكتنا خــالل عــام 2022. وطــورت أرامكــس فــي عــام 
ــاًل  ــا، فض ــتخدام وواجهاته ــة االس ــات تجرب ــدث توجه ــاد أح ــمل اعتم ــا يش ــتهلكين، بم ــاص بالمس ــا الخ 2021 تطبيقه
ــات اإلصــالح والتحســين  ــي تتكامــل مــع عملي ــة أفضــل للمســتخدمين، والت ــدة توفــر تجرب ــة جدي ــزة جدول عــن طــرح مي
ــة  ــث باللغ ــة التأني ــاب بصيغ ــة خط ــن لغ ــي Aramex.com ليتضم ــا اإللكترون ــا موقعن ــا حدّثن ــتمرة. كم ــنوية المس الس
العربيــة، عوضًــا عــن االســتخدام التلقائــي لصيغــة المذّكــر. كمــا دمجنــا الموقــع اإللكترونــي مــع منصــة )كارغــو وايــز( 
بغــرض تحســين تجربــة العمــالء مــن خــالل توفيــر معلومــات تفصيليــة إضافيــة ضمــن صفحــات تعّقــب الشــحنات. ويتضمــن 
موقعنــا اإللكترونــي )aramex.com( ميــزة جديــدة لتتبــع الشــحنات بالزمــن الحقيقــي فــي صفحــة التتبــع، والتــي تتيــح 
لعمالئنــا مــن الشــركات إمكانيــة تتبــع الشــحنات الحساســة التــي تحتــاج إلــى مراقبــة دقيقــة علــى امتــداد مختلــف مراحــل 
الشــحن. وأخيــرًا، طورنــا حــل )شــيب ميــت( الرقمــي الجديــد الخــاص بإنشــاء الشــحنات وإدارتهــا، والمصمــم خصيصًــا لدعــم 

العمليــات المتبادلــة بيــن الشــركات الخاصــة بعمالئنــا مــن المؤسســات مــن الفئــات اآلتيــة: 

المؤسسات ذات القيود األمنية مثل البنوك. أ. 
العمالء غير القادرين على االتصال باإلنترنت لفترة طويلة. ب. 
العمالء غير القادرين على تنصيب أي تطبيقات خارجية )بما فيها تطبيق )كليك تو شيب((. ج. 
العمالء الذين يتطلبون أداة شحن سريعة وآمنة.د. 

ــرة  ــة إنشــاء شــحنات متعــددة وكبي ــا للشــحنات منخفضــة الحجــم نظــرًا لعــدم إمكاني ــت( حــاًل مثاليً ويوفــر )شــيب مي
الحجــم.
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آراء العماء ودورها الرئيس في خلق القيمة
ــات  ــف القطاع ــداد مختل ــى امت ــتمرار، وعل ــات باس ــم الخدم ــتويات تقدي ــة مس ــزم بمراقب نلت
والمجــاالت وفــق آليــة تنســجم مــع التحــوالت العالميــة فــي الخدمــات اللوجســتية وساســل 
التوريــد، مــع التركيــز علــى تقلبــات أحجــام العمــل والتوجهــات المتوقعــة. وتتيــح لنــا هــذه 
الجهــود توقــع المتطلبــات التشــغيلية والتقنيــة لتوفيــر القيمــة لعمائنــا. وتســتخدم فــرق 
 )LEAN( ــة ــمل اإلدارة الفعّال ــي تش ــات الت ــات والتقني ــدث المنهجي ــة أح ــس المتخصص أرامك
وبرنامــج الحيــود السداســي )Six Sigma( وغيرهــا مــن وســائل االســتقصاء والتنبــؤ بهــدف 

معالجــة مجــاالت التحســين القائمــة. 
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أمن المعلومات 

اتخــذت أرامكــس قــرارًا اســتراتيجيًا بإعطــاء األولويــة القصــوى ألمــن البيانــات وخصوصيتهــا، وبخاصــة فــي ضــوء وجــود 
ــعي  ــع س ــجامًا م ــوة انس ــذه الخط ــي ه ــركة. وتأت ــالء الش ــة عم ــن تجرب ــت ضم ــال باإلنترن ــاط االتص ــن نق ــر م ــدد كبي ع
أرامكــس لتلبيــة تطلعــات العمــالء فــي مجــاالت الخصوصيــة واألمــان، ولالمتثــال للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة. 
ــا للخصوصيــة وأمــن المعلومــات باالســتناد إلــى أفضــل الممارســات العالميــة، وحصلــت علــى  وأسســت أرامكــس برنامجً
شــهادة اآليــزو 27001 فــي مجــال أنظمــة إدارة أمــن المعلومــات، لضمــان اعتمــاد مجموعــة شــاملة مــن الضوابــط وأطــر 
ــا المعلومــات.  ــة والمســتدامة للمخاطــر القائمــة فــي مجــال تكنولوجي ــق اإلدارة الفعال ــى تحقي ــة إل الحكومــة الرامي

ــى  ــت أرامكــس عل ــة، حصل ــس لقطــاع التجــارة اإللكتروني ــدة كالعــب أســاس وداعــم رئي وانســجامًا مــع مكانتهــا الرائ
شــهادة معاييــر أمــن البيانــات فــي قطــاع بطاقــات الدفــع )PCI-DSS( التــي تضمــن للعمــالء حمايــة معلومــات بطاقاتهم 

االئتمانيــة وفــق أعلــى معاييــر األمــان وشــروطه.

وتعتمــد أرامكــس معاييــر الالئحــة األوروبيــة فــي مجــال حمايــة البيانــات كأســاس إلطــار خصوصيــة البيانــات المؤسســي 
لديهــا فــي القــارة األوروبيــة ومختلــف أنحــاء العالــم، وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار التــزام أرامكــس بحقــوق اإلنســان 
والمتطلبــات التنظيميــة. وتمكنــت أرامكــس بفضــل هــذه المعاييــر مــن االمتثــال لغالبيــة اللوائــح التــي ُطرحــت الحقــًا فــي 
ــب المصادقــة علــى سياســة القواعــد المؤسســية الملِزمــة -إطــار  دول أخــرى. وقدمــت أرامكــس خــالل عــام 2021 طل
حمايــة البيانــات- للســلطات ذات الصلــة بخصوصيــة البيانــات، بمــا يعكــس التــزام الشــركة بحمايــة المعلومــات الشــخصية 

وفق أعلى المعايير المتاحة في مختلف عملياتها.

ولم تسجل أرامكس في عام 2021 أي شكاوى متعلقة بانتهاكات خصوصية العمالء وُفقدان بياناتهم. 

نجحــت أرامكــس فــي دمــج ثقافــة أمــن المعلومــات ضمــن قيمهــا الرئيســة لتجعــل 
منهــا مســؤولية يجــب علــى جميــع الموظفيــن االلتــزام بهــا، مــع الحــرص علــى اتبــاع 
ــن  ــا م ــطة، انطاًق ــات واألنش ــف العملي ــداد مختل ــى امت ــة عل ــة وفعال ــة واعي منهجي

ــة. ــى موظفــي الخطــوط األمامي ــا للشــركة ووصــواًل إل ــادات العلي القي

التحول الرقمي

شــهدنا توجــه الشــركات نحــو التأقلــم مــع الواقــع الجديــد بالتزامــن مــع االنتعــاش التدريجــي لالقتصــاد العالمــي خــالل 
عــام 2021. وأدت اآلثــار الصحيــة ألزمــة كوفيــد-19 إلــى دفــع مســيرة التحــول الرقمــي، واعتمــاد التكنولوجيــا بمــا يعادل 
ــا مــع تكيّــف الشــركات فــي مختلــف أنحــاء العالــم مــع طــرق العمــل الجديــدة، رّكــزت أرامكــس  عــدة ســنوات. وتوازيً
ــا عــن االكتفــاء باالســتجابة المباشــرة لتأثيــرات األزمــة الحــادة  جهودهــا علــى رســم مالمــح مســتقبل عملياتهــا عوضً
كمــا كان الحــال فــي عــام 2020. ونواصــل االلتــزام بمنهجيتنــا المتمحــورة حــول العمــالء فــي قطــاع النقــل، الــذي شــهد 
تســارعًا كبيــرًا فــي معــدالت االبتــكار بفضــل نمــو عمليــات التجــارة اإللكترونيــة، وتجــارة التجزئــة عبــر اإلنترنــت. ونلحــظ 
حــدوث تغيــرات فــي البيئــة التنافســية للقطــاع، إذ يــؤدي ظهــور العديــد مــن الشــركات الجديــدة إلــى تخفيــض إضافــي 

فــي معاييــر الدخــول إلــى القطــاع.

وواصلنــا خــالل عــام 2021 التركيــز علــى اســتراتيجية التحــول الرقمــي لدينــا، والتــي طورناهــا فــي بدايــات عــام 2019. 
ورّكــزت االســتراتيجية علــى مجموعــة مــن مجــاالت التحــول، والتــي شــملت تجربــة العمــالء، وتحســين خدمــات التوصيــل 
للوجهــة النهائيــة باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتعّلــم اآللــة، وتحديــث البنــى التحتيــة الرئيســة لدينــا مــن خــالل 
اعتمــاد التكنولوجيــا الســحابية، إضافــة إلــى االســتفادة مــن منصاتنــا الرقميــة لدعــم نمونــا وتوســيع نطــاق البنــى التحتيــة 

الخاصــة بخدمــات التوصيــل للوجهــة النهائيــة بصــورة فعالــة.

ويفــرض القطــاع تحديــات غيــر مســبوقة علــى الشــركات الهادفــة إلــى تعزيــز أفضليتهــا التنافســية والمحافظــة عليهــا، 
ــر  ــة عب ــارة التجزئ ــاع تج ــن قط ــارعة ضم ــكار المتس ــتويات االبت ــة، ومس ــارة اإللكتروني ــواق التج ــو أس ــع نم ــن م بالتزام
اإلنترنــت. وبالتالــي تمّثــل االبتــكارات القائمــة علــى التكنولوجيــا األداة الرئيســة لتعزيــز النمــو والمحافظــة علــى هوامــش 
ــكارات  ــى االبت ــز خــاص عل ــدة، مــع تركي ــات الجدي ــاح، وتســتفيد أرامكــس مــن قدراتهــا الخاصــة الستكشــاف التقني األرب
الناشــئة فــي مجــال التوصيــل للوجهــة النهائيــة مثــل المركبــات ذاتيــة القيــادة وطائــرات )الــدرون( وتكنولوجيــا )بلــوك 

تشــين(. 

وسنرّكز اهتمامنا خال فترة 3 إلى 5 سنوات المقبلة على اثنين من توجهات التكنولوجيا الرئيسة:

ــم  ــي، وتعّل ــذكاء االصطناع ــي ال ــي مجال ــدة ف ــكارات الجدي ــر االبت ــات: تواف ــن البيان ــتفادة م ــة واالس ــات الضخم 1( البيان
اآللــة للقطــاع مزايــا كبيــرة وفرصــة للوصــول إلــى األدوات المتقدمــة، والالزمــة لحــل المشــكالت الكبيــرة التــي تواجــه 

ــا،  ــة واعتماده ــكارات التكنولوجي ــرح االبت ــي ط ــخًا ف ــا راس ــس تاريخً ــك أرامك تمل
ــا  ــر أعمالن ــاع لتطوي ــي القط ــدة ف ــا الرائ ــيرتنا وخبراتن ــن مس ــتفادة م ــل االس ونواص

ــتقبلي.  ــي والمس ــي الحال ــور التكنولوج ــع التط ــواءم م لتت
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شــركات التوصيــل للوجهــة النهائيــة اليــوم. وستســاعد هــذه االبتــكارات أرامكــس علــى ترســيخ مكانتهــا كجهــة مشــغلة 
متمرســة فــي المنطقــة.

ــي  ــا، والت ــع التابعــة لن ــات ضمــن مراكــز التوزي ــة والروبوت ــات: ســنواصل االســتثمار فــي قــدرات األتمت ــة والروبوت 2( األتمت
تمّثــل عامــل نجــاٍح أساســي فــي إدارة عمليــات توصيــل منتجــات التجــارة اإللكترونيــة المتناميــة وواســعة النطــاق. وتضــم 
شــبكة أرامكــس أكثــر مــن 200 مركــز توزيــع تنتشــر انتشــارا اســتراتيجيا فــي أســواقنا الرئيســة، وتلبــي االحتياجــات الناتجــة 
عــن النمــو غيــر المســبوق فــي عمليــات الشــحن لدينــا. وتتطلــب إدارة عمليــات توصيــل منتجــات التجــارة اإللكترونيــة مراحــل 
ــات والمنتجــات، بمــا فيهــا اســتالم المنتجــات وتغليفهــا والخدمــات ذات القيمــة المضافــة.  ــى مســتوى الطلب ــة عل إضافي

ويمّثــل هــذا الواقــع تغيــرًا جذريًــا بالمقارنــة مــع طــرق نقــل الشــحنات الضخمــة المعتمــدة ســابًقا.

وتعاونّــا خــالل األشــهر الماضيــة عــن كثــب مــع عمالئنــا االســتراتيجيين بهــدف تغييــر نمــوذج التفاعــل ونقلــه مــن التركيــز 
ــن  ــتفادة م ــن االس ــا م ــن خالله ــة، نتمك ــتراتيجية حقيقي ــات اس ــح نقاش ــو فت ــارة نح ــارات التج ــعار ومس ــح األس ــى لوائ عل
قــدرات البيانــات والــذكاء االصطناعــي لتعزيــز نمــو العمــالء وتحســين كفــاءة العمليــات. واختبرنــا مجموعــة مــن نمــاذج 
الــذكاء االصطناعــي المتطــورة فــي مجــاالت بيانــات الحصــة فــي الســوق، والتحليــالت المكانيــة، ونمــاذج قيــاس تكاليــف 
ــة  ــة، إضافــة إلــى حــاالت اســتخدام تصنيفــات العمــالء، والتــي ســننتقل بهــا إلــى مرحل ــم اآلل التوصيــل القائمــة علــى تعّل

اإلنتــاج فــي وقــت قريــب.

واعتمدنــا خــالل عــام 2021 قــدرات التحليــالت المتقدمــة، وتعّلــم اآللــة كعوامــل تمكيــن رئيســة الســتراتيجيتنا، وأداًة فعالة 
ــا،  ــات فــي مجــاالت مختلفــة مــن أعمالن ــوم البيان ــم جهــود عل ــى تنظي ــا عل ــي واجهناهــا. وحرصن ــات الت لمعالجــة التحدي

إضافــة إلــى إنشــاء برامــج متخصصــة بهــذه المجــاالت.

ــى  ــة إل ــة، إضاف ــواقنا الرئيس ــي أس ــبة ف ــات اإلدارة المناس ــاب هيكلي ــرًا لغي ــا نظ ــا رئيسً ــن تحديً ــد إدارة العناوي وتجسّ
ــدف  ــوص به ــة النص ــات مقارن ــكلة خوارزمي ــذه المش ــل ه ــا لح ــة. وطبّقن ــن الوصفي ــر العناوي ــى توفي ــر عل ــاد الكبي االعتم
الوصــول إلــى الترميــز الجغرافــي للعناويــن، ممــا أدى إلــى تعزيــز قــدرات تحســين مســارات الشــحن، وتحســين تكلفــة عمليــات 

ــة.  ــل الناجح ــات التوصي ــدالت عملي ــز مع ــة وتعزي ــا الكربوني ــل بصمتن ــى تقلي ــة إل ــا، إضاف ــحن والتوصيل وزمنه الش

تتيــح لنــا معلومــات العمــالء االســتفادة مــن تفضيــالت العمــالء الخاصــة بخدمــات التوصيــل للوجهــة النهائيــة، والحصــول 
علــى تحليــالت متعمقــة حــول احتياجاتهــم، إضافــًة إلــى حــل مشــكالتهم، وبنــاء التصنيفــات الخاصــة بهــم. وتنطــوي هــذه 
الناحيــة علــى أهميــة كبيــرة توازيًــا مــع التغيــر الكبيــر فــي توجهــات الشــراء الخاصــة بالعمــالء خــالل األشــهر الماضيــة. 
ــا علــى تحســين دقــة توقعــات زمــن التوصيــل، ونســعى إلــى تزويــد العمــالء بإمكانيــة تتبــع شــاملة للشــحنات  كمــا عملن

بالزمــن الحقيقــي.

ونســتخدم أدوات متطــورة مثــل توقعــات )أمــازون( وغيرهــا لالســتفادة مــن التوقعــات وتخطيــط الطلــب، األمــر الــذي يضمــن 
ــا  عمــل شــبكة التوصيــل لدينــا بالصــورة األمثــل مــن حيــث إدارة المــوارد وأســطول الشــحن. وتســاعدنا هــذه األدوات أيضً
فــي الوصــول إلــى قــدرات أكثــر اســتباقية لتوقــع التوجهــات المســتقبلية للعمــالء، وشــركات التجــارة اإللكترونيــة، وخاصــة 
خــالل أوقــات الــذروة. وندعــم عمالءنــا بالتحليــالت القائمــة علــى البيانــات، ونزودهــم بمنصــة تمّكنهــم مــن اتخــاذ القــرارات 

القائمــة علــى تحليــالت البيانــات. 

أســهم نمــوذج توّقــع زمــن التوصيــل فــي زيــادة دقــة مواعيــد الشــحن والتوصيــل بنســبة 74%، وهــو مــا أدى إلــى تخفيــض 
ــن  ــتفادة م ــة االس ــالء إمكاني ــر للعم ــبة 40%. ونوف ــالء بنس ــة العم ــز خدم ــى مراك ــة إل ــة المحول ــات الخدم ــبة مكالم نس

منصــات الخدمــة الذاتيــة المتخصصــة للحصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول مواعيــد التســليم. 

كمــا تمّكنــا مــن فــرز 98% مــن الشــحنات فــي األســواق الرئيســة فــرزا آليًــا، ممــا قلــل االعتمــاد علــى العمــال المتمرســين 
فــي تحديــد عناويــن الشــحن واتخــاذ قــرارات الفــرز، وحققنــا معــدل دقــة فــي التوصيــل بلــغ نســبة 95%. وأدى اعتمادنــا 
علــى نمــاذج تعّلــم اآللــة المتنوعــة إلــى زيــادة معــدل نجــاح عمليــات التوصيــل بنســبة قاربــت 10% في األســواق الرئيســة، 

وهــو مــا يمّثــل القيمــة الحقيقيــة الســتثماراتنا ولجهــود التحــول القائمــة علــى البيانــات التــي نبذلهــا. 

تســهم المنصــات الســحابية فــي إحــداث تغيــرات جذريــة وملحوظــة علــى نمــاذج األعمــال، وتمنــح الشــركات الناشــئة، 
ــا للتحــول  والكبيــرة وصــواًل متســاويًا إلــى البنــى التحتيــة الالزمــة. واســتجابًة لهــذا الواقــع، أطلقــت أرامكــس برنامجً

المؤسسي يهدف إلى إطالق عمليات تحديث حقيقية وراسخة. 

وحققنــا نجاحــات كبيــرة خــالل عــام 2021 تجلــت فــي نقــل نظــام التتبــع، الــذي يعــدّ أحــد أكبــر تطبيقاتنــا، إلــى منصــة 
)أمــازون ويــب سيرفيســز( الســحابية، والتــي تدعــم أهــداف النمــو لدينــا مــن خــالل ضمــان اســتدامة عملياتنــا والقــدرة 

علــى توســيع نطــاق أنظمتنــا، إضافــة إلــى البــدء بتوثيــق بنيتنــا المؤسســية الضخمــة. 

ــة، ينســجم مــع جهــود التحــول  ــا الرقمي ــدًا ضمــن قســم التكنولوجي ــا تشــغيليًا مســتهدًفا جدي ــا نموذجً كمــا أطلقن
القائمــة، ويهــدف إلــى تســريع تنفيــذ أهــداف التحــول، وتســهيل طــرح الخدمــات الجديــدة. ويُترجــم هــذا النمــوذج مــن 
خــالل مفهــوم الفــرق، وهــي عبــارة عــن مجموعــات متعــددة المهــام تتألف مــن خبــراء مختصيــن بالتكنولوجيــا الرقمية، 
يركــزون علــى الدعــم المتكامــل للمنتجــات الرقميــة االســتراتيجية، انطالًقــا مــن ابتــكار أفــكار المنتجــات، ووصــواًل إلــى 
توفيرهــا للعمــالء وتزويدهــم بخدمــات الدعــم. وأطلقنــا فريقنــا األول لدعــم خدمــة )شــوب آنــد شــيب(، والــذي يعمــل 
حاليًــا علــى طــرح موقــع الخدمــة المطــوَّر فــي القــارة األفريقيــة. وســنعمل خــالل عــام 2022 علــى تشــكيل مزيــد مــن 

الفــرق التــي تغطــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــاالت ذات األولويــة فــي قطــاع التكنولوجيــا الرقميــة.

وأطلقنــا فــي إطــار النمــوذج التشــغيلي المســتهدف الجديــد مفهــوم تمكيــن التكنولوجيــا، والــذي يرّكــز علــى تمكيــن 
ــة  ــل األتمت ــة مث ــات المطلوب ــى اآللي ــم إل ــهيل وصوله ــالل تس ــن خ ــا، م ــم وتنفيذه ــى خططه ــل عل ــن العم ــرق م الف
والمنصــات التقنيــة الداخليــة واســتفادتهم منهــا. وتمكنــت أرامكــس بحلــول الربــع الرابــع مــن عــام 2021 مــن اســتغالل 
هــذا العنصــر المحــدّث الــذي أضيــف إلــى هيكليتهــا اإلجماليــة، إضافــة إلــى بنيتهــا التحتيــة المجهَّــزة تجهيــزا مثاليــا، 
لتخفيــض الضغــط علــى البنيــة التحتيــة الناتــج عــن موســم الــذروة فــي نهاية العــام، ونجحــت الشــركة بمناولة مســتويات 
قياســية مــن الشــحنات فــي نهايــة شــهر نوفمبــر 2021. ونســتفيد مــن الخبــرات والتحليــالت القيّمــة التــي جمعناهــا مــن 
المراحــل األوليــة، لمواصلــة تحديــث أنظمتنــا التشــغيلية، بغــرض اتخــاذ قــرارات دقيقــة بشــأن التقنيــات المطلوبــة خــالل 
المراحــل المتبقيــة مــن خطــة التحديــث. كمــا نواصــل االســتفادة مــن مفاهيــم المنصــات التــي أطلقناهــا ســابًقا )مثــل 

أرامكــس فليــت( لتســريع نمــو أعمالنــا فــي مناطــق جغرافيــة محــددة.

نعمــل حاليــًا علــى إنجــاز مجموعــة مــن خطــوات التحــول الفريــدة، بمــا يشــمل االســتفادة 
مــن التقنيــات الســحابية والممارســات الهندســية الحديثــة، وإعــادة هيكلــة أكثــر مــن 160 
تطبيقــًا لنقلهــا إلــى الســحابة، باإلضافــة إلــى تطويــر قــدرات التحليــات والــذكاء االصطناعي 

وتعزيــز ثقافــة األمــان الســائدة فــي الشــركة.

418-1

التقرير السنوي 2021 صفحة 33



أمــا فــي مجــال اســتمرارية األعمــال، فقــد بذلنــا جهــودًا 
ــص  ــة تقلي ــة فــي عــدة مجــاالت، بمــا يشــمل مواصل حثيث
ممكــن  حــد  أقصــى  إلــى  لألزمــات  االســتجابة  زمــن 
هــذا  لتحقيــق  ونعتمــد  التكنولوجيــة.  الناحيــة  مــن 
الهــدف علــى التقنيــات الســحابية المدعومــة بمنصــة 
)مايكروســوفت آزور(، المنســجمة انســجاما كامــال مــع 
معداتنــا التكنولوجيــة الميدانيــة، وتســهم فــي التخلــص 
ــة  ــادي الحاج ــة، وتف ــر ضروري ــة غي ــات مرتفع ــن أي نفق م
الخيــارات  إلــى  للوصــول  جديــدة  معــدات  الســتخدام 
التعافــي  اســتراتيجية  تفيــد  كمــا  األخــرى.  الســحابية 
توفيــر  فــي  الســحابة  علــى  باالعتمــاد  األزمــات  مــن 
لتعزيــز  الالزمتيــن  الماليــة  العمليــات والمرونــة  ســرعة 
لتقديــم  الحاجــة  بــدون  الشــركة،  أعمــال  اســتمرارية 
ــن  ــحب م ــي ستُس ــدات الت ــي المع ــة ف ــتثمارات ضخم اس
الخدمــة فــي نهايــة المطــاف بنتيجــة تحــوّل تقنياتنــا 
نحــو الســحابة. كمــا اعتمدنــا خاصيــة تتبــع جديــدة ضمــن 
تطبيقاتنــا المحمولــة، المســتفيدة مــن أحــدث االبتــكارات 
التكنولوجيــة متعــددة المنصــات وعاليــة األداء؛ لتتيــح 
المحمولــة  التتبــع علــى األجهــزة  لنــا توفيــر خدمــات 
تتبعــا ســريعا. ونســتفيد مــن هــذه التكنولوجيــا الجديــدة 
لتطويــر تطبيقنــا الجديــد والمحــدّث الخــاص بموظفــي 
خدمــات التوصيــل، وستشــّكل جــزًءا مــن عمليــات التحديــث 

األخــرى لتطبيــق أرامكــس لألجهــزة المحمولــة.
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 موظفونا



موظفونا

2-7, 2-8, 201-3, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1 

واصلنــا خــال عــام 2021 جهــود ترســيخ شــراكاتنا التجاريــة، والتركيــز علــى قســم المــوارد البشــرية، بهــدف تمكين 
اســتراتيجية الشــركة وعملياتهــا ودعــم منهجيتنــا المرنــة والفعالــة. واســتمرارًا لنهجنــا المتبــع فــي عــام 2020، 
ــد-19 وضمــان إجــراء التعديــات الازمــة بســرعة؛  ــات الناتجــة عــن أزمــة كوفي ــا العمــل للحــد مــن االضطراب واصلن
لتلبيــة احتياجــات أعمالنــا. وتمّثــل هدفنــا فــي المحافظــة علــى ســامة موظفينــا تماشــيًا مــع ثقافتنــا التــي ترّكــز 
علــى الموظفيــن فــي المقــام األول، مــن خــال إجــراء تعديــات فعالــة علــى عمليــات المــوارد البشــرية لدينــا بغــرض 

تأميــن ســامة موظفينــا وتفعيــل مشــاركتهم وتزويدهــم بإمكانــات أســهل للعمــل والتعّلــم والنمــو. 

      ورّكزنا خال عام 2021 على المجاالت اآلتية:

تعزيز الفعالية والكفاءة على الصعيد المؤسسي

عملنــا علــى تقييــم احتياجــات المواهــب لدينــا، وأعددنــا خطــة لدعــم نمونــا وتعزيــزه، مــع تركيــز خــاص علــى الهيكليــة المؤسســية يســتند إلــى 
ســعينا لتحســين أدائنــا فــي مختلــف األســواق. وراجعنــا التكاليــف وإجــراء التعديــالت الهيكليــة الالزمــة لنصــل إلــى التحســينات المطلوبــة وصــوال 

ينعكــس انعكاســا إيجابيــا علــى األربــاح اإلجماليــة. 

دعم األداء المتميز ومكافأته

أولينــا تركيــزًا إضافيًــا علــى ثقافــة مكافــأة األداء المتميــز مــن خــالل تكريــم الموظفيــن الذيــن يقدمــون مســتويات عاليــة مــن األداء 
ومكافأتهــم. وأجرينــا حــوارات حــول عمليــات إدارة األداء وتقييمــه بهــدف تعزيــز التركيــز والمســاءلة باالســتفادة مــن مقاييس األداء الرئيســة 

ــادة واألقســام والمناطــق والــدول.  علــى مســتوى القي

دمج عمليات الموارد البشرية وتحسينها

ــة  ــي وتنمي ــط الوظيف ــدد، والتخطي ــن الج ــل الموظفي ــمل تأهي ــا يش ــة، بم ــرية المختلف ــوارد البش ــات الم ــودة عملي ــوض بج ــى النه ــا عل عملن
المهــارات، لمواصلــة ســعينا إلــى تحســين تجربــة الموظفيــن. وشــملت هــذه الجهــود تعديــل عمليــات المــوارد البشــرية فــي مجالــي المواهــب 

والمكافــآت مــن خــالل تحســين إدارة األداء وطــرح خطــط التعاقــب الوظيفــي بشــكل رئيــس.
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المحافظة على الصحة المؤسسية ومشاركة الموظفين وتعزيز مستويات التنوع

نواصــل تنفيــذ مبادراتنــا ذات الصلــة بالصحــة المؤسســية ومشــاركة الموظفيــن، مــن خــالل زيــادة معــدالت التنوع وتحســين 
ــلة  ــتية وسلس ــات اللوجس ــي الخدم ــي قطاع ــد ف ــب دور عالمــي رائ ــب لع ــى جان ــة، إل ــا التجاري ــن بعالمتن ــي الموظفي وع

التوريــد.

وأطلقنــا أربــع مبــادرات عالميــة تضــم موظفيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم؛ لتحســين مؤشــر الصحــة المؤسســية الخــاص 
ــز معــدالت تجديــد  ــادة والتوجيــه، والدعــم اإليجابــي، وتحفي ــة النســائية، والقي ــادرات القــوى العامل بأرامكــس، هــي مب

العمــالء ذات التركيــز الخارجــي، المتمحــورة جميعهــا حــول جهــود التشــجيع واإللهــام والتحفيــز.

مؤشر الصحة المؤسسية 

ــن  ــاركة 80% م ــا وبمش ــف عملياتن ــداد مختل ــى امت ــي عل ــى التوال ــث عل ــام الثال ــية للع ــة المؤسس ــتبانة الصح ــا اس أجرين
ــام 2019.  ــذ ع ــتبانة من ــي االس ــاركة ف ــبة مش ــى نس ــي أعل ــا، وه موظفين

الجنسالموظفون حسب الجنس

اإلجماليذكرأنثىالمنطقة

29.90%24.59%5.31%منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا

25.72%22.07%3.65%دول مجلس التعاون الخليجي

AGSO - 14.29%5.70%8.59%الشركة

8.82%5.10%3.72%أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

7.78%5.61%2.17%جنوب آسيا

5.22%3.49%1.73%أوروبا

4.11%2.91%1.20%أمريكا الشمالية والجنوبية

1.82%1.02%0.81%شمال آسيا

AAIL – 1.29%0.79%0.51%الشركة

1.04%0.46%0.58%أوقيانوسيا

100.00%71.74%28.26%اإلجمالي
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وأظهــرت االســتبانة زيــادة فــي معــدالت الصحــة المؤسســية لــدى الموظفيــن والموظفــات، مــع وجــود تراجــع مــن حيــث 
ــوى  ــال الق ــى مج ــز عل ــي للتركي ــل عالم ــق عم ــص فري ــى تخصي ــا إل ــا دفعن ــو م ــيدات، وه ــريحة الس ــبة لش ــج بالنس النتائ
ــيدات،  ــة للس ــم المخصص ــطة التعّل ــا أنش ــا فيه ــادرات، بم ــن المب ــة م ــار مجموع ــذا اإلط ــا به ــائية. وأطلقن ــة النس العامل
وتحديــث برنامــج التوجيــه الخــاص بهــنّ، إلــى جانــب تنظيــم نــادٍ للكتــاب يهــدف إلــى تطويــر مهــارات الموظفــات وتعزيــز 

ــادرات خــالل عــام 2022. إحساســهنّ باالنتمــاء للشــركة. ونســعى لمواصلــة دعــم هــذه المب
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ــن  ــن التــي تهــدف إلــى اســتطالع آراء الموظفي ــا علــى تصميــم مجموعــة مــن اســتبانات مشــاركة الموظفي نعمــل حاليً
خــالل فتــرات زمنيــة منتظمــة علــى مــدار العــام. وتتيــح لنــا هــذه المبــادرة االطــالع علــى آراء الموظفيــن ومشــاعرهم 
وتزويدهــم بإمكانيــة التعبيــر عــن آرائهــم تعبيــرا دوريــا علــى مــدار العــام، ممــا يمنــح المــدراء بيانــات بالزمــن الحقيقــي، 
ويمّكنهــم مــن اتخــاذ الخطــوات الالزمــة بشــكل فــوري. ونتمّكــن بفضــل هــذه التحســينات مــن الوصــول إلــى التحليــالت 
ــا مــن مرحلــة تأهيــل الموظفيــن الجــدد، ووصــوال  المتعمقــة والتقييمــات المباشــرة علــى مــدار فتــرة التوظيــف، انطالًق

إلــى مقابــالت انتهــاء الخدمــة.

إدارة األداء

ــى  ــم الرئيســة للشــركة وثقافتهــا القائمــة عل يواصــل نظــام إدارة األداء فــي أرامكــس نمــوّه ودوره فــي دعــم القي
األداء. وينصــب تركيزنــا علــى تحويــل عمليــة إدارة األداء إلــى عمليــة سلســة ومتبادلــة بيــن المــدراء وأعضــاء فــرق العمــل 
التابعــة لهــم، وهــو مــا دفعنــا إلــى تبســيط هــذه العمليــة وتخفيــف األعبــاء المرتبطــة بهــا إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، 

مــن خــالل إعــادة تصميــم مختلــف الخطــوات المنضويــة فــي إطــار عمليــة إدارة األداء وتعزيــز ســهولتها.

كمــا نعمــل علــى ربــط التميّــز والمكافــأة بمســتويات األداء، إذ نضمــن تقديــم التحفيــز والمكافــآت المناســبة للموظفيــن 
ذوي اإلســهامات األكبــر. وانتقلنــا فــي هــذا اإلطــار مــن منهجيــة قائمــة علــى العمليــات واألنظمــة، إلــى منهجيــة ترّكــز 
ــع  ــر، م ــم والتطوي ــب والتقيي ــات التدري ــى عملي ــتند إل ــن، وتس ــدراء والموظفي ــن الم ــة بي ــوارات القائم ــودة الح ــى ج عل
ــز  ــى التركي ــم الكفــاءات القائمــة، إل ــا مــن تقيي ــى فــي المســتقبل. كمــا ينتقــل اهتمامن ــزام بإجرائهــا بتكــرار أعل االلت
علــى قيمنــا األساســية بغــرض قيــاس آليــات تحقيــق األداء، إلــى جانــب توحيــد اعتمــاد منحنــى التــوزع الطبيعــي الخــاص 

بــاألداء علــى امتــداد شــبكتنا بالكامــل.

ــز خاللهــا النقاشــات علــى  ــط التــي ترّك ــة التخطي ــدأ بمرحل ــع مراحــل رئيســة، تب ــف مــن أرب ــا دورة أداء تتأل ونتعمــد حاليً
ــط بأهــداف الشــركة  ــة محــددة، وترتب ــة زمني ــة وذات مهل ــق، وواقعي ــاس والتحقي ــة للقي وضــع أهــداف محــددة وقابل
ــز ثقافــة  ــن بهــدف تعزي ــة للمــدراء والموظفي ــن. كمــا ننظــم مراجعــات دوري ــة الخاصــة بالموظفي ومســتهدفات التنمي
التدريــب ومواصلــة النقاشــات حــول األداء، واألهــداف علــى مــدار العــام؛ لضمــان مشــاركة التقييمــات مشــاركة فوريــة. 
ويلعــب المــدراء لدينــا دورًا فــي تدريــب الموظفيــن وتشــجيعهم علــى التحلــي بعقليــة منفتحــة وابتكاريــة، إضافــة إلــى 
استكشــاف الفــرص المتاحــة والوصــول إلــى قدراتهــم الكاملــة. وســنرّكز فــي إطــار تقييــم األداء الفــردي علــى مجــاالت 
التقييــم الذاتــي للموظفيــن، وتقييمــات الجهــات المعنيــة والمــدراء، وضبــط األداء. وترتبــط عمليــات إدارة األداء ارتباطــا 
وثيقــا بنظــام المكافــآت، بمــا يشــمل العــالوات المدفوعــة والزيــادات المرتبطــة بالجــدارة، وهدفهــا ضمــان مكافــأة أداء 

الموظفيــن باالســتناد إلــى منهجيــة موضوعيــة.

التنوع والشمولية واالنتماء

ــا  ــن قيمن ــة ضم ــر محوري ــتويات عناص ــف المس ــى مختل ــم عل ــن، ودمجه ــاء الموظفي ــز انتم ــوع وتعزي ــة التن ــل ثقاف تمّث
ــا علــى دمــج ثقافــة التنــوع  ــا علــى المــدى الطويــل. ونعمــل مــن خــالل قســم المــوارد البشــرية لدين الرئيســة ونجاحاتن
وتشــجيعها فــي مختلــف أقســام الشــركة ومســتوياتها. ونســعى إلــى تمثيــل المواهــب مــن مختلــف الشــرائح فــي جميــع 

أنحــاء العالــم، باالســتفادة مــن حضورنــا واســع النطــاق علــى مســتوى العالــم. 

النسبةالجنسية

19.08%الهند

14.35%مصر

10.87%األردن

8.11%باكستان

7.32%جنوب أفريقيا

3.99%السعودية

2.14%الفلبين

2.05%لبنان

1.95%الصين

1.73%تونس

28.41%آخرون

%100.00

2-7, 2-8, 201-3, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1  

الجنسيات والموظفون الجدد في المناطق

أوروبا

دول مجلس 
التعاون الخليجي

منطقة الشرق 
األوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

AGSO - الشركة جنوب آسيا

إناث ذكور

أوقيانوسيا الشركة – AAILشمال آسيا أمريكا الشمالية 
والجنوبية

الوافدون مقارنة بالمواطنين

%55%45
الوافدونالمواطنون

سنة اإلنضمام - 2021

Less than 1 year 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25  فوق 25 سنة
0
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0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

عدد سنوات الخدمة
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يشــّكل موظفــو خدمــات التوصيــل والمســتودعات نســبة كبيــرة مــن قوانــا العاملــة فــي غالبيــة األســواق التــي 
نعمــل بهــا، وهــي وظائــف يهيمــن عليهــا الذكــور بصــورة أساســية. وفــي مــا يلــي تقســيم الموظفيــن وفــق 
الجنــس: نســاء 19% رجــال 81%. ونبــذل جهــودًا حثيثــة لتعزيــز تمثيــل النســاء ضمــن أقســامنا المختلفــة، مــن خــالل 
ــر للنســاء؛ لتحقيــق التطــور المهنــي فــي الشــركة. ونحــرص  ــه، وفــرص التطوي ــر التدريــب العملــي الموجّ توفي
ــازات  ــة إلج ــة عالمي ــام 2020 سياس ــا ع ــات، وأطلقن ــاء واألمه ــن اآلب ــن م ــالزم للموظفي ــم ال ــم الدع ــى تقدي عل
ــواق  ــن األس ــدد م ــي ع ــال ف ــة األطف ــا رعاي ــة ومزاي ــالوة أموم ــدم ع ــا نق ــة. كم ــوة المدفوع ــة واألب األموم
الرئيســة. وبلغــت نســبة الســيدات اللواتــي عــدن إلــى العمــل بعــد إجــازة األمومــة الكاملــة 84% خــالل عــام 2021. 

ونواصــل العمــل علــى تعزيــز مســتويات الوعــي مــن خــالل إطــالق حمــالت متخصصــة عبــر منصاتنــا الســرية واآلمنــة 
)Speak Up ( الخاصــة باإلبــالغ عــن اإلســاءات، والتــي تعكــس سياســاتنا الصارمــة بعــدم التســامح تجــاه التفرقــة 

والمضايقــة والتنمّــر علــى أي أســاس، بمــا فــي ذلــك التفرقــة علــى أســاس الجنــس.

نواصــل تقييــم سياســاتنا وممارســاتنا القائمــة، ونحــرص علــى انســجام 
حــزم التعويضــات التــي نقدّمهــا مــع التزاماتنــا بتوفيــر بيئــة عمــل 

ــدارة. ــى الج ــة عل ــة وقائم عادل

الجنسالموظفون الجدد - جدول األعمار

اإلجماليذكورإناثالعمر

30 - 21%21.52%41.81%63.33

40 - 31%4.36%20.90%25.26

50 - 41%1.25%5.54%6.79

64 - 51%0.30%1.36%1.66

0.02%0.02%0.00%فوق 64

2.93%2.10%0.83%تحت 21

100.00%71.74%28.26%اإلجمالي

2-7, 2-8, 201-3, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1  

النسبة المئوية للترقيات وعمليات التوظيف الداخلي وفق المنطقة

الجنسعدد الموظفين

اإلجماليذكورإناثالمنطقة

31.82%27.39%4.43%دول مجلس التعاون الخليجي

20.85%14.80%6.04%منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا

AGSO - 19.23%11.88%7.35%الشركة

12.08%6.85%5.24%أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

AAIL – 6.14%3.73%2.42%الشركة

4.43%3.42%1.01%جنوب آسيا

2.11%1.51%0.60%أوروبا

1.91%0.91%1.01%شمال آسيا

0.81%0.40%0.40%أوقيانوسيا

0.60%0.30%0.30%أمريكا الشمالية والجنوبية

100.00%71.20%28.80%اإلجمالي

االتحاد الدولة
النقابي

األعضاء في االتحاد 
 النقابي

)عدد الموظفين(

BAH55البحرين

ACAI22مصر

ASHA1الصين

AAMM11األردن

ANBO88كينيا 

ACAS1المغرب

جنوب 
AJNB322أفريقيا

ABNK49تايالند

تمثيل المرأة في أرامكس

تعيين سيدة %18%49%22%28%28
واحدة

تعيينات الشبكة
الموظفين 
لعام 2021

الترقيات لعام 
2021

المتدربون في 
اإلدارة

مجلس اإلدارة 
2021

المكاتب الرئيسة 
للشركة

االتحاد النقابي
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النساء في مناصب اإلدارة العليا

عاقات العمل

نســعى لبنــاء عالقــات عمــل إيجابيــة والحفــاظ عليهــا، ولــذا قمنــا بإطــالق الدليــل اإلرشــادي العالمــي للموظفيــن، الذي 
يوفــر مبــادئ وتوجيهــات واضحــة حــول سياســات المــوارد البشــرية المنطبقــة علــى الموظفيــن العامليــن فــي مختلــف 
أقســام الشــبكة ومنصــة المــوارد البشــرية، ممــا يســهم فــي ضمــان الحفــاظ علــى عالقــات عمــل ســليمة، ووضــوح 
جميــع السياســات وســهولة فهمهــا. وطورنــا السياســات العالميــة؛ لتحقيــق مســتويات أفضــل مــن االنســجام وتوحيــد 
الممارســات واإلجــراءات علــى المســتوى المحلــي. ونعمــل علــى مشــاركة هــذه السياســات إلــى جانــب حمــالت التوعية 

التــي نطلقهــا مــن خــالل قنواتنــا المختلفــة للتواصــل الداخلــي. وتشــمل هــذه السياســات مــا يأتــي:

ــا للموظفيــن مــن خــالل جامعــة أرامكــس المؤسســية لتعزيــز السياســات  ــا إلزاميً وإضافــة إلــى مــا ســبق، أجرينــا تدريبً
المتعلقــة بمــا يأتــي:

- التوعية بحقوق العمال
- المضايقة والتنمّر في مواقع العمل 

- التوعية باللوائح المتعلقة بالبضائع الخطرة 
- أساسيات األمن اإللكتروني

- دورة إعادة تدريب حول تحديات االمتثال لقواعد مكافحة الرشوة 

أو  بالبيئــة  تتعلــق  أو غرامــات  انتهــاكات  2021 أي  لــم نشــهد فــي 
الصحــة أو الســالمة أو االمتثــال أو المــوارد البشــرية أو حقــوق اإلنســان 
ــق  ــكاوي تتعل ــهد أي ش ــم نش ــا ل ــاد. كم ــرية أو الفس ــة القس أو العمال
بآثــار حقــوق اإلنســان أو تقديــم أي شــكوى أو معالجتهــا أو إيجــاد حلــول 

ــم الرســمية. ــات التظل ــر آلي لهــا عب

التواصل الداخلي 

خــال عــام 2020 أطلقنــا مركــز خبــرات جديــدة للمــوارد البشــرية؛ 
يســهم فــي دعــم جهودنــا الراميــة لتعزيــز الشــفافية والثقــة والتواصــل مــع موظفينــا علــى مســتوى الشــبكة بأكملهــا. 
ويوفــر المركــز منصــة مهمــة ألنشــطة التواصــل، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتداعيــات أزمــة كوفيــد-19، وتســهيل عمليــة 

مواكبــة المتطلبــات المتعلقــة بالعمــل خــارج المكاتــب وأنمــاط العمــل عــن بعــد. 

تمثيل الرجال والسيدات في المناصب اإلدارية العليا

اإلجماليذكورإناثالوافدون مقارنًة بالمواطنين

100.00%83.96%16.04%الوافدون

100.00%79.55%20.45%المواطنون

Grand Total%18.04%81.96%100.00

النسبةمعدل دوران الموظفين

16%معدل دوران الموظفين الطوعي

12%معدل دوران الموظفين غير الطوعي

28%المجموع

 1-405 ,3-404 ,2-404 ,1-404 ,3-401 ,2-401 ,1-401 ,2-202 ,3-201 ,8-2 ,7-2*هذه األرقام تمثل فريق االدارة

إناثتوزع الوظائف في المستويات اإلدارية وفق الجنس

26.1%الخطوط األمامية - اإلدارة

18.0%اإلدارة العليا )األبحاث واالبتكار(

19.0%اإلجمالي

سياسة التوظيفسياسة التدريبسياسة الشكاوىتمكين موظفي أرامكس

ضمان حصول الموظفين 
على الدعم والفرص؛ 

لتمكينهم من تحقيق 
مستويات مالئمة 

من األداء في العمل 
والحفاظ عليها.

توفير قناة للموظفين 
تتيح لهم تسليط الضوء 

على المشكالت أو تقديم 
الشكاوى، أو عرض المخاوف 

المتعلقة بأمور التوظيف، 
ومعالجتها في الوقت 

المناسب، وبطريقة عادلة 
ومتسقة.

تحديد الفلسفة التي نتبعها 
لتدريب الموظفين وتطوير 

مهاراتهم لضمان مشاركة 
جميع الموظفين في 

عمليات تدريب هيكلناها 
هيكلة صحيحة. 

توفير إطار عمل لتوظيف 
الموظفين واختيارهم، 

والتواصل بشأن المبادئ 
التوجيهية الخاصة بالتنقالت 
الداخلية للكفاءات، وتعزيز 

التزامنا بتساوي الفرص. 
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التعلم والتطوير 

ــى  ــم عل ــي القائ ــاد الرقم ــو االقتص ــال نح ــوء االنتق ــي ض ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــر أهمي ــم والتطوي ــطة التعل ــب أنش تكتس
المعرفة، فهي تأتي في مقدمة أولويات أجندتنا الخاصة بإدارة الموارد البشرية. 

ــر؛ إذ  ــم والتطوي ــم التعلي ــى دع ــة إل ــا الرامي ــي جهودن ــيًا ف ــرًا أساس ــركة عنص ــي الش ــم ف ــام إدارة التعّل ــكل نظ ويش
ــا، وتســاعدهم علــى تطويــر الكفــاءات الالزمــة بفعاليــة  تتــاح خدمــات جامعــة أرامكــس المؤسســية لمعظــم موظفين
عاليــة. ومنــذ إعــادة إطــالق جامعــة أرامكــس المؤسســية فــي عــام 2020، نجحنــا فــي توســيع نطــاق العــروض التعليميــة 
المتاحــة التــي تضــاف إلــى المنهــاج الدراســي الغنــي بالعــروض المخصصــة والمالئمــة، والتــي تــزود الموظفيــن بفــرص 

ــا لتفضيالتهــم وقدراتهــم. التعلــم وفًق

كمــا قدنــا عمليــة تطبيــق هيكليــة الخدمــة الذاتيــة للتعلــم والتطويــر، والتــي ســتتيح إمكانيــة التتبــع المنســق لعمليــات 
التدريــب واالســتجابة لمتطلباتهــا علــى امتــداد الشــبكة. 

وتمثلــت أبــرز إنجازاتنــا فيمــا يتعلــق بدعــم مشــاركة الموظفيــن فــي النشــرات األســبوعية لفريــق العمــل علــى صفحــة 
ــة  ــى تنمي ــرات عل ــذه النش ــز ه ــن. وترك ــن الموظفي ــارف بي ــاركة المع ــة لمش ــة إضافي ــح فرص ــي تتي ــو، والت ــاالت النم مج
المهــارات الشــخصية، وتتنــاول مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع مثــل الــذكاء العاطفــي ومهــارات التفكيــر الناقــد؛ كمــا 
ــم  ــى فــرص التعل ــح لموظفيهــا ســهولة الوصــول إل ــا كمؤسســة تتي ــة دورن ــى مواصل ــا عل ســاهمت فــي ضمــان قدرتن

المتخصص والفاعل.

صياغــة  فــي  والتطويــر  التعلــم  ألنشــطة  الرئيســة  المهــام  إحــدى  تتمثــل 
اســتراتيجية التعلــم بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال والمواهــب فــي الشــركة، 
وإدارة تطويــر الموظفيــن علــى نحــو يدعــم إنشــاء ثقافــة قائمــة علــى القيــم، 
ــعة  ــارف واس ــون بمع ــن يتمتع ــن موظفي ــون م ــل تتك ــوة عم ــر ق ــان توفي لضم

ــتثنائية. ــادات اس وقي

وقــام الفريــق أيضــًا بتوزيــع مجموعــة مــن شــارات التعلــم فــي مواقــع العمــل لتعزيــز 
ثقافــة التعلــم فــي الشــركة مــن خــالل توفيــر الفرصــة لالحتفــاء بإنجــازات التعلــم 
الفرديــة. وتمثــل شــارات التعلــم، المتماشــية مــع األهــداف الشــاملة للتعلــم والتطــور، 

ــم. ــى التعل ــجيعهم عل ــا وتش ــز موظفين ــى لتحفي ــة المثل الطريق

ينصب تركيز برنامج التسريع على تطوير 
مهارات مدراء المحطات المستقبليين 

الذين يشكلون جزًءا أساسيًا من خططنا 
الخاصة بالتعاقب الوظيفي. ويخضع 

المشاركون لبرنامج تدريبي مكثف على 
مواضيع مثل المهارات القيادية، والمعارف 
المتعلقة بقطاع األعمال، وأنماط التفكير 

االستراتيجية، والتحليالت المالية، وإدارة 
التغيير. ويتكامل البرنامج الدراسي النظري 

مع برنامج التعلم أثناء عمل المشاركين 
في المحطات، وكذلك في المشاريع 

العملية لضمان حصولهم على معارف 
وافية حول أدوارهم الوظيفية المستقبلية. 

شهد برنامج شهادة المرأة في القيادة 
الذي استمر أسبوعًا كامال مشاركة 

15 سيدة يشغلن مناصب قيادية في 
مختلف أنحاء شبكة الشركة؛ لتمكينهن 

من اكتساب الجرأة والقدرة على تولي 
المناصب القيادية، وترسيخ شخصيتهن 

وحضورهن القيادي، والتواصل بشأن 
التوجهات االستراتيجية، وفهم العناصر 
األساسية للنجاح في عمليات التفاوض. 

وشملت األنشطة اإلضافية للبرنامج تسجيل 
المشاركات الـ 15 في جولة توجيه، إذ 

قام عدد من أعضاء القيادة العليا للشركة 
بتوجيه المشاركات في مسيرتهن الكتساب 

المهارات القيادية.

ــا برنامجيــن جديديــن فــي عــام 2021 همــا: برنامــج  ــارزة فــي الشــركة، أطلقن ــر المواهــب الب ــا لدعــم تطوي وســعيًا من
ــادة.  التســريع وبرنامــج شــهادة المــرأة فــي القي
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وقمنــا أيضًــا بإطــالق برنامــج EXCEL لتطويــر المهــارات القياديــة علــى المســتوى 
ــى و/ ــرة األول ــة للم ــب قيادي ــغلون مناص ــخصًا يش ــن 120 ش ــر م ــاركة أكث ــي بمش العالم

أو مــدراء المكاتــب األماميــة. وتتمثــل أهــم أهــداف البرنامــج بتزويــد الجيــل التالــي مــن 
ــق  ــى تطبي ــدة وتطويرهــا، وتشــجيعهم عل ــم مهــارات جدي قــادة الشــركة بفرصــة لتعل

ــي العمــل. ــارف ف ــال المع ــم انتق قيمهــا، ودع
ــا  ــف أنحــاء شــبكتنا فــي برنامجن ــرًا مــن مختل كمــا شــهد عــام 2021 مشــاركة 17 مدي
الخــاص بالقيــادات التنفيذيــة )LEAD( بالتعــاون مــع الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت. 
ــة  ــل العصري ــع العم ــي مواق ــة ف ــدرات القيادي ــز الق ــى تعزي ــج )LEAD( عل ــز برنام ويرك

ــكار.  ــات، واالبت ــن الثقاف ــاون بي ــر، والتع ــارات إدارة التغيي ــى مه ــز عل ــع التركي م

ــا الريــادي فــي مبــادرات التطويــر المهنــي للقيــادات، أطلقنــا  ــا لتعزيــز حضورن وســعيًا من
المرحلــة األولــى مــن برنامــج )Excel Advanced( الجديــد، وهــو برنامــج مخصــص 
لتطويــر المهــارات القياديــة لــدى القيــادات الذيــن يتمتعــون بخبــرات تتــراوح مدتهــا بيــن 

ــوام.  ــى 5 أع 3 إل
ــا الراســخ برضــا العمــالء مــن خــالل إضافــة عــدد مــن  ــى التزامن ــا فــي الحفــاظ عل ونجحن
المبــادرات االســتراتيجية الراميــة إلــى دعــم عمليــة تطويــر القــدرات، وزيــادة االســتثمارات 
ــر مهــارات فــرق العمــل التــي تتواصــل تواصــال مباشــرا مــع العمــالء.  ــة إلــى تطوي الرامي
وتمثــل هدفنــا فــي تصميــم أنشــطة تعليميــة تركــز علــى فرقنــا المتخصصــة فــي المبيعات 

وخدمــة العمــالء.
كمــا نحــرص علــى تزويــد فرقنــا العاملــة فــي مجــال خدمــات التوصيــل، والعمليــات بالخبرات 
األساســية ومجموعــة واســعة مــن فــرص التعلــم الشــهرية، ممــا يضمــن امتالكهــم 
المعــارف والخبــرات واألدوات الالزمــة لبلــوغ كامــل إمكاناتهــم فــي أداء مهامهــم 

ــا الخاصــة باألعمــال. ــة بمــا يواكــب متطلباتن الوظيفي

57,753إجمالي عدد ساعات التدريب 

30,651إجمالي عدد ساعات تدريب الموظفات 

27,102 إجمالي عدد ساعات تدريب الموظفين 

51%النسبة المئوية للتغطية التدريبية: التدريب األساسي على خدمات التوصيل 

70%النسبة المئوية للتغطية التدريبية: اإلجمالي

57753إجمالي عدد ساعات التدريب التي تشمل التدريب على موقع )لينكد إن( 

470إجمالي عدد ساعات التعلم على موقع )لينكد إن( 

26,083إجمالي عدد ساعات التدريب باستثناء التدريب على موقع )لينكد إن(

31200اإلطار الوطني للمؤهالت )NQF( في جنوب إفريقيا

يوفر التدريب على موقع )لينكد إن( فرصًا للتعلم عبر اإلنترنت تتكامل مع فرص 
التعلم التي توفرها جامعة أرامكس المؤسسية، مما يسهل على المتعلمين 

إمكانية العثور على المحتوى التعليمي وفهمه ضمن سياق العمل

300إجمالي عدد التراخيص لتطبيق )لينكد إن ليرنينج(

المهارات القيادية واإلدارية	 تشمل قائمة أهم المهارات التي ُطوّرت لدى المتعلمين:
تحليل األعمال واستراتيجياتها	 
اإلنتاجية والتحسين	 

26,687إجمالي عدد مشاهدات الفيديو منذ إطالق البرنامج:

1,182إجمالي عدد ساعات التعلم منذ إطالق البرنامج
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مجاالت التركيز المستقبلية: أهدافنا ومبادراتنا لعام 2022 

تشمل مبادراتنا لعام 2022 والمدرجة ضمن إطار استراتيجيتنا الخاصة بالموارد البشرية وأهدافها ما يأتي:

2-7, 2-8, 201-3, 202-2, 401-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1 

نوع التأثيرادارة المبادرةمؤشرات األداء الرئيسيةالتأثيرالفئةالشرح الموجزالمبادرة

تحسين الفعالية والكفاءة 
المؤسسية 

اإلعداد الناجح للفرق القيادية في 
مجالي الخدمات اللوجستية والشحن، 

وتطبيق نماذج التشغيل الجديدة. 
وإدارة نطاقات اإلشراف وتوضيح 

حقوق اتخاذ القرارات لدى فرق العمل 
المعنية

عاليعالمي 
• توفير هيكلية مؤسسية واضحة تحدد األدوار 

والمسؤوليات وحقوق اتخاذ القرار في مجالي الخدمات 
اللوجستية والشحن 

الرئيس التنفيذي لعمليات اللوجستكس	 
الرئيس التنفيذي لعمليات االكسبرس	 
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	 

كفاءة العمليات التشغيلية 

تحسين الفعالية والكفاءة 
المؤسسية 

مراجعة احتياجات الشركة من 
المواهب في األسواق النامية وذات 

األداء المنخفض. وتعيين مواهب 
جديدة واستبدال الموظفين ذوي 

األداء المنخفض في الوظائف 
التشغيلية والتجارية 

عاليعالمي 

• تقييم المواهب الحالية وتحديد مهارات العمل 
األساسية. واتخاذ التدابير الالزمة الستبدال الموظفين 

ذوي األداء المنخفض، وتحديد الحجم المالئم من 
المواهب في الشركة

الرئيس التنفيذي 	 
الرئيس 	 
الرئيس التنفيذي لقسم المالية	 
الرئيس التنفيذيين للعمليات	 
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	 

تخطيط المواهب والتعاقب الوظيفي 

بناء مؤسسة قائمة على 
األداء وتقديم المكافآت 

ترسيخ ثقافة الدفع المالي مقابل 
األداء في أرامكس. مكافأة 

الموظفين ذوي األداء العالي. وترتيب 
مؤشرات األداء الرئيسية لكل وظيفة 

ومنطقة ودولة 

عاليعالمي 

• تحديد أهداف األعمال بشكل واضح، وتطبيق مؤشرات 
األداء الرئيسية بأكملها، والمراجعات الرسمية لألداء

• تحديث فئات الرواتب، ومزيج المدفوعات، والتعويضات 
والمزايا للمواهب المتميزة

الرئيس التنفيذي	 
الموضفون المسؤلون عن المكآفأت 	 

زيادة نتائج األداء ومستويات 
الموثوقية 

تحسين العمليات الخاصة 
بالموظفين ودمجها 

تطوير ممارسات الموارد البشرية 
وتحسين تجارب الموظفين بدًءا من 

لحظة تعيينهم وحتى موعد التقاعد/
مغادرة الشركة. 

• التنفيذ المتسق لعمليات التوظيف واالختبار والتعيين عالي عالمي 
والتعلم والتطوير الوظيفي 

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 	 
فريق إدارة الموارد البشرية	 

تعيين أفضل المواهب وتنمية 
مهاراتها والحفاظ عليها 

الحفاظ على الصحة 
والمشاركة المؤسسية، ودعم 

قيم التنوع 

الحفاظ على الصحة المؤسسية من 
خالل تنفيذ برامج ومبادرات رئيسية 
لدعم الموظفين، وتحسين معدالت 

التنوع 

عالي عالمي 

• توفير أجندة ألنشطة الموارد البشرية • تخطيط 
األنشطة وتنفيذها استنادًا إلى التحليالت المستمدة 

من االستبيانات من خالل تحديد مسؤوليات المدراء 
المباشرين 

• وضع مخطط لتوطين الوظائف

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 	 
الصحة المؤسسية والمشاركةفريق إدارة الموارد البشرية 	 
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االستدامة



االستدامة 

نجحنــا مــن خــال مســيرتنا التــي تمتــد ألكثــر مــن 35 عامــًا فــي مجــال االســتدامة، بتطويــر منهجيتنــا ومشــاريعنا 
ــاق  ــيع نط ــا، وتوس ــوية التزاماتن ــاء بس ــغيلية، واالرتق ــا التش ــع عملياتن ــتدامة م ــل االس ــز تكام ــراكتنا، وتعزي وش
وصولنــا وتأثيرنــا. ونواصــل اعتمــاد منهجيتنــا التقدميــة، وتنفيــذ عمليــات القيــاس والتقييــم القائــم علــى األدلــة 
ــتمرارية  ــى االس ــز عل ــتثمار يرك ــراكة واالس ــل للش ــوذج عم ــاع نم ــن اتب ــًا ع ــا، فض ــق أهدافن ــو تحقي ــدم نح للتق

ــات.  ــع المجتمع ــل م ــفافية والتواص والش

ويوضح هذا القسم منهجيتنا تجاه أنشطة االستدامة والريادة البيئية، وبعض النقاط البارزة في شراكاتنا.

رسم توضيحي لعملية االستدامة

فــي عــام 2021 ، قمنــا بزيــادة قاعــدة المســتفيدين بنســبة 300 ٪ لتصــل إلــى 1,060,000 مســتفيد ، تتألــف 
ــر 56 البلــدان التــي أســفرت عــن مشــاريع  مــن أفــراد المجتمــع المحلــي والطــالب والشــباب واألطفــال، وتمتــد عب
ــدث  ــتجابتنا للح ــن اس ــادة م ــذه الزي ــاءت ه ــة. وج ــا العالمي ــن قاعدتن ــي ٪86 م ــطة تغط ــتدامة نش ــراكات اس وش

ــي. ــتفيد إضاف ــاف 700,000 مس ــا أض ــام  مم ــالل الع ــم خ ــذي أقي ــي ال العالم

 تمتاز االستدامة في أرامكس بخمس صفات رئيسة هي
شاملة * قائمة على األدلة * تركز على الجهات المعنية * حيوية * استباقية

2-22, 2-23, 2-24, 203-2, 413-1 

عملية 
االستدامة لدينا

البحث وجمع 
المعلومات

التشاور مع أصحاب 
المصلحة وتقييم 

االحتياجات

قياس التأثير 
ومراجعته

مراقبة وتنفيذ 
المشروع/المبادرة

الشراكة 
والتعاون
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تفعيل مشاركة المجتمع 

تســتند االســتدامة فــي أرامكــس إلــى منهجيــة شــاملة تركــز علــى المجتمــع فــي المقــام األول، ولذلــك فــإن المشــاركة 
ــل مشــاركة المجتمــع التشــاور  ــا لتفعي ــا. وتتضمــن جهودن ــة تشــكل الدافــع األســاس اســتراتيجياتنا ومبادراتن المجتمعي
مــع أفــراد المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا، وإجــراء البحــوث، وفهــم االحتياجــات ووجهــات النظــر المتعــددة. ويســاعدنا 
برنامــج المواطــن النشــيط فــي أرامكــس علــى التعــاون الوثيــق مــع المجتمعــات فــي مختلــف المناطــق، إذ يتيــح لموظفينا 

إمكانيــة إطــالق مبــادرات االســتدامة والمبــادرات المجتمعيــة التــي تثيــر اهتمامهــم والمشــاركة فيهــا.

التوعية بالحقوق اإلنجابية وتوزيع المنتجات الصحية

اســتنادًا إلــى إيماننــا الراســخ بأهميــة تمكيــن النســاء والفتيــات والشــابات وتوعيتهــن، قامــت أرامكــس فــي كينيــا خــالل 
عــام 2021 بتوفيــر فــوط صحيــة قابلــة إلعــادة االســتخدام فــي مركــز )بريدجيــز( المخصــص إليــواء األطفــال المهمشــين. 
ــة.  ــات المهمشــات وتوعيتهــن حــول حقوقهــن اإلنجابي ــة للفتي ــل إحــدى مشــاريع المركــز بتقديــم الفــوط الصحي وتتمث
وســاهم توفيــر الفــوط الصحيــة فــي تشــجيع الفتيــات علــى البقــاء فــي المدرســة، وتجنــب اســتخدام المــواد غيــر الصحيــة 

أثنــاء فتــرة الحيــض. 

دعم األمن الغذائي أثناء أزمة كوفيد-19 

ــاع  ــم األوض ــى تفاق ــة، وأدت إل ــات المهمش ــى المجتمع ــاق عل ــعة النط ــلبية واس ــرات س ــد-19 تأثي ــة كوفي ــت أزم ترك
االقتصاديــة والغذائيــة فيهــا. وفــي عــام 2021، توجــه وفــد مــن شــركة أرامكــس فــي تنزانيــا لزيــارة دار )أومــار( لأليتــام 
ــا فــي دعــم  ــل هدفن ــة. وتمث ــة العالمي ــة الناجــم عــن األزمــة الصحي ــرت بشــدة نتيجــة لنقــص إمــدادات األغذي ــي تأث الت
المركــز مــن خــالل تقديــم التبرعــات الغذائيــة إلــى 89 طفــاًل فــي الــدار، وقضــاء الوقــت مــع مقدمــي خدمــات الرعايــة 
واألطفــال لفهــم احتياجاتهــم فهمــا أفضــل، وســبل تزويدهــم بالدعــم مــن خــالل برنامــج المواطــن النشــيط فــي 

ــس.  أرامك

دعم صحة األطفال

ــادرة األنــف األحمــر )Red Nose Appeal( ضمــن  ــذ عــام 2016 فــي مب ــدا بــدور فاعــل من تشــارك أرامكــس فــي نيوزيلن
إطــار األنشــطة الســنوية لبرنامــج عــالج األطفــال )Cure Kids( ويهــدف البرنامــج إلــى تمويــل األبحــاث التــي تركــز علــى 
وقايــة األطفــال وعالجهــم مــن األمــراض. وواصلنــا التعــاون خــالل هــذا العــام أيضًــا مــع ســفراء البرنامــج إلعــادة تصميــم 

حقيبــة أرامكــس عــن طريــق تزويدهــا برســومات مشــرقة وملونــة.

جهود اإلغاثة اإلنسانية في حاالت الطوارئ 

التعاون مع منظمة األمم المتحدة
ــم  ــات، ودع ــتجابة لألزم ــي االس ــتية ف ــغيلية واللوجس ــا التش ــخير قدراتن ــم لتس ــتعداد دائ ــى اس ــا عل ــا كن  لطالم
المنظمــات اإلنســانية والتنمويــة. وواصلنــا هــذه الجهــود فــي عــام 2021، إذ زودنــا عــددا مــن منظمــات األمــم 
المتحــدة بخدمــات شــحن الدعــم العينــي. وأتــاح لنــا هــذا التعــاون إمكانيــة نقــل مختلــف اإلمــدادات إلــى 
ــى  ــة، إل ــلع واألدوات الرياضي ــب، والس ــخصية، والكت ــة الش ــدات الحماي ــك مع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المحتاج المجتمع

جانب توفير خدمات التخزين والخدمات اللوجستية. 

الشراكة مع المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
فــي عــام 2021 وقعنــا علــى اتفاقيــة شــراكة مــع المدينــة العالميــة للخدمــات اإلنســانية )فــي دولــة اإلمــارات( 
ــع  ــى م ــا يتماش ــا، بم ــتحقيها عالمي ــة لمس ــواد اإلغاثي ــانية والم ــات اإلنس ــل الخدم ــات توصي ــاءة عملي ــز كف لتعزي
التــزام أرامكــس الراســخ بدعــم المجتمعــات. وبموجــب االتفاقيــة، ســتوظف أرامكــس إمكانــات شــبكتها العالميــة 
الواســعة وخبراتهــا الطويلــة فــي قطــاع النقــل والحلــول اللوجســتية الشــاملة لدعــم المدينــة العالميــة للخدمــات 
اإلنســانية فــي تســهيل وتســريع عمليــة نقــل المســاعدات الضروريــة مــن أغذيــة وأدويــة ولقاحــات إلــى مــن هــم 

بأمــسِّ الحاجــة إليهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

االستجابة للفيضانات في ماليزيا 
تعاونــت أرامكــس مــع دائــرة الشــرطة فــي منطقــة شــاه عــالم لدعــم ضحايــا الفيضانــات التــي أصابــت المنطقــة 

فــي عــام 2021 مــن خــالل توفيــر الســلع واالحتياجــات األساســية إلــى 65 عائلــة.

االستجابة ألزمة كوفيد-19 في الهند
تبرعــت شــركة أرامكــس الهنــد بـــ 30 جهــاز تنفــس ومكثــف أكســجين طبــي لمعالجــة النقــص الحاصــل باإلمــدادات 

الطبيــة فــي الهنــد، واســتفاد مــا يقــارب 50 ألــف مواطــن هنــدي مــن هــذه اإلمــدادات خــالل األزمــة.

120000 كتاب مدرسياألردن

أدوات رياضية لما يعادل 3000 طفلليبيا

معدات حماية ووقاية صحية لما يعادل 71000 منتفعتونس

الدعم اللوجستي والتخزين إلمدادات لـ 500000 شخصليبيا

2-22, 2-23, 2-24, 203-2, 413-1 
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تعليم الشباب وتمكينهم

تكتســب مســاعدة الشــباب علــى الوصــول إلــى الدعــم التعليمــي والبرامــج التعليميــة أهميــة كبيــرة فــي ظــل االنقطاعــات 
عــن التعليــم التــي يواجههــا الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ نتيجــة ألزمــة كوفيــد-19. وانطالقــا مــن ذلــك، واصلنــا 
ــى 23000  ــر الدعــم إل ــا فــي توفي ــى الشــباب، إذ نجحن فــي عــام 2021 عقــد شــراكات مــع المؤسســات التــي تركــز عل

طالبــًا. وفيمــا يلــي عــدد مــن أهــم إنجازاتنــا فــي هــذا اإلطــار. 

أهم اإلنجازات

توعية الطاب حول عالم األعمال
تتعــاون أرامكــس فــي إيرلنــدا منــذ عــام 2015 مــع مدرســة )بالبريغــان كوميونيتــي كوليــدج( مــن خــالل برنامــج عالــم 
ــم  ــدا. ويوفــر برنامــج عال ــره مؤسســة )Business in the Community( فــي إيرلن ــذي تدي األعمــال )World of Work( ال
األعمــال الفرصــة أمــام الطــالب للقــاء موظفيــن مــن شــركات محليــة، ويســهم فــي تســهيل الحــوارات وحصولهــم علــى 
التحليــالت حــول الكثيــر مــن األدوار الوظيفيــة فــي مواقــع العمــل. ويهــدف البرنامــج إلــى إلهــام الطــالب وتوعيتهــم 
ــم  ــول عال ــًا ح ــارف 112 طالب ــراء مع ــة بإث ــتة الماضي ــوام الس ــدى األع ــى م ــس عل ــت أرامك ــل. وقام ــة العم ــول ثقاف ح

ــا بإطــالع الطــالب علــى خبراتهــم ومعارفهــم ومهاراتهــم.  األعمــال، إذ قــام عــدد مــن موظفين

دعم تزويد الطاب بالتعليم االفتراضي خال أزمة كوفيد-19
أدى االنتقــال نحــو أنمــاط التعليــم االفتراضيــة خــالل أزمــة كوفيــد-19 إلــى تكبّــد الكثيــر مــن األســر ذات الدخــل المنخفض 
أعبــاًء إضافيــة فاقمــت مــن تأثيــرات األزمــة عليهــم. وتعاونــت أرامكــس فــي هونــغ كونــغ مــع مؤسســة )كروســرودز( 

)Crossroads Foundation( لتقديــم 30 حاســوبًا إلــى العائــالت التــي تحتاجهــا ألطفالهــا مــن الطــالب. 

رواد التنمية
ــة الســتة لمؤسســة  ــان وفلســطين ومصــر المجتمعي ــح الدراســية فــي مراكــز األردن ولبن اســتفاد )491 ( شــابًا مــن المن
رواد التنميــة فــي عــام 2021، وشــاركوا فــي أكثــر مــن )53,442 ( ســاعة عمــل فــي خدمــة المجتمــع، مــن خــالل برامــج 
التطــوع والدعــم المختلفــة التــي تنظمهــا المؤسســة، فضــاًل عــن مختلــف البرامــج والمســارات والمشــاريع والمبــادرات 

والحمــالت.

ونجحــت رواد التنميــة منــذ تأسيســها فــي تمكيــن )1,335 ( شــابًا فــي شــرق عمّــان، جبــل النظيــف والطفيلــة والبيضــاء 
فــي األردن، و)487( شــابًا فــي عزبــة خيــر اهلل فــي مصــر، و)343 ( شــابًا فــي طرابلــس فــي لبنــان؛ و)250 ( شــابًا فــي قــرى 
بُــدرس ونيليــن وقبيــة فــي فلســطين، ليصــل العــدد اإلجمالــي إلــى) 2,415 ( شــابًا أصبحــوا بدورهــم جــزًءا مــن المؤسســة، 
واســتفادوا مــن المســيرة التعليميــة التــي توفرهــا؛ فقــد نجحــوا فــي بلــوغ كامــل إمكاناتهــم؛ ليصبحــوا أعضــاًء فاعليــن 
فــي مســيرة تطــور مجتمعاتهــم، فضــاًل عــن إتاحــة وصولهــم إلــى المنــح الدراســية فــي الجامعــات والكليــات والمراكــز 

المهنيــة التعليميــة اســتعدادًا لدخــول ســوق العمــل.

وبالتــوازي مــع العمــل التطوعــي وخدمــة المجتمــع، تنفــذ مؤسســة رواد التنميــة برنامجًــا إلثــراء الجانــب الثقافــي، يركــز 
علــى الحــوار والصحــة والعافيــة ومهــارات األعمــال، ممــا يعــزز مــن مهــارات التفكيــر النقــدي واالنفتــاح واحتــرام التنــوع 

والتعدديــة، الهادفــة بمجموعهــا إلــى إعــداد الشــباب لدخــول ســوق العمــل.

واحتفلــت رواد التنميــة هــذا العــام بتخريــج )93( شــابًا مــن طــالب المنــح الدراســية؛ )35( مــن األردن و)25( مــن مصــر و)18( 
مــن لبنــان و)15( مــن فلســطين. وتُعــد المنــح الدراســية جميعهــا التــي تقدمهــا المؤسســة فــي األردن وفلســطين ولبنــان 

منحًــا جامعيــة، بينمــا تقــدّم فــي مصــر فرصًــا للتدريــب المهنــي ومنحًــا تعليميــة ألن التعليــم الجامعــي فيهــا مجانًــا. 

كمــا عملــت المؤسســة، فــي إطــار برنامــج الشــباب فــي األردن عــام 2021، مــع )189( شــابًا مــن طــالب المنــح الدراســية 
ــا. وبشــكٍل  قدمــوا )24,690( ســاعة عمــل فــي خدمــة المجتمــع مــع األطفــال واليافعيــن واألهالــي والمجتمــع عمومً
ــة  ــان بحضــور)37( جلســة مــن جلســات دردشــات، إذ توفــر رواد التنمي ــزم )85 ( شــابًا هــذا العــام شــرق عمّ وســطي، الت
مســاحات آمنــة تشــجّع الشــباب علــى التعبيــر عــن أنفســهم لتســهيل تبــادل األفــكار والحديــث عــن المخــاوف بــدون القلــق 
مــن األحــكام المســبقة أو الشــعور بالخجــل. وتركــز جلســات دردشــات علــى مــدار العــام علــى) 4 ( محــاور رئيســة: الــذات 
واآلخريــن والمواطنــة الفاعلــة ونظريــة المعرفــة. واســتفاد طــالب المنــح الدراســية مــن)7( جلســات مفيــدة لمســاعدتهم 
ــذكاء العاطفــي فــي مــكان العمــل،  ــات فــي مجــاالت ال ــة، مــن خــالل تدريب ــة والرقمي ــر مهاراتهــم التجاري ــى تطوي عل
ــة  ــة الرقمي ــة والنمذج ــة الرقمي ــو األمي ــب مح ــى جان ــة، إل ــة المالي ــو األمي ــرض، ومح ــة، والع ــة العام ــارات الخطاب ومه
ــراء والمتطوعيــن الخارجييــن. وســاهم الشــباب فــي شــرق  والتصميــم، بدعــٍم مــن أعضــاء فريــق رواد التنميــة مــن الخب

شراكتنا مع مؤسسة رواد التنمية

واصلنــا تعاوننــا الوثيــق مــع مؤسســة رواد التنميــة، وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة تعمــل مــع 
المجتمعــات التــي تســعى للتغلــب علــى التهميــش مــن خــالل التعليــم والبرامــج الشــبابية 
التطوعيــة وتنظيــم العمــل األهلــي مــع القواعــد الشــعبية. وتشــمل منهجيــة المؤسســة 
مجموعــة مــن البرامــج والمشــاريع التــي تهــدف إلــى تعزيــز روح المبــادرة، وتســهيل 

معالجــة المشــاكل الملحــة والمحــددة مــن قبــل أفــراد المجتمــع.

دعم الرياضة والرياضيين

ــاعد  ــة. وتس ــا المجتمعي ــار جهودن ــي إط ــن ف ــة والرياضيي ــاء بالرياض ــة لالرتق ــاعي الرامي ــس المس ــم أرامك تدع
الرياضــة علــى غــرس قيــم االنضبــاط وأخالقيــات العمــل، وتحقيــق التآلــف بيــن النــاس. وقمنــا خــالل عــام 2021 
بدعــم ســباقات مارثــون فــي عمّــان، وأيــال، والبحــر الميــت، وبيــروت. كمــا نواصــل دعــم الرياضييــن فــي مجــاالت 

الجــري والجوجيتســو للســيدات والمالكمــة. 

دعم ريادة األعمال 

ــركات  ــئة والش ــركات الناش ــم الش ــى دع ــال، عل ــادة األعم ــال ري ــي مج ــخ ف ــا الراس ــى حضورن ــتنادا إل ــرص اس نح
ــتراتيجية  ــرة والمتوســطة ضمــن اس ــاص بالشــركات الصغي ــا الخ ــالل دمــج برنامجن ــرة والمتوســطة مــن خ الصغي
ــا.  ــى عمالئن ــا المقدمــة إل ــا فــي خدماتن ــا هام ــح مكون ــذي تطــور ليصب ــى، وال ــذ مراحلهــا األول االســتدامة من
ويمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي الصفحــة 28 )رابــط إلــى قســمنا المخصــص لعمالئنــا مــن 

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة(.

المستفيدون من برنامج تعليم 
وتطوير مهارات الشباب 23,000

2-22, 2-23, 2-24, 203-2, 413-1 
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ــذا  ــابًا ه ــطيًا )49( ش ــزم وس ــرى، الت ــةٍ أخ ــن جه ــا. وم ــا )6,040( مواطنً ــتفاد منه ــن اس ــن مجتمعيتي ــان بمبادرتي عمّ
العــام مــن الطفيلــة بحضــور )50( جلســة مــن جلســات دردشــات، ونجــح هــؤالء الشــباب فــي تنفيــذ )17( مبــادرة مجتمعيــة 

ــا. اســتفاد منهــا)1,364( مواطنً

واســتفاد )423( طفــال مــن األطفــال المعيديــن لصفوفهــم من أنشــطة برنامــج الطفل المتنوعــة وفق مكونات مدروســة، 
مثــل جلســات الدعــم األكاديمــي، وأدب الطفــل، والفــن اإلبداعــي، والنــوادي الصيفيــة والشــتوية، واســتفاد)1,657( طالبًــا 

فــي )21( مدرســة مجــاورة مــن أنشــطة مفيــدة ركــزت علــى أدب األطفــال والفنــون اإلبداعية. 

وشــارك )54( يافعًــا، فــي إطــار مســاحة رواد االبتكاريــة، فــي إيجــاد حلــوٍل مبتكــرة لمشــاكل واقعيــة ومعقــدة، من خالل 
توظيــف مهــارات التفكيــر التصميمــي والنمذجــة الرقميــة. وبــدأ البرنامــج بحضــور الطــالب لـــ )14( جلســة تأسيســية علــى 
ــز علــى أساســيات التصميــم والمهــارات  ــر التصميمــي واإلبداعــي، مــع التركي مــدار شــهرين، لتعريفهــم بمســار التفكي
التقنيــة األساســية )الرســم، الرســم الهندســي، النمــاذج األوليــة اليدويــة، مهــارات التصنيــع الرقمــي(، بهــدف توظيفهــا 
الحًقــا عنــد االنتقــال إلــى مرحلــة االســتوديو األكثــر تخصصًــا. ويتعــرّف الطــالب فــي مرحلــة االســتديو التخصصيــة تعرًفــا 
أكبــر علــى خبــرات التصميــم العملــي والهندســة والعلــوم والتعّلــم القائــم علــى التكنولوجيــا؛ لتشــجيعهم علــى اعتمــاد 
التفكيــر اإلبداعــي؛ كــي يصبحــوا قادريــن علــى حــل المشــكالت التــي تواجههــم باســتمرار، فضــاًل عــن مهــارات التفكيــر 

النقــدي التــي تمّكنهــم مــن تحقيــق تغييــر إيجابــي فــي مجتمعاتهــم.

وفــي إطــار الدعــم النفســي المبرمــج هــذا العــام، اســتفاد )33( يافعــا خــالل رحلتهــم التعليميــة مــن العديــد مــن الــدورات 
ــر  ــى التفكي ــر قدراتهــم عل ــه إمكانياتهــم وتطوي ــل دورة »تواصــل مــع قوتــك«، إذ تعلمــوا خاللهــا توجي ــة مث التدريبي
ومــا يمتلكونــه مــن مهــارات التعاطــف والوعــي والمرونــة العاطفيــة والتفكيــر النقــدي، مــا يُمّكنهــم مــن التعــرّف علــى 
نطــاق عالمــي علــى حقــوق اإلنســان والقيــم اإلنســانية؛ لتعزيــز مفاهيــم االختــالف والتنــوع. كمــا قــدم البرنامــج )19( 
ــا فــي )8 ( مــدارس  جلســة تخصصيــة للدعــم النفســي فــي إطــار دورة »تواصــل مــع قوتــك« اســتفاد منهــا )531( يافعً

مجــاورة.

ووّفــرت المكونــات المختلفــة للبرنامــج المجتمعــي الدعــم لـــ)1,600( عائلــة، إذ حصــل) 83( مواطنًــا علــى فــرص للتعليــم 
المهنــي وحصــل )23( مواطنًــا علــى فــرص للعمــل، مــن خــالل مكتــب مســاعدة المجتمــع. ونجــح البرنامــج المجتمعــي 
فــي حمايــة )99 ( مــن المتســربين مــن المــدارس، مــن خــالل توفيــر العديــد مــن خدمــات الحمايــة، واســتفادت )525 ( عائلــة 
مــن حمــالت محطــة جيــران التــي قدمــت مســاهمات عينيــة، واســتفادت)586( عائلــة مــن مختلــف الخدمــات المقدمــة مــن 
خــالل شــركاء رواد التنميــة مــن المؤسســات. كمــا حضــر )371( فــردًا)64( جلســة توعيــة ركــزت علــى المواضيــع الرئيســة 
اآلتيــة: تعزيــز ممارســات حمايــة النســاء، واألطفــال وتمكيــن المــرأة، وتكنولوجيــا المعلومــات، وريــادة األعمــال، والصحــة 

والممارســات القانونيــة. 

ــا، وشــارك)49(  ــا ودوليً ــا وإقليميً وعملــت رواد التنميــة فــي األردن مــن خــالل مســار الشــراكات مــع )41( شــريًكا محليً
ــا المجتمعيــة.  ــا مشــاركة مباشــرة فــي أعمالن ــا خارجيً متطوعً

وفيمــا يتعلــق بمســار المشــاريع، تتعــاون المؤسســة مــع المنظمــات الوطنيــة والدوليــة؛ للتركيــز علــى مواضيــع الحمايــة 
االجتماعيــة والثقافيــة والتوظيــف واألهليــة للعمــل وريــادة األعمــال.

اختتمــت رواد التنميــة أنشــطة مشــروع مبــادرون بهــدف تعزيــز مســاهمة األفــراد والمؤسســات االجتماعيــة فــي دعــم 
مجتمعاتهــم، خاصــة فــي شــرق عمّــان وعجلــون والطفيلــة، مــن خــالل تقديــم الحلــول والخدمــات االجتماعيــة فــي إطــار 
ــادرة  ــادرات ومشــاريع مجتمعيــة للحــد مــن الفقــر. ُقدمــت منــح ماليــة لمــا يصــل إلــى )58( مؤسســة اجتماعيــة ومب مب

ريــادة أعمــال اجتماعيــة، إلــى جانــب برنامــج إرشــادي؛ لتوفيــر التوجيــه والتدريــب لــكل مؤسســة اجتماعيــة. وحصــل )556( 
مواطنًــا عاطــال عــن العمــل علــى فــرص للعمــل، واســتفاد)1,473( فــردا اســتفادة مباشــرة و)6,775( فــردا اســتفادة غيــر 

مباشــرة مــن أنشــطة هــذا المشــروع. 

وبــدأت رواد التنميــة، بالشــراكة مــع مؤسســة المجتمــع المنفتــح، تنفيــذ مشــروع تمكيــن المجتمــع، الســاعي إلــى بنــاء 
وتعزيــز قــدرات الشــركات الداعمــة للمجتمــع فــي مجــاالت التنظيــم المجتمعــي، وتحســين مســتويات األبــوة واألمومــة، 
والحمايــة مــن أشــكال العنــف وســوء المعاملــة جميعهــا، بالعمــل مــع )2,500 ( فــرد مــن أفــراد المجتمــع )30% منهــم 
الجئــون ســوريون(، بهــدف تطويــر ممارســات حمايــة المجتمــع والحــد مــن أشــكال العنــف وســوء المعاملــة جميعهــا مــن 

خــالل زيــادة وعــي الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.

كمــا بــدأت المؤسســة، فــي إطــار مشــروع العدالــة االقتصاديــة، تنفيــذ أنشــطةٍ متنوعــة فــي ينايــر 2021، للمســاعدة في 
إطــالق نمــو األعمــال المجتمعيــة ودعمهــا فــي شــرق عمّــان )مركــزة تركيــزا أساســيا علــى مناطــق: جبــل النظيــف وجبــل 
ــة، والدعــم الضــروري مــن خدمــات  ــا مالي ــذي يوفــر منحً المريــخ والمناطــق المجــاورة(، بإنشــاء مركــز دعــم األعمــال ال
تجاريــة وقانونيــة وفنيــة بالشــراكة مــع ومضــة، الشــريك الفنــي لألعمــال. ومــن خــالل هــذا المشــروع، ســتدعم الخدمــات 
ــرًا )30% منهــا ألفــراد ســوريين( مــن  ــى)20 ( مشــروعًا صغي ــة مــا يصــل إل ــة المُقدمــة مــن رواد التنمي ــة والتقني المالي

المناطــق المهمشــة فــي شــرق عمّــان؛ لتعزيــز فرصهــم االقتصاديــة.

ويركــز هــذا المشــروع أيضــًا علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي إطــار برنامــج الطفــل. وفــي عــام 2021، نجحنــا فــي 
تنفيــذ مســار الدعــم األكاديمــي الرقمــي، إذ عملنــا مــع )41( طفــاًل )14 منهــم ســوريون و3 ســودانيون و24 أردنيــون( 
حضــروا )643( جلســة دعــم أكاديمــي تغطــي مجــاالت اللغــة اإلنجليزيــة، والعربيــة، والرياضيــات، وتكنولوجيــا المعلومــات. 
ونجحنــا فــي إطــار هــذا المكــون فــي تنفيــذ تدريــب إقليمــي للفريــق، تحــت إشــراف خبــراء فــي مجــاالت التعّلــم القائــم 
علــى االستفســار والمراقبــة والتقييــم، بهــدف تعزيــز معــارف أعضــاء فريــق برنامــج الطفــل اإلقليمــي فــي مجــال التعّلــم 

القائــم علــى االستفســار. 

 ،)Ureed (بــدأت رواد التنميــة فــي األردن، بالشــراكة مــع وزارة االقتصــاد الرقمــي وبالتعــاون مــع الشــريك الفنــي منصــة
ــى  ــول إل ــهيل الوص ــى تس ــروع إل ــذا المش ــدف ه ــي )GrowJO(. ويه ــو ف ــز النم ــج حواف ــروع برنام ــطة مش ــذ أنش تنفي
الفــرص االقتصاديــة فــي مختلــف األنشــطة االقتصاديــة التقنيــة لألفــراد فــي اقتصــاد العمــل الحــر، إذ ســيركز المشــروع 
ــل  ــة عم ــى فرص ــم إل ــهيل وصوله ــاء( وتس ــن النس ــم م ــباب )50% منه ــتفيدين الش ــن المس ــدرات )250( م ــاء ق ــى بن عل

واحــدة علــى األقــل علــى منصــات االقتصــاد الرقمــي.

ــح  ــم المن ــدوق دع ــن صن ــباب م ــج الش ــار برنام ــي إط ــابًا ف ــتفاد )117( ش ــر، اس ــي مص ــة ف ــود رواد التنمي ــل جه وبفض
الدراســية للشــباب، وشــاركوا فــي أكثــر مــن )12,960( ســاعة فــي خدمــة المجتمــع مــع األطفــال، واليافعيــن والمجتمــع 
عمومًــا لدعــم برامــج المؤسســة المختلفــة. والتــزم هــذا العــام حوالــي )77( شــابًا مــن طــالب المنــح الدراســية بحضــور 
)44( جلســة مــن جلســات دردشــات، ونجــح هــؤالء الشــباب فــي تنفيــذ )6( مبــادرات ســاهمت فــي إحــداث تغييــر إيجابــي 

ــا.  فــي حيــاة)249( مواطنً

ــات برامــج مدروســة، مثــل جلســات الدعــم األكاديمــي، وأدب  واســتفاد )312( طفــاًل مــن أنشــطة متنوعــة وفــق مكون
الطفــل، والفــن اإلبداعــي، والنــوادي الصيفيــة، والشــتوية، وذلــك فــي إطــار برنامــج الطفــل الخــاص بمنطقــة عزبــة خيــر 

اهلل.

2-22, 2-23, 2-24, 203-2, 413-1 
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وفــي إطــار البرنامــج المجتمعــي الخــاص بالمؤسســة فــي مصــر، تمكــن )41( فــردًا مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة 
واســتفادت)71( امــرأة مــن جلســات محــو األميــة. كمــا وزّع )1015( وجبــة فــي شــهر رمضــان، اســتفاد منهــا )750( فــردًا 

فــي المجتمــع، وحصلــت )42( عائلــة علــى طــرود غذائيــة علــى مــدار العــام. 

ــية  ــح الدراس ــم المن ــدوق دع ــن صن ــام 2021 م ــالل ع ــابًا خ ــتفاد )137( ش ــان، اس ــي لبن ــة ف ــود رواد التنمي ــل جه وبفض
للشــباب، وســاهموا فــي أكثــر مــن )10,352( ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة لدعــم برامــج المؤسســة المختلفــة 
ومشــاريعها، إضافــة إلــى دعــم الشــركة المجتمعيــة مطبــخ »أطايــب طرابلــس«. والتــزم هــذا العــام حوالــي )36( شــابًا 
ــم،  ــل التعلي ــع متنوعــة مث ــت مواضي ــي تناول ــح الدراســية بحضــور)15( جلســة مــن جلســات دردشــات، الت مــن طــالب المن
وريــادة األعمــال، والتكنولوجيــا، والفــن والتوعيــة. وحضــر )25( شــابًا، بالتعــاون مــع )أمــازون ويــب سيرفيســز(، جلســات 
تدريبيــة فــي مجــال الحوســبة الســحابية، بهــدف إعدادهــم لشــغل وظائــفٍ فــي مجــال أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات 

ــحابية.  الس

وفــي إطــار جهــود االســتجابة ألزمــة كوفيــد-19، اســتفاد)35,058( شــخصا مــن الحمــالت الصحيــة فــي إطــار البرنامــج 
المجتمعــي مــن خــالل توفيــر الخدمــات الصحيــة المختلفــة. واســتفادت )2,106( عائلــة مــن توزيــع الطــرود الغذائيــة علــى 
ــب  ــخ أطاي ــة مــن مطب ــات اليومي ــر الوجب ــى )27 ( شــخصا اســتفادوا مــن أنشــطة الطهــو وتحضي مــدار العــام، إضافــة إل

طرابلــس. 

ــح  ــدوق دعــم المن ــة فــي فلســطين، اســتفاد)52( شــابًا فــي إطــار برنامــج الشــباب مــن صن وبفضــل جهــود رواد التنمي
الدراســية للشــباب، وســاهموا فــي أكثــر مــن)5,440( ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة لدعــم برامــج المؤسســة المختلفــة، 
ــدة،  ــاتٍ مفي ــدة جلس ــن ع ــباب م ــؤالء الش ــتفاد ه ــة. واس ــن وقبي ــدرس ونيلي ــرى بُ ــي ق ــات ف ــى المجتمع ــة إل باإلضاف
لمســاعدتهم فــي تطويــر مهاراتهــم مــن خــالل التدريبــات المختلفــة. واحتفلــت رواد التنميــة فــي فلســطين، ألول مــرة 
هــذا العــام، بتخريــج )15( شــابًا مــن طــالب المنــح الدراســية، مــن خــالل تنظيــم نشــاط احتفالــي بحضــور )40( فــردًا مــن 

أفــراد المجتمــع. 

وفــي إطــار برنامــج الطفــل، اســتفاد )450( طفــال مــن األطفــال المعيديــن لصفوفهــم مــن أنشــطة البرنامــج المتنوعــة 
وفــق مكونــات مدروســة، نحــو جلســات الدعــم األكاديمــي، وأدب الطفــل، والفــن اإلبداعــي. واســتفاد )750( طالبًــا فــي 

)5( مــدارس مجــاورة فــي القــرى مــن أنشــطة مفيــدة ركــزت علــى أدب األطفــال والفنــون اإلبداعيــة.

كما وّفرت المكونات المختلفة للبرنامج المجتمعي الدعم إلى)120(عائلة.

الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي 

ــرص  ــع الح ــا، م ــن حدته ــف م ــاخ والتخفي ــر المن ــرة لتغي ــار الخطي ــة اآلث ــة لمعالج ــة الملح ــس الحاج ــي أرامك ــم ف نتفهّ
علــى تقليــل آثارنــا البيئيــة الســلبية، والحفــاظ علــى ســالمة األنظمــة البيئيــة، وإدارة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة إدارة 
صحيحــة. ونحافــظ علــى التزامنــا الراســخ بالريــادة البيئيــة منــذ تأسيســنا، إذ نفتخــر بأكثــر مــن )35(عامًــا مــن الخبــرة فــي 
قيــاس آثارنــا البيئيــة معالجتهــا. كمــا قمنــا خــالل الســنوات العشــر الماضيــة بقيــاس انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الخاصــة 
بنــا وفًقــا للمعاييــر العالميــة، ووضعنــا أهداًفــا لتخفيــض هــذه االنبعاثــات ونجحنــا فــي تحقيقهــا. واســتثمرنا فــي إطــار 
جهودنــا الخاصــة باالســتدامة، فــي مجــال الطاقــة المتجــددة فــي عــدة مواقــع وأجــزاء محدثــة مــن أســطولنا للســيارات 
https://www.aramex.com/jo/( 2020 الكهربائيــة، ويمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي تقريرنــا لعــام
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وتجاوزنــا هدفنــا لعــام 2016 المتمثــل فــي خفــض االنبعاثــات بنســبة 20% لــكل شــحنة بحلــول عــام 2020، وعملنــا هــذا 
العــام علــى تعزيــز هــذه الجهــود تعزيــزا أكبــر، ودعــم عملنــا مــن خــالل نهــج علمــي وقائــم علــى البيانــات. وتحقيًقــا 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــازات الدفيئ ــات الغ ــل انبعاث ــم، لتقلي ــى العل ــتندة إل ــداف المس ــادرة األه ــع مب ــة م ــا اتفاقي ــك، وقعن لذل

عملياتنا بحلول عام 2030. 

ومــن خــالل التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة، ســنعمل باالعتمــاد علــى أهــداف مســتندة إلــى العلــم تضعنــا علــى المســار 
ــراري  ــاس الح ــواء االحتب ــاخ؛ الحت ــس للمن ــة باري ــداف اتفاقي ــع أه ــى م ــا يتماش ــون، بم ــات الكرب ــض انبعاث ــح لخف الصحي

ــة. ــة مئوي ــاذاة 1.5 درج ــي بمح العالم

ــم  ــي لألم ــاق العالم ــي والميث ــي دي ب ــة س ــن مؤسس ــاون بي ــرة تع ــم ثم ــى العل ــتندة إل ــداف المس ــادرة األه ــد مب وتُع
المتحــدة، ومعهــد المــوارد العالميــة والصنــدوق العالمــي للطبيعــة، وتســعى إلــى التعريــف بأفضــل الممارســات الخاصــة 

بتحديــد األهــداف المســتندة إلــى العلــم وتعزيزهــا، فضــاًل عــن تقييــم أهــداف الشــركات تقييمــا مســتقال.

ــي  ــا البيئ ــل تأثيرن ــى تقلي ــادرة جــزًءا مــن اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بأرامكــس، وتهــدف إل كمــا تُعــدّ هــذه المب
ــة  ــق حيادي ــة بتحقي ــا الخاص ــى خططن ــز عل ــع التركي ــة، م ــتهالك الطاق ــيد اس ــاخ، وترش ــة بالمن ــر المتعلق ــع المخاط ومن
الكربــون بمــا يتوافــق مــع علــم المنــاخ. وتعــد أرامكــس مــن الشــركات القليلــة فــي الشــرق األوســط الملتزمــة بهــذه 

ــي وقعتهــا. ــة الت األهــداف وفــق االتفاقي

تلتــزم أرامكــس فــي إطــار االتفاقيــة التــي وقعتهــا مــع مبــادرة األهــداف المســتندة إلــى العلــم بنطــاق 1 و2 
لتخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة 42% بحلــول عــام 2030 ابتــداًء مــن عــام 2020. ونســعى إلــى بلــوغ 

هــذا الهــدف مــن خــالل العديــد مــن المبــادرات البيئيــة المتميــزة.

2-22, 2-23, 2-24, 201-2, 203-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 308-2, 413-1 

ــي مــن خــالل  ــر إيجاب ــا، فــي إحــداث تأثي ــون الناتجــة عــن عملياتن ــات الكرب ــب الحــدّ مــن انبعاث ــى جان "نرغــب، إل
تمكيــن جميــع الجهــات المعنيــة لدينــا مــن القيــام بدورهــا فــي اعتمــاد ممارســات المســؤولية البيئيــة 

واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات الخاصــة بهــا وتحســينها". راجــي حتــر، رئيــس شــؤون االســتدامة
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الشراكات الداعمة لاستدامة

ضمـــن إطـــار جهودنـــا واســـتراتيجيتنا اللســـتدامة، نعمـــل علـــى دعـــم الشـــراكات المثمـــرة، والتشـــجيع علـــى ممارســـات 
االســـتدامة والشـــفافية وتحســـين اللوائـح التنظيميـة ذات الصلـة، إضافـة إلـــى التشـجيع علـى دمـج مفاهيـم االسـتدامة 
فـــي العمليـــات التجاريـــة لـــدى مختلـف الشـــركات. ويتضمـن نمـوذج الشـــراكة الخـاص بنـا التعـاون مـــع مختلـف الشـركات 
الخاصـــة والهيئـــات الحكوميـــة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي مختلـف المناطـق. ونسـعى مـن خـال هـذه الشـراكات 
إلـى تسـخير القـدرات والتعـاون لمواجهـة التحديـات التـي تعيـق تحقيـق االسـتدامة، إضافـة إلـى تبـادل المعرفـة وتطويـر 

أفضـــل الممارســـات للمسـاعدة علـــى توليـد قيمـة مشـتركة علـى المـدى القصيـــر والمتوسـط والطويـل.

باإلضافــة إلــى جهودنــا النشــطة لتقليــل أو اســتهالك الوقــود والكهربــاء ، كان هنــاك انخفــاض فــي أوزان الشــحن وكذلــك 
زيــادة فــي الشــحنات طويلــة المــدى مقابــل الشــحنات قصيــرة المــدى ممــا أدى إلــى إنخفــاض إضافــي فــي إنبعاثــات الكربــون.

تقييم المخاطر المناخية

عملنــا فــي عــام 2021 علــى تقييــم المخاطــر المناخيــة الناجمــة عــن عملياتنــا، لالمتثــال إلــى توصيــات مشــروع اإلفصــاح 
ــذه  ــا ه ــتتيح لن ــاخ. وس ــة بالمن ــة المتعلق ــات المالي ــة باإلفصاح ــة المعني ــل الدولي ــة العم ــون وفرق ــات الكرب ــن انبعاث ع
الخطــوة إدارة توجهــات التغيــر المناخــي والســيناريوهات المســتقبلية ومراقبتهــا، فضــاًل عــن إجــراء البحــوث المتعلقــة 
باحتمــاالت كل نــوع مــن أنــواع المخاطــر وعواقبــه ومعــدل تكــراره وتأثيراتــه علــى المجتمعــات والقطاعــات. كمــا نحــرص 
علــى تلبيــة المتطلبــات المتزايــدة للجهــات التنظيميــة والمســتثمرين وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة، مــن خــالل التقييــم 

المســتمر للمخاطــر المناخيــة والكشــف عنهــا وإدارتهــا.

أداة حساب كثافة االنبعاثات الكربونية

ــتهالك  ــتراتيجية اس ــار اس ــي إط ــركات، ف ــراد والش ــن األف ــة ع ــة الناجم ــات الكربوني ــة االنبعاث ــاب كثاف ــا أداة لحس طورن
الطاقــة الخاصــة بنــا. وتوفــر هــذه األداة لعمالئنــا فرصــة المشــاركة فــي تحديــد آليــات تســاعدهم علــى تأديــة دورهــم 
فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ. ونواجــه أحيانًــا، نتيجــة اعتمادنــا علــى خدمــات مزوديــن مســتقلين اعتمــادا كبيــرا، تحديــاتٍ 
مرتبطــة بالحصــول علــى بيانــات فــي الوقــت الحقيقــي مــن بعــض موردينــا حــول االنبعاثــات الكربونيــة، ونبــذل جهدنــا 
ــرات أو الســفن  ــات أو الطائ ــا حتــى فــي حــال اســتخدام أســاطيل المركب ــات واضحــة وشــفافة لعمالئن لضمــان توافــر بيان
ألطــراف ثالثــة. ونســعى إلــى توفيــر تقديــرات دقيقــة قــدر اإلمــكان لكثافــة االنبعاثــات الكربونيــة، والعمــل علــى 

ــتمرار. ــا باس ــينها وتطويره تحس

إدارة وتقليل محتوى االنبعاثات لدينا:

هــذا العــام، انضممنــا إلــى برنامــج AFLK لوقــود الطيــران المســتدام )SAF( مــع الخطــوط الجويــة الملكيــة الهولنديــة 
ــا  ــر صناعتن ــة عب ــات والبصمــة الكربوني ــل االنبعاث KLM. يعــد هــذا البرنامــج جــزًءا مــن الجهــود المســتمرة إلدارة وتقلي

وتعزيــز اســتدامتنا.

الحــد مــن انبعاثــات الكربــون - باإلضافــة إلــى جهودنــا النشــطة للحــد من اســتهالك الوقــود والكهربــاء أو اســتهالكهما، 
ــرة  ــل الشــحنات قصي ــة المــدى مقاب ــادة فــي الشــحنات طويل ــى زي ــاك انخفــاض فــي أوزان الشــحنات باإلضافــة إل كان هن

المــدى أدى إلــى انخفــاض انبعاثــات الكربــون.

االنبعاثات الكربونية خالل 5 أعوام

إســتثمارنا فــي الطاقــة المتجــددة لــه فوائــد بعيــدة المــدى ، فيمــا يلــي إنتاجنــا للطاقــة الشمســية 
ومــا ينتــج عنــه مــن تخفيضــات فــي ثانــي أكســيد الكربــون

 201620172018201920202021

انبعاثات غاز ثاني 
     أكسيد الكربون

64,414 59,334 56,769 49,903 50,005 49,264 النطاق 1

39,32631008 42,501 30,911 33,671 30,241 النطاق 2

573,836 628,684 651,747 606,088 579,371 534,477 النطاق 3

314,718 364,680 390,745 387,910 369,244 387,230 الشحن الجوي

231,642 251,438 233,891 191,355 185,167 122,645 الشحن السريع

78 0 - - - - السكك الحديدية

27,236 12,430 26,522 26,011 24,062 23,777 التنقل

162 136 589 633 898 825 رحالت األعمال

727,344669258 751,017 686,902 663,047 613,982 إجمالي االنبعاثات

تخفيض انبعاثات الكربونكيلو واط ساعةالموقع
1,565,114994.811 عمان
9,755,9805827.012 دبي

11,321,0946821.823 المجموع

الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية

2-22, 2-23, 2-24, 201-2, 203-2, 302-1, 302-3, 302-4, 302-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 308-2, 413-1

مبـادرة االهتمـام بالمنـاخ )الميثـاق العالمــي الشراكات العالمية
لألمــم المتحــدة(، القمــة العالميــة لطاقــة 

المســتقبل

معالجـة القضايـا العالميـة مثـل تغيـر 
المنـاخ، وحقـوق اإلنسـان وحقــوق العمــال، 

والتشــجيع علــى اإلبالغ والمســاءلة علــى 
أعلــى المســتويات.

ســوق دبــي المالــي، منظمــة اليونيســيف، آر تــي الشراكات اإلقليمية
ســي، المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة منظمــة 

األونـروا، المفوضيـة السـامية لشـؤون الالجئيــن، 
رواد التنميــة, إنجــاز العــرب

تعزيــز التنســيق إالقليمــي وربــط الشــبكات 
المحليــة بالتحديــات والفــرص اإالقليميــة 

الفريــدة، وال ســيما فــي أالســواق الناشــئة

المجلــس األردني االبنيــة الخضــراء، إنجـاز أالردن، الشراكات المحلية
غرفـة دبـي، مجموعـة أبوظبــي لالســتدامة، 

مبــادرة بيــرل، بنــك الكســاء المصــري، أميديســت، 
جيونــاس

ســوق دبــي المالــي، منظمــة اليونيســيف، 
آر تــي ســي، المنتــدى العربــي للبيئــة 

والتنميــة منظمــة األونـروا، المفوضيـة 
السـامية لشـؤون الالجئيــن، رواد التنميــة, 

إنجــاز العــرب
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كثافة الطاقة
وحدة طاقة لكل شحنة

انبعاثات أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريتالسنة

2017 25,171

2018 27,236

2019 34,970

2020 33,146

2021 39,965

2012201620172018201920202021السنة

انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون بالكيلوجرام/

للشحنة

 13.00 10.20 9.40 10.00 7.50 5.7 5.1

0.41 0.50 0.65 0.69 0.73 0.78 0.91 الطاقة الكهربائية/للشحنة

0.19 0.20 0.28 0.30 0.360.300.26 استهالك الوقود/للشحنة

55,024,089 61,276,783 65,664,723 47,450,551 51,446,142 35,033,61346,625,615 الكهرباء

25,715,644 24,267,172 22,854,060 20,416,518 18,572,869 18,198,325 13,750,488 الوقود

669258 727,344 751,017 686,902 663,047 613,982 516,291 إجمالي االنبعاثات

انبعاثات أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت خال السنوات الخمس الماضية لمحة عن مستويات االنخفاض الناجمة عن استخدام الطاقة المتجددة والنسبة المئوية من اإلجمالي

2-22, 2-23, 2-24, 201-2, 203-2, 302-3, 302-4, 302-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 308-2, 413-1 

201920202021

10.6
9.2

8.6
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المخاطر واالمتثال



يشــتمل قســم المخاطــر واالمتثــال فــي أرامكس علــى مهــام إدارة المخاطــر واالمتثال المؤسســي 
واالمتثــال التجــاري، إضافــة إلــى قســم الصحــة والســامة واألمــن والتأميــن المؤسســي. ويتعــاون 
ــى اتصــال مباشــر مــع العمــاء فــي  ــال مــع فــرق أخــرى تعمــل عل قســم إدارة المخاطــر واالمتث
أرامكــس، إلدارة المخاطــر إدارة اســتباقية، واالمتثــال لالتزامــات المؤسســية والتنظيميــة وااللتزام 
بمعاييــر الصحــة والســامة واألمــن المحليــة والعالميــة. ويســلط هــذا القســم مــن التقرير الســنوي 

الضــوء علــى األنشــطة المتعلقــة بمختلــف مجــاالت المخاطــر المذكــورة.

إدارة المخاطر

شــهد عــام 2020 إنشــاء قســم إدارة المخاطــر فــي أرامكــس، وهــو مســؤول عــن إعــداد وتطويــر إطــار ومنهجيــة إدارة 
المخاطــر لمســاعدة اإلدارة التنفيذيــة علــى إدارة المخاطــر والتهديــدات التــي تتعــرض لهــا األعمــال، إدارة فعالــة وعاليــة 
ــتراتيجية.  ــداف االس ــق األه ــي تحقي ــمًا ف ــب دورًا حاس ــر تلع ــتباقية للمخاط ــس أن اإلدارة االس ــدرك أرامك ــاءة. وت الكف
ــزام الشــركة  ــق( بإل ــة التدقي ــر لجن ــس إدارة أرامكــس )عب ــإدارة المخاطــر، قــام مجل وفــي ضــوء السياســة المتعلقــة ب

باعتمــاد إطــار إلدارة مخاطــر األعمــال الرئيســة بطريقــة فعالــة وعاليــة الكفــاءة.

المخاطر واالمتثال

2-16, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 203-1, 203-2, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 407-1, 408-1, 409-1 
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إجراءات وحوكمة إدارة المخاطر

وتعمــل أرامكــس عمــال اســتباقيا وجــادا علــى إدارة مخاطرهــا االســتراتيجية والتشــغيلية، وكذلــك 
ــا  ــا وإدارته ــر وتقييمه ــد المخاط ــالل تحدي ــن خ ــتدامة، م ــة واالس ــؤون المالي ــال والش ــة باالمتث المتعلق
وفــق عمليــة محــددة علــى مســتوى الشــركة والمشــروع والدولــة. ونتيجــة لذلــك، اتُخــذت قــرارات العمــل 
ــر  ــا المتغي ــتمرار تعرضه ــس باس ــب أرامك ــة، وتراق ــة ذات الصل ــب اإليجابي ــر والجوان ــاة المخاط ــع مراع م

للمخاطر، وإمكانية تعديل إجراءات الحوكمة والرقابة وفًقا لذلك. 

كمــا تواصــل أرامكــس وضــع عــدة هيكليــات للحوكمــة وإعــداد التقاريــر؛ لتعزيــز إدارة المخاطــر وإعــداد 
التقاريــر. ويشــمل ذلــك مــا يأتــي:

ــع 	  ــام والمواق ــف األقس ــي مختل ــر ف ــة المخاط ــدد رواد مواجه ــر: يُح ــة المخاط ــبكة مواجه ش
المؤسســية؛ لدعــم تنفيــذ اإلدارة االســتباقية للمخاطــر. ويضمــن فريــق إدارة المخاطــر المؤسســية 
حصــول رواد المخاطــر علــى الدعــم والتوجيــه المناســبين لتمكينهــم مــن تقييــم المخاطــر وإدارتهــا 

ومراقبتهــا مراقبــة مســتمرة. 

حوكمــة المخاطــر: أنشــأت أرامكــس »لجنــة إدارة المخاطــر«، وهــي لجنــة مختصــة يرأســها 	 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أرامكــس، وتجتمــع بشــكٍل ربــع ســنوي لمناقشــة ومراجعــة المخاطــر 
والتحديــات الرئيســة التــي تواجــه المجموعــة وأعمالهــا. وتتكــون اللجنــة مــن جميــع أعضــاء فريــق 
القيــادة التنفيذيــة، إذ عُيّــن العديــد منهــم بصفــة مســؤولين عــن إدارة المخاطــر المحــددة علــى 

مســتوى الشــركة. 

ــة 	  ــة ومعالج ــة لمراجع ــات منتظم ــر اجتماع ــة المخاط ــد لجن ــا: تعق ــر ومراقبته ــة المخاط مراجع
المعلومــات المهمــة المتعلقــة بالمخاطــر نحــو دوافــع المخاطــر الحاليــة، والضوابــط الرئيســة 
ــن  ــف م ــة للتخفي ــراءات الهادف ــة اإلج ــة، وحال ــر الرئيس ــرات المخاط ــة مؤش ــا، وحال ــول به المعم

المخاطــر. 

اإلبــاغ عــن المخاطــر: تُقــدّم تقاريــر مفصلــة عــن المخاطــر بشــكٍل ربــع ســنوي إلــى لجنــة التدقيــق 	 
لدراســتها ومراجعتهــا علــى أســاس دوري. ويســمح ذلــك للجنــة بمراجعــة ومراقبــة وضمــان 

ــر.  ــات إدارة المخاط ــج عملي ــغيلية لبرنام ــة التش الفعالي

ــد المخاطــر وإدارتهــا  ــاع نهــج متســق وشــامل لتحدي ــإدارة المخاطــر اتب ــا الخــاص ب ــح إطارن يتي
ــة  ــن المخاطــر التــي نواجههــا وكيفي ــة بي ــة فعال واإلشــراف عليهــا، بمــا يســمح بإجــراء مقارن

ــا لهــا. إدارتن

وتشتمل بعض المخاطر الرئيسة التي تديرها أرامكس وفريق إدارتها ما يأتي:

وصف موجزعنوان المخاطرفئة المخاطر

التهديدات االستراتيجية 
والشكوك

االضطرابات والتهديدات المستمرة الناجمة عن أزمة كوفيد-19، أزمة كوفيد-19 
وخطر انتشار الفيروس بين العاملين في مختلف أقسام الشركة 

والتأثير السلبي على صحة وسالمة الموظفين والشركاء 
والعمالء. مخاطر التأثير السلبي لألزمة الصحية العالمية على سير 
العمليات والتخفيض المحتمل في الهوامش وأحجام الشحن، مما 

يؤثر سلبًا على األرباح/اإليرادات في المواقع الرئيسة.

زيادة المنافسة من قبل المشغلين الحاليين والجدد، مما يؤدي المنافسة المتزايدة وضغوط األسعار
إلى زيادة ضغوط األسعار. 

الخطر الناجم عن تهديدات االضطرابات الجيوسياسية أو عدم التقلبات الجيوسياسية واالقتصادية
االستقرار االقتصادي ضمن عدد من المواقع الرئيسة.

التهديدات المتواصلة بتعرّض بنيتنا التحتية لهجوم إلكتروني األمن السيبرانيالتهديدات التشغيلية 
يؤدي إلى فقدان البيانات/المعلومات الهامة أو تعّطل األنظمة/

الخدمات الرئيسة.

خطر االنقطاع غير المخطط له/غير المتوقع للخدمات، بما في توافر الخدمات
ذلك تعطّل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل األنظمة 

الهامة أو الخدمات السحابية.

اإلخفاق في قياس التأثير على البيئة والمجتمعات وإدارته المخاطر المرتبطة بالبيئة واالستدامة
إدارة استباقية أو التخفيف من أي مخاطر أو تهديدات تتسبّب 

بتضرر الجهات المعنية لدينا تضررا غير مقصود، فضاًل عن األطر 
التنظيمية غير الثابتة المتعلقة بالتأثير البيئي وجهود التخفيف 

من آثار التغير المناخي واعتماد الممارسات المناسبة.

التهديدات الناجمة عن التغييرات المستمرة في األطر التنظيمية األطر التنظيمية غير المستقرةتحديات االمتثال 
بسبب إطالق لوائح جديدة أو معدلة تُفرض من قبل دوٍل 

مختلفة، مما يؤثر على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

تأثير التقلبات في سعر صرف العمالت األجنبية على األداء المالي تقلبات العمات األجنبيةالتهديدات المالية 
ألرامكس وقيمة استثمارات أرامكس في الخارج.
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يُعيّــن مســؤول تنفيــذي فــي أرامكــس إلدارة كل نــوع مــن هــذه المخاطــر الرئيســة، ليكــون مســؤواًل عــن التأكــد مــن 
وجــود ضوابــط كافيــة وتنفيــذ خطــط العمــل الالزمــة لجعــل ملــف المخاطــر ضمــن النطــاق المقبــول. كمــا نجــري مراجعــات 
متعمّقــة لجميــع المخاطــر الرئيســة باالســتعانة بلجــان الرقابــة المختلفــة، لتوفيــر مســتويات عالية مــن اإلشــراف والرقابة. 

المخاطر الناشئة
نراجــع باســتمرار احتمــاالت المخاطــر الجديــدة أو الناشــئة للنظــر فــي حــاالت عــدم اليقيــن المحتملــة مســتقباًل، ونقــاط 
الضعــف التــي قــد تحتــاج إلــى إدارة مناســبة. ويتــمّ ذلــك بشــكٍل دوري مــع تســليط الضــوء علــى أي مخاطــر جديــدة أو 

ناشــئة ومراجعتهــا كجــزء مــن عمليــة إعــداد التقاريــر الخاصــة بالمخاطــر الداخليــة. 

االمتثال المؤسسي

يُعــد فريــق االمتثــال فــي الشــركة مســؤواًل عــن ضمــان قيــام جميــع الجهــات المعنيــة الداخليــة بتنفيــذ عمليــات كفيلــة 
بتقليــل األضــرار القانونيــة والتنظيميــة المؤثــرة علــى ســمعة الشــركة، إلــى جانــب توفيــر التوجيــه الــالزم المتثــال 

ــة. ــر األخالقي ــة للمعايي ــات التجاري العملي

ــف كل موظــف بكامــل مســؤوليته، حــول التصــرف بنزاهــة  ــة لضمــان تعري ــات الضروري ويوفــر البرنامــج األدوات والتدريب
ــه المختلفــة. ــد تأديــة واجبات وشــفافية عن

كمــا يُعــد الفريــق مســؤواًل عــن تعريــف الجهــات المعنيــة الداخليــة بميثــاق قواعــد الســلوك الخــاص بشــركة أرامكــس 
وااللتــزام بــه، إذ يوفــر الميثــاق المبــادئ التوجيهيــة للعمليــات التجاريــة والتفاعــالت مــع الجهــات المعنيــة. 

ويمكن االطالع على ميثاق قواعد السلوك والسياسات والمستندات المذكورة بسهولة من داخل شركة أرامكس. 

انســجامًا مــع هــذه المبــادئ، نطبــق عــدة سياســات متخصصــة تتوافــق مــع مختلــف الجوانــب المهمــة ألعمالنــا وعملياتنا. 
وتغطــي هذه السياســات: 

االمتثال التجاري. 	
الهدايا والترفيه والضيافة. 	
تعارض المصالح. 	
مكافحة غسيل األموال. 	
العناية الواجبة بالطرف الثالث. 	
سياسة مكافحة الفساد. 	
الترخيص القانوني. 	
سياسة المعامالت المصرفية للدول الخاضعة للعقوبات 	
حقوق اإلنسان والعمل. 	
التنوع والمساواة والشمولية. 	
المساهمات والمشاركة السياسية. 	
التبرعات الخيرية وأنشطة الرعاية. 	
اإلبالغ عن المخالفات. 	
الشؤون البيئية. 	
األنشطة التطوعية.  	

ويتماشــى ميثــاق قواعــد الســلوك لدينــا مــع األنظمــة والتشــريعات والمعاييــر الدوليــة والمحليــة، المتضمنــة )علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر(: 

مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد )PACI( التي تنظم كجزء من المنتدى االقتصادي العالمي	 
قانون الرشوة في المملكة المتحدة.	 
قانون ممارسات الفساد الخارجي في الواليات المتحدة 	 
 	.)AA1000( معايير مبادئ المسؤولية االجتماعية
منظمة العمل الدولية	 
إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان	 
 	 )ISO 14001( ونظــم اإلدارة البيئيــة )LEED( المعاييــر البيئيــة بمــا فيهــا الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة

والقوانيــن والتشــريعات الدوليــة والمحليــة والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة. 
قوانين دولية ومحلية أخرى معمول بها.	 

كما يمكن االطالع على ميثاق قواعد السلوك من خارج الشركة عن طريق موقعنا اإللكتروني على الرابط 
https://dotcomaramexprod.blob.core.windows.net/default/docs/default-source/latest- :التالي

docs/aramex_code_of_conduct.pdf
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ميثاق قواعد السلوك الخاص بشركة أرامكس

الموثوقية والنزاهة في 
التعامل مع المعلومات 

المالية والتشغيلية

تطبيق االمتثال في 
العمليات اليومية في 

مختلف جوانب األعمال 

المساءلة والشفافية 
والممارسات المهنية 

النزيهة والعادلة 

ظروف عمل آمنة وعادلة 
وصحية تضمن السالمة 

تحقيق نمو صحي 
ومستدام ألعمالنا

االلتزام بالقوانين 
والتشريعات والسياسات 

واإلجراءات والعقود

حماية أصول 
الشركة 

المادية أو 
الفكرية
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التدريبات المتعلقة باالمتثال 

ــال تنظيــم دورات تدريــب ســنوية لتوعيــة الموظفيــن، ســواء أكان مــن خــالل الــدورات  ويواصــل فريــق المخاطــر واالمتث
النظريــة أو التدريــب عبــر اإلنترنــت، إضافــة إلــى إجــراء عمليــات تقييــم لالمتثــال، التــي تعــد أمــرًا بالــغ األهميــة لتعزيــز 
ــركة  ــة لش ــوة العامل ــي الق ــن إجمال ــو 84% م ــنة 2021، دُرّب نح ــة س ــول نهاي ــنوية. وبحل ــتراتيجيتنا الس ــا الس امتثالن
أرامكــس. كمــا عملنــا علــى تطويــر نموذجنــا المؤتمــت لإلقــرار عــن تعــارض المصالــح، والــذي نطلــب مــن موظفينــا اإلقــرار 
والتوقيــع عليــه. وتخضــع جميــع حــاالت تضــارب المصالــح المعلنــة إلــى مراجعــة لالمتثــال بهــدف تقديــم التوصيــات. وفــي 

عام 2021، قام 83% من موظفينا بإرسال نماذج موقعة. 

وفــي عــام 2021، واصلنــا تطبيــق عمليــات تقييــم المورديــن وتحســينها، لتغطــي جميــع المواضيــع ذات الصلــة باالمتثــال، 
ــى  ــتناد إل ــا باالس ــم موردين ــى تقيي ــة إل ــوة، إضاف ــاد والرش ــة الفس ــال، ومكافح ــوق العم ــان، وحق ــوق اإلنس ــو حق نح
ميثــاق قواعــد الســلوك والمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة. علــى ســبيل المثــال، بدأنــا باســتخدام وحــدة إدارة الطــرف الثالــث 
ريســكونيكت، مــن أجــل تقييــم مخاطــر الطــرف الثالــث تقييمــا أفضــل. كمــا أطلقنــا سياســة وعمليــة دراســة ومعرفــة 
ــك، نواصــل إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر  ــا. إضافــة إلــى ذل العميــل )KYC( الجديــدة، لضمــان العنايــة األفضــل بعمالئن
لجميــع المورديــن، مــع الحــرص علــى إجــراء عمليــة العنايــة الواجبــة مــن قبــل مــزوّدي خدمــات يمتلكــون ســمعة حســنة 
ــة  ــص الداخلي ــة الفح ــع عملي ــق م ــة بالتراف ــذه العملي ــري ه ــة. وتج ــر العالي ــن ذوي المخاط ــن م ــع الموردي ــمل جمي تش

الخاصــة بنــا. 

%إجمالي عدد المتدربين التدريب عبر اإلنترنتالتدريب النظريإجمالي عدد الموظفين

14,7494,2477,07211,31984

 وفــي المجــاالت التــي ال توفــر فيهــا السياســات واإلجــراءات والضوابــط الداخليــة 
ــى  ــا عل ــا وقياداتن ــا موظفون ــجع حينه ــن، يش ــل معي ــار عم ــة لمس ــات واضح توجيه

االلتــزام بإطــار ميثــاق قواعــد الســلوك أو طلــب المشــورة عنــد اللــزوم.

وأخيــرًا، قدمنــا العديــد مــن التحســينات المتعلقــة بإنشــاء حســاب عميــل رئيــس لدينــا مــن خــالل سياســة وعمليــة دراســة 
ومعرفــة العميــل )KYC( الجديــدة، لتعزيــز عالقاتنــا وإدارة المخاطــر المحتملــة مــن العمــالء.

سياسة اإلباغ عن المخالفات 
المخالفــات  عــن  لإلبــالغ  سياســة  أرامكــس  تعتمــد 
ــد  ــاق قواع ــة بميث ــات المتعلق ــش والتظلم ــاالت الغ وح
ــركة، إذ  ــي الش ــي ف ــي والبيئ ــلوك واألداء االجتماع الس
ــإلدارة  ــاًل إرشــاديا متكامــال ل تقــدّم هــذه السياســة دلي
والموظفيــن والعمــال وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة. 
علــى  المعنيــة  والجهــات  موظفينــا  كافــة  ونشــجع 
اســتخدام هــذا النظــام لإلبــالغ عــن المخالفــات، ونحــرص 
علــى حصولهــم علــى التدريــب الكافــي وتمكينهــم 
المخــاوف  عــن  ولإلبــالغ  النظــام.  إلــى  الوصــول  مــن 
ــر  ــل عب ــن التواص ــة، يمك ــة والداخلي ــكاوى الخارجي والش
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إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمُبلغيــن عــن المخالفــات 
االســتفادة مــن خيــار اإلبــالغ دون الكشــف عــن هويتهــم 
ــد.  ــل للتحدي ــر قاب ــد إلكترونــي غي ــوان بري باســتخدام عن
وســيتم التعامــل مــع جميــع التقاريــر الــواردة بأعلــى 

ــرية.  ــتويات الس مس

وتحــرص إدارة المخاطــر واالمتثــال علــى ضمــان التعامــل 
عــن  اإلبــالغ  نظــام  فــي  المبلــغ عنهــا  الحــاالت  مــع 
المخالفــات لــدى أرامكــس وفــق الطريقــة الصحيحــة 
حالــة،  كل  فــي  ويحقــق  المناســب.  الوقــت  وفــي 
ويتضمــن ذلــك تقديــم تقريــر موجــز عــن المخالفــات 
بشــكٍل ربــع ســنوي إلــى لجنــة التدقيــق ليتــمّ التحقيــق 

فيهــا كجــزء مــن تقريــر المخاطــر.

ــل فريــق  ــمّ إجــراء تحقيقــات مُخصصــة مــن قب كمــا يت
ــاد  ــاالت الفس ــد ح ــم تحدي ــث يت ــال، حي ــر واالمتث المخاط
ــال المحتملــة واإلبــالغ عنهــا  ــال أو عــدم االمتث أو االحتي

ــالغ عــن المخالفــات.  خــارج نظــام اإلب

ولذلــك يخضــع جميــع المورديــن مــن ذوي المخاطــر العاليــة لدراســات العنايــة الواجبــة والتــي تُــدار داخليــا وفقــا 
لميثــاق قواعــد الســلوك واســتبانات الــرأي، بينمــا تــدار خارجيًــا مــن قبــل مــزود خدمــات مســتقل يمتلــك ســمعة 
ــا النشــطة  ــة 99% مــن قاعــدة بياناتن ــال فــي تنقي ــك، نجــح فريــق االمتث حســنة فــي هــذا المجــال. ونتيجــة لذل

)العمــالء والمورديــن(. 
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االمتثال التجاري

يســمح برنامجنــا الخــاص باالمتثــال التجــاري والجمركــي بتطبيــق عمليــة إشــراف جمركــي موســعة، وتقديــم 
الدعــم واعتمــاد نهــج أفضــل لدعــم احتياجــات الشــركة لممارســات التخليــص الجمركــي القائمــة حاليًــا. في 
مــا اســتمرت جهــود االمتثــال التجــاري لدينــا بإضافــة القيمــة للشــركة عبــر توفيــر مزيــد مــن آليــات االمتثــال 
مــن خــالل عمليــة التطبيــق الجديــدة لبرنامــج كارغــو وايــز. ونتوقــع بــدء العمــل علــى منصــة )كارغــو وايــز( 

فــي مطلــع 2022 إلدارة متطلبــات االمتثــال لعمليــات الشــحن، مــا سيســمح بنطــاق أوســع ومُنّظــم.

وتســهم المبــادرات الجديــدة إلــى حــد كبيــر فــي دعــم برامجنــا الخاصــة باألطــراف المحظــور التعامــل معهــا 
إضافــة إلــى إدارة برنامــج العقوبــات الحالــي. وســنواصل تعزيــز جهودنــا ومنهجيتنــا عبــر اتبــاع نهــج عمــل 

قــوي قائــم لتقليــل المخاطــر الناجمــة عــن بيئــة التجــارة الحافلــة بمخاطــر متزايــدة باســتمرار.

عمليات االمتثال

قدمنــا خــالل الربــع األخيــر مــن عــام 2021 مفهومًــا جديــدًا وأجرينــا تعديــالت داخليــة لاللتــزام باالمتثــال، 
تضمنــت إنشــاء قســم متخصــص تحــت اســم عمليــات االمتثــال، والــذي نجــح فــي دمــج جميــع جهــود البرامــج 
الخاصــة بتقييــم األطــراف المحظــور التعامــل معهــا مــن ثالثــة مصــادر مختلفــة فــي فريــق واحــد. كمــا بــدأ 
ــم  ــال المؤسســي والتجــاري، ممــا يســمح بتقدي ــة مــن االمتث ــق بتســّلم مهــام تشــغيلية يومي هــذا الفري

دعــم أفضــل فــي المجــاالت ذات الصلــة، ويتيــح رفــع مســتوى إنتاجيــة ومؤهــالت موظفينــا.

الصحة والسامة واألمن

ــن  ــزءا م ــس وج ــي أرامك ــة ف ــا اليومي ــا وخدماتن ــي عملياتن ــة ف ــب رئيس ــالمة جوان ــة والس ــكل الصح تش
خططنــا طويلــة األمــد. ونحــرص علــى مراجعــة نظــام إدارة الصحــة والســالمة وتحديثــه، الــذي يــزود إطــار 
ــع المخاطــر والتهديــدات  ــم، باســتمرار لضمــان معالجــة جمي ــع المحطــات علــى مســتوى العال العمــل لجمي
وتلبيــة متطلبــات العمــل وفقــا لذلــك. كمــا نواصــل مراجعــة لوائــح الصحــة والســالمة والبيئــة فــي جميــع 

ــدول التــي نعمــل فيهــا حرصــا علــى معالجــة أي ثغــرة علــى الفــور.  ال

وأطلقنــا فــي 2021 برنامــج التحــول فــي إدارة الصحــة والســالمة وقدمنــا نمــوذج )ريســكونيكت - إي إتــش 
إس(، وهــو أداة جديــدة تتيــح لجميــع الــدول اســتخدام برمجيــة أكثــر فاعليــة لإلبــالغ عــن الحــوادث 

والتحقيق فيها، ومن المتوقع تشغيلها في يناير 2022.

ــل  ــات تحمي ــي عملي ــة وف ــرق العام ــر الط ــا عب ــل منتجاتن ــي نق ــا ف ــا رئيسً ــل جانبً ــات النق ــي عملي ــالمة ف ــكل الس وتش
ــع الخطــرة.  ــا، خاصــًة البضائ ــا، وتعبئتهــا، وتغليفه ــة عليه ــع البطاقــات التعريفي ــا، وتصنيفهــا، ووض المــواد، وتفريغه
وأطلقنــا برنامجــًا تدريبيــًا عبــر اإلنترنــت لتوعيــة الموظفيــن حــول التعامــل مــع البضائــع الخطــرة، إضافــة إلــى توفيــر برامــج 
تدريــب لجميــع الموظفيــن المعنييــن بالنقــل البــري حــول االتفاقيــة المتعلقــة بالنقــل الدولــي للبضائــع الخطــرة، إضافــة 
ــة الثالثــة والفئــة السادســة فــي العديــد مــن المواقــع والمراكــز.  إلــى تدريبــات علــى شــحن البضائــع الخطــرة مــن الفئ
وتضمــن متطلبــات المناولــة والنقــل المطبقــة لدينــا، التــي نحــرص علــى تطبيقهــا بفعاليــة علــى النحــو المناســب، مناولــة 

المواد ونقلها وفقًا للوائح والتشريعات السارية، والمخاطر المحتملة لها. 

وبفضــل احتياطــات الســالمة وأنشــطة التدريــب الشــاملة لــدى الشــركة، نــادرًا مــا تقــع حــوادث النقــل، ولــم تشــهد شــركة 
أرامكــس فــي عــام 2021 أي حــوادث تتضمــن مالمســة المــواد الكيميائيــة للعــام الثانــي علــى التوالــي.

ــد-19 فــي عــام  ــي فرضتهــا أزمــة كوفي ــرة الت ــات الكبي اســتمرت التحدي
2021، إذ عملــت فــرق إدارة األزمــات علــى مســتوى الــدول والشــركات 
علــى متابعــة فــرق العمــل والعمليــات ودعمهــا وقامــت بتحديــث جميــع 
خطــط االســتجابة لحــاالت الطــوارئ. وقمنــا بتطبيــق نفــس المنهجيــة 
ــا علــى إطــالق حمــالت إضافيــة  التــي اعتمدناهــا فــي 2020، حيــث واظبن
للتوعيــة بالســالمة واإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بأزمــة كوفيــد-19، 

ــح داخــل الشــركة قــدر اإلمــكان. فضــاًل عــن إطــالق حمــالت تلقي
واســتمر توريــد معــدات الحمايــة الشــخصية لجميــع الموظفيــن حرصــًا علــى 
االلتــزام بجميــع اللوائــح والقوانيــن المحليــة. وســاهمت سياســات العمــل 
ــهم  ــة أنفس ــى حماي ــا عل ــاعدة موظفين ــد بمس ــن بُع ــل ع ــرن والعم الم

وعائالتهــم وتحقيــق التــوازن فــي العمــل.

ووضعــت الشــركة تعريفــا لحــوادث النقــل بأنهــا الحــوادث التــي تتســبب فــي إصابــة شــخصية، أو ضــرر بالــغ للممتلــكات، 
أو التأثيــر البيئــي الناتــج عــن انبعــاث المــواد، أو تســرب المــواد الخطــرة. 

ــدم  ــية وع ــر تنافس ــلوكيات غي ــاع س ــة التب ــراءات قانوني ــا إج ــدُر بحقن ــم تص ــاد ول ــة فس ــهد أي حادث ــم نش ول
ــق  ــم نتل ــات، ول ــى المجتمع ــر عل ــوص التأثي ــكاوي بخص ــهد أي ش ــم نش ــة. ول ــات االحتكاري ــة والممارس النزاه
أي غرامــات أو عقوبــات غيــر نقديــة ناجمــة عــن عــدم االمتثــال للقوانيــن واللوائــح ألننــا لــم نواجــه أي قضايــا 
تتعلــق بعــدم االمتثــال. مــن المهــم أن نتصــدى ألي انتهــاكات تظهــر أثنــاء تقييمنــا لسلســلة التوريــد فيمــا يخــص 

ــا خــالل عــام 2021 أي مشــكالت تتعلــق بانتهــاكات ممارســات العمــل. حقــوق العمــال. ولــم يشــهد تقييمن

وتُطبــق أرامكــس سياســة صارمــة تقــوم علــى رفــض تلقــي أو تقديــم أي مســاعدة ماليــة مــن أو إلــى 
ــي أو  ــام سياس ــأي نظ ــركتنا ب ــاط ش ــدم ارتب ــا ع ــة لدين ــات المعني ــن الجه ــم أن تضم ــن المه ــات. وم الحكوم

حكومــي.

ونطبّــق فــي الشــركة سياســة تهتــم بأبــرز قضايــا حقــوق اإلنســان، بمــا فيهــا االلتــزام بمعاييــر العمــل العــادل 
وعــدم قبــول العمالــة القســرية وعمالــة األطفــال ومكافحــة العبوديــة الحديثــة، وضمــان المســاواة بيــن 
ــوم  ــة، ونق ــا الداخلي ــى منصتن ــات عل ــذه السياس ــر ه ــز. وتتوف ــة التميي ــات لمكافح ــق ممارس ــين وتطبي الجنس
بإجــراء تدريبــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان بصــورة دوريــة مــع موظفينــا لضمــان معرفتهــم بسياســاتنا 

ــال. ــكل فع ــا بش وتطبيقه

ــي  ــابق ف ــم الس ــا التقيي ــث أجرين ــنوات، حي ــا كل 3-4 س ــي عملياتن ــان ف ــوق اإلنس ــم لحق ــراء تقيي ــزم بإج ونلت
ــد-19.  ــة كوفي ــرًا ألزم ــي نظ ــام التال ــى الع ــي 2021 إل ــم ف ــط التقيي ــل خط ــا لتأجي 2019، واضطررن

308-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1  
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وتُجهــز جميــع مركبــات الشــحن البــري بأجهــزة تحديــد مواقــع كمــا تُراقــب علــى مــدار الســاعة مــن غرفــة المراقبــة 
)بمــا فيهــا الشــاحنات مــن أطــراف خارجيــة(. وصادقنــا علــى تقنيــات جديــدة لتعزيــز خاصيــة تتبــع المواقــع، ويجــري حاليًــا 

مراجعــة مشــروع لمراقبــة مركبــات أرامكــس جميعهــا، ومــن المتوقــع إطالقــه فــي 2022.

ــات الفحــص الســابقة للرحــالت فــي  ــرة، وســاهمت عملي ــا أي حــوادث كبي ــات نقــل النفــط والغــاز لدين ــم تشــهد عملي ول
ــع.  ضمــان أمــان الشــاحنات والبضائ

ــات  يشــكل المتعاقــدون مــن الباطــن شــركاء رئيســيين لنظــام إدارة الصحــة والســالمة فــي أرامكــس، وتضمــن االتفاقي
الشــركة  الشــركة. وتشــجع  فــي  المحــددة  الســالمة وإجراءاتهــا ومســؤولياتها  لسياســات  امتثالهــم  التعاقديــة 
ــب أن  ــيكة. ويج ــوادث الوش ــالمة أو الح ــة والس ــق بالصح ــات تتعل ــن أي مالحظ ــالغ ع ــى اإلب ــن عل ــن الباط ــن م المتعاقدي
ــل. ــح العم ــالمة وتصري ــة والس ــراءات الصح ــآتنا إلج ــل منش ــون داخ ــن يعمل ــتقلين مم ــن المس ــع المتعاقدي ــع جمي يخض

ونســعى دائمًــا إلــى تحقيــق مزيــد مــن التقــدم علــى الرغــم مــن تحســينات الصحــة والســالمة التــي شــهدتها الشــركة 
فــي عــام 2021. وتشــمل أهدافنــا لعــام 2022 التطبيــق الكامــل ألداة )ريســكونيكت إي إتــش إس( الجديــدة ومواصلــة 
العمــل والتدريــب؛ لتجنــب الحــوادث الكبيــرة. وتشــكل ثقافــة الســالمة داخــل أرامكــس مجــااًل رئيسًــا للتحســين وســيُخطط 

لحمــالت ســالمة جديــدة فــي 2022.

تتضمن قائمة أهدافنا الرئيسة لعام 2022:
زيادة اإلبالغ عن أي حوادث وشيكة باالستفادة من األداة الجديدة، لوضع خطط لتقليل هذا النوع من الحوادث	 
تقليل عدد اإلصابات الهادرة للوقت بنسبة %5 	 
تخفيض حوادث الطرق لكل شحنة بنسبة %5	 

إحصائيات الصحة والسامة لدى الشركة في عام 2021

* باستثناء اإلصابات بمرض كوفيد-19

2021 

2إجمالي عدد الوفيات، بما يشمل الوفيات غير المرتبطة بالعمل

107إجمالي عدد اإلصابات الهادرة للوقت

1848إجمالي عدد األيام الضائعة

920إجمالي عدد الحوادث التي نجم عنها إصابات طفيفة، أو لم ينجم عنها إصابات

49إجمالي عدد الحوادث التي نجم عنها إصابات

969إجمالي عدد الحوادث

16,359إجمالي عدد الموظفين

 1,627,188 إجمالي عدد أيام العمل

13,831,094 إجمالي عدد ساعات العمل البشري

  

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالمركبات التي نجم عنها إصابات طفيفة، أو التي لم ينجم عنها 
768إصابات

15إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالمركبات الناجم عنها إصابات

52إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالمركبات التي نجم عنها إصابات هادرة للوقت

783إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالمركبات

925إجمالي عدد األيام الضائعة بسبب الحوادث المرتبطة بالمركبات

  

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالعمل في المستودعات أو المكاتب التي نجم عنها إصابات 
152طفيفة، أو التي لم ينجم عنها إصابات

34إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالعمل في المستودعات أو المكاتب التي نجم عنها إصابات

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالعمل في المستودعات أو المكاتب التي نجم عنها إصابات 
55هادرة للوقت

186إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالعمل في المستودعات أو المكاتب

923إجمالي عدد األيام الضائعة بسبب الحوادث المرتبطة بالعمل في المستودعات أو المكاتب

مؤشرات الصحة والسامة
سجلت أرامكس 7.74 إصابة هادرة للوقت لكل مليون ساعة عمل خالل 7.74 معدل تكرار اإلصابات الهادرة للوقت

العام الماضي
معدل الحوادث الناجم عنها إصابات هادرة 

للوقت
سجلت أرامكس 0.66 حادثة هادرة للوقت لكل مئة موظف0.66

أدت كل إصابة هادرة للوقت إلى تعطل عن العمل بمتوسط 17.27 17.27معدل الشدة
يومًا

لكل 100 موظف، تعرض 1.55 موظف إلصابات هادرة للوقت1.55 معدل اإلصابات الهادرة للوقت
سجلت أرامكس 6.93 يومًا مهدورًا نتيجة أعطال المركبات لكل 6.93معدل األيام المهدورة للمركبات

مليون شحنة
معدل األيام الضائعة نتيجة الحوادث المرتبطة 

بالعمل في المستودعات أو المكاتب
سجلت أرامكس 6.92 يومًا مهدورًا نتيجة حوادث مرتبطة بالعمل 6.92

في المستودعات أو المكاتب لكل مليون شحنة
سجلت أرامكس 13.85 يومًا مهدورًا لكل مليون شحنة13.85معدل األيام المهدورة 

سجلت أرامكس 7.26 حادًثا لكل مليون شحنة7.26الحوادث لكل مليون شحنة

403-9, 403-10, 414-1   
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األمن

يقــدم نظــام إدارة األمــن الخــاص بالشــركة الدعــم لهــا لضمــان حمايــة أصولهــا وأصــول شــركائها 
وعمالئهــا. وكان 2021 عامًــا حافــاًل بالتحديــات األمنيــة لسلســلة التوريــد، وال ســيما فيمــا يتعلــق 
ــت  ــي 2020، أضاف ــا ف ــم تعيينه ــي ت ــوارد الت ــب الم ــى جان ــحنها. وإل ــل ش ــع قب ــص البضائ ــات فح بعملي
وظائــف الصحــة والســالمة واألمــن مــوارد مخصصــة عنــد الحاجــة. وضمــت عمليــات الشــركة فــي شــمالي 
وغربــي أفريقيــا مــدراء جــدد لعمليــات الصحــة والســالمة واألمــن، إضافــة إلــى أعضــاء جــدد إلــى عمليــات 
ــرى  ــع أخ ــتهداف مواق ــا واس ــعة فريقن ــي توس ــتمرار ف ــي 2022 لالس ــط ف ــيا. ونخط ــي آس ــركة ف الش

ــة. ــادة المــوارد المؤهل ــى زي ــاج فيهــا الشــركات إل تحت

وشــهدت أنظمــة األمــن كذلــك تغييــرات كبيــرة، وقــام عــدد مــن مواقعنــا بتحديــث األنظمــة المتقادمــة 
بتقنيــة جديــدة تتيــح لفريــق األمــن والعمليــات التحكــم بشــكل أفضــل بالجوانــب األمنيــة. وتــم توزيــع 
ــحنات،  ــص الش ــدرات فح ــز ق ــورة لتعزي ــة الخط ــدول عالي ــي ال ــينية ف ــعة الس ــح باألش ــدة للمس آالت جدي
 )FSR( ــن الشــحن ــات تأمي ــث خــالل 2022. ودُمجــت متطلب ــق هــذا التحدي وتخطــط مواقــع أخــرى لتطبي
الصــادرة عــن جمعيــة حمايــة األصــول المنقولــة )TAPA( علــى أكمــل وجــه، مــع تجديــد عــدد أكبــر مــن 
المواقــع لشــهاداتهم الحاليــة، كمــا تواصــل الشــركة دعــم برنامــج االعتمــاد الذاتــي للمســتوى الثالــث 
ــة )TAPA FSR – C(، فيمــا  مــن متطلبــات أمــن المنشــآت الصــادرة عــن جمعيــة حمايــة األصــول المنقول

تخطــط مزيــد مــن مرافــق الشــركة الحصــول علــى الشــهادة فــي 2022.

كمــا أجرينــا تقييمــا مفصــال للمخاطــر األمنيــة فــي أكثــر مــن 115 مــن مرافــق الشــركة فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ للكشــف 
عــن الثغــرات عاليــة المخاطــر فــي كّل منهــا ومشــاركة النتائــج مــع اإلدارة التنفيذيــة. ونخطــط إلطــالق تقييــم المخاطــر 

األمنيــة الســنوي فــي جميــع مرافقنــا حــول العالــم ومعالجــة النتائــج باالســتفادة مــن أداة )ريســكونيكت( الجديــدة.

ويشــكل أمــن عمليــات النقــل مجــال تركيــز رئيــس للشــركة فــي عــام 2022، إذ تخطــط الشــركة لتزويــد جميــع مركبــات 
الشــحن لديهــا فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بأجهــزة تحديــد المواقــع. 

ونخطط لمواصلة االستفادة من هذا الزخم خالل 2022 من خالل األهداف اآلتية:
إجراء التقييم العالمي لألمن في جميع مواقعنا ومرافقنا	 
زيــادة قــدرات فحــص الشــحنات فــي مرافقنــا فــي الــدول عاليــة الخطــورة وتحديــث التقنيــات القديمــة المســتخدمة 	 

فيها
زيادة اإلبالغ عن الحوادث األمنية باالستفادة من أداة )ريسكونيكت إي إتش إس( الجديدة.	 

الجمعيات والشهادات

عدد الجهات الحاصلة نوع شهادة آيزو
على الشهادة

النسبة المئوية لشهادات 
آيزو من أصل 45

النسبة المئوية لشهادات 
آيزو من أصل 68

900127%60%40

1400118%40%26

4500115%33%22

2-28

العضويات

تعـد أرامكـس وكـيال معتمدا من االتحاد الدولي االتحاد الدولي للنقل الجوي )IATA(الشحن الجوي
CODE/( )للنقل الجوي وتحمـل أالرقـام الخاصـة

CASS( فـي الجزائـر، البحريـن، 
بنغالديــش، كنــدا، الصيــن، قبــرص، جمهوريــة 

التشــيك، مصــر، إثيوبيـا، فرنسـا، ألمانيـا، غانـا، الهنـد، 
إندونيسـيا، إيـران، العـراق، إيرلنــدا، األردن، الكويــت، 
لبنــان، ليبيــا، مالطــا، موريشــيوس، المغــرب، نيبــال، 

هولنــدا، عمــان، قطــر، المملكــة العربيــة 
الســعودية، شــنغهاي، ســنغافورة، ســلوفاكيا، 

ســيريالنكا، السـودان، سويسـرا، سـوريا، تركيـا، 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة، المملكــة المتحــدة، 

 الواليــات المتحــدة أالمريكيــة وفيتنــام.
وتعتبــر بعــض المحطــات الرئيســة بمثابــة أعضــاء 

فردييــن، فــي حيــن ال تــزال المحطــات المتبقيــة 
فــي خضــم عمليــة الحصــول علــى االعتمــاد مــن 

قبــل االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي

عضوالجمعية الدولية للشحن الجوي )TIACA(العمليات اللوجستية والبرية

مؤسساالتحاد الدولي لوسطاء الشحن )FIATA(إكسبريس

رئيساالتحاد الدولي للشحن )WFA(تحسين األعمال

عضونقابة وكاء الشحناألمن

عضوفينكسالبيئة

عضومجموعة اللوجستيات وسلسلة اإلمداداتأخرى

  )GDA( مؤسسالشبكة العالمية لتحالف التوزيع العالمي

عضو جمعية التوصيل السريع والخدمات اللوجستية

)BDI( عضو مسجل لدى المعهد الريطاني للمعاير

عضوجمعية حاية األصول المنقولة

Transportation Security Association )TSA( – USAعضو

»برنامج الشراكة التجارية الجمركية ضد اإلرهاب )C9( - الواليات 
المتحدة األمريكية / دائرة الجمارك«

عضو 

أرامكس هي ناقل جوي غير مباشروزارة النقل )DFT(- المملكة المتحدة

)AFED( هما وكالتان مسجلتانالمنتدى العربي للبيئة والتنمية )Priority(و )TwoWay( شركتا

عضوشركة كامكو الستثار وساطة - الواليات المتحدة األمريكية

عضوABANA: جمعية المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية

MCAA: Messenger Courier Association of Americaعضو
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عملية إعداد
التقارير



عملية إعداد التقارير

2-2, 2-4, 3-1

تُعــد هــذه الوثيقــة النســخة الثانيــة عشــرة مــن تقريــر أرامكــس المتكامــل والنســخة السادســة عشــرة 
ــاملة  ــة الش ــات الوثيق ــر بمتطلب ــذا التقري ــزم ه ــس. ويلت ــن أرامك ــنوي م ــتدامة الس ــر االس ــن تقري م
لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )GRI( ومعاييــر المجلــس الدولــي إلعــداد التقاريــر 

.)IIR( المتكاملــة

تحديد القضايا ذات األولوية

تُحدد القضايا ذات األولوية لدينا من خالل منهجية دقيقة وعملية، قائمة على فهم ثالثة جوانب رئيسة:

عملياتنا ومدى تأثيرها. 1
مشاركة الجهات المعنية ومعرفة رأيها . 2
استراتيجية االستدامة وسياقها . 3

و باســتخدام هــذه الجوانــب الثالثــة والتفاعــل بينهــا، نتمكــن مــن تحديــد العناصــر الجوهريــة وإعــداد تقاريــر منهجيــة 
عنهــا، ووضــع الحــدود المناســبة لعمليــة إعــداد التقاريــر الخاصــة بنــا. وتتيــح لنــا هــذه العمليــة جمــع تفاصيــل البيانــات 
ــة  ــات والبيئ ــى المجتمع ــا عل ــة بن ــة الخاص ــد القيم ــطة تولي ــر أنش ــدى تأثي ــم م ــن فه ــك م ــد ذل ــا بع ــي تُمّكنن ــة الت كاف
وتحديدهــا. ويتيــح لنــا ذلــك مواصلــة االســتجابة والتفاعــل مــع مجتمعاتنــا والجهــات المعنيــة لدينــا، فضــال عــن تحقيــق 

عائــدات ماليــة مســتدامة، مــع وضــع توليــد القيمــة المميــزة علــى المدييــن القصيــر والطويــل فــي االعتبــار.

ــب  ــف جوان ــاملة لمختل ــة الش ــن التغطي ــزة تضم ــة ومرك ــر قوي ــداد تقاري ــة إع ــع عملي ــن نتب ونح
عملياتنــا وتقنياتنــا اإلداريــة، وأنشــطة االســتدامة وإجراءاتها. وتمدنــا هــذه العمليــة بــاألدوات 
ــواع  ــر األن ــا عب ــها وتحويله ــة واقتباس ــد القيم ــي تولي ــا ف ــر عملياتن ــدى تأثي ــاس م ــة لقي الازم
الســتة لــرأس مــال الشــركة مــع ضمــان مراقبــة ذلــك. وتواصــل أرامكــس صقــل أدواتهــا الدقيقــة 
وتحســينها؛ لمراقبــة العمليــات وتحســينها، والحــد مــن المخاطــر، والحفــاظ علــى الصحــة 

ــة. ــة والبيئي المجتمعي
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تتيــح لنــا منهجيتنــا إثــراء رأس مالنــا البشــري، والفكــري، واالصطناعــي، والمــادي، وتنميتــه، مــع ضمــان الحفــاظ علــى رأس 
المــال الطبيعــي وحمايتــه، وبنــاء رأس المــال االجتماعــي القائــم علــى العالقــات فــي المجتمعــات علــى نطــاق واســع. 
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول أنشــطة مشــاركة الجهــات المعنيــة، يرجــى الرجــوع إلــى قســم تفعيــل مشــاركة أصحــاب 

المصلحــة فــي الصفحــة 65.

نحــرص دائمــا علــى تقييــم أنظمتنــا وعملياتنــا وثقافتنــا المؤسســية وتحســينها، مــع اتبــاع منهجيــة متكاملــة؛ لتحقيــق 
االســتدامة ممــا يقلــل مــن التأثيــرات الســلبية ويســاهم مســاهمة إيجابيــة فــي التنميــة المســتدامة.

وبعــد تحديــد الجوانــب الجوهريــة، نعمــل علــى تقييــم حــدود كل جانــب مــن هــذه الجوانــب مــن خــالل تخطيــط عملياتنــا 
ــا  ــذه القضاي ــول ه ــة ح ــل إضافي ــى تفاصي ــالع عل ــن االط ــه. يمك ــة علي ــار المترتب ــب واآلث ــذه الجوان ــن ه ــع كل م وموق

والحــدود فــي الصفحــة 15. 

وبالنســبة للجوانــب الداخليــة التــي تتعلــق بعملياتنــا، تشــمل الحــدود جميــع الكيانــات فــي موقعنــا الجغرافــي، باســتثناء 
االمتيــازات التــي نمنحهــا. وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات الماليــة المعروضــة تتضمــن عائداتنــا مــن االمتيــازات، إال أنهــا ال 
تتضمــن بيانــات المــوارد البشــرية أو االنبعاثــات. وتنطبــق حــدود الجوانــب الخارجيــة، المتعلقــة بالجوانــب الواقعــة داخــل 

أو خــارج عملياتنــا، علــى امتــداد جميــع المواقــع الجغرافيــة التــي نعمــل فيهــا.

ضمان الجودة في عملية إعداد تقرير االستدامة

ســعيا منــا للحفــاظ علــى جــودة تقاريرنــا، نســتخدم مزيجــا من مبــادئ المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )GRI( والمجلس 
الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة )IIR( لتحديــد الجــودة ويشــمل ذلك:

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

التــوازن: حافظنــا علــى التــوازن فــي تقاريرنــا مــن خــالل تقييــم أدائنــا اعتمــادا علــى الجوانــب الماديــة الملموســة 	 
ــينات  ــى تحس ــة إل ــزال بحاج ــي ال ت ــاالت الت ــال المج ــي، دون إغف ــا اإليجاب ــرز أداءن ــي تب ــتقبلية الت ــداف المس واأله

ــم. ــة وإعــادة التقيي إضافي
ــداد 	  ــة إلع ــادرة العالمي ــر المب ــوالت مؤش ــزام ببروتوك ــع االلت ــنوي، م ــاس س ــى أس ــا عل ــا بياناتن ــة: قدمن المقارن

ــنوات.  ــف الس ــي مختل ــة ف ــب الرئيس ــي الجوان ــا ف ــة أدائن ــك مقارن ــا ذل ــاح لن ــد أت ــا، وق ــك مالئم ــا كان ذل ــر، حيثم التقاري
الدقــة: نســعى إلــى تحقيــق أعلــى درجــات الدقــة فــي عمليــة تقديــم البيانــات والوصــول إليهــا، وحددنــا تحديــدا 	 

واضحــا المجــاالت التــي تدخلــت فيهــا التقديــرات أو تلــك التــي خضعــت لقيــود معينــة فيمــا يتعلــق باألرقــام 
ــورة. المنش

التوقيت: نلتزم بإصدار تقارير األداء في مجال االستدامة على أساس سنوي.	 
الوضــوح: حرصنــا فــي هــذا التقريــر علــى مقارنــة أدائنــا الفعلــي ومشــاريعنا المتعلقــة باالســتدامة وشــرحها. كمــا 	 

نقيــس مســتوى تقدمنــا الســنوي مقابــل األهــداف التــي نصــت عليهــا تقاريرنــا الســابقة.
المصداقية: خضع هذا التقرير للتدقيق من قبل طرف خارجي وفق المحددات التي نص عليها بيان التأكيد.	 

المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة 

حافظنا، في تقريرنا، على تركيز استراتيجي وتوجه مستقبلي واضح فيما يتعلق بعملياتنا وأنشطتنا 	 
ــا علــى التأكــد مــن اتصــال المعلومــات اتصــاال واضحــا عــن طريــق تســليط الضــوء علــى آليــات توليــد القيمــة 	  عملن

ــات المرتبطــة بهــا. ــرأس المــال والديناميكي ــواع الســتة ل ــراز األن ــا وأنشــطتنا كافــة، وإب علــى مســتوى عملياتن
نحتفــظ بعاقــات قويــة ومفتوحــة مــع الجهــات المعنيــة، عبــر االســتفادة مــن آرائهــم واقتراحاتهــم باعتبارهــا 	 

إحــدى العناصــر الرئيســة للجوانــب الجوهريــة فــي هــذا التقريــر، ومــن خــالل وضــع خطــة لتوزيــع هــذا التقريــر إلــى 
الجهــات المعنيــة، متضمنــا المعلومــات عــن عملياتنــا وأنشــطتنا كافــة. 

تأكدنا من وضع الجوانب الجوهرية في االعتبار عبر تقييم األولويات والجوانب المادية. 	 
ــي 	  ــى األماكــن الت ــة، ونُشــير، كلمــا أمكــن، إل ــالغ عــن المســائل الجوهري ــة، نقــوم فقــط باإلب ــى الدق وحرصــا عل

ــد مــن المعلومــات فيهــا. ــى مزي ــور عل يمكــن العث
نحــن نعتمــد علــى آليــات متنوعــة مثــل األنظمــة الفعالــة إلعــداد التقاريــر الداخليــة، والمشــاركة المناســبة للجهــات 	 

المعنيــة، إضافــة إلــى الضمــان الخارجــي المســتقل لتعزيــز موثوقيــة واكتمــال تقريرنــا.
ــادرة 	  ــر المب ــوالت مؤش ــزام ببروتوك ــع االلت ــنوي، م ــاس س ــى أس ــا عل ــا بياناتن ــة: قدمن ــة المقارن ــاق وقابلي االتس

العالميــة إلعــداد التقاريــر، حيثمــا كان ذلــك مالئمــا، وقــد أتــاح لنــا ذلــك مقارنــة أدائنــا فــي الجوانــب الرئيســة فــي 
مختلــف الســنوات. كمــا حرصنــا فــي هــذا التقريــر علــى توضيــح أدائنــا الفعلــي ومشــاريعنا المتعلقــة باالســتدامة 

ــا الســابقة. ــا الســنوي مقابــل األهــداف التــي تضمنتهــا تقاريرن وشــرحها. كمــا نقيــس مســتوى تقدمن

قياس انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتنا وإدارتها:

يمثــل هــذا التقريــر العــام العاشــر علــى التوالــي الــذي يشــهد إعدادنــا لتقاريــر ســنوية حــول انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
ــا. ويمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل المتعلقــة بانبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن  الناتجــة عــن عملياتن
عملياتنــا فــي الصفحــة رقــم 51،50. ومــن خــالل قيــاس بصمتنــا الكربونيــة وحســابها نكــون قد التزمنــا بمبــادئ بروتوكول 
الغــازات الدفيئــة، التــي وظفهــا مجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة، ومعهــد المــوارد العالمــي. كمــا نســتفيد 

مــن منهجيــة مراقبــة تشــغيلية لقيــاس انبعاثاتنــا.

حــدود إعــداد التقريــر: مــا لــم ينــص التقريــر علــى خــالف ذلــك، فــإن البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر تغطــي عملياتنــا 
جميعهــا فــي كافــة المناطــق الجغرافيــة ذات الصلــة. ويســتثنى مــن ذلــك عمليــات الــوكالء الحاصليــن علــى امتيازاتنــا.

وتتضمــن البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا التقريــر العائــدات المحققــة مــن عمليــات أصحــاب االمتيــاز، ولكنهــا تســتثني 
بيانــات المــوارد البشــرية أو االنبعاثــات الناتجــة عــن أصحــاب االمتيــازات.

ــود: بصفتهــا شــركة تعتمــد علــى تشــغيل األصــول الخفيفــة، تســتعين أرامكــس فــي عملياتهــا بمــزودي خدمــات  القي
النقــل، مثــل شــركات الطيــران، والخطــوط البحريــة، وشــركات تأجيــر المركبــات. كمــا أننــا نتعاقــد مــع شــركات محليــة مــن 

الباطــن لتأميــن خدمــات اســتالم الطــرود الســريعة وتوصيلهــا فــي بعــض األســواق، وخاصــة فــي الهنــد.

ــى  ــى االعتمــاد عل ــًا مــا نضطــر إل ــا غالب ــا، إال أنن ــز مرونتن ــى الرغــم مــن أن نمــوذج األعمــال هــذا يســهم فــي تعزي وعل
التقديــرات والبيانــات المقدمــة مــن قبــل المورديــن والمتعلقــة بانبعاثــات الغــازات الدفيئــة ضمــن النطــاق الثالــث، الــذي 
يمثــل االنبعاثــات التــي تحــدث خــارج شــركتنا كنتيجــة مباشــرة لعملياتنــا. ونتيجــة لذلــك، غالبــا مــا تكــون حســاباتنا مقيــدة 
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ــات  ــع البيان ــة جمي ــان دق ــركائنا لضم ــا وش ــع موردين ــتمرار م ــل باس ــا نعم ــا، إال أنن ــل موردين ــن قب ــة م ــات المقدم بالبيان
ــا.  ــين كفاءته ــا وتحس ــجلة واكتماله المس

وفــي الوقــت الحالــي، تشــمل حســاباتنا المتعلقــة باســتهالك الوقــود )الــذي تنتــج عنــه االنبعاثــات( إجمالــي كميــة الوقود 
المســتخدم فــي مركباتنــا المملوكــة والمســتأجرة فقط.

أســاليب قيــاس البيانــات: مــا لــم ينــص التقريــر علــى خــالف ذلــك، فــإن المؤشــرات توفــر تغطيــة شــاملة خاضعــة لحــدود 
إعــداد التقريــر والقيــود المبيّنــة أعــاله.

ونســعى إلــى تقديــم بيانــات دقيقــة وشــاملة؛ ولذلــك نعتمــد مختلــف الضوابــط وأنظمــة البيانــات وأنظمــة اإلدارة 
ــرات.  ــالف المؤش ــب اخت ــة بحس ــتوى الدق ــف مس ــد يختل ــا، ق ــي نبذله ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ ــن وعل ــا. ولك جميعه

قــد تعتمــد عمليــة قيــاس البيانــات علــى مســتوى معيــن مــن التقديــر. وقــد حرصنــا علــى تقديــم تفســيرات ألي تقديــرات 
توصلنــا إليهــا، بمــا فــي ذلــك مســتوى الدقــة والمنهــج المتبــع فــي جمــع البيانــات المســتخدم للوصــول إلــى المؤشــر ذي 

الصلــة.

تقييم التقارير وقياس دقتها

ــا عــام  نحــرص دومــا علــى تقييــم تدابيــر االســتدامة وإعــداد التقاريــر لضمــان شــفافيتها وقوتهــا وشــموليتها. وأجرين
2021 تقييمــا لتقاريرنــا الســابقة مــن حيــث المســؤولية البيئيــة، واالجتماعيــة، وحوكمــة الشــركات باالســتعانة بأطــراف 
ــة.  ــا الداخلي ــن عملياتن ــا م ــا انطالًق ــي نتبعه ــتدامة الت ــى ممارســات االس ــي عل ــي وعمل ــين هيكل ــراء تحس ــة، إلج خارجي
وتدخــل عمليــات التقييــم هــذه فــي إطــار التقاريــر التــي نعدهــا ونجريهــا إجــراًء دوريا للكشــف عــن أي ثغــرات ومعالجتها.

*ال توجد تغييرات أو إعادة صياغة ألساليب إعداد التقارير 

بيان حول منهجيات اإلدارة

ــال  ــرأس م ــتة ل ــواع الس ــتوى األن ــى مس ــة عل ــة إيجابي ــة وبيئي ــة واجتماعي ــج اقتصادي ــل نتائ ــق أفض ــؤولية تحقي إن مس
ــع  ــس اإلدارة م ــى مجل ــواًل إل ــركة وص ــي الش ــم ف ــن جميعه ــق الموظفي ــى عات ــتركة عل ــؤولية مش ــي مس ــركة ه الش
اختــالف نطــاق هــذه المســؤولية مــن حيــث العمليــات الداخليــة ومناطــق التأثيــر الخارجيــة فــي سلســلة القيمــة لدينــا فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 

ونتعامــل مــع المســائل االقتصاديــة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي، والمديــر المالــي التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للعمليــات 
ــن  ــتدامة تتضم ــة ومس ــة أخالقي ــك بطريق ــال، وذل ــر واالمتث ــؤون المخاط ــس ش ــة، ورئي ــؤون القانوني ــس للش ــب الرئي ونائ
ــي  ــاد )PACI( الت ــة الفس ــراكة لمكافح ــادرة الش ــو مب ــة، نح ــة الرئيس ــة والدولي ــريعات الوطني ــد والتش ــال للقواع االمتث
تُنظــم كجــزء مــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي، وقانــون مكافحــة الرشــوة فــي المملكــة المتحــدة، وقانــون ممارســات 
ــة، واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن  ــات المتحــدة، ومنظمــة العمــل الدولي ــة فــي الوالي الفســاد الخارجي

األمــم المتحــدة، وغيرهــا مــن القوانيــن الدوليــة والمحليــة األخــرى. 

ــذي  ــى رســالة الرئيــس التنفي ــا لعــام 2022، يرجــى االطــالع عل ــة وتوقعاتن ــا المالي ــد مــن المعلومــات حــول أهدافن لمزي
ــالغ  ــام اإلب ــل نظ ــم مث ــات التظل ــول آلي ــات ح ــن المعلوم ــد م ــى المزي ــالع عل ــًا االط ــن أيض ــم 8. ويمك ــة رق ــي الصفح ف
عــن المخالفــات فــي الصفحــة رقــم 56. وتحــرص أرامكــس علــى إبــداء العنايــة الفائقــة للمســائل االجتماعيــة والبيئيــة 

ــة.  ــة الداخلي ــق الربحي ــى تحقي ــا عل ــل حرصه ــًا مث ــة، تمام ــة الخارجي واالقتصادي

وتُــدار اآلثــار االجتماعيــة الداخليــة علــى مســتوى القــوى العاملــة ورأس المــال البشــري مــن قبــل رئيــس المــوارد البشــرية، 
باالســتناد إلــى مدونــة قواعــد الســلوك وسياســات المــوارد البشــرية التــي تحكــم مجــاالت مثــل المســاواة فــي األجــور 
ــي.  ــاوض الجماع ــي التف ــق ف ــا الح ــح موظفين ــري، ومن ــل القس ــة العم ــوع ومكافح ــة التن ــال، وحماي ــاء والرج ــن النس بي
ونضمــن احتــرام حقــوق اإلنســان والموظفيــن أيضــًا عبــر االلتــزام التــام بجميــع المعاييــر والقواعــد المحليــة والدوليــة، 
والتحقــق مــن امتثالنــا لهــا مــن خــالل تكليــف مدققيــن خارجيــن إلجــراء عمليــات تقييــم التأثيــر لضمــان مواءمــة السياســات 

والممارســات العمليــة علــى حــدٍ ســواء.

وبإشــراف مــن لجنــة االســتدامة التابعــة لمجلــس اإلدارة، يتولــى الرئيــس التنفيــذي لالســتدامة إدارة مشــاريع االســتدامة 
ــة والبيئيــة  ــة الخارجي ــرات اإليجابيــة علــى المجــاالت االجتماعي ــز التأثي ــرات الســلبية، وتعزي ــى الحــد مــن التأثي الهادفــة إل

واالقتصاديــة الخارجيــة المرتبطــة بأعمــال أرامكــس. 

وتعمل هذه الجوانب على بناء رأس المال االجتماعي القائم على العالقات وكذلك رأس المال الطبيعي.

وتستند هذه المشاريع إلى أربع ركائز:
1. الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي

2. تعليم الشباب وتمكينهم 
3 ريادة األعمال

ولتوليــد القيمــة فــي رأس المــال االجتماعــي القائــم علــى العالقــات فــي مجتمعاتنــا، فإننــا نخصــص ســنويًا نســبة 1% مــن 
أرباحنــا قبــل اقتطــاع الضرائــب لإلنفــاق علــى مشــاريع االســتدامة علــى امتــداد شــبكة عملياتنــا. وتشــمل هــذه المشــاريع 
برنامــج دعــم الشــركات الناشــئة، الــذي يدعــم الشــركات الناشــئة المبتكــرة، ويســاعد علــى تســريع وتيــرة التنميــة فــي 
مجتمعاتهــم. كمــا ندعــم موظفينــا ونرعاهــم فــي األنشــطة الرياضيــة لتشــجيع المحافظــة علــى اللياقــة البدنيــة، ورفــع 
الــروح المعنويــة عبــر الشــركة. كمــا نقــوم بتأســيس شــراكات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن المنظمــات 
ــة  ــا وتلبي ــة مجتمعاتن ــي تنمي ــاعدة ف ــة للمس ــاريع المجتمعي ــتدامة والمش ــاريع االس ــي مش ــي ف ــه االجتماع ذات التوج

احتياجاتهــا، مــع العلــم أن هــذه الشــراكات تكــون دائمًــا بعيــدة عــن الطابــع السياســي والدينــي. 

ولمزيد من المعلومات حول االستدامة وأهدافها، يرجى االطالع على الصفحة رقم 45.

ــا،  ــى العالقــات فــي مجتمعاتن ــم عل ــد القيمــة فــي رأس المــال االجتماعــي القائ بهــدف تولي
ــاريع  ــى مش ــاق عل ــب لإلنف ــاع الضرائ ــل اقتط ــا قب ــن أرباحن ــبة 1% م ــنويا نس ــص س ــا نخص فإنن
ــة  ــة الفائق ــداء العناي ــى إب ــس عل ــرص أرامك ــا. تح ــبكة عملياتن ــداد ش ــى امت ــتدامة عل االس
ــة  ــق الربحي ــى تحقي ــا عل ــل حرصه ــة، مث ــة الخارجي ــة واالقتصادي ــة والبيئي ــائل االجتماعي للمس

ــة. الداخلي
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وتشــمل مبادراتنــا البيئيــة الفعالــة إجــراءات للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة واســتهالك الطاقــة ومــواد التغليــف 
والنفايــات الناجمــة عــن عملياتنــا، وكذلــك توظيــف شــهادة الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة )LEED( وأنظمــة 
اإلدارة البيئيــة )ISO 14001( ضمــن مرافقنــا. وتقلــل هــذه المبــادرات مــن حجــم القيمــة الواجــب اســتخراجها مــن رأس 
ــة،  ــك علــى سياســة أرامكــس البيئي ــر المتجــدد؛ حيــث نرتكــز فــي ذل المــال الطبيعــي وخاصــة رأس المــال الطبيعــي غي
ــى توســعة نطــاق اســتخدام الطاقــة المتجــددة  ــك، نعمــل عل ــى ذل ــا. إضافــة إل وسياســة الشــراء المســؤولة اجتماعيً
وتوليدهــا، مثــل توليــد الطاقــة الشمســية، وشــحن أســطولنا المتنامــي مــن المركبــات الكهربائيــة الخاليــة مــن االنبعاثات. 

وانطالًقــا مــن نجاحنــا فــي عــام 2019 فــي تحقيــق هدفنــا المتمثــل بخفــض معــدل االنبعاثــات الكربونيــة لــكل شــحنة 
ــا التشــغيلية بنســبة 20%. ويمكــن  ــة لعملياتن ــات الكربوني ــزم بخفــض االنبعاث ــا نلت بواقــع 20% بحلــول عــام 2020، فإنن
توجيــه جميــع الشــكاوى المتعلقــة بالمســائل البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــالل نظــام اإلبــالغ عــن المخالفــات 

الخــاص بنــا، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

سياسة اإلباغ عن المخالفات

تعتمــد أرامكــس سياســة لإلبــالغ عــن المخالفــات وحــاالت الغــش والتظلمــات المتعلقــة بميثــاق قواعــد الســلوك واألداء 
ــال  ــن والعم ــا إلدارة والموظفي ــاًل إرشــاديا متكام ــة دلي ــذه السياس ــد مّ ه ــركة، إذ تق ــي الش ــي ف ــي والبيئ االجتماع

وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة.

ونشــجع كافــة موظفينــا والجهــات المعنيــة علــى اســتخدام هــذا النظــام لإلبــاغ عــن المخالفــات، ونحــرص علــى 
ــة  ــاغ عــن المخــاوف والشــكاوى الخارجي ــى النظــام. ولإلب ــه مــن الوصــول إل ــب الكافــي وتمكين ــى التدري حصولهــم عل

Microsoft Fresh .Services والداخليــة، يمكــن التواصــل عبــر بريــد إلكترونــي يعتمــد علــى أداة

إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن المبلغيــن عــن المخالفــات االســتفادة مــن خيــار اإلبــاغ دون الكشــف عــن هويتهــم باســتخدام 
ــواردة بأعلــى مســتويات الســرية.  ــر ال ــع التقاري ــل للتحديــد. وســيتم التعامــل مــع جمي ــر قاب ــد إلكترونــي غي ــوان بري عن
وتحــرص إدارة المخاطــر واالمتثــال علــى ضمــان التعامــل مــع الحــاالت المبلــغ عنهــا فــي نظــام اإلبــاغ عــن المخالفــات لــدى 
أرامكــس وفــق الطريقــة الصحيحــة وفــي الوقــت المناســب. ويحقــق فــي كل حالــة، ويتضمــن ذلــك تقديــم تقريــر موجــز 
عــن المخالفــات بشــكٍل ربــع ســنوي إلــى لجنــة التدقيــق ليتــم التحقيــق فيهــا كجــزء مــن تقريــر المخاطــر. كمــا يتــم إجراء 
تحقيقــات م خُصصــة مــن قبــل فريــق المخاطــر واالمتثــال، حيــث يتــم تحديــد حــاالت الفســاد أو االحتيــال أو عــدم االمتثــال 

المحتملــة واإلبــاغ عنهــا خــارج نظــام اإلبــاغ عــن المخالفــات
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ندوات أرامكس
حول مشاركة الجهات المعنية

لعام 2021
تقرير موحد



الجهات المعنية الخارجية

محطة الرياضمحطة دبي

طيران اإلمارات	 
الخطوط السعودية	 
الخطوط التركية	 
االتحاد للطيران	 
الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم	 
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية - منظمة غير ربحية 	 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين - 	 

منظمة غير ربحية
أزاديا	 
لوريال	 
أديداس - جهة جديدة	 
مجموعة ماجد الفطيم القابضة المحدودة	 
مجموعة الشايع	 
مصنع أسمنت العين -شركة أركان لمواد البناء - مصنع 	 

نحاس
اتصاالت	 
شركة يوروستار لتأجير السيارات ذ.م.م	 
شركة إمريل للخدمات	 
شركة المنارة لخدمات التأمين	 
مجموعة دبي القابضة	 
دو )شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة(	 
مجموعة الندمارك	 

شركة أفكار للخدمات اللوجستية	 
شركة االتصاالت السعودية	 
بدجت لتأجير السيارات	 
هانيويل	 
الخطوط الثابتة	 
بنك االستثمار السعودي	  بنك الرياض 
سامسونج	 
السيف غاليري	 
سالسة	 
ابونيان 	 
مجموعة الندمارك	 

النطاق والمنهجية
1

1.1. النطاق والمنهجية

انطلقــت الندوتــان فــي دبــي والمملكــة العربيــة الســعودية بمشــاركة مــدراء المحطــات الذيــن عرضــوا أهــداف النــدوة 
وقدمــوا بعــض المبــادرات الرئيســة التــي نفذتهــا أرامكــس علــى مــر الســنين )مــع مشــاريع ومســاهمات محــددة فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية(، بعدهــا قــدم الرئيــس التنفيــذي لالســتدامة فــي أرامكــس 
موجــزًا   عــن اســتراتيجيات ومبــادرات االســتدامة فــي المنطقــة. قــدم الرئيــس التنفيــذي لالســتدامة معلومــات عــن 
مبــادرات، مثــل مبــادرة رواد التــي ُأطلقــت فــي عــام 2005 وتعمــل حاليًــا فــي األردن وفلســطين ولبنــان ومصــر. تهــدف 
هــذه المبــادرة إلــى تزويــد الشــباب بفــرص لتحســين مهاراتهــم فــي مجــال إدارة األعمــال مــن خــالل دورات تكنولوجيــا 

ــة الســيرة الذاتيــة ومقابــالت العمــل.  ــات العمــل وكتاب المعلومــات واللغــة اإلنجليزيــة وأخالقي

تألفت ندوات مشاركة الجهات المعنية من ثاثة أنواع من الجلسات:

2.1. الجهات المعنية

تألفــت مجموعــات الجهــات المعنيــة التــي حضــرت الجلســات مــن موظفــي أرامكــس، وعمالئهــا، ومورديهــا، والجهــات 
الحكوميــة، وممثليــن عــن المجتمعــات المحليــة. وشــهدت النــدوات حضــور 64 جهــة معنيــة.

الجهات المعنية الداخلية
الموظفــون: شــهدت النــدوة حضــور مجموعــة متنوعــة مــن الموظفيــن مــن مختلــف المســتويات واألقســام مــن 
محطتــي دبــي والريــاض. وضمــت مجموعــة االســتبيان 10 موظفيــن مــن محطــة دبــي و13 موظًفــا مــن محطــة 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــس ف ــي أرامك ــن ممثل ــد م ــم العدي ــك، انض ــى ذل ــة  إل ــاث. إضاف ــور واإلن ــن الذك ــاض م الري

وشــمال أفريقيــا إلــى النــدوة الجماعيــة.

جُمعــت آراء الجهــات المعنيــة حــول مشــاريع األعمــال واالســتدامة فــي أرامكس،مــن ندوتــي دبــي والمملكــة العربيــة 
الســعودية وتوثيقهــا فــي هــذا التقريــر.

1. الندوات الجماعية للجهات الداخلية والخارجية
تعريــف الجهــات المعنيــة بأبــرز المواضيــع مثــل جهــود أرامكــس فــي مجــال االســتدامة وعمليــة تحديــد الجوانب 

الجوهريــة واالتجاهــات والمخاطــر الرئيســة لقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية ومــا إلــى ذلك.

2. الندوات الفرعية للجهات الداخلية والخارجية

ــن، العمــالء، المورديــن( حــول  ــة )الموظفي المشــاركة فــي جلســات حواريــة معمّقــة مــع كل مجموعــة فرعي
ــاءة. ــات واآلراء البن جهــود االســتدامة فــي أرامكــس وجمــع التوصي

3. الجلسات المخصصة للموظفين

تــم جمــع آراء الجهــات المعنيــة حــول مشــاريع األعمــال واالســتدامة فــي أرامكــس مــن ندوتــي دبــي والمملكــة 
العربيــة الســعودية وتوثيقهــا فــي هــذا التقرير. 
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الملخص التنفيذي
2

يوضــح الشــكل أدنــاه النقــاط الرئيســة بنــاًء علــى مالحظــات الجهــات المعنيــة خــالل جلســات المشــاركة. وقدمــت الجهــات 
المعنيــة الداخليــة والخارجيــة فــي أرامكــس آراءهــا ومالحظاتهــا حــول اســتراتيجية ومبــادرات االســتدامة فــي الشــركة، 

واســتدامتها البيئيــة وتأثيرهــا االجتماعــي.

أرامكس:
وصفت الجهات المعنية أرامكس بـ:

عالمية، موثوقة، ملتزمة وغير مسبوقة في السوق	 
احترافية مع تركيز خاص على النمو والتوسع وريادية على مستوى المنطقة	 
عالمة ريادية ومزود حلول ممتاز	 

استراتيجية االستدامة:
وصفت الجهات المعنية استراتيجية االستدامة الخاصة بأرامكس بأنها:

متوافقة مع الرؤية واألهداف الوطنية	 
مؤّثرة ومتوافقة مع جهود حماية البيئة	 
طموحة وتتسم بالوضوح والمصداقية والشفافية	 
حضور قوي ومؤثر على تجربة العمالء	 
متوافقة مع ممارسات الموظفين برؤية واضحة	 

االستدامة البيئية:
أهم المواضيع البيئية التي يجب على أرامكس التركيز عليها:

الطاقة واالنبعاثات	 
المياه	 
التغليف	 
النفايات	 
دائرية االقتصاد	 
المواد البالستيكية	 

االستدامة االجتماعية:
أهم المواضيع االجتماعية التي يجب على أرامكس التركيز عليها:

عالقات الموردين	 
التسويق واالتصاالت	 
الصحة والسالمة المهنية بما يشمل شهادت الصحة والسالمة	 
تنّقل الموظفين	 
رفاهية الموظفين	 
التدريب والتعليم	 
التفاعــل مــع الجامعــات المحليــة ونقــل المعــارف إلــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة حــول قطــاع النقــل 	 

اللوجســتيات والخدمــات 

التكنولوجيا:
المبادرات التي سيتم تطبيقها:

دمج تقنيات بلوك تشين واالستثمار فيها	 
أتمتة إعداد تقارير انبعاثات غازات الدفيئة بشكل شهري	 
تحسين النشرات اإلخبارية	 
تطوير مصفوفة االتصاالت	 
تحسين تطبيق الهاتف المحمول وتجربة المستخدم	 
منصة مخصصة لخدمة العمالء مع رؤية واضحة	 
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ندوات مشاركة الجهات المعنية 
الداخلية والخارجية

3
1.3. نتائج الندوة

ــم  ــى آرائه ــالع عل ــس؛ لالط ــي أرامك ــة ف ــة والخارجي ــة الداخلي ــات المعني ــع الجه ــة م ــة مفتوح ــات حواري ــت جلس ُأجري
حــول جهــود أرامكــس فــي مــا يتعلــق بمشــاركة الجهــات المعنيــة والمواضيــع الماديــة، ومشــاريع االســتدامة والحضــور 
فــي الســوق المحليــة. قدمــت الجهــات المعنيــة مجموعــة مــن األفــكار والتوصيــات المســتقبلية والنقــاط الرئيســة التــي 

ســتؤخذ بعيــن االعتبــار. 
خــالل النــدوة، أجــاب غالبيــة المشــاركين بشــكل إيجابــي عنــد ســؤالهم حــول نظرتهــم ألرامكــس كعالمــة تجاريــة ومــزود 

حلول.

ــة أن أرامكــس تناقــش اهتماماتهــم  ــدوات المشــاركة، أكــدت 90% مــن الجهــات المعني ــد الســؤال عــن ن عن
ومخاوفهــم مناقشــة فعالــة. كمــا قدمــت الجهــات المعنيــة آراءهــا حــول الوســائل التــي يمكــن ألرامكــس 
مــن خالهــا تحســين ســبل التواصــل والتفاعــل معهــم. وفــي مــا يأتــي مجموعــة مــن الماحظــات والتوصيــات 

المهمــة التــي جُمعــت مــن الندوتيــن:
تنظيم مزيد من ندوات تفعيل مشاركة الجهات المعنية	 
إجراء مزيد من االستبانات  حول رضا العمالء والمؤتمرات العامة عبر اإلنترنت	 
نشر مزيد من الرسائل اإلخبارية التي تتضمن تفاصياًل حول المبادرات ونتائج االستبانات  	 
تعزيز سبل االتصال )باستخدام واجهة برمجة التطبيقات(	 
تعزيز االستثمار في التكنولوجيا	 
عقد اجتماعات أسبوعية مع العمالء المهمين	 
جمع آراء الموردين حول مشاريع أرامكس	 

زُوّدت الجهــات المعنيــة بنظــرة عامــة حــول المواضيــع الماديــة ألرامكــس، وبعــد ذلــك سُــئلت عــن المواضيــع 
االجتماعيــة والبيئيــة التــي يجــب ألرامكــس أن تركــز عليهــا تركيــزا خاصــا. عبــرت الجهــات المعنيــة عــن رغبتهــا 
ــة  ــة( و الطاق ــع االجتماعي ــن )المواضي ــة الموظفي ــق برفاهي ــا  يتعل ــي م ــا ف ــس جهوده ــزز أرامك ــي أن تع ف

ــة(. ــع البيئي ــات )المواضي واالنبعاث

سؤال: ما هي المواضيع االجتماعية التي يجب على أرامكس التركيز عليها؟ سؤال: ما هي نظرتكم إلى أرامكس كعامة ومزود للحلول؟
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سؤال: هل ترى أن فلسفة أرامكس تنسجم مع الرؤية واألهداف الوطنية؟سؤال: ما هي المواضيع البيئية التي يجب على أرامكس التركيز عليها؟

زوّدت الجهــات المعنيــة بلمحــة عامــة حــول الجهــود والتحليــالت المحليــة فــي مجــال االســتدامة، وعــرّف 
بالعديــد مــن معاييــر االســتدامة ولوائحها التــي تشــمل:

المعايير العالمية - أهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة، اتفاق باريس للمناخ	 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة – رؤيــة اإلمــارات 2021، اســتراتيجية األمــن المائــي لدولــة اإلمــارات 2036، 	 

اســتراتيجية اإلمــارات الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي 2031 وغيرهــا.
دبي - خطة دبي 2021، دبي الذكية، مؤسسة دبي للمستقبل وغيرها. 	 
المملكة العربية السعودية – رؤية المملكة 2030	 

أشادت معظم الجهات المعنية بفلسفة أرامكس وانسجامها مع الرؤية واألهداف الوطنية.

عدد المشاركين

ال

نعم

ُطلــب مــن الجهــات المعنيــة فــي دبــي تقديــم مالحظاتهــم وآرائهم  
حــول مبــادرات أرامكــس لالســتدامة والرقمنــة المقدمــة فــي بدايــة 
ــات  ــن الجه ــة م ــات الهام ــة بالمالحظ ــي قائم ــا يأت ــي م ــدوة. ف الن
ــا   ــي م ــار ف ــن االعتب ــا بعي ــس أخذه ــن ألرامك ــي يمك ــة، والت المعني

ــق بمبادراتهــا وتوجهاتهــا: يتعل
عــرض تأثيــرات االنبعاثــات الكربونيــة والبدائــل الممكنــة لتقليــل 	 

االنبعاثــات ودفــع جهــود االســتدامة علــى صعيــد خدمــات الشــحن
الرئيســة  	  األداء  مؤشــرات  حــول  أســبوعية  تقاريــر  تقديــم 

وإصــدار  الكربونيــة  االنبعاثــات  مثــل  باالســتدامة  المتعلقــة 
الفواتيــر 

االستثمار في تقنيات )بلوك تشين(	 
تحسين ميزات تطبيق أرامكس	 
ــات واحتياجــات العمــالء 	  ــة خاصــة لفهــم متطلب ــم خوارزمي تقدي

ــول ــر الحل وتطوي

الطاقة واالنبعاثات  	
المياه  	

النفايات السائلة والنفايات  	
االمتثال البيئي  	

التقييم البيئي للموردين  	
التنوع البيولوجي  	
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2.4 مجموعة الموردين الفرعية

وصفــت مجموعــة المورديــن فــي كلتــا الندوتيــن اســتراتيجية أرامكــس بأنهــا 
ــى أن  ــي إل ــي دب ــن ف ــة الموردي ــارت مجموع ــة. وأش ــة وقوي ــرة وطموح مؤّث
قيــادة أرامكــس ملتزمــة بضمــان رفاهيــة الموظفيــن، ومدركــة لمســؤولياتها 
االجتماعيــة تجاههــم، كمــا أشــارت المجموعــات الفرعيــة فــي كلتــا الندوتيــن 
ــع  ــم م ــالل تعامله ــة خ ــاالت اآلتي ــي المج ــات ف ــون صعوب ــم يواجه ــى أنه إل

أرامكــس:        

الجوانــب المتعلقــة بالقــدرات، مثــل صعوبــة الوصــول إلــى قــدرات العمــل 	 
ــة احتياجــات العمــالء. القصــوى وتلبي

قلة المعرفة، التواصل حول مبادرات أرامكس لالستدامة. 	 
ــى أن أرامكــس شــجعت 	  ــة، نظــرًا إل ــة الخارجي ــة بالجهــات المعني ــن فــي اتخــاذ القــرارات ذات الصل ــة عــدم اليقي حال

ــا فــي اعتمــاده. ــم قــررت عــدم المضــي قدمً ــة، ث ــى األجهــزة المحمول ــى اســتخدام تطبيقهــا عل ــن عل الموردي

وقدّمت مجموعة العمالء في كلتا الندوتين ألرامكس التوصيات اآلتية:
اعتماد شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )LEED( وشهادة اآليزو للمباني الخضراء. 	 
التواصل مع الجهات المعنية من خالل منصات مختلفة.	 
الشراكة مع الجهات المعنية لتعزيز نتائج االستدامة. 	 
الضغط على شركات الطيران من خالل الجمعيات الصناعية للحد من بصمتها البيئية.	 
تعزيز وعي الموردين بشأن مبادرات االستدامة. 	 
اعتمــاد أنظمــة التحقــق الواجــب واالحتياجــات الرئيســة ومعاييــر تســجيل الموردين، إضافــة إلى الشــهادات والمؤهالت 	 

الالزمــة بهــدف تفــادي المشــكالت المتعلقــة بالصحــة والســالمة ومخالفــات حقوق العمــل ضمن سلســلة التوريد.

ندوات مجموعات الجهات المعنية 
الفرعية الداخلية والخارجية

4
شــهدت هــذه النــدوة تقســيم الجهــات المعنيــة إلــى ثــالث مجموعــات هــي: الموظفــون والعمــالء والمــوردون، بهــدف 
إجــراء نقاشــات مرّكــزة تغطــي ثالثــة محــاور رئيســة فــي مجــال االســتدامة ضمــن عمليــات أرامكــس. وشــملت المواضيــع 

التــي نوقشــت: 
االستراتيجية ورضا العمالء 	 
األداء االجتماعي 	 
األداء البيئي 	 

ــاه األفــكار  ــواردة أدن ــة ال ــل األقســام الفرعي ــه النقاشــات، وتمّث وزوّدت  كل مجموعــةٍ بأســئلة إرشــادية بهــدف توجي
ــك النقاشــات. الرئيســة المســتخلصة مــن تل

ــن اســتراتيجية أرامكــس  ــا الندوتي ــة فــي كلت وصفــت مجموعــة العمــالء الفرعي
ــرة ومتوافقــة مــع االلتزامــات البيئيــة. وأشــار جميــع أعضــاء  بأنهــا جيّــدة ومؤّث
المجموعــة فــي كلتــا الندوتيــن إلــى الهجمــات الســيبرانية باعتبارهــا خطــر رئيــس 
ــى  ــن إل ــا الندوتي ــي كلت ــة ف ــات الفرعي ــارت المجموع ــا أش ــس، كم ــه أرامك يواج
أنهــم يواجهــون صعوبــات فــي المجــاالت اآلتيــة خــالل تعاملهــم مــع أرامكــس:

ارتفاع التكاليف، والخبرات والمعارف ذات الصلة باألنظمة الضريبية. 	 
رفاهيــة الموظفيــن وارتفــاع معــدالت تنقلهــم. وأضافــت المجموعــة أن 	 

ــر مــن الوقــت  ــب مــن العمــالء الكثي ــن يتطل ارتفــاع معــدالت تنقــل الموظفي
ــدد. ــن الج ــة للموظفي ــراءات القائم ــة واإلج ــرح األنظم ــادة ش ــي إع ف

تدريب موظفي أرامكس في مجاالت الصحة والسالمة. 	 
رعايــة أرامكــس لبطولــة ســباقات )فورمــوال 1( التــي ال تعــدّ فعاليــة صديقــة 	 

للبيئــة، إضافــة إلــى النفايــات البالســتيكية وانبعاثــات غــازات الدفيئــة.

1.4 مجموعة العماء الفرعية

وقدمت مجموعة العمالء في كلتا الندوتين ألرامكس التوصيات اآلتية:
تبســيط الرســائل التســويقية وتعزيــز حضورهــا، وتســليط الضــوء علــى 	 

إنجــازات االســتدامة التــي حققتهــا أرامكــس باالعتمــاد علــى مقاطــع 
الفيديــو/ النشــرات اإلخباريــة القصيــرة عوضًــا عــن التقاريــر المطوّلــة.

ــة 	  ــول البصم ــر ح ــر مؤش ــة، وتوفي ــة للبيئ ــارات صديق ــالء بخي ــد العم تزوي
ــحنة.  ــب/ ش ــى كل طل ــة عل البيئي

استكشاف إمكانات الشحن البحري لتعزيز تنافسية أرامكس في السوق.	 
ــز علــى تقليــص كميــات مــواد التغليــف المســتخدمة، وإطــالق برنامــج 	  ــة للتحلــل، والتركي تقديــم مــواد تغليــف قابل

ــر نفاياتهــا. ــات التغليــف، وإعــادة تكري إلعــادة نفاي
الشراكة مع العمالء لتقديم مبادرات استدامة مشتركة وتعزيز مستويات التوعية. 	 
زرع األشجار بهدف موازنة التأثيرات البيئية الناتجة عن مشاريع الشركة.	 
ــرات 	  ــا النش ــا فيه ــل بم ــرق التواص ــين ط ــة، وتحس ــات العام ــدراء العالق ــى م ــدة عل ــل المعتم ــطة التواص ــز أنش تعزي

ــنوية. ــع الس ــر رب ــة والتقاري ــائل اإللكتروني ــة والرس اإلخباري

أشارت مجموعة العماء 
إلى إمكانية تحسين 

أنشطة التواصل الخاصة 
بمبادرات االستدامة من 

خال اعتماد رسائل تواصل 
مرّكزة

أشارت المجموعتان في دبي 
والرياض إلى أن استراتيجية 

أرامكس سبّاقة على 
مستوى المنطقة

أوضحت مجموعة العماء 
رغبتها في إطاق المزيد 

من مبادرات االستدامة 
والمبادرات االجتماعية
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تحســين اســتخدام مــواد التغليــف وجمــع نفاياتهــا مــن العمــالء )خــالل عمليــة التوصيــل نفســها عنــد اإلمــكان(، إلــى 	 
جانــب إعــادة تدويــر هــذه النفايــات واســتخدام مــواد تغليــف صديقــة للبيئــة، وإنشــاء مســتودع لتجميــع الصناديــق/ 

مــواد التغليــف المســتخدمة.
إعادة تدوير مالبس الموظفين	 
ضمان مشاركة جميع موظفي الشركة بمن فيهم السائقون.	 
تطبيــق اســتراتيجية تواصــل مرّكــزة خاصــة بأجنــدة االســتدامة، عوضًــا عــن االعتمــاد علــى التقاريــر فقــط لمشــاركة 	 

جهــود ومبــادرات االســتدامة التابعــة ألرامكــس.
توفير التعليم للشركات الصغيرة والمتوسطة حول قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.	 
وضع معايير صارمة ومسؤولة إلجراء عمليات التعهيد مع المتعاقدين من الباطن.	 

3.4 مجموعة الموظفين الفرعية

أرامكــس  اســتراتيجية  الندوتيــن  كلتــا  فــي  الموظفيــن  مجموعــة  وصفــت 
علــى أنهــا مباشــرة وواضحــة ومحــددة ومفتوحــة وشــفافة، كمــا أشــارت 
المجموعــات الفرعيــة إلــى أن اســتراتيجية أرامكــس تركــز علــى النمو والتوســع. 
ــالل  ــة خ ــاالت اآلتي ــي المج ــات ف ــون صعوب ــم يواجه ــى أنه ــاء إل ــار األعض وأش

ــس: ــع أرامك ــم م تعامله
مخــاوف العمــالء تجــاه بروتوكــوالت أرامكــس الخاصــة بتفــادي الهجمــات 	 

ــيبرانية. الس
ــرورة 	  ــالء، وض ــكاوى العم ــرة لش ــه مباش ــاط توجي ــاد نق ــى اعتم ــة إل الحاج

للشــكاوى  واالســتجابة  العمــالء  مــع  للتواصــل  منظومــة  اســتخدام 
واالستفســارات، إلــى جانــب الحاجــة إلــى اعتمــاد دليــل عالمــي فــي األقســام 

كافــًة، يتضمــن جميــع النقــاط اإلشــكالية الممكنــة.
مجــاالت التدريــب، نحــو الحاجــة إلــى التدريــب متعــدد الوظائــف، وإجــراء 	 

ــدد  ــن الج ــى الموظفي ــب عل ــب )يج ــي للتدري ــدول الزمن ــى الج ــالت عل التعدي
ــوا  ــركة ليتمكن ــى الش ــم إل ــن انضمامه ــهر م ــة أش ــد ثالث ــب بع ــدء التدري ب

ــالزم(. ــم ال ــى التعلي ــول عل ــئلة والحص ــرح األس ــن ط م
ــي تُســتخدم لمــرة واحــدة، بمــا يشــمل 	  ــل الحــد مــن اســتخدام المــواد البالســتيكية الت ــة نحــو تقلي المجــاالت البيئي

ــر.  إعــادة التدوي
المجاالت اللغوية التي تشمل نقص وسائل الترجمة بين اللغتين العربية واإلنجليزية.	 
المجاالت المتعلقة بالبيانات، مثل المشكالت الخاصة بإدخال البيانات. 	 
ــن 	  ــة ع ــس، والناتج ــع أرامك ــل م ــاء التعام ــالء أثن ــا العم ــي يواجهه ــات الت ــمل الصعوب ــا يش ــات بم ــاالت العملي مج

العمليــات الطويلــة والتغيــرات فــي نقــاط التواصــل.

وقدمت مجموعة الموظفين الفرعية ألرامكس التوصيات اآلتية:
تحقيق مركزية البيانات لضمان توافرها أمام الجميع. 	 

أفاد 90% من الموظفين 
في الرياض بشعورهم 

بالفخر بمبادرات أرامكس 
لاستدامة

تعزيز التدريب في مجال االستدامة، بما يشمل نواحي االستدامة التي يمكن للموظفين اقتراحها للعمالء. 	 
تحسين نظام معالجة مشكالت العمالء.	 
تعزيز أنشطة التواصل على امتداد جميع المنصات بهدف تسليط الضوء على اإلنجازات وقصص النجاح.	 
رفــع الوعــي حــول مبــادرات االســتدامة وأنشــطتها والبرامــج التطوعيــة، بمــا يضمــن تعزيــز وعــي الموظفيــن علــى 	 

امتــداد مختلــف األقســام والمســتويات.
تقديم نظام جوائز يهدف إلى تشجيع الموظفين على المشاركة في مبادرات االستدامة. 	 
بناء فريق من المتطوعين لنشر الوعي على امتداد أقسام الشركة جميعها.	 
تنظيــم الفعاليــات الخيريــة، نحــو التبــرّع بالممتلــكات الشــخصية أو التطــوع لزيــارة دور المســنين، ودور األيتــام، 	 

ومبــادرات التنظيــف.
اعتماد أنشطة التواصل غير الورقية. 	 
مشاركة أجندة أو خطة سنوية لالستدامة. 	 
طرح فعاليات األيام البيئية، يوم األرض.	 
ــادرات 	  ــول المب ــار ح ــات واألخب ــاركة التحديث ــة ومش ــل الداخلي ــطة التواص ــز أنش ــة لتعزي ــة داخلي ــرة إخباري ــداد نش إع

ــتدامة. ــال االس ــي مج ــة ف ــازات المحقق واإلنج
استبدال مواد التغليف. 	 
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الجلسات المغلقة مع الموظفين
5

ــر  ــا، ويوف ــق اإلدارة العلي ــاب فري ــاض، وبغي ــي والري ــي دب ــي محطت ــس ف ــي أرامك ــع موظف ــة م ــات مغلق ــدت جلس عُق
ــك الجلســة.  ــي جُمعــت خــالل تل ــاه لمحــة عامــة حــول المالحظــات الت القســم أدن

1.5  ثقافة العمل في أرامكس

وصــف الموظفــون فــي كلتــا الجلســتين ثقافــة العمــل فــي أرامكــس علــى أنهــا ودّيــة وعائليــة، إذ ينظــرون إلــى أرامكس 
بوصفهــا عائلتهــم ويعــدون أنفســهم »جــزًءا مــن عائلــة أرامكــس«. كمــا أفــاد الموظفــون أن العمــل لــدى أرامكــس 

يمنحهــم التمكيــن الــالزم ويعطيهــم شــعورا قويــا بالملكيــة.

وتطــرق عــدد مــن موظفــي محطــة دبــي إلــى تراجــع الطبيعــة الوديــة للشــركة خــالل العاميــن األخيريــن نتيجــة التغيــرات 
ــم  ــة إعــادة تصمي ــن بأهمي ــا المحطتي ــدى أرامكــس. ويعتقــد الموظفــون فــي كلت ــات ل المســتمرة فــي اإلدارة والعملي
ــان  ــركة لضم ــل الش ــن قِب ــة م ــات الالزم ــرص والتحدي ــم بالف ــرورة تزويده ــس، وض ــدى أرامك ــي ل ــو الوظيف ــرص النم ف
نموهــم المهنــي. وعلــى الرغــم مــن هــذه المالحظــات، أشــارت غالبيــة الموظفيــن فــي الريــاض إلــى توافــر مثــل هــذه 

الفــرص فــي أرامكــس. 

ــأن هــذه  ــم والتطــور، نظــرا العتقادهــم ب ــن عــن عــدم رضاهــم عــن فــرص التعّل ــا المحطتي ــر الموظفــون فــي كلت وعبّ
الفــرص تعتمــد علــى رغبــات المــدراء المباشــرين، وبــأن أرامكــس ال تقــدّم التدريــب الكافــي لهــم. و يحتــاج الموظفــون 
ــاف  ــت. وأض ــر اإلنترن ــب عب ــن التدري ــا ع ــع عوض ــى أرض الواق ــا عل ــرورة إقامته ــع ض ــزا م ــر تركي ــة أكث ــرص تدريبي ــى ف إل
الموظفــون فــي كلتــا الجلســتين أن المزايــا التــي تقدمهــا أرامكــس أقــل مــن تلــك المقدمــة فــي الســوق ولــدى الشــركات 
ــى أن األســباب  ــة والشــخصية فــي أرامكــس. وأشــاروا إل ــاة العملي ــن الحي ــوازن بي ــاب الت ــى غي ــرة، كمــا تطرقــوا إل النظي

الــواردة أعــاله قــد تكــون العامــل المســبب الرتفــاع معــدالت تنقــل الموظفيــن فــي أرامكــس. 

ــم ورش العمــل  ــى تنظي ــة ال يحظــى باالهتمــام الكافــي، باإلضافــة إل ــأن مجــال الصحــة الذهني كمــا أفــاد الموظفــون ب
ــح لهــم المشــاركة فيهــا. ــن فــي أوقــات ال تتي ــة الموظفي المتعلقــة برفاهي

2.5  أداء أرامكس خال أزمة كوفيد-19

اتفــق جميــع الموظفيــن الذيــن حضــروا الجلســات بــأن أزمــة كوفيــد-19 
ســاهمت فــي تعزيــز أداء أرامكــس وثقافــة عملهــا. وأفــادوا بــأن أرامكــس 
تعاملــت مــع الموظفيــن تعامــال جيــدا ومناســبا خــالل األزمــة الصحيــة، و 
زودتهــم بثقافــة عمــل مرنــة أتاحــت لهــم العمــل عــن بُعــد. واقتــرح 
الموظفــون ضــرورة أن تتيــح أرامكــس إمكانيــة العمــل المــرن عــن بُعــد مــن 
المنــزل عنــد الحاجــة، واقتــرح آخــرون توفيــر إمكانيــة العمــل عــن بُعــد مرتيــن 
أســبوعيا. وأشــار عــدد قليــل مــن الموظفيــن إلــى أن الرواتــب والمكافــآت التــي 

ــة.  ــت منخفض ــة كان ــالل األزم ــس خ ــا أرامك قدمته

3.5  أهمية االستدامة 

ــاء  ــاعدة أثن ــم المس ــه تقدي ــى أن ــتدامة عل ــوم االس ــون مفه ــف الموظف وص
الكــوارث اإلنســانية والطبيعيــة، ورد الجميــل للمجتمــع، والمســاعدة فــي 
حمايــة البيئــة، واالســتمرارية والنمــو. كمــا ربطــوا االســتدامة بمجــاالت التطــور 

ــكار.  ــازات واالبت واإلنج

ويعتقــد الموظفــون أن أرامكــس ملتزمــة جديــا باالســتدامة مــن خــالل حمــالت 
التوعيــة التــي تطلقهــا، وهــو مــا يجعلهــا شــركة متميــزة ورائــدة. وأفــادوا 
ــول  ــع والوص ــر المجتم ــي تطوي ــركة تعن ــبة للش ــتدامة بالنس ــر االس أن معايي
إلــى بيئــة أفضــل. ومــع ذلــك، أشــار عــدد مــن الموظفيــن إلــى ضــرورة تحســين 

أنشــطة التواصــل ذات الصلــة بمبــادرات االســتدامة. 

ــس  ــادرات أرامك ــي مب ــاركة ف ــعادتهم للمش ــن س ــون ع ــر الموظف ــا عبّ كم
لالســتدامة، إذ يعــدون أنفســهم أبطــال الشــركة الذيــن يســاعدون فــي إعــادة 
ــر  ــداث أث ــي إح ــهمون ف ــي يس ــوم األرض، وبالتال ــاء بي ــورق واالحتف ــر ال تدوي

إيجابــي علــى البيئــة. 

سؤال: ما هي أسباب مغادرة الموظفين، وما هي التحسينات التي يمكن إجراؤها بهذا اإلطار؟

التغييرات الكثيرة

 غياب قرارات 
الموارد البشرية

اإلهمال

غياب المعايير الموحدة

مزايا الموظفين

الحصول على عرض 
وظيفي أفضل

غياب إمكانات النمو

 غياب رؤية 
واضحة للشركة

ضغط العمل

غياب المسارات 
الوظيفية الواضحة

رواتب منخفضة

أشار الموظفون إلى أنهم 
يفضلون ترتيبات مختلطة 
للعمل تتيح المرونة في 

العمل من المنزل وفي 
المكاتب. 

%100 
يعتقد جميع الموظفين 

في الرياض بأن االستدامة 
تشكل جزءًا محوريًا من 

ثقافة أرامكس وأنشطتهم 
اليومية
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4.5 االقتراحات والتوصيات

أشــار الموظفــون إلــى أنهــم واجهــوا صعوبــات فــي التواصــل مــع العمــالء، وخاصــة 	 
عنــد التعامــل مــع الشــكاوى، وطلبــوا توفيــر مزيــد مــن التدريــب فــي هــذا المجــال. 

ــن الجــدد مــن خــالل 	  ــب بالموظفي ــة ترحّ ــر ثقافــة عمــل ودي ــرح الموظفــون توفي اقت
مــع  التعامــل  علــى  المــدراء  تدريــب  إلــى  إضافــة  االجتماعيــة،  الفعاليــات  زيــادة 

الجــدد وغيرهــم. الموظفيــن 
ــح لهــم 	  ــي تتي ــة حــول الطــرق الت ــدوات توعي ــق أرامكــس ن ــب الموظفــون أن تطل طل

ــم.  ــي منازله ــتدامة ف ــات االس ــاد ممارس اعتم
أبــدى الموظفــون اهتمامــا متســاويا فــي المشــاركة فــي مبــادرات االســتدامة، 	 

واقترحــوا إقامــة المزيــد مــن الفعاليــات االجتماعيــة وتوفيــر فــرص التطــوع والتدريــب 
ــة.  ــات التوعي وجلس

أشــار الموظفــون إلــى ارتفــاع معــدالت تنقــل الموظفيــن فــي أرامكــس نتيجــة 	 
انخفــاض االســتحقاقات الماليــة التــي يحصلــون عليهــا، وأفــادوا بأهميــة توفيــر تــوازن 

ــة.  ــخصية والمهني ــاة الش ــن الحي ــل بي أفض
عبّــر الموظفــون عــن قلقهــم مــن عــدم وجــود مســارات وظيفيــة واضحــة، واقترحــوا 	 

توفيــر مزيــدٍ مــن التدريــب والتواصــل بيــن المــدراء وموظفيهــم.
اقتــرح الموظفــون زيــادة المزايــا والمرتبــات الســنوية بنــاًء علــى مقاييــس األداء 	 

الرئيســة، بمــا يضمــن اســتمرار الموظفيــن فــي أقســامهم والحــد مــن مســتويات 
تنقلهــم.

أوضــح الموظفــون الحاجــة إلــى تعزيــز األتمتــة ضمــن الشــركة؛ لتحســين أنشــطة 	 
التواصــل والعمليــات بيــن األقســام المختلفــة والمحطــات المختلفــة.

طلــب الموظفــون تعزيــز مســتويات التفاعــل مــع العمــالء مــن خــالل إجــراء مجموعــةٍ 	 
مــن الفعاليــات والنــدوات عبــر اإلنترنــت.

ــر 	  ــة؛ إلحــداث أث ــدٍ مــن الشــركات المحلي أفــاد الموظفــون بضــرورة التفاعــل مــع مزي
ــة. ــرؤى الوطني ــداف ال ــع أه ــجام م ــاد واالنس ــى االقتص ــي عل إيجاب
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ــا  ــى لدين ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــي له ــا الت ــن القضاي ــا كل م ــى أنه ــة عل ــة وذات األولوي ــا المادي ــرف القضاي ــن نع نح
العمليــات وأي جوانــب أو قضايــا قــد تتأثــر بدورهــا بأنشــطتنا.

هــذه العمليــة هــي عنصــر حاســم فــي نهجنــا الشــامل لالســتدامة و إنشــاء القيمــة ويســمح لنــا بتحديــد الجوانــب 
الماديــة مــن خــالل الســياقات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة والتعامــل مــع القضايــا الماديــة مــن وجهــات نظــر 

متعددة.

ترتيب األهمية النسبية

القضايا ذات األهمية
يتــم تحديــد األهميــة النســبية بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة لدينــا الذيــن يتــم تحديــده باســتخدام أدوات متنوعــة 

ومصممــة خصيصــا للبحــث وجمــع ردود الفعــل علــى األهميــة النســبية لدينــا واالســتدامة وإعــداد التقاريــر.

يتــم اخــد ردود الفعــل مــن أصحــاب المصلحــة بعنايــة علــى القضايــا ذات الصلــة مــن عملياتنــا . نحــن نبــذل كامــل جهدنــا  
لضمــان عــدم إهمــال أي مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة عندمــا نقيــم تأثيرنــا وتحديــد قضايانــا الماديــة.                                                              

يوضــح هــذا الرســم البيانــي ترتيــب مؤشــراتنا الماديــة. وتشــكل هــذه المؤشــرات جــزءا مــن معاييــر المبــادرة العالميــة 
إلعــداد التقاريــر. بينمــا نقــدم تقريــرا عــن القائمــة الكاملــة لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )حيثمــا أمكــن 
ذلــك(، يســلط هــذا الرســم البيانــي الضــوء علــى جوانــب عملياتنا التــي يعتبرهــا أصحــاب المصلحــة )الداخليــون والخارجيون( 

األكثــر جوهريــة وأهميــة. .

االنبعاثات المباشرة لغازات الدفيئة - النطاق األول  1 - 305 

االنبعاثات غير المباشرة للغازات الدفيئة الناتجة عن استهالك الطاقة - النطاق الثاني  2 - 305

االنبعاثات غير المباشرة األخرى لغازات الدفيئة - النطاق الثالث 3 - 305

انبعاثات أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت واالنبعاثات المهمة األخرى7 - 305

كثافة استهالك الطاقة3 - 302

اإلصابات المهنية9 - 403

نسبة الراتب األساسي والتعويضات الممنوحة للموظفات بالمقارنة مع الموظفين2 - 405

نسبة أعضاء اإلدارة العليا الذين يتم تعيينهم من المجتمع المحلي2 - 202

حصة اإلنفاق المخصصة للموردين من المجتمع المحلي1 - 204

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف.1 - 404
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المواضيع المادية

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3 - 1 عملية تحديد المواضيع 
المادية

DMA

عملية إعداد التقارير ومؤشر الجوانب الجوهرية 3 - 2 قائمة بالمواضيع المادية

األداء االقتصادي

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 201 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: األداء االقتصاديّ 

2016

201 - 1 القيمة االقتصادية 
المباشرة المُولدة والمُوزعة

رسالة الرئيس التنفيذي، األداء 
المالي

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج مادي
الشركة نظرا الرتباطها بالجهات 

المعنية والموردين
وغيرهم من الجهات المعنية.

تعد القيمة االقتصادية المباشرة التي نحققها بمثابة مؤشٍر هام لتميز أداء 
عملياتنا بالنسبة للجهات المعنية؛ تسلط الضوء على االستدامة االقتصادية 

وقدرتنا على تحقيق النمو

201 - 2 التداعيات المالية 
والمخاطر والفرص األخرى المرتبطة 

بالتغير المناخي

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج مادياالستدامة 
الشركة نظرًا الرتباطها بالجهات 

المعنية والحكومات وسياسات الدول 
التي نعمل فيها.

يفرض التغير المناخي مخاطر وتهديدات شاملة، خاصة فيما يتعلق بنوع 
عملنا في قطاع النقل والشحن المسؤول عن 14% من االنبعاثات العالمية. 

ولذلك، يتوجب علينا التقيد بنهٍج استشرافي عند وضع استراتيجياتنا 
المتعلقة بمخاطر ظاهرة التغير المناخي وجهود الحد منها، وتحظى هذه 

الجهود بأهمية خاصة على صعيد التداعيات المالية المترتبة على التغيّر 
المناخي. ومن المهم للجهات المعنية أيضا معرفة المنهجية التي نتبعها 

فيما يخص ظاهرة التغيّر المناخي وتداعياتها على عملياتنا ومحيطنا.

201 - 3 االلتزامات المحددة بناًء 
على خطة منافع الشركة وخطط 

التقاعد األخرى

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية لدينا، وخاصة الموظفينضمن النطاق الكامل لعملياتناماديالعناية بالموظفين

201 - 4 المساعدات المالية 
المقدّمة من الحكومات

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج مادي
الشركة نظرًا الرتباطها بالجهات 

المعنية والحكومات وسياسات الدول

تُطبق أرامكس سياسة صارمة تقوم على رفض تلقي أو تقديم أي مساعدة 
مالية من أو إلى الحكومات. ومن المهم أن تضمن الجهات المعنية لدينا 

عدم ارتباط شركتنا بأي أنظمة سياسية أو حكومية

حضور الشركة في السوق

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 202 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: حضور الشركة في 

السوق 2016

202 - 1 متوسط األجر القياسي 
لبدء التعيين حسب الجنس مقارنة 

بالحد األدنى لألجور محليًا

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج ماديالملحقات 
الشركة نظرًا الرتباطها بالجهات 

المعنية وخاصة الموظفين 
والحكومات وسياسات الدول التي 

نعمل فيها.

تولي أرامكس أهمية كبيرة ألخالقيات الموظفين ورضاهم والحفاظ عليهم 
باعتبارهم جزًءا أساسيًًا من نجاحنا والتزامنا بضمان جودة خدماتنا. وتسعى 

أرامكس إلى تقديم أجور تنافسية
لموظفيها، كما تمنح الموظفين في المستويات االبتدائية أجورًا متساوية 

مقارنة مع الحد األدنى لألجور بل وتتخطاه في أغلب األحيان. وتحظى األجور 
التي نقدمها بأهمية خاصة بالنسبة لموظفينا إضافة إلى الجهات المعنية 

األخرى لدينا؛ إذ تمثل مؤشرًا على أثرنا اإليجابي في المجتمع.
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202-2 نسبة أعضاء اإلدارة العليا 
الذين يتم تعيينهم من المجتمع 

المحلي

ونعمل على توظيف أفراد من المجتمعات المحلية التي نعمل فيها، نظرًا ضمن كامل نطاق عملياتناماديالعناية بالموظفين
ألهمية تعيين نسبةٍ كافية من الكوادر المحلية من تلك المجتمعات في 

صفوف إدارتنا العليا، خصوصًا وأن هؤالء األفراد يتفهمون جيدًا احتياجات 
السوق المحلية. وتُعد هذه المسألة بالغة األهمية بالنسبة للجهات المعنية

ألنها تعكس التزامنا باالستثمار في قدرات المجتمعات التي نعمل فيها.

وتتألف اإلدارة العليا لشركة أرامكس من 45% من كوادر 
محلية 55% من موظفين وافدين، وذلك بما يغطي 
العمليات العالمية للشركة. يتم تعريف الموظفين 

المحليين أو الوافدين بناًء على موقع عملهم )على 
سبيل المثال، يعتبر الموظف األردني في األردن محليًا، 

بينما يعتبر الموظف األردني في دبي وافدًا(، وتمثل 
نسبة األعضاء في اإلدارة العليا الفريق العالمي.

اآلثار االقتصادية غير المباشرة

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 203 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: اآلثار االقتصادية 

غير المباشرة 2016

203 - 1 البنية التحتية والخدمات 
المدعومة

غير 
مادي

نظرًا لكوننا شركة تقوم على تشغيل األصول الخفيفة، فإننا ال نُخصص 
إمكانيات استثمارية ضخمة للبنية التحتية

203 - 2 أبرز اآلثار االقتصادية غير 
المباشرة

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها، ماديخلق القيمة 
نظرًا الرتباطها بالمجتمعات التي 

نعمل فيها.

تؤثر على الجهات المعنية لدينا
وتساعد على تطوير المجتمعات التي نعمل فيها.

ممارسات المشتريات

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 204 من المبادرة 
الدولية إلعداد التقارير: ممارسات 

المشتريات 2016

204 - 1 حصة اإلنفاق المخصصة 
للموردين من المجتمع المحلي

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج مادي
الشركة ألنها ترتبط بموردينا في 

الدول التي نعمل فيها.

تؤثر على الجهات المعنية لدينا وتساعد على تطوير المجتمعات التي نعمل 
فيها في سلسلة التوريد الخاصة بنا. يُخصص معظم إنفاقنا على الموردين 
المحليين؛ فقد تم تخصيص 85% من إنفاقنا لعام 2021 للموردين المحليين، 

حيث يعكس هذا الرقم مستويات اإلنفاق ضمن فريق العمليات العالمي. 

مكافحة الفساد

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

DMA 3 - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 205 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: مكافحة الفساد 

2016

205 - 1 عدد ونسبة العمليات التي 
خضعت لتقييم المخاطر المتعلقة 

بالفساد

ينطوي الفساد على آثار وتبعات قانونية ومالية كبيرة، فضاًل عن تأثيره ضمن النطاق الكامل لعملياتناماديالمخاطر واالمتثال 
السلبي على الجهات المعنية لدينا والمناطق التي نعمل فيها. لذا تتولى 

إدارتا االمتثال والتدقيق الداخلي لدى شركة أرامكس مُهمة الحد من 
المخاطر المرتبطة بالفساد.

نحن نوفر في جميع مواقع أرامكس دورات تدريبية 
سنوية حول االمتثال حققنا فيها نسبة مشاركة بلغت 
84% لعام 2021، ونقوم أيضًا بإجراء تقييمات لمعرفة 
معدالت االمتثال السنوية في مواقع مختارة بناًء على 
عوامل الخطر التي تم رصدها مثل المنطقة والمساحة 

ودرجة التعقيد.

205 - 2 إرسال رسائل تواصل 
وتقديم التدريب بشأن سياسات 

وإجراءات مكافحة الفساد

ينطوي الفساد على آثار وتبعات قانونية ومالية كبيرة، فضاًل عن تأثيره ضمن النطاق الكامل لعملياتناماديالمخاطر واالمتثال 
السلبي على الجهات المعنية لدينا والمناطق التي نعمل فيها. ولذلك تتولى 

إدارتي االمتثال والتدقيق الداخلي لدى شركة أرامكس مُهمة الحد من 
المخاطر المرتبطة بالفساد، وتدريب موظفي الشركة وإطالعهم على بنود 

ميثاق قواعد السلوك وسياسات مكافحة الفساد. إضافة إلى ذلك، تطبق 
أرامكس ساسية لإلبالغ عن المخالفات فضاًل عن آلية خاصة بذلك لإلبالغ عن 

أي حالة من حاالت الفساد.

نحن نوفر في جميع مواقع أرامكس دورات تدريبية 
سنوية حول االمتثال حققنا فيها نسبة مشاركة بلغت 
84% لعام 2021، ونقوم أيضًا بإجراء تقييمات لمعرفة 
معدالت االمتثال السنوية في مواقع مختارة بناًء على 
عوامل الخطر التي تم رصدها مثل المنطقة والمساحة 

ودرجة التعقيد.
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205 - 3 حاالت الفساد المُؤكدة 
واإلجراءات المُتخذة بشأنها

نظرًا ألهمية الحفاظ على نزاهة عملياتنا وعدم وجود حاالت فساد، فإننا ضمن النطاق الكامل لعملياتناماديالمخاطر واالمتثال 
نعتمد على قنوات رسمية لإلبالغ عن أي حاالت فساد، إضافة إلى تطبيق 

إجراءات شاملة تتيح لنا التحقيق في تلك الحاالت واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ضد مرتكبيها

لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت فساد خالل عام 2021

السلوك غير التنافسي

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 206 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: السلوك غير 

التنافسي 2016

206 - 1 اإلجراءات القانونية 
المُتخذة في حاالت السلوك 

غير التنافسي وعدم النزاهة 
والممارسات االحتكارية

خالل عام 2021، لم تصدر بحقنا أي إجراءات قانونية تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية لديناضمن النطاق الكامل لعملياتناماديالمخاطر واالمتثال 
التباع سلوكيات غير تنافسية

أو حاالت عدم نزاهة أو ممارسات احتكارية.

الضرائب

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 207 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: الضرائب 2019

207 - 1 منهجية التعامل مع 
الضرائب

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية لديناضمن النطاق الكامل لعملياتنا مادياألداء المالي

207 - 2 الحوكمة الضريبية وضبط 
وإدارة المخاطر

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية لديناضمن النطاق الكامل لعملياتنا مادياألداء المالي

207 - 3 مشاركة الجهات المعنية 
وإدارة القضايا المتعلقة بالضرائب

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية لديناضمن النطاق الكامل لعملياتنا مادياألداء المالي

207 - 4 تقديم التقارير لكل دولة 
على حدة

غير األداء المالي
مادي

بصفتنا شركة مدرجة في سوق دبي المالي، فإننا نصرح تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية لديناضمن النطاق الكامل لعملياتنا 
عن هذه األرقام بشكل علني على مستوى المجموعة 

المواد

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 301 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواد 2016

301 - 1 المواد المستخدمة حسب 
الوزن أو الكمية

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها ماديالملحقات 
نظرًا الرتباطها بموردي المواد 

الخاصين بنا والشركات والبلديات التي 
تزودنا بخدمات إدارة النفايات وإعادة 

التدوير

نستخدم األغلفة البالستيكية المصنوعة من مواد قابلة للتحلل في 99% من 
شحناتنا، لتشكل نسبة كبيرة من المواد التي نستخدمها. وتشتمل المواد 

األخرى على المغلفات والملصقات وفواتير الشحن الجوي والحقائب القماشية 
وبطاقات تعريف الحقائب. وتتسم كمية المواد التي نستخدمها في عملياتنا 

بأهمية كبيرة نظرًا لآلثار البيئية المترتبة على استخدامها، خاصة وأنها 
مصنوعة في الغالب من اللدائن البالستيكية أو الورق.

301 - 2 المواد المستخدمة من 
المواد المعاد تدويرها

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها ماديالملحقات 
نظرًا الرتباطها بموردي المواد 

الخاصين بنا والشركات والبلديات التي 
تزودنا

بخدمات إدارة النفايات وإعادة 
التدوير.

ألن معظم المواد التي نستخدمها في عملياتنا مصنوعة من البالستيك 
)مورد غير متجدد( والورق، وكالهما يتسببان بآثار بيئية؛ ولذا من المهم 
أن نعمل على إعادة تدوير هذه المواد للحد من اآلثار البيئية الناجمة عن 

عملياتنا.

301 - 3 المنتجات المعاد تصنيعها 
ومواد التغليف المستخدمة

غير 
مادي

نحن ال نقوم ببيع أي منتجات؛ وتصل نسبة استخدام األغلفة البالستيكية 
واألغلفة القابلة للتحلل ضمن عملياتنا إلى %99.
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الطاقة

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 302 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: الطاقة 2016

302 - 1 استهالك الطاقة داخل 
الشركة

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادياالستدامة 
االمتيازات التي نمنحها

يمثل استهالك الطاقة جانبًا مهمًا بالنسبة لعملياتنا باعتباره يحمل أثرا 
مباشرًا على بصمتنا البيئية والكربونية؛ ولذلك نحرص على مراقبة معدالت 

استهالكنا للطاقة وإدارتها من أجل تخفيض النفقات التشغيلية وتقليص أثرنا 
البيئي السلبي إلى أدنى المستويات

يبلغ إجمالي استهالك الطاقة ضمن الشركة 
55,024,089 كيلوواط/ ساعي

و24,377,975 لترًا من الوقود )1 لتر = 38.7 ميجا جول 
– ديزل بقيمة حرارية كبرى؛

1 لتر= 34.8 ميجا جول – بنزين بقيمة حرارية كبرى(

302 - 2 استهالك الطاقة خارج 
الشركة

غير 
مادي

ال تتوافر لدينا بيانات حول الطاقة المُستهلكة خارج شركتنا العتمادنا على 
موردين مستقلين. ولكننا ومن خالل استخدام بروتوكول غازات الدفيئة، 

نقوم باحتساب تأثير الطاقة التي نستهلكها خارج شركتنا عبر النطاق الثالث 
النبعاثات الغازات.

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادياالستدامة 302 - 3 كثافة استهالك الطاقة
االمتيازات التي نمنحها

يُعتبر ذلك مقياسًا مهمًا لبصمة استهالك الطاقة الناجمة عن عملياتنا؛ إذ 
تمثل كثافة الطاقة المُستهلكة في كل شحنة مؤشرًا واضحًا عن مدى 

ارتباط هذه البصمة بسياق عملياتنا
ونموها. وتوفر كثافة استهالك الطاقة فهمًا أفضل للجهات المعنية حول 

مدى ارتباط استهالك الطاقة بعملياتنا.

302 - 4 تقليص معدالت استهالك 
الطاقة

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادياالستدامة 
االمتيازات التي نمنحها

تمثل كمية التخفيض المُحققة في استهالك الطاقة مقياسًا هامًا بالنسبة 
لمبادراتنا على صعيدي البيئة والكفاءة.

302 - 5 خفض متطلبات الطاقة 
للمنتجات والخدمات

غير 
مادي

نظرًا لقيامنا بإعداد تقارير حول المؤشرات الشاملة لمعدالت استهالك 
الطاقة واالنبعاثات الناجمة عن عملياتنا.

المياه والصرف الصحي

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 303 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المياه والصرف 

الصحي 2018

303 - 1 التعامل مع المياه كمورد 
مشترك

غير 
مادي

ألن استهالك المياه يقتصر على االستخدامات البلدية فقط، فإننا نقوم 
باستجرار المياه وطرحها عبر أنظمة البلديات المعنية.

303 - 2 إدارة اآلثار المتعلقة 
بتصريف المياه

غير 
مادي

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء 
االمتيازات التي نمنحها، وخارجها 

باعتبارها تتعلق بالبلديات والشركات 
التي تزودنا بالخدمات ذات الصلة 

بإعادة استخدام المياه وتدويرها.

يقتصر استخدامنا للمياه على االستخدامات البلدية. ونظرًا لندرة المياه 
وأهميتها، نحرص باستمرار على إعادة استخدام المياه وتدويرها كلما 

أمكن ذلك.

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادي303 - 3 استجرار المياه
االمتيازات التي نمنحها

يقتصر استخدامنا للمياه على االستخدامات البلدية. ونظرًا لندرة المياه 
وأهميتها، نحرص على قياس الكميات التي نستهلكها

استهالك المياه لعام 2021، 192,211 متر مكعب

غير 303 - 4 تصريف المياه
مادي

ألن استهالك المياه يقتصر على االستخدامات البلدية فقط، فإننا نقوم 
باستجرار المياه وطرحها عبر أنظمة البلديات المعنية 

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادي303 - 5 استهالك المياه
االمتيازات التي نمنحها

يقتصر استخدامنا للمياه على االستخدامات البلدية. ونظرًا لندرة المياه 
وأهميتها، نحرص على قياس الكميات التي نستهلكها

استهالك المياه لعام 2021، 192,211 متر مكعب
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التنوع الحيوي

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3 - 3 إدارة المواضيع المادية

البند 304 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: التنوع الحيوي 

2016

304 - 1 المواقع التشغيلية 
المملوكة والمُستأجرة والمُدارة 

في أو بجوار المناطق المحمية 
والمناطق ذات القيمة العالية من 
حيث التنوع الحيوي خارج المناطق 

المحمية

غير 
مادي

ال ينطبق ذلك ألننا نحرص على عدم استئجار أو تملك أراض مجاورة للمناطق 
المحمية أو تتسم بمستويات عالية من التنوّع الحيوي.

304 - 2 التداعيات الملحوظة 
لألنشطة والمنتجات والخدمات على 

التنوع الحيوي

غير 
مادي

تعدّ أرامكس شركة خدمية، أي أننا ال نقوم بتصنيع المنتجات، ونحرص على 
استخدام أغلفة بالستيكية قابلة للتحلل

304 - 3 الموائل الطبيعية لألصناف 
الحيوية التي نتكفل بحمايتها أو 

إعادة إحيائها

غير 
مادي

ال نشارك في أي أنشطة لحماية أو إعادة إحياء الموائل الطبيعية

304 - 4 األنواع المُدرجة على 
القائمة الحمراء لالتحاد العالمي 

للحفاظ على الطبيعة وقائمة 
الحماية الوطنية للموائل الطبيعية 

في المناطق المتأثرة بعملياتنا

غير 
مادي

ال نشارك في أي أنشطة لحماية أو إعادة إحياء الموائل الطبيعية

االنبعاثات

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 305 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: االنبعاثات 2016

305 - 1 االنبعاثات المباشرة 
للغازات الدفيئة - النطاق األول

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادياالستدامة 
االمتيازات التي نمنحها

تعد بصمتنا الكربونية لعام 2012 المعيار القياسي نظرًا لآلثار البيئية
ألنها أتاحت لنا الحصول على األرقام األدق تم قياس 

معدل االنبعاثات في عام 2021 باالعتماد على معايير 
االنبعاثات التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة لعام 
2021 ال يشمل التقرير مركبات الهيدروفلوروكربون 

والمركبات المشبعة بالفلور ومركبات سداسي فلوريد 
الكبريت وثالثي فلوريد النتروجين.

305 - 2 االنبعاثات غير المباشرة 
لغازات الدفيئة الناتجة عن 

استهالك الطاقة - النطاق الثاني

ضمن كامل نطاق عملياتنا )خاضعة مادياالستدامة 
للتحكم المالي بنسبة %100(

تعد بصمتنا الكربونية لعام 2012 المعيار القياسي. نظرًا لآلثار البيئية
تعد بصمتنا الكربونية لعام 2012 المعيار القياسي 

ألنها أتاحت لنا الحصول على األرقام األدق تم قياس 
معدل االنبعاثات في عام 2021 باالعتماد على معايير 
االنبعاثات التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة لعام 
2021 ال يشمل التقرير مركبات الهيدروفلوروكربون 

والمركبات المشبعة بالفلور ومركبات سداسي فلوريد 
الكبريت وثالثي فلوريد النتروجين.

305 - 3 االنبعاثات غير المباشرة 
األخرى لغازات الدفيئة - النطاق 

الثالث

ضمن نطاق عملياتنا الرتباطها مادياالستدامة 
بالسفر ألغراض العمل. خارج نطاق 

عملياتنا ألنها تتعلق بتنقالت موردينا 
وموظفينا

نقوم باحتساب بصمة التنقل الخاصة بنا من خالل استبيان نظرًا لآلثار البيئية
نصف سنوي للموظفين نقوم بإعداده باالعتماد على 

معايير االنبعاثات التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة 
لعام 2021. في عام 2021، أجرينا استبيان لحساب 

بصمة التنقل بشكل تقريبي، والتي تم تصنيفها ضمن 
نطاق االنبعاثات الثالث.
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305 - 4 كثافة انبعاثات غازات 
الدفيئة

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها، مادياالستدامة 
باستثناء االمتيازات التي نمنحها، ألنها 

ترتبط باالنبعاثات من النطاق الثالث

نظرًا لآلثار البيئية

305 - 5 خفض انبعاثات غازات 
الدفيئة

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادياالستدامة 
االمتيازات التي نمنحها

نظرًا لآلثار البيئية

305 - 6 انبعاثات المواد التي تؤثر 
على طبقة األوزون

غير االستدامة 
مادي

نحن ال نتسبب بأي انبعاثات تستنزف طبقة األوزون

305 - 7 انبعاثات أكاسيد 
النيتروجين وأكاسيد الكبريت 

واالنبعاثات المهمة األخرى

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادياالستدامة 
االمتيازات التي نمنحها

تتسبب أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت بآثار سلبية على البيئة والصحة 
ألنها ناتجة عن احتراق الوقود األحفوري؛ ولذلك من المهم قياس الكميات 

الناجمة عن عملياتنا وإعداد التقارير المتعلقة بها. ونحن نستخدم أدوات 
بروتوكول غازات الدفيئة لقياس انبعاثات أكاسيد الينتروجين وأكاسيد 

الكبريت الناجمة عن عملياتنا. وتهدف جهودنا للحد من انبعاثات غازات 
الدفيئة الناجمة عن عملياتنا، إضافة إلى الحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين 

وأكاسيد الكبريت.

نُعلن فقط عن االنبعاثات التي تسجلها الشركة من 
أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت، نظرًا لصغر حجم 

االنبعاثات من الغازات األخرى. وبلغ إجمالي كمية 
أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت خالل عام 2021 

نحو 39,965 طن، تم قياسها باالعتماد على بروتوكول 
الغازات الدفيئة وأدوات منظمة التسجيل المناخي.

النفايات

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

DMA 3 - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 306 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: النفايات خالل 

عام 2020

306 - 1 توليد النفايات وأبرز اآلثار 
المرتبطة بها

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها مادي
نظرًا الرتباطها بموردي المواد 

الخاصين بنا والشركات والبلديات التي 
تزودنا بخدمات إدارة النفايات وإعادة 

التدوير.

نحن نحرص عبر عملياتنا على التخلص من النفايات بطرق نظرًا لآلثار البيئية
صديقة للبيئة وإعادة تدوير النفايات حيثما أمكن ضمن 

المواقع التي نتواجد فيها 

306 - 2 إدارة اآلثار الهامة 
المرتبطة بالنفايات

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها مادي
نظرًا الرتباطها بموردي المواد 

الخاصين بنا والشركات والبلديات التي 
تزودنا

بخدمات إدارة النفايات وإعادة 
التدوير.

نحن نحرص عبر عملياتنا على التخلص من النفايات بطرق نظرًا لآلثار البيئية
صديقة للبيئة وإعادة تدوير النفايات حيثما أمكن ضمن 

المواقع التي نتواجد فيها 

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها مادي306 - 3 النفايات المتولدة
نظرًا الرتباطها بموردي المواد 

الخاصين بنا والشركات والبلديات التي 
تزودنا بخدمات إدارة النفايات وإعادة 

التدوير.

نحن نحرص عبر عملياتنا على التخلص من النفايات بطرق نظرًا لآلثار البيئية
صديقة للبيئة وإعادة تدوير النفايات حيثما أمكن ضمن 

المواقع التي نتواجد فيها 

306 - 4 النفايات التي ال يتم 
إرسالها إلى المكبات

غير 
مادي

306 - 5 النفايات التي يتم إرسالها 
إلى المكبات

غير 
مادي
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التقييم البيئي للموردين

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

DMA 3 - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 308 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: التقييم البيئي 

للموردين 2016

308 - 1 الموردون الجدد الذين 
خضعوا للتقييم حسب المعايير 

البيئية

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة ماديالمخاطر واالمتثال 
التوريد الخاصة بنا

يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا وشركائنا

308 - 2 اآلثار البيئية السلبية 
الناتجة عن عمليات سلسلة التوريد 

واإلجراءات المُتخذة

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة مادياالستدامة 
التوريد الخاصة بنا

يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا وشركائنا

التوظيف

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 401 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: التوظيف 2016

401 - 1 معدالت تعيين الموظفين 
الجدد وتنقل الموظفين

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالعناية بالموظفين
االمتيازات التي نمنحها

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية وخاصة موظفينا

401 - 2 المزايا المقدمة 
للموظفين بدوام كامل، والتي 

ال تُقدم للموظفين المؤقتين أو 
بدوام جزئي

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالعناية بالموظفين
االمتيازات التي نمنحها

تستثني اتفاقياتنا التعاقدية مع الموظفين بدوام جزئي 
التأمين الصحي والضمان االجتماعي، تماشيًا مع اللوائح 

التنظيمية المحلية المتعلقة بالعمل بدوام جزئي. 

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالعناية بالموظفين401 - 3 إجازة األمومة واألبوة
االمتيازات التي نمنحها

تحظى مسألة االحتفاظ بالموظفين بأهمية كبيرة بالنسبة لنا؛ ولهذا نعمل 
على توفير بيئة عمل مريحة وفريدة لموظفينا، ونلتزم باالستثمار في 

كوادرنا وتطوير كفاءاتهم. إضافة إلى ذلك، نسعى في أرامكس إلى ضمان 
المرونة الالزمة لموظفاتنا بعد إجازة األمومة بهدف تشجيع عودتهن إلى 

العمل.

حققنا معدل عودة إلى العمل بنسبة 84% بعد إجازة 
األمومة واألبوة 

العاقات بين الموظفين واإلدارة

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 402 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: العالقات بين 

الموظفين واإلدارة 2016

402 - 1 الحد األدنى لفترات 
اإلشعار حول التغييرات التشغيلية

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادي
االمتيازات التي نمنحها

وفي حين ال نمنع أي اتفاقيات للتفاوض الجماعي، تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية وخاصة موظفينا 
فإننا ال نلتزم حاليًا بأي منها. وعند قيامنا بأي تغييرات 

تشغيلية، فإننا نلتقي مع الجهات المعنية لوضع خطة 
من أجل طرح وتنفيذ هذه التغييرات.

الصحة والسامة المهنية

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 403 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: الصحة والسالمة 

المهنية 2018

403 - 1 الصحة المهنية ونظام 
إدارة السالمة

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

403 - 2 تحديد وتقييم المخاطر 
والتحقيق في الحوادث

الصحة والسالمة، المخاطر 
واالمتثال 

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادي
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 
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ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 403 - 3 خدمات الصحة المهنية
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

403 - 4 استشارة ومشاركة 
الموظفين في برامج الصحة 

والسالمة المهنية

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

403 - 5 تدريب الموظفين على 
برامج الصحة والسالمة المهنية

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

الصحة والسالمة والعناية 403 - 6 تحسين صحة الموظفين
بالموظفين

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء مادي
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

403 - 7 الوقاية والحد من اآلثار 
الصحية المرتبطة مباشرة بعالقات 

العمل

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

403 - 8 الموظفون المشمولون 
بنظام إدارة الصحة والسالمة 

المهنية

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 403 - 9 اإلصابات المهنية
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالصحة والسالمة 403 - 10 األمراض المهنية
االمتيازات التي نمنحها

نحن نسعى جاهدين لضمان سالمة وصحة جميع الموظفين والجهات المعنية 
من خالل التدريبات واإلجراءات والسياسات المختلفة. 

التدريب والتعليم

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 404 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: التدريب والتعليم 

2016

404 - 1 متوسط ساعات التدريب 
في السنة لكل موظف

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء ماديالعناية بالموظفين
االمتيازات التي نمنحها

يمثل تدريب الموظفين مسألة بالغة األهمية بالنسبة لعملياتنا؛ ونعمل على 
تعزيز مشاركة موظفينا

وبناء قدراتهم بهدف تحسين أعمالنا وجودة خدماتنا. كما نحرص على 
االستثمار في تطوير قدرات موظفينا، بما يُعزز مسألة االحتفاظ بهم وتوفير 

بيئات عمل أكثر إنتاجية. ويحظى موظفونا بفرصة اكتساب مهارات قيّمة 
تساعدهم في تحقيق التطور الوظيفي المنشود.

404 - 2 برامج تطوير مهارات 
الموظفين والمساعدة على 

االنتقال المهني

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية وخاصة موظفيناماديالعناية بالموظفين

404 - 3 نسبة الموظفين الذين 
يتلقون تقييمات دورية حيال 
أدائهم وتطورهم الوظيفي

يخضع جميع موظفينا لتقييم سنوي لألداء وفقًا ماديالعناية بالموظفين
لسياسات الموارد البشرية الخاصة بنا؛ وتُختتم عمليات 
تقييم األداء مع نهاية الربع المالي األول تماشيًا مع 

السنة المالية للشركة.
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التنوع وتكافؤ الفرص

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 405 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: التنوع وتكافؤ 

الفرص 2016

405 - 1 تنوع هيئات الحوكمة 
وكوادر الموظفين

تزاول أرامكس عملياتها على نطاق عالمي، ولهذا يعد ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات التي نمنحهاماديالحوكمة والعناية بالموظفين
التنوّع عاماًل حاسمًا في ضمان نجاح عملياتنا؛ إذ يضمن 
تمثيل مختلف المناطق التي نعمل فيها ضمن كوادرنا 

البشرية. ويُعتبر التنوع أحد الجوانب الهامة ضمن إطار 
أنشطتنا المتعلقة باالستدامة واالندماج في المجتمعات 

التي نعمل فيها.

405 - 2 نسبة الراتب األساسي 
والتعويضات الممنوحة للموظفات 

بالمقارنة مع الموظفين

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية وخاصة ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات التي نمنحهاماديالملحقات 
موظفينا

عدم التمييز

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 406 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: عدم التمييز 2016

406 - 1 العدد اإلجمالي لحاالت 
التمييز واإلجراءات المُتخذة 

لمعالجتها

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج ماديالمخاطر واالمتثال 
الشركة نظرًا الرتباطها بالجهات 
المعنية والموردين وغيرهم من 

أصحاب المصلحة،

لم يتم اإلبالغ عن أي حوادث تمييز خالل عام 2021

الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 407 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: الحرية النقابية 

والمفاوضات الجماعية 2016

407 - 1 العمليات والموردون 
الذين قد يتسببون بانتهاكات 

أو يشكلون مخاطر كبيرة على 
حق ممارسة الحرية النقابية 

والمفاوضات الجماعية

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج مادي
الشركة نظرًا الرتباطها بالجهات 
المعنية والموردين وغيرهم من 

الجهات المعنية.

من المهم بالنسبة للجهات المعنية أاّل تقوم أرامكس بتطبيق أي سياسات 
تحجب عن موظفينا أو موردينا حق االنضمام إلى اتفاقيات التفاوض 
الجماعي، كما نحفظ لموردينا وموظفينا حرية االنضمام لمثل هذه 

االتفاقيات في الدول التي تسمح بذلك؛ حيث تسهم االتفاقات الرسمية 
والمفاوضات الجماعية في حماية الموظفين وصون حقوقهم.                                                        

* أوروبا وأمريكا الشمالية: ال ينتمي موظفونا إلى 
اتحادات نقابية وال يرتبطون باتفاقيات للتفاوض الجماعي.

* كينيا: 88 عضوًا في اتحاد نقابي
* جنوب أفريقيا: 322 عضوًا في اتحاد نقابي

*البحرين: 55 عضوًا في اتحاد نقابي 
*دول مجلس التعاون الخليجي األخرى: ال يوجد موظفون 

أعضاء في اتحادات نقابية
* آسيا/ أستراليا ونيوزيلندا: ال يوجد موظفون أعضاء في 

اتحادات نقابية
ليبيا: ال يوجد موظفون أعضاء في اتحادات نقابية
* المغرب: موظف واحد عضو في اتحادات نقابية
* تونس: 3 موظفين هم أعضاء في هيئة مهنية
* األردن: 11 موظف هم أعضاء في هيئة مهنية

* مصر: 22 موظف أعضاء في اتحادات نقابية، يعتبر 
االنضمام إلى اتحادٍ نقابي اختيارًا شخصيًا للموظف؛ 

وليس ملزمًا بالكشف عنه لفريق الموارد البشرية.        
الصين موظف واحد عضو في اتحادات نقابية        

تايالند 49 موظفين أعضاء في اتحادات نقابية                                        
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عمالة األطفال

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 408 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: عمالة األطفال 

2016

408 - 1 المخاطر المرتفعة لوقوع 
حاالت لعمالة األطفال على مستوى 

العمليات والموردين

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة ماديالمخاطر واالمتثال 
التوريد الخاصة بنا

من المهم أن نتصدى ألي انتهاكات تظهر أثناء تقييمنا لسلسلة التوريد فيما 
يخص حقوق العمال. ولم يشهد تقييمنا خالل عام 2021 أي مشكالت تتعلق 

بانتهاكات ممارسات العمل،

ولم يتم اإلبالغ عن أي حاالت خالل عام 2021

العمل اإلجباري أو القسري

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 409 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: العمل اإلجباري أو 

القسري 2016

409 - 1 المخاطر المرتفعة لوقوع 
حاالت العمل اإلجباري أو القسري 

على مستوى العمليات والموردين

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة ماديالمخاطر واالمتثال 
التوريد الخاصة بنا

من المهم أن نتصدى ألي انتهاكات تظهر أثناء تقييمنا لسلسلة التوريد فيما 
يخص حقوق العمال. ولم يشهد تقييمنا خالل عام 2021 أي مشكالت تتعلق 

بانتهاكات ممارسات العمل،

ممارسات األمن

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 410 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: ممارسات األمن 

2016

410 - 1 أفراد األمن المُدربين 
على سياسات أو إجراءات حقوق 

اإلنسان

ضمن نطاق عملياتنا وخارجها ماديالمخاطر واالمتثال 
الرتباطها بموردينا

سعيًا من الشركة لحماية حقوق اإلنسان، نواظب على التواصل مع موظفينا 
حول أهمية حقوق اإلنسان ومدى ارتباط هذه القضية بميثاق قواعد 

السلوك لدينا. ونلتزم بإبقاء موظفينا على اطالٍع دائم حول هذه المسألة 
لتجنب وقوع أي مخالفات. ويعتبر فريقنا األمني مشمواًل في هذه المسألة 

باعتباره أحد الجوانب الهامة من عملياتنا وبحكم تواجده الدائم في مواقع 
العمل؛ وبالتالي يمتلك الفريق األمني قدرًة عالية على التصدي ألي انتهاكات 

واإلبالغ عنها

جميع عناصر األمن خضعوا مسبقًا لدورات تدريبية

حقوق الشعوب األصلية 2016

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

DMA 3 - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 411 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: حقوق الشعوب 

األصلية 2016

411 - 1 إجمالي عدد المخالفات 
المرتبطة بانتهاك حقوق الشعوب 

األصلية

غير المخاطر واالمتثال 
مادي

ال ينطبق هذا الجانب على عملياتنا ألننا ال نمتلك أو نستأجر أي أراٍض في 
مناطق تُعد موطنًا للسكان األصليين، أو تسري فيها حقوق السكان األصليين.
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المجتمعات المحلية

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

DMA 3 - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 413 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المجتمعات 

المحلية 2016

413 - 1 العمليات التي تتضمن 
مشاركة المجتمع المحلي، وتقييم 

األثر، وبرامج التنمية

ضمن نطاق عملياتنا وخارجها في مادياالستدامة 
الدول

التي يمكننا فيها إدارة المشاريع. 
يمكن احتساب هذه النسبة المئوية 

باالستناد إلى عملياتنا التي تضم 
مشاريع فعلية من إجمالي العمليات 

التي تتيح لنا تطبيق مشاريع 
االستدامة.

تسعى أرامكس جاهدة إلحداث تأثير إيجابي وملموس في جميع المناطق 
التي تعمل فيها، انطالقًا من إيماننا بأهمية التواصل مع المجتمعات المحلية 

وتمكينها. وستهم مبادراتنا االجتماعية ومبادرات االستدامة التي تنظمها 
الشركة في إحداث أثٍر إيجابي كبير على مستوى رفاهية المجتمعات، إضافة 

إلى تعزيز عالقاتنا مع الجهات المعنية لدينا.

في عام 2021، ساهم 98 من عملياتنا في إطالق 
برامج أو مشاريع مجتمعية و/أو برامج أو مشاريع 

معنية باالستدامة. ونحن نقدم تقارير عن فئات مختلفة 
من المستفيدين في المجتمع؛ ويُستثنى من األفراد 

المستفيدين األطفال والطالب والمشاريع الناشئة 
والمتدربين )لوجودها في برامج مخصصة لكٍل من هذه 

الفئات(. 

413 - 2 العمليات ذات اآلثار 
السلبية الكبيرة الفعلية والمحتملة 

على المجتمعات المحلية

غير 
مادي

نظرًا لطبيعة عملياتنا، وألننا ال نقوم بتشغيل أي مصانع أو مرافق تصنيع 
تفرض مخاطر صحية، وال نقوم باستخراج المعادن أو  الموارد، فإننا نضمن أال 
تتسبب عملياتنا بآثار اجتماعية سلبية، مع الحرص على تطبيق آليات لإلبالغ عن 

أي قضية أو مشكلة.                                                                

التقييم االجتماعي للموردين

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 414 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: التقييم االجتماعي 

للموردين 2016

414 - 1 الموردين الجدد الذين 
خضعوا للتقييم حسب المعايير 

االجتماعية

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة ماديالمخاطر واالمتثال 
التوريد الخاصة بنا

ينسجم هذا األمر مع قيمنا واستدامتنا لضمان أاّل تتسبب سلسلة التوريد 
الخاصة بنا

بأي تأثيرات اجتماعية سلبية. ولذلك بدأنا تقييم موردينا في المسائل 
المتعلقة بميثاق قواعد السلوك، بما يشمل القضايا االجتماعية مثل حقوق 

اإلنسان والعمال واألطفال.

يتم إجراء دراسات العناية الواجبة على جميع الموردين 
ذوي المخاطر المرتفعة؛ وتُدار هذه العملية داخليًا 

باستخدام ميثاق قواعد السلوك واالستبيانات الخاصة بنا، 
وكذلك خارجيًا من خالل مزود خدمة مستقل معروف. 
ونتيجة لذلك، نجح فريق إدارة االمتثال بمراجعة %99 

من قاعدة البيانات الخاصة بنا والتي تشمل عمالءنا 
وموردينا.

414 - 2 اآلثار االجتماعية السلبية 
الناتجة عن عمليات سلسلة التوريد 

واإلجراءات المُتخذة ذات الصلة

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة مادي
التوريد الخاصة بنا

لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت خالل عام 2021تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

السياسة العامة

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 415 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: السياسة العامة 

2016

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج مادي415 - 1 المساهمات السياسية
الشركة نظرًا الرتباطها بالجهات 

المعنية والحكومات وسياسات الدول 
التي نعمل فيها،

نُطبق سياسة صارمة تحظر تقديم المساعدات السياسية للحكومات، فنحن ال 
نرتبط بأي شكٍل مع نظام سياسي أو حكومي.
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سامة وصحة العماء

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 416 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: سالمة وصحة 

العمالء 2016

416 - 1 تقييم آثار فئات المنتجات 
والخدمات على الصحة والسالمة

غير 
مادي

ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو خدمات تتطلب تقييم تأثيرها على الصحة 
والسالمة، ونعمل بشكل مستمر على تطبيق سياسات وإجراءات لضمان صحة 

وسالمة موظفينا وموردينا وشركائنا

416 - 2 العدد اإلجمالي لحاالت 
عدم االمتثال ذات الصلة بآثار 

المنتجات والخدمات على الصحة 
والسالمة

غير 
مادي

ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو خدمات تتطلب تقييم تأثيرها على الصحة 
والسالمة

لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت خالل عام 2021

التسويق والعامة التجارية

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 417 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: التسويق والعالمة 

التجارية 2016

417 - 1 المتطلبات الالزمة 
لمعلومات المنتجات والخدمات 

والعالمة التجارية

غير 
مادي

نحن ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو تقديم خدمات تتطلب وضع ملصقات 
محددة

417 - 2 حاالت عدم االمتثال 
المتعلقة بمعلومات المنتجات 

والخدمات والعالمة التجارية

غير 
مادي

نحن ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو تقديم خدمات تتطلب وضع ملصقات 
محددة

لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت خالل عام 2021

417 - 3 حاالت عدم االمتثال 
المتعلقة بمجاالت التسويق 

والتواصل

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها ماديعمالؤنا
بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.

لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت خالل عام 2021تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

خصوصية العميل

المؤشر 3 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: المواضيع المادية 

2021

3DMA - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 418 من المبادرة الدولية 
إلعداد التقارير: خصوصية العميل 

2016

418 - 1 الشكاوي المتعلقة 
بانتهاكات خصوصية العمالء 

وُفقدان بياناتهم

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها ماديأمن المعلومات 
الرتباطها بعمالئنا.

لم نواجه أيًا من هذه الحاالت خالل عام 2021لها تأثير مباشر على عمالئنا وأعمالنا
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ممارسات الحوكمة    .1

يســعى مجلــس إدارة أرامكــس وإدارتهــا التنفيذيــة إلــى تعزيــز مكانتهــا كشــركة رائــدة فــي حوكمــة الشــركات مــن خــالل تبنــي أفضــل الممارســات علــى مســتوى المجموعــة وااللتــزام. بهــا كونهــا شــركة مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي، فــإن 
ممارســات حوكمــة الشــركات فــي أرامكــس تسترشــد بقــرار رئيــس مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم )3/ر.م.( لعــام 2020 بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة وتعديالتــه )»دليــل الحوكمــة«(.

تصب الجهود واالهتمام على المراجعة والتحسين المستمر إلطار حوكمة الشركة من خالل التعزيز الفعال لممارساتها وسياساتها وإجراءاتها. 

تم إطالق عدد من المبادرات لتعزيز إطار الحوكمة في أرامكس وممارساتها في عام 2021:

واصل مجلس اإلدارة عملية مراجعة سياسات وإجراءات حوكمة الشركة من أجل ضمان مواكبة ممارسات الشركة ألفضل الممارسات العالمية والمتطلبات القانونية والتنظيمية.. 1

أجرى مجلس اإلدارة تقييمًا خارجيًا مستقاًل لمجلس اإلدارة بما يتماشى مع المتطلبات وبهدف تحفيز الحوار حول المجاالت المطلوب التركيز عليها للدفع باألداء والفعالية.. 2

حضر أعضاء مجلس اإلدارة ورشة عمل في الحوكمة بما يتماشى مع متطلبات سوق دبي المالي.. 3

أنشأ مجلس اإلدارة لجنة خاصة للمتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المّطلعين بهدف ضمان االمتثال لضوابط التداول الداخلي واإلفصاحات.. 4

تعامات أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى باألوراق المالية للشركة  .2

يعتمـــد مجلس إدارة الشـــركة »سياســـة التـــداول الداخلي لـــألوراق المالية الصادرة عـــن أرامكس ش.م.ع« وتنطبق هذه السياســـة علـــى جميع العمليـــات التي ينفذها أعضـــاء مجلس إدارة أرامكـــس وموظفوها وغيرهم مـــن المطلعين على 
األوراق الماليـــة الخاصـــة بالشـــركة. كما تنطبق هذه السياســـة أيضًا على عمليـــات التداول فـــي األوراق المالية الخاصة بالشـــركات التابعـــة والحليفة ألرامكس.

إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ عمليات شراء وبيع األوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجامًا مع نصوص هذه السياسة، وتعد جميع العمليات التي ال تنفذ بموجب هذه السياسة الغية وباطلة.

هذا ويدرك أعضاء مجلس اإلدارة االلتزامات المترتبة عليهم بشأن متطلبات اإلفصاح التي تخص تعامالتهم بأسهم أرامكس وهم ملتزمون بجميع المتطلبات المقررة من هيئة األوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي. 

فيما يأتي توضيح لتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى باألوراق المالية ألرامكس خالل العام 2021 بناًء على اإلقرارات السنوية الموّقعة من قبل أعضاء المجلس:
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المنصباالسم

تعامات أقارب أعضاء مجلس اإلدارةتعامات أعضاء مجلس اإلدارة

إجمالي
عمليات البيع

إجمالي
عمليات الشراء

عدد األسهم
إجمالي عمليات صلة القرابةفي 31 ديسمبر 2021

البيع
إجمالي عمليات 

الشراء
عدد األسهم 

في 31 ديسمبر 2021

-------رئيس مجلس اإلدارةالسيد محمد الشامسي

-------نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد عارف البستكي

----6,655--عضو مجلس إدارةالسيد دايفيد هاغالند

-------عضو مجلس إدارةالسيدة فاطمة حسين

----10,000--عضو مجلس إدارةالسيد فهد القاسم

-------عضو مجلس إدارةالسيد مرتضى حسين

-------عضو مجلس إدارةالسيد عمر الهاشمي

-------عضو مجلس إدارةالسيد رامز شحادة

-------عضو مجلس إدارةالسيد سونيل بيلوترا
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تشكيل مجلس اإلدارة  .3

يتشــكل مجلــس إدارة أرامكــس مــن تســعة أعضــاء مســتقلين غيــر تنفيذييــن ينتخبــون مــن قبــل الجمعيــة العموميــة. لمجلــس اإلدارة كافــة الصالحيــات الالزمــة للقيــام بكافــة األعمــال والتصرفــات الالزمــة نيابــة عــن الشــركة وفــق أ. 
مــا هــو مصــرح فــي نظــام الشــركة األساســي.

بنــاًء علــى اإلقــرارات الســنوية الموّقعــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس، مــا يأتــي بيــان بتشــكيل مجلــس اإلدارة حســب فئــات أعضائــه، وعضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي أي شــركة مســاهمة أخــرى ومناصبهــم فــي أي مواقــع رقابيــة أو 
حكوميــة أو تجاريــة هامــة، وبيــان المــدة التــي قضاهــا كل منهــم فــي مجلــس اإلدارة منــذ تاريــخ أول انتخــاب لــه:

الوظائف المشغولة في الشركات المساهمة وأية مواقع رقابية أو الفئةالمنصباالسم
حكومية أو تجارية هامة في اإلمارات العربية المتحدة

تاريخ االنضمام 
للمجلس

غير تنفيذيمستقلرئيس مجلس اإلدارةالسيد محمد الشامسي

الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي )ش.م.ع(- 
عضو مجلس إدارة شركة االتحاد للقطارات دي بي- 
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك(- 
نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية- 

22 يونيو 2020

غير تنفيذيمستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد عارف البستكي 

الرئيس التنفيذي لشركة أمالك للتمويل )ش.م.ع(- 
رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للصناعة واالستثمار )لغاية أبريل 2021( - 
عضو مجلس إدارة لدى مجموعة إعمار للضيافة - 
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان - 

10 مايو 2019

22 يونيو 2020غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةالسيد دايفيد هاغالند

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةالسيدة فاطمة حسين
عضو مجلس إدارة لدى شركة أمالك للتمويل )ش.م.ع( - 
رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة أمالك للتمويل )ش.م.ع( - 

22 يونيو 2020
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الوظائف المشغولة في الشركات المساهمة وأية مواقع رقابية أو الفئةالمنصباالسم
حكومية أو تجارية هامة في اإلمارات العربية المتحدة

تاريخ االنضمام 
للمجلس

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةالسيد فهد القاسم
 -)ADQ( المدير التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية والدوائية والخدمات المالية في شركة القابضة
عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية )ش.م.ع(- 
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان- 

22 يونيو 2020

22 يونيو 2020رئيس االستثمارات في شركة القابضة )ADQ(- غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةالسيد مرتضى حسين

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةالسيد عمر الهاشمي

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للطاقة - 
رئيس مجلس إدارة شركة الرويس القابضة للطاقة- 
عضو مجلس إدارة شركة الخليج للطاقة- 
عضو مجلس إدارة شركة الطويلة المتحدة للطاقة- 

مالحظة: جميع الشركات المذكورة هي شركات مساهمة عامة ولكنها ليست مدرجة في السوق المالي

22 يونيو 2020

21 مارس 2017غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةالسيد رامز شحادة

22 يونيو 2020مدير االستثمار في شركة القابضة )ADQ(- غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةالسيد سونيل بيلوترا
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مناصب أعضاء مجلس
اإلدارة ومؤهاتهم
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االسم

 درجة  الماجستير في إدارة األعمال من جامعة تسمانيا األسترالية
شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية )قبطان أعالي البحار( من الكلية البحرية األسترالية

تمحــورت المســيرة المهنيــة للكابتــن محمــد الشامســي حــول دعــم مســيرة التنميــة االقتصاديــة وتعزيزهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إذ شــغل العديــد مــن 
ــز رئيســة للنمــو  ــى ركائ ــة والخدمــات اللوجســتية، وســاهم فــي تحويلهــا إل ــئ والمناطــق الصناعي ــف القطاعــات، بمــا فيهــا الموان ــة فــي مختل المناصــب القيادي

االقتصــادي المســتدام فــي أبوظبــي. 

ويعــد الكابتــن الشامســي مــن رواد توظيــف الحلــول الرقميــة فــي خدمــة القطــاع التجــاري وتعزيــز كفــاءة سالســل التوريــد، فقــد لعــب دورًا محوريــًا فــي إطــالق 
بوابــة المقطــع، المطــور والمشــغل لنظــام مجتمــع الموانــئ األول فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي يهــدف إلــى تســهيل تبــادل الســلع وحركــة األشــخاص.

وســاهم الكابتــن الشامســي فــي تعزيــز التنــوع االقتصــادي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل العديــد مــن المشــاريع الحيويــة، موظفــًا خبرتــه الراســخة فــي 
القطــاع البحــري، وتشــمل هــذه المشــاريع إطــالق مينــاء خليفــة وإنشــاء شــركة أبوظبــي للخدمــات البحريــة )ســفين(، وافتتــاح محطــة أبوظبــي للســفن الســياحية 

وكذلــك شــاطئ جزيــرة صيــر بنــي يــاس للســفن الســياحية. 

كمــا ســاهم الكابتــن الشامســي فــي تعزيــز التنــوع االقتصــادي فــي القطــاع الصناعــي مــن خالل اإلشــراف علــى مجموعة واســعة مــن المناطــق الصناعيــة واالقتصادية 
والحــرة المتخصصــة فــي إمــارة أبوظبــي، والتــي توفــر خدمــات شــاملة تزيد مــن جاذبية اإلمــارة لالســتثمار األجنبي المباشــر.

ولعــب الكابتــن الشامســي دورًا مهمــًا فــي ترســيخ مكانــة أبوظبــي لعدّهــا مركــزًا رائــدًا للخدمــات التجاريــة واللوجســتية، مــن خــالل الشــراكات االســتراتيجية مــع 
أفضــل الشــركات العالميــة بمــا فيهــا شــركة كوســكو المالحيــة للموانــئ وشــركة البحــر األبيــض المتوســط للشــحن وأوتوتيرمينــال برشــلونة ومجموعــة ســي إم 

إيــه ســي جــي إم.

ويتمتــع الكابتــن الشامســي بخبــرات واســعة تشــمل إدارة العمليــات وإعــادة الهيكلــة وإدارة األصــول وتخطيــط العمليــات التشــغيلية الجديــدة وإطالقهــا وتطويــر 
االســتراتيجيات وتوجيههــا. 

ــن  ــول ضم ــادة األص ــي قي ــح ف ــة، إذ نج ــه المتنوع ــل خبرات ــة بفض ــدة والمنطق ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــارزة ف ــة ب ــخصية اقتصادي ــي ش ــن الشامس ــد الكابت ويُع
ــة. ــة المرموق ــة والدولي ــز المحلي ــن الجوائ ــد م ــوز بالعدي ــه للف اختصاص

وتشــمل مناصبــه القياديــة الحاليــة مــا يأتــي: الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة موانــئ أبوظبــي ورئيــس مجلــس إدارة شــركة أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض )أدنيــك(، وعضــو 
مجلــس إدارة شــركة االتحــاد للقطــارات دي بــي، ومؤسســة تحقيــق أمنيــة فــي اإلمــارات، ورئيــس مجلــس إدارة مدينــة خليفــة الصناعيــة )كيــزاد(، كمــا شــغل ســابقًا 

عضويــة مجلــس إدارة االتحــاد للطيــران. وقــد عيــن نائبــًا لرئيــس مجلــس إدارة اتحــاد الموانــئ البحريــة العربيــة.

وحصــد الكابتــن الشامســي العديــد مــن الجوائــز التــي تكــرم إنجازاتــه الشــخصية علــى امتــداد مســيرته المهنيــة، بمــا فــي ذلــك جائــزة شــخصية العــام الشــابة لعــام 
2012 مــن مؤتمــر ســيتريد الشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة، وجائــزة ســمو الشــيخ راشــد للتميــز العلمــي؛ كمــا صُنــف فــي المرتبــة األولــى كأفضــل رئيــس 

تنفيــذي فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية فــي قائمــة لوجســتيك نيــوز الشــرق األوســط ألعــوام 2018 و2020 و2021.

السيد محمد الشامسي

المناصب والمؤهات
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السيد عارف البستكي

 درجة الماجستير في األعمال الدولية من جامعة ولونغونغ - دبي، اإلمارات العربية المتحدة
دبلوم عالي في العلوم المالية والمصرفية من كلية دبي للطاب التابعة لكلية التقنية العليا

يشغل السيد البستكي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمالك للتمويل ش.م.ع.

ــز وتســريع نمــو عــدد مــن المؤسســات  ــًا فــي تعزي ــي دورًا محوري ــر مــن 25 عامــًا فــي القطــاع المصرفــي والمال ــد ألكث ــي تمت ــة الت ــة والقيادي ــه المهني وكان لخبرت
ــى المســتوى اإلقليمــي. ــي عمــل فيهــا عل ــة الت العالمي

وقــاد الســيد البســتكي مســيرة التحــول الشــامل التــي خضعــت لهــا شــركة أمــالك للتمويــل، إضافــة إلــى قيادتــه عمليــة إعــادة هيكلــة الشــركة والتــي تمــت بنجــاح فــي 
شــهر نوفمبــر مــن عــام 2014.

إضافــة إلــى دوره فــي شــركة أمــالك للتمويــل، يشــغل الســيد البســتكي عــدة مناصــب إداريــة رئيســة ضمــن مؤسســات رائــدة، إذ شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة إعمــار 
للصناعــة واالســتثمار وذلــك حتــى أبريــل 2021، ويواصــل دوره كرئيــس مجلــس إدارة شــركة أمــالك للتمويــل فــي مصــر.

وعمــل الســيد البســتكي علــى مــدى العقديــن الماضييــن عــن كثــب مــع كبــرى الشــركات والرؤســاء التنفيذييــن ومجالــس اإلدارات ضمــن قطاعــات متنوعــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. كمــا تولــى عــددًا مــن المناصــب القياديــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، ضمــن قطاعــات مختلفــة تشــمل التكنولوجيــا والخدمــات 
اللوجســتية والمصــارف والتمويــل واألســهم الخاصــة والقطــاع العقــاري، فقــد شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة تيكــوم وشــارك فــي عضويــة 
مجلــس إدارة كل مــن مؤسســة األوقــاف والهيئــة العامــة لشــؤون القصــر، وشــركة أمــالك العالميــة للتمويــل والتطويــر العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

ومصــرف الســالم فــي الجزائــر، وشــركة إعمــار للخدمــات الماليــة فــي دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة.

واكتســب الســيد البســتكي، قبــل انضمامــه إلــى أمــالك للتمويــل، خبــرة امتــدت ألكثــر مــن 15 عامــًا فــي المجــال المصرفــي والمالــي، إذ شــغل العديــد مــن المناصــب 
اإلداريــة فــي مؤسســات ماليــة رائــدة مــن ضمنهــا بنــك إتــش إس بــي ســي الشــرق األوســط، وبنــك دبــي اإلســالمي، وبنــك إيــه بــي إن أمــرو، وبنــك الفجيــرة الوطنــي. 

يحمــل الســيد البســتكي شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة، وشــهادة الماجســتير فــي األعمــال الدوليــة، مــن جامعــة ولونغونــغ فــي دبــي.

ونظــرًا لجهــوده وأدواره القياديــة، ُكــرّم الســيد البســتكي بالعديــد مــن الجوائــز المرموقــة، فقــد حصــل علــى عالمــة غرفــة دبــي للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات 
لمــدة أربــع ســنوات متتاليــة مقدمــًا مــن غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي. كمــا حصــل علــى الجائــزة العالميــة اإلســالمية لألعمــال لعــام 2018 مــن مركــز تميــز األعمــال 

.)INSEAD( وانســياد )TRENDS( اإلســالمي العالمــي، كمــا تــم تســميته فــي عــام 2016 ضمــن قائمــة أفضــل 100 رئيــس تنفيــذي مــن مجلــة ترينــدز

المناصب والمؤهاتاالسم
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السيد دايفيد هاغاند

االسم

 درجة الماجستير في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة لوند السويدية
درجة جامعية من جامعة سنغافورة الوطنية

ــة  ــن مــن الزمــن فــي إدارة األصــول والخدمــات المصرفي ــى عقدي ــد عل ــرة تزي ــع بخب ــذي يتمت ــر تنفي ــس إدارة غي ــر اســتثمار أول وعضــو مجل ــد هــو خبي الســيد هاغالن
ــة. ــئة والحدودي ــواق الناش ــي األس ــة ف ــهم الخاص ــتثمارية واألس االس

ــتراتيجية  ــم واالس ــق والتقيي ــل المتعم ــاالت التحلي ــي مج ــة ف ــرة طويل ــه خب ــة، ولدي ــتراتيجية قوي ــبية واس ــة ومحاس ــاءة مالي ــة وكف ــد بمعرف ــيد هاغالن ــع الس يتمت
ــة. ــق الجغرافي ــات والمناط ــف الصناع ــر مختل ــية عب المؤسس

ــر  ــون لالســتثمارات، التــي تعــد أحــد أكب ــن تمبلت ــدى شــركة فرانكلي ــر المحافــظ االســتثمارية ل ــن ومدي ــن التنفيذيي ــر المديري ــد أيضــًا منصــب كبي يشــغل الســيد هاغالن
المســتثمرين المؤسســيين علــى مســتوى العالــم. كمــا أنــه أحــد رواد المســتثمرين فــي األســواق الحدوديــة، إذ أســس واحــدًا مــن أول وأكبــر الصناديــق االســتثمارية 
الحدوديــة علــى اإلطــالق، ممــا ســاهم بقــوة فــي إنشــاء هــذه الفئــة مــن األصــول. ومنــذ انضمامــه إلــى فرانكليــن تمبلتــون، يتولــى الســيد هاغالنــد مســؤولية إدارة 

عــدد مــن التفويضــات االســتثمارية المؤسســية لصناديــق الثــروة الســيادية اإلقليميــة والدوليــة.

لــدى الســيد هاغالنــد شــغف تجــاه حوكمــة الشــركات، فهــو يحمــل شــهادة فــي حوكمــة الشــركات مــن المعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال )انســياد(، وهــو أيضــا مديــر 
معتمــد لــدى معهــد حوكمــة، كمــا يحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال واالقتصــاد مــن جامعــة لونــد الســويدية وقــد تخــرج مــن جامعــة ســنغافورة الوطنيــة.

المناصب والمؤهات
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السيدة فاطمة حسين

االسم

درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة دبي

الســيدة حســين هــي إحــدى أبــرز القيــادات التنفيذيــة اإلماراتيــة فــي مجــال المــوارد البشــرية والثقافــة المؤسســية، وتتمتــع بمســيرة حافلــة تمتــد ألكثــر مــن 20 عامــًا 
مــن الخبــرة حققــت خاللهــا العديــد مــن اإلنجــازات فــي عــدة قطاعــات بكبــرى الشــركات والمؤسســات الخاصــة وشــبه الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ونجحــت الســيدة حســين مــن خــالل عملهــا فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية لــدى دبــي القابضــة إلدارة األصــول )المجموعــة( فــي تحويــل إدارة المــوارد 
البشــرية مــن وحــدة لدعــم األعمــال إلــى شــريك اســتراتيجي موثــوق يركــز علــى اســتقطاب المــوارد البشــرية األهــم إلــى الشــركة وتطويرهــا ومكافأتهــا، وهــم 
»الموظفــون«، وذلــك مــن أجــل تمكيــن النمــو المتواصــل مــع الحفــاظ علــى احتياطــي مــن الكــوادر المؤهلــة لدعــم المجموعــة علــى جميــع المســتويات ومنحهــا 

ميــزات تنافســية كبيــرة.

وقبــل انضمامهــا إلــى المجموعــة، عملــت الســيدة حســين مــع العديــد مــن المؤسســات الخاصــة وشــبه الحكوميــة المرموقــة فــي مختلــف تخصصــات المــوارد البشــرية 
االســتراتيجية نحــو إدارة األداء والمكافــآت الشــاملة، واســتقطاب المواهــب وتطويرهــا، والتوطيــن، وإعــادة توزيــع الكفــاءات. كمــا شــاركت أيضــًا مــع قيــادات عليــا 
ــة المؤسســية  ــز الفعالي ــإدارة الجــودة وتحســين ســير األعمــال لتعزي ــد مــن المشــاريع المهمــة والمتعلقــة ب ــن رفيعــي المســتوى فــي إدارة العدي ــن تنفيذيي ومديري

وتحقيــق األهــداف المرجــوة.

ــة إدارة  ــت فــي لجن ــة للمــوارد البشــرية بحكــم عضويتهــا وتمتعهــا بحــق التصوي ــة التنفيذي ــب مــع مجلــس إدارة المجموعــة واللجن تعمــل الســيدة حســين عــن كث
ــة  ــار للصناع ــدى إعم ــآت ل ــيحات والمكاف ــة الترش ــة لجن ــي، وعضوي ــور دب ــاء خ ــل )ش.م.ع( ومين ــالك للتموي ــس إدارة أم ــة مجل ــًا عضوي ــغل حالي ــا تش ــة. كم المجموع
ــي  ــز دب ــى كونهــا أحــد الحــكام فــي جوائ ــل )ش.م.ع(. إضافــة إل ــدى أمــالك للتموي ــة الترشــيحات والمكافــآت ل واالســتثمار )شــركة مســاهمة خاصــة(، ورئيســة لجن

ــي. ــة فــي دب ــة االقتصادي ــرة التنمي ــة البشــرية التابعــة لدائ للتنمي

وحصلــت الســيدة حســين علــى العديــد مــن الجوائــز تقديــرًا لخبرتهــا الطويلــة ومســاهماتها القيمــة فــي مجــال المــوارد البشــرية، كمــا حصلــت علــى جائــزة أفضــل 
مســؤول مــوارد بشــرية فــي العالــم مــن منتــدى األعمــال االجتماعــي، وحصــدت كذلــك جائزتيــن مرموقتيــن مــن الكونغــرس العالمــي للمــوارد البشــرية همــا: أفضــل 

رائــدة أعمــال للعــام - جائــزة الريــادة فــي مجــال المــوارد البشــرية، وجائــزة التميــز لإلنجــازات النســائية المتميــزة فــي مجــال المــوارد البشــرية.

وأكملــت العديــد مــن البرامــج التنفيذيــة واإلداريــة المتقدمــة مــن بينهــا برنامــج المهــارات القياديــة فــي كليــة وارتــون إلدارة األعمــال فــي الواليــات المتحــدة. كمــا 
اجتــازت أيضــًا برامــج تنفيذيــة وإداريــة تضمنــت موضوعــات رئيســة تشــمل تقييــم المديريــن وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي، وتقييــم إجــراءات وعمليــات مجالــس اإلدارات، 

وعمليــة اختيــار شــاغلي المناصــب التنفيذيــة الرفيعــة، وتقييمــات مجلــس اإلدارة.

المناصب والمؤهات
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السيد فهد القاسم

االسم

 درجة الماجستير في إدارة األعمال باختصاص التمويل من جامعة موناش في ملبورن - أستراليا 
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في مجال الحوسبة التطبيقية من جامعة ليدز ميتروبوليتان في المملكة المتحدة

دبلوم عالي في هندسة اإللكترونيات من كليات التقنية العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الســيد القاســم هــو المديــر التنفيــذي لخدمــات الرعايــة الصحيــة والدوائيــة والخدمــات الماليــة فــي شــركة القابضــة )ADQ(، كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
فارماكــس وعمــون، إضافــة إلــى منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للضمــان الصحــي – ضمــان وشــركة أبوظبــي للخدمــات الصحيــة )صحــة(.

ويتمتع السيد القاسم بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال القطاع المصرفي االستثماري والحكومي والتجاري. 

وقبــل انضمامــه إلــى شــركة القابضــة )ADQ(، شــغل الســيد القاســم منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال، إذ كان مســؤواًل عــن األنشــطة 
المصرفيــة االســتثمارية الموجــودة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. 

وقــد شــغل الســيد القاســم ســابقًا منصــب العضــو المنتــدب ورئيــس االســتثمارات الرئيســة فــي شــركة الواحــة كابيتــال، إذ تولــى فيهــا إدارة اســتثمارات خاصــة بقيمــة 
تتجــاوز 6 مليــارات درهــم إماراتــي مــن اســتثمارات الملكيــة إضافــة إلــى اإلشــراف علــى اســتثمارات األســهم الخاصــة فــي مختلــف القطاعــات. كمــا شــغل قبــل ذلــك، 

منصبــًا فــي المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي، وبنــك دبــي اإلســالمي، وشــركة دبــي لأللمنيــوم. 

والسيد القاسم أيضًا أحد خريجي برنامج محمد بن راشد للقيادة.
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السيد مرتضى حسين

االسم

درجة بكالوريوس التجارة في تخصص المالية والمحاسبة من جامعة مكغيل في كندا

ــل  ــًا فــي قطاعــات األســهم الخاصــة وتموي ــر مــن 17 عام ــد ألكث ــة تمت ــرة طويل ــزة فــي قطــاع االســتثمار بخب ــة المتمي ــخصيات القيادي يُعــد الســيد حســين مــن الش
الشــركات وإعــادة الهيكلــة، شــغل خاللهــا العديــد مــن المناصــب اإلداريــة الرفيعــة إلــى جانــب عضويــة العديــد مــن مجالــس اإلدارة فــي مؤسســات محليــة ودوليــة.

ــة  ــات االندمــاج واالســتحواذ واالســتثمارات البديل ــق عملي ــى فري ــس االســتثمارات فــي شــركة القابضــة )ADQ(، ويشــرف عل ــًا منصــب رئي ويشــغل الســيد حســين حالي
للشــركة، والــذي يدعــم خطــط النمــو األساســي وأهــداف شــركة القابضــة المتعلقــة بتصفيــة االستثمارات/والتســييل ومحفظــة شــركاتها التابعــة. عــالوة علــى ذلــك، 
يتولــى الســيد حســين قيــادة الــذراع االســتثمارية المباشــرة لشــركة القابضــة )ADQ(، وإدارة االســتثمارات فــي مختلــف القطاعــات وفئــات األصــول فــي ضــوء اســتراتيجية 

الشــركة لتحقيــق النمــو المالــي واالجتماعــي واالقتصــادي علــى المــدى الطويــل.

ــاه والطاقــة  وخــالل فتــرة عملــه فــي شــركة القابضــة، قــاد الســيد حســين العديــد مــن الصفقــات بمــا فــي ذلــك الصفقــة التاريخيــة التــي تتضمــن دمــج أصــول المي
ــة للطاقــة )طاقــة(، وغيرهــا مــن االســتثمارات. ــي الوطني ــي مــع شــركة أبوظب ــئ أبوظب لموان

وقبــل انضمامــه إلــى شــركة القابضــة )ADQ(، كان الســيد حســين أحــد كبــار أعضــاء فريــق عمــل إحــدى شــركات اســتثمارات األســهم الخاصــة العالميــة فــي األســواق 
الناشــئة. وخــالل  هــذه الفتــرة، كان الســيد حســين مســؤواًل عــن قيــادة اســتراتيجية التحــول لواحــدة مــن أكبــر مرافــق الطاقــة فــي منطقــة جنــوب آســيا. بــدأ الســيد 

حســين حياتــه المهنيــة فــي قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي شــركة بــي إم أو كابيتــال ماركتــس فــي مدينــة تورونتــو الكنديــة.
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االسم

 درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن
 درجة ماجستير إدارة األعمال من كلية لندن األعمال

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية أوكاهوما

يشــغل الســيد الهاشــمي منصــب المديــر التنفيــذي إلدارة النقــل والتحكــم والتوزيــع فــي شــركة أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة )طاقــة( منــذ شــهر يوليــو مــن عــام 2020. 
ويتولــى الهاشــمي بموجــب منصبــه الحالــي مهمــة اإلشــراف علــى محفظــة الشــركة المتنوعــة مــن أصــول النقــل والتحكــم والتوزيــع. 

وقبــل انضمامــه إلــى شــركة أبوظبــي الوطنيــة )طاقــة(، شــغل الســيد الهاشــمي منصــب المديــر التنفيــذي إلدارة األصــول فــي مؤسســة أبوظبــي للطاقــة إذ عمــل علــى 
دعــم تطويــر خطــة التحــول والهيكلــة والحوكمــة الخاصــة بالشــركة. وقبــل ذلــك عمــل بمنصــب رئيــس قســم تطويــر االســتراتيجيات فــي شــركة االتحــاد للطيــران ونائــب 

الرئيــس لشــؤون القطــاع فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار.

السيد عمر الهاشمي

المناصب والمؤهات
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السيد رامز شحادة

المناصب والمؤهاتاالسم

 درجة الماجستير في تخصص الهندسة الصناعية من »جامعة تورنتو« في كندا
 بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من »جامعة روتجرز« في الواليات المتحدة األميركية

اجتاز عدة برامج للتعليم المستمر في جامعة أكسفورد والمجلس االستشاري للمعهد األوروبي إلدارة األعمال )إنسياد( وجامعة سانت غالن

يعــد الســيد شــحادة مــن القــادة الدولييــن المتمرســين فــي عمليــات التحــول وخبيــرًا اســتراتيجيًا متخصصــًا فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات الصناعيــة والتكنولوجية 
ورائــدًا فكريــًا ومســتثمرًا مغامــرًا وأحــد المســاهمين بقــوة فــي تمكيــن المجتمعــات وبنائهــا. 

ويشــغل الســيد شــحادة منصــب رئيــس تنميــة األعمــال الدوليــة لــدى ريــف وهــي شــركة التكنولوجيــا المدعومــة مــن شــركة مبادلــة كابيتــال وســوفت بنــك، والتــي 
تتخــذ مــن واليــة ميامــي مقــرًا لهــا وتعمــل فــي مجــال توظيــف المســاحات الحضريــة وتحويلهــا إلــى مراكــز مجتمعيــة حيويــة لتوصيــل الخدمــات والتجــارب والســلع مــن 

مختلــف القطاعــات، بمــا فيهــا األغذيــة والتجزئــة والبقالــة والصحــة والرفــاه والطاقــة وغيرهــا، ألفــراد المجتمــع المحلــي، اينمــا كانــوا. 

وشــغل الســيد شــحادة قبــل ذلــك منصــب المديــر اإلداري لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لــدى فيســبوك )ميتــا حاليــًا »Meta«(. وتشــمل مســيرة الســيد شــحادة 
المهنيــة العديــد مــن المناصــب المرموقــة ضمــن العديــد مــن الشــركات العالميــة، بمــا فيهــا الشــريك األول والمديــر اإلداري لــدى بــوز ألــن هاملتــون؛ الشــريك ونائــب 
ــًا  الرئيــس فــي شــركة »بــوز آنــد كومبانــي«، والمديــر اإلقليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط لممارســة تقنيــة المعلومــات فــي »شــركة بــوز آليــن هاملتــون )حالي
ســتراتيجي آنــد(؛ شــريك مؤســس ومديــر رئيــس لتطويــر المنتجــات لــدى إي بريفيــات )eBreviate(، وهــي منصــة لحلــول اإلمــداد اإللكترونــي علــى اإلنترنــت ومقرهــا ســان 
فرانسيســكو؛ مســاعد رئيــس لممارســة تكنولوجيــا المعلومــات االســتراتيجية فــي شــركة »أي تــي كيرنــي« )حاليــًا كيرنــي- Kearney(؛ باحــث مشــارك فــي مركــز إدارة 
التكنولوجيــا وريــادة األعمــال، وهــو مركــز خبــرة رائــد للعمليــات بجامعــة تورنتــو الكنديــة؛ وقــد عمــل كذلــك مهندســًا ميكانيكيــًا فــي »ســتون آنــد ويبســتر«؛ وهــو 
أيضــًا مؤســس مشــارك بـــ »آر آنــد آر فينتشــرز«، وهــي شــركة صغيــرة متخصصــة فــي مجــال رأس المــال المخاطــر وتركــز علــى االســتثمار فــي االبتــكار الرقمــي بالواليــات 

المتحــدة ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

ويشــغل الســيد شــحادة حاليــًا عضويــة المجلــس االستشــاري لشــركة غــرو إنتيليجنــس، شــركة الــذكاء االصطناعــي التــي تتخــذ مــن نيويــورك مقــرًا لهــا؛ وعضويــة مجلــس 
أمنــاء متحــف بيــروت للفــن، فضــاًل عــن كونــه عضــوًا مؤسســًا لمجلــس الشــرق األوســط للتنــوع والشــمولية، وعضــوًا فــي المجلــس االستشــاري لمدرســة ســتوني بــروك.
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السيد سونيل بيلوترا

االسم

 درجة الماجستير إدارة األعمال من كلية لندن إلدارة األعمال
درجة بكالوريوس في التجارة من جامعة مكغيل

يشــغل الســيد بيلوتــرا منصــب مديــر االســتثمار ضمــن فريــق المحافــظ االســتثمارية فــي شــركة القابضــة )ADQ(، ويتضمــن دوره فــي شــركة القابضــة )ADQ( اإلشــراف 
علــى المحافــظ االســتثمارية فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والــدواء التــي تشــمل المستشــفيات والعيــادات وشــركات التأميــن واألدويــة. كمــا يشــغل أيضــًا عضويــة مجلــس 
إدارة فارماكــس لألدويــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وشــركة عمــون للصناعــات الدوائيــة فــي مصــر، إضافــًة إلــى عضويــة مجلــس إدارة - مراقــب فــي شــركة 

بيوكــون بيولوجيكــس فــي الهنــد.

ويقيــم الســيد بيلوتــرا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ عــام 2009. قبــل انضمامــه إلــى شــركة القابضــة )ADQ(، أمضــى عشــرة أعــوام فــي العمــل ضمــن 
ــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة  ــالت فــي دول مجل ــك اســتثمارات فــي شــركات خاصــة مملوكــة للعائ ــذي يمتل ــك إنفســتكورب، وال ــدى بن ــق األســهم الخاصــة ل فري
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وعمــل الســيد بيلوتــرا ضمــن فريــق تأســيس صنــدوق الفــرص الخليجيــة الــذي تبلــغ قيمتــه مليــار دوالر أمريكــي، وشــملت مســؤولياته 
ــن  ــار المســؤولين التنفيذيي ــًا منتظمــًا ووثيقــًا مــع كب ــرا تعاون ــر استشــارات مــا بعــد االســتحواذ. ويتعــاون الســيد بيلوت ــد الصفقــات المناســبة وتنفيذهــا وتوفي تحدي
ومجالــس إدارة شــركات المندرجــة ضمــن المحافــظ االســتثمارية لتحســين معاييــر حوكمــة الشــركات والشــفافية وتعزيــز االســتراتيجيات االســتثمارية وتحقيــق القيمــة 

للمســاهمين والبحــث عــن فــرص للحصــول علــى الســيولة الماليــة.

وخــالل فتــرة عملــه مــع إنفســتكورب، كان الســيد بيلوتــرا عضــوًا فــي مجلــس إدارة ســت شــركات تتــوزع مجــاالت عملهــا عبــر مجموعــة واســعة مــن القطاعــات بمــا 
فــي ذلــك الخدمــات اللوجســتية وخدمــات النفــط والغــاز والتجزئــة والرعايــة الصحيــة، وهــي الزوردي، أوتومــاك، شــركة اليســر للمقــاوالت الصناعيــة )AYTB(، وشــركة 
خدمــات منــع التــآكل )NDTCCS(، وشــركة هيدراســون، ومستشــفى ريــم. وشــغل عضويــة عــددٍ مــن اللجــان مــن بينهــا لجــان التدقيــق والمخاطــر والمكافــآت واللجــان 

التنفيذيــة.

وقبــل انضمامــه إلــى بنــك إنفســتكورب، عمــل الســيد بيلوتــرا لمــدة عقــد كامــل بالمملكــة المتحــدة فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي بنــك كريــدي 
ــرأس المــال لشــركات  ــل، إذ عمــل كموفــر ل ــات االندمــاج واالســتحواذ والتموي ــى عملي ــت مســؤولياته تركــزًا رئيســًا عل ــال. وقــد كان ــز كابيت ســويس وشــركة باركلي

األســهم الخاصــة العالميــة لتنفيــذ عمليــات االســتحواذ المدعومــة عبــر نطــاق اإلقــراض مــن الديــون الكبيــرة إلــى العائــد المرتفــع وتمويــل الميزانيــن.

كما يعد السيد بيلوترا باألساس محاسبًا قانونيًا معتمدًا.

المناصب والمؤهات
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يدعــم مجلــس اإلدارة التنــوع والمســاواة والشــمولية ويتبنــى هــذه القيــم كجــزء مــن ثقافــة أرامكــس. فــي يونيــو 2020، انتخبــت الســيدة فاطمــة حســين لعضويــة مجلــس اإلدارة، ممــا رفــع نســبة تمثيــل المــرأة فــي مجلــس اإلدارة الحالــي  ب. 
إلــى ٪11 )عضــو واحــد مــن بيــن تســعة أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة(.

ج.  مكافآت مجلس اإلدارة:

بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2020: 4,050,000 درهمًا إماراتيًا يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.. 1
ــًا يضــاف إليهــا ضريبــة القيمــة المضافــة )تمثــل 3,300,000 درهــٍم إماراتــي مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة و940,000 درهمــًا . 2 بلــغ مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة عــن العــام 2021: 4,240,000 درهمــًا إماراتي

إماراتيــًا بــدالت لحضــور جلســات اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه( ســتعرض للمصادقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية. 
تتضمن المكافآت المذكورة أعاله ما يتقاضاه أعضاء لجان مجلس اإلدارة كبدالت لحضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس وهي 10,000 درهٍم إماراتي لكل اجتماع. فيما يأتي بيان بتفاصيل هذه البدالت:. 3

* ال يجوز ألفراد المحافظ ضمن شركة فرانكلين تمبلتون قبول مكافآت بشكل مباشر أو غير مباشر عن خدماتهم كأعضاء مجلس إدارة.

ال يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي مخصصات إضافية.  4

البدل المخصص )درهمًا إماراتيًا(االسم
إجمالي المخصصات الحضور 

)درهمًا إماراتيًا( اللجنة االستراتيجيةلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة التدقيق 

810180,000-10,000السيد عارف البستكي

-10-15-السيد دايفيد هاغالند*

8190,000-10,000السيدة فاطمة حسين

3170,000-10,00014السيد فهد القاسم

880,000--10,000السيد مرتضى حسين

89170,000-10,000السيد عمر الهاشمي

3160,000-10,00013السيد سونيل بيلوترا

990,000--10,000السيد رامز شحادة

940,000المجموع

التقرير السنوي 2021 صفحة 103



عقد مجلس اإلدارة عشرة اجتماعات خالل عام 2021، وفق التفاصيل الموضحة أدناه: د. 

رقم 
السيد محمد تاريخ االجتماعاالجتماع

الشامسي
السيد عارف 

البستكي
السيد دايفيد 

هاغاند
السيد فهد 

القاسم
السيدة فاطمة 

حسين
السيد مرتضى 

حسين
السيد عمر 
الهاشمي

السيد رامز 
شحادة

السيد سونيل 
بيلوترا

بالوكالة3 فبراير 12021

بالوكالة9 فبراير 22021

16 مارس 32021

28 مارس 42021

5 مايو 52021

بالوكالة7 يوليو 62021

بالوكالة4 أغسطس 72021

بالوكالة4 نوفمبر 82021

9 ديسمبر 92021

بالوكالةبالوكالة28 ديسمبر 102021
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لم يصدر عن مجلس إدارة شركة أرامكس أي قرار بالتمرير خالل السنة المالية 2021. هـ. 

اعتمــدت شــركة أرامكــس سياســة تفويــض الصالحيــات لتعزيــز الرقابــة الداخليــة المناســبة لتفويــض وصفقــات العمــل وتنفيذهــا وفــرض رقابــة دقيقــة علــى مشــاريع النفقــات الرأســمالية المركبــة وتسهيل/تســريع عمليــة اتخــاذ القــرارات  و. 
المتعلقــة بالعمــل.

وُضعــت مصفوفــة تفويــض الصالحيــات بطريقــة تعكــس الفلســفة القاضيــة بدفــع ســلطة اتخــاذ القــرار إلــى أدنــى المســتويات التنظيميــة العمليــة ممــا يمكــن الموظفيــن فــي جميــع المســتويات التنظيميــة مــن الحصــول علــى ســلطة اتخــاذ 
القــرار الالزمــة إلنجــاز مســؤولياتهم الموكلــة إليهــم.

لضمان تحقيق األهداف المرجوة من وضع مصفوفة تفويض الصالحيات، وُضعت قيود محددة على مقدار رأس المال وصالحية التشغيل التي يمكن تفويضها وفق الجدول اآلتي:

االعتمادات الماليةالعمليات

العمليات المؤسسية )تتضمن االستحواذ على الشركات 
والزيادات في رأس المال(

1.5 مليون دوالر أمريكي فما دون: تتطلب موافقة الرئيس التنفيذي للشركة
1.5 مليون دوالر أمريكي أو أكثر: تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة

2.5 مليون دوالر أمريكي فما دون: تتطلب موافقة من كٍل من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركةالمشتريات
2.5 مليون دوالر أمريكي أو أكثر: تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة

التمويل والخزينة
5 مليون دوالر أمريكي فما دون: تتطلب موافقة كٍل من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي 

للعمليات في الشركة، والرئيس التنفيذي وأمين الخزينة في الشركة.
5 مليون دوالر أمريكي أو أكثر: تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة

دون سقف محدد: تتطلب موافقة كٍل من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في العمليات المتبادلة بين الشركات )بما في ذلك القروض(
الشركة، والرئيس التنفيذي وأمين الخزينة في الشركة.
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وفيما يأتي تفاصيل التعامالت المتعلقة باألطراف ذات العالقة: ز. 

الشركات المسيطر عليها من نوع المعاملة
مشاريع مشتركة تكون فيها الشركات الحليفةقبل أعضاء مجلس اإلدارة

الشركة األم صاحبة المشروع
الشركات المملوكة 
لمساهمين سابقين

الشركات المملوكة 
المجموع )درهمًا إماراتيًا(لمساهمين حاليين*

44,720,797217,283,395-22,443,648150,118,950-المبيعات لجهات ذات عالقة

1,848,790- -1,208,448640,343-تكاليف محملة من جهات ذات عالقة

36,028,25881,308,166-4,628,51540,651,392-مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

684,5242,116,841--1,432,317-مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

لم تدخل الشركة كطرف في أي صفقة مع األطراف ذات العالقة تصل قيمتها إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة خالل عام 2021.

* يتضمــن الجــدول أعــاله ميزانيــة اإلفصاحــات لغايــة 31 ديســمبر 2021 والمعامــالت بيــن 20 أكتوبــر 2021 و31 ديســمبر 2021 للمســاهمين الجــدد، جيوبوســت /دي بــي دي جــروب، بعــد االســتحواذ علــى 21,60% مــن أســهم أرامكــس فــي 20 أكتوبــر 2021، قبــل أن تصــل نســبة االســتحواذ 
إلــى 24,93% فــي 26 أكتوبــر 2021.
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هـ. الميثاق التنظيمي للشركة:

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية

الرئيس التنفيذي لقسم التدقيق الداخلي

الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر واالمتثال الرئيس التنفيذي لقسم التسويق

الرئيس التنفيذي لقسم المالية باإلنابة

الرئيس التنفيذي للقطاع الرقميالمستشار القانوني العام

عثمان الجده

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة االستراتيجية

نديم بايغ

محمد الحجي

راسل ماكاي مايكل ريتش

أرون سينغ

محمد سليقعايد تادرس

أعضاء مجلس اإلدارة

الرئيسالرئيس التنفيذي للعمليات - إكسبرس الرئيس التنفيذي لالستراتيجيةالرئيس التنفيذي للعمليات - لوجستكس

آندرو فان دير فيلدعالء السعودي يوهانس ديستلرمحمد ألخص
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في ما يأتي أسماء المسؤولين التنفيذيين من الدرجة العليا ومناصبهم وتواريخ التحاقهم بالشركة مع إجمالي الرواتب والمخصصات والمكافآت المدفوعة لهم خالل عام 2021:

 في تاريخ 31 ديسمبر 2021:

تاريخ التعيينالمسمى الوظيفي

مجموع الرواتب 
 والبدالت

المدفوعة بالدرهم 
اإلماراتي

 المكافآت
المدفوعة بالدرهم 

اإلماراتي

المجموع بالدرهم 
اإلماراتي

مكافآت أخرى بالدرهم 
اإلماراتي

-1994/03/192,103,433808,6612,912,094الرئيس التنفيذي للمجموعة 

-518,709-2021/08/22518,709الرئيس التنفيذي للعمليات - لوجستكس

-1998/07/01920,000140,0001,060,000الرئيس التنفيذي للعمليات - إكسبرس

-2004/02/011,835,004628,5242,463,528الرئيس

-545,807-2021/08/15545,807الرئيس التنفيذي لالستراتيجية

المستقيلون خال عام 2021:

تاريخ التعيينالمسمى الوظيفي

مجموع الرواتب 
 والبدالت

المدفوعة بالدرهم 
اإلماراتي

 المكافآت
المدفوعة بالدرهم 

اإلماراتي

المجموع بالدرهم 
اإلماراتي

مكافآت أخرى بالدرهم 
اإلماراتي

1,550,1191,756,005-1993/08/161,550,119الرئيس التنفيذي 

-1994/11/12300,000238,875538,875الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

-1,276,000-2020/11/011,276,000الرئيس التنفيذي للعمليات
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جهة التدقيق الخارجية  .4

تعــد برايــس ووترهــاوس كوبــرز شــبكة مــن الشــركات التــي توظــف أكثــر مــن 295 ألــف شــخٍص فــي مــا يزيــد علــى 156 دولــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ وتلتــزم الشــبكة بتوفيــر قيمــة مضافــة لعمالئهــا مــن خــالل تقديــم خدمــات أ. 
عاليــة الجــودة فــي مجــاالت التدقيــق والضرائــب واالستشــارات، بمــا يتضمــن المراجعــات والصفقــات واالســتراتيجية والممارســات. وتســاعد برايــس ووترهــاوس كوبــرز فــي تعزيــز موثوقيــة عمالئهــا فــي المجتمــع، مــن خــالل إتاحــة مزيــد 
مــن الفــرص أمامهــم والمســاهمة فــي حــل مشــاكلهم التجاريــة. كمــا قدمــت برايــس ووترهــاوس كوبــرز خدماتهــا لـــ 84% مــن الشــركات العالميــة المدرجــة علــى قائمــة فورتشــن 500 خــالل العــام المالــي 2021، وتعمــل اليــوم مــع 
مجموعــة متنوعــة مــن العمــالء مــن الشــركات الخاصــة المملوكــة لألفــراد والعائــالت وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة. وأدت الشــراكات االســتراتيجية بيــن شــركات الشــرق األوســط والمملكــة المتحــدة إلــى تعزيــز موقــع برايــس 
ووترهــاوس كوبــرز فــي الســوق المحليــة، لتتحــول إلــى شــركة رائــدة فيهــا خــالل عــدة أعــوام فقــط. تديــر الشــركة عملياتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ أكثــر مــن 40 عامــًا، إذ تضــم شــبكة أعمالهــا فــي المنطقــة مــا يزيــد علــى 

7,000 موظــف فــي 24 مكتبــًا موزعيــن علــى 12 دولــة، بمــا فيهــا: البحريــن ومصــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وفلســطين واإلمــارات.

في ما يأتي بيان بتكاليف ورسوم التدقيق المرتبطة بالخدمات التي قدمتها شركة التدقيق الخارجية للشركة، إضافة إلى أي خدمات أخرى قدمتها شركات التدقيق األخرى خالل عام 2021:ب. 

برايس ووترهاوس كوبرز، رامي سرحاناسم شركة التدقيق والشريك المدقق:

3 أعوامعدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة:

6,624,085 إجمالي رسوم التدقيق لعام 2021 )درهم إماراتي(*:

* تشمل رسوم التدقيق المدرجة أعاله رسومًا إضافية تم تسجيلها في عام 2021 ولكنها تخص العام 2020

في ما يأتي رسوم وتكاليف الخدمات األخرى التي قدمتها برايس ووترهاوس كوبرز للشركة باستثناء رسوم تدقيق البيانات المالية للشركة لعام 2021 

الرسوم والتكاليف )درهم نوع الخدمةشركة التدقيق
إماراتي(

الرسوم والتكاليف المتعلقة بتصفية استثمارات 
مجموعة إنفوفورت )درهم إماراتي(

إجمالي الرسوم والتكاليف 
)درهم إماراتي(

185,650 95,488 90,162 استشارات خاصة بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافةبرايس ووترهاوس كوبرز

1,188,323 1,188,323 - استشارات خاصة بتصفية استثمارات مجموعة إنفوفورت برايس ووترهاوس كوبرز

691,720 -691,720 استشارات العناية الواجبة ومشاريع االندماج واالستحواذبرايس ووترهاوس كوبرز

154,245-154,245خدمات إستقصائيةبرايس ووترهاوس كوبرز

936,1271,283,8112,219,938المجموع
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ج. لم يبد مدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات على البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

في ما يأتي قائمة بالخدمات التي قدمتها شركات التدقيق الخارجية، باستثناء جهة التدقيق الرسمية المعينة من قبل الشركة، لعام 2021

الرسوم والتكاليف )درهم إماراتي(نوع الخدمةشركة التدقيق

371,851 ضريبة القيمة المضافة والخدمات االستشارية المتعلقة بتسعير التحويلشركة كي بي إم جي

624,342 مشروع النموذج الماليشركة كي بي إم جي

1,735,304 استشارات العناية الواجبة ومشاريع االندماج واالستحواذشركة كي بي إم جي

72,130 استشارات خاصة بضريبة الشركاتشركة ديلويت

360,943 ضريبة القيمة المضافة والخدمات االستشارية المتعلقة بتسعير التحويلاستشاريون محليون

1,188,013 ضريبة القيمة المضافة، والخدمات االستشارية المتعلقة بتسعير التحويلإرنست آند يونج

1,397,031 استشارات العناية الواجبة ومشاريع االندماج واالستحواذإرنست آند يونج

85,943خدمات إستقصائيةإرنست آند يونج

41,783خدمات تتعلق بالمشاركة واالمتثال لضوابط المخاطر الداخليةإرنست آند يونج

231,368خدمات مراجعة تقرير االستدامةإرنست آند يونج

6,108,706المجموع
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لجنة التدقيق  .5

أ. يقر السيد فهد القاسم، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. ويحمل عضوية لجنة التدقيق السادة اآلتية أسماؤهم:

المنصباالسم

رئيس لجنة التدقيقالسيد فهد القاسم

عضوالسيد دايفيد هاغالند 

عضوالسيد سونيل بيلوترا

تتكــون لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء مســتقلين غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة. تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، علــى أاّل يقــل عــن مــرة كل ثالثــة أشــهر. تدعــم اللجنــة جهــود مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة 
فــي مجــاالت ســالمة البيانــات الماليــة وتعييــن مدققــي حســابات خارجييــن وضمــان اســتقالليته وأداء وظيفــة التدقيــق الداخلــي للشــركة وضمــان متانــة الضوابــط الداخليــة وإجــراءات إدارة المخاطــر. للجنــة ميثــاق يحــدد الغــرض منهــا وواجباتهــا 

ومســؤولياتها والعضويــة وإدارة اجتماعاتهــا وآليــة رفــع التقاريــر.
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ج. عقدت لجنة التدقيق 15 اجتماعًا خالل عام 2021، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

السيد سونيل بيلوتراالسيد دايفيد هاغاندالسيد فهد القاسم

28 يناير 2021

1 فبراير 2021

9 فبراير 2021

11 فبراير 2021

18 فبراير 2021

10 مارس 2021

-14 مارس 2021

8 أبريل 2021

2 مايو 2021

19 مايو 2021

-1 أغسطس 2021

23 أغسطس 2021

31 أكتوبر 2021

11 نوفمبر 2021

-16 ديسمبر 2021

141513عدد مرات الحضور 
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لجنة الترشيحات والمكافآت  .6

أ. يقر السيد عمر الهاشمي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. يحمل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت السيدات والسادة اآلتية أسماؤهم:

المنصباالسم

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد عمر الهاشمي

عضوالسيد عارف البستكي

عضوالسيدة فاطمة حسين

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء مســتقلين غيــر تنفيذييــن. تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الضــرورة، علــى أاّل يقــل عــن مــرة واحــدة فــي الســنة. تتمثــل مهمــة اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي المجــاالت اآلتيــة: تكويــن 
مجلــس اإلدارة ولجانــه والترشــيح والتعييــن والتقييــم والمكافــآت والتعريــف والتطويــر المســتمر. كمــا تراجــع اللجنــة األمــور المتعلقــة بإطــار عمــل وسياســات الحوكمــة وتقــدم إرشــادات حــول تخطيــط تعاقــب اإلدارة التنفيذيــة والتعويضــات 

واســتراتيجية المــوارد البشــرية فــي أرامكــس وسياســاتها وعملياتهــا. للجنــة ميثــاق يحــدد الغــرض منهــا وواجباتهــا ومســؤولياتها والعضويــة وإدارة اجتماعاتهــا وآليــة رفــع التقاريــر.

ج. عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثمانية اجتماعات خالل عام 2021، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

السيدة فاطمة حسينالسيد عارف البستكيالسيد عمر الهاشمي

24 يناير 2021

7 فبراير 2021

24 فبراير 2021

22 مارس 2021

18 مايو 2021

6 يوليو 2021

16 سبتمبر 2021

14 ديسمبر 2021

888عدد مرات الحضور 
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لجنة المتابعة واإلشراف على تعامات األشخاص المطلعين   .7

شكل مجلس إدارة الشركة لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين. 

أ. يقر السيد عثمان الجده، رئيس لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. يحمل عضوية لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين السادة اآلتية أسماؤهم:

المنصبالعضو

رئيس اللجنةالرئيس التنفيذي

عضورئيس قسم إدارة المخاطر واالمتثال

عضورئيس قسم الموارد البشرية

عضوالمستشار القانوني العام

عضوأمين سر مجلس اإلدارة ومدير قسم الحوكمة

تتألــف اللجنــة مــن أربعــة أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة وأميــن ســر مجلــس اإلدارة ومديــر قســم الحوكمــة. تتولــى اللجنــة مســؤولية مراجعــة مراجعــة سياســة تعامــالت األشــخاص المطلعيــن علــى أســاس ســنوي، رهنــًا بموافقــة مجلــس اإلدارة، 
فضــاًل عــن مراجعــة فعاليــة ضوابــط إدارة المطلعيــن فــي الشــركة واالحتفــاظ بســجل محــدّث للمطلعيــن. اللجنــة مكلفــة أيضــًا بضمــان االمتثــال للوائــح ومتطلبــات اإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمطلعيــن واإلدارة واإلشــراف علــى التعامــالت التــي يقــوم 
بهــا المطلعيــن علــى أســهم الشــركة. تجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويًا وتقــدم تقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة عــن أعمالهــا علــى أســاس ســنوي أو بشــكل متكــرر أكثــر حســب الضــرورة. للجنــة ميثــاق يحــدد الغــرض منهــا وواجباتهــا 

ومســؤولياتها والعضويــة وإدارة اجتماعاتهــا وآليــة رفــع التقاريــر. 

ج. عقدت لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين اجتماعًا واحدًا خالل عام 2021 بحضور جميع أعضائها.
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لجان شكلت من قبل مجلس اإلدارة: لجنة االستراتيجية  .8

أ. يقر السيد عارف البستكي، رئيس اللجنة االستراتيجية، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. يحمل عضوية اللجنة االستراتيجية السادة اآلتية أسماؤهم:

المنصباالسم

رئيس اللجنة االستراتيجيةالسيد عارف البستكي

عضوالسيد دايفيد هاغالند

عضوالسيد مرتضى حسين

عضوالسيد عمر الهاشمي

عضوالسيد رامز شحادة

تتألــف لجنــة اإلســتراتيجية مــن خمســة أعضــاء مســتقلين غيــر تنفيذييــن. تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الضــرورة، علــى أاّل يقــل عــن 4 مــرات فــي الســنة. تتمثــل مهمــة اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وفريــق اإلدارة فيمــا 
يتعلــق بشــؤون الشــركة فــي المجــاالت االســتراتيجية وعمليــات االندمــاج واالســتحواذ ومراقبــة األداء التشــغيلي والمالــي وإعــداد الميزانيــة. إضافــة إلــى النظــر فــي عمليــات االندمــاج واالســتحواذ والتخــارج مــن االســتثمارات، تقــدم اللجنــة 

إرشــادات حــول المبــادرات اإلســتراتيجية الدوليــة، وحــول التوجهــات التــي تعطــل األعمــال. للجنــة ميثــاق يحــدد الغــرض منهــا وواجباتهــا ومســؤولياتها والعضويــة وإدارة اجتماعاتهــا وآليــة رفــع التقاريــر.
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ج. عقدت اللجنة االستراتيجية عشرة اجتماعات خالل عام 2021، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

السيد عارف 
البستكي

السيد مرتضى 
حسين

السيد دايفيد 
هاغاند

السيد عمر 
الهاشمي

السيد رامز 
شحادة

السيد فهد 
القاسم 
)ضيف(

السيد سونيل 
بيلوترا )ضيف(

السيدة 
فاطمة حسين 

)ضيفة(

-21 يناير 2021

---16 فبراير 2021
---7 مارس 2021
---9 مايو 2021

---15 يونيو 2021
----8 أغسطس 2021

9---- سبتمبر 2021

-7 نوفمبر 2021

-28 نوفمبر 2021

---27- ديسمبر 2021
1081099331عدد مرات الحضور
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نظام الرقابة الداخلية  .9

يقــر مجلــس اإلدارة بمســؤولياته المتعلقــة بمراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وتحديــد كفاءتــه. ويحمــل قســم الرقابــة الداخليــة )إدارة المخاطــر واالمتثــال( مســؤولية اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر واألنشــطة المرتبطــة بهــا، وال  أ. 
ســيما المتعلقــة بمتطلبــات االمتثــال المؤسســي والتجــاري والجمركــي. كمــا يتولــى قســم إدارة المخاطــر مســؤولية تحديــد أبــرز المخاطــر ومعالجتهــا بالتعــاون مــع أعضــاء اإلدارة العليــا فــي الشــركة. ويتضمن قســم االمتثــال الشــؤون 
المؤسســية والتجاريــة والجمركيــة، إذ يعنــى االمتثــال التجــاري بشــؤون االمتثــال للوائــح التنظيميــة المحليــة والدوليــة بمــا فيهــا متطلبــات االســتيراد وضوابــط التصديــر وكل مــا يتعلــق بالعقوبــات المرتبطــة بهــا. فــي حيــن يركــز االمتثــال 
الجمركــي، الــذي تــم إنشــاؤه مؤخــرًا، علــى تقييــم الثغــرات فــي عمليــات اإلفصــاح الجمركيــة وتوفيــر إرشــادات العنايــة الواجبــة لموظفــي الجمــارك مــن األطــراف الثالثــة، وتوفيــر الدعــم اإلضافــي لجميــع الشــؤون الجمركيــة. أمــا االمتثــال 
المؤسســي فيهــدف إلــى تطبيــق مختلــف سياســات الشــركة وااللتــزام بهــا، بمــا فــي ذلــك ميثــاق قواعــد الســلوك ومكافحــة الرشــوة والفســاد وتضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا وشــؤون الترفيــه والضيافــة. كمــا يتولــى قســم الرقابــة 

الداخليــة )إدارة المخاطــر واالمتثــال( مســؤوليات إضافيــة ترتبــط باإلشــراف علــى شــؤون تأميــن الشــركات ومعاييــر الصحــة والســالمة واألمــن.

ــر مــن 20 عامــًا فــي مجــاالت إدارة المخاطــر  ــال( خــالل عــام 2021. وعيــن الســيد مــاكاي فــي 7 أبريــل 2019، لالســتفادة مــن خبرتــه التــي تمتــد ألكث تولــى الســيد راســل مــاكاي إدارة قســم الرقابــة الداخليــة )إدارة المخاطــر واالمتث ب. 
واستشــاراتها واالمتثــال والتدقيــق الداخلــي والتأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة. وعمــل الســيد مــاكاي فــي المملكــة المتحــدة لــدى ويليــس ليميتــد، إحــدى أضخــم شــركات وســاطة خدمــات التأميــن متعــددة 
الجنســيات، لتوفيــر خدمــات إدارة المخاطــر وتقييــم المســؤوليات لمجموعــة مــن الشــركات متعــددة الجنســيات، ليعمــل بعدهــا فــي إجــراء تقييمــات المخاطــر االســتراتيجية مــع إرنســت آنــد يونــج فــي 2005، قبــل االنتقــال إلــى اإلمــارات 
فــي 2010. وبــدأ الســيد مــاكاي مســيرة نجاحــه فــي اإلمــارات مــع مجموعــة اإلمــارات لالتصــاالت )ش.م.ع( -اتصــاالت فــي عــام 2011، إذ ســاهم فــي تأســيس قســم إدارة المخاطــر المؤسســية فــي المجموعــة، وشــركاتها العاملــة، قبــل 
انضمامــه إلــى أرامكــس. كمــا أشــرف علــى شــؤون االمتثــال المؤسســي فــي المجموعــة، التــي اســتمر فــي االرتقــاء بمناصبــه فيهــا حتــى عيــن رئيســًا لقســم الرقابــة الداخليــة، المســؤول عــن إدارة المخاطــر واالمتثــال. يحمــل الســيد 

مــاكاي درجــة بكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( فــي إدارة المخاطــر وماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة جالســكو كالدونيــا فــي المملكــة المتحــدة.

أصدر قسم الرقابة الداخلية أربعة تقارير مخصصة الطالع مجلس اإلدارة عليها.  ج. 

التجاوزات الحاصلة في السنة المالية   .10

لم تسجل أي تجاوزات خالل السنة المالية 2021.

مساهمات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة خال عام 2021  .11

حافظــت الشــركة علــى إطــار عمــل قابــل للتخطيــط والتنفيــذ والمراقبــة والنشــر منــذ نشــر أول تقاريــر االســتدامة الخاصــة بهــا فــي عــام 2006؛ إذ اســتمرت منــذ ذلــك الحيــن فــي تحســين جهودهــا وممارســاتها المتعلقــة بدعــم جهــود االســتدامة. 
واســتندت أرامكــس إلــى هــذا اإلطــار بهــدف الحفــاظ علــى التواصــل والتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن التحديــات المرتبطــة بهــذا الشــأن. وتشــمل ركائــز االســتدامة فــي أرامكــس تعليــم الشــباب وتمكينهــم ودعــم ريــادة األعمــال وتنميــة 

المجتمــع ودعــم جهــود اإلغاثــة مــن األزمــات والكــوارث وتعزيــز القطــاع الرياضــي وحمايــة البيئــة.

وخصصــت الشــركة خــالل عــام 2021 مبلغــًا قــدره 2,771,411 درهمــًا إماراتيــًا لدعــم جهــود التنميــة المجتمعيــة والحفــاظ علــى البيئــة )1,589,292 درهمــًا إماراتيــًا للشــراكات، و1,094,076 درهمــًا إماراتيــًا لبرامــج الرعايــة، و88,043 درهمــًا 
إماراتيــًا للمبــادرات األخــرى(. 
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معلومات عامة  .12

أ. في ما يأتي بيان بسعر سهم الشركة في سوق دبي المالي )أعلى سعر وأدنى سعر وسعر اإلغالق( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية 2021 )تم الحصول على المعلومات أدناه من سوق دبي المالي(: 

 أعلى قيمةالشهر
)درهم إماراتي(

أدنى قيمة
)درهم إماراتي(

سعر اإلغاق
)درهم إماراتي(

4.484.304.32يناير

4.473.763.90فبراير

4.403.753.93مارس

4.133.863.91أبريل

4.273.894.10مايو

4.153.723.90يونيو

3.993.553.55يوليو

4.073.514.01أغسطس

4.013.523.52سبتمبر

4.803.504.34أكتوبر

4.543.903.91نوفمبر

4.303.944.10ديسمبر
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ب. في ما يأتي مقارنة بين أداء سهم الشركة مع مؤشر سوق دبي المالي العام ومؤشر القطاع في عام 2021 )تم الحصول على المعلومات أدناه من سوق دبي المالي(: 

قطاع النقلمؤشر سوق دبي العامأرامكسالشهر

4.322,654.06774.07يناير

3.902,551.54731.42فبراير

3.932,550.23735.00مارس

3.912,605.38736.96أبريل

4.102,797.52778.33مايو

3.902,810.56746.37يونيو

3.552,765.71717.39يوليو

4.012,902.97780.84أغسطس

3.522,845.49714.02سبتمبر

4.342,864.21807.69أكتوبر

3.913,072.91777.92نوفمبر

4.103,195.91797.52ديسمبر
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ج. في ما يأتي توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2021 من أفراد وشركات وحكومات مصنفة إلى إماراتي وخليجي وعربي وأجنبي:

تصنيف 
المساهمين

المجموعحكوماتشركاتأفراد

عدد
األسهم

نسبة
األسهم*

عدد
األسهم

نسبة
األسهم*

عدد
األسهم

نسبة
نسبة األسهم*عدد األسهماألسهم*

175,622,38012.00500,927,23034.211,210,8260.08677,760,43646.29إماراتي

135,439,4779.25--29,217,7522.00106,221,7257.26خليجي

25,276,6791.73--20,238,2541.385,038,4250.34عربي

12,245,9590.84609,535,16541.633,842,2840.26625,623,40842.73أجنبي

100%0,351,464,100,000%83,455,053,110%16,211,221,722,545%237,324,345المجموع

د. في ما يأتي بيانات المساهمين ممن يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لغاية 31 ديسمبر 2021:

نسبة األسهم*عدد األسهمالمساهمون

24,93%365,015,722شركة جيوبوست ش. م.

22,32%326,823,153شركة ألفا أوريكس ليمتد

هـ. في ما يأتي بيانات عن توزيع المساهمين بحسب ما يمتلكونه من أسهم لغاية 31 ديسمبر 2021:

نسبة األسهم*عدد األسهمعدد المساهمينملكية األسهم

5,22%19,27876,356,069أقل من 50,000 سهم

5,20%51176,136,930بين 50,000 وأقل من 500,000 سهم

18,18%160266,154,446بين 500,000 وأقل من 5,000,000 سهم

71,41%281,045,452,555أكثر من 5,000,000 سهم

100%19,9771,464,100,000المجموع

* ُقربت النسب المئوية إلى منزلتين عشريتين
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يوجــد صفحــة مخصصــة لعالقــات المســتثمرين الخاصــة بشــركة أرامكــس علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي بمــا يتوافــق مــع دليــل الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع. يــدار قســم عالقــات المســتثمرين مــن قبــل فريــق يتمتــع و. 
بقــدرات ثنائيــة اللغــة وســجل حافــل مــن الخبــرة فــي مجــال عالقــات المســتثمرين، بقيــادة الســيدة أنــكا تشــيغي، مســؤولة عالقــات المســتثمرين، ويمكــن االتصــال بهــا عبــر التفاصيــل المدرجــة أدنــاه:

االسم: السيدة أنكا تشيغي
anca@aramex.com :البريد االلكتروني

رقم الهاتف: 971600544000 +
الهاتف المحمول: 971559893309 + 

فاكس: 97142865050 +
 https://www.aramex.com/ae/en/investor-relations/overview 

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوية الخاص بها في يوم األربعاء الموافق 21 أبريل 2021، ولم يُقدم خالله أي قرارات خاصة لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها. ز. 

تولــت الســيدة أمانــدا دحــدح، مستشــار قانونــي أول فــي شــركة أرامكــس، مهمــة أمانــة ســر مجلــس اإلدارة باإلنابــة بيــن 1 مــارس 2020 و31 أغســطس 2021، وتحمــل الســيدة دحــدح درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن الجامعــة األردنيــة ح. 
منــذ عــام 2004. هــذا وقــد عينــت الســيدة زينــة ســماقية فــي 8 ســبتمبر 2021 بمنصــب أميــن ســر مجلــس اإلدارة ومديــر قســم الحوكمــة. تتمتــع الســيدة ســماقية بخبــرة تزيــد علــى 15 عامــًا فــي مجــال ســكرتارية مجلــس اإلدارة وحوكمــة 
الشــركات، كمــا أنهــا حاصلــة علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــع التركيــز علــى العلــوم الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت وهــي مــن خريجــي كليــة هارفــارد لألعمــال. وتتولــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة مســؤولية مســاعدة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس فــي إدارة تفويضاتهــم واجتماعاتهــم وتوثيقهــا، واإلفصاحــات، والتنســيق الفعــال بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، إضافــة إلــى المســاهمة فــي تطويــر 

وتنفيــذ خطــط ومــواد تعريــف أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد وتدريبهــم وتقييمــات مجلــس اإلدارة وإســداء المشــورة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بخصــوص األمــور المتعلقــة بالحوكمــة. 

في ما يأتي أبرز األحداث الجوهرية للشركة خالل عام 2021: ط. 

بيع شركة إنفوفورت إلى شركة آيرون ماونتن ]وقعت اتفاقية البيع والشراء في 3 فبراير 2021 وُأنهيت عملية البيع يوم 15 سبتمبر 2021[. 1
تعيين السيد آرون سينغ بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية باإلنابة في الشركة ]1 أبريل 2021[. 2
استقالة السيد بشار عبيد، الرئيس التنفيذي للشركة ]29 أبريل 2021[. 3
تعيين السيد عثمان الجده بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة ]6 مايو 2021[. 4
تعيين السيد يوهانس ديستلر بمنصب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية ]15 أغسطس 2021[. 5
أعلنــت أرامكــس عــن تغييــرات فــي هيكلهــا التنظيمــي مــن خــالل إحــداث وحدتــي أعمــال منفصلتيــن يديرهمــا رئيســان تنفيذيــان للعمليــات وفــق اآلتــي: يشــغل الســيد عــالء الســعودي منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات - إكســبرس، بينمــا . 6

يشــغل الســيد محمــد ألخــص منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات - لوجســتكس ]7 ســبتمبر 2021[
استحوذت شركة جيوبوست ش. م. على نسبة 21.60% من أسهم شركة أرامكس المصدرة ]20 أكتوبر 2021[، كما استحوذت على أسهم إضافية لتبلغ حصتها اإلجمالية 24.93% من أسهم الشركة ]26 أكتوبر 2021[.. 7

يمكن تحديد نسبة الموظفين اإلماراتيين في الشركة كما يأتي: 0.22% في 31 ديسمبر 2019، 0.34% في 31 ديسمبر 2020، 0.30% في 31 ديسمبر 2021.ي. 

تعمل الشركة حاليًا على تطوير المشاريع والمبادرات المبتكرة اآلتية:ك. 

تعزيز اإلمكانات والكفاءات في مجاالت علوم البيانات وتعلم اآللة والذكاء االصطناعي: أطلقت الشركة تجربة التوصيل الرقمية لتقليص التكاليف التشغيلية المترتبة على التجارب الفعلية.. 1
البنيــة التحتيــة الســحابية القابلــة للتطويــر: التحديــث المســتمر واعتمــاد اســتراتيجية متعــددة الســحابات لنقــل أجــزاء متنوعــة مــن تكنولوجيــا أرامكــس األساســية إلــى بيئــة حوســبة أفضــل مــن ناحيــة التكلفــة والكفــاءة، وتحميــل جــزء . 2

مــن تقنيــات تعقــب الموقــع اإللكترونــي للشــركة InfoAxs إلــى الســحابة.
تطوير تجربة العميل التفاعلية ونقاط االتصال الرقمية: تقديم خيارات الحلول الهادفة إلى تعزيز المنهجية متعددة المسارات في جميع نقاط االتصال الرقمية، إضافة إلى التطوير المستمر لتفاعالت نقاط االتصال الحالية.. 3
إطالق منصة Aramex Go التي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة حلول شحن ميسرة عن طريق تقديم باقات شحن متنوعة.. 4
تجريب نسخة مطورة من موقع Shop and Ship في أفريقيا.. 5
وضع اللمسات األخيرة على خطط نقل نظام تخطيط موارد المؤسسة إلى السحابة، إضافة إلى البدء بتنفيذ عمليات الشراء على هذا النظام.. 6
اعتماد التقنية متعددة المنصات على تطبيق الهاتف المحمول لتعزيز سرعة الوصول للسوق.. 7
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رئيس قسم الرقابة الداخليةرئيس لجنة الترشيحات والمكافآترئيس لجنة التدقيقرئيس مجلس اإلدارة
)قسم إدارة المخاطر واالمتثال(

راسل ماكايعمر الهاشميفهد القاسممحمد الشامسي

التاريخ: 2022/3/23التاريخ: 2022/3/23التاريخ: 2022/3/23التاريخ: 2022/3/23

التقرير السنوي 2021 صفحة 122



المعدالت القياسية ألجور الموظفين في الدرجات الوظيفية االبتدائية األجور حسب الجنس في موقع العمل
الملحقـــات

إعادة التدوير في عام 2021

المعدالت القياسية ألجور الموظفين في الدرجات الوظيفية االبتدائية بحسب الجنس في مواقع العمل الرئيسة
نسبة الرواتب واألجور بين الذكور واإلناثالعملة المحلية / الشهرالدولة

  البحرين )دينار بحريني(
  المبتدئون

3001إناث

2501.2ذكور
  خبرة خمس سنوات

5001.14إناث
4381ذكور

  هونج كونج )دوالر هونج كونج(
  المبتدئون

12001.14إناث
10501ذكور

  خبرة خمس سنوات
150001إناث

150001ذكور
  مصر )جنيه مصري(

  المبتدئون
35001إناث

40001.14ذكور
  خبرة خمس سنوات

62001إناث
67201.08ذكور

RATIOS OF STANDARD ENTRY LEVEL WAGE BY GENDER AT SIGNIFICANT LOCATIONS OF OPERATION

1096الورق

80النفايات اإللكترونية 

4000الورق المقوّى

3160النفايات المعدنية 

47619المنصات الخشبية 

71735البالستيك 

19500الكرتون

المعدالت القياسية ألجور الموظفين في الدرجات الوظيفية االبتدائية بحسب الجنس في مواقع العمل الرئيسة

نسبة الرواتب واألجور بين الذكور واإلناثالعملة المحلية / الشهرالدولة
  األردن

  المبتدئون
3501.46إناث

2401ذكور
  خبرة خمس سنوات

5511إناث 566.09 )دينارا أردنيا( 1.03
11ذكور 551.94 )دينارا أردنيا( 1

اإلمارات العربية المتحدة )درهم 
  إماراتي(

  المبتدئون
24001.2إناث

20001ذكور
  خبرة خمس سنوات

36001إناث
59001.6ذكور

جنوب أفريقيا )راند جنوب 
  أفريقي(

  المبتدئون
70951إناث

70951ذكور
  خبرة خمس سنوات

 12047إناث
 12047ذكور

  هولندا )يورو(
  المبتدئون

201681إناث
201681ذكور

  خبرة خمس سنوات
5001.25إناث

4381ذكور

202-1, 301-1, 301-2, 303-1, 405-2 
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عدد الصفحات الموقع اإلفصاح مؤشرات المبادرة الدولية إلعداد التقارير 
3,5نبذة عن هذا التقرير/ نبذة عن أرامكس 2 - 1 التفاصيل التنظيميةالمؤشر 2 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: إفصاحات عامة 2021

3، 61 - 64، 88 - 133الحوكمة / عملية إعداد التقارير/ بيان حول منهجيات اإلدارة / الرؤية والمهام / نبذة عن هذا التقرير 2 - 2 الهيئات المشمولة في تقارير الشركة المتعلقة باالستدامة
12، 75 - 86نبذة عن االستدامة وهذا التقرير/ مؤشر الجوانب الجوهرية 2 - 3 فترة التقارير وتواتر تقديمها ونقطة االتصال

61 - 64، عملية إعداد التقارير2 - 4 إعادة صياغة المعلومات
8، 9، 10رسالة من شركة إرنست ويونغ2 - 5 ضمان خارجي

5، 21 - 23، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / نبذة عن أرامكس / خدماتنا 2 - 6 األنشطة وسلسلة القيمة والعالقات التجارية األخرى
36 - 43، 75 - 86العناية بالموظفين / مؤشر الجوانب الجوهرية2 - 7 الموظفون

36 - 43، 75 - 86العناية بالموظفين / مؤشر الجوانب الجوهرية2 - 8 العمال غير الموظفين
88 - 133الحوكمة2 - 9 هيكل وتكوين الحوكمة 

88 - 133الحوكمة2 - 10 ترشيح واختيار أعلى هيئة حوكمة
88 - 133الحوكمة2 - 11 رئيس أعلى هيئة حوكمة

88 - 133الحوكمة2 - 12 دور أعلى هيئة حوكمة في اإلشراف على إدارة تأثيرات المجموعة
63، 88 - 133الحوكمة / بيان حول منهجيات اإلدارة2 - 13 تفويض المسؤولية إلدارة تأثيرات المجموعة

88 - 133الحوكمة2 - 14 دور أعلى هيئة حوكمة في إعداد تقارير االستدامة
88 - 133الحوكمة2 - 15 تعارض المصالح

53 - 56، 88 - 133الحوكمة / االمتثال 2 - 16 مناقشة المواضيع الحساسة
88 - 133الحوكمة2 - 17 المعرفة الجماعية ألعلى هيئة حوكمة

88 - 133الحوكمة2 - 18 تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة
88 - 133الحوكمة2 - 19 سياسة وضع المكافآت
88 - 133الحوكمة2 - 20 عملية تحديد المكافآت

88 - 133الحوكمة2 - 21 نسبة التعويض اإلجمالي السنوية
3، 45 - 51نبذة عن أرامكس وهذا التقرير / االستدامة 2 - 22 بيان حول استراتيجية التنمية المستدامة

45 51-، 53 - 56االستدامة / االمتثال 2 - 23 االلتزامات التي تقوم عليها السياسة
45 51-، 53 - 56االستدامة / االمتثال 2 - 24 دمج االلتزامات التي تقوم عليها السياسة

53 - 56، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / االمتثال 2 - 25 اإلجراءات المتخذة لمعالجة التأثيرات السلبية
53 - 56االلتزام2 - 26 آليات طلب النصائح وتسليط الضوء على المخاوف 

53 - 56، 75 - 86االمتثال / مؤشر الجوانب الجوهرية2 - 27 االمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية
59الجمعيات والشهادات2 - 28 جمعيات العضوية

14، 66 - 73تقرير مشاركة الجهات المعنية في أرامكس 2 - 29 الطريقة المُتبعة في التواصل مع الجهات المعنية
75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية2 - 30 اتفاقيات التفاوض الجماعي

مؤشر المبادرة الدولية إلعداد التقارير
وبالنســبة لمؤشــر المحتــوى - الخدمــة األساســية، اســتعرضت خدمــات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر، أن مؤشــر محتــوى المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر معــروض بوضــوح، بطريقــة تتســق 

مــع المعاييــر، وأن المراجــع المتعلقــة باإلفصاحــات 2-1 إلــى 2-5 و3-1 و3-2 تتماشــى مــع األقســام المناســبة فــي متــن التقريــر

أبلغت ارامكس عن المعلومات المذكورة في مؤشر المبادرة الدولية إلعداد التقارير للفترة 2021/1/1 الى 2021/12/13 مع االلتزام بمتطلبات الوثيقة الشاملةبيان االستخدام

المؤشر 1 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التأسيس 2021تم استخدام النسخة األولى من المبادرة الدولية إلعداد التقارير
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61 - 64، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / عملية إعداد التقارير 3 - 1 عملية تحديد المواضيع الماديةالمؤشر 3 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: المواضيع المادية 2021

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية 3 - 2 قائمة بالمواضيع المادية

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية 3 - 3 إدارة المواضيع المادية

المؤشر 201 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: األداء االقتصاديّ 
2016

8،9،10،18رسالة الرئيس التنفيذي - نموذج خلق القيمة201 - 1 القيمة االقتصادية المباشرة المُولدة والمُوزعة

49 - 51، 75 - 86 مؤشر الجوانب الجوهرية - االستدامة / البيئة 201 - 2 التداعيات المالية والمخاطر والفرص األخرى المرتبطة بالتغير المناخي

36 - 43العناية بالموظفين201 - 3 االلتزامات المحددة بناًء على خطة منافع الشركة وخطط التقاعد األخرى

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية201 - 4 المساعدات المالية المقدّمة من الحكومات

المؤشر 202 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: حضور الشركة في 
السوق 2016

134الملحقات202 - 1 متوسط األجر القياسي لبدء التعيين حسب الجنس مقارنة بالحد األدنى لألجور محليا

36 - 43، 75 - 86العناية بالموظفين / مؤشر الجوانب الجوهرية202 - 2 نسبة أعضاء اإلدارة العليا الذين يتم تعيينهم من المجتمع المحلي

المؤشر 203 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: اآلثار االقتصادية غير 
المباشرة 2016

8، 9، 10، 18، 21 - 23، الجوانب الجوهرية/ االمتثال/ رسالة الرئيس التنفيذي/ خلق القيمة/ خدماتنا 203 - 1 البنية التحتية والخدمات المدعومة
86 - 75 ،56 - 53

18، 45 - 51، 53 - 56، خلق القيمة / االستدامة / االمتثال / مؤشر الجوانب الجوهرية203 - 2 أبرز اآلثار االقتصادية غير المباشرة
86 - 75

المؤشر 204 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: خطط المشتريات 
2016

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية 204 - 1 حصة اإلنفاق المخصصة للموردين من المجتمع المحلي

المؤشر 205 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: مكافحة الفساد 
2016

53 - 56، 75 - 86االمتثال / مؤشر الجوانب الجوهرية205 - 1 عدد ونسبة العمليات التي خضعت لتقييم المخاطر المتعلقة بالفساد

53 - 56 االلتزام 205 - 2 إرسال رسائل تواصل وتقديم التدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

53 - 56، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / االمتثال 205 - 3 حاالت الفساد المُؤكدة واإلجراءات المُتخذة بشأنها

المؤشر 206 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: السلوك غير التنافسي 
2016

206 - 1 اإلجراءات القانونية المُتخذة في حاالت السلوك غير التنافسي وعدم النزاهة 
والممارسات االحتكارية

53 - 56، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / االمتثال 

182- 145أداؤنا 207 - 1 منهجية التعامل مع الضرائبالمؤشر 207 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: الضرائب 2019

182- 145أداؤنا 207 - 2 الحوكمة الضريبية وضبط وإدارة المخاطر

182- 145 ,86- 75أداؤنا / مؤشر الجوانب الجوهرية )سيتم إضافة مالحظة هنا( 207 - 3 مشاركة الجهات المعنية وإدارة القضايا المتعلقة بالضرائب

182- 145أداؤنا 207 - 4 تقديم التقارير لكل دولة على حدة

134الملحقات 301 - 1 المواد المستخدمة حسب الوزن أو الكميةالمؤشر 301 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: المواد 2016

134الملحقات 301 - 2 المواد المستخدمة من المواد المعاد تدويرها

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية301 - 3 المنتجات المعاد تصنيعها ومواد التغليف المستخدمة

50، 75 - 86االنبعاثات/ كثافة انبعاثات الكربون/ الجوانب الجوهرية 302 - 1 استهالك الطاقة داخل الشركةالمؤشر 302 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: الطاقة 2016

75 - 86 مؤشر الجوانب الجوهرية302 - 2 استهالك الطاقة خارج الشركة

18، 50، 51خلق القيمة - خفض االنبعاثات/ كثافة انبعاثات الكربون 302 - 3 كثافة استهالك الطاقة

18، 50، 51خلق القيمة - خفض االنبعاثات/ كثافة انبعاثات الكربون 302 - 4 تقليص معدالت استهالك الطاقة

50، 51خلق القيمة - خفض االنبعاثات/ كثافة انبعاثات الكربون 302 - 5 خفض متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات

المؤشر 303 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: المياه والصرف الصحي 
2018

134الملحقات 303 - 1 التعامل مع المياه كمورد مشترك

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية303 - 2 إدارة اآلثار المتعلقة بتصريف المياه

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية303 - 3 تصريف المياه

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية303 - 4 تصريف المياه

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية303 - 5 استهالك المياه
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304 - 1 المواقع التشغيلية المملوكة والمُستأجرة والمُدارة في أو بجوار المناطق المؤشر 304 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التنوع الحيوي 2016
المحمية والمناطق ذات القيمة العالية من حيث التنوع الحيوي خارج المناطق المحمية

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية304 - 2 التداعيات الملحوظة لألنشطة والمنتجات والخدمات على التنوع الحيوي

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية304 - 3 الموائل الطبيعية لألصناف الحيوية التي نتكفل بحمايتها أو إعادة إحيائها

304 - 4 األنواع المُدرجة على القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة وقائمة 
الحماية الوطنية للموائل الطبيعية في المناطق المتأثرة بعملياتنا

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية

49 - 51، 75 - 86 الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي ومؤشر الجوانب الجوهرية305 - 1 االنبعاثات المباشرة لغازات الدفيئة - النطاق األولالمؤشر 305 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: االنبعاثات 2016

49 - 51، 75 - 86 الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي ومؤشر الجوانب الجوهرية305 - 2 االنبعاثات غير المباشرة للغازات الدفيئة الناتجة عن استهالك الطاقة - النطاق الثاني

49 - 51، 75 - 86 الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي ومؤشر الجوانب الجوهرية305 - 3 االنبعاثات غير المباشرة األخرى لغازات الدفيئة - النطاق الثالث

49 - 51، 75 - 86 الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي ومؤشر الجوانب الجوهرية305 - 4 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة

18، 49 - 51الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي وخلق القيمة في أرامكس305 - 5 خفض انبعاثات غازات الدفيئة

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية305 - 6 انبعاثات المواد التي تؤثر على طبقة األوزون

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية305 - 7 انبعاثات أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت واالنبعاثات المهمة األخرى

المؤشر 306 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: النفايات خال عام 
2020

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية306 - 1 توليد النفايات وأبرز اآلثار المرتبطة بها

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية306 - 2 إدارة اآلثار الهامة المرتبطة بالنفايات

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية306 - 3 النفايات المتولدة

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية306 - 4 النفايات التي ال يتم إرسالها إلى المكبات

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية306 - 5 النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات

المؤشر 308 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التقييم البيئي 
للموردين 2016

57، 75 - 86االمتثال / مؤشر الجوانب الجوهرية308 - 1 الموردين الجدد الذين خضعوا للتقييم حسب المعايير البيئية

49 - 51، 75 - 86 البيئة / مؤشر الجوانب الجوهرية308 - 2 اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن عمليات سلسلة التوريد واإلجراءات المُتخذة

36 - 43، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / العناية بالموظفين401 - 1 معدالت تعيين الموظفين الجدد وتنقل الموظفينالمؤشر 401 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التوظيف 2016

401 - 2 المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل، والتي ال تُقدم للموظفين المؤقتين أو 
بدوام جزئي

36 - 43، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / العناية بالموظفين

36 - 43، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / العناية بالموظفين401 - 3 إجازة األمومة واألبوة

المؤشر 402 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: العاقات بين 
الموظفين واإلدارة 2016

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية402 - 1 الحد األدنى لفترات اإلشعار حول التغييرات التشغيلية

المؤشر 403 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: الصحة والسامة 
المهنية 2018

57، 75 - 86الصحة والسالمة / مؤشر الجوانب الجوهرية403 - 1 الصحة المهنية ونظام إدارة السالمة

57الصحة والسالمة 403 - 2 تحديد وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

57الصحة والسالمة 403 - 3 خدمات الصحة المهنية

57الصحة والسالمة 403 - 4 استشارة ومشاركة الموظفين في برامج الصحة والسالمة المهنية

57الصحة والسالمة 403 - 5 تدريب الموظفين على برامج الصحة والسالمة المهنية

57الصحة والسالمة 403 - 6 تحسين صحة الموظفين

57الصحة والسالمة 403 - 7 الوقاية والحد من اآلثار الصحية المرتبطة مباشرة بعالقات العمل

57الصحة والسالمة 403 - 8 الموظفون المشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

57,85الصحة والسالمة )إحصائيات الصحة والسالمة(403 - 9 اإلصابات المهنية

57,85الصحة والسالمة )إحصائيات الصحة والسالمة(403 - 10 األمراض المهنية
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المؤشر 404 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التدريب والتعليم 
2016

36 - 43العناية بالموظفين404 - 1 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

36 - 43العناية بالموظفين404 - 2 برامج تطوير مهارات الموظفين والمساعدة على االنتقال المهني

36 - 43، 75 - 86العناية بالموظفين / مؤشر الجوانب الجوهرية404 - 3 نسبة الموظفين الذين يتلقون تقييمات دورية حيال أدائهم وتطورهم الوظيفي

المؤشر 405 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التنوع وتكافؤ الفرص 
2016

36 - 43، 75 - 86، العناية بالموظفين / الحوكمة 405 - 1 تنوع هيئات الحوكمة وكوادر الموظفين
133 - 88

75 - 86، 134الملحقات / مؤشر الجوانب الجوهرية405 - 2 نسبة الراتب األساسي والتعويضات الممنوحة للموظفات بالمقارنة مع الموظفين

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية406 - 1 العدد اإلجمالي لحاالت التمييز واإلجراءات المُتخذة لمعالجتهاالمؤشر 406 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: عدم التمييز 2016

المؤشر 407 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: الحرية النقابية 
والمفاوضات الجماعية 2016

407 - 1 العمليات والموردون الذين قد يتسببون بانتهاكات أو يشكلون مخاطر كبيرة على 
حق ممارسة الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية

53 - 56، 57، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / االمتثال

53 - 56، 57، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / االمتثال408 - 1 المخاطر المرتفعة لوقوع حاالت لعمالة األطفال على مستوى العمليات والموردينالمؤشر 408 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: عمالة األطفال 2016

المؤشر 409 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: العمل اإلجباري أو 
القسري 2016

409 - 1 المخاطر المرتفعة لوقوع حاالت العمل اإلجباري أو القسري على مستوى العمليات 
والموردين

53 - 56، 57، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / االمتثال

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية410 - 1 أفراد األمن المُدربين على سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسانالمؤشر 410 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: ممارسات األمن 2016

المؤشر 411 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: حقوق الشعوب 
األصلية 2016

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية411 - 1 إجمالي عدد المخالفات المرتبطة بانتهاك حقوق الشعوب األصلية

المؤشر 413 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: المجتمعات المحلية 
2016

18، 45 - 51، 75 - 86االستدامة / خلق القيمة / مؤشر الجوانب الجوهرية413 - 1 العمليات التي تتضمن مشاركة المجتمع المحلي، وتقييم األثر، وبرامج التنمية

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية413 - 2 العمليات ذات اآلثار السلبية الكبيرة الفعلية والمحتملة على المجتمعات المحلية

المؤشر 414 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التقييم االجتماعي 
للموردين 2016

57، 58، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية / االمتثال 414 - 1 الموردين الجدد الذين خضعوا للتقييم حسب المعايير االجتماعية

414 - 2 اآلثار االجتماعية السلبية الناتجة عن عمليات سلسلة التوريد واإلجراءات المُتخذة 
ذات الصلة 

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية

المؤشر 415 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: السياسة العامة 
2016

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية415 - 1 المساهمات السياسية

المؤشر 416 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: سامة وصحة العماء 
2016

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية416 - 1 تقييم آثار فئات المنتجات والخدمات على الصحة والسالمة

416 - 2 العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال ذات الصلة بآثار المنتجات والخدمات على الصحة 
والسالمة

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية

المؤشر 417 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: التسويق والعامة 
التجارية 2016

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية417 - 1 المتطلبات الالزمة لمعلومات المنتجات والخدمات والعالمة التجارية

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية417 - 2 حاالت عدم االمتثال المتعلقة بمعلومات المنتجات والخدمات والعالمة التجارية

75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية417 - 3 حاالت عدم االمتثال المتعلقة بمجاالت التسويق والتواصل

المؤشر 418 من المبادرة الدولية إلعداد التقارير: خصوصية العميل 
2016

25 - 34، 75 - 86مؤشر الجوانب الجوهرية - عمالؤنا 418 - 1 الشكاوي المتعلقة بانتهاكات خصوصية العمالء وُفقدان بياناتهم
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Assurance report of the independent auditor 

To: Aramex PJSC 

      Dubai - UAE 

 

Our conclusion 

We have reviewed the Details of the Subject of investigation of Aramex PJSC (hereafter: Aramex) at for the year 
ended 31 December 2021 (hereafter: 2021). A review is aimed at obtaining a limited level of assurance. 

 

Based on the procedures performed nothing has come to our attention that causes us to believe that the 
below mentioned disclosures are not prepared, in all material respects, in accordance with the reporting 
criteria as described in the ‘Reporting criteria’ section of our report. 

 

The sustainability indicators in scope consist of the following indicators: 

1. Disclosure 305-1: Direct (Scope 1) GHG Emissions 
2. Disclosure 305-2: Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions 
3. Disclosure 305-3: Other Indirect (Scope 3) GHG Emissions 
4. Disclosure 305-7: Nitrogen Oxides (NOx), Sulphur Oxides (SOx), and Other Significant Air 

Emissions 
5. Disclosure 302-3: Energy Intensity 
6. Disclosure 202-1: Ratios of Standard Entry Level Wage Compared to Local Minimum 

Wage 
7. Disclosure 202-2: Proportion of Senior Management Hired from the Local Community 
8. Disclosure 204-1: Proportion of Spending on Local Suppliers 
9. Disclosure 404-1: Average Hours of Training Per Year Per Employee 
10. Disclosure 403-9: Work-related Injuries 
11. Disclosure 405-2: Ratio of Basic Salary and Remuneration of Women to Men 
12. Disclosure 305-4: GHG emissions intensity 

The sustainability indicators are disclosed in the 2021 Aramex’ Sustainability Report. 

 

Basis for our conclusion 

We performed our review in accordance with ISAE 3000(revised), Global Reporting Initiatives (GRI) standards 
and WBCSD GHG Protocol 2008 This engagement is aimed to obtain limited assurance. Our responsibilities in 
this regard are further described in the ‘Auditor’s responsibilities’ section of our report.   
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The audit team has visited two stations of Aramex operations where Aramex have significant operations. These 
stations were Riyadh station and Dubai station where the team conducted interviews with the stations’ 
management and data owners. 

We are independent as we have provided no other services to Aramex’ sustainability disclosures. We believe 
the assurance evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion. 

 

 

Materiality  

Based on our professional judgement we determined materiality levels for each of the sustainability indicators 
and for the sustainability information as a whole. When evaluating our materiality levels, we have taken into 
account quantitative and qualitative considerations as well as the relevance of information for both 
stakeholders and Aramex. 

 

We agreed with the sustainability team that misstatements which are identified during the review and which in 
our view must be reported on quantitative or qualitative grounds, would be reported to them. 

 

Auditor’s responsibilities 

Our responsibility is to plan and perform our review in a manner that allows us to obtain sufficient and 
appropriate assurance evidence for our conclusion. Procedures performed to obtain a limited level of 
assurance are aimed to determine the plausibility of information and vary in nature and timing, and are less in 
extent, compared to a reasonable assurance engagement. The level of assurance obtained in a limited 
assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a 
reasonable assurance engagement been performed. We apply the Global KPMG Sustainability Assurance 
Methodology and accordingly maintain a comprehensive system of quality control including documented 
policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and 
applicable legal and regulatory requirements. 

 

We have exercised professional judgement and have maintained professional skepticism throughout the 
review, in accordance with the ISAE 3000 (Revised), ethical requirements and independence requirements. 

 

Our review included among others:  

— Performing an analysis of the external environment and obtaining an understanding of relevant societal 
themes and issues, and the characteristics of Aramex. 

التقرير السنوي 2021 صفحة 129



 
 

  
  
  

Kawasmy & Partners CO. 

Amman - Jordan 

Shmeisani, Al-Shareef Abdul Hameed Sharaf Str. BLD # 28 

Tel : +962 6 5650700, Fax : +962 6 5688598 

  
 

 KPMG Kawasmy & Partners Co., a registered Jordanian partnership under No. (226),  
is a member firm of KPMG International, a Swiss cooperative 

 

— Evaluating the appropriateness of the reporting criteria used, their consistent application and related 
disclosures in the. This includes the evaluation of the results of stakeholder dialogue and the 
reasonableness of estimates made by Aramex. 

— Obtaining an understanding of the reporting processes for Aramex, including obtaining a general 
understanding of internal control relevant to our review; Identifying areas of the where a material 
misstatement, whether due to fraud or error, are most likely to occur, designing and performing assurance 
procedures responsive to these areas, and obtaining assurance information that is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our conclusion.  

These procedures included, amongst others:  

— Interviewing management and relevant staff at corporate level responsible for the strategy, policy and 
results.  

— Interviewing relevant staff responsible for providing the information for, carrying out internal control 
procedures over, and consolidating the data in Aramex.  

— Obtaining assurance information that the reconciles with underlying records of Aramex.  
— Reviewing, on a limited test basis, relevant internal and external documentation.  
— Performing an analytical review of the data and trends. Evaluating the consistency of the with the 

information in the report which is not included in the scope of our review.  
— Evaluating the presentation, structure and content of Aramex. 
— Considering whether the as a whole, including the disclosures, reflects the purpose of the reporting 

criteria used. 
We have communicated with Aramex sustainability team regarding, among other matters, the planned scope 
and timing of the review and significant findings that we identify during our review. 
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أداؤنا المالي  
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