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 سياسة التنوع والمساواة والشمول اسم السياسة

 الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية  الجهة المالكة لمحتوى السياسة

 2021مايو    27 تاريخ نفاذ السياسة

 البيان األساسي للسياسة  

تعزيز نهج أرامكس والتزامها الراسخ تجاه التنوع  
العاملة   قّوتها  مستوى  على  والشمول  والمساواة 

 ومجلس إدارتها.
 

 األهلية أو النطاق 
 )ما هي المجموعات المشمولة في السياسة(

اختالف مستوياتهم   أرامكس  جميع موظفي على 
مجلس   أعضاء  إلى  إضافة  الوظيفّية  ودرجاتهم 
 إدارة شركة أرامكس )ش.م.ع( حسبما هو ُمحدد. 
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 هدف السياسة .1
للنمو، قيمنا واستراتيجيتنا  التنوع والمساواة والشمول في صميم  تلعب دورًا محوريًا في نجاح أعمال   تندرج مبادئ  كما 

شّكل أولوية استراتيجية   ضمان بيئة عمٍل متنوعة وشاملة وقائمة على المساواة وتكافؤ الفرصأرامكس. وتؤكد أرامكس بأن  
 والتواصل على نطاق أوسع مع المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة. تسهم في تعزيز جهود االبتكار واإلبداع  

 
فيما يخص موظفي    التنوع والمساواة والشمولويتمثل الغرض من هذه السياسة في وصف نهج أرامكس والتزامها تجاه قيم  

 . أرامكس )ش.م.ع.(  وأعضاء مجلس إدارة الشركة في جميع أنحاء العالم  
 

 نطاق السياسة  .2
ُتمثل اإلشارة إلى "أرامكس" و"الشركة" في هذه السياسة كاًل من شركة أرامكس )ش.م.ع( والشركات التابعة لها. وتنطبق 
هذه السياسة على جميع موظفي أرامكس من مختلف الدرجات والمستويات الوظيفّية ما لم ُيذكر خالف ذلك. وينطبق 

 )"مجلس اإلدارة"(.   (ش.م.ع)على مجلس إدارة شركة أرامكس  فقط    6القسم  
 

وال تعد هذه السياسة التزامًا تعاقديًا، حيث أنها ُعرضة للمراجعة والتغيير من وقٍت آلخر. كما تخضع السياسة للقوانين 
 السارية وتكون األولوية للقوانين السارية عند وجود أي تناقض بين سياسات أرامكس والقوانين ذات الصلة.

 
 السياسة إلى "التنوع" و "المساواة" و"الشمول":حينما تتم اإلشارة في هذه  

ُيغطي مبدأ التنوع أي هوية اجتماعية مثل األصول واألعراق والقوميات أو الجنسية أو الدين أو الجنس أو  •
حالة العالقة أو التوجه الجنسي أو العمر أو الحالة االجتماعية العائلية أو اإلعاقة أو الصحة، أو أي سمة أو 

 حمية بموجب القوانين أو اللوائح المحلية في أي مناطق أو مجتمعات نتواجد فيها.حالة أخرى م
 

يهدف مبدأ المساواة إلى ضمان حق تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع دون تمييز. وُيقّر هذا المبدأ بوجود  •
نفس النقطة. استنادًا إلى المزايا والعوائق على حٍد سواء، ما يعني بأن مسيرتنا كأفراٍد في الحياة ال تنطلق من  

 ذلك، يعكس مبدأ المساواة مكامن انعدام المساواة في حياتنا، وضرورة إيجاد حلوٍل لُمعالجة ذلك االختالل.
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بالمقابل، ُيشير مبدأ الشمول إلى ُمشاركة جميع األفراد ضمن أماكن العمل، ومدى تّقبلهم وتقديرهم بصرف  •
 االجتماعية واالختالفات فيما بينهم. النظر عن هويتهم  

 

 سياسات ذات صلة  .3
 إلى ما يلي:   باإلضافةقراءة هذه السياسة    األوقات  جميعفي  يجب  

في   • عليها  والمنصوص  والمضايقات  والتمييز  الفرص  بتكافؤ  الُمرتبطة  العالمي السياسات  اإلرشادي  الدليل 
 ؛ للموظفين

  ميثاق قواعد السلوك •
  سياستنا لحقوق اإلنسان والعمل  •
  نا للشكاوى والتظلماتسياست •
 سياستنا لإلبالغ عن المخالفات •

 . هذه السياسات دورًا هامًا في ترسيخ ثقافة قائمة على مبادئ التنوع والمساواة والشمولوتلعب  
 

 بيان السياسة .4
تنتشر عمليات أرامكس على نطاق عالمي، ولذلك ُيعتبر التنّوع عاماًل حاسمًا في ضمان نجاح عملياتنا؛ إذ يضمن تمثيل  

الجهات المعنية. وُتشكل مبادئ التنوع والمساواة والشمول جانبًا  و مختلف المناطق التي نعمل فيها، باإلضافة إلى عمالئنا  
 هامًا في استدامة الشركة، وخاصة فيما يتعلق باالستفادة من االختالفات لدعم استراتيجية أعمال الشركة. 

 
 التوظيف على جميع الجوانب الُمتعلقة بالتوظيف، بما يشمل عملية    الشمولوينطبق التزام أرامكس تجاه التنوع والمساواة و 
  التأديبية األداء والمشاركة والترقيات والتعويضات والمزايا واإلجراءات    وإدارةواختيار الكوادر والتدريب وااللتحاق والتطوير  

 اواة والشمول والتي ُتشجع على: وإنهاء الخدمة. كما أننا ملتزمون بتوفير بيئة عمل ترتكز على مبادئ التنوع والمس 
 التواصل المبني على التعاون واالحترام بين جميع الموظفين والجهات المعنية؛ •
 االلتزام بالعمل الجماعي وضمان مشاركة جميع الموظفين وتمثيل وجهات نظر جميع المجموعات والموظفين؛  •
 داخل الشركة؛ضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى جميع الفرص الُمتاحة   •
والمساواة  • التنوع  مبادئ  واحترام  فهم  لتعزيز  فيها  نتواجد  التي  المجتمعات  في  والموظفين  الشركة  مساهمات 

 . والشمول

https://aramex.sharepoint.com/:b:/r/sites/infohub/HRHub/Shared%20Documents/Aramex%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=94kFVv
https://aramex.sharepoint.com/:b:/r/sites/infohub/HRHub/Shared%20Documents/Aramex%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=94kFVv
https://aramex.sharepoint.com/:b:/r/sites/infohub/compliance/COM%201151%20-%20(H)%20Aramex%20Code%20of%20Conduct.pdf?csf=1&web=1&e=d3rGHv
https://aramex.sharepoint.com/:w:/r/sites/infohub/HRHub/Policies/HRT%20501%20-%20(L)%20Human%20and%20Labor%20Rights%20Policy.docx?d=w2ae8ecae76e347aeacf1c38776ad295c&csf=1&web=1&e=Z5FXly
https://aramex.sharepoint.com/:w:/r/sites/infohub/HRHub/Policies/HRT%20521%20-%20Grievance%20Policy.docx?d=wa7a3cc94b9cd41ad9f90aa40e598836f&csf=1&web=1&e=lnHjTe
https://aramex.sharepoint.com/:w:/r/sites/infohub/HRHub/Policies/HRT%20521%20-%20Grievance%20Policy.docx?d=wa7a3cc94b9cd41ad9f90aa40e598836f&csf=1&web=1&e=lnHjTe
https://aramex.sharepoint.com/:w:/r/sites/infohub/HRHub/Policies/HRT%20521%20-%20Grievance%20Policy.docx?d=wa7a3cc94b9cd41ad9f90aa40e598836f&csf=1&web=1&e=lnHjTe
https://aramex.sharepoint.com/:w:/r/sites/infohub/compliance/COM%201151%20-%20(I)%20Aramex%20Whistleblowing%20Policy.docx?d=wd0d3fc4d35004a289238d0f80cdab5bf&csf=1&web=1&e=QcSj9d


 

 8من  4الصفحة 
  

 سياسة التنوع والمساواة والشمول   4

 
يتحمل جميع موظفي أرامكس مسؤولية ُمعاملة اآلخرين على أساس الكرامة واالحترام دائمًا. وُنتوقع من جميع الموظفين 

األقسام داخل وخارج مواقع العمل، وفي جميع الفعاليات    مختلفااللتزام بسلوٍك يعكس مبدأ الشمول أثناء العمل، وفي  
بحضور جلسات تدريب تُنظمها الشركة للتوعية حول التنوع، بهدف تعزيز    األخرى. كما يلتزم جميع الموظفين   التشاركية

 معارفهم حول ُسبل االلتزام بهذا المبدأ. 
 

 هذه ويتوجب على الموظفين ممن يتعّرضون لسلوكيات غير الئقة مثل مظاهر التمييز أو المضايقات التي تتعارض مع  
أعاله( طلب المساعدة من ُمديرهم أو ممثل الموارد   3ا في القسم  )أو أٍي من السياسات ذات الصلة المشار إليه  السياسة

أو  سياسة الشكاوى والتظّلماتالبشرية. وعند حدوث مثل تلك الحاالت، ُيمكن للموظفين أيضًا رفع مخاوفهم استنادًا إلى 
 .سياسة اإلبالغ عن المخالفات

 

 لمساواة والشمول المبادرات الداعمة لمبادئ التنوع وا .5
على مستوى الُمدراء واإلدارة التنفيذية ُمجتمعين،    %20نطمح لزيادة نسبة التمثيل النسائي في قوة العمل في الشركة إلى  

. وستساعد هذه األهداف على توجيه قراراتنا وزيادة %20فضاًل عن رفع نسبة التمثيل النسائي في مجلس اإلدارة إلى  
التقدم الُمحرز وضمان   مستويات الوعي والتركيز؛ وسنحرص على إجراء ُمراجعة سنوية لتلك األهداف بهدف ُمراقبة 

فعالية وكفاءة مبادراتنا بشكٍل مستمر. وستتغّير هذه األهداف بمرور الوقت لتعكس مدى ُنضج ورسوخ ثقافتنا واكتسابها  
 المضمار.  لمزيد من التنوع والشمولية، بما يضمن مواصلة االرتقاء بمعاييرنا في هذا 

 
ونحرص سنويًا على إعداد وتنفيذ عدة مبادرات على المستويين العالمي والمحلي، بهدف دعم تحقيق أهدافنا على صعيد 
التنوع والمساواة والشمول. كما نحرص حسب الضرورة على ُمراقبة النتائج والتقدم الُمحرز ضمن إطار تلك المبادرات. 

 مبادرات حتى إعداد هذه السياسة، وذلك بما يشمل:  ودعمًا ألهدافها، أطلقت أرامكس عدة
، 2021إضافة خاصية اللغة العربية الموجهة لعميالتها على مواقعها بمناسبة االحتفاالت باليوم العالمي للمرأة   •

#اختاري_التحدي  وسوم  خالل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حساباتها  ُمختلف  عبر 
أبريل   في  رسميًا  اإلعالن  ذلك  وتبع  العربية   2021و#خاطبها_بشكل_صحيح.  اللغة  خاصية  إطالق  عن 

من  الموقع  زوار  الجديدة  الخاصية  وسُتخاطب  للشركة.  الرئيسي  اإللكتروني  الموقع  على  أرامكس  لعميالت 
 ؛ ية باللغة العربيةالسيدات بشكل مباشر، في خطوة هي األولى من نوعها في المواقع اإللكترونية المؤسس

https://aramex.sharepoint.com/:w:/r/sites/infohub/HRHub/Policies/HRT%20521%20-%20Grievance%20Policy.docx?d=wa7a3cc94b9cd41ad9f90aa40e598836f&csf=1&web=1&e=lnHjTe
https://aramex.sharepoint.com/:w:/r/sites/infohub/compliance/COM%201151%20-%20(I)%20Aramex%20Whistleblowing%20Policy.docx?d=wd0d3fc4d35004a289238d0f80cdab5bf&csf=1&web=1&e=QcSj9d
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تطبيق سياستنا الخاصة بالعمل المرن، والتي تضمن توازنًا بين العمل والحياة الطبيعية عبر تطبيق جداول  •

 عمل مرنة لمواكبة االحتياجات المتنوعة للموظفين؛
 

جهودًا حثيثة للحد من حاالت التحّيز والصور النمطية من ثقافة عملنا. وتحقيقًا لهذا الهدف، أطلقنا عددًا   بذل •
الثقافي من أجل  للتنوع  العالمي  التنّوع والشمول احتفاًء بيوم المرأة العالمي واليوم  من حمالت التوعية حول 

حتفال بمناسبات اليوم الوطني في المجتمعات التي الحوار والتنمية وشهر الشمول العالمي، باإلضافة إلى اال
 نعمل فيها؛ 

 
، لتسليط Speak Upتعزيز مستويات الوعي عن منصاتنا السرية واآلمنة، والخاصة باإلبالغ عن اإلساءات   •

 الضوء على سياساتنا الصارمة بعدم التسامح تجاه التفرقة والمضايقة والتنّمر على أي أساس؛ 
 

النسائية بهدف دعم طموحاتنا في  توفير شبكات   • للكوادر  الوظيفي  تواصل داخلية وخارجية وفرص للتطوير 
مجال التنوع بين الجنسين، بما يشمل برنامج "المرأة في القيادة"، وهو يمثل مجتمعًا داخليًا للممارسات، يوفر  

  منصة للتواصل والتطوير الذاتي؛
 

ال • المتميزة  برامجنا  في  التمثيل  تنّوع  إثراء محفظة  ضمان  القيادية؛ كما عملنا على  المهارات  لتطوير  موّجهة 
البرامج األساسية لتطوير القيادة عبر االستفادة من العناصر األساسية مثل التحيزات الالواعية وإمكانات القيادة 

 الشاملة، ما ُيتيح لنا تعزيز نماذج القيادة الشاملة والسلوكيات الشاملة في التوظيف.
 

 مجلس اإلدارة  التنوع في .6
المالية  األوراق  الصادرة عن هيئة  للقوانين والتشريعات  أرامكس  المالي، تخضع  دبي  بصفتها شركة مدرجة في سوق 

/ رئيس مجلس اإلدارة( لسنة   3)  والسلع، والُمرتبطة بالتنوع بين الجنسين بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
المساهمة العامة وأي قرارات لتعديله أو إلغائه )"لوائح هيئة األوراق المالية    بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات  2020

 والسلع"(. وتلتزم الشركة بلوائح وتشريعات هيئة األوراق المالية والسلع، والتي تنص على جوانب عديدة من ضمنها: 
 .المساهمة العامة في اإلماراتيجب انضمام سيدة واحدة على األقل إلى عضوية مجلس اإلدارة في شركات   •
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 ينبغي للمجلس وضع سياسات حول التنوع بين الجنسين، وأهدافه وإجراءاته لتحقيق هذه األهداف. •
وتتمثل إحدى واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة في وضع سياسة للتقدم إلى عضوية  •

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بهدف مراعاة مسائل التنوع بين الجنسين في المجلس وتشجيع النساء من خالل 
ية والسلع بنسخة من هذه السياسة وأي تعديالت قد  برامج التحفيز والتدريب والمزايا، وتزويد هيئة األوراق المال

 تطرأ عليها.  
 

باإلضافة إلى واجباتها بموجب لوائح هيئة األوراق المالية والسلع، فإن لجنة الترشيحات والمكافآت تتولى بموجب ميثاقها  
ٍف حول القدرات واإلمكانات  مسؤولية المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لالنضمام إلى عضوية مجلس اإلدارة وإعداد وص

والمؤهالت لالنضمام إلى المجلس. ولتحقيق هذه الخطوات، يتعين على لجنة الترشيحات والمكافآت اإلقرار بأن التنوع  
المرشحين لشغل  لتقييم  يمثل عاماًل هامًا  المهنية(  الجغرافي والخبرة  الجنس والعمر والعرق واألصل  تنوع  يشمل  )بما 

 ة. عضوية مجلس اإلدار 
 

وفي ضوء ذلك، فإن لجنة الترشيحات والمكافآت تمثل الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقييم وتعزيز وضمان التنوع في  
مجلس اإلدارة؛ وقد تم تطوير هذه السياسة لضمان تأدية واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت المتعلقة بالتنوع  

 ل من ميثاقها وبموجب تشريعات ولوائح هيئة األوراق المالية والسلع. )والتنوع بين الجنسين بشكٍل خاص( بموجب ك 
 

تؤكد لجنة الترشيحات والمكافآت بأن عملية الترشيح لشغل عضوية مجلس اإلدارة يجب أن ترتكز على مبدأ الجدارة، مع 
تعزيز التنوع ضمن مجلس اإلدارة،   االلتزام باختيار الشخص األكثر أهلية لتأدية هذا الدور. من جهة ثانية، ُتقّر اللجنة بأن

في سوٍق عالمية ُمتزايدة التعقيد، يسهم في زيادة الفرص لتحقيق األهداف التجارية للشركة، باالستناد إلى فهٍم ُمعمق  
 للبيئات المتنوعة التي تعمل فيها الشركة. 

 
 والمكافآت ما يلي:   وعند تنفيذها للواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالتنوع، تتولى لجنة الترشيحات

إجراء تقييم دوري لتكوين مجلس اإلدارة بقدر ما يعتبر ذلك ضروريًا وعند مراجعة تكوين مجلس اإلدارة، ستأخذ  •
الحصر  المثال وليس  بما يشمل على سبيل  بالتنوع،  الُمرتبطة  المزايا  باالعتبار  الترشيحات والمكافآت  لجنة 

والخبرة المهنية. وستحرص اللجنة ضمن إطار عملية التقييم على  الجنس والعمر والعرق واألصول الجغرافية  
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استعراض فجوات المهارات والمعارف لدى الُمدراء الحاليين وانتقاء المزيج األمثل لذلك. وسيساعد ذلك على 
 توجيه مسار التعاقب وتعيين الُمدراء الجدد الذين ينبغي أن ُيسهم تنوعهم في معالجة أي ثغرات يتم تحديدها؛

 
التعاون مع قسم الموارد البشرية لتحديد المواهب النسائية ذات اإلمكانات المميزة والمؤهلة لشغل عضوية مجلس  •

اإلدارة. وُتقر لجنة الترشيحات والمكافآت بأن أي شركة توظيف خارجية، ُتساعد قسم الموارد البشرية في تحديد 
سؤولية إعداد قائمة الُمرشحين مع مراعاة مختلف المرشحين لشغل عضوية مجلس اإلدارة، يقع على عاتقها م

 عناصر التنوع بما يشمل الكوادر النسائية الُمرشحة بشكٍل خاص.
 

بذل جهود بُحسن نية لتطوير ُمخطط تعاقب قائم على التنوع لمجلس اإلدارة، وتحديد ذلك كبنٍد رئيسي في   •
 يحات والمكافآت؛  جدول األعمال خالل اجتماع سنوي واحد على األقل للجنة الترش 

 
تحديد "شخصية رائدة في مجال التنوع" على مستوى مجلس اإلدارة، والتي ستكون مسؤولة عن العمل والتعاون  •

 مع قسم الموارد البشرية من أجل:  
o   تطوير استراتيجية الستقطاب ُمرشحين متنوعين ومؤهلين )مع التركيز بشكل خاص على استقطاب

اإلدارة. وقد يشمل ذلك تطوير برامج تحفيز وتدريب مناسبة  الكوادر النسائية( لشغل عضوية مجلس  
 )بما في ذلك برامج اإلرشاد(؛ 

o   تحيٍز غير أشكال  أي  وإزالة  التنوع  تعزيز  بهدف  اإلدارة  لمجلس  تدريب خارجية  أي فرص  تحديد 
 مقصودة؛ 

o ق السماح لشركة أرامكس حسب الضرورة بإعداد ميزانية مخصصة لالستشارات الخارجية ودعم تحقي
 هذه األهداف.

 
أساس  • المرشحين على  انتقاء  ينبغي مراعاة  اإلدارة،  المناسبين لشغل عضوية مجلس  المرشحين  تحديد  عند 

 الجدارة واألهلية وباالستناد إلى معايير موضوعية مع إيالء االهتمام لمنافع التنوع في مجلس اإلدارة.
 

ع األهداف القابلة للقياس لتحقيق التنوع في مجلس اإلدارة تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل دوري مناقشة جمي
بقدر ما ُيعتبر ذلك ضروريًا. وقد تسعى اللجنة في أي وقت إلى تحسين أي جوانب ُمرتبطة بالتنوع في مجلس اإلدارة 
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قيق تمثيل نسائي وقياس التقدم الُمحرز وفقًا لذلك. ويتمثل الهدف بعيد األمد للجنة عند تاريخ تطبيق هذه السياسة في تح
 في مجلس اإلدارة.   %20بنسبة  

 
ستقدم لجنة الترشيحات والمكافآت تقارير دورية عن التقدم الُمحرز والعملية الُمستخدمة فيما يتعلق بالتنوع في مجلس 

المحرز عل المنفذة والتقدم  تقارير عن االستراتيجية والمبادرات  المراجعة ويشمل ذلك إعداد  قيد  للفترة  ى صعيد اإلدارة 
 األهداف القابلة للقياس. 

 
ستضمن لجنة الترشيحات والمكافآت تقديم نسخة من هذه السياسة وأي تعديالت الحقة قد تطرأ عليها إلى هيئة األوراق 

 المالية والسلع. 
 

الترشيحات والمكافآت، بموجب  لواجبات والمسؤوليات األخرى للجنة  ل  هي إضافةً الواجبات والمسؤوليات المذكورة أعاله    إن
 لوائح هيئة األوراق المالية والسلع فيما يتعلق بعضوية مجلس اإلدارة وتكوينه.
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لدينا. كما سنقوم بإعداد تقريٍر    الشمول تراقب أرامكس بشكٍل ُمستمر التقدم المحرز على صعيد مبادئ التنوع والمساواة و 

عن  اإلبالغ  ذلك  وسيشمل  بتحقيقها.  االلتزام  ومدى  الُمحددة  والتطلعات  األهداف  حول  المحرز  التقدم  عن  سنوي 
 الُمطّبقة ومدى تحقيق األهداف الُمرتبطة بها.    والمبادراتاالستراتيجية  
 

 أرامكس بمراجعة هذه السياسة من وقت آلخر وعلى األقل مرة واحدة سنويًا.  ستقوم
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