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وتتخــذ أرامكــس ،المدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي ،مــن اإلمــارات العربية المتحــدة مقــر ًا رئيسـاً لعملياتها؛ وتســتفيد
مــن موقــع الدولــة الــذي يم ّثــل حلقــة وصــل بيــن الشــرق والغــرب ،ممــا يتيــح للشــركة الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن
العمــاء ،وتقديــم حلــول لوجســتية مخصصــة حســب متطلباتهــم فــي أي مــكان حــول العالــم.

نبـذة عن أرامكس

تمتــد عملياتنــا اليــوم فــي أكثــر مــن  600مدينــة فــي مــا يزيــد عــن
خبيــر
 65بلــد ًا حــول العالــم ،تحــت إشــراف مــا يزيــد علــى  17ألــف
ٍ
ـص فــي مجــال النقــل والشــحن.
متخصـ ٍ
وتقــدم أرامكــس محفظــة متنوعــة مــن الحلــول والخدمــات علــى
نطــاق جغرافــي واســع ،بمــا يشــمل خدمــات التوصيــل الســريع المحلي
والدولــي ،وخدمــات الشــحن ،والخدمــات اللوجســتية ،وإدارة سلســلة
التوريــد ،والتجــارة اإللكترونيــة ،وإدارة الســجالت والمعلومــات.
ونواصــل تأكيــد التزامنــا بتحســين عملياتنــا حــول العالــم ،واغتنــام
الفــرص الجديــدة الداعمــة لنمــو أعمالنــا وتقدمهــا مســتقب ًال.
ويشــكل نمــوذج أعمالنــا الفريــد القائــم علــى “األصــول الخفيفــة”
وااللتــزام باالبتــكار ،حافــز ًا لمختلــف القــرارات االســتراتيجية التــي
نتخذهــا .وبرهــن هــذا النمــوذج قدرتــه علــى تحقيــق نجاحــات
متتاليــة ،ممــا ســاعدنا علــى التكيّــف بســرعة وبكفــاءة مــع ظــروف
الســوق الصعبــة ،وبــذل أقصــى الجهــود لتقديــم أفضــل حلــول
التوصيــل ،فض ـ ً
ا عــن تطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة ،واالســتجابة
ســريع ًا للتغيــرات المســتمرة فــي تفضيــات العمــاء.

حققت أرامكس منذ
تأسيسها عام 1982
نمو ًا سريع ًا لتغدو اليوم
عالمة تجارية رائدة
في القطاع ،وتتميز
بخدماتها المتخصصة،
وحلولها العالمية
المبتكرة الملبية
احتياجات الشركات
واألفراد حول العالم.

وفــي غمــرة عالمنــا المعاصــر الــذي تؤثــر فيــه التكنولوجيــا علــى
حياتنــا اليوميــة ،وتغيّرهــا أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى ،يلعــب االبتــكار
التكنولوجــي دور ًا بالــغ األهميــة فــي نجــاح أعمالنــا .وانطالقــ ًا
مــن ذلــك ،نعتمــد أســلوب ًا اســتراتيجي ًا لالســتفادة مــن التكنولوجيــا
المتقدمــة بطــرق مختلفــة ومبتكــرة ،بهــدف إيجــاد أفضــل حلــول
التوصيــل للوجهــة النهائيــة وأكثرهــا كفــاءة .وســاهم هــذا النهج
فــي تحقيــق منافــعَ كبيــرةٍ علــى صعيــد تطويــر أعمــال الشــركة،

وبرهــن أننــا شــركة تســتخدم أحــدث التقنيــات؛ لتقديــم أفضــل حلــول النقــل
والخدمــات اللوجســتية دون الحاجــة إلــى االســتثمار فــي األصــول الضخمــة.
كمــا نؤمــن فــي أرامكــس بــأن االعتمــاد علــى التقنيــات الجديــدة ،وال ســيما
فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة ،يســاهم بقــوة فــي تعزيــز كفــاءة نقــل
الســلع والبضائــع ومرونتهــا ،وتوفيــر أفضــل الخدمــات علــى مســتوى العالــم،
مــا يرســخ مكانتنــا الرائــدة فــي الســوق.
ونــدرك جيــد ًا أن تطويــر أعمالنــا والمحافظــة علــى مقومــات اســتدامتها
الفعليــة يتط ّلــب منــا توظيــف كفاءاتنــا األساســية مــن أجــل إحــداث تأثيــر
إيجابــي ،فــي إطــار التزامنــا بتطبيــق مفاهيــم المواطنــة المؤسســية الصالحــة
فــي المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا جميعهــا.
وتنتشــر المبــادرات التــي أطلقناهــا تحــت مظلــة منصــة االســتدامة الخاصــة
بنــا ( )Delivering Goodفــي أكثــر مــن  ١٠٠٠مشــروع تعليمــي واجتماعــي
وبيئــي حــول العالــم ،كمــا أننــا بادرنــا إلــى عقــد شــراكات مــع العديــد
مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة التــي تكــرس جهودهــا لدعــم القضايــا
المماثلــة .وتفخــر أرامكــس بشــراكاتها مــع المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا
وبالمســاهمات التــي تقدمهــا لدعــم التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي
تلــك المجتمعــات.
وفــي هــذا الســياق ،تبــذل الشــركة جهــود ًا دؤوبــة لغــرس ثقافــة تدعــم
مفاهيــم االبتــكار وتســهم فــي احتضانهــا .كمــا أننــا ســنواصل االســتثمار
فــي موظفينــا وتقنياتنــا وبنيتنــا التحتيــة ،إلــى جانــب تطبيــق الحلــول المبتكرة
لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا المتناميــة وســنعمل فــي الوقــت نفســه علــى
مواصلــة توفيــر أكبــر قيمــة لمســاهمينا وتوطيــد شــراكاتنا مــع المجتمعــات
المحليــة.
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أرامكس...
الرؤية
والرسالة
والقيم

رؤيتنــــا:

رسالتنــــا:

تقديم تجربة توصيل وخدمات لوجستية تمتاز بالسالسة،
وتحقيق التواصل بين الجميع حول العالم.

توفير حلول نقل وخدمات لوجستية مرنة ومبتكرة
وموثوقة.

قيمنــــا:
ـس رئيس في قطــاع الشــحن والخدمات اللوجســتية،
حددنــا ســبع قيــم أساســية تســهم فــي تعزيــز مكانة أرامكــس كمنافـ ٍ
ـل مفضلــة .ونســعى مــن خــال امتثــال هــذه القيــم إلــى تعزيــز الســلوكات المرغوبــة عبــر مختلــف قطاعــات
ووجهــة عمـ ٍ
األعمــال فــي الشــركة.

الشغــف

التمـيـز

16-102

ريادة األعمال
واالبتكار

النزاهــة

العناية
بالموظفين

تنشيط المسؤوليــــة
االجتماعية ألرامكس

التركيز على العمالء
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كلمة
الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون الكرام،
أسـ ّ
ـتهل رســالتي لهــذا العــام بالعبــارة التــي سيســتخدمها آالف رؤســاء الشــركات
فــي كلمتهــم المرفقــة بالتقاريــر الســنوية« -لقــد كان العــام  2020اســتثنائي ًا
ّ
بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى» .وبالنســبة ألرامكــسّ ،
شــكل هــذا العــام غيــر
المســبوق محطــة اختبــار لِمرونــة عملياتنــا وكفاءتهــا ،وعــزم موظفينــا وصالبــة
إرادتهــم ،وقــوة نمــوذج أعمالنــا المتنــوع وأدائنــا المالــي الثابــت ،ومســتوى
الخدمــات التــي نقدمهــا لعمالئنــا ،ومقــدار التزامنــا باالســتدامة .ويســعدني أن
أؤكــد لكــم وبـ ّ
ـكل ثقــة أننــا نجحنــا فــي اجتيــاز االختبــار ،بــل وتفوّقنــا علــى كافــة
األصعــدة كافــة.
مرونة استثنائية واستجابة حاسمة...
مــع بــدء انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-وتصاعــد خطورتــه؛ ليصبــح جائحــة
عالميــة تركــت آثارهــا العديــدة علــى ســير أعمالنــا وعملياتنــا ،حرصنــا قبــل كل
شــيء علــى حمايــة صحــة موظفينــا وســامتهم وضمــان تعقيــم منشــآتنا
وأســاطيل مركباتنــا تعقيمــ ًا منتظمــ ًا كأولويــة أساســية .وباشــرنا باســتجابتنا
الحاســمة لألزمــة فــي مختلــف أقســام الشــركة ،وكانــت ثقتــي كبيــرة بقدرتنــا
علــى االســتمرار فــي تقديــم خدماتنــا للعمــاء دون المســاومة علــى الجــودة
والتميــز ،علــى الرغــم مــن التحديــات الكثيــرة ،مــن إغــاق الحــدود فــي عــدة دول
وصــو ًال إلــى تنفيــذ إجــراءات اإلغــاق وحظــر التجــول ،وتغييرهــا بصــورة متســارعة
فــي مئــات المــدن .لكــن بفضــل كفــاءة منهجيتنــا القائمــة علــى إيجــاد الحلــول
العمليــة ،والجاهزيــة التامــة لعملياتنــا ،وشــبكتنا العالميــة الواســعة المدعومــة
بالبنيــة التحتيــة الرقميــة القويــة ،والشــراكات التجاريــة المتينــة وموقعنــا
المالــي الثابــت ،تح ّلينــا بمرونــة اســتثنائية وقــدرة متميــزة علــى التكيــف بســرعة
لالســتجابة لألزمــة .وفــي نهايــة المطــاف ،تمكنّــا مــن عبــور تلــك التحديــات
بخطــى ثابتــة ،وواصلنــا تقديــم أفضــل أداء علــى الرغــم مــن اضطرارنــا للعمــل
فــي أصعــب ظــروف تشــغيلية علــى اإلطــاق.
نحــن أدركنــا منــذ بدايــة األزمــة مــدى أهميــة دعــم عمالئنــا ،واالســتماع إلــى
متطلباتهــم اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،فقــد أصبحــوا يعتمــدون علــى
حلولنــا وقدراتنــا المبتكــرة باعتبارهــا المحــرك األســاس الســتمرارية أعمالهــم
ممــا اســتوجب منّــا االســتمرار فــي تقديــم المســاعدة والدعــم لمنحهــم الثقــة،
وطمأنتهــم بأننــا لــن ندخــر جهــد ًا لتمكينهــم مــن نقــل شــحناتهم عبــر الحــدود؛
حتــى تصــل إلــى وجهتهــا النهائيــة بســرعة وأمــان .وبـ ّ
ـكل فخــر يمكننــي القــول
إننــا ك ّللنــا هــذا العــام االســتثنائي بأعلــى مســتوى مــن رضــا العمــاء عــن خدماتنــا
وحلولنــا.
اهتمام وتقدير...
بــا شــكّ ،كان لقســم المــوارد البشــرية دور محــوري بالــغ األهميــة لدعــم أعمالنــا
خــال العــام  ،2020ألننــا وضعنــا فــي مقدمــة أولوياتنــا الحفــاظ علــى صحــة
موظفينــا وســامتهم ،ال ســيما العامليــن فــي الصفــوف األماميــة مــن موظفــي
التوصيــل ومشــغلي المســتودعات كونهــم األكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بفيــروس
كوفيــد .19-ومنــذ بدايــة الجائحــة ،تعــاون القســم مــع إدارة المخاطــر واالمتثــال
لتشــكيل فريــق خــاص إلدارة األزمــات مكلــف بــإدارة جميــع إجــراءات الصحــة
والســامة واإلشــراف علــى تطبيقهــا مــن أجــل رعايــة الموظفيــن وضمــان الحفــاظ
علــى صحتهــم وســامتهم .كمــا تولــى الفريــق عــدة مهــام صعبــة ،أهمهــا
جدولــة المناوبــة وتخطيطهــا فــي العمــل بيــن الموظفيــن وفــي الوقــت نفســه
مراعــاة ســاعات حظــر التجــول المتغيــرة باســتمرار وإجــراءات اإلغــاق وإصــدار
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تصاريــح التنقــل فــي أكثــر مــن  650مدينــة فــي مناطــق عملنــا.
ولــم يقتصــر اهتمامنــا بحصــة موظفينــا الذيــن يزيــد عددهــم علــى 15,000
موظــف حــول العالــم علــى الجانــب البدنــي ،ولكنــه تركــز أيضــ ًا علــى حالتهــم
النفســية والذهنيــة .فســارعنا بإطــاق سياســتنا العالميــة لنمــوذج العمــل المــرن،
ممــا منــح فرقنــا مقــدار ًا أكبــر مــن المرونــة لتحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة
الخاصــة وتأثيــرات الجائحــة .وتــم تطويــر هــذه السياســة لمســاعدة أعضــاء الفريق
فــي التركيــز علــى تحقيــق النتائــج وتقديــم عمــل جيــد لبلــوغ األهــداف التجاريــة
إلــى جانــب الحفــاظ علــى اإلنتاجيــة والحمــاس والشــغف خــال العمــل علــى الرغــم
مــن المســافات التــي حالــت بينهــم وبيــن زمالئهــم.
واســمحوا لــي أن أتوقــف هنــا للتعبيــر لموظفينــا عــن مشــاعر الوالــد المحــبّ
ألبنائــه والفخــور بجهودهــم وتفانيهــم ووقفتهــم الشــجاعة وأخــص أبطالنــا
الذيــن وقفــوا علــى خطــوط الدفــاع األولــى فــي مواجهــة الجائحــة .فكانــت
إرادة فريــق أرامكــس صلبــة ،وتعاملــت بكفــاءة مــع التحديــات ،بــل علــى العكــس
ضاعــف جميــع أعضــاء الفريــق عزمهــم وإصرارهــم إلنجــاز مهامهــم علــى
الرغــم مــن الصعوبــات والعراقيــل الكثيــرة ،مــن كوفيــد 19-إلــى االضطرابــات
المجتمعيــة فــي الواليــات المتحــدة وأجــزاء أخــرى مــن العالــم وصــو ًال إلــى مأســاة
ّ
وتمكــن الفريــق فــي نهايــة المطــاف مــن
االنفجــار المدمــر فــي مرفــأ بيــروت.
تقديــم أداء رائــع وتحقيــق نتائــج قيّمــة ال تقــدر بثمــن .وبفضــل جهودهــم
البطوليــة ،حافظنــا علــى اســتمرارية أعمالنــا ،فوصلــت األدويــة للمرضــى وتمكنــت
الحكومــات مــن نقــل الشــحنات المهمــة ،وأعــاد موظفونــا البســمة إلــى وجــوه
النــاس الذيــن اضطــروا إلــى مالزمــة منازلهــم فــي جميــع أنحــاء العالــم بتوصيــل
األلعــاب المســلية ألبنائهــم حتــى يســتمتعوا بأوقاتهــم خــال فتــرات اإلغــاق.
أودّ أن أتوجــه إلــى كل موظــف فــي أرامكــس بأصــدق عبــارات الشــكر والتقديــر
علــى كل الجهــود والتضحيــات التــي ّ
خففــت مــن وطــأة الجائحــة علــى الجميــع
مــن شــركات وأفــراد وحكومــات.
موثوقية واستمرارية...
نجحنــا خــال العــام  2020فــي إحــراز تقــدّم مذهــل وملمــوس فــي مســيرة
التحــول الرقمــي فــي أرامكــس ،ممــا عــزز موقعنــا وجاهزيتنــا لمواكبــة الزيــادة
غيــر المتوقعــة فــي أعــداد الشــحنات ضمــن خدمــات النقــل الســريع خــال العــام
والتــي جــاءت نتيجــة النمــو المفاجــئ فــي أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة .ومــن
أبــرز هــذه المبــادرات انتقالنــا إلــى المنصــة الســحابية ،واالســتثمار فــي الحلــول
التقنيــة التــي توســع نطــاق الخدمــات دون الحاجــة إلــى امتــاك أيــة أصــول مثــل
منصتــي «أرامكــس فلييــت» و»أرامكــس ســبوت» ،إلــى جانــب تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي الداعمــة لعملياتنــا التشــغيلية.
وأثبتــت الجائحــة أهميــة اســتثمارنا فــي تأســيس بنيــة رقميــة قويــةّ ،
وأكــدت
لنــا ضــرورة المضــي ُقدم ـ ًا فــي مســيرة التحــول الرقمــي علــى مســتوى الشــركة
لمعالجــة كل التداعيــات التــي فرضتهــا علــى قطاعنــا وضمــان جاهزيــة أعمالنــا
ألي تغيــرات جديــدة فــي المســتقبل .وتحقيقــ ًا لهــذه الغايــة ،ســرّعنا وتيــرة
اســتثماراتنا فــي التكنولوجيــا خــال العــام  2020بمــا فــي ذلــك تقنيــات
التســليم بــدون تالمــس التــي تضمــن امتثالنــا لقواعــد التباعــد االجتماعــي وفــي
الوقــت نفســه تنفيــذ عمليــات التســليم بانســيابية وكفــاءة عاليــة .كذلــك حدّثنــا
نمــوذج الــذكاء االصطناعــي لدينــا لمراعــاة أوقــات الشــحن الجديــدة وبالتالــي
عززنــا شــفافيتنا مــع العمــاء ،وطوّرنــا نقــاط خدمــة العمــاء الرقميــة لتحســين
الجدولــة والتعــرف علــى مواقــع التســليم الختيــار أفضــل المســارات وتوصيــل
الشــحنات فــي وقــت أقصــر.

٤

السنــوي
التقــريـر 2020
ومــن أحــدث التحســينات التــي أدخلناهــا علــى خدمــات التوصيــل إلــى الوجهــة
النهائيــة إطــاق تطبيــق مبتكــر للهواتــف الذكيــة تــم تحديثــه بالكامــل لالرتقــاء
بتجربــة المتســوقين وتعزيــز اســتجابتنا وتواصلنــا معهــم .كمــا قدّمنــا منصــة
«أرامكــس ســمارت» ،وهــي حــل شــامل ومتكامــل للتوصيــل والدفــع يالئــم
متطلبــات التســليم دون لمــس ونتوقــع أن يكــون حــ ً
ا ممتــاز ًا يلبــي كافــة
احتياجــات الدفــع والتوصيــل كافــة لــدى تجــار التجزئــة عبــر المنصــات اإللكترونيــة،
ممــا ســيدعم طموحاتنــا لتطويــر منظومــة التجــارة اإللكترونيــة .ومــن المحطــات
المهمــة فــي رحلــة التحــول الرقمــي إطــاق منصــة إدارة خدمــات الشــحن
والعمليــات اللوجســتية المتكاملــة «كارغــو وايــز» وهــي منصــة قويــة تعــزز
مســتويات تخصيــص الحلــول وأتمتــة العمليــات وتتيــح القــدرة علــى التتبــع فــي
الزمــن الفعلــي لعمليــات الشــحن العالميــة .وقــد ّ
حققــت المنصــة نتائــج هائلــة
وملموســة لعمليــات الشــحن ولعمالئنــا علــى حــد ســواء.
نمو متصاعد...
ّ
بعــد أن فرضــت إجــراءات اإلغــاق وحظــر التجــول علــى الكثيــر مــن األفــراد مالزمــة
منازلهــم والتســوق إلكترونيــ ًا لشــراء جميــع أنــواع الســلع التــي يحتاجونهــا،
شــهدنا طفــرة هائلــة فــي أعمــال التجــارة اإللكترونيــة عالميــ ًا وضمــن دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،ممــا أدى إلــى تغيُّــر جــذري فــي مســار نمــو هــذه
األعمــال.

قفز عدد شحنات خدمــات
النقل السريع المحلي في
أسواقنا الرئيسة

بنسبة

%74
على أساس سنوي

وعلــى الرغــم مــن تراجــع خدمــات النقــل الســريع الدولــي خــال النصــف األول مــن
العــام ،عدنــا لنشــهد تعافيـ ًا ملحوظـ ًا وســريع ًا فــي أعــداد الشــحنات ،ال ســيما مــن
الواليــات المتحــدة وآســيا وأوروبــا إلــى أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
أداء رائعـ ًا خــال العــام
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن خدمــة «شــوب آنــد شــيب» شــهدت ً
ممــا يعكــس ثقــة المســتهلكين فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بخدمتنــا
علــى وجــه التحديــد والتجــارة اإللكترونيــة عمومــ ًا كقنــاة أساســية للتســوق.
وخــال فتــرة اإلثنــي عشــر شــهر ًا.

تمكنّا من تحقيق نمــو في
أعداد الشحنات ضمن خدمات
النقل السريع

بنسبة

%21

وأظهــرت وحــدات أعمالنــا األخــرى تنوّع ـ ًا فــي مســتويات األداء المســجلة خــال
العــام الماضــي .فقــد تراجعــت اإليــرادات مــن خدمــات الشــحن بنســبة  %5لتصــل
إلــى 1,085مليــون درهــم إماراتــي إذ تأثــرت أعمالنــا الموجهــة للشــركات
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بالعديــد مــن العوامــل المتعلقــة بتعطــل سالســل التوريــد وإجــراءات اإلغــاق
ونقــص إمــدادات الشــحن الجــوي والبحــري والتباطــؤ العــام فــي األنشــطة فــي
بعــض القطاعــات مثــل النفــط والغــاز وتجــارة التجزئــة التقليديــة .ولكــن الجانــب
المبشــر هــو النمــو المطــرد فــي األداء مــن القطاعــات األخــرى ،وبخاصــة قطاعــي
الرعايــة الصحيــة والســلع االســتهالكية ســريعة التــداول ،والــذي عــوَّضَ جزئيـ ًا عن
ضعــف األداء مــن القطاعــات الرئيســة األكثــر توليــد ًا لإليــرادات بالنســبة للشــركة.

ارتفعت إيرادات أرامكس من
الخدمات اللوجستية المتكاملة
وإدارة سلسلة التوريد

بنسبة

%6

لتصــل إلــى  375مليــون درهــم إماراتــي نتيجــة النمــو القــوي مــن بعــض
القطاعــات الواعــدة واالســتراتيجية بمــا فــي ذلــك قطاعــي الرعايــة الصحيــة
والســلع االســتهالكية ســريعة التــداول.
فــي المقابــل ،اســتلزم توســيع نطــاق عملياتنــا فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة لمواكبــة
االرتفــاع المفاجــئ فــي أعــداد الشــحنات ضمــن خدمــات النقــل الســريع زيــادة
طاقتنــا االســتيعابية وقدراتنــا علــى األرض بســرعة كبيــرة .وعليــه قمنــا خــال
العــام  2020بتوســيع عملياتنــا فــي خدمــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة
بمــا فــي ذلــك تعييــن المزيــد مــن موظفــي التوصيــل ورفــع طاقــة أســطول
مركباتنــا وتوســيع مرافــق التخزيــن وتعزيــز قدراتنــا فــي التخليــص الجمركــي.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،واســتناد ًا إلــى نمــوذج التوســع دون الحاجــة إلــى امتــاك
أيــة أصــول ،عملنــا علــى تحســين شــبكة خطــوط النقــل لدينــا للتوصــل إلــى حلــول
مثاليــة بأقــل التكاليــف الممكنــة.
مستوى قياسي من اإليرادات...
يشــرّفني أن أبلغكــم بأننــا اختتمنــا هــذا العــام بتحقيــق مســتوى قياســي مــن
اإليــرادات وصــل إلــى

 5,510مليــــون
درهم إماراتـــي

بزيادة بنسبة
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وهــو األعلــى فــي تاريــخ الشــركة ،علــى أســاس ســنوي .وكان مــن البديهــي
هــذا العــام أن تســاهم خدمــات النقــل الســريع المحلــي والدولــي بنســبة  %71مــن
إيراداتنــا أي مــا يعــادل زيــادة بنســبة  3نقــاط مئويــة مقارنــة مــع الســنة الماليــة
.2019
فــي المقابــل ،انخفضــت هوامــش األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب

واإلهــاك واســتهالك الديــن للعــام  2020إلــى  %13.8مقارنـ ً
ـة مــع  %18.2خــال
الســنة الماليــة  .2019ويعــزى ذلــك أساس ـ ًا إلــى النفقــات الناجمــة عــن جائحــة
كورونــا ،مــن ارتفــاع تكاليــف نقــل الشــحنات لمســافات طويلــة إلــى تكلفــة
توســيع نطــاق عمليــات خدمــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة لتلبيــة الزيــادة
الكبيــرة فــي أعــداد شــحنات النقــل الســريع المرتبطــة بالتجــارة اإللكترونيــة .ومن
المفتــرض أن يتراجــع بعــض هــذه التكاليــف ويعــود مــع الوقــت إلــى طبيعتــه
فيمــا ســيبقى بعضهــا اآلخــر علــى ارتفــاع مقارنــة بمســتويات مــا قبــل الجائحــة
وال ســيما تكاليــف خطــوط النقــل .وباإلضافــة إلــى ارتفــاع قاعــدة التكاليــف ،تأثرت
هوامــش األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واســتهالك الديــن
بالمخصصــات غيــر األساســية وغيــر المكــررة التــي سُــجلت ،وشــملت  36.7مليــون
درهــم إماراتــي احتســبت فــي الربــع الرابــع  2020عــن حــادث الحريــق الــذي
وقــع فــي الربــع الثالــث مــن العــام  ،2020و 21.3مليــون درهــم إماراتــي خســائر
ائتمانيــة مقــدرة علــى ودائــع الشــركة المصرفيــة فــي لبنــان ،وهــي مخصصــات
سُــجلت فــي خطــوة مدروســة للتعامــل مــع التحديــات التــي يواجههــا القطــاع
المصرفــي فــي لبنــان فيمــا يتعلــق بالســيولة النقديــة واالئتمــان المصرفــي.
وبعيــد ًا عــن التكاليــف الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد 19-واحتســاب المخصصــات،
وكمــا أشــرتُ فــي رســالتي العــام الماضــي ،فقــد ازدادت تنافســية األســعار
ازديــاد ًا ملحوظ ـ ًا ممــا دفعنــا إلــى مضاعفــة جهودنــا للتحــول الرقمــي باعتبــاره
أولويــة اســتراتيجية للشــركة ،ألننــا نؤمــن بجــدوى اســتثماراتنا فــي التكنولوجيــا
وفوائدهــا علــى المــدى البعيــد خصوصــ ًا لناحيــة زيــادة الكفــاءة وبالتالــي
مســاعدتنا فــي الحفــاظ علــى هوامــش جيــدة.
وبالنســبة للســنة الماليــة  ،2020فقــد انخفــض صافــي الدخــل بنســبة %46.4
ً
مقارنــة مــع  497.4مليــون درهــم
ليصــل إلــى  267مليــون درهــم إماراتــي
إماراتــي فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي ،وانخفــض صافــي الدخــل لهــذه
الفتــرة ،عنــد اســتثناء المخصصــات ،بنســبة  %24.1علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى
 377.6مليــون درهــم إماراتــي.
وعلــى الرغــم مــن الزيــادة فــي التكاليــف وبعــد احتســاب المخصصــات ،حافظــت
أرامكــس علــى مركزهــا النقــدي القــوي بفضــل كفــاءة إدارتهــا الماليــة .وفــي
نهايــة العــام  ،2020بلــغ إجمالــي الســيولة النقديــة لــدى الشــركة  1,225مليــون
درهــم إماراتــي والتدفــق النقــدي الحــر  441مليــون درهــم إماراتــي .ومــن ناحيــة
أخــرى ،ستســاهم اتفاقيــة بيــع حصــص أرامكــس فــي شــركة «إنفوفــورت»
(المعلــن عنهــا فــي ينايــر  )2021فــي تعزيــز ميزانيتهــا العموميــة كمــا أنهــا
تتماشــى مــع اســتراتيجية الشــركة طويلــة األجــل الراميــة إلــى مواصلــة تركيــز
عملياتهــا علــى الخدمــات والحلــول اللوجســتية األساســية.
ريادة وتجديد ومسؤولية...
خــال العــام  ،2020لــم ندّخــر وســع ًا لتأكيــد التزامنــا بتنفيــذ اســتراتيجيتنا
لالســتدامة فحافظنــا علــى موقعنــا الريــادي فــي هــذا المجــال .ومــن أهــم
الركائــز األساســية لهــذه االســتراتيجية زيــادة اعتمادنــا علــى مصــادر الطاقــة
المتجــددة لتشــغيل عملياتنــا .وفــي هــذا الســياق ،بدأنــا خــال العــام 2020
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السنــوي
التقــريـر 2020
بتشــغيل محطتنــا الثانيــة إلنتــاج الطاقــة الشمســية فــي دبــي ،ومــن المتوقــع أن
تنتــج مــن الطاقــة مــا يكفــي لتلبيــة أكثــر مــن  %60مــن احتياجــات مســتودعاتنا
مــن الطاقــة الكهربائيــة .وواصلنــا كذلــك اختبــار المركبــات الكهربائيــة بنجــاح
ضمــن أســطولنا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي إطــار مبــادرة «التنقــل
األخضــر».
وألن تحديــات هــذا العــام ألقــت بظاللهــا علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
والشــركات الناشــئة خاصــة.

حرصنا على االستمــرار
تقديم الدعم المالــي
والخدمات االستشاريـة

لما يزيد على

4000

لتتمكــن مــن الصمــود فــي وجــه التحديــات واالســتمرار فــي تقديــم القيمــة
لجميــع األطــراف المعنيــة .وفــي المحصلــة ،ســاهمنا بطريقــة غيــر مباشــرة فــي
الحفــاظ علــى أكثــر مــن  5,000وظيفــة.
وبفضــل جهــود فريــق االســتدامة المتفانــي فــي الشــركة ،يســعدني اإلعــان عــن
نجاحنــا فــي

خفض االنبعاثات
الكربونية اإلطار ()1،2،3

بنسبة
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خفــض االنبعاثــات الكربونيــة اإلطــار ( )3،2،1بنســبة  ،%6فضــ ً
ا عــن زيــادة عــدد
المســتفيدين مــن مبادراتنــا لالســتدامة إلــى أكثــر مــن  360ألــف شــخص حــول
العالــم تماشــي ًا مــع هدفنــا بتحقيــق زيــادة ســنوية بنســبة  %5فــي عــدد
المســتفيدين.
فــي المرحلــة القادمــة ،ســنجدد التزاماتنــا باالســتدامة وسنرسّــخ التكامــل
بيــن اســتراتيجيتنا لالســتدامة واســتراتيجية أعمالنــا الشــاملة لضمــان تحقيــق
قيمــة ممتــازة لجميــع األطــراف المعنيــة مــن الشــركاء وأفــراد المجتمــع بجانــب
المســاهمة فــي حمايــة كوكبنــا .وبصفتنــا إحــدى أوائــل شــركات المنطقــة التــي
ّ
وقعــت علــى الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة ،وتماشــي ًا مــع االســتراتيجية
الجديــدة للشــركة ،ســنعمل علــى تعزيــز جهودنــا لضمــان مســاهمة عملياتنــا
وممارســاتنا فــي بنــاء مســتقبل مســتدام وشــامل.
تصورات جديدة وإعادة هيكلة...
مــع الطفــرة الهائلــة التــي يشــهدها قطــاع التجــارة اإللكترونيــة والتــي ستســتمر
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مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات مســتقب ً
ال علــى األقــل ،نتوقــع اســتمرار نمــو أعــداد
الشــحنات ضمــن خدمــات النقــل الســريع علــى مــدار الســنوات القادمــة وإن كان
بوتيــرة أكثــر اعتــدا ًال ممــا شــهدناه فــي العــام  .2020مــن هنــا وللحفــاظ علــى
مكانتنــا الرياديــة فــي أســواقنا الرئيســة ،ســنواصل االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة
لخدمــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة لنتمكــن مــن مواكبــة النمــو المطــرد
فــي أعــداد الشــحنات.
لقــد أحــدث العــام  2020تقلبــات هائلــة فــي قطاعنــا ّ
شــكلت اختبــار ًا صعبــ ًا
للعديــد مــن شــركات القطــاع وســائر الشــركات التــي تعتمــد علــى خدماتهــا،
ووضعــت جاهزيتهــا وقدرتهــا علــى الصمــود أمــام تحــدٍ حقيقــي .ونحــن بدورنــا
ســنأخذ هــذه التغييــرات كدليــل نســتند إليــه فــي تطويــر اســتراتيجيتنا التوســعية
ووضــع تصــورات جديــدة إلعــادة هيكلــة العديــد مــن عملياتنــا الحاليــة.
وعلــى صعيــد خططنــا التوســعية ،نلمــس فرصــة هائلــة للنمــو عبــر تقديــم
خدماتنــا لبعــض القطاعــات الواعــدة واالســتراتيجية مثــل الرعايــة الصحيــة
والســلع االســتهالكية ،لذلــك سنســعى إلــى توســيع حصتنــا فــي الســوق ضمــن
تلــك القطاعــات ونواصــل تعزيــز قدراتنــا وخبراتنــا باالعتمــاد علــى المواهــب
والتكنولوجيــا وبنــاء الشــراكات االســتراتيجية .وقــد انضممنــا إلــى «ائتــاف األمل»
بجانــب عــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة والجهــات العالميــة الفاعلــة فــي القطــاع
لتوزيــع اللقاحــات حــول العالــم ،مــا يشــكل دلي ـ ً
ا دامغ ـ ًا علــى إمكاناتنــا القويــة
فــي إدارة سلســلة توريــد المنتجــات الدوائيــة بالغــة الحساســية والتعقيــد.
أمــا بالنســبة إلعــادة الهيكلــة فــي بعــض عملياتنــا ،فقــد بدأنــا بالفعــل تعزيــز
عملياتنــا فــي األســواق التــي تشــكل مراكــز لوجســتية اســتراتيجية لنــا ،كإمــارة
أبوظبــي علــى ســبيل المثــال ،حيــث أسســنا مركــز ًا رئيســ ًا فــي مطــار أبوظبــي
مجهــز ًا بمســاحة  1,200متــر مربــع مخصصــة للعمليــات الجويــة .وسيشــغّل
المركــز رحــات دوليــة وإقليميــة مؤجــرة خصيصــ ًا مــن اإلمــارة لضمــان إنجــاز
خدمــات التوصيــل فــي اليــوم التالــي داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
فــي الختــام ،أودّ أن أشــكركم علــى دعمكــم المســتمر وثقتكــم الراســخة
التــي نعتــز بهــا ونحــرص علــى مواصلــة بــذل كل الجهــود وإيجــاد أفضــل الطــرق
لترســيخها وتحقيــق أفضــل قيمــة لكــم وللشــركاء واألطــراف المعنيــة جميعهــا.

مع أطيب التمنيات،
بشّار عبيد
الرئيس التنفيذي
أرامكس (ش.م.ع)
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يســعدنا ويشــرفنا أن نشــارككم اإلصــدار الحــادي عشــر مــن تقريرنــا الشــامل ،واإلصــدار الخامــس عشــر مــن تقريــر
االســتدامة .ونهــدف مــن خــال هــذا التقريــر إلــى تفعيــل مشــاركة أصحــاب المصلحــة واألطــراف ذات العالقــة فــي
مســيرتنا التشــغيلية وجهودنــا علــى صعيــد االســتدامة.

نبذة عن
االستدامة
وهذا التقرير

وتمثــل تقاريرنــا الســنوية عمليــة معياريــة ،تســمح لنــا بتقييــم وإدارة تأثيرنــا ونمونــا وأنشــطتنا .وتحقيقـ ًا لهــذه الغايــة ،يدمج هــذا التقريــر معلوماتنا
الماليــة والمعلومــات المتعلقــة بإنجازاتنــا فــي مجــال االســتدامة والتقــدم المحــرز فــي هــذا الصــدد ،إضافـ ً
ـة إلــى بيانــات انبعاثــات الغــازات الدفيئــة
الناتجــة عــن عملياتنــا .ويتــم إعــداد هــذا التقريــر ســنوي ًا ،وقــد صــدرت نســخته الســابقة عــام .2019

”نواصل التزامنا بتنفيذ
استراتيجيتنا لالستدامة
للمحافظة على موقعنا
الريادي في هذا المجال،
ولضمان تحقيق قيمة
أكبر لجميع األطراف
المعنية من الشركاء
وأفراد المجتمع بجانب
المساهمة في حماية
كوكبنا“.

تتمحــور فلســفة االســتدامة فــي أرامكــس حــول تطبيــق آليــات متطــورة لمراقبــة وتقييــم فــرص توليــد القيمــة  ،وتدفقــات رأس المــال ،والتأثيــرات،
ـج فعــال وشــامل يقــوم علــى التواصــل مــع األطــراف ذات العالقــة .ويتركــز نهجنــا علــى تطويــر وتعزيــز رأس
والممارســات واإلجــراءات ،وفــق نهـ ٍ
المــال البشــري والفكــري  ،واالســتفادة مــن رؤوس أموالنــا واإلمكانــات االصطناعيــة ،إضافــة إلــى حمايــة رأس المــال الطبيعــي وبنــاء رأس المــال
بنهــج شــامل ومتكامــل التخــاذ
االجتماعــي القائــم علــى العالقــات فــي المجتمعــات علــى أوســع نطــاق .إلــى جانــب ذلــك ،نلتــزم فــي أرامكــس
ٍ
القــرارات وتطبيــق الممارســات ،بالتــوازي مــع مواصلــة تركيزنــا علــى توليــد قيمــة مميــزة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والبعيــد .ويضمــن ذلــك
تحديــث وتحســين تدابيرنــا للمســاءلة بصــورة منتظمــة .ويتمحــور هدفنــا فــي هــذا اإلطــار حــول اإلشــراف علــى تدفقــات رأس المــال المتنوعــة لدينــا،
وفهــم الطبيعــة المترابطــة لتلــك التدفقــات.

راجي حتر،
الرئيس التنفيذي
لالستدامة.

ما هي الجوانب التي يغطيها التقرير؟
يغطي هذا التقرير األنشطة المالية والخدمات والعمليات وجهود االستدامة والتقدم المُحرز في هذا الصدد لعام .2020
ويســتعرض التقريــر التقــدم الــذي أحرزنــاه علــى صعيــد االســتدامة وتحقيــق األهــداف غيــر الماليــة الرئيســة لعــام  ،2020باإلضافــة إلــى تقييــم
االنبعاثــات الناجمــة عــن عملياتنــا .كمــا يتضمّــن التقريــر تحديثــات حــول التقــدم المُحــرز علــى صعيــد عملياتنــا التجاريــة ،وخدماتنــا والمــوارد البشــرية
واالمتثــال والحوكمــة وغيرهــا.
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ﺍﻟﻨﺸﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

معايير إعداد التقارير المالية

ﻇﻋﺔﻈا
�ﺲﺛاد
الﺎﺼارﻏر
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ

نهجنا إلعداد التقارير
المعايير الداخلية
معايير المبادرة العالمية العداد التقارير
غازات االحتباس الحراري  /الغازات الدفيئة
الميثاق العالمي لألمم المتحدة
إطار عمل المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة
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المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
نحن ملتزمون بإعداد تقاريرنا المتعلقة بالبيانات المالية وفق ًا للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSالتي أقرها مجلس معايير
المحاسبة الدولية ( )IASBونشرها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية
لهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

استجابة استباقية ألزمة كوفيد19-
ال يخفــى علــى أحــدٍ بــأن أزمــة كوفيــد 19-تواصــل فــرض تداعياتهــا
الكارثيــة علــى جميــع دول العالــم  .وباعتبارهــا شــركة عالميــة رائــدة
فــي مجــال الشــحن والخدمــات اللوجســتية ،كانــت أرامكــس علــى قــدر
المســؤولية والتحــدي واســتطاعت االســتجابة بكفــاءة لتداعيــات األزمــة،
مــا ســاهم فــي ضمــان أمــن وســامة المجتمعــات وتزويدهــا بالمــوارد
والخدمــات الضروريــة.
والتزمنــا طــوال عــام  2020بتأميــن ســامة موظفينــا والمجتمعــات التــي
نوجــد فيهــا ،مــع الحــرص علــى اســتمرار عملياتنــا ،واالســتفادة مــن
إمكاناتنــا األساســية بهــدف مواصلــة توفيــر قيمــة مميــزة لعمالئنــا .كمــا
حرصنــا علــى تمكيــن موظفينــا مــن العمــل بسالســة انطالقـ ًا مــن المنــزل،
ومراعــاة جميــع احتياجاتهــم وظروفهــم.
وتعاونّــا أيضـ ًا مــع شــركات التوصيــل ضمــن شــبكتنا بهــدف تطبيــق تدابيــر
توصيــل آمنــة ،كمــا عملنــا مــع الشــركاء المجتمعييــن والشــركات من أجل

دعــم المجتمعــات المتضــررة ضمــن مناطــق عملياتنــا ،وذلــك عبــر توزيــع
اإلمــدادات الطبيــة واألغذيــة ومعــدات الحمايــة والســامة الشــخصية.
محتويات التقرير
يقــدّم هــذا التقريــر لمحــة عــن أنشــطتنا ومبادراتنــا المختلفــة ،والتقــدّم
المحــرز فيمــا يخــص الجوانــب الجوهريــة لعــام  .2020ونســعى إلــى
تقديــم تقريــر شــامل ومتكامــل ،يســتعرض جميــع المعاييــر التــي نتقيّــد
بهــا .ونقــدم فيمــا يلــي لمحــة عــن الصفحــات واألقســام المتضمّنــة فــي
هــذا التقريــر.
المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،معايير إعداد تقارير االستدامة
يتماشــى محتــوى تقريرنــا مــع معاييــر المبــادرة العالميــة العــداد التقارير،
لــذا فإنــه يتطــرّق إلــى عــدة جوانــب جوهريــة ،مُرفقــة مــع مؤشــرات
تغطــي المســائل االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة .ويتوفــر مؤشــر
الجوانــب الجوهريــة الخــاص بنــا فــي الصفحــة رقــم  .٧٩ويمكــن االطــاع
علــى المؤشــرات المتعلقــة بالجوانــب الماديــة فــي الجــزء الســفلي مــن
القســم /الصفحــة ذات الصلــة.
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المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة ()IIRC
نهــدف إلــى إعــداد تقاريرنــا بمــا يتماشــى مــع إطــار عمــل المجلــس الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة ،مــع مراعــاة بــاألدوات الالزمــة لقيــاس مــدى تأثيــر
عملياتنــا فــي إنشــاء القيمــة واقتباســها ومــدى صلتهــا باألنــواع الســتة لــرأس مــال الشــركة المحــددة أدنــاه.

وستجدون في هذا التقرير الرموز الواردة أدناه ،والتي تشير إلى أنواع رأس المال المعتمدة في األقسام ذات الصلة.

رأس المال المادي

رأس المال اﻗﺦطﻈاﺲﻎ

رأس المال الفﺿري

رأس المال الﺊﺤري

رأس المال اﻗجﺎماﺲﻎ
والﺳﻘﺻات

رأس المال الطﺊﻐﺳﻎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭ /ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.

ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ُ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ(.

ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺇﻃﺎﺭﻧﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺩﻋﻤﻪ ،ﻭﻧﻬﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻨﺎ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
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مبادرة الميثاق العالمي لألمم المتحدة

نلتزم بتقديم تقرير يعكس التزامنا وجهودنا تجاه مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة؛ ويمكن االطالع على معلومات حول كل مبدأ في األقسام الموضحة أدناه:
التعريف

األقسام ذات الصلة

المبدأ األول

دعم واحترام وحماية حقوق اإلنسان المُعترف بها دولي ًا

المبدأ

موظفونا ،االستدامة ،االمتثال ،اإلفصاحات حول مناهج اإلدارة،مؤشر األهمية النسبية

المبدأ الثاني

عدم المشاركة في أي أنشطة تنتهك حقوق اإلنسان

موظفونا ،االستدامة ،االمتثال ،اإلفصاحات حول مناهج اإلدارة،مؤشر األهمية النسبية

المبدأ الثالث

ضمان حرية تكوين الجمعيات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية

موظفونا ،االستدامة ،االمتثال

المبدأ الرابع

القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي

موظفونا ،االستدامة ،االمتثال،مؤشر األهمية النسبية

المبدأ السادس

نحو فعال للقضاء على عمالة األطفال
العمل على ٍ
القضاء على مظاهر التمييز في مجال التوظيف والمهن

موظفونا ،االستدامة ،االمتثال،مؤشر األهمية النسبية

المبدأ السابع

التشجيع على اتباع نهج احترازي لمواجهة التحديات البيئية

االستدامة ،التزامنا تجاه البيئة ،التخفيف من آثار التغير المناخي اإلفصاحات حول نهج اإلدارة،مؤشر
األهمية النسبية

المبدأ الثامن

إطالق مبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية البيئية؛ و

االستدامة ،التزامنا تجاه البيئة ،التخفيف من آثار التغير المناخي اإلفصاحات حول نهج اإلدارة،مؤشر
األهمية النسبية

المبدأ التاسع

التشجيع على تطوير ونشر التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة

االستدامة ،التزامنا تجاه البيئة ،التخفيف من آثار التغير المناخي اإلفصاحات حول نهج اإلدارة،مؤشر
األهمية النسبية

المبدأ العاشر

محاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره ،بما في ذلك االبتزاز والرشوة

االمتثال ،اإلفصاح عن مناهج اإلدارة ،مؤشر األهمية النسبية

المبدأ الخامس

موظفونا ،االستدامة ،االمتثال،مؤشر األهمية النسبية

١١
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أهداف التنمية المستدامة

ـكل عــام ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى األهــداف ( 4و 5و 8و 13و 16و ،)17إلــى جانــب مســاهمتها فــي مجــاالت
تواصــل أرامكــس جهودهــا لتحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بشـ ٍ
أخــرى ضمــن هــذا اإلطــار .ويمثــل ذلــك مبــادرة طوعيــة وغيــر ملزمــة اتخذتهــا أرامكــس انطالقـ ًا مــن إيمانهــا بقيمــة هــذا العمــل.
األهداف والتعاريف

األقسام ذات الصلة

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

االستدامة ،تعليم وتمكين الشباب

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

موظفونا ،االستدامة

الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة
تعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام ودعم العمالة اإلنتاجية وتوفير العمل الالئق للجميع

موظفونا ،االستدامة ،ريادة األعمال

الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لظاهرة التغير المناخي وآثارها

االستدامة ،التزامنا تجاه البيئة ،التخفيف من آثار التغير المناخي

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة
يُهمَش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال
ّ
العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

االستدامة ،االمتثال

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

شراكات ومبادرات دعم االستدامة
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المجاالت ذات األولوية والجوانب الجوهرية

نقــوم بتحديــد المجــاالت والقضايــا ذات األولويــة باالعتمــاد علــى
منهجيــة دقيقــة وصارمــة ،تغطــي أيض ـ ًا المجــاالت والجوانــب األساســية
المترابطــة.

حدود إعداد التقرير

رأس المال المادي

يســاعد تواصلنــا المســتمر والفعــال مــع األطــراف المعنيــة علــى
المســتويين الداخلــي والخارجــي (الرابــط إلــى األقســام) فــي تحديــد
الجوانــب الجوهريــة فــي الســياقات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة،
والتعامــل معهــا مــن وجهــات نظــر متعــددة.

جﻋﺋ إﺲﺛاد الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ

أراﻄﺿﺟ إﻇﺎرﻇاﺣﻐﻌﻇال لﻐمﺎﺛ

اﻗﺠﺎﺑمارات

تفعيل مشاركـة
أصحاب المصلحة

تحديـــــــــد
المجــــــاالت
ذات األولوية

عملياتنا ومدى
تأثيرها

ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ

ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ

الﺊﻐﺆﺋ الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ

استراتيجية
االستدامة وسياقها

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول عملية إعداد التقارير على صفحة 76
1-103 ،46-102 ،45-102

ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ

ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ

أﺦﺗاب اﻗﻄﺎﻐازات

ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ

المﺤارﻏع المﺤﺎرﺾﺋ
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األعمال والعمليات

نموذج أرامكس
لتوليد القيمــــة

93

1,464,100,000

%9.9

درهم إماراتي
رأس المال

جنسية

17,404
موظف

6,995

مراكز تدريب

شحنة للموظف الواحد

معتمدة

موظفونا

2

6,115

مليون درهم إماراتي
إجمالي األصول

نسبة العائد
على األسهم

القيم

عدد الندوات للتفاعل مع
األطراف المعنية

1,166,716,000

درهم إماراتي إجمالي النفقات
على مزايا ورواتب الموظفين

٪96

نسبة تغطية مشاريع
االستدامة

5,510

مليون درهم إماراتي
إجمالي اإليرادات

بياناتنا
المالية

356,419

المدخالت

%82

من إجمالي
عدد الموظفين الذين تلقوا
تدريب ًا في مجال االمتثال

المجتمع

عدد المستفيدين
المباشرين من مشاريع
االستدامة

300

شخص حضروا ندوات
التفاعل مع األطراف
المعنية

البيئة

24,736,027
ليتر ًا من الوقود

61,276,783
كيلو واط ساعة
من الكهرباء

%17

٪45

نسبة انخفاض
نسبة الزيادة في
عمليات إعادة استهالك الوقود لكل شحنة
«قياس ًا بالعام »٢٠١٢

التدوير

٪ 44

نسبة انخفاض استهالك الوقود
لكل شحنة «قياس ًا بالعام
»٢٠١٢

1-413 ،5-305 ،5-302 ،4-302 ،2-203 ،1-203 ،1-201 ،3-103 ،2-103 ،1-103 ،38-102 ،31-102 ،12-102 ،15-102

6,858,752

كيلو واط ساعة تم توليدها من محطتي توليد
الطاقة الشمسية في األردن واإلمارات
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األهداف
الرئيسة غير
المالية
وتوقعات
االستدامة

الصحة والسالمة والبيئة

زيادة عدد الدول الحاصلة
على شهادة 45001 ISO
بمقدار 10
إطالق أداة جديدة لإلبالغ عن
حوادث الصحة والسالمة

31-102 ،15-102

الشؤون التجارية

زيادة مؤشر نجاح العمالء
بنسبة ٪15
زيادة مؤشر تجربة العمالء
بنسبة ٪4

االستدامة

أضافة ثالثة محطات لتليد
الطاقة الشمسية أخرى
إضافة  30مركبة كهربائية
إلى أسطول أرامكس
تقليل انبعاثات الكربون من
عمليات أرامكس بنسبة ٪5
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خدماتنـــــــا
١٦
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خدماتنــــــــــــــا
خدمات النقل السريع الدولي

بوصفهــا مــزود ًا عالميــ ًا رائــد ًا لخدمــات النقــل والحلــول اللوجســتية
الشــاملة ،توفــر أرامكــس حلــول النقــل الســريع الدولــي المتكاملــة
للوثائــق والطــرود التــي يتطلــب تســليمها االلتــزام بدقــة بوقــت التســليم
عبــر مختلــف قطاعــات األعمــال .ونقــدم لعمالئنــا باقــة متنوعــة مــن
خدمــات التوصيــل الســريع التــي تلبــي احتياجاتهــم مــن حيــث التكلفــة
ً
إضافــة إلــى إمكانيــة تعقــب الطــرود والشــحنات
وســرعة التوصيــل،
ً
مباشــرة عبــر اإلنترنــت ،واســتالم اإلشــعارات أوتوماتيكيــ ًا وإيصــاالت
التســليم ،وغيرهــا مــن خدمــات االســتيراد والتصديــر والمخالصــة
الجمركيــة.
نظــر ًا لجائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-شــهدت خدمــات النقــل
الســريع الدولــي خــال العــام  2020تغييــرات كبيــرة فــي العمليــات
التشــغيلية علــى صعيــد مســارات الشــحن وذلــك بســبب توقــف الرحــات
الجويــة والتحــوالت التــي طــرأت علــى المتطلبــات التنظيميــة علــى
الحــدود البريــة ،لكننــا مــع ذلــك كلــه حافظنــا علــى اســتجابتنا الســريعة
وأدائنــا المــرن فــي العمليــات التشــغيلية ونجحنــا فــي التكيــف بســرعة
مــع كل تلــك المســتجدات .كمــا قمنــا باالســتفادة مــن عالقاتنــا طويلــة
األمــد مــع شــركائنا فــي قطــاع الطيــران لضمــان توصيــل الشــحنات بأقــل
قــدر مــن التأخيــر.

واصلنا طوال عام
 2020االستثمار في
العديد من التقنيات التي
ساهمت في تحسين
كفاءة العمليات،
ورفع قدراتنا وتقليص
أوقات الشحن واالرتقاء
بمستويات الدقة في
التسليم.

وقــد واصلنــا طــوال عــام  2020االســتثمار فــي العديــد مــن التقنيــات
التــي ســاهمت فــي تحســين كفــاءة العمليــات ،ورفــع قدراتنــا وتقليــص
أوقــات الشــحن واالرتقــاء بمســتويات الدقــة فــي التســليم .حيــث قمنــا
بترقيــة منشــأتنا فــي هولنــدا عبــر إدخــال أحــدث التقنيــات الرقميــة
وتطبيــق األتمتــة بغيــة تبســيط عمليــات الفــرز وخفــض أوقــات تجهيــز
ونقــل الشــحنات مــن أســواق أوروبــا إلــى منطقــة الشــرق األوســط.
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وفــي شــهر نوفمبــر  ،2020قمنــا بنقــل عملياتنــا فــي المملكــة المتحــدة إلــى
منشــأة تخزيــن جديــدة تقــع فــي مطــار هيثــرو بلنــدن .وتضمــن هــذه المنشــأة
الجديــدة تقديــم خدمــات متكاملــة أكثــر فعاليــة خــال مواســم الــذروة وتمكننــا
مــن دعــم قاعــدة عمالءنــا المتناميــة باســتمرار مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة.
تبلــغ مســاحة المنشــأة الجديــدة أكثــر مــن  80ألــف قــدم مربــع ،وتــم تجهيزهــا
بأحــدث التقنيــات وتتميــز بموقــع اســتراتيجي فــي منطقــة بويــل ( )Poyleالتــي
تعــد مركــز ًا صناعيــ ًا ولوجســتي ًا رائــد يبعــد دقائــق معــدودة عــن مطــار هيثــرو
الدولــي .ومــن المؤكــد أن هــذه المنشــأة ستســاهم فــي زيــادة الكفــاءة
التشــغيلية ودقتهــا بشــكل عــام .كمــا أنهــا تدعــم جهودنــا المســتمرة نحــو
تعزيــز قدراتنــا وتســريع عمليــات الفــرز وتقليــل أوقــات تجهيــز ونقــل الشــحنات.
كمــا ســتدعمنا فــي تلبيــة النمــو فــي عــدد شــحنات التجــارة اإللكترونيــة بمــا
يســاعدنا فــي توســيع نطــاق خدماتنــا فــي قطاعــات مختلفــة.
ً
اســتجابة
وواصلنــا أيضًــا تحديــث منشــآتنا فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ألعــداد الشــحن المتزايــدة مــن وإلــى المملكــة ،ونخطــط ألتمتــت منشــآتنا فــي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر فــي المســتقبل القريــب.
وشــهدنا خــال العــام  2020زيــادة كبيــرة فــي تكلفــة الشــحن لــكل كيلوغــرام
نتيجــة قيــود الشــحن الجــوي وارتفــاع تكاليــف النقــل إجمــا ًال .ولمعالجــة هــذا
التحــدي ،نبحــث عــن طــرق إلعــادة تصميــم شــبكة خطــوط النقــل لدينــا ،بمــا فــي
ذلــك اســتئجار رحــات خاصــة بنــا لمســارات معينــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،بدأنــا
فــي أواخــر العــام  2020توســيع عملياتنــا فــي إمــارة أبوظبــي التــي تعــد أحــد
أســواقنا األساســية ومراكزنــا االســتراتيجية ،لمســاعدتنا علــى تقديــم خدماتنــا
فــي وقتهــا المحــدد .واعتبــار ًا مــن الربــع األول مــن العــام  ،2021ســنبدأ باســتئجار
رحالتنــا الجويــة الخاصــة مــن إمــارة أبوظبــي إلــى أســواق دول مجلــس التعــاون
الخليجــي األخــرى.

١٧

السنــوي
التقــريـر 2020

خدمات النقل السريع المحلي

تتيــح خدمتنــا للنقــل الســريع المحلــي توصيــل جميــع الطــرود المســتعجلة إلــى
الجهــات المســتلمة ضمــن أي بلــد ،مــع إمكانيــة اختيــار توصيــل الطــرود فــي نفــس
اليــوم أو فــي يــوم العمــل التالــي ،فضــ ً
ا عــن االســتفادة مــن خدمــات اســتالم
الطــرود وإعادتهــا ،والتحصيــل النقــدي عنــد التوصيــل.
شــهدت خدمــات النقــل الســريع المحلــي خــال العــام  2020زيــادة كبيــرة فــي
مســتويات الطلــب والنشــاط ،ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى تشــجيع معظــم
الســكان فــي البلــدان واألســواق الرئيســية التــي نتواجــد فيهــا علــى التحــول
إلــى التســوق اإللكترونــي لشــراء المســتلزمات الضروريــة مثــل الطعــام والســلع
المنزليــة األخــرى حتــى تصلهــم إلــى منازلهــم .ونتيجــة لهــذا التوجــه ،اضطــر تجــار
التجزئــة التقليديــون الرئيســيون إلــى االعتمــاد علــى أرامكــس للتعامــل جزئيـ ًا مــع
زيــادة أعــداد الطلبيــات وعمليــات التوصيــل وتخفيــف الضغــط نظــر ًا لقدراتهــم
المحــدودة فــي مجــال التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة .وفــي الوقــت نفســه،
ارتفــع مســتوى الطلــب علــى خدماتنــا مــن الشــركات الكبــرى فــي قطــاع التجــارة
اإللكترونيــة للحصــول علــى الدعــم الــازم فــي مجــال التوصيــل إلــى الوجهــة
النهائيــة .كمــا اســتفدنا أيضًــا مــن زيــادة الطلــب علــى الشــحنات المتعلقــة
بقطــاع الرعايــة الصحيــة والتــي انعكســت بشــكل إيجابــي فــي خدمــات النقــل
الســريع المحلــي لدينــا.
وقمنــا بتكثيــف عملياتنــا الميدانيــة واالســتثمار فــي تعزيــز وتطويــر قدراتنــا فــي
خدمــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة فــي األســواق الرئيســية التــي نتواجــد
فيهــا بهــدف التعامــل مــع الزيــادة الكبيــرة فــي أعــداد الشــحنات الناتجــة
عــن مســتويات الطلــب القويــة مــن قطــاع التجــارة اإللكترونيــة .كمــا قمنــا
أيضــ ًا بتوظيــف المزيــد مــن موظفــي التوصيــل ورفــع طاقــة أســطول مركباتنــا
واالســتثمار فــي توســيع مرافــق التخزيــن والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــا .وواصلنا
االعتمــاد علــى منصــة خدمــات التوصيــل التشــاركي ’أرامكــس فلييــت‘ والحلــول
الرقميــة األخــرى التــي تســاهم فــي خفــض التكلفــة والمســاعدة فــي التعامــل
مــع االرتفــاع الكبيــر فــي أعــداد الشــحنات .واســتثمرنا فــي العديــد مــن حلــول
تكنولوجيــا المعلومــات للمســاعدة فــي أتمتــت بعــض العمليــات باالعتمــاد علــى
التقنيــات الرقميــة .وتشــكل هــذه االســتثمارات خطــوات مهمــة لضمــان ترســيخ
موقعنــا القــوي للتعامــل بكفــاءة مــع أعــداد الشــحنات المرتفعــة حالي ـ ًا وفــي
المســتقبل واالرتقــاء بمســتوى خدمتنــا للعمــاء.
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وعــاوة علــى ذلــك ،وسّــعنا نطــاق عملياتنــا للتعامــل مــع الشــحنات الحيويــة
والتــي تحتــاج إلــى درجــات حــرارة محــددة مــن قطاعــي الرعايــة الصحيــة والســلع
االســتهالكية ســريعة التــداول .وستســتمر اســتثماراتنا فــي حلــول سلســلة
التوصيــل المُبــرّد وتطويــر قدراتنــا والبنيــة التحتيــة للتحكــم بدرجــة الحــرارة
لخدمــة شــريحة العمــاء المتزايــدة.
ولضمــان اســتعدادنا علــى أكمــل وجــه لمواكبــة النمــو الكبيــر فــي أحجــام
الشــحنات بأســواقنا الرئيســة ،اعتبرنــا التنســيق مــع عمــاء التجــارة اإللكترونيــة
بخصــوص التوقعــات والقــدرة االســتيعابية والتخطيــط خــال فتــرات الــذروة جــزء ًا
ال يتجــزأ مــن عمليــات النقــل الســريع المحلــي .وواصلنــا أيضــ ًا اســتخدام أدوات
تنبؤيــة تأخــذ فــي االعتبــار البيانــات الســابقة واالتجاهــات التاريخيــة والعمــاء
الجــدد ،وعــدد أيــام العمــل مــن أجــل توقــع حجــم الشــحنات خــال فتــرات الــذروة،
بشــكل
وهــو مــا يســاعدنا علــى التخطيــط لعملياتنــا األرضيــة وبنــاء قدراتنــا
ٍ
اســتباقي.
وتماشــي ًا مــع خططنــا لتوســيع حضورنــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،قمنــا
بتعزيــز بنيتنــا التحتيــة فــي المــدن الرئيســة فــي المملكــة لضمــان وجودنــا علــى
مقربــة مــن عمالئنــا ،وتبســيط عمليــات الشــحن والتســليم .وقــد مكنتنــا هــذه
التدابيــر مــن توفيــر خيــار التســليم خــال  24ســاعة فــي ثــاث فئــات مــن المناطــق
هــي ( 1و 2و.)3
يشــكل موظفــو التوصيــل جــزء ًا مهم ـ ًا جــد ًا مــن عملياتنــا ،ولذلــك نعمــل علــى
تحســين مســتوى إنتاجيتهــم وكفاءتهــم عبــر إنشــاء أبــراج تحكــم للتواصــل
ـام جديــد للحوافــز .وقــد تمكنــا مــن زيــادة إنتاجيــة موظفــي النقــل
معهــم ،ونظـ ٍ
لدينــا بفضــل الرقابــة المســتمرة والتتبــع المباشــر لحركتهــم ،إضافـ ً
ـة إلــى
استحداث خطة حوافز مناسبة تعتمد كلي ًا على الكفاءة.
ونقــوم أيضــ ًا بترقيــة عملياتنــا فــي أســواقنا الرئيســية لمســاعدتنا علــى تلبيــة
النمــو الــذي يشــهده قطــاع التجــارة اإللكترونيــة.

خدمة شوب آند شيب

تعــد خدمــة شــوب آنــد شــيب منصــة إلكترونيــة مصممــة لتســهيل أنشــطة
التســوق وعمليــات الشــحن عبــر اإلنترنــت ،وهــي توفــر خياريــن للعضويــة همــا
العضويــة األساســية لمــدى الحيــاة ،وعضويــة فلكــس الســنوية .وتتيــح العضويــة
األساســية ،التــي تســتمر مــدى الحيــاة ،أنمــاط تســوق مريحــة عبــر اإلنترنــت بأســعار
شــحن تنافســية ،فــي حيــن توفــر عضويــة فلكــس مزايــا إضافيــة تشــمل تخفيــض
أســعار الشــحن ليتــم احتســابها لــكل  100جــرام فقــط.
وبمجــرد التســجيل فــي الخدمــة ،يحصــل األعضــاء عناويــن شــحن فــي  32وجهــة
مختلفــة تشــمل أســتراليا ،وكنــدا ،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 الجنوبية،
وإســبانيا ،وســريالنكا ،وسويســرا ،وتايالنــد ،وتركيــا ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة،
والمملكــة المتحــدة ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ويمكــن لألعضــاء اســتخدام أي مــن عناويــن الخدمــة ،التــي تتيــح لهــم إمكانيــة
الوصــول إلــى األســواق العالميــة ،وشــراء الســلع مــن متاجرهــم اإللكترونيــة
المفضلــة؛ بــدء ًا مــن المالبــس واإلكسســوارات ووصــو ًال إلــى األجهــزة اإللكترونية
وغيرهــا ،حيــث تصلهــم الســلع التــي يطلبونهــا إلــى منازلهــم بــكل ســهولة
ويســر .كمــا يمكــن لألعضــاء االســتفادة مــن مزايــا مثــل شــوب آنــد شــيب عطــور
وشــوب آنــد شــيب ســلِكت الســتالم ســلع مثــل العطــور ومســتحضرات التجميــل.
وتوفــر الخدمــة أيضـ ًا ميــزة شــوب آنــد شــيب بروتيكــت لحمايــة الســلع المطلوبــة
عبــر اإلنترنــت مــن الفقــدان أو التلــف ،مــا يمنــح األعضــاء راحــة البــال.

خدمــة شــوب آنــد شــيب تضيــف المزيــد مــن
المزايــا وتثــري تجــارب العمــاء
أطلقــت خدمــة شــوب آنــد شــيب فــي عــام  2020وجهتــي شــحن جديدتيــن فــي
جمهوريــة التشــيك والمملكــة العربيــة الســعودية ،وحســنّت نقــاط االتصــال
الرقميــة لتتيــح للعمــاء إمكانيــة تتبــع الشــحنات واســتالمها بشــكل شــخصي.
وترافــق ذلــك مــع تخصيــص أرقــام هاتفيــة وعناويــن بريــد إلكترونــي لخدمــة
العمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات والكويــت.
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وبهــدف توســيع نطــاق المزايــا المتاحــة لعمالئنــا ،أطلقــت خدمــة شــوب آنــد شــيب
حمــات اســتحواذ واســعة النطــاق فــي جميــع األســواق  ،وتعاونــت مــع عــدد مــن
أبــرز المتاجــر اإللكترونيــة فــي مختلــف وجهــات الشــحن ،فضـ ً
ا عــن توفيــر عــروض
حصريــة لمســتخدمي الخدمــة.

أنحــاء دولــة اإلمــارات باإلمــدادات الطبيــة الضروريــة الســتكمال مســيرة عالجهــم،
مــا ســاهم فــي تخفيــف الضغــوط علــى نظــام الرعايــة الصحيــة ،وضمــان التقيّــد
بتعليمــات التباعــد االجتماعــي الصــادرة عــن الجهــات الحكوميــة .واســتخدمت
أرامكــس مركبــات متخصصــة تســتوفي كافــة معاييــر الجــودة العاليــة والقــدرة
علــى التحكــم فــي درجــة الحــرارة ،كمــا تــم تجهيــز أســطول المركبــات بالتقنيــات
والمعــدات الوقائيــة لتنفيــذ عمليــات التوصيــل وفــق أرقــى مســتويات الســامة
والعنايــة.
وفــي إطــار جهودنــا لتنويــع العــروض ومزيــج اإليــرادات ،بدأنــا بتزويــد عمالئنــا
بحلــول تتيــح لهــم إمكانيــة مناولــة المــواد الغذائيــة وتخزينهــا (المجمّــدة
والمبــرّدة والمحفوظــة بدرجــة الحــرارة المحيطيــة) ،فقــد قمنــا بمناولــة
مجموعــة البضائــع مــن المينــاء وحتــى تخزينهــا فــي المســتودعات.

حلول متكاملة للخدمات اللوجستية ،والتخزين ،وإدارة سلسلة التوريد

تضمــن حلولنــا اللوجســتية المتكاملــة أعلــى مســتويات الكفــاءة فــي نقــل
المنتجــات وتخزينهــا وتوزيعهــا وتوفيــر المعلومــات علــى امتــداد سلســلة
التوريــد ،بــدء ًا مــن لحظــة خــروج ســلع عمالئنــا مــن مســتودعات أو مصانــع
المورديــن حتــى وصولهــا إلــى تجــار التجزئــة أو المســتخدم النهائــي.
ونقــدّم هــذه الخدمــات المتكاملــة بفضــل التــوزّع االســتراتيجي لمراكــز خدماتنــا
اللوجســتية فــي مختلــف أنحــاء منطقــة الخليــج العربــي ،والشــرق األوســط،
وشــمال أفريقيــا ،وجنــوب أفريقيــا وغربهــا ،وأوروبــا الغربيــة ،وآســيا .وتتميــز
مراكــز خدماتنــا اللوجســتية بتقنياتهــا الحديثــة ومواقعهــا االســتراتيجية لضمــان
أعلــى معاييــر األمــن وســهولة الوصــول فــي الوقــت الفعلــي.
وفــي عــام  ،2020واصلنــا االســتثمار فــي تحديــث بنيتنــا التحتيــة وعمليــات
األتمتــة لمواكبــة مســتويات الطلــب المتناميــة مــن جانــب عمالئنــا ،وضمــان توفيــر
خدمــات عاليــة الجــودة والكفــاءة.
وقمنــا خــال شــهر يونيــو  2020بإبــرام شــراكة مــع مبادلــة للرعايــة الصحيــة،
إحــدى الوحــدات التابعــة لشــركة مبادلــة ،لتوصيــل اإلمــدادات الطبيــة الضروريــة
إلــى منــازل المرضــى فــي أنحــاء دولــة اإلمــارات جميعهــا .وبموجــب االتفاقيــة،
ســتتعاون أرامكــس مــع المستشــفيات التابعــة لمحفظــة مبادلــة للرعايــة الصحيــة،
بمــا فــي ذلــك مركــز إمبريــال كوليــدج لنــدن للســكري ،ومستشــفى هيلــث بوينــت،
ومستشــفى كليفالنــد كلينــك أبوظبــي ،للتوصيــل الســريع لألدويــة ،ســواء التــي
تتطلــب وصفــة طبيــة ،أو تلــك المُتاحــة دون وصفــات طبيــة ،باإلضافــة إلــى
المكمّــات الغذائيــة للمرضــى الذيــن يســتكملون عالجهــم خــارج المستشــفيات.
واســتناد ًا إلــى هــذه الشــراكة ،تــم تزويــد حوالــي ألفــي مريــض فــي مختلــف
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ونجحنــا خــال عــام  2020بتوســيع نطــاق حلــول إدارة المرافــق التــي نقدمهــا،
مــا أدى إلــى تبســيط عمليــة تنميــة حلولنــا الخاصــة باألعمــال اللوجســتية دون
الحاجــة لتوظيــف اســتثمارات فــي المســتودعات واآلالت.
كمــا قمنــا بتوســيع مســاحة مركــز الشــحن التابــع لنــا فــي العاصمــة الســعودية
الريــاض بمقــدار  22ألــف متــر مربــع.
باإلضافــة إلــى تركيزنــا القــوي علــى تجــارة األزيــاء وقطــع الغيــار والســيارات،
نجحنــا بتوســيع نطــاق محفظــة الشــحن الخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة لتشــمل
تجــارة التجزئــة ،واألدويــة ،والمكمــات والمــواد الغذائيــة.
كمــا وســعنا نطــاق خدماتنــا لتشــمل شــحن وتوصيــل وتجميــع األثــاث عبــر
االســتعانة بخبرائنــا المتخصصيــن بالنجــارة وشــبكة التوزيــع التابعــة لنــا.
ولطالمــا كانــت التكنولوجيــا مــن أهــم عوامــل تحقيــق التميــز فــي خدمــات
التوصيــل؛ ولذلــك قمنــا بإطــاق أفضــل نظــام فــي الســوق إلدارة المســتودعات
علــى المســتوى العالمــي بهــدف تزويــد العمــاء بنفــس المعلومــات والوظائــف
المحسّــنة ولوحــات التحكــم التــي نســتخدمها فــي مســتودعاتنا .ونعمــل
باســتمرار علــى تحســين وتطويــر وظائــف هــذا النظــام؛ لتوفيــر مزيــد مــن الكفاءة
والفعاليــة والوضــوح لعمالئنــا.

حلول إدارة الوثائق والمعلومات (إنفوفورت)

تتفــرد شــركة إنفوفــورت المملوكــة بالكامــل لشــركة أرامكــس بمكانــة رائــدة
فــي مجــال توفيــر حلــول إدارة المعلومــات والبيانــات فــي منطقــة الشــرق
األوســط وأفريقيــا .وتخــدم إنفوفــورت قاعــدة متنوعــة مــن العمــاء ،بــدء ًا مــن
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ووصــو ًال إلــى الشــركات العالميــة المدرجــة فــي
الئحــة فورتشــن  ،500لتمكينهــم مــن حمايــة وإدارة ورقمنــة وأتمتــة واســتخراج
البيانــات الخاصــة بهــم  .وحــازت الشــركة علــى تصنيــف كــول فينــدور (Cool
 )Vendorفــي تقريــر األســواق الناشــئة لعــام  2016الصــادر عــن مؤسســة غارتنــر
العالميــة (.)Gartner
وتقــدم إنفوفــورت ح ـ ً
ا نوعي ـ ًا يســمح للعمــاء باالنتقــال مــن اســتخدام الــورق
إلــى نظــم إدارة المحتــوى الرقمــي ،وهيكلــة معلوماتهــم الخاصــة ،وفهرســة
البيانــات ومعالجتهــا والتحقــق مــن صحتهــا ،واالســتفادة مــن حلــول أتمتــة ســير
العمــل المخصصــة ،باإلضافــة إلــى اســتخدام التواقيــع اإللكترونيــة والرقميــة
باالعتمــاد علــى التقنيــات المتنقلــة الذكيــة واآلمنــة ،وذلــك بهــدف تبســيط
عمليــات الوصــول واالمتثــال ،وتعزيــز اســتمرارية األعمــال.
وفــي عــام  ،2020قمنــا بتحســين حلولنــا الخاصــة باألتمتــة والتركيــز علــى
المســاهمة الفاعلــة فــي االســتدامة علــى مســتوى الشــركة ،ومــا يشــمل
تعزيــز قــدرات التحــول الرقمــي فــي مجتمعنــا .ونجحنــا بتوســيع نطــاق تأثيراتنــا
المســتدامة مــع كل عميــل جديــد قدمنــا لــه خدماتنــا ،وكل مؤسســة ســاعدناها
فــي دخــول العالــم الرقمــي .وعلــى الرغــم مــن مشــاركتنا فــي العديــد مــن
المبــادرات ذات الصلــة ،إال أننــا نعتقــد أن التأثيــر األهــم الــذي أحدثنــاه كان فــي
طريقــة مســاهمتنا ببنــاء مســتقبل أكثــر اعتمــاد ًا علــى الرقمنــة ،وبالتالــي أكثــر
اســتدامة ،مــن خــال تمكيــن وتشــجيع المؤسســات لتبنــي الحلــول الرقميــة
وتقليــل اســتخدام الــورق.
وواصلنــا جهودنــا الحثيثــة والراميــة لتقليــص بصمتنــا الكربونيــة عبــر الرصــد
الدقيــق النبعاثــات الطاقــة فــي مكاتبنــا ،ومعــدالت اســتهالك الميــاه واالنبعاثــات
الناتجــة عــن أنشــطة النقــل ،إلــى جانــب توطيــد شــراكاتنا القائمــة والراميــة إلــى
تعزيــز مهــارات الشــباب فــي المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.
وأخيــر ًا ،واصلنــا االســتثمار فــي البحــث والتطويــر ،وفــي تجربــة منصــات وتقنيــات
جديــدة؛ لتطويــر خدماتنــا وتعزيــز وتحســين حلولنــا وضمــان تميزنــا التنافســي.
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خدمات الشحن

تقــدم أرامكــس جميــع خدمــات الشــحن الجــوي والبحــري والبــري وعبــر الســكك
الحديديــة ،ومختلــف وســائل النقــل المتاحــة .وتتنــوع خدمــات الشــحن التــي
تقدمهــا الشــركة بيــن خدمــة الشــحن مــن المينــاء األصلــي إلــى المينــاء الهــدف،
وحتــى خدمــة التوصيــل مــن الوجهــة األصليــة إلــى وجهــة الهــدف ألنــواع
الشــحنات جميعهــا .وتأتــي هــذه الخدمــات مرفقــة بخدمــة وســاطة داخليــة فــي
معظــم مواقعنــا حــول العالــم ،وخدمــة تتبــع الشــحنات عبــر اإلنترنــت.
باإلضافــة 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 ( ،)AOGونقــل الشــحنات علــى متــن طائــرات الشــحن (.)OBC
الشــحنات الثقيلــة :حركــة نقــل البضائــع العامــة ( ،)Break Bulkوالخدمــات
اللوجســتية للمشــاريع ( ،)Project Logisticsونقــل البضائــع الثقيلــة (Heavy
.)Lift shipment
السفن والطائرات المستأجرة :استئجار الطائرات والسفن.

أمــا علــى المســتوى الرقمــي ،فقــد أعلنــت أرامكــس عن اإلطــاق الرســمي لمنصة
كارغــو وايــز الخاصــة بــإدارة خدمــات الشــحن والعمليــات اللوجســتية المتكاملــة
مــن شــركة وايــز تــك غلوبــال ،فــي شــبكتها العالميــة التــي تضــم أكثــر مــن 60
دولــة .ويشــكل إطــاق نظــام إدارة النقــل الجديــد مــن أرامكــس عالمــة فارقــة
فــي مســيرة التحــوّل الرقمــي التــي تخوضهــا عبــر التوظيــف االســتراتيجي للحلــول
المبتكــرة لمواكبــة احتياجــات العمــاء المتغيــرة ،وبمــا يتيــح للشــركة إمكانيــة
التكيــف الســريع مــع الظــروف المتغيــرة فــي الســوق.
ونفــذت أرامكــس عمليــة نشــر منصــة كارغــو وايــز بمنهجيــة فريــدة بشــكل
متزامــن فــي كافــة مواقــع شــبكتها العالميــة التــي تضــم  1,200متخصــص فــي
مجــال خدمــات الشــحن ضمــن أســواق آســيا وأوروبــا والشــرق األوســط .وســتدعم
المنصــة مختلــف عمليــات الشــحن والتخليــص الجمركــي لــدى أرامكــس ،كمــا
ســترتقي بتجربــة موظفــي وعمــاء الشــركة عمومــ ًا.
وتشــكل كارغــو وايــز منصــة واحــدة تتيــح إمكانيــة إعــداد وأتمتــت وتوفيــر
االطــاع فــي الوقــت الحقيقــي علــى عملياتنــا الخاصــة بالشــحن العالمــي.
وســيؤدي ذلــك إلــى تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي منافــع األعمــال التــي ســتطال
جميــع أقســام الشــحن فــي شــركة أرامكــس.
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ﻄﺔمﻌﺲﺋ اﻓﺬراف المﺳﻈﻐﺋ

ﻄﻌظفﻌﻇا:

Financial

عمليات أرامكس التي تركز على الجهات المعنية
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نســعى بشــكل حثيــث لتعزيــز ودعــم المشــاركة المفتوحة
والشفافةسســمع أصحــاب المصلحــة واألطــراف المعنيــة
علــى المســتويين الخارجــي والداخلــي .ومــن خــال
اســتخدام القنــوات واألنشــطة التشــاركية المتعــددة،
يســاعد أصحــاب المصلحــة والجهــات المعنيــة فــي
توجيــه اســتراتيجياتنا وتحديــد المجــاالت ذات األولويــة.
Intellectual
العمليــات التــي تركــز علــى
ويســهم الحفــاظ علــى
أصحــاب المصلحــة بالدرجــة األولــى فــي ضمــان التزامنــا
بأفضــل الممارســات الدوليــة المعتــرف بهــا لبنــاء أعمــال
مســتدامة علــى النحــو الــذي تحــدده المبــادرة العالميــة
إلعــداد التقاريــر ( )GRIوإطــار عمــل المجلــس الدولــي
إلعــداد التقاريــر المتكاملــة ( .)IIRCكمــا يتيــح ذلــك لنــا
إمكانيــة مواصلــة حمايــة رأس مالنــا البشــري ورأس مالنــا
Human
االجتماعــي القائــم علــى العالقــات.
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ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  ١٧,٤٠٤ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﻀﻢ  ٩٨ﺟﻨﺴﻴﺔ

ﺲمﻘؤﻇا:

ﻭﺗﻔﺨﺮ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﻤﻼﺀ
ﺗﻀﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻠﺒﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺷﻮﺏ ﺁﻧﺪ ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٨٠٩,٠٠٠ﻋﻤﻴﻞ.

المساﻊمﻌن

ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٢٠ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ
ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ  ٢٤٩,٢٣٢,٦٦٧ﻣﺴﺎﻫﻤ ًﺎ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﺮﺩﻱ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ  ٪١٠ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ.

• ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ،
ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
• ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﺃﻭ
ﺷﻬﺮﻱ
• ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻋﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
• ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
• ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ
• ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
• ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ
• ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
• ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ
• ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ ﺳﺒﻮﺕ ﻭﺃﺭﺍﻣﻜﺲ ﻓﻠﻴﺖ
• ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
• ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻘ ًﺎ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺳﻨﻮﻱ
ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ

• ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ
• ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
• ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
• ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ
• ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
• ﻗﺴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
• ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

• ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ
• ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
• ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
• ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺯﻣﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ(19-

ﺭﺍﺟﻊ ﻗﺴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣٩

• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ
• ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ
ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
• ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
• ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
• ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻋﻢ ﻟﻐﻮﻱ ﺇﺿﺎﻓﻲ
• ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﺨﻄﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
• ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
• ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
• ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ
• ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﺣرﺾاؤﻇا الﺎﺔارﻏﻌن

• ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
• ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
• ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻣﻊ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ
• ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ

ﻄﺔﺎمﺳاتﻈا

ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺟﻠﺴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

• ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
• ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ
• ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ
• ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ.

• ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

بﻐﺆﺎﻈا

3-103 , ,2-103 ,21-102 , 44-102 ,43-102 ,42-102 ,40-102 ,29-102 ,9-102

Human

ﺻﻈﻌات الﺎﻌاﺦﻀ

اﻗﺖﺎﻐاجات والﺎﻌﺻﺳات الرئﻐسﻐﺋ

الﺔﻋﻌد الرئﻐسﻐﺋ

• ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ
• ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
• ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺭﺍﺟﻊ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣١
ﻭﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ١٧ﻭﻗﺴﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٤٩

ﺍﻗﺮﺃ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ ٢٣

ﺍﻗﺮﺃ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻗﺴﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻭﻗﺴﻢ ﻋﻤﻼﺅﻧﺎ )ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ١٧ﻭ-(٣٧
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
)ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ،(٥٥ ,٣٢ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ )ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (٦٦
ﺍﻗﺮﺃ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٤٩

ﺍﻗﺮﺃ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٥٥
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وتلتــزم أرامكــس بتطبيــق أفضــل ممارســات الحوكمــة المســتمدة مــن قيــم الشــركة ،وذلــك إدراك ًا لمســؤوليتها تجــاه مســاهميها بوجــود
ـار مــن الرقابــة والشــفافية.
فريــق إداري عالــي الكفــاءة ،وقــادر علــى الوفــاء بالتزاماتــه علــى المــدى القريــب والبعيــد ،فــي إطـ ٍ
ويعمــل أعضــاء مجلــس إدارة أرامكــس علــى ترســيخ المكانــة الرائــدة للشــركة فــي مجــال تطبيــق مبــادئ الحوكمــة عبــر االلتــزام بتنفيــذ
 Naturalوتتكــون أغلبيــة مجلــس إدارة أرامكــس مــن أعضــاء مســتقلين غيــر تنفيذييــن بمــا فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة.
ميثاقهــا ومعاييــر حوكمتهــا.

future prosperity.

وفيمــا يلــي وصــفٌ لمؤهــات أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والســمات الشــخصية والمهنيــة الواجــب عليهــم اســتيفاؤها ،والتــي يأخذهــا
المجلــس بعيــن االعتبــار عنــد تقييمــه للمرشــحين لالنضمــام إلــى عضويتــه .ويتولــى مجلــس اإلدارة مراجعــة هــذه المؤهــات والصفــات دوريـ ًا
وتعديلهــا حســب االقتضــاء.

Natural
الصفات الشخصية
بصفتها شركة مدرجة
في سوق دبي المالي،
تسترشد ممارسات
حوكمة الشركات في
أرامكس بقرار رئيس
مجلس إدارة هيئة
األوراق المالية والسلع
رقم (/3ر.م ).لسنة
 2020بشأن اعتماد
دليل حوكمة الشركات
المساهمة العامة.

النزاهــة والمســؤولية :الســلوكات األخالقيــة العاليــة ،والنزاهــة وقــوة الشــخصية فــي تعامــات العضــو الشــخصية والمهنيــة ،واســتعداده
للعمــل بالقــرارات التــي يتخذهــا ويتحمــل مســؤوليتها.
المعرفــة والحنكــة فــي اتخــاذ القــرارات :القــدرة علــى الحكــم علــى القضايــا بطريقــة منطقيــة .وإظهــار الــذكاء والحكمــة والقــدرة
علــى التفكيــر التحليلــي للمشــاكل التخــاذ القــرارات المدروســة ،باإلضافــة الســتعداده لمناقشــة القضايــا بدقــة ،وطــرح األســئلة والتعبيــر عــن
تحفظــه واعتراضــه بشــكل مهنــي وصريــح.
المعرفــة الماليــة :القــدرة علــى قــراءة جــداول الميزانيــات والدخــل وبيانــات التدفــق النقــدي وفهمهــا ،والقــدرة علــى فهــم النســب الماليــة
والمؤشــرات األخــرى لتقييــم أداء الشــركة.
الثقة والنضج :التحلي بالحزم والمسؤولية وتقديم الدعم لآلخرين ،واحترامهم واالنفتاح على آرائهم وحسن االستماع.
معايير رفيعة :سجل حافل باإلنجازات التي تعكس معايير عالية لشخصه ولآلخرين.
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الكفاءات األساسية:

االلتزام تجاه الشركة:

المحاســبة والشــؤون الماليــة :الخبــرة فــي مجــال المحاســبة الماليــة والشــؤون الماليــة للشــركات،
خاصــة فيمــا يتعلــق بتوجهــات الديــن وأســواق األســهم ،ومعرفــة الضوابــط الماليــة الداخليــة للشــركة.

كعضــو فــي
الوقــت والجهــد :االســتعداد لتكريــس الوقــت والجهــد الالزميــن؛ لتحقيــق التزاماتــه
ٍ
المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه .ويتوقــع منــه الحضــور والمشــاركة فــي جميــع اجتماعــات المجلــس
واللجــان التــي يشــغل عضويتهــا .ويفضــل حضــوره لجميــع االجتماعــات الســنوية للمســاهمين  ،والتحضيــر
الدقيــق والجــاد قبــل أي اجتمــاع ،والمشــاركة بفعاليــة فــي االجتماعــات ،باإلضافــة إلــى الرغبــة فــي
تكريــس الوقــت لالجتمــاع بــاإلدارة عنــد طلــب ذلــك ،وتقديــم النصــح والمشــورة.

الخبــرة فــي مجــال األعمــال والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات :ســجل حافــل باتخــاذ القــرارات الجيــدة
التــي أثبتــت نجاحهــا وفعاليتهــا ،والقيــام بواجبــات عضويــة مجلــس اإلدارة علــى أكمــل وجــه وبطريقــة
تخــدم مصلحــة الشــركة.
اإلدارة :الخبــرة فــي إدارة الشــركات ،وفهــم توجهــات اإلدارة بالعمــوم والمجــاالت التــي تعمــل فيهــا
الشــركة.
إدارة األزمــات :تكريــس الجهــد والوقــت الالزميــن للعمــل خــال فتــرات األزمــات قصيــرة األمــد وطويلــة
األمــد.
القطاع/التكنولوجيــا :الخبــرات والمهــارات الفريــدة فــي مجــاالت عمــل الشــركة ،بمــا فيهــا العلــوم
والتصنيــع والتقنيــات ذات الصلــة بالشــركة.
األسواق الدولية :الخبرة في األسواق العالمية ،والقضايا الدولية وممارسات التجارة الخارجية.
القيــادة :التمتــع بالفهــم والمهــارات الالزمــة لتحفيــز الفريــق اإلداري االحترافــي؛ لتحقيــق أعلــى
ال حافــ ً
مســتويات األداء ،علــى أن يمتلــك العضــو ســج ً
ا يبرهــن علــى ذلــك.
االســتراتيجية والرؤيــة :امتــاك المهــارات والقــدرة علــى تقديــم رؤيــة اســتراتيجية ،والتوجيــه عبــر
تشــجيع االبتــكار ،ووضــع التصــورات للتوجهــات الرئيســة ،وتقييــم القــرارات اإلســتراتيجية ،وقيــادة
الشــركة فــي مواجهــة التحديــات التــي تســهم فــي صقــل رؤيتهــا.
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الوعــي والتعلــم المســتمر :امتالكــه واســتعداده للســعي الكتســاب معرفــة واســعة فــي كافــة
الجوانــب الحساســة التــي تؤثــر علــى عمــل الشــركة (بمــا فيهــا قضايــا القطــاع والتكنولوجيــا
والمعلومــات ذات الصلــة بالســوق) مــع قدرتــه علــى النهــوض بــدوره ومســؤولياته (بمــا فيهــا االلتــزام
بالمبــادئ القانونيــة العامــة التــي توجــه عمــل أعضــاء المجلــس).
التزامــات أخــرى :القــدرة علــى أداء مهــام عضــو مجلــس اإلدارة بشــكل كافٍ ،بمــا فــي ذلــك التحضيــر
الجتماعــات مجلــس اإلدارة واالجتماعــات الســنوية للمســاهمين وحضورهــا ،واالســتعداد للقيــام بذلــك
فــي ضــوء التزاماتــه األخــرى.

اعتبارات الفريق والشركة
تحقيــق التــوازن فــي المجلــس :المســاهمة بالمواهــب والمهــارات والخبــرات التــي يحتاجهــا المجلــس
كفريــق الســتكمال المــوارد الحاليــة وتوفيــر المواهــب لالحتياجــات المســتقبلية.
ـكل فاعــل يمكــن أن تعــزز المبــادئ والخبــرات مــن خــال ضمــان
التنــوع :المســاهمة فــي المجلــس بشـ ٍ
التنــوّع مــن حيــث الجنــس والخلفيــة العرقيــة و الموطــن الجغرافــي و االختصاصــات المهنيــة مــن
القطــاع العــام والخــاص وغيــر الربحــي .وال يمكــن أن يرتكــز اختيــار المرشــحين علــى هــذه العوامــل
فحســب.

٢٤

السنــوي
التقــريـر 2020
وقــد شــهد انعقــاد الجمعيــة العموميــة فــي  22يونيــو  2020انتخــاب مجلــس إدارة جديــد للشــركة ،إذ قــدم أعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام  2019أنفســهم خدماتهــم للشــركة قبيــل انتخابــات مجلــس اإلدارة فــي يونيــو .2020
يتألــف مجلــس اإلدارة المنتخــب بتاريــخ  22يونيــو  2020فــي شــركة أرامكــس مــن الســادة األعضــاء اآلتيــة أســماؤهم:

الكابتن محمد الشامسي
رئيــس مجلـــس اإلدارة

السيد عـــارف البستكــي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد فهد القاسم

تمحــورت المســيرة المهنيــة الناجحــة للكابتــن محمــد الشامســي
حــول دعــم وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة فــي دولــة اإلمــارات .
وشــغل الشامســي الكثيــر مــن األدوار القياديــة فــي عــدد مــن
القطاعــات بمــا فــي ذلــك الموانــئ ،والمناطــق االقتصاديــة
والخدمــات اللوجســتية ،والتــي ســاعد فــي تحويلهــا إلــى ركائــز
رئيســة للتنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي أبوظبــي.

الســيد عــارف البســتكي هــو عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل فــي مجلس
إدارة أرامكــس ،ويشــغل أيضــ ًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة
أمــاك للتمويــل واالســتثمار العقــاري .ويتمتــع البســتكي بخبــرة
مهنيــة وقياديــة تمتــد ألكثــر مــن  25عامـ ًا فــي القطــاع المصرفــي
والمالــي ،فقــد لعــب دور ًا محوري ـ ًا فــي تعزيــز وتســريع نمــو عــدد
مــن المؤسســات العالميــة التــي عمــل فيهــا داخــل المنطقــة .
وباإلضافــة إلــى دوره فــي شــركة أمــاك ،شــغل البســتكي عــدد ًا
مــن المناصــب القياديــة فــي الكثيــر مــن المؤسســات العالميــة.

الســيد فهــد القاســم هــو عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل فــي
مجلــس إدارة أرامكــس ،ويشــغل أيضـ ًا منصــب الرئيــس التنفيــذي
لشــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال ،الــذراع االســتثمارية
لمجموعــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ،وتشــمل مســؤولياته
جميــع أنشــطة الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية للمجموعــة
فــي الــدول التــي تعمــل فيهــا .ويتمتــع القاســم بخبــرة تزيــد
علــى  20عام ـ ًا فــي مجــال االســتثمارات المصرفيــة ،والقطاعــات
الحكوميــة والتجاريــة.

ويتبــوأ البســتكي حالي ـ ًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة إعمــار
للصناعــة واالســتثمار ،وشــركة أمــاك للتمويــل فــي مصر .كمــا تولى
عــدد ًا مــن المناصــب القياديــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص ضمــن
قطاعــات مختلفــة تشــمل التكنولوجيــا ،والخدمــات اللوجســتية،
والمصــارف والتمويــل ،واألســهم الخاصــة ،والقطــاع العقــاري؛ إذ
شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة تيكــوم،
وعضويــة مجلــس إدارة كل مــن مؤسســة األوقــاف والهيئــة العامــة
لشــؤون القصــر ،وشــركة أمــاك العالميــة للتمويــل والتطويــر
العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ومصــرف الســام فــي
الجزائــر ،وشــركة إعمــار للخدمــات الماليــة فــي دبــي فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتولــى القاســم ســابق ًا منصــب مديــر عــام ورئيــس االســتثمارات
الرئيســة فــي شــركة الواحــة كابيتــال .كمــا تبــوأ قبــل ذلــك
منصــب رئيــس مشــاريع المجلــس التنفيــذي فــي حكومــة دبــي،
وعمــل قبلهــا فــي قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية لــدى
بنــك دبــي اإلســامي.

ويعــد الشامســي مــن أبــرز داعمــي مســيرة التحــول الرقمــي
واعتمــاد الحلــول الرقميــة لدعــم القطــاع التجــاري وتعزيــز
كفــاءة سالســل التوريــد .ويتمتــع الشامســي بخبــرات واســعة
تشــمل إدارة العمليــات ،وإعــادة الهيكلــة ،وإدارة األصــول،
وتخطيــط وإطــاق العمليــات التشــغيلية الجديــدة  ،وتطويــر
وتوجيــه االســتراتيجيات .
وتشــمل مناصبــه القياديــة حاليــ ًا مــا يلــي :الرئيــس التنفيــذي -
موانــئ أبوظبــي ،ورئيــس مجلــس إدارة مدينــة خليفــة الصناعيــة،
ونائــب رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد الموانــئ البحريــة العربيــة.
ويحمــل الشامســي شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن
جامعــة تســمانيا األســترالية ،ودبلــوم الدراســات العليــا فــي
العلــوم التطبيقيــة (قبطــان أعالــي البحــار) مــن الكليــة البحريــة
األســترالية.
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يحمــل البســتكي شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة
والمصرفيــة ،وشــهادة الماجســتير فــي األعمــال الدوليــة ،مــن
جامعــة ولونغونــغ فــي دبــي.

ويحمــل القاســم شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال
باختصــاص التمويــل مــن جامعــة مونــاش األســترالية ،ودرجــة
بكالوريــوس (مــع مرتبــة الشــرف) مــن جامعــة ليــدز ميتروبوليتــان
فــي المملكــة المتحــدة ،إضافــة إلــى دبلــوم عالــي فــي هندســة
اإللكترونيــات مــن كليــات التقنيــات العليــا فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .ويعــد القاســم أيضــ ًا أحــد خريجــي برنامــج
محمــد بــن راشــد للقيــادة .2010-2008

٢٥

السنــوي
التقــريـر 2020

السيد عمر الهاشمي

اآلنسة فاطمة حسين أحمد

السيد رامز شحادة

الســيد عمــر الهاشــمي هــو عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل فــي
مجلــس إدارة أرامكــس ،يتمتــع الســيد عمــر الهاشــمي بخبــرة
تزيــد علــى  15عامــ ًا فــي قطاعــات متعــددة تشــمل الطاقــة
والطيــران والصناعــات المعدنيــة والتعديــن .ويشــغل الهاشــمي
حاليـ ًا منصــب المديــر التنفيــذي إلدارة النقــل والتحكــم والتوزيــع
فــي شــركة أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة (طاقــة) .وقبــل انضمامــه
إلــى شــركة أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة ،شــغل الســيد الهاشــمي
منصــب المديــر التنفيــذي إلدارة األصــول فــي مؤسســة أبوظبــي
للطاقــة ،وقبــل ذلــك رئيــس قســم تطويــر االســتراتيجيات فــي
شــركة االتحــاد للطيــران ،ونائــب الرئيــس لشــؤون القطــاع فــي
شــركة مبادلــة لالســتثمار.

ااآلنســة فاطمــة حســين أحمــد هــي عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل
فــي مجلــس إدارة أرامكــس ،كمــا تعــد إحــدى القيــادات
التنفيذيــة اإلماراتيــة البــارزة فــي مجــال المــوارد البشــرية
والثقافــة المؤسســية ،وتتمتــع بأكثــر مــن  20عام ـ ًا مــن الخبــرة
واإلنجــازات فــي مجــال المــوارد البشــرية حققتهــا خــال مســيرة
عملهــا الحافلــة فــي عــدة قطاعــات لــدى عدد مــن أبرز الشــركات
والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة اإلمــارات .وتشــغل
اآلنســة أحمــد أيض ـ ًا منصــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية
لــدى مجموعــة تيكــوم.

الســيد رامــز شــحادة هــو عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل فــي
مجلــس إدارة أرامكــس ،ويتمتــع بخبــرات واســعة اكتســبها
مــن مناصبــه الوظيفيــة الســابقة والحاليــة خــارج شــركة
أرامكــس .وتشــمل قائمــة المناصــب التــي شــغلها شــحادة مــا
يلــي :الشــريك األول والمديــر اإلداري لــدى بــوز ألــن هاملتــون،
والشــريك المؤســس ومديــر أول لتطويــر المنتجــات فــي شــركة
 ،eBreviateومهنــدس ميكانيكــي فــي شــركة ســتون آنــد
ويبســتر ،ومؤســس مشــارك فــي شــركة آر آنــد آر فينتشــرز .كمــا
يتمتــع بعضويــة منظمــة الرؤســاء الشــباب.

وقبــل انضمامهــا للمجموعــة ،عملــت اآلنســة أحمــد مــع العديــد
مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة المرموقــة فــي مختلــف
تخصصــات المــوارد البشــرية االســتراتيجية مثــل إدارة األداء،
والمكافــآت الشــاملة ،واســتقطاب المواهــب وتطويرهــا،
والتوطيــن ،وإعــادة توزيــع الكفــاءات .تعمــل اآلنســة أحمــد عــن
قــرب مــع مجلــس إدارة تيكــوم واللجنــة التنفيذيــة للمــوارد
البشــرية بحكــم عضويتهــا وتمتعهــا بحــق التصويــت فــي لجنــة
إدارة المجموعــة.

يشــغل شــحادة حاليــ ًا منصــب المديــر اإلداري لمنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا لــدى فيســبوك ،وعضــو مجلــس أمنــاء
متحــف بيــروت للفــن ،وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة التســويق عبــر
الجــوال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وعضــو
مكتــب اإلعالنــات التفاعليــة فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،وعضــو المجلــس االستشــاري لمدرســة ســتوني
بــروك.

ويحمــل الهاشــمي درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة
الميكانيكيــة مــن جامعــة واليــة أوكالهومــا ،ودرجــة الماجســتير
فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة جــورج واشــنطن،
وماجســتير إدارة األعمــال مــن كليــة لنــدن لألعمــال.

تحمــل اآلنســة أحمــد درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن
جامعــة دبــي ،واجتــازت العديــد مــن البرامــج التنفيذيــة واإلداريــة
المتقدمــة مــن بينهــا برامــج المهــارات القيــادة بكليــة وارتــون
إلدارة األعمــال فــي الواليــات المتحــدة.
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يحمــل شــحادة درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكية
مــن جامعــة روتجــرز فــي الواليــات المتحــدة ،وشــهادة
الماجســتير فــي العلــوم التطبيقيــة تخصــص الهندســة الصناعيــة
مــن جامعــة تورنتــو الكنديــة ،واجتــاز عــدة برامــج للتعليــم
المســتمر فــي جامعــة أكســفورد والمعهــد األوروبــي إلدارة
األعمــال ،وجامعــة ســانت غالــن.

٢٦

السنــوي
التقــريـر 2020

السيد دايفيد هاغالند

السيد سونيل بيلوترا

السيد مرتضى حسين

الســيد دايفيــد هاغالنــد هــو عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل فــي
مجلــس إدارة أرامكــس ،ويتمتــع بخبــرة عمليــة تمتــد لنحــو
عقديــن فــي أســواق رأس المــال وأنشــطة التحليــل االســتثماري
وإدارة المحافــظ ،وشــغل مناصــب مهمــة فــي مجــاالت إدارة
األصــول والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية واألســهم الخاصــة.

الســيد ســونيل بيلوتــرا هــو عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل فــي
مجلــس إدارة أرامكــس ،ويشــغل أيضــ ًا منصــب مديــر االســتثمار
ضمــن فريــق صفقــات االندمــاج واالســتحواذ /االســتثمارات
البديلــة فــي شــركة القابضــة ( ،)ADQوهــي صنــدوق ســيادي
فــي أبوظبــي.

الســيد مرتضــى حســين هــو عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل فــي
مجلــس إدارة أرامكــس ،ويعــد مــن كبــار الخبــراء المتخصصيــن
فــي قطــاع االســتثمار اســتناد ًا إلــى خبرتــه الواســعة التــي تمتــد
أكثــر مــن  15عامــ ًا فــي مجــاالت األســهم الخاصــة وتمويــل
الشــركات وإعــادة الهيكلــة.

ويتولــى هاغالنــد منصــبَ كب ِيــر المديريــن التنفيذيــي،ن ومديــر
المحافــظ االســتثمارية لــدى تمبلتــون فرونتيــر والمســؤول عــن
اســتراتيجيات الســوق فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا .ويتعــاون هاغالنــد بشــكل وثيــق مــع كبــار المســؤولين
التنفيذييــن ومجالــس إدارة الشــركات المدرجــة بهــدف تحســين
معاييــر حوكمــة الشــركات والشــفافية ،وتعزيــز االســتراتيجيات
االســتثمارية وتحقيــق القيمــة للمســاهمين .ويعقــد هاغالنــد
لقــاءات منتظمــة مــع صنــاع السياســات والمحلليــن االقتصادييــن
والمالييــن ،ونجــح ببنــاء شــبكة مهنيــة واســعة فــي مختلــف
القطاعــات والمناطــق.

وأمضــى بيلوتــرا قبــل ذلــك  10أعــوام فــي العمــل ضمــن
فريــق األســهم الخاصــة لــدى بنــك إنفســتكورب ،إلــى جانــب
عملــه ضمــن فريــق تأســيس صنــدوق الفــرص الخليجيــة البالغــة
قيمتــه مليــار دوالر أمريكــي .ويتعــاون بيلوتــرا بشــكل منتظــم
ووثيــق مــع كبــار المســؤولين التنفيذييــن ومجالــس إدارة
شــركات المحافــظ االســتثمارية بهــدف تحســين معاييــر حوكمــة
الشــركات والشــفافية ،وتعزيــز االســتراتيجيات االســتثمارية
وتحقيــق القيمــة للمســاهمين ،والبحــث عــن فــرص للحصــول
علــى الســيولة الماليــة.

ويشــغل حســين حاليـ ًا منصــب القائــم بأعمــال رئيــس االســتثمارات
فــي شــركة القابضــة ( ،)ADQويشــرف علــى فريــق عمليــات
االندمــاج واالســتحواذ واالســتثمارات البديلــة للشــركة ،والــذي
يدعــم خطــط النمــو األساســي وأهــداف القابضــة المتعلقــة
بتصفيــة االستثمارات/والســيولة الماليــة ومحفظــة شــركاتها
التابعــة .كمــا يتولــى قيــادة الــذراع االســتثمارية المباشــرة
لشــركة القابضــة ( .)ADQالســيد حســين هــو أيضـ ًا عضــو مجلــس
إدارة موانــئ أبوظبــي.

ويحمــل هاغالنــد شــهادة فــي حوكمــة الشــركات مــن المعهــد
األوروبــي إلدارة األعمــال ،وهــو مديــر معتمــد لــدى معهــد
حوكمــة .كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال
واالقتصــاد مــن جامعــة لونــد الســويدية ،وأتــمّ دراســاته فــي
جامعــة ســنغافورة الوطنيــة.

وخــال فتــرة عملــه مــع إنفســتكورب ،كان بيلوتــرا عضــو ًا فــي
مجالــس إدارة ســت شــركات تعمــل فــي قطاعــات مثــل الخدمــات
اللوجســتية وخدمــات النفــط والغــاز والتجزئــة والرعايــة الصحيــة.
وقبــل انضمامــه إلــى شــركة إنفســتكورب ،أمضــى بيلوتــرا
 10أعــوام فــي العمــل ضمــن قطــاع الخدمــات المصرفيــة
االســتثمارية فــي بنــك كريــدي ســويس وشــركة باركليــز كابيتــال
فــي المملكــة المتحــدة.
ويعــد بيلوتــرا باألســاس محاســب ًا قانونيــ ًا ،وهــو حاصــل علــى
ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة لنــدن لألعمــال.
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وقبــل انضمامــه إلــى شــركة القابضــة ( ،)ADQكان حســين أحــد
كبــار أعضــاء فريــق عمــل إحــدى شــركات اســتثمارات األســهم
الخاصــة العالميــة فــي األســواق الناشــئة .واســتهل حســين
حياتــه المهنيــة فــي قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية
فــي شــركة بــي إم أو كابيتــال ماركتــس فــي مدينــة تورونتــو
الكنديــة.
ويحمــل حســين شــهادة بكالوريــوس فــي التجــارة باختصــاص
الماليــة والمحاســبة مــن جامعــة مكغيــل فــي كنــدا.

٢٧

السنــوي
التقــريـر 2020
ويتــم تعييــن أعضــاء اللجــان مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،وينبغــي أن تضــم اللجنــة
مــا ال يقــل عــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن ،اثنــان منهــم علــى األقــل مــن
األعضــاء المســتقلين ،ويتولــى أحدهــم منصــب رئيــس اللجنــة .وال يمكــن
لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــو ًا فــي أي مــن اللجــان المشــكلة .لــكل
لجنــة ميثاقهــا الداخلــي الخــاص ،والــذي يحــدد أغــراض اللجــان وأهدافهــا
ومســؤولياتها ،فض ـ ً
ا عــن رســم هيكليــة اللجنــة وعملياتهــا وتسلســل رفــع
التقاريــر للمجلــس.

لجنة الترشيحات والمكافئات

تجتمــع اللجنــة لمــرة واحــدة علــى األقــل ســنوي ًا بموجــب تشــريعات ولوائــح
الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع .وتســاعد اللجنــة
مجلــس اإلدارة فــي النهــوض بمســؤولياته اإلشــرافية والرقابيــة لضمــان
اســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ونزاهــة إجــراءات المــوارد البشــرية فــي
أرامكــس.
يحمل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت السادة التالية أسماؤهم:
 .1السيد عمر الهاشمي  -رئيس اللجنة
 .2السيد عارف البستكي  -عضو
 .3اآلنسة فاطمة أحمد  -عضو

لجنة التدقيق

تتولــى وحــدة التدقيــق الداخلــي مســؤولية وضــع التقاريــر حــول المخــاوف
المتعلقــة بالمواضيــع الحساســة ،ورفعهــا إلــى لجنــة التدقيــق فــي مجلــس
اإلدارة مــرة واحــدة علــى األقــل ،كل ثالثــة أشــهر خــال العــام .وفــي عــام
 ،2019تــم اإلبــاغ عــن جميــع المســائل الحساســة ورفــع التقاريــر المرتبطــة
بهــا إلــى لجنــة التدقيــق ،وعولجــت بموجــب اإلجــراءات اإلداريــة المعتمــدة،
لنتوصــل إلــى الحلــول المناســبة فــي الوقــت المناســب .وتنعقــد اجتماعــات
ـاع واحــدٍ كل ثالثــة
لجنــة التدقيــق حســب االقتضــاء ،علــى أال تقــل عــن اجتمـ ٍ
أشــهر.
يحمل عضوية لجنة التدقيق السادة التالية أسماؤهم:
 .1السيد فهد القاسم  -رئيس اللجنة
 .2السيد دايفيد هاغالند  -عضو
 .3السيد سونيــل بيلوترا  -عضو

اللجنة االستراتيجية

تتمثــل المهمــة الرئيســة للجنــة االســتراتيجية التابعــة لمجلــس إدارة الشــركة
فــي مســاعدة المجلــس فــي القيــام بمســؤولياته اإلشــرافية والرقابيــة ،فيمــا
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يتعلــق باســتراتيجية الشــركة نحــو التوســع الجغرافــي ،ومســتقبل القطــاع
وكيفيــة تطــور الشــركات المتكاملــة ،ومشــاريع االســتحواذ االســتثمارية
المحتملــة ،وتطويــر التكنولوجيــا الثوريــة التــي يمكنهــا إحــداث تحــول
شــامل ،باإلضافــة إلــى أنشــطة اســتراتيجية رئيســة أخــرى خــارج ســياق أعمــال
الشــركة المعتــادة .تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الحاجــة ،وبمــا يضمــن تأديــة
مســؤولياتها وواجباتهــا.
يحمل عضوية اللجنة االستراتيجية السادة التالية أسماؤهم:
 .1السيد عارف البستكي – رئيس اللجنة
 .2السيد رامز شحــــــادة  -عضو
 .3السيد دايفيد هاغالند  -عضو
 .4السيد عمر الهاشمـي  -عضو
 .5السيد مرتضــى حسين  -عضو
وفيمــا يتعلــق بآليــة تفويــض الصالحيــات ،فقــد أصــدرت أرامكــس سياســة
«تفويــض الصالحيــات» ونشــرتها ضمــن تقريــر الحوكمــة الســنوي للشــركة.
وتهــدف السياســة المذكــورة إجمــا ًال لتعزيــز الرقابــة الداخليــة المناســبة
لتفويــض صفقــات العمــل وتنفيذهــا ،وفــرض رقابــة دقيقــة علــى مشــاريع
النفقــات الرأســمالية المركبــة ،وتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة
باألعمــال وتســريعها.
وتــم وضــع سياســة تفويــض الصالحيــات بطريقــة تعكــس الفلســفة القاضيــة
بدفــع ســلطة اتخــاذ القــرار إلــى أدنــى المســتويات التنظيميــة العمليــة؛
لتمكيــن الموظفيــن فــي كافــة المســتويات التنظيميــة مــن الحصــول علــى
ســلطة اتخــاذ القــرارات الالزمــة إلنجــاز المســؤوليات الموكلــة إليهــم .ويجــب
أن تقتــرن هــذه السياســة مــع سياســات وإجــراءات ومعاييــر ماليــة وتشــغيلية،
إلــى جانــب آليــة رســمية إلعــداد التقاريــر ،ورفعهــا لتكويــن صــورة متكاملــة
عــن مصفوفــة تفويــض الصالحيــات بالشــركة.
وبالنســبة للموضوعــات المتعلقــة بالصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة
تقريــر بهــا فــي تقريــر
وتعــارض المصالــح ،فيجــب توثيقهــا ،وتضميــن
ٍ
الحوكمــة الســنوي الــذي تنشــره الشــركة علــى موقعهــا اإللكترونــي،
وموقــع ســوق دبــي المالــي .ويرفــع تقريــر الحوكمــة المذكــور إلــى هيئــة
األوراق الماليــة والســلع لمراجعتــه واعتمــاده قبــل نشــره.

جهــود الشــركة ومبادراتهــا فــي مجــال االســتدامة ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ
المشــاريع التــي تســتهدف تعزيــز مســاهمات الشــركة فــي هــذا الصــدد.
ووفــاء
فــي إطــار اســتراتيجية االســتدامة المعتمــدة لــدى أرامكــس،
ً
بالتــزام الشــركة بحــس المواطنــة والمســؤولية االجتماعيــة ،يقــوم الســيد
بشــار عبيــد ،الرئيــس التنفيــذي للشــركة ،بإطــاع مجلــس اإلدارة بشــكل
دوري علــى النهــج االســتراتيجي الــذي تتبعــه الشــركة مــع المســاهمين،
إضافــة إلــى مبــادرات الشــركة وأدائهــا فــي مجــال االســتدامة ،وعالقــة
هــذه العناصــر بنشــاط الشــركة بشــكل عــام .كمــا تســعى أرامكــس باســتمرار
لتعميــم ممارســات االســتدامة وتنفيــذ السياســات الداخليــة المتعلقــة بالبيئــة
وعمليــات الشــراء المســؤولة ،مــع ضمــان مراقبــة االلتــزام بهــذه المعاييــر
علــى مســتوى الشــركة .وتتــم مناقشــة القــرارات االســتراتيجية المتعلقــة
باالســتدامة خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،ويجــب الحصــول علــى موافقــة
المجلــس علــى جميــع المبــادرات واألهــداف التــي تحددهــا الشــركة فــي
مجــال االســتدامة قبــل تطبيقهــا.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يحــرص مجلــس إدارة شــركة أرامكــس علــى العمــل عــن
كثــب مــع فريــق اإلدارة العليــا فيمــا يخــص اســتراتيجية االســتدامة واألنشــطة
ذات الصلــة لــدى الشــركة .كمــا يواصــل أعضــاء اإلدارة العليــا العمــل إلــى
جانــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون االســتدامة وفريقــه؛ لوضــع الخطــط وإدارة
الشــراكات االســتراتيجية مــع القطاعيــن العــام والخــاص ،والمجتمــع مــن أجــل
تطويــر أنشــطة الشــركة فــي مجــال االســتدامة ،وتوســيع تأثيرهــا ونطاقهــا.
وتأتــي المشــاركة الفاعلــة مــن المســاهمين عبــر المشــاورات واالجتماعــات
المتواصلــة لضمــان تماشــي نشــاطات الشــركة مــع احتياجاتهــم.
يتولــى مجلــس اإلدارة وضــع االســتراتيجية المتعلقــة بالتأثيــرات االقتصاديــة
والبيئيــة واالجتماعيــة ،ثــم يكلــف الفريــق بتطبيقهــا .ومــن خــال التحديثــات
الدوريــة التــي يجريهــا الرئيــس التنفيــذي لشــؤون االســتدامة ،وفريــق
التدقيــق ،واالمتثــال الداخلــي ،يراجــع المجلــس اســتراتيجية االســتدامة،
ويوصــي بتعديلهــا أو تغييرهــا حســب الحاجــة .وإضافــة إلــى مــا تقــدم،
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة فــي أرامكــس بمراجعــة تقريــر االســتدامة الســنوي
واعتمــاده.

وبالنســبة اللتــزام الشــركة باالســتدامة االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة،
فقــد قامــت أرامكــس منــذ عــام  2008بتعييــن رئيــس تنفيــذي لشــؤون
االســتدامة ،وهــو مســؤول مباشــر أمــام الرئيــس التنفيــذي للشــركة .يتولــى
الرئيــس التنفيــذي لشــؤون االســتدامة فــي أرامكــس مســؤولية اإلشــراف على

٢٨

السنــوي
التقــريـر 2020

وبالنسبة لمساهمي أرامكس ،فيما يلي توزيع ملكيتهم كما في  31ديسمبر ( 2020أفراد وشركات وحكومات) مصنفة إلى محلي وخليجي وعربي وأجنبي:

تصنيف
المساهمين

شركـات

أفــراد

المجموع

حكومات

عدد
األسهم

نسبة
األسهم

عدد
األسهم

نسبة
األسهم

عدد
األسهم

نسبة
األسهم

عدد
األسهم

نسبة
األسهم

محلي

181,634,212

12.4059

575,663,538

39.3186

16,051,147

1.0963

773,348,897

52.8208

خليجي

37,941,363

2.5914

209,729,360

14.3248

-

-

247,670,723

16.9162

عربي

18,428,430

1.2587

5,950,495

0.4065

-

-

24,378,925

1.6652

أجنبي

11,228,662

0.7669

407,472,793

27.8309

-

-

418,701,455

28.5978

المجموع

249,232,667

17.0229

1,198,816,186

81.8808

16,051,147

1.0963

1,464,100,000

%١٠٠
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Social and
Key partnerships and relationships establishe
Relationship
All renewable and non-renewable environmental resources that provide goods

goal to improve well-being and share informat
customers, employees, suppliers, partners, com

All renewable and non-renewable environment
future prosperity.

Human

تأسيســها فــي عــام  ،1982حافظــت
 andمنــذ
كمــا هــو الحــال
Social
Relationshipعلــى التزامهــا الراســخ بتقديــم
فــي عــام 2020
أرامكــس
Natural
خدمــات عاليــة الجــودة ومنتجــات مبتكــرة إلــى عمالئهــا حــول
العالــم ،وحرصــت علــى ضمــان أن تكــون تجــارب العمــاء رفيعــة
المســتوى فــي صميــم جميــع قراراتهــا المتعلقــة باألعمــال
والعمليــات التشــغيلية .

ونحــن ننظــر إلــى عمالئنــا باعتبارهــم شــركاء وجهــات معنيــة رئيســة،
ولذلــك فإننــا نواصــل اســتخدام مواردنــا لالبتــكار وإيجــاد الحلــول
واالســتثمار فــي اإلجــراءات التشــغيلية والتقنيــات المتقدمــة لتزويدهــم
بأرقــى الخدمــات والحلــول .ونحــرص دائمــ ًا علــى نشــر ثقافــة عمــل
تتمحــور حــول عمالئنــا لــدى جميــع فــرق عملنــا حــول العالــم.

Natural

future prosperity.

“انطالقاً من قيمنا
األساسية المتمثلة في
مواصلة التركيز على
العمالء ،فإننا نحرص
Natural
دائما على تزويد عمالئنا
ً
بأكثر الخدمات والحلول
كفاءة وبأعلى مستويات
الجودة .لذلك ،وعلى
الرغم من كل التحديات
طوال عام  ،2020ضاعف
جميع أعضاء الفريق
عزمهم وإصرارهم إلنجاز
مهامهم رغم الصعوبات
والعراقيل الكثيرة،
وساهم بشكل كبير في
تخفيف وطأة الجائحة
على الجميع من شركات
وأفراد وحكومات".
أنس حجاوي،
الرئيس التنفيذي للشؤون
التجارية.

صقل وتطويـر
عروض القيمة
لدينا

إجراء أبحاث
شاملة
ومتعمقة حول
القطاع

إكسبيرينس الب

إطالق خدمات
االستشارة
اإلدارية من
أرامكس

مبادرات
استراتيجية
لتطوير القدرات

النموذج
المعدّل لتجزئة
السوق

إعادة تشكيل
نموذجنا الخاص
بمشاركة
العمالء

الحصول على
آراء ومقترحات
العمالء بشكل
دائم
تطبيق إجراءات
الحفاظ على أمن
المعلومات

التقدّم باالتجاه الصحيح على
جميع األصعدة

حلول مخصصة لمواكبة احتياجات
محددة

تسريع برنامج
أرامكس
للشركات الصغيرة
والمتوسطة

االستثمار في
تقنيات تعلم اآللة

مواكبة متطلبات
االمتثال المؤسسي
والتجاري

االستفادة من
نهج التواصل
متعدد القنوات
مع العمالء

تطوير عروض
خدمة شوب آند
شيب
مراكز مخصصة
للتواصل مع
العمالء
إعادة رسم مالمح
عالقات التعاون
والشراكة التجارية

إبداع أفكار جديدة وتطبيقها

تحقيق القيمة والتميز لجميع
عمالئنا البالغ عددهم
أكثر من 100,000
تعزيز التميز في سلسلة التوريد
على المستوى العالمي

نهــدف فــي أرامكــس إلــى توقــع احتياجــات عمالئنــا ومخاوفهــم وتأكيــد افتراضاتهــم وخططهــم ،عبــر مراجعــات
دوريــة نجريهــا مــع العمــاء ،بنيــة توفيــر قيمــة تجاريــة وتأثيــر تشــغيلي ملموســين ،مــن خــال تطبيــق حلــول
وتوصيــات شــاملة
3-103 ،2-103 ،1-103
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وانطالقــ ًا مــن ذلــك ،ينصــب تركيزنــا علــى تطويــر وتنفيــذ السياســات
واللوائــح والبرامــج التدريبيــة المصممــة خصيص ـ ًا للحفــاظ علــى الســلوك
األخالقــي والمهنــي ،مــع ضمــان الحفــاظ علــى ســرية معلومــات العمــاء
وخصوصيتهــا ،وتســهيل ســبل االتصــال بهــم.

تتيــح لنــا منهجيتنــا التركيــز علــى العمــاءو االســتثمار فــي
بنــاء رأس المــال االجتماعــي القائــم على العالقــات ،باإلضافة
إلــى تعزيــز رأس المــال الفكــري ورأس المــال االصطناعــي.
التحول التجاري ونموذج التم ّيز
التق ّدم باالتجاه الصحيح على جميع األصعدة
قمنــا بمراجعــة نموذجنــا الخــاص بتجزئــة الســوق ،مــع منــح األولويــة
لقطاعــات العمــاء المختلفــة وإرســاء اســتراتيجية تتمحــور حــول تعزيــز
حضورنــا فــي الســوق ،وبالتالــي تســريع وتيــرة النمــو وتحســين عــروض
القيمــة التــي نقدمهــا إلــى عمالئنــا .وترافــق ذلــك مــع توفيــر نمــوذج
قــوي للمواءمــة الداخليــة وأنشــطة تركــز علــى تطويــر األعمــال بالتعــاون
مــع عمالئنــا.
كمــا قمنــا بإعــادة صياغــة نموذجنــا الخــاص بمشــاركة العمــاء لمواكبــة
مختلــف شــرائح العمــاء ،وشــمل ذلــك اعتمــاد إطــار عمــل شــامل يتضمــن
برامــج متعــددة تهــدف لدعــم رؤيتنــا الجديــدة ،وكان أحدثهــا تقديــم
منظومــة «القيمــة والتأثيــر االســتراتيجي» والتــي تضــم فريقــ ًا عالميــ ًا
مــن كبــار شــركاء األعمــال مــن الــوكالء الذيــن يتمتعــون بمعرفــة ودرايــة
واســعة فــي مجــال األعمــال إلدارة عمليــات أهــم عمالئنــا االســتراتيجيين
ومتعــددي الجنســيات.
وأتــاح لنــا ذلــك إمكانيــة تحقيــق المواءمــة بيــن مؤسســتنا وفــرق عملنــا،
مــا يضمــن التنســيق الكامــل ألنشــطتنا التشــاركية فــي جميــع األقســام،
وتوفيــر قيمــة مضافــة إلــى عمالئنــا.
وقوبلــت تأثيــرات مواءمــة أنشــطة إدارة الحســابات العالميــة باستحســان
جيــد مــن قبــل عمالئنــا .ونتطلــع لزيــادة عــدد العمــاء الذيــن يشــملهم
هــذا النمــوذج خــال األعــوام القليلــة القادمــة.

حلول مخصصة لمواكبة احتياجات محددة

ســاعدتنا إعــادة صياغــة تصنيفــات العمــاء ومشــاركتهم علــى تحديــد
الثغــرات فــي عــروض القيمــة التــي نقدمهــا .وتتعــاون مجموعــات عمــل
الحلــول والتســويق وإدارة الحســابات فــي أرامكــس لتقديــم أبحــاث
معمقــة فــي القطــاع بهــدف توفيــر رؤيــة تغطــي التوجهــات المتعلقــة
بمتطلبــات الســوق وأفضــل الممارســات ،باإلضافــة إلــى ســماع آراء عمالئنا
عنــد تصميــم وتطويــر منتجــات وخدمــات أرامكــس.
وتتجــاوز تطلعــات أرامكــس مجــرد تقديــم خدمــات الشــحن ،فنحــن
نســعى البتــكار ســبل جديــدة لمواكبــة احتياجــات عمالئنــا ،بمــا يشــمل
اســتخدام ودمــج أحــدث التقنيــات وتحليــات البيانــات لمواصلــة دعــم
عمالئنــا ،وتوفيــر أدوات تتيــح ســهولة أكبــر فــي عمليــات إعــداد التقاريــر
وإمكانيــة االطــاع علــى الوقائــع ،وتقديــم خدمــات استشــارية رفيعــة
المســتوى لتوفيــر دعــم قــوي إلــى عمالئنــا.

إبداع أفكار جديدة وتطبيقها

نؤمــن أن ذكاء موظفــي أرامكــس وقدرتهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار
يشــكل عامــ ً
ا حاســم ًا فــي نجــاح الشــركة .وانطالقــ ًا مــن ذلــك ،قمنــا
بإطــاق عــدد مــن المبــادرات الراميــة إلــى تكريــم المبدعيــن وتشــجيعهم
علــى مســتوى شــبكة أرامكــس بأكملهــا.
وحققــت مبادرتنــا األحــدث التــي جــاءت بعنــوان «إبــداع أفــكار جديــدة
وتطبيقهــا» نجاحــ ًا الفتــ ًا ،حيــث ســلطت الضــوء علــى أفــكار جديــدة
وتفســيرات مبتكــرة للمفاهيــم القائمــة بشــكل يســهم بإضافــة قيمــة
كبيــرة إلــى العمليــات القياســية التــي يتــم تطبيقهــا حاليــ ًا.
ومــن خــال إفســاح المجــال أمــام كافــة أعضــاء فريــق عمــل أرامكــس
لتقديــم ومشــاركة أفكارهــم  ،فإننــا نســهم فــي دعــم نمــو االبتــكار
بجميــع أشــكاله ،وبالتالــي إعــادة صياغــة طريقــة وصولنــا إلــى االبتــكار
فــي عملياتنــا اليوميــة.

ونــدرك أن نجاحنــا يعتمــد بشــكل كبيــر علــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي
بنــاء علــى متطلبــات محفظــة عمالئنــا،
خدماتنــا وحلولنــا ،وتخصيصهــا
ً
وأهدافهــم المســتقبلية ،واالحتياجــات الراهنــة ألعمالهــم.

كمــا قمنــا بإطــاق مختبــر إكســبرينس الب في عــام  ،2020والــذي يهدف
إلــى جمــع اآلراء واألفــكار مــن الموظفيــن حــول تجاربهــم المكتســبة مــن
مختلــف قنــوات ونقــاط االتصــال ،والكشــف عــن نقــاط الضعــف وفــرص
التحســين ،وتعزيــز الممارســات المتعلقــة بتجــارب الموظفيــن والعمــاء.

واصلنــا فــي عــام  2020تعزيــز مشــاركة وقــدرات قوتنــا العاملــة عبــر
تنفيــذ مبــادرات تطويــر القــدرات االســتراتيجية .كمــا نجحنــا فــي تعزيــز
قدراتنــا التنافســية مــن خــال توســيع نطــاق عــروض القيمــة التــي توفرهــا
أرامكــس بمــا يتجــاوز عــروض الخدمــات اللوجســتية نحــو تقديــم الخدمــات
االستشــارية بهــدف توفيــر دعــم أفضــل لنمــاذج عمالئنــا التشــغيلية.

تسريع برنامج أرامكس للشركات الصغيرة والمتوسطة

تعزيز التميز في سلسلة التوريد على المستوى العالمي

وأدى ذلــك إلــى إنشــاء خدمــات أرامكــس االستشــارية ،والــذي يشــكل
بحــد ذاتــه إحــدى الركائــز األساســية لمنهجيــة أرامكــس المتعلقــة
بالتركيــز علــى العمــاء ،والتــي تمثــل بدورهــا عامـ ً
ا أساســي ًا فــي التفاعــل
مــع العمــاء .ومــن خــال العمــل المرتكــز علــى النتائــج لهــذا الفريــق،
نجحــت أرامكــس فــي توفيــر الخدمــات االستشــارية حــول تصميــم سالســل
التوريــد وتصميــم الشــبكات إلــى عمالئهــا ،وتســليط الضــوء علــى فــرص
تحســين أداء األعمــال القابلــة للقيــاس ،وتوفيــر توصيــات محــددة وصائبــة.

يعــد هــذا الفريــق أساســي ًا فــي خدمــة عمالئنــا ،وخصوصـ ًا
خــال التحديــات وانقطاعــات سالســل التوريــد التــي
شــهدها العالــم فــي عــام  .2020ويتركــز عملهــم علــى
ضمــان تطبيــق التغييــرات الموصــى بهــا ،وتحقيــق النتائــج
المتوقعــة وتحســين اإلجــراءات وتقديــم تأثيــر ملمــوس
قابــل للقيــاس.

انطالقـ ًا مــن إدراكنــا ألهميــة دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بمــا
يعــود بالنفــع علــى اقتصادنــا ومجتمعنــا ،قمنــا بإنشــاء وحــدة مخصصــة
إلطــاق إمكانــات هــذا النــوع مــن الشــركات عبــر توفيــر حــل اقتصــادي
للخدمــات اللوجســتية ودعــم بالتقنيــات المتطــورة لتقديــم تجــارب شــحن
سلســة.
كمــا تعمــل الوحــدة علــى جمــع وتحليــل البيانــات لتصميــم وتطبيــق حلولنا
بهــدف توفيــر مطابقــة مثاليــة للعــروض المقدمــة ،مــع التركيــز علــى
التجربــة الشــاملة لبرنامجنــا الخــاص بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
وينــدرج هــذا البرنامــج ضمــن إطــار جهودنــا الخاصــة باالســتدامة ،والتــي
تركــز علــى دعــم ريــادة األعمــال.
ويمكنكم قراءة المزيد حول هذا الموضوع في الصفحة ٥٥

خدمة شوب آند شيب تحافظ على التزامها بتحديث عروضها

مــن خــال اعتمــاد منهجيــة فاعلــة تجــاه الســوق ،نحــرص علــى إجــراء
تقييمــات منتظمــة ألســعار االشــتراك والشــحن بهــدف ضمــان تزويــد
العمــاء بأفضــل الخدمــات التــي تالئــم احتياجاتهــم.
وشــهد عــام  2020اإلطــاق الناجــح لوجهتــي شــحن جديدتيــن مــن
جمهوريــة التشــيك والمملكــة العربيــة الســعودية ،ليصــل عــدد مصــادر
الشــحن إلــى  32وجهــة.

٣٢

السنــوي
التقــريـر 2020

وبهــدف معالجــة التحديــات االســتثنائية التــي نشــأت فــي عــام  ،2020تــم
إطــاق حملــة مرتبطــة بأزمــة كوفيــد 19-لضــم عمــاء جــدد ،مــا أدى إلــى
إضافــة  100ألــف عميــل إلــى خدمــة شــوب آنــد شــيب.
وشــهد  2020أيض ـ ًا تقديــم تجــارب رقميــة محســنة لعمــاء شــوب آنــد
شــيب ،والتــي تشــمل مجموعــة مــن المزايــا المريحــة مثــل اســتخدام
نمــوذج خدمــات شــامل يتيــح للعمــاء اســتالم الشــحنات وتتبعهــا
عبــر اإلنترنــت .كمــا تــم تخصيــص أرقــام هاتفيــة لخدمــة العمــاء فــي
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات لتوفيــر خدمــات سلســة تدعــم
عــروض الخدمــات المحدّثــة.
وكان عــام  2020حافـ ً
ا بالنســبة لفــرق عمــل التســويق واالتصــاالت ،حيث
تــم طــرح حملــة إعالنيــة متواصلــة حــول خدمــة شــوب آنــد شــيب علــى
مختلــف الوســائط اإلعالميــة بمــا فــي ذلــك اإلعالنــات الرقميــة ،والبريــد
اإللكترونــي ،وأنشــطة التســويق علــى وســائل اإلعــام الشــاملة (/)ATL
وســائل اإلعــام الموجهــة ( .)BTLإضافــة إلــى ذلــك ،أبرمــت خدمــة
شــوب آنــد شــيب خــال عــام  2020شــراكات مــع الكثيــر مــن مراكــز
التجزئــة اإللكترونيــة فــي مختلــف المــدن حــول العالــم لتزويــد أعضائهــا
بمزايــا حصريــة مثــل الحســومات وغيرهــا .كمــا تــم إبــرام الشــراكات مــع
مجموعــة مــن أشــهر البنــوك فــي الشــبكة لتزويــد العمــاء بأكبــر قــدر
ممكــن مــن القيمــة.
وباعتبارهــا عالمــة تجاريــة مخصصــة للمســتهلكين ،تتمتــع خدمــة شــوب
آنــد شــيب بحضــور نشــط علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،مــا يتيــح
ألعضائهــا إمكانيــة التســوق باســتخدام عناويــن الخدمــة ،فضــ ً
ا عــن
تشــجيع األعضــاء المحتمليــن علــى االشــتراك بالخدمــة .ونســعى للتفاعــل
مــع هــذا المجتمــع عبــر مواكبــة مختلــف المناســبات المهمــة لعمالئنــا
بهــدف تزويدهــم بخدمــة تســوق فريــدة.

تفعيل مشاركة العمالء على رأس أولويات الشركة

أظهــرت أرامكــس علــى مــر الســنين تركيــز ًا كبيــر ًا علــى تطويــر وتحســين
ثقافــة عمــل تتمحــور حــول تفعيــل مشــاركة العمــاء فــي جميــع جوانــب
عمــل الشــركة  .وركــزت أرامكــس خــال عــام  2020أكثــر مــن أي
وقــت مضــى علــى إعــادة رســم مالمــح تجربــة العمــاء ،وتحــدي الوضــع
الراهــن ،وتمهيــد الطريــق نحــو توفيــر تجــارب جديــدة ومعــززة .واســتناد ًا
إلــى التحليــات المتقدمــة والمنهجيــة المصممــة خصيصــ ًا إلثــراء
تجــارب العمــاء والتعــاون بيــن جميــع أقســام الشــركة  ،قمنــا بإرســاء

خطــط خاصــة بتجــارب العمــاء ،وتحديــد فــرص التحســين لتكــون أولويــة
رئيســة ودمجهــا ضمــن مختلــف جوانــب األجنــدة المؤسســية ،ســواء
أكانــت مرتبطــة بتعزيــز رأس المــال البشــري ،أم االســتثمار فــي التقنيــات
المتطــورة ،أم التوســع نحــو أســواق جديــدة.
ونتيجــة لذلــك ،وظفنــا اســتثمارات مكثفــة فــي التقنيــات لمواكبــة وتجاوز
توقعــات عمالئنــا المتعلقــة بجودة وســامة المنتجــات والخدمات.
وانطالقــ ًا مــن إيماننــا الراســخ وقيمنــا األساســية المتعلقــة بالتركيــز
علــى العمــاء ،قمنــا بإنشــاء نمــوذج قــوي لتفعيــل مشــاركة العمــاء
يتضمــن قنــوات تواصــل مختلفــة مــع عمالئنــا لتوفيــر تحديثــات وحلــول
وأنشــطة تواصــل عاليــة الكفــاءة واالســتجابة حــول الخدمــة .وتشــمل
هــذه القنــوات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
• إدارة الحسابات ونجاح العمالء
• البوابات اإللكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة
• تطبيق واتساب لألعمال
• مركز التواصل مع العمالء
• منافذ البيع بالتجزئة التابعة لشركة أرامكس
• مركز التواصل المجتمعي
• ممثلو خدمات التوصيل في أرامكس
• أرامكس سبوت و أرامكس فليت
• االستبيانات ونقاط التواصل األخرى

نجاح مضمون لعمالئنا بالتعاون مع خبرائنا

ســاعدت آراء العمــاء شــركة أرامكــس علــى تطويــر مركــز تميــز عالــي
الكفــاءة ،مصمــم خصيصــ ًا لدعــم عمالئنــا مــن الشــركات ،وتزويدهــم
بالخبــرات فــي مختلــف المجــاالت والقطاعــات .وينصــب تركيــز هــذا المركز
علــى تســهيل أنشــطة تواصــل العمــاء عبــر الــدول ،وتوحيــد إجراءاتنــا
التشــغيلية ،وإنشــاء منصــة تجمــع تحــت مظلتهــا خبــراء يتمتعــون بقــدرات
استشــارية متميــزة إلضافــة قيمــة عاليــة للنمــاذج التشــغيلية الخاصــة
بالعمــاء.
ويتــوزع هــؤالء الخبــراء المتخصصــون علــى مواقعنــا الرئيســة التــي
تزيــد مــن وصولهــم إلــى أحــدث المعــارف وتقنيــات الخدمــات اللوجســتية،
مــا يعــزز الخبــرات وقــدرات التواصــل المتاحــة لعمالئنــا ،ويضمــن نجاحهــم
باســتخدام منتجــات أرامكــس وخدماتهــا.
وســاهم إطــاق هــذا المركــز فــي االرتقــاء بســوية تجــارب العمــاء
وتشــجيعهم علــى التواصــل اليومــي ،وترســيخ الشــراكة مــع عمالئنــا،
وتوفيــر أفضــل مســتويات الوضــوح والشــفافية طــوال فتــرة التعامــل مــع
العمــاء.

االستفادة من قنوات متعددة للتواصل مع العمالء

يعــد تزويــد العمــاء بقنــوات تواصــل متعــددة ومتوافقــة مــع تجربــة
العمــاء جانبــ ًا بالــغ األهميــة فــي تســهيل أنشــطة التواصــل الســريعة
والفاعلــة .وتحــرص شــركة أرامكــس علــى مــرور جميــع االتصــاالت
بمراحــل ضمــان الجــودة ،وتدعــم الجوانــب المختلفــة فــي العمليــات
اليوميــة بصفــة مســتمرة .كذلــك ،تواصــل الشــركة التركيــز علــى تحســين
العديــد مــن اإلجــراءات ،مثــل الحــل األول للشــكوى وزمــن االســتجابة
األولــى ،وإغــاق الشــكاوى وجــودة حــل المشــاكل.
كمــا نحــرص علــى معرفــة آراء العمــاء 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.

إضفــاء الطابــع اإلنســاني علــى أنشــطة التواصــل مــع العمــاء
مــن خــال مراكــز التواصــل المخصصــة

توفــر مراكزنــا الخاصــة بالتواصــل مــع العمــاء تجــارب رفيعــة المســتوى
لعمالئنــا عبــر مختلــف قنــوات التواصــل التــي تشــمل المكالمــات الهاتفيــة
ووســائل التواصــل االجتماعــي وأنشــطة الدعــم وغيرهــا ،مــن خــال
االرتقــاء بقدراتنــا 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 للعمــاء تحديثــات وحلــو ًال للمشــاكل
المعقــدة ،وقــدرات التواصــل مــع الوظائــف الداخليــة لتقديــم تجــارب
متميــزة إلــى العمــاء.
وفــي عــام  ،2020أطلقنــا ح ـ ً
ا فريــد ًا ألتمتــت المكالمــات الصوتيــة فــي
دولــة اإلمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية ،والــذي يتيــح للعمــاء
إمكانيــة التواصــل عبــر الهاتــف وتطبيقــات الرســائل وغيرهــا الكثيــر.
ويتيــح هــذا الحــل قــدرات متطــورة لتتبّــع الشــحنات وتحديــد مواعيدهــا،
وتمكيــن العمــاء مــن الوصــول إلــى الدعــم فــي أي وقــت ومــن أي مــكان.

إحــداث نقلــة نوعيــة فــي عمليــات الشــحن المرتبطــة بتجــارة
التجزئــة

اســتناد ًا إلــى التزامنــا الراســخ بتقديــم تجــارب متميــزة ،ســاهمت
اســتراتيجية أرامكــس الخاصــة بتجــارة التجزئــة بإحــداث تحــوّل نوعــي
فــي طريقــة تواصلنــا مــع عمالئنــا فــي المتاجــر ،وأتمتــة عمليــات تســليم
الطــرود ،وتســهيل خدمــات التصديــر المحليــة والعالميــة مــن خــال
٣٣
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قدراتنــا التقنيــة فائقــة التطــور.

وتشــكل إعــادة هيكلــة فرقنــا الخاصــة بمنافــذ التجزئــة ،وتعزيــز رأس
المــال البشــري ،والتركيــز علــى وســائل جديــدة لخدمــة عمالئنــا بعــض
الطــرق التــي اســتخدمناها إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي عملياتنــا الخاصــة
بالتجزئــة.
وأدى التوســع فــي منافــذ التجزئــة التابعــة إلــى أرامكــس حــول العالــم،
والتــي تغطــي أكثــر مــن  300موقــع فــي المملكــة الســعودية وحدهــا،
إلــى إنشــاء شــبكة واســعة لتســليم الطــرود ،وإتاحــة وصولنا إلــى العمالء
فــي المــدن النائيــة ،والحــد مــن المعوقــات لتقديــم تجــارب سلســة.
وســاهمت منهجيتنــا متعــددة القنــوات فــي تحقيــق الترابــط بيــن هــذه
الشــبكة والعمليــات الخاصــة بأســطول مركباتنــا ،مــا أتــاح ألرامكــس
التقــرب أكثــر مــن عمالئهــا.
وشــهدت الشــركة ظهــور حلــول جديــدة لتجــارة التجزئــة مثــل خدمــة
االســتالم الســريع  ،Quick Collectوهــي ميــزة مخصصــة لحجــز مواعيــد
اســتالم الطــرود ،وتــم إطالقهــا بشــكل تجريبــي فــي دولــة اإلمــارات،
حيــث تتيــح للعمــاء إمكانيــة الطلــب مــن أرامكــس وضــع طرودهــم فــي
مواقــع مالئمــة بالنســبة لهــم.
وتركــز فرقنــا العاملــة فــي منافــذ التجزئــة حاليــ ًا علــى إعــادة صياغــة
تجــارب التجزئــة ،وإضفــاء طابــع مخصــص علــى عمليــات التســليم،
والتواصــل مــع المســتهلكين علــى مســتوى العالــم.

إعادة رسم مالمح عالقات التعاون والشراكة التجاريــة
أدوات إدارة األعمال في العالمين الواقعي واالفتراضي

نبــذل جهــود ًا حثيثــة لتوقــع احتياجــات العمــاء وأهدافهــم وتطلعاتهم،
ورســم فهــم واضــح حــول مــدى تعقيــد نمــاذج أعمالهــم .ويكتســب
ذلــك أهميــة خاصــة فــي صياغــة نمــاذج الشــراكة مــع أرامكــس ،ودعــم
مختلــف العمليــات والمتطلبــات التقنيــة التــي يتــم تحويلهــا إلــى أدوات
تعــاون فعالــة لعمالئنــا فــي نهايــة المطــاف.
وتشــمل األمثلــة علــى ذلــك أدوات التكامــل البرمجيــة التــي تتيــح
إمكانيــة تبــادل البيانــات علــى نحــو ســريع وآمــن بيــن العمــاء وأرامكــس،
مــا يســهم فــي تعزيــز الفعاليــة الرقميــة ،وتوفيــر المرونــة وقــدرات
التحكــم بعمليــات تخطيــط قيمــة أعمالهــم وحســابها.

كمــا تتوافــر أدوات غيــر متصلــة باإلنترنــت تتيــح وظائــف آليــة لتجهيــز
الشــحنات ،وطلبــات االســتالم وحســاب األســعار ،وتتبــع الشــحنات ،وإدارة
عناويــن الشــحن ،وإدارة الشــحنات الســائبة ومناولتهــا .وتقــدم هــذه
األداة مزايــا يســهل الوصــول إليهــا لجميــع العمــاء ،وبصــرف النظــر عــن
مســتوى تعقيــد احتياجــات الشــحن لديهــم.
ا شــام ً
ويشــكل ذلــك حــ ً
ال تغطــي خدماتــه عمالءنــا مــن الشــركات
واألفــراد ،ســواء علــى مســتوى العمليــات المســتمرة للشــركات القائمــة
أو التحضيــر لبــدء العمليــات فــي الشــركات الناشــئة ،حيــث يتيــح لعمالئنــا
فرصــة الوصــول إلــى منصــة رقميــة شــاملة إلدارة الشــحنات يمكــن
تخصيصهــا بحســب تفضيالتهــم الخاصــة ،ويتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر
لمواكبــة بيئــة العمــاء المتغيــرة.
وتمتــاز عملياتنــا بطابعهــا الواضــح والمباشــر ،مــا يجعــل من إدارة الشــحن
عنصــر تمكيــن قــوي لنمــاذج أعمــال العمــاء يتكامــل مــع مزايــا ومحتــوى
محلــي يالئــم كل دولــة ،فقــد تمــت ترجمــة هــذا المحتــوى إلــى العديــد
مــن اللغــات بمــا فــي ذلــك اللغــة الروســية.
وخــال عــام  ،2021ســتواصل أرامكــس نهجهــا المتمثــل بالتركيــز علــى
العمــاء ،وتحويلــه إلــى تجربــة متعــددة القنــوات ،باإلضافــة إلــى توفيــر
خدمــات ذاتيــة غيــر تالمســية تشــمل مزايــا متقدمــة إلدارة الملفــات
الشــخصية وحســابات المســتخدمين ،وتســوية الرصيــد المالــي عبــر
اإلنترنــت ،وتعزيــز تجــارب إدارة الشــحن .ويشــكل توفيــر المعلومــات
خــال الوقــت الحقيقــي حــول الشــحنات الحساســة (مثــل درجــة الحــرارة
والرطوبــة وغيرهــا) ومواقعهــا إحــدى المزايــا المهمــة التــي ســيتم
تقديمهــا فــي العــام المقبــل .كمــا ســيتم األخــذ بعيــن االعتبــار نمــاذج
األعمــال المرنــة ،وتطبيــق نمــاذج الدفــع المســبق ،وعمليــات معالجــة
الشــحنات الســائبة ،وإجــراء عمليــات الدفــع اإللكترونيــة.
وســتقوم أرامكــس خــال عــام  2021بنشــر حلــول ســيلز فــورس ضمــن
مختلــف وحــدات أعمالهــا ،مــا ســيؤدي إلــى إحــداث تحــول نوعــي فــي
منهجيتهــا المتعلقــة بمشــاركة العمــاء وإدارة األعمــال .وسيســهم
هــذا المشــروع بإحــداث نقلــة نوعيــة فــي طريقــة تقديمنــا لخدماتنــا،
وفتــح عصــر جديــد مــن اإلجــراءات القائمــة علــى الــذكاء الصناعــي،
وأتمتــة الحلــول المعرفيــة والتنبؤيــة ،مــا يتيــح الوصــول إلــى مجموعــة
واســعة مــن أدوات المشــاركة وتقريــب أرامكــس مــن عمالئهــا.

إدارة سلسة لعمليات الشحن العالمية والتخليص الجمركي

فــي إطــار ســعينا إلــى تحقيــق التميّــز والتحســين والشــفافية ،قمنــا
بتجديــد عروضنــا الخاصــة بالشــحن مــن خــال تقديــم نظــام رئيــس جديــد.

وتتيــح منصــة كارغــو وايــز ،التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل خبــراء الشــحن
لتلبــي متطلبــات القطــاع ،مجموعــة متطــورة مــن القــدرات التــي تغطــي
جميــع أنــواع النقــل (الجــوي ،والبحــري ،والبــري ،والســكك الحديديــة)
علــى امتــداد مختلــف المناطــق والجهــات المشــاركة فــي إدارة الشــحن،
وتــم تصميمهــا خصيصـ ًا لالمتثــال لمتطلبــات اللوائــح التنظيميــة والهيئــات
الجمركيــة.
وتعمــل المنصــة كمصــدر وحيــد وموثــوق لجميــع الواجهــات المتصلــة
 ،حيــث توفــر مســتويات أفضــل مــن الشــفافية والمرونــة واالســتجابة
االســتباقية عنــد التعامــل مــع االحتياجــات المتغيــرة لألعمــال والعمــاء.
وأتــاح اســتخدام منصــة كارغــو وايــز لفــرق عمــل أرامكــس إمكانيــة
التركيــز علــى األعمــال بــد ًال مــن الحــدود .وتغطــي خيــارات التتبــع واإلدارة
المتقدمــة التــي توفرهــا مختلــف جوانــب عمليــة الشــحن بمــا فــي ذلــك
الحاويــات ،والســفن ،والرحــات الجويــة ،والوســاطة ،واألمــن ،والوثائــق،
وإصــدار الفواتيــر ،والتخليــص الجمركــي وغيرهــا الكثيــر .ويتــم توجيــه
جميــع هــذه الحلــول لتحقيــق تكامــل ســلس مــع الشــركاء مثــل شــركات
الخطــوط الجويــة ،وخطــوط النقــل البحريــة ،والجمــارك ،والعمــاء.
وبفضــل هــذه الحلــول المتقدمــة ،أصبحــت عمليــات إدارة الشــحنات
العالميــة والتخليــص الجمركــي مريحــة وســهلة الوصــول مــع التركيــز
علــى العمــاء.

حلول عمالء متاحة للجميع

تتيــح مجموعتنــا الشــاملة مــن أدوات التواصــل لألفــراد إمكانيــة إدارة
شــحناتهم بســهولة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان ســواء كان العمــاء
يفضلــون اســتخدام التطبيقــات اإللكترونيــة ،أو التواصــل عبــر الرســائل ،أو
تطبيــق واتســاب .وشــهد عــام  2020عمليــة تحســين لتطبيــق أرامكــس
للهواتــف الذكيــة عبــر تزويــده بميــزة التتبــع المباشــر وإدارة توصيــل
الشــحنات ،باإلضافــة إلــى حــل آمــن للدفــع يعمــل كمنصــة موحــدة.
وانصــبّ تركيزنــا علــى االنتقــال مــن التواصــل عبــر تقديــم المعلومــات إلى
األســلوب الحــواري بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيتنا المتعلقــة باالرتقــاء
بســوية التجــارب التــي نقدمهــا .وشـ ّ
ـكلت إضافــة خدمــة أرامكــس تشــات
بــوت إلــى تطبيــق واتســاب فــي عــام  2018بدايــة حقبــة جديــدة فــي
أنمــاط التواصــل مــع العمــاء والتــي أتاحــت مزايــا التتبــع التفاعلــي،
وإدارة تســليم الشــحنات ،وتحديــد مواقــع الفــروع .ومنــذ ذلــك الوقــت،
خــدم برنامــج الدردشــة أكثــر مــن  8مالييــن عميــل ســنوي ًا وزودهــم
بتجــارب عمــاء مبتكــرة.
مــن المتوقــع أن يشــهد عــام  2021توفيــر مزيــد مــن الحلــول المخصصــة
للعمــاء ،والتــي ســتتحول فــي نهايــة المطــاف إلــى حــل شــامل وغيــر
تالمســي مخصــص ألفــراد.

٣٤

السنــوي
التقــريـر 2020

مؤسسة قائمة على األداء

اســتناد ًا إلــى شــغفنا بتحقيــق األهــداف المشــتركة داخــل المؤسســة،
ندعــم عمليــات اتخــاذ القــرار بأفــكار ومعلومــات قائمــة علــى البيانــات،
ومواهــب عاليــة األداء ،واتبــاع مبــادئ المســاءلة والحوكمــة الواضحــة
فــي مختلــف وظائــف الشــركة .وانطالقـ ًا مــن ذلك ،توافــر مؤشــرات األداء
الرئيســة والمتكاملــة لشــركة أرامكــس أفــكار ًا حــول جميــع الجوانــب
المتعلقــة بمنظومــة سلســلة التوريــد  ،مــا يتيــح فهمــ ًا أفضــل حــول
سلســلة القيمــة الشــاملة للبائعيــن ،والشــركاء ،والعمــاء ،والموظفيــن.

منظور خارجي يؤدي إلى تقديم تجارب متفوقة

يشــكل برنامــج صــوت العميــل مــن أرامكــس مصــدر ًا غنيــ ًا لألفــكار
الموجهــة نحــو صياغــة اســتراتيجيات ناجحــة للتواصــل ،واألفــكار الجديــدة
الراميــة لتحســين الخدمــات ،وفهــم العوامــل التــي تســهم فــي تعزيــز
والء العمــاء والحفــاظ عليهــم.

ويتــم اســتخالص المالحظــات وأفــكار العمــاء مــن خــال عــدة قنــوات
تشــمل االســتبيانات الهاتفيــة وعبــر اإلنترنــت والرســائل النصيــة القصيــرة
واإلشــعارات داخــل التطبيقــات .ويتيــح النطــاق الواســع لعمليــات اســتطالع
الــرأي إمكانيــة اســتخالص األفــكار واآلراء بشــأن المراحــل المختلفــة مــن
رحلــة العمــاء وفقـ ًا للممارســات المحــددة فــي الالئحــة العامــة لحمايــة
البيانــات.
وفــي عــام  ،2020تــم إطــاق البرنامــج للعمــاء مــن الشــركات واألفــراد،
ممــا أدى إلــى جمــع مالحظــات شــملت  6مؤشــرات حــول تجربــة العمــاء،
باإلضافــة إلــى توفيــر مقاييــس أساســية لفهــم مــدى رضــا العمــاء
ووالئهــم ،وجهــود العمــاء ،وشــراكات األعمــال.
وتــم ربــط البرنامــج بشــكل وثيــق بدائــرة عمليــات مغلقــة لتســريع
اســتعادة الخدمــة ومباشــرة تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة ،مــا يجعلــه
الركيــزة األساســية لتحســين العمليــات وتصميــم الحلــول.
ويعــد التســوق الغامــض برنامجـ ًا آخــر تــم تطبيقــه للتعــرف علــى التجربــة
مــن وجهــة نظــر العميــل ،ليتيــح لفــرق العمــل الميدانيــة تجربــة التعامالت

وتحديــد الجوانــب التــي يمكــن تحســينها وإعــادة تركيــز الجهــود علــى
تحســين تجــارب العمــاء.

الرائــدة فــي مجالنــا .وانطالقــ ًا مــن التزامهــا بتقديــم خدمــات سلســة
وفعالــة؛ أنشــأت أرامكــس منصــة ســحابية للبيانــات الضخمــة علــى أمــازون
ويــب سيرفيســز ( )AWSلدعــم رؤيــة التحــول الرقمــي ولتعزيــز تجربــة
العمــاء ورقمنــة رحلــة الشــحن فــي كافــة مراحلهــا ،بــدء ًا مــن لحظــة
إنشــاء الطلــب وحتــى التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة .وباســتخدام
البيانــات الضخمــة والتقنيــات التــي يوفرهــا حــل المنصــة الســحابية،
يمكننــا تقديــم صــورة كاملــة لعمليــات النقــل المباشــر للشــحنات فــي
الوقــت الفعلــي.

تشــكل المراقبــة الدقيقــة لمســتويات خدمــات التوصيــل فــي مختلــف
القطاعــات ،إلــى جانــب دعــم التحــوالت العالميــة فــي مجــال الخدمــات
اللوجســتية وسلســلة التوريــد ،عامـ ً
ا أساســي ًا فــي توجيــه فريقنــا الخــاص
بجــودة وأداء األعمــال  .وتشــمل مهــام هــذا الفريــق ّ
توقــع التقلبــات
والتوجهــات الكبــرى ،وهــو يتمتــع بخبــرة واســعة فــي التنبــؤ بالمتطلبــات
التشــغيلية والتقنيــة لخلــق القيمــة لعمالئنــا.

وتتمثــل الفائــدة األساســية لهــذا التحــول فــي أتمتــة التنبــؤ بوقــت
التوصيــل ،األمــر الــذي ســيزيد فــي نهايــة المطــاف مــن دقــة عمليــات
خدمــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة .وألن معظــم أســواقنا
األساســية تفتقــر إلــى أنظمــة إدارة العناويــن المناســبة وال تســتخدم
رمــوز ًا بريديــة أو أرقــام مناطــق بريديــة موثوقــة ،يصعــب تقديــم
تنبــؤات دقيقــة بوقــت التوصيــل ،وتنشــأ الحاجــة إلــى التحقــق مــن
العناويــن وتأكيدهــا يدويــ ًا.

وشــهدت المواقــع الرئيســة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
والمشــرق العربــي زيــارات منتظمــة مــن متســوقين مدربيــن علــى
ممارســات التســوق الغامــض؛ بهــدف تســجيل المالحظــات حــول تجــارب
العمــاء عبــر مختلــف القنــوات ونقــاط االتصــال.

آراء العمالء ودورها الرئيس في خلق القيمة

ويركــز الفريــق علــى مجــاالت التحســين المتاحــة باســتخدام أحــدث
المنهجيــات والتقنيــات التــي تشــمل اإلدارة الفعّالــة ( )LEANوبرنامــج
الحيــود السداســي ( )Six Sigmaوغيرهــا مــن وســائل االســتقصاء والتنبؤ.
وباإلضافــة إلــى األفــكار والتوصيــات ضمــن مختلــف األقســام ،توفــر
أرامكــس رؤيــة فريــدة لعمالئهــا تســهم فــي رســم مالمــح المســتقبل
وتحقيــق الترابــط بيــن أنحــاء العالــم جميعهــا.

تعزيــز الــوالء يمثــل جــزء ًا أساســياً مــن سلســلة القيمــة فــي
أرامكــس

ولكــن باســتخدام نمــاذج تعلــم اآللــة لحســاب الوقــت الــازم لتوصيــل
الشــحنات بدقــة عاليــة ،يمكــن للعمــاء الوصــول إلــى هــذه البيانــات فــي
الوقــت الفعلــي مــن خــال الموقــع اإللكترونــي ألرامكــس ،وتطبيقهــا
للهواتــف الذكيــة ،وقنــوات التواصــل االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك واتســاب
وغيرهــا .وأدى اســتخدام هــذه الحلــول المبتكــرة إلــى خفــض مســتويات
التواصــل المباشــر مــع العمــاء ،مــا أتــاح إمكانيــة إجــراء حــوارات غيــر
متزامنــة ومريحــة بالنســبة للعمــاء ،وتقليــص االعتمــاد علــى مراكــز
االتصــال.

ســاهمت المنهجيــة المخصصــة لتعزيــز الحضــور فــي الســوق ،إلــى
جانــب نمــوذج األعمــال القــوي واإلمكانــات الفريــدة التــي تتمتــع بهــا
فــي دعــم مكانــة أرامكــس كالعــب أســاس فــي مجــال سلســلة التوريــد
والخدمــات اللوجســتية .وســاعد المســح االســتباقي للســوق والتخطيــط
االســتراتيجي وتطويــر الحلــول المتميــزة فــي ضمــان قــدرة الشــركة علــى
تزويــد العمــاء الحالييــن والجــدد بإمكانــات التوســع وعقــد الشــراكات
الخاصــة بنمــاذج أعمالهــم.

وتعليقــ ًا علــى هــذا الموضــوع ،قــال محمــد ســليق ،الرئيــس التنفيــذي
للقطــاع الرقمــي فــي أرامكــس« :نجــري حاليـ ًا حوالــي  450ألــف عمليــة
تنبــؤ يومي ـ ًا ،بمتوســط زمــن اســتجابة يبلــغ  12.5جــزء مــن الثانيــة».

تلتــزم أرامكــس ،باعتبارهــا إحــدى أكبــر مــزودي خدمــات النقــل والحلــول
ً
ـتجابة
اللوجســتية الشــاملة علــى مســتوى العالــم ،بالتطــور المســتمر اسـ
ألحــدث مســتجدات القطــاع .وفــي األعــوام القليلــة الماضيــة توســعت
سلســلة القيمــة لعمليــات الحلــول اللوجســتية وخدمــات الشــحن ،ومــن ثــم
توســع نمــوذج أعمالنــا بشــكل متــوازن مــن أجــل الحفــاظ علــى مكانتنــا

وهــذه الخطــوة هــي مثــال علــى جهودنــا الفعالــة للتواصــل مــع عمالئنــا،
واالســتماع إليهــم للوصــول إلــى فهــم أفضــل لكيفيــة تحســين تجربتهم.
وأضــاف ســليق« :التجــارة اإللكترونيــة مجــال مختلــف تمامــ ًا ،وفــي
الســنوات العشــر الماضيــة تطــورت أرامكــس رقميـ ًا لتلبيــة متطلبــات هــذا
المجــال ونمــوه .واليــوم أصبحــت الطريقــة التــي نديــر بهــا أعمالنــا فــي
الســوق مختلفــة ،ألن التجــارة اإللكترونيــة لهــا متطلباتهــا الخاصــة».

تغييرات بيئة العمالء تو ّجه االبتكارات التقنية

وطبقــت أرامكــس خمســة اســتخدامات لتقنيــة تعلّــم اآللــة ،ممــا
يجعلهــا أكبــر عمــاء أمــازون ويــب سيرفيســز علــى مســتوى
المنطقــة فــي هــذا المجــال.

٣٥

السنــوي
التقــريـر 2020

البنية التحتية ألمن المعلومات

فــي إطــار عمليــة حوكمــة أمــن المعلومــات فــي أرامكــس ،قمنــا
بتطويــر بنيــة تحتيــة ألمــن المعلومــات ،تســتند إلــى أحــدث التقنيــات
المتاحــة لحمايــة البيانــات الســرية عبــر عــدة مســتويات (تشــمل الخدمــات
الســحابية والخدمــات الفعليــة والشــبكة والتطبيــق والنقــاط الطرفيــة
والمســتخدمين والبيانــات) ،وتدمــج هــذه البنيــة التحتيــة أنمــاط التحليــات
وقــدرات تع ّلــم اآللــة التــي تتيــح اكتشــاف الثغــرات باالســتفادة مــن
المعلومــات التــي تــم جمعهــا.

البرامج

وتقــدم هــذه الجهــود مثــا ًال علــى حُســن اســتخدامنا لــرأس المــال
الفكــري فــي ســبيل خدمــة عمالئنــا خدمــة أفضــل ،وحمايــة رأس مالنــا
البشــري واالجتماعــي القائــم علــى العالقــات.

أمن المعلومات

مــع تزايــد اعتمادنــا علــى التكنولوجيــا الرقميــة فــي تنفيــذ الكثيــر
مــن إجراءاتنــا وعملياتنــا التشــغيلية ،فإننــا نلتــزم بالحفــاظ علــى أمــن
معلومــات عمالئنــا وبياناتهــم؛ ألننــا نقــدّر الثقــة الكبيــرة الممنوحــة لنــا
كشــريك موثــوق بــه ،وبالتالــي ال نتوانــى فــي حمايــة بيئــة عملنــا بأقصــى
درجــة ممكنــة؛ حفاظـ ًا علــى أمــن بياناتهــم .ونعمــل بجــد مــع شــركائنا؛
لتمكينهــم مــن تحقيــق مســتويات متوازيــة فــي الحمايــة واالمتثــال؛ مــن
أجــل تقديــم خدمــات ومنتجــات آمنــة.
وتعتبــر أرامكــس أمــن المعلومــات أحــد الركائــز األساســية فــي مســيرة
التحــول الرقمــي لديهــا ،ويعكــس ذلــك التزامهــا بحمايــة خصوصيــة
البيانــات المؤسســية والفرديــة ومرونتهــا وأمنهــا.
ويُعــد الحفــاظ علــى أمــن المعلومــات فــي غايــة األهميــة؛ لحمايــة
رأس مالنــا الفكــري والبشــري ،مــع الحفــاظ علــى رأس مالنــا االجتماعــي
وعالقاتنــا بعمالئنــا وبالمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.

هيكل حوكمة أمن المعلومات

تماشــي ًا مــع التزامنــا بحمايــة أمــن المعلومــات عبــر جميــع خدماتنــا
وعملياتنــا وشــراكاتنا  ،شــكلت أرامكــس فــي عــام  2018لجنــة حوكمــة
أمــن المعلومــات برئاســة اإلدارة العليــا للشــركة .وتتمثــل مهمــة
اللجنــة فــي الحــرص علــى مواكبــة جوانــب أمــن المعلومــات كافــة؛
ألهدافنــا التجاريــة ،وتحقيــق التــوازن بيــن الحــد مــن المخاطــر واألنشــطة
التشــغيلية .لــذا تقــوم اللجنــة بتطويــر السياســات واإلجــراءات وتنفيذهــا،
فهــي تحــرص علــى مشــاركة جميــع موظفينــا فــي مســؤوليات حمايــة
أمــن المعلومــات والبيانــات ،وترسّــخ ثقافــة األمــن فــي مختلــف أقســام
الشــركة وإداراتهــا علــى جميــع المســتويات .

وضعــت أرامكــس برنامجــ ًا ألمــن المعلومــات مدعومــ ًا ببنيــة أمنيــة
موائمــة لهــا ثــم طبقتــه ،وحصلــت علــى شــهادة آيــزو/أي إي ســي
 27001لنظــام إدارة أمــن المعلومــات ،وشــهادة معاييــر أمــن وحمايــة
بيانــات البطاقــات االئتمانيــة  .PCI DSSويضمــن هــذا البرنامــج توفيــر
الحمايــة المســتدامة والمســتمرة مــن التهديــدات اإللكترونيــة الحاليــة
ـاء علــى
والجديــدة .ويُقــدم إطــار إدارة المخاطــر الــذي تــم تطويــره بنـ ً
أفضــل الممارســات الدوليــة والمراقبــة المســتمرة مــن جانــب فريــق
العمليــات األمنيــة فــي الشــركة ،تحســينات مســتمرة علــى البرنامــج.

إطار عمل عالمي لخصوصية البيانات

تؤمــن الشــركة بحــق كل شــخص فــي الحفــاظ علــى خصوصيتــه وتلتــزم
بحمايــة جميــع البيانــات الشــخصية الموجــودة فــي حوزتها ؛ لذلــك اتخذت
أرامكــس قــرار ًا اســتراتيجي ًا بوضــع إطــار عمــل إلدارة خصوصيــة البيانــات
يلتــزم بالالئحــة األوروبيــة لحمايــة البيانــات ( )GDPRليكــون بمثابــة إطــار
عالمــي عــادل وقانونــي خــاص بالشــركة؛ لمعالجــة البيانــات الشــخصية
ويطبــق علــى مســتوى الشــبكة بالكامــل ،وليــس علــى العمليــات فــي
االتحــاد األوروبــي فحســب ،مــع إمكانيــة إضفــاء الصفــة المحليــة عليــه،
إذا تطلــب األمــر ذلــك ،بغــرض االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح المحليــة.
إن المشــاركة مــن جانــب موظفــي الشــركة وعمالئهــا يمثــل أمــر ًا فــي
غايــة األهميــة للحفــاظ علــى أمــن المعلومــات ،إدراك ًا منــا أن العامــل
البشــري هــو «الحلقــة األقــوى» فــي حمايــة ســرية البيانــات ونزاهتهــا.
ولذلــك ،وضعنــا برنامــج توعيــة شــامل لتأهيــل جميــع الموظفيــن الجُــدد،
وتــم دمــج هــذا البرنامــج فــي نظــام إدارة التع ّلــم الخــاص بالشــركة،
ممــا يتيــح لنــا متابعــة المتدربيــن بعــد اســتكمال الــدورات المخصصــة
لهــم .وتواصــل الشــركة تقديــم الفــرص ألفــراد فريــق أمــن المعلومــات؛
لتتيــح لهــم إمكانيــة تحســين مهاراتهــم المهنيــة وتطويرهــا؛ لضمــان
مواكبتهــم للتغيــر المســتمر فــي المخاطــر.
وتأتــي هــذه الجهــود ضمــن جــزء مــن الجهــود التــي تبذلهــا الشــركة
لبنــاء الثقــة مــع عمالئهــا والحفــاظ عليهــا ،إضافـ ً
ـة إلــى تعزيــز الثقــة فــي
عالمتهــا التجاريــة ،إذ يشــكل جــزء ًا مــن رأس المــال االجتماعــي ،ورأس
المــال البشــري ،ورأس المــال القائــم علــى العالقــات.

االمتثال المؤسسي والتجاري

بفضــل جهودنــا الدؤوبــة والراميــة إلــى تعزيــز ثقــة العمــاء بخدماتنــا
وعالمتنــا التجاريــة ،والتحســين المســتمر إلجراءاتنــا األمنيــة ،والتزامنــا
بقواعــد الســلوك الشــاملة المطبقــة لدينــا ،فإننــا لــم نتلــقَّ أي شــكاوى
فــي عــام  2020حــول حمايــة المعلومــات الخاصــة لعمالئنــا.
كمــا حرصنــا علــى تقليــل إنفاقنــا علــى اإلعالنــات عبــر وســائل اإلعــام،
وركزنــا جهودنــا بــد ًال مــن ذلــك علــى اإلعالنــات الموجّهــة باســتخدام
القنــوات الرقميــة ،أو التواصل المباشــر مــع العمالء الحالييــن والمحتملين.
وفــي حالــة بــث اإلعالنــات ،حرصنــا دائمـ ًا علــى االلتــزام بالقوانيــن المحليــة
والدوليــة المتعلقــة بــأي نشــاط تســويقي؛ ولذلــك لــم نواجــه أي مشــاكل
تتعلــق بعــدم االمتثــال خــال هــذا العــام.
إضافــة إلــى ذلــك ،لــم تُطبــق علينــا أي غرامــات ،نقديــة أو غيــر نقديــة،
فــي عــام  2020نتيجــة عــدم االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح المتعلقــة
بتوفيــر المنتجــات والخدمــات واســتخدامها .وتلتــزم أرامكــس باالمتثــال
للقوانيــن واللوائــح الســارية لمراقبــة الــواردات والصــادرات فــي الــدول
التــي نعمــل بهــا .ونلتــزم كذلــك بتقديــم إقــرارات دقيقــة وكاملــة
بالــواردات إلــى الســلطات الحكوميــة المعنيــة .كمــا نحــرص علــى االلتــزام
باللوائــح التنظيميــة للــواردات فيمــا يتعلــق بالمســتورد المســجل،
وتصنيــف التعريفــات الجمركيــة علــى الــواردات ،والتثميــن ،وبيانــات
المنشــأ ،ودفــع رســوم وضرائــب االســتيراد ،والدفــع للمورديــن ،وبرامــج
الرســوم التفضيليــة ،والــواردات المؤقتــة ،والمســتودعات الجمركيــة،
وبرامــج اســترداد الرســوم الجمركيــة ،والعوامــل األخــرى التــي تؤثــر على
أنشــطتنا .ونلتــزم أيضــ ًا بجميــع لوائــح الحظــر الدوليــة والوطنيــة.
إضافــة إلــى مــا ســبق ،نحــرص علــى تطبيــق سياســات صارمــة لضمــان عــدم
نقــل المنتجــات المحظــورة أو المتنــازع عليهــا ،وذلــك بتدريــب الموظفيــن،
والتحقــق مــن محتويات الشــحنات.

"أثبتــت الجائحــة أهميــة اســتثمارنا فــي تأســيس بنيــة رقميــة
كــدت لنــا ضــرورة المضــي ُقدمــاً فــي مســيرة التحــول
قويــة ،وأ ّ
الرقمــي علــى مســتوى الشــركة لمعالجــة كل التداعيــات التــي
فرضتهــا علــى قطاعنــا وضمــان جاهزيــة أعمالنــا ألي تغيــرات
جديــدة فــي المســتقبل .وســتبقى مضاعفــة جهودنــا للتحــول
الرقمــي إحــدى أولوياتنــا اإلســتراتيجية ،والتــي ســتوفر فرصــة
أكبــر لتحقيــق مزيــد مــن النمــو مــن خــال الكفــاءة التــي توفرهــا
التكنولوجيــا».
محمد سليق ،الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية”.
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التحول الرقمي في أرامكس
ّ

أطلقنــا فــي بدايــة عــام  2019برنامجــ ًا ضخمــ ًا للتحــول الرقمــي علــى
مســتوى الشــركة ،والــذي يركــز علــى إنجــاز التحــول فــي عــدد مــن
المجــاالت الرئيســة لعملهــا؛ والتــي شــملت تجربــة العمــاء ،وتحويــل
عمليــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة ،والبيانــات الضخمــة والتحليــات،
وإجــراء تحديــث أساســي لمنظومتنــا التقنيــة.
وفــي عــام  ،2020قمنــا بتســريع مســيرة التحــول الرقمــي واالســتثمار
فــي التقنيــات .وعلــى الرغــم مــن عــدم تغييــر االســتراتيجية بشــكل
جــذري ،فقــد اســتجبنا بســرعة للتداعيــات الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد،19-
وقمنــا بإعــادة هيكلــة أولوياتنــا لالســتجابة بشــكل ســريع لألزمة .وشــمل
ذلــك توفيــر خدمــات توصيــل غيــر تالمســية ،وأجهــزة الدفــع

المحمولــة ،وبوابــات الدفــع اإللكترونيــة ،والعمليــات المرتبطــة
بمفهــوم اعــرف عميلــك بالتزامــن مــع انتقــال البنــوك نحــو
اعتمــاد المنتجــات الرقميــة ،ولذلــك قمنــا بتحديــث نماذجنــا وتوقعاتنــا

القائمــة علــى تقنيــة الــذكاء االصطناعــي لتتوافــق مــع المعاييــر الجديدة
الخاصــة بعمليــات التوصيــل للوجهــات النهائيــة .وقمنــا أيضــ ًا بتعزيــز
قنواتنــا الرقميــة الخاصــة بالعمــاء لتحســين تجربــة العمــاء وتمكينهــم
مــن جدولــة خدمــات التوصيــل الخاصــة بهــم .كمــا قمنــا بإطــاق تطبيــق
أرامكــس للهواتــف الذكيــة الجديــد كليـ ًا والــذي ينســجم مــع منهجيتنــا
التــي تركــز علــى تحديــد جميــع نقــاط االتصــال التابعــة لنــا ،وتشــجيع
عمالئنــا علــى التحــول نحــو التجــارب الرقميــة وتجربــة الخدمــة الذاتيــة.
وجــاءت اســتجابتنا المبكــرة نتيجــة نجاحنــا فــي بنــاء أســس رقميــة
راســخة ترتكــز علــى الحوســبة الســحابية بمــا يتيــح لنــا توســيع نطــاق
تقنياتنــا وخدماتنــا لمواكبــة نمــو حجــم العمليــات الــذي شــهدناه
والحفــاظ علــى توافــر أنظمتنــا .وســارعنا إلــى تخصيــص مكونــات محــددة
مــن األنظمــة المســتخدمة فــي شــركتنا ورفعهــا علــى الســحابة للتأكــد
مــن قدرتنــا علــى مواصلــة دعــم العمليــات والحفــاظ علــى توافــر
أنظمتنــا .كمــا اســتفدنا مــن منتجاتنــا الرقميــة الخاليــة مــن األصــول
والقائمــة علــى التكنولوجيــا مثــل أرامكــس فليــت وأرامكــس ســبوت،
والتــي تمثــل أســلوبنا فــي التعهيــد الجماعــي لتعزيــز كفــاءة عملياتنــا
الخاصــة بالتســليم وتقديــم خدمــات التوصيــل للوجهــات النهائيــة وفــق
متطلبــات اقتصاديــة أفضــل.

وعلــى المســتوى االســتراتيجي ،بذلنــا جهــود ًا حثيثــة لترقيــة منظومتنــا
االســتراتيجية األساســية وتنفيــذ خارطــة الطريــق الخاصــة بالتحــول
الرقمــي فــي عــام  .2020وخــال العشــرين عام ـ ًا الماضيــة ،قمنــا ببنــاء
معظــم تطبيقاتنــا األساســية والداعمــة باالعتمــاد علــى أنفســنا .وكانــت
اســتراتيجيتنا فــي بدايــة عــام  2019تتمحــور دائمـ ًا حــول إتقــان أنشــطتنا
الرئيســة التــي تمثــل جــزء ًا مــن عــروض القيمــة فــي أرامكــس والشــراكة
فــي مجــال الخدمــات غيــر األساســية ،وقررنــا اعتمــاد منهجيــة «البنــاء
مقابــل الشــراء» خــال وقــت مبكــر جــد ًا مــن مســيرة عملنــا ألنهــا كانــت
تمثــل عنصــر ًا أساســي ًا لتســريع االبتــكار ،وتبســيط العمليــات ،واالســتفادة
مــن أفضــل الممارســات فــي المكونــات التقنيــة لدعــم نمــو األعمــال،
والتــي تمثــل طريقــة فعالــة تتيــح لنــا تحقيــق نمــو مربــح مــع التركيــز
علــى أنشــطتنا الرئيســة.
ّ
وشــكل عــام  2020فتــرة حافلــة باإلنجــازات ،فقــد اعتمادنــا كارغــو
وايــز ،منصــة تنفيــذ العمليــات اللوجســتية المتكاملــة مــن شــركة وايــز تــك
غلوبــال ،فــي شــبكتنا العالميــة .ويمثــل إطــاق منصــة كاغــو وايــز عالمــة
فارقــة فــي مســيرتنا الخاصــة بالتحــوّل الرقمــي ،وســيغطي نطاقهــا
خدمــات شــحن المنتجــات فــي جميــع مواقــع أرامكــس  .ونفــذت أرامكــس
عمليــة نشــر منصــة كارغــو وايــز بمنهجيــة فريــدة بشــكل متزامــن فــي
كافــة مواقــع شــبكتها العالميــة جميعهــا التــي تضــم  1,200متخصــص
فــي مجــال خدمــات الشــحن ضمن أســواق آســيا وأوروبا والشــرق األوســط.
وســتدعم المنصــة مختلــف عمليــات الشــحن والتخليــص الجمركــي لــدى
أرامكــس ،كمــا ســترتقي بتجربــة موظفــي وعمــاء الشــركة عمومــ ًا.
ويعــد إطــاق منصــة كارغــو وايــز خــال هــذه األوقــات الصعبــة وفــق
منهجيــة النشــر الســريعة واســعة النطــاق ،وإعــادة تحديــد معاييــر
تطبيــق نظــام إدارة النقــل العالمــي علــى هــذا النطــاق الواســع ،دليــ ً
ا
ســاطع ًا علــى المرونــة والســرعة العاليــة التــي نتمتــع بهــا فــي االســتجابة
لمتغيــرات بيئــة العمــل علــى المســتوى العالمــي .فقــد نجحنــا خــال فتــرة
قصيــرة بتخفيــض الزمــن الــازم فــي مرحلــة التطويــر التــي تســتغرق عــادة
ســنوات طويلــة ،وتجنّــب االرتبــاكات الناجمــة عــن الجمــع بيــن األنظمــة
القديمــة والمتطــورة.
وتحولــت اإلمكانــات التــي توفرهــا الحوســبة الســحابية مــن نظريــة تمــت
مناقشــتها فــي مكاتــب تكنولوجيــا المعلومــات إلــى قــرار اســتراتيجي
تــم اتخــاذه خــال اجتمــاع مجلــس اإلدارة .وخــال المراحــل األولــى مــن
مســيرتنا الخاصــة بالتحــوّل الرقمــي ،أدركنــا الحاجــة لتحديــث بيئــة عملنــا
األساســية لتعزيــز حضورنــا كمشــغّل مــرن يســهم فــي تعزيــز اعتمــاد
التقنيــات المتقدمــة فــي المنطقــة .ولذلــك قمنا فــي عــام  2020بإطالق
برنامــج تحديــث ضخــم لنقــل تقنياتنــا الخاصــة مــع الســعي لتحقيــق هــدف
يتمثــل بنقــل كامــل البنيــة التحتيــة لتقنياتنــا مــن مراكــز البيانــات فــي
الشــركة إلــى ســحابة أمــازون ويــب سيرفيســز ( )AWSلزيــادة مســتويات
المرونــة واألمــن وتســريع وتيــرة االبتــكار .وستســاعد مبــادرة التحديــث
هــذه علــى تحويــل نظامنــا األساســي للتشــغيل الســريع إلــى هيكليــة

مصغّــرة للخدمــات تســتفيد مــن تقنيــات الحوســبة الســحابية األصليــة.
وســيوفر هــذا البرنامــج مرونــة أكبــر فــي تحقيــق التوســع الســريع ضمــن
قطــاع الخدمــات اللوجســتية دائــم التغيــر ،كمــا ســيتيح لنــا القــدرة علــى
تحديــث حلولنــا لمواكبــة النمــو المتوقــع فــي القطــاع .ومــن خــال هــذا
التغييــر ،فإننــا نعــزز رؤيتنــا وحضورنــا الرائــد بمــا يتيــح لنــا رســم مالمــح
مســتقبل مزدهــر لقطــاع الخدمــات اللوجســتية.
وشــهد عــام  2020أيضـ ًا نجاحنــا بتوســيع نطــاق البيانــات الضخمــة ،والتي
تشــكل الركيــزة األساســية الســتراتيجيتنا الخاصــة بالتحــول الرقمــي .ومــن
خــال االســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتع ّلــم اآللــة ،اســتطعنا
تحقيــق نتائــج ســريعة وشــهدنا تحــوالتٍ مذهلــة ،وقمنــا بإجــراء ترميــز
جغرافــي لحوالــي  %85مــن العناويــن الوصفيــة فــي عــدد مــن أســواقنا
األساســية مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات ،حيــث
نمتلــك البنيــة التحتيــة األكبــر لعمليــات التوصيــل إلــى الوجهــات النهائيــة
بهــدف دعــم وتمكيــن رحــات ســائقي المركبــات ،مــا أدى إلــى زيــادة
معــدالت النجــاح فــي عمليــات التوصيــل .كمــا نجحنــا بوضــع توقعــات
دقيقــة لمواعيــد النقــل والتوصيــل ،والتــي نعرضهــا فــي نقــاط اتصالنــا
الرقميــة خــال الوقــت الفعلــي ،مــا أدى إلــى خفــض عــدد مكالمــات
خدمــة العمــاء بنســبة  %40عموم ـ ًا.
مــن ناحيــة أخــرى ،أصبحــت البيانــات إحــدى المزايــا التنافســية الحقيقيــة
بالنســبة لشــركة أرامكــس ،ونؤمــن بأنهــا ســتواصل دعــم الكثيــر مــن
المنهجيــات التــي نتبعهــا فــي عمليــات األعمــال .ومــع تنامــي االعتمــاد
علــى البيانــات فــي عالــم قائــم علــى الــذكاء االصطناعــي ،ستشــكل
إمكانيــات تع ّلــم اآللــة عنصــر ًا أساســي ًا فــي قدرتنــا علــى تحقيــق النجــاح
مســتقب ً
ال .وســتبقى البنيــة التحتيــة القابلــة للتطويــر وتجــارب العمــاء
المتميــزة فــي مقدمــة أولوياتنــا .فقــد أصبحــت التنافســية فــي قطــاع
النقــل والخدمــات اللوجســتية أكثــر تعقيــد ًا مــن أي وقــت مضــى ،ويتطلــب
الحفــاظ علــى الربحيّــة فيــه مســتويات رفيعــة مــن الكفــاءة القائمــة
علــى التكنولوجيــا .ولحســن الحــظ ،توفــر االبتــكارات الجديــدة فــي مجالي
الــذكاء االصطناعــي وتع ّلــم اآللــة ميــزة كبيــرة بالنســبة إلــى أرامكــس،
وفرصــة للوصــول إلــى األدوات المتقدمــة والالزمــة لحــل المشــكالت
الكبيــرة التــي تواجههــا عمليــات التوصيــل إلــى الوجهــة النهائيــة حاليـ ًا.
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بالغ األهمية لدعم أعمالنا
 ألننا،2020 خالل العام
وضعنا في مقدمة أولوياتنا
الحفاظ على صحة وسالمة
All renewable and non-renewable environmental
 رأس المال االجتماعيresources that provide goods and services supporting current and
 ال سيما العاملين،موظفينا
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ومشغلي
موظفي التوصيل
الكفاءات
المتعلقة بهم
المستودعات كونهم
رأس المال البشري
األكثر عرضة لخطر اإلصابة
 ولم.19-بفيروس كوفيد
يقتصر اهتمامنا بصحة
موظفينا وعائالتهم الذين
رأس المال الفكري
17,000 يزيد عددهم عن
 من موظفينا من%99 نجح
استكمال أهدافهم في نظام
موظف حول العالم على
 اإللكترونيSuccessFactors
إلدارة األداء واألهداف
 ولكنه تركز،الجانب البدني
أيض ًا على حالتهم النفسية
".والذهنية
،جيا غاي
.رئيس قسم الموارد البشرية

 مــا ســاعد فــي، فــي التركيــز علــى إدارة المــوارد البشــرية كإحــدى محــاور االهتمــام الرئيســة2020 ســاهمت الظــروف االســتثنائية فــي عــام
. وحفــز ثقافــة المرونــة والتكيــف مــع الظــروف، وضمــان اســتمرارية العمليــات التشــغيلية،تعزيــز اســتراتيجية أعمالنــا
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أزمة كوفيد 19-ومستقبل العمل

أدت أزمــة كوفيــد 19-إلــى توقــف عمــل الشــركات فــي مختلــف أنحــاء
العالــم وفــي جميــع القطاعــات  ،وال ســيما قطــاع المــوارد البشــرية .أمــا
فــي أرامكــس ،فقــد أتاحــت لنــا ثقافــة عملنــا التــي تركــز علــى الموظفيــن
بالدرجــة األولــى إمكانيــة التكيّــف الســريع لعمليــات المــوارد البشــرية
مــع األوضــاع الجديــدة ،واتخــاذ خطــوات مهمــة لضمــان ســامة موظفينــا
وصحتهــم ومســتوى مشــاركتهم.
وتعاونــت إدارة المــوارد البشــرية بشــكل وثيــق مــع فريــق عمــل شــؤون
المخاطــر واالمتثــال إلنشــاء فريــق إلدارة األزمــة ،والــذي قــام بإرســاء األســس
التخــاذ تدابيــر الصحــة والســامة الالزمــة لضمــان صحــة موظفينــا وعافيتهــم.
وشــملت مســؤوليات فريــق إدارة األزمــة العالميــة توفيــر المعلومــات
واإلرشــادات الدقيقــة والمتناســقة فــي الوقــت المناســب إلــى جميــع
الجهــات المعنيــة فــي شــبكتنا .وتــم تمكيــن جميــع فــرق العمــل المحليــة
لتحمــل مســؤولية وضــع الخطــط ،وإدارة جــداول مناوبــة الموظفيــن ،وإغــاق
المكاتــب ،وإرســاء ترتيبــات العمــل مــن المنــزل ،وتحديــد تأثيــرات مــرض
كوفيــد 19-علــى الموظفيــن والشــركة.
وكانــت خطــة أزمــة كوفيــد 19-منهجيــة اســتراتيجية ثالثيــة المحــاور
تهــدف إلــى ضمــان اتســاق ودقــة المعلومــات والعمليــات علــى مســتوى
الشــبكة بأكملهــا.

أنشطة تواصل
واضحة ومنسقة

إدارة وتطوير
الكفاءات

الثقافة المؤسسية
ومشاركة الموظفين

2-404 ،8-102

• تطوير السياسات واالرتقاء بسوية القوى العاملة
تمثلــت أهــم الركائــز التــي تقــوم عليهــا االســتراتيجية فــي ضمــان الصحــة
والمرونــة التنظيميــة مــن خــال إرســاء السياســات والمبــادرات الراميــة
إلــى دعــم وتمكيــن اإلنتاجيــة  ،واحتــواء التكاليــف ،واســتدامة الجــدوى
االقتصاديــة للشــركة.

تمكيــن مدرائنــا المباشــرين مــن إحــداث تغييــر إيجابــي عبــر إرســاء الثقافــة
المؤسســية جديــدة كليـ ًا ،قمنــا بتزويدهــم بــأدوات تواصــل مخصصــة تشــمل
األســئلة المتكــررة ،والتوجيــه للمــدراء المباشــرين بهــدف ضمــان وصــول
الرســائل العالميــة بشــكل موثــوق فــي مختلــف المناطــق والــدول التــي
نعمــل فيهــا.

وقمنــا خــال األزمــة بتطبيــق ممارســات جديــدة لتوجيــه عمــل المؤسســة؛
إضافــة إلــى تســريع عمليــة إطــاق سياســة العمــل المــرن التــي منحــت فــرق
عملنــا مرونــة أكبــر فــي تحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة وتأثيــر األزمــة.
وتتضمــن هــذه السياســة إرشــادات مبتكــرة تواكــب متطلبــات المســتقبل
لمســاعدة أعضــاء فريــق عملنــا علــى التركيــز علــى النتائــج وجــودة عمليــات
التوصيــل والعمــل وأهــداف الشــركة ،والحفــاظ علــى اإلنتاجيــة والحماســة
أثنــاء التباعــد جســدي ًا عــن فرقهــم.

وقــد وضحناأســاليبنا الجديــدة فــي العمــل مــن خــال إطــاق حملــة تواصــل
شــاملة تحــت عنــوان «الوضــع الطبيعــي الجديــد» .وتألفــت حملــة التواصــل
الداخليــة هــذه مــن وثيقــة توجيهــات ،وملصقــات إعالنيــة ،ومحتــوى رقمــي
علــى المســتوى العالمــي بهــدف توضيــح اإلرشــادات والنصائــح وأفضــل
الممارســات حــول الصحــة والســامة علــى مســتوى الشــبكة .وعلــى مــدار
العــام ،تــم توســيع نطــاق خطــة التواصــل هــذه لتعزيــز تدابيــر وإجــراءات
الصحــة والســامة مــن خــال حملــة  #ResponseAbilityلتعزيــز اعتمــاد
وفهــم توجيهــات الوضــع الطبيعــي الجديــد باســتخدام أســاليب التع ّلــم عــن
طريــق اللعــب والتفاعــل مــع المحتــوى فــي الشــبكة.

وشملت مجاالت عالقات الموظفين األخرى ما يلي:
إرساء سياسات إلزامية للعمل من المنزل أو العمل عن بعد إن أمكن
اســتخدام اإلجــازة المرضيــة ،أو تمديــد اإلجــازات المرضيــة ،أو العطــات ،أو
اإلجــازات مدفوعــة األجــر ،أو اإلجــازات غيــر مدفوعــة األجــر ،أو سياســات
المرونــة فــي مــدة العمــل
توفيــر خيــارات العمــل عــن بعــد ،أو جــداول العمــل المعدلــة ،أو اإلجــازات
بســبب إغــاق المــدارس والحضانــات
التواصــل والتوعيــة بشــأن التأميــن الــذي تقدمــه الشــركة والمزايــا األخــرى
ذات الصلــة
ولضمــان الدقــة فــي اإلبــاغ عــن حــاالت اإلصابــة بمــرض كوفيــد ،19-أطلقنــا
بوابــة إلكترونيــة مركزيــة لإلبــاغ عــن مــرض كوفيــد 19-فــي شــبكتنا لمنح
فريقنــا الخــاص بــإدارة األزمــة رؤيــة أفضــل ،وتحســين اتســاق العمليــات،
وتقييــم الجاهزيــة لمواجهــة تداعيــات األزمــة.
أنشطة تواصل واضحة ومنسقة
شــكل التواصــل عامـ ً
ا أساســي ًا فــي منــح موظفينــا شــعور ًا باألمــان والتواصــل
والمشــاركة خــال هــذه األوقــات االســتثنائية .وتمثــل الهدف من اســتراتيجيتنا
الخاصــة بالتواصــل الداخلــي فــي تقديــم رســائل منتظمــة ومتناســقة ،وإنشــاء
منهجيــة شــفافة وموحــدة عبــر الشــبكة لضمــان بقــاء فرقنــا علــى اطــاع
دائــم بأنشــطتنا ومبادراتنــا المطبقــة .وبــدأت اســتراتيجية التواصــل الملهمــة
مــن المناصــب العليــا ،حيــث بــادرت القيــادة الجديــدة للشــركة بإجــراء التواصــل
بشــكل دوري للتحفيــز علــى العمــل بســرعة وشــفافية والتعاطــف بهــدف
دعــم موظفينــا ،والتأكيــد لهــم بأننــا «أقــوى معـ ًا».
وأطلقنــا موقع ـ ًا جديــد ًا مخصص ـ ًا للمــوارد البشــرية خــال أزمــة كوفيــد،19-
والــذي يشــكل منصــة موحــدة للتواصــل بشــأن السياســات ،والتوجيهــات،
واإلجــراءات ،وأفضــل الممارســات المتعلقــة بمــرض كوفيــد .19-ولضمــان

ً
إضافــة إلــى ذلــك ،وفرنــا قنــوات آمنــة لتقديــم المالحظــات مــن خــال
اســتبياناتنا المتعلقــة بالعافيــة للتشــجيع علــى الحــوارات المفتوحــة وقنــوات
التواصــل المباشــرة علــى جميــع المســتويات داخــل أرامكــس.
وكنّــا قــد أجرينــا ثــاث اســتبيانات حــول العافيــة بيــن شــهري أبريــل ونوفمبــر،
وقــد حصلنــا علــى لمحــة وافيــة عــن مالحظــات وآراء موظفينــا ،وتأثيــر
األنشــطة والمبــادرات المنفــذة علــى المســتويين العالمــي والمحلــي.
ومــن خــال االســتعانة بفرقنــا العاملــة فــي المواقع ومــن المنزل ،اســتخدامنا
عــدد ًا مــن المنصــات الرقميــة األخــرى لضمــان بقــاء فرقنــا علــى اطــاع دائــم
علــى تدابيــر الصحــة والســامة المتعلقــة بمــرض كوفيــد .19-كمــا تعاونا مع
منصــة نوينجــو ،التطبيــق الذكــي للتع ّلــم المتنقــل ،بهــدف اســتخدام أســاليب
التع ّلــم عــن طريــق اللعــب لتقديــم معلومــات متعلقــة بمــرض كوفيــد19-
حــول أهميــة تدابيــر النظافــة والســامة والصحــة والوقايــة بطريقــة تفاعليــة
ومبتكــرة .وإلــى جانــب منصــة نوينجــو ،اســتخدمنا وركباليــس مــن فيســبوك،
منصتنــا الخاصــة بالتواصــل الداخلــي .أمــا بالنســبة لموظفــي خدمــات التوصيــل،
فقــد اســتخدمنا تطبيقــات العمليــات الخاصــة بهــم لتزويدهــم بمعلومــات
وتحديثــات منتظمــة حــول مــرض كوفيــد.19-

• الثقافة المؤسسية ومشاركة الموظفين

يشــكل الموظفــون وصحتهــم وســامتهم أولويــة قصــوى فــي شــركة
أرامكــس .واســتندت إجراءاتنــا المتخــذة لتعزيــز مســتويات التواصــل والرفــاه
مــن المعــارف واآلراء المســتخلصة مــن االســتبيانات المتعلقــة بالعافيــة والتــي
شــارك بهــا الموظفــون.
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وقــد عقدنــا خمــس نــدوات عــن العافيــة عبــر اإلنترنــت تمحــورت حــول
تعزيــز المرونــة ،واإلدارة الذاتيــة فــي ظــروف انعــدام اليقيــن ،وإدارة حــاالت
اإلرهــاق ،ودعــم وتفعيــل مشــاركة الفــرق عــن بعــد .كمــا أطلقنــا عــدة
حمــات علــى منصــة وركباليــس مــن فيســبوك للتواصــل الداخلــي للتركيــز
علــى الصحــة النفســية والعاطفيــة والعافيــة ،مــع تقديــم توصيــات حــول
اللياقــة البدنيــة والصحــة ،وأفضــل الممارســات المتبعــة ،والتحديــات المتعلقة
باللياقــة البدنيــة.
وتمــت مشــاركة تفاصيــل وإجــراءات اســتبيان العافيــة مــع جميــع الموظفيــن
ّ .
ونظــم قــادة المحطــات ومــدراء المــوارد البشــرية محادثــات منتظمــة مــع
أعضــاء الفريــق لمتابعــة المالحظــات الخاصــة باالســتبيان.
وشــارك فريــق العمــل التنفيــذي فــي أنشــطة منتظمــة حــول مرونــة الفــرق
بهــدف تعزيــز العافيــة الشــخصية ومســتويات الحيويــة والنشــاط ضمــن
الفريــق.

خارطة طريق الموارد البشرية واستراتيجيتها
خــال عــام  ،2020واصلنــا االســتفادة مــن النجاحــات التــي حققتهــا
المبــادرات المحسّــنة إلدارة المــوارد البشــرية فــي مواكبــة المتطلبــات
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المتغيــرة لمواقــع العمــل المرنــة فــي الوضــع الراهــن .ولتحقيــق هدفنــا
المتمثــل بالحفــاظ علــى حضورنــا كشــركة رائــدة ووجهــة توظيــف
متميــزة ،كان مــن الضــروري بالنســبة لنــا العمــل علــى تعزيــز األتمتــة
والتحــول الرقمــي فــي جميــع جوانــب تجربــة الموظفيــن .
استقطاب الكفاءات
نؤمــن فــي أرامكــس بــأن موظفينــا يشــكلون الركيــزة األساســية لرؤيتنــا
واســتراتيجيتنا .ونتطلــع مــن خــال مســيرة تطورنــا لبنــاء شــركة ذات
قــدرات نمــو قويــة فــي الوقــت الراهــن ومســتقب ً
ال .ولتعزيــز جاهزيتنــا
للمســتقبل ،فإنــه يتعيــن علينــا مواصلــة اســتقطاب أفضــل الكفــاءات
والحفــاظ عليهــا.
وفــي عــام  ،2020شــهدنا نقلــة نوعيــة مهمــة فــي طريقــة تفاعــل
كــوادر اســتقطاب المهــارات فــي الشــركة مــع المرشــحين والتأثيــر علــى
تجاربهــم .ودعمنــا هــذا التوجــه باســتخدام التكنولوجيــا االفتراضيــة
وتقنيــات التواصــل عــن بعــد ،إلــى جانــب أتمتــة عمليــات التوظيــف
الرئيســة .كمــا اســتخدمنا تقييمــات ســافيل وهولدســوورث المحــدودة
( )SHLلتحســين عمليــات اختيــار المرشــحين .وأجرينــا ســت دورات تدريبيــة
لبنــاء القــدرات بهــدف دعــم فريــق التوظيــف فــي الشــبكة ،إلــى جانــب
إجــراء مقابــات افتراضيــة ،والعمــل علــى اســتخالص معلومــات موجــزة
لتجنــب المشــكالت الفنيــة الشــائعة ،فضــ ً
ا عــن توفيــر قنــوات تواصــل
تمتــاز بالقيمــة العاليــة والشــفافية واالنفتــاح.
ونجــح فريقنــا بإتمــام إجــراءات انضمــام أكثــر مــن  3,854موظــف
بشــكل افتراضــي ،وتــم دعــم الفريــق بمجموعــة واســعة مــن المرشــحين
لمواكبــة مســتويات الطلــب الجديــدة المرتبطــة بنمــو األعمــال .واكتســبت
هــذه الجهــود أهميــة كبيــرة لمواصلــة ترســيخ مكانتنــا كوجهــة عمــل
مفضلــة.
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وأفضــت جهودنــا إلــى إحيــاء برنامــج القيمــة االفتراضيــة لصاحــب العمــل.
ونفخــر باإلعــان عــن قيــام موقــع لينكــد إن بترشــيح أرامكــس للفــوز
بجائــزة أفضــل عالمــة تجاريــة مــن حيــث األداء لعــام  2020فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

ولعــب برنامــج القيمــة االفتراضيــة لصاحــب العمــل ،إلــى جانــب برنامــج
العالمــة التجاريــة المفضلــة للعمــل ،دور ًا رئيســ ًا فــي اســتراتيجية
اســتقطاب الكفــاءات الخاصــة بالشــركة .وتكتســب هــذه البرامــج اليــوم
أكثــر مــن أي وقــت مضــى أهميــة كبيــرة في إبــراز ثقافــة شــركتنا الرامية
إلــى اســتقطاب الكفــاءات والحفــاظ عليهــا .ونجحنــا بالمضــي قدمـ ًا فــي
تطويــر وتنفيــذ نســخة جديــدة مــن برنامــج القيمــة االفتراضيــة لصاحــب
العمــل والــذي يمثــل القيــم والثقافــة التــي نجســدها فــي أرامكــس.
وتــم عــرض مزايــا ومواضيــع البرنامــج علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي
الداخليــة والخارجيــة.
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بيــان قيمة موظفينــا بالكامل
العمل بشغف
يختبــر جميــع الموظفيــن فــي أرامكــس نفــس مســتوى االلتــزام الــذي
تضمنــه الشــركة لعمالئهــا ولموظفيهــا ،لتتفــرد بذلــك علــى بقيــة
الشــركات األخــرى .ويضمــن ذلــك للموظفيــن االعتمــاد علــى زمالئهــم
فــي الســعي لتحقيــق التميــز والوفــاء بوعودهــم ومشــاركة مشــاعر
الفخــر بالنتائــج واإلنجــازات التــي يعملــون علــى تحققهــا ســوي ًا.

وبهــدف تعزيــز حضورنــا كوجهــة مفضلــة للعمــل فــي أســواقنا الرئيســة ،قــام فريقنــا بإطــاق برنامــج تدريــب داخلــي جديــد باســم «قيــادي» ،برنامــج
التدريــب اإلداري الــذي يوفــر مســارات مهنيــة ســريعة وخيــارات تطويــر مهنــي للكفــاءات المحليــة ذات اإلمكانــات العاليــة فــي دولــة اإلمــارات .واســتفاد
الفريــق مــن عــدد مــن فــرص التوظيــف المتاحــة مثــل المعــارض المهنيــة ،وقــام بتنظيــم أيــام توظيــف فــي المحطــات المحليــة الســتقطاب الكفــاءات
المتميــزة وضمهــا إلــى فــرق عملنــا .وأدت هــذه الجهــود إلــى توظيــف  6مواطنيــن إماراتييــن و 4مواطنيــن ســعوديين ،والذيــن ينضمــون لدعــم فــرق
عملنــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم .وتتماشــى هــذه المبــادرات مــع أجنــدات التوطيــن فــي دولــة اإلمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا تبرهــن علــى
التزامنــا المســتمر بتمكيــن الكفــاءات ذات اإلمكانــات العاليــة فــي المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.

رسم مالمح الغد
تمثــل أرامكــس شــركة متقدمــة تتبنــى مفاهيــم التفكيــر
الجديــدة واالبتــكار التكنولوجــي بهــدف تطويــر أعمالهــا
ودفــع عجلــة االســتدامة .ويســهم ذلــك فــي تمكيــن
الموظفيــن مــن مشــاركة أفكارهــم والمســاعدة أيضــ ًا فــي
تشــكيل مســتقبل أعمــال الشــركة وبنــاء عالــم أفضــل.

سنــة اإلنضمام ٢٠٢٠ -
إنــاث

ذكــور

٪٣٩,٥٢

مجال واسع للنمو والتطور
تتيــح أرامكــس لموظفيهــا فرصــ ًا عديــدة الكتســاب الخبــرة
والتعلــم مــن الزمــاء الداعميــن .ويســهم ذلــك فــي تعزيــز
قــدرة الموظفيــن علــى العمــل واالســتعداد لمواجهــة أي
تحديــات ،إضافــة إلــى إعــادة رســم مالمــح مســتقبلية واعــدة،
وبنــاء أســاس قــوي لبنــاء مســيرة مهنيــة مشــرقة.

٪١٤,٩٢

٪٠,٩٦
٪٠,٧٥

مجال واسع للنمو والتطور
تعتمــد أرامكــس نهجـ ًا فريــد ًا يتيــح لموظفيهــا القــدرة علــى
أخــذ زمــام المبــادرة وإيجــاد الحلــول المناســبة بصــرف النظــر
عــن طبيعــة التحديــات.
ويســهم ذلــك فــي منــح الموظفيــن الفــرص إلحــداث تأثيــر
إيجابــي علــى المســتوى الشــخصي والمســاهمة فــي مســيرة
نجاحنــا المشــتركة.
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ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴـــﺎ

٪١,٦٦

٪٨,٣٥
٪٦,١٢
٪١,١٩

ﺍﻟﺸﺮﻛــﺔ
AAIL -

ﺍﻟﺸﺮﻛــﺔ
AGSO -

٪٣,٣٥
٪٢,٧٨
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴـــﺎ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ

٪١,٢٥
٪٠,٢٩
ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻳــــﺔ

٪٣,٣٧

ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٪٢,٧٨
٪٠,٨٨
ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ

٪٤,٠٢

ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

٪١,٩٧
٪١,٠٩
ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻗﺼﻰ

٪٢,٩١
٪١,٨٤
ﺃﻭﺭﻭﺑـــﺎ
ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٤٢

السنــوي
التقــريـر 2020
مكافآت األداء والمكافآت الكلية

فــي عــام  ،2020واصلنــا جهودنــا الراميــة إلــى تعزيــز المحــور الرئيــس
الســتراتيجية المــوارد البشــرية المتمثــل فــي دعــم ثقافــة االرتقــاء بســوية
األداء ،وســاهمت تنافســية األجــور والمنافــع لدينــا فــي ضمــان اســتقطاب
الكفــاءات المتميــزة علــى مســتوى المؤسســة والحفــاظ عليهــا وتحفيزهــا.
وتتماشــى أطــر العمــل الخاصــة بتنافســية األجــور والمنافــع مــع حواراتنــا
وخططنــا المتعلقــة بالكفــاءات .وقمنــا بمراجعــة تنافســية األجــور والمنافــع
داخــل الشــركة حســب الجنــس والدرجــة الوظيفيــة لضمــان إدارة األجــور
والمنافــع بشــكل عــادل ،والحفــاظ علــى التزامنــا المتمثــل فــي تكافــؤ األجــور
الممنوحــة للموظفيــن .كمــا نلتــزم بمبــادئ المســاواة والعــدل اســتناد ًا إلــى
المســاواة فــي األجــر والعمــل علــى جميــع المســتويات وفــي كافــة الــدول
التــي نعمــل فيهــا .لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة صفحــه 44
وبهــدف مواصلــة ســعينا لدعــم ثقافــة االرتقــاء بســوية األداء فــي عــام
 ،2020قمنــا بتحســين وإعــادة إطــاق برنامــج إدارة األداء تحــت شــعار
«تمكيــن ذروة األداء» فــي بدايــة العــام الجديــد .وتمثــل الهــدف مــن ذلــك
فــي تمييــز مســتويات األداء مــن خــال تحديــد أهــداف ذكيــة /مؤشــرات أداء
رئيســة بشــكل واضــح ،وبمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية أرامكــس.
ولضمــان حصــول موظفينــا علــى رؤيــة واضحــة حــول أهدافنــا االســتراتيجية،
والتأكــد مــن انســجام أدائهــم الفــردي مــع هــذه االســتراتيجية؛ قمنــا بإجــراء
تدريبــات دوريــة للمــدراء المباشــرين لتمكينهــم مــن قيــادة عمليــة تنفيــذ
مؤشــرات األداء الرئيســة فــي فــرق عملهــم .ومقارنــة مــع العــام الماضــي،
أدرج أكثــر مــن  %99مــن موظفينــا (مــن مســتخدمي النظــام المســتهدفين)
أهدافهــم فــي نظــام  SuccessFactorsاإللكترونــي إلدارة األداء
واألهــداف؛ مــا يمثــل زيــادة بنســبة  %34بالمقارنــة مــع عــام  ،2019ويســهم
فــي دعــم التزامنــا المتعلــق بتحديــد أهــداف تتحــدى قــدرات الموظفيــن
والتأكــد مــن المســاءلة بشــأن النتائــج التــي نحققهــا.
وخــال فتــرة انتشــار مــرض كوفيــد 19-فــي عــام  ،2020أتــاح برنامــج إدارة
األداء للمــدراء المباشــرين إمكانيــة إجــراء حــوارات منتظمــة مــع موظفينــا،
وتحديــد األولويــات بشــكل مشــترك ،وإطــاق خطــط تطويــر فرديــة ،وتوفيــر
دعــم فاعــل الحتياجــات العمــل المتغيــرة .وســاعدتنا شــفافيتنا فــي تحديــد
أهــداف الموظفيــن وأولويــات العمــل فــي الحفــاظ علــى المرونــة فــي
شــبكتنا ،فض ـ ً
ا عــن إنشــاء ثقافــة االرتقــاء بســوية األداء وتعزيــز اإلنتاجيــة.

أفكار الموظفين والتحليالت المتعلقة بهم

شــهدنا فــي عــام  2020تنامــي أهميــة القــرارات المســتندة إلــى البيانــات
فــي تمكيــن فــرق عملنــا مــن دعــم عمليــات اســتقطاب الكفــاءات فــي
المؤسســة والحفــاظ عليهــا .وتعيّــن علينــا خــال أزمــة كوفيــد 19-اتبــاع
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ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
٪٤٥,٢٨

٪٢١,٦٤
٪١٨,١٠
٪١٠,٠٨
٪٠,٤٤

٪١,٢٨

ﻓﻮﻕ  ٢٥ﺳﻨﺔ

٢١-٢٥

٪٣,١٨

١٦-٢٠

١١-١٥

٦-١٠

١-٥

٪٥٠,٠٠
٪٤٥,٠٠
٪٤٠,٠٠
٪٣٥,٠٠
٪٣٠,٠٠
٪٢٥,٠٠
٪٢٠,٠٠
٪١٥,٠٠
٪١٠,٠٠
٪٥,٠٠
٪٠,٠٠

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

منهجيــة تفكيــر تقــوم علــى التقنيــات الرقميــة فيمــا يتعلــق بفتــرة عمــل
الموظفيــن لدينــا لضمــان جاهزيتنــا الدائمــة للتوظيــف ،والتدريــب ،وتطويــر
المهــارات ،والتفاعــل مــع فــرق عملنــا .ولدينــا طــرق متعــددة لتحفيــز
موظفينــا وضمــان مواكبتهــم للمتغيــرات المتســارعة.
وأتــاح لنــا اســتخدام منصــة ســاب ( )SAPإمكانيــة تخصيــص وإرســاء األســس
الالزمــة إلدارة المــوارد البشــرية لمواكبــة متطلبــات المســتقبل .وســاعدنا
نظــام  SAP SuccessFactorsعلــى اعتمــاد عمليــات إدارة األداء ،وتوفيــر
وصــول ســريع إلــى النظــام إلجــراء مراجعــات مســتمرة لــأداء ،وتحديــث
مؤشــرات األداء الرئيســة واألهــداف بــكل ســهولة ويســر.
وتمثــل هدفنــا مــن ذلــك فــي ضمــان تحويــل مســيرة التعلــم إلــى عمليــة
مســتمرة بالنســبة لموظفينــا ،وقمنــا خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2020
بتســريع وتيــرة إطــاق جامعــة أرامكــس المؤسســية ،نظامنــا الخــاص بــإدارة
التعلــم.
وتتــاح هــذه المنصــة حاليــ ًا ألكثــر مــن  10آالف موظــف ،وحظيــت بإقبــال
كبيــر مــع اســتكمال أكثــر مــن  15,300دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت مــن قبــل
موظفينــا خــال الربــع األخيــر مــن عــام .2020
كمــا أطلقنــا عمليــة مؤتمتــة وشــاملة لمراجعــة أداء الموظفيــن مــن خــال
نظــام  SuccessFactorsالمخصــص ألعضــاء الفريــق ،ومواصلــة الحصــول

علــى مالحظاتهــم ،وتطويــر قدراتهــم .وســجلنا خــال الربــع األخيــر مــن عــام
 2020أكثــر مــن  300مراجعــة تــم إطالقهــا عبــر النظــام.

إدارة وتطوير الكفاءات

انصــبّ تركيزنــا فــي عــام  2020علــى تخطيــط التعاقــب الوظيفــي عبــر
تحديــد وإعــادة تقييــم الكفــاءات فــي المناصــب الوظيفيــة المهمــة ،وضمــان
تحديــد الموظفيــن المرشــحين ليخلفــوا زمالءهــم فــي األدوار الوظيفيــة
المهمــة .وتــم توثيــق خطــط التعاقــب هــذه علــى نظــام ،SuccessFactors
مــا يمنــح إدارة المــوارد البشــرية وقيــادات الشــركة رؤيــة واضحــة حــول
الكفــاءات فــي كامــل الشــبكة.
وانطلقــت هــذه الجهــود بالتعــاون مــع ســافيل وهولدســوورث المحــدودة
( )SHLإلدارة مراكــز التقييــم بالتعــاون مــع فريقنــا التنفيــذي وإجــراء
التقييمــات مــع  147شــخص مــن القيــادات العليــا فــي الشــركة .وتــم إجــراء
اجتماعــات معايــرة األداء فــي مختلــف أنحــاء الشــركة ،والتــي شــملت جميــع
األدوار الوظيفيــة العليــا ،مــا أتــاح لنــا اتبــاع منهجيــة شــاملة فــي تخطيــط
التعاقــب الوظيفــي .وقمنــا بتحديــد األدوار الوظيفيــة المهمــة في الشــركة،
وإعــداد الموظفيــن المرشــحين ليخلفــوا زمالءهــم لضمــان اســتمرارية
األعمــال مســتقب ً
ال .وســاهم نظــام  SuccessFactorsفــي تســهيل منهجيتنا
العالميــة عبــر رقمنــة البرنامــج ،حيــث يتــم حاليـ ًا جمــع كافــة المعلومــات مــن
مصــدر واحــد ،ممــا يتيــح ســهولة الوصــول إلــى الكفــاءات وتحديدهــا بصــرف
النظــر عــن الموقــع الفعلــي.
ويشــكل التعلــم والتطويــر جــزء ًا أساســي ًا مــن أجنــدة إدارة المــوارد البشــرية.
وتتمثــل الجوانــب الرئيســة األخــرى ألجنــدة التعلــم والتطويــر فــي التحــول
الســريع نحــو التقنيــات الرقميــة ،وســهولة توافــر برامــج وفــرص التعلــم
االفتراضيــة .ونجحــت فرقنــا الميدانيــة الخاصــة بالتعلــم والتطويــر و بالتكيــف
مــع الجلســات التدريبيــة والفــرص الرقميــة لدعــم احتياجــات التعلــم الخاصــة
بفرقنــا عنــد انتقالنــا الســتخدام أنمــاط العمــل عــن بعــد.
وتَمثــل أحــد اإلنجــازات الرئيســة لهــذه الجهــود فــي إعــادة إطــاق جامعــة
أرامكــس المؤسســية ،نظــام إدارة التع ّلــم الجديــد .وقــاد الفريــق عمليــة
إدارة التغييــر فــي المنصــة للموظفيــن فــي مختلــف أنحــاء الشــبكة .كمــا
قــام الفريــق بتطويــر قائمــة شــاملة مــن الوســائل التعليميــة لدعــم موظفينا
بفــرص التعلــم ،ومنحهــم حريــة التعلــم وفقــ ًا لقدراتهــم .ونتطلــع ألن
نصبــح مــن المؤسســات التــي تدمــج التعلــم فــي جميــع األدوار الوظيفيــة
ســواءأكان أثنــاء العمــل أو عبــر اإلنترنــت ،وحيــث يكــون التدريــب المتخصــص
والفاعــل متاحـ ًا لموظفينــا عنــد حاجتهــم إليــه وفــي الوقــت الــذي يريدونــه.
ويتــاح نظــام إدارة التع ّلــم حاليــ ًا ألكثــر مــن  10آالف موظــف فــي شــبكة
الشــركة.
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وتعيّــن علــى أرامكــس توفيــر مبــادرات مخصصــة لمشــاركة الموظفيــن
بهــدف معالجــة االحتياجــات المعقــدة علــى المســتوى المحلــي.
وباعتبارهــا مــن الشــركات الكبيــرة التــي تعمــل فــي مجــاالت متعــددة،
فقــد تطلــب ذلــك إرســاء خطــط مرنــة توفــر خبــرات مرتبطــة برســالة موحــدة
تتمحــور حــول مواضيــع التميــز ،وإدارة األداء ،وبيئــة العمــل ،والتوجيــه،
والقيــادة.
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴـــﺎ
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التنوع والشمولية واالنتماء
ّ
تتمثــل أبــرز أولوياتنــا فــي أن نصبــح مــن المؤسســات التــي تجســد أرقــى
مســتويات التنــوع والشــمولية لمســاعدة الموظفيــن علــى تقديــم أفضــل مــا
لديهــم .ونعتقــد أن دمــج موظفينــا ،وأفكارهــم ،وآرائهــم المختلفــة يرتبــط
بشــكل مباشــر مــع نجاحنــا طويــل األمــد وقيمنــا األساســية.

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

1-405 ,3-404 ,2-404 ,1-404 ,8-102

مشاركة الموظفين
عملنــا خــال عــام  2020علــى تعزيــز مشــاركة الموظفيــن عبــر إطــاق
مجموعــة مــن الحمــات والمحتــوى المخصــص فــي شــبكتنا ،حيــث نــدرك
أهميــة أن تشــمل المعلومــات والمبــادرات فــي الشــركة فريــق عملنــا
المتنــوع.
وبهــدف مواصلــة حضورنــا الرائــد كوجهــة مفضلــة للعمــل ،فقــد تعيــن علينــا
رســم فهــم واضــح لتجــارب العمــل اليوميــة لموظفينــا فــي أرامكــس.
وأجرينــا خــال شــهر ينايــر  2020اســتبيان ًا يهــدف إلــى التشــجيع علــى
معرفــة آراء موظفينــا وفهــم العوامــل الرئيســة التــي تســهم فــي تفعيــل
مشــاركتهم .ونجحنــا بإحــراز زيــادة إجماليــة بلغــت نقطتيــن فــي اســتبيان
الصحــة المؤسســية بالمقارنــة مــع العــام الســابق .وقمنــا بتعييــن فــرق
متعــددة المهــام مختــارة مــن مختلــف أنحــاء شــبكتنا لقيــادة ســبعة مســارات
عمــل أساســية تركــز علــى فــرص المجــاالت التــي تــؤدي إلــى إطــاق مبــادرات
وبرامــج جديــدة.

الجنسيات

ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

وتضمنــت محــاور التركيــز األساســية فــي عــام  2020تطويــر القيــادات ،مــن
خــال اإلطــاق العالمــي لبرنامــج تميّــز  EXCELوالــذي شــمل أكثــر مــن 150
مديــر ًا جديــد ًا و/أو مباشــر ًا .ومــع وصــول أزمــة كوفيــد 19-إلــى ذروتهــا،
تــم تحويــل هــذا البرنامــج مــن اللقــاءات المباشــرة إلــى برنامــج قائــم علــى
التوجيــه االفتراضــي لمســاعدة الموظفيــن فــي األدوار القياديــة علــى فهــم
األهــداف بشــكل أفضــل مــن خــال توضيحهــا ،ودعــم الفــرق التــي يتــم
التركيــز عليهــا ،وتعزيــز كفاءتيــن قياديتيــن تتمثــان فــي قيــادة الموظفيــن
وقيــادة النتائــج .كمــا أطلقنــا برنامجنــا الخــاص بالقيــادات التنفيذيــة الــذي
يحمــل اســم القيــادة  LEADبالتعــاون مــع الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت،
والــذي جمــع تحــت مظلتــه  44موظفـ ًا قياديـ ًا مــن مختلــف أقســام الشــركة.
وتمحــور تركيزنــا فــي تدريــب هــذه المجموعــة علــى تعزيــز القــدرات
القياديــة فــي بيئــة العمــل ســريعة التغيــر ،ودعــم التغييــر ،وترســيخ التعــاون
بيــن األقســام المتعــددة ،واالبتــكار.

كمــا واصلنــا التركيــز علــى أنشــطة التعلــم والتطويــر فــي األدوار الوظيفيــة
التــي تتطلــب تواصـ ً
ا مباشــر ًا مــع العمــاء مثــل خدمــات التوصيــل ،والمبيعــات،
ّ
محفــزة
وخدمــة العمــاء .وتمثــل هدفنــا فــي إنشــاء تجــارب تعليميــة
وتفاعليــة تــؤدي إلــى االرتقــاء برضــا العمــاء .وأعــاد الفريــق إطــاق عمليــات
ضــم أفــراد طاقــم خدمــة التوصيــل ،مــع تركيــز أكبــر علــى الكفــاءة وســرعة
الوصــول إلــى الســوق .كمــا أطلقنــا فعاليــة يــوم الفخــر األحمــر Red Pride
 Dayعلــى أســاس شــهري فــي العديــد مــن الــدول خصيص ـ ًا لفرقنــا العاملــة
فــي خدمــة التوصيــل والعمليــات .وتتضمــن هــذه الجلســة التفاعليــة فرصــة
للتعلــم ،والتكريــم مــن قبــل قيــادات الفريــق ،وتقديــم لمحــات موجــزة حــول
أهــم األخبــار واإلعالنــات فــي مواقــع عملهــم.
و بهــدف ضمــان بقــاء فرقنــا علــى اطــاع دائــم حــول الجوانــب المعرفيــة
المتعلقــة بأدوارهــم الوظيفيــة ،شــملت أجنــدة التعلــم والتطويــر أيضــ ًا
توفيــر برامــج تعليــم إلكترونــي مخصصــة وفرصـ ًا للتع ّلــم المصغّــر لمواكبــة
متطلبــات وظائــف محــددة واالحتياجــات المتغيــرة ألعمالهــا .كمــا ركزنــا
علــى بنــاء القــدرات ضمــن إدارة المــوارد البشــرية عبــر توفيــر مجموعــة مــن
الوحــدات الفنيــة عبــر اإلنترنــت والمصممــة خصيصـ ًا لالرتقــاء بســوية مهــارات
فريقنــا بمــا يتيــح لهــم دعــم الشــركة.
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السنــوي
التقــريـر 2020
المنطقة والجنس
نظــر ًا إلــى اعتمــاد قطاعنــا بدرجــة كبيــرة علــى موظفــي خدمــات التوصيــل
والمســتودعات ،فــإن الرجــال يهيمنــون غالب ـ ًا علــى المناصــب الوظيفيــة فــي
العديــد مــن األســواق الرئيســة ،وفيمــا يلــي تقســيم الموظفيــن بحســب
الجنــس :نســاء  %19رجــال .%81وبهــدف تحفيــز التــوازن فــي تمثيــل النســاء
ضمــن وظائــف معينــة ،فإننــا نتيــح التدريــب العملــي الموجــه وفــرص التطويــر
للنســاء لتحقيــق التطــور المهنــي فــي الشــركة.
كمــا أطلقنــا خيــارات عمــل مرنــة فــي مختلــف أقســام الشــركة .وانطالقــ ًا
مــن إدراكنــا ألهميــة توفيــر الدعــم للموظفيــن مــن اآلبــاء واألمهــات ،أطلقنــا
سياســة عالميــة إلجــازة األبــوّة مدفوعــة األجــر التــي تتيــح لجميــع الموظفين
الذكــور إجــازة أبــوّة تمتــد  3أيــام علــى األقــل بصــرف النظــر عــن موقــع
إقامتهــم .كمــا نقــدم عــاوة أمومــة ومزايــا رعايــة األطفــال فــي عــدد مــن
األســواق الرئيســة .وفــي عــام  ،2020شــهدنا عــودة جميــع األمهــات الجــدد
إلــى العمــل بعــد نيلهــم كامــل إجــازة األمومــة .

التذوق والشم والتهاب الحلق،
فماذا ستفعل؟

Catch up over virtual
coffee breaks

Conduct virtual
brainstorm sessions

تزور مستشفى تحضر مناسبة
اجتماعية؟
أو عيادة؟

ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ

#ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
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Promote
teamعالمات مثل
 buildingعليك
إذا ظهرت
without risking your
حاسة
وفقدان
واآلالم
األوجاع
health
and
safety

تذهب
للعمل؟

Create opportunities
for virtual get-togethers

إبقى
في المنزل؟
#ResponseAbility

بتعزيــز الحضــور النســائي فــي برامجنــا الخاصــة بتطويــر القيــادات المهنيــة
مثــل برنامجــي القيــادة  LEADوتميّــز  .EXCELوأخيــر ًا ،أطلقنــا تجمعـ ًا خاصـ ًا
لمشــاركة المعلومــات فــي مجــال الممارســات تحــت اســم ،Lean in Women
والــذي يوفــر منصــة للتواصــل والتطويــر المهنــي الذاتــي.
كمــا نبــذل جهــود ًا حثيثــة للحــد مــن حــاالت التحيّــز والصــور النمطيــة فــي
ثقافــة عملنــا ،مــا يتيــح للموظفيــن التصــرف علــى طبيعتهــم فــي العمــل.
احتفــاء
وأطلقنــا عــدد ًا مــن حمــات التوعيــة حــول التنــوّع والشــمول
ً
بيــوم المــرأة العالمــي ،واليــوم العالمــي للتنــوع الثقافــي مــن أجــل الحــوار
والتنميــة ،وشــهر الشــمول العالمــي ،باإلضافــة إلــى االحتفــال بمناســبات
اليــوم الوطنــي فــي المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.
كمــا أتحنــا فرص ـ ًا داخليــة وخارجيــة للتواصــل والتطويــر المهنــي للموظفــات
فــي الشــركة .وتمــت دعــوة أكثــر مــن  22ســيدة مــن القيــادات فــي مختلــف
أنحــاء العالــم للمشــاركة فــي مؤتمــر «إكســري الســقف المســي الســماء»
المخصــص للقيــادة والتطويــر المهنــي للنســاء .إضافــة إلــى ذلــك ،نجحنــا
بتعزيــز الحضــور النســائي فــي برامجنــا الخاصــة بتطويــر القيــادات المهنيــة
مثــل برنامجــي القيــادة  LEADوتميّــز  .EXCELوأخيــر ًا ،أطلقنــا تجمعـ ًا خاصـ ًا
لمشــاركة المعلومــات فــي مجــال الممارســات تحــت اســم ،Lean in Women
والــذي يوفــر منصــة للتواصــل والتطويــر المهنــي الذاتــي.

ونعمــل علــى تعزيــز مســتويات الوعــي عــن منصاتنــا الســرية واآلمنــة،
والخاصــة باإلبــاغ عــن اإلســاءات  ،Speak Upلتســليط الضــوء علــى سياســاتنا
الصارمــة بعــدم التســامح تجــاه التفرقــة والمضايقــة والتنمّــر علــى أي
أســاس ،بمــا فــي ذلــك التفرقــة علــى أســاس الجنــس.
ونحــرص دائم ـ ًا علــى ضمــان توافــق سياســاتنا وممارســاتنا وتعويضاتنــا مــع
التزامنــا الراســخ بالعــدل والمســاواة فــي مواقــع العمــل.
كمــا نبــذل جهــود ًا حثيثــة للحــد مــن حــاالت التحيّــز والصــور النمطيــة فــي
ثقافــة عملنــا ،مــا يتيــح للموظفيــن التصــرف علــى طبيعتهــم فــي العمــل.
احتفــاء
وأطلقنــا عــدد ًا مــن حمــات التوعيــة حــول التنــوّع والشــمول
ً
بيــوم المــرأة العالمــي ،واليــوم العالمــي للتنــوع الثقافــي مــن أجــل الحــوار
والتنميــة ،وشــهر الشــمول العالمــي ،باإلضافــة إلــى االحتفــال بمناســبات
اليــوم الوطنــي فــي المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.

النساء في مناصب اإلدارة العليا
عالقات الموظفين
واصــل فريــق عالقــات الموظفيــن التركيــز علــى إنشــاء ممارســات خاصــة
بالموظفيــن ،وذلــك بهــدف تطويــر عالقــات عمــل إيجابيــة والحفــاظ عليهــا.
وقــام الفريــق بتطويــر وإطــاق الدليــل اإلرشــادي العالمــي للموظفيــن،
ممــا يوفــر مبــادئ وتوجيهــات واضحــة حــول سياســات المــوارد البشــرية
التــي تنطبــق علــى الموظفيــن العامليــن فــي مختلــف أقســام الشــبكة.
ويجسّــد هــذا الدليــل رؤيــة ورســالة وقيمــة أرامكــس الراميــة إلــى تعزيــز
مســتويات االلتــزام والوعــي حــول السياســات واإلجــراءات العالميــة الخاصــة
بالمــوارد البشــرية فــي جميــع الجوانــب المتعلقــة بالتوظيــف وفتــرة عمــل
الموظفيــن فــي الشــركة .وإضافــة إلــى هــذا الدليــل ،أطلقنــا منصــة المــوارد
البشــرية،التي تشــكل منصــة موحــدة للموظفيــن تتيــح لهــم إمكانيــة
االطــاع والوصــول بســهولة إلــى سياســات المــوارد البشــرية ،إضافــة إلــى
تعزيــز خبــرة الموظفيــن.

كمــا أتحنــا فرص ـ ًا داخليــة وخارجيــة للتواصــل والتطويــر المهنــي للموظفــات
فــي الشــركة .وتمــت دعــوة أكثــر مــن  22ســيدة مــن القيــادات فــي مختلــف
أنحــاء العالــم للمشــاركة فــي مؤتمــر «إكســري الســقف المســي الســماء»
المخصــص للقيــادة والتطويــر المهنــي للنســاء .إضافــة إلــى ذلــك ،نجحنــا

كمــا ســاهم الفريــق فــي تعزيــز االمتثــال القانونــي ضمــن إدارة المــوارد
البشــرية ،حيــث ّ
شــكل بحــد ذاتــه مركــز خبــرات حــول المســائل القانونيــة
المتعلقــة بالتوظيــف ،وضمــان إدارة هــذه المســائل علــى نحــو يوفــر الحمايــة
لمصالــح جميــع األطــراف فــي الشــركة.

٤٦

السنــوي
التقــريـر 2020
وتمثلــت إحــدى اإلجــراءات األساســية المتعلقــة بهــذه العمليــة فــي تعزيــز
أوجــه االنســجام والتحســين للسياســات الرئيســة المتبعــة حاليـ ًا فــي الشــركة.
ونجــح الفريــق بتحســين وإعــادة إطــاق السياســات العالميــة لتحقيــق
مســتويات أفضــل مــن االنســجام وتوحيــد الممارســات واإلجــراءات علــى
المســتوى المحلــي .وشــملت السياســات التــي تمــت إعــادة إطالقهــا مــا يلــي:

سياسة التوظيف

سياسة التدريب

توفير إطار عمل لتوظيف واختيار
الموظفين والتواصل بشأن المبادئ
التوجيهية الخاصة بالتنقالت الداخلية
للكفاءات ،وتعزيز التزامنا بتساوي
الفرص.

تحديد الفلسفة التي نتبعها لتدريب
الموظفين وتطوير مهاراتهم
بهدف ضمان مشاركة الموظفين
جميعهم في عمليات تدريب
هيكلت هيكلة صحيحة

سياسة الشكاوى

تمكين موظفي أرامكس

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.

ضمان حصول الموظفين على الدعم
والفرص لتمكينهم من تحقيق
مستويات مالئمة من األداء في
العمل والحفاظ عليها.

ومــع ظهــور أزمــة كوفيــد ،19-لعــب هــذا المركــز دور ًا رئيســ ًا فــي دعــم
قياداتنــا وتمكينهــا مــن بنــاء الثقــة مــن خــال أخبــار وتحديثــات منتظمــة
حــول األعمــال والمؤسســة .وتمثــل الشــفافية عنصــر ًا أساســي ًا لتحقيــق
الثقــة بالقيــادة ،حيــث تتــاح للموظفيــن فرصــة االطــاع علــى األمــور التــي
تحــدث فــي المؤسســة .وتــم تعزيــز هــذا التوجــه مــن خــال توفيــر أنشــطة
تواصــل جديــدة لتحفيــز إجــراء حــوارات حقيقيــة ،ودعــم التآلــف والمرونــة
داخــل الشــركة .كمــا قــاد مدراؤنــا اإلقليميــون جلســات تواصــل مــع الفــرق
إلطالعهــم علــى أحــدث المســتجدات ذات الصلــة علــى المســتوى اإلقليمــي،
وتعزيــز توجهــات الشــركة وقيمهــا.
2-404 ,8-102

ولضمــان توعيــة موظفينــا بشــأن سياســات المــوارد البشــرية ،وعملهــم
بنزاهــة وعلــى نحــو يتماشــى مــع قيــم أرامكــس؛ أطلقنــا حمــات تواصــل
لتحســين مســتويات التفاعــل والوعــي .وشــمل ذلــك إطــاق حملــة «التقــدم
عبــر المرونــة فــي العمــل» ،باإلضافــة إلــى حملــة #نعم_لالحتــرام
ـاء باليــوم
 ،#YesToRespectالتــي انطلقــت فــي شــهر نوفمبــر  2020احتفـ ً
العالمــي للتســامح .وســلطت هــذه الحملــة الضــوء علــى عــدم تســاهلنا تجــاه
حــاالت المضايقــة والتنمّــر والتمييــز ،وتشــجيع ثقافــة اإلبــاغ عــن اإلســاءات
 Speak Upضمــن المؤسســة.
التواصل الداخلي
فــي عــام  ،2020أطلقــت أرامكــس مركــز خبــرات جديــد للمــوارد البشــرية،
متخصــص بأنشــطة التواصــل الداخليــة ،والــذي لعــب دور ًا محوري ـ ًا فــي تعزيــز
الثقــة والشــفافية ،ودعــم مســيرة تطويــر عملنــا .وتمحــور تركيــز هــذا
المركــز علــى تعزيــز ثقافــة التواصــل والمشــاركة لتحقيــق أهــداف األعمــال
بمــا ينســجم مــع رؤيــة ورســالة واســتراتيجية أرامكــس.

ﺖمﻂﺋ
#ﻇﺳﻃ_لﻘﺖﺎرام
تﺞاﻄﻈاً #YesToRespect
ﻄع الﻐﻌم الﺳالمﻎ لﻂﺎساﻄح

عمل
teamساعات
في طلب
هل ترغب
Promote
building
without
 riskingعن بعد؟
yourأو بالعمل
مرنة
health and safety

Catch up over virtual
coffee breaks

#ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

 -١تأكد من أنك مؤهل
 -٢ناقش الطلب مع مديرك المباشر
مع مراعاة المالحظات،
 -٣أرسل طلبك من خالل نظام
SuccessFactors
 -٤تأكد من اتباع اإلرشادات الواردة
Create opportunities
Conduct virtual
سياسة العمل المرنة
for virtual get-togethers
فيbrainstorm
sessions
واألسئلة الشائعة للموظفين

#ResponseAbility

وتــدرك فــرق العمــل الحاجــة إلــى إنشــاء ثقافــة مشــاركة وتحفيــز .واســتناد ًا
إلــى المالحظــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن اســتبيان مؤشــر الصحــة
المؤسســية ،قــام مركــز خبــرات المــوارد البشــرية بتطويــر وإطــاق أجنــدة
للتفاعــل والتواصــل تــم تصميمهــا خصيصــ ًا لتقديــم رؤيــة شــاملة إلدارة
المــوارد البشــرية ،وتحقيــق التميــز فــي تنفيــذ مبادراتنــا الخاصــة بالتواصــل
علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي.
وأخيــر ًا ،قــام الفريــق فــي عــام  2020بتوســيع نطــاق وركباليــس مــن
فيســبوك ،منصتنــا الخاصــة بالتواصــل العالمــي ،بهــدف تعزيــز ثقافــة أرامكس
الخاصــة باالرتقــاء بســوية األداء .وســتقدم منصــة وركباليــس منصـ ً
ـة موحــدة
ألنشــطة التواصــل المتصلــة بهــدف دعــم رؤيــة أرامكــس واســتراتيجيتها،
ونشــر رســائل متســقة ،وإزالــة معوقــات التواصــل بيــن األقســام المختلفــة،
وإتاحــة ســهولة الوصــول وتوافــر المعلومــات لجميــع أعضــاء الفريــق
اإلدارييــن والميدانييــن الذيــن يزيــد عددهــم علــى  16ألــف موظــف.
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تفخــر أرامكــس بالتزامهــا الــذي يمتــد  40عام ـاً فــي مجــال االســتدامة ،ويتــم توســيع نطاقــه مــن خــال األنشــطة المدمجــة
والمتكاملــة ،إضافــة إلــى أنشــطة التعــاون الخارجــي ،والشــراكات ،والمبــادرات.

االستـدامـة

تمتــاز االســتدامة فــي أرامكــس بطابعهــا الشــامل والقائــم علــى التطلعــات المســتقبلية ،مــا يمثــل منهجيــة تتيــح لنــا مواصلــة قيــاس وتقييــم أدائنــا
مقابــل أهــداف واضحــة قمنــا بتحديدهــا علــى المســتويين المتوســط والطويــل .وفــي هــذا اإلطــار ،نقــوم باعتمــاد نمــوذج الشــراكة واالســتثمار مقارنـ ً
ـة
بالنهــج الخيــري ،مــا يعــزز مســتويات االســتمرارية والشــفافية فــي عالقاتنــا المجتمعيــة.
تتماشــى اســتراتيجيتنا ( )Delivering Goodمــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ورؤى واســتراتيجيات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
لألعــوام  2021و  2025و  2030و  2050و .2071
وإلــى جانــب التزاماتنــا وإنجازاتنــا المتميــزة فــي عملياتنــا ،يوضــح هــذا القســم الركائــز األساســية والمنهجيــة المتبعــة لتحقيــق االســتدامة وحمايــة
البيئــة ،إضافــة إلــى مشــاركة مجموعــة مــن أهــم مبادراتنــا وشــراكاتنا.
فــي عــام  ،2020قمنــا بزيــادة قاعــدة المســتفيدين بنســبة  %200لتصــل إلــى  356,419مســتفيدًا ،يتألفــون مــن أفــراد المجتمــع والطــاب والشــباب
واألطفــال فــي  40دولــة .وهــذا يُترجــم إلــى تغطيــة اســتدامة بنســبة .٪94
Sustainability coverage map

وتمتاز االستدامة في
أرامكس بخمس صفات
رئيسية هي:
شاملة
مؤثرة
تركز على أصحاب
المصلحة
حيوية
استباقية
وتوفــر منهجيتنــا حمايــة اســتباقية لألنــواع الســتة لــرأس مــال الشــركة وهــي )1( :رأس المــال الطبيعــي )2( ،رأس المــال البشــري )3( ،ورأس المــال
االجتماعــي القائــم علــى العالقــات )4( ،ورأس المــال االصطناعــي )5( ،ورأس المــال الفكــري )6( ،ورأس المــال المــادي .تمكننــا الرقابــة الصارمــة
لعملياتنــا مــن فهــم تأثيــر عملياتنــا وإدارتهــا علــى تدفــق أنــواع رأس المــال المذكــورة أعــاه والمــوارد المرتبطــة بهــا وتفاعلهــا مــع األنظمــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ككل.
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نحــرص علــى اســتحداث حلــول لالســتدامة ذات مقاييــس زمنيــة ومكانيــة مختلفــة ،تتجــاوز
األوقــات الحاليــة ،والحــدود الجغرافيــة».
راجي حتر ،الرئيس التنفيذي لشؤون االستدامة

برنامج المواطن النشيط في أرامكس

البحوث
وجمع
المعلومات

يمثــل موظفونــا المحــور الرئيــس لرؤيتنــا وأهدافنــا الخاصــة باالســتدامة .ونحــرص علــى تعزيــز مشــاركة موظفينــا فــي مبادراتنــا ،وتشــجيعهم ودعمهــم للبــدء أو االنضمام
إلــى المشــاريع القائمــة أو الشــراكات مــن خــال برنامــج المواطــن النشــيط فــي أرامكــس ،والــذي يتيــح للموظفيــن فرصــة المشــاركة فيمــا يصــل إلــى  4ســاعات شــهري ًا مــن
األنشــطة التطوعيــة خــال أســبوع العمــل.

أركان االستدامة
استشارة أصحاب
المصلحة وتقييم
االحتياجات

الشراكات

رأس المال
المادي

رأس المال
االجتماعي القائم
على العالقات

رأس المال
البشري

رأس المال
الفكري

أرباح بنسبة  %0.9قبل
احتساب الضرائب

أكثر من  80شريك

برنامج المواطن النشيط
في أرامكس

السياسات واإلجراءات

gnidliub maet etomorP
ruoy gniksir tuohtiw
ytefas dna htlaeh

نوظــف رأس مالنــا الفكــري
والبشــري والمــادي؛ لدعــم
الشبــــاب ورواد األعمـــال
والمبــادرات البيئيــة فــي
إطــار اســتراتيجيتنا العالميــة
لالستــــــــــدامة ،وبالتالــي
زيــادة القيمــة المشــتركة
فــي رأس المــال الطبيعــي
والبشــــــــري واالجتماعــي
القائــــــم علــى العالقــات
للمجتمـــــع ككل .ونؤمــن
أن هــذه القيــم ســتتضاعف
عــدة مــرات ،وتســهم فــي
تعزيــز التنميــة المجتمعيــة.

seitinutroppo etaerC
srehtegot-teg lautriv rof

lautriv tcudnoC
snoisses mrotsniarb

lautriv revo pu hctaC
skaerb eeffoc

ytilibAesnopseR#

االستدامة في أرامكس

التنفيذ

تعليم وتمكين الشباب

قياس
ومراجعة
التأثيرات

ريادة األعمال

تعليم وتمكين الشباب

 356,419مستفيد 40 ،دولة %94 ،من العمليات ذات البرامج النشطة
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goal to improve
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and and
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our culture and values that strive to build and protect
human rights. This includes the ability to implement our strategy, and the motivations of our people to improving our
customers, employees, suppliers, partners, community members, and other stakeholders.
services along with their ability to lead, manage, and collaborate in delivering value to stakeholders
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 تعاونــت أرامكــس مــع، والتــي أعاقــت وصــول الكثيــر مــن العائــات إلــى األغذيــة واإلمــدادات الضروريــة األخــرى19-اإلغــاق المرتبطــة بأزمــة كوفيــد
٢٥٠٠٠٠
.منظمــات مختلفــة لتقديــم األغذيــة واألدويــة وغيرهــا مــن اإلمــدادات

الموردون

Social and
Relationship
Natural
تقديم الحزم الغذائية
وتوصيلها

الشركاء

١٥٠٠٠٠

Key partnerships and relationships established with the community, stakeholders and other
١٠٠٠٠٠relevant networks with the
All renewable and non-renewable environmental resources that provide goods and services supporting current and
goal to improve well-being and share information. This include our culture and values that٥٠٠٠٠
strive to build and protect
future prosperity.
customers, employees, suppliers, partners, community members, and other stakeholders.
٠

توزيع األدوية

 وزارات،رواد التنمية
،التنمية االجتماعية
وسالسل متاجر
السوبر ماركت
 جمعية يلو،الكبرى
 سو،هاوس جي ناس
سيد تشاريتي هومز

المعدات الطبية

مركز الحسين
 فزعة شباب،للسرطان
،)(منظمة مجتمعية
 وزارات،األونروا
الصحة

5000 جمع ونقل
عينة طبية

،منظمة اليونيسف
مستشفى جروت شور

،منظمة اليونيسيف
 تيد إكس،روماكيتا
كواال المبور

 كمامة طبية400 توصيل
 الف وحدة من100,000و
مستلزمات النظافة إلى أطفال
 ألف طفل في22المدارس و
. أسرة250دور الرعاية و
 لتر من المعقمات500 توصيل

، مستشفى255
 أسرة5000

 واصلــت أرامكــس تقييــم وضــع األزمــة لضمــان قدرتهــا علــى توفيــر الدعــم للمجتمعــات فــي جميع،2021  ومــع انتقالنــا إلــى عــام2020 خــال عــام
.ً فضـاً عــن الحفــاظ علــى أفضــل مســتويات الصحــة والســامة لــدى موظفيهــا وعمالئهــا ومجتمعهــا عموما،أنحــاء العالــم
 وحرصــوا علــى تفاعلهــم، والذيــن جســدوا معانــي المواطنــة النشــيطة،ولــم تكــن هــذه األنشــطة اإلغاثيــة ممكنــة لــوال تفانــي موظفــي الشــركة
. مــع مواصلــة اتباعهــم لتدابيــر الســامة الالزمــة،مــع مجتمعاتهــم المتأثــرة باألزمــة
٥١

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

All renewable and non-renewable environmental resources that provide goods and services
current
علىsupporting
ـك فإننــا نحــرص
 ولذلـ،ــيةand
ننظــر إلــى مجتمعاتنــا بوصفهــا جهــات معنيــة أساس
future prosperity.

 فرد3500 أكثر من

حوالي
 أسرة4400

مستلزمات النظافة والتعقيم

تفعيل مشاركة المجتمع

Natural

المستفيدون

٢٠٠٠٠٠

 أو مشــروع يتمحــور حــول المجتمــع الذي، أو نشــاط تعاونــي،ضمــان أن كل مبــادرة
 أو عبــر، ســواء مــن خــال مفهــوم المواطنــة النشــيطة لموظفينــا،يتــم فيــه
. حيــث يبقــى المجتمــع دائمـ ًا فــي مقدمــة أولوياتنــا،ركائزنــا الثــاث األساســية

2020من
Community
أنشطة
المستفيدون
Engagement
مشاركة المجتمع في عام
beneficiaries
2020

82,775 community members

(families,
women,
and82,775
men)
المجتمع
أعضاء
شخصا من
222,085
children
)والرجال
،والنساء
،(العائالت
 طفال222,085
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الجهود اإلغاثية في بيروت

Promote team building
لألزمــة ،شــهد
 riskingالخطيــرة
التداعيــات المرضيــة
إضافــة إلــى
without
your
عــام  2020حــدوث انفجــار مأســاوي فــي العاصمــة
health and safety
اللبنانيــة أدى إلــى دمــار واســع فــي المدينــة .وبعدهــا
مــن أهــم المناطــق بالنســبة لعملياتنــا ،حرصنــا علــى أن
نكــون فــي طليعــة مقدمــي الجهــود اإلغاثيــة ،مــع ضمــان
ســامة موظفينــا ،وإدارة عملياتنــا التشــغيلية وفــق أرقــى
مســتويات الكفــاءة.
وتعاونــا مــع مجلــس األعمــال اللبنانــي فــي أبوظبــي لنقــل
Create opportunities
Conduct
الزجــاجvirtual ،
Catch
ـتخدامها
ـاب خشــبي السـ
و 1000بـ
overمـupـن
virtualــن
 150ط
for virtual get-togethers
brainstorm sessions
coffee breaks
فــي عمليــات ترميــم حوالــي  1000منــزل فــي بيــروت.
وزودنــا منظمــة اليونيســيف بـــ  5أطنــان مــن اللفافــات
البالســتيكية لتغطيــة المبانــي المتضــررة؛

ونعمــل علــى تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة فــي جميــع المناطــق التــي نعمــل فيهــا  ،ويتــم دعــم معظــم هــذه األنشــطة من خــال مبــادرة المواطن
النشــيط فــي أرامكــس .ويشــمل تعاوننــا مــع المجتمعــات االســتفادة مــن شــبكتنا وخبراتنــا وخدماتنــا اللوجســتية وقدراتنــا فــي مجــال الشــحن لتوفيــر
ـس الحاجــة لــه .وخــال عــام  ،2020تعاونــا مــع مختلــف المنظمــات التــي كانــت تحتــاج إلــى الدعــم اللوجســتي بهــدف
الدعــم إلــى مــن هــم فــي أمـ ّ
الوصــول إلــى المحتاجيــن مــن العائــات واألفــراد .وفيمــا يلــي عــدد مــن أهــم األمثلــة عــن مشــاركتنا المجتمعيــة خــال عــام :2020
بنوك المالبس في مصر  -آخر المستجدات
خــال عــام  ،2020واصلنــا تعزيــز شــراكتنا مــع بنــك الكســاء المصــري ،وهــو منظمــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة تهــدف إلــى توفيــر الغطــاء والمالبــس
لجميــع المحتاجيــن فــي جميــع أرجــاء مصــر  .وبموجــب هــذه الشــراكة ،أقامــت أرامكــس نقــاط تبــرع ضمــن إطــار تبرعاتهــا الخيريــة المختلفــة ،وتــم جمــع
 15ألــف قطعــة مــن المالبــس ،ومثلهــا مــن األحذيــة والحقائــب والمنســوجات المنزليــة.
كمــا تبرعــت أرامكــس باســتخدام  36مركبــة مــن شــاحناتها لنقــل المالبــس التــي تــم التبــرع بهــا إلــى المجتمعــات فــي مدينتــي بــور ســعيد ومحافظــة
جنــوب ســيناء.
(يمكن االطالع على هذه الشراكة في تقريرنا لعام )2019
أمثلة من جنوب أفريقيا

أوبريشن سمايل

الدعم اللوجستي

+

التبرعات النقدية للعمليات

#ResponseAbility

كمــا عملنــا علــى تســهيل اســتئجار طائــرة نقــل تتســع
إلــى  15طنــاً ،و 24حاويــة تحمــل مســاعدات غذائيــة
ودوائيــة مــن قبــرص إلــى  4منظمــات غيــر حكوميــة إلــى
لبنــان لتزويــد المجتمعــات المتضــررة باألغذيــة لقــد دخلنــا
أيضــا فــي شــراكة مــع Studio Republic of Lebanese
ً
 Leagueللســيدات فــي األعمــال التجاريــة لتوفيــر  1طــن
مــن الطعــام و األدويــة.
عــاوة علــى ذلــك  ،أطلقــت أرامكــس حملــة تبــرع مــع
موظفينــا  ،وتمكنــا مــن جمــع أكثــر مــن 65000
دوالر أمريكــي تســتلمها الشــركة  ،وتحــول المبلــغ إلــى
موظفينــا فــي لبنــان ليكونــوا قادريــن علــى إدارة تأثيــر
الكارثــة.
تجســد هــذه األنشــطة المواطنــة النشــطة لموظفــي
أرامكــس الذيــن تصرفــوا بشــكل اســتباقي ومبتكــر
اســتجابة لألزمــة .باإلضافــة إلــى مــا ورد أعــاه  ،علــى مــدار
عطــات نهايــة األســبوع  ،تمكــن موظفونــا أفــراد البريــد
مــن اســتخدام مركبــات أرامكــس لتوصيــل صناديــق الطعــام
للعائــات والعائــات فــي المناطــق المتضــررة
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سول تو سول

الدعم اللوجستي

+

تبرعات نقدية لشراء أحذية مدرسية

ريز أوف هوب

الدعم اللوجستي

+

الدعم المالي لألسر

ريز أوف هوب

الدعم اللوجستي

أمثلة من المغرب
فــي عــام  ،2020أبرمــت أرامكــس شــراكة مــع جونــاس ،وهــي جمعيــة خيريــة شــبابية مخصصــة للفئــات الشــابة مــن الطبقــة العاملــة فــي أحيــاء الــدار
البيضــاء ،بهــدف توظيــف األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والعمــل اإلنســاني لمكافحــة حــاالت اإلقصــاء ،والعنــف ،والنبــذ ،والبطالــة ،ومخاطــر التجنيــد،
والتطــرف بيــن الفئــات الشــابة .ونتيجــة لظهــور أزمــة كوفيــد ،19-فقــد تعيــن علينــا تعديــل أنشــطتنا المُجدولــة ،والتعــاون مــع الجمعيــة بــد ًال مــن ذلــك
علــى توزيــع األغذيــة واإلمــدادات للمشــردين فــي مدينــة الــدار البيضــاء لتصــل إلــى أكثــر مــن  100شــخص مــن خــال نشــاطين مختلفيــن.
٥٢
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The pool of funds that is: ava
financing or generated throug
The pool of funds that is: ava
financing
orfunds
generated
throu
The
pool of
that is:
ava
financing or generated throug

Financial
Financial
Financial

تعليم وتمكين الشباب
تأثيــرات إيجابيــة واســعة
بقــدرة الشــباب علــى إحــداث
تؤمــن أرامكــس
Manufactured
Manufactured physical object
تزويدهــم بــاألدوات
مجتمعاتهــم والعالــم مــن حولهــم إذا تــم
 infrastruفــي
vehicles, equipment,
Manufactured
Manufactured physical objec
المحــوري الــذي يلعبــه
المناســبة .وشــهدنا مــرار ًا الــدور
والوســائل
Manufactured
vehicles,
equipment,
infrastr
Manufactured physical
objec
تمكينهــم فــي دعــم التعليــم ،ومكافحــة التغيــر المناخــي،
عنــد
 infrastrالشــباب
vehicles,
equipment,
وتعزيــز حقــوق اإلنســان .وانطالقـ ًا مــن ذلــك ،فإننــا نواصــل االســتثمار فــي
الشــباب ونشــهد تحقيقهــم لنتائــج ضخمــة.
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Our organizational and tacit
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The competencies, capabilitie
support for our governance fr
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Intellectual
Intellectual
Intellectual
Human
Human
Human

Youth15,007
Education
Social and 15,007
مستفيدين
partnerships
Relationship
جهودKeyتعليم
 and relationمن
and Empowerment
الشباب Social and
to improve well-being an
goalفي عام 2020
وتمكينهم
Social
and beneficiaries
Key
partnerships and relation
Relationship
including
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to improve well-being
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Keyمتدربين
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Relationship 110 interns
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2020 and relation

customers,
employees,
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معالجة االنقطاعات الناجمة عن أزمة كوفيد19-
في التعليم
Natural
All renewable and non-renewa
الواســعة ألزمــة
الســلبية
التأثيــرات
مــدى
أحــد
علــى
ال يخفــى
future prosperity.
Natural
All renewable and non-renew
ســيما بالنســبة
وال
والتعليــم،
التربيــة
قطــاع
علــى
كوفيــد19-
Natural
future
prosperity.
All
renewable
and non-renew
لديهــم وصــول محــدود إلــى الحواســيب المحمولــة
prosperity.ــن
للطــاب الذي
future
والتكنولوجيــا الضروريــة ألنمــاط التعليــم االفتراضيــة .وانطالقـ ًا مــن
إدراكهــا لهــذه التحديــات التــي تواجــه الشــباب ،تعاونــت أرامكــس
مــع مبــادرة العطــاء الرقمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية
لتوزيــع أجهــزة رقميــة علــى  15ألــف طالــب بهــدف إتاحــة وصولهــم
إلــى أنمــاط التعليــم اإللكترونــي.

رواد التنمية

اســتفاد  426شــاب ًا مــن المنــح الدراســية فــي مراكــز األردن ولبنــان
وفلســطين ومصــر المجتمعيــة الســتة لمؤسســة رواد التنميــة فــي عــام
 ،2020وشــاركوا فــي أكثــر مــن  34,210ســاعة عمــل فــي خدمــة
المجتمــع ،مــن خــال برامــج التطــوع والدعــم المختلفــة التــي تنظمهــا
المؤسســة ،فضــ ً
ا عــن مختلــف المســارات ،والمشــاريع ،والمبــادرات،
والشــراكات.
وشــهد هــذا العــام أيضــ ًا تخريــج  134شــاب ًا بعــد اســتكمال تعليمهــم
( 40فــي األردن ،و 11فــي فلســطين ،و 13فــي لبنــان ،و 70فــي مصــر).

ونجحــت رواد التنميــة ،التــي احتفــت في عــام  2020بمــرور 15
عام ـ ًا علــى تأسيســها ،بتمكيــن  1279شــاب ًا فــي شــرق عمّــان
 /جبــل النظيــف والطفيلــة والبيضــاء فــي األدن؛ و 235شــاب ًا
فــي قــرى بُــدرس وشــقبة ونيليــن وقبيــة وديــر قديــس فــي
فلســطين؛ و 306شــباب فــي طرابلــس فــي لبنــان؛ و 412شــاب ًا
فــي عزبــة خيــر اهلل فــي مصــر ،ليصــل العــدد اإلجمالــي إلــى
 2232شــاب ًا اســتفادوا مــن المســيرة التعليميــة التــي توفرهــا
المؤسســة ،ونجحــوا ببلــوغ كامــل إمكاناتهــم ليصبحــوا
بدورهــم أعضــاء فاعليــن فــي مســيرة تطــور مجتمعاتهــم،
فضــ ً
ا عــن إتاحــة وصولهــم إلــى المنــح الدراســية فــي
الجامعــات والكليــات والمراكــز المهنيــة التعليميــة اســتعداد ًا
لدخــول ســوق العمــل.
وبالتــوازي مــع مســار العمــل التطوعــي وخدمــة المجتمــع،
تنفــذ مؤسســة رواد التنميــة برنامج ـ ًا إلثــراء الجانــب الثقافــي
يركــز علــى الحــوار والصحــة والعافيــة ومهــارات األعمــال ،ممــا
يعــزز مــن مهــارات التفكيــر النقــدي واالنفتــاح واحتــرام التنــوع
والتعدديــة ،والتــي تهــدف بمجموعهــا إلــى إعــداد الشــباب
لدخــول ســوق العمــل.

الشراكة مع إنجاز

نرتبــط بشــراكة طويلــة األمــد مــع إنجــاز ،وهــي مؤسســة غيــر
ربحيــة تركــز علــى الشــباب وتطويــر مهاراتهــم فــي مجــال التعليــم
المالــي والمهــارات الحياتيــة ،وريــادة األعمــال والتوظيــف .ومــن
خــال هــذه الشــراكة متعــددة األوجــه ،يشــارك موظفونــا فــي
أنشــطة تطوعيــة لتوجيــه وتدريــب الشــباب علــى مختلــف المهــارات
ذات الصلــة بالتوظيــف وريــادة األعمــال .فــي عــام  ،2020واصلــت
أرامكــس الكويــت اســتضافة وتوجيــه  50طالبــة مــن خــال برنامــج
رواد األعمــال الشــباب فــي األكاديميــة األمريكيــة للبنــات فــي
الكويــت.
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وبعــد الصدمــة القويــة التــي تلقاهــا العالــم نتيجــة ألزمــة كوفيــد،19-
تأثــرت الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمواطنيــن فــي المناطــق
المهمشــة التــي تعمــل فيهــا رواد التنميــة بشــكل شــديد .وشــملت
القضايــا الرئيســة التــي حاولــت المؤسســة معالجتهــا خــال هــذه األزمــة
انعــدام األمــن الغذائــي ،والوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة ،وضعــف البنيــة
التحتيــة الرقميــة.

وفــي إطــار جهودهــا لالســتجابة لألزمــة ،أطلقــت مؤسســة رواد التنميــة
عــدة حمــات إغاثيــة شــملت حملــة جيــرة المخصصــة لألحيــاء بقيــادة
شــباب وشــابات فــي  7مناطــق ،و 18حي ـ ًا فــي شــرق عمّــان ،إلــى جانــب
إطــاق حملــة بيــوت أهالينــا والتــي تركــز علــى العائــات فــي مجتمــع
المؤسســة فــي منطقــة شــرق عمــان وجبــل النظيــف لدعــم العائــات التــي
تأثــرت بشــدة بالتداعيــات االقتصاديــة لألزمــة ،وخاصــة العمــال اليومييــن.
ونجحــت المؤسســة مــن خــال الحملتيــن بالوصــول إلــى  9766مواطنــا
فــي  1792عائلــة ( 4266مواطنــا فــي حملــة جيــرة ،و 5500مواطــن
فــي حملــة بيــوت أهالينــا).
وعلــى صعيــد الدعــم البشــري ،أطلقــت المؤسســة مكتبــة رواد التنميــة
الرقميــة لتكــون عنصــر ًا يســهم فــي ردم الهــوة الرقميــة فــي
المجتمعــات المهمشــة مــن خــال تعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة ،وزيــادة
الوصــول إلــى المعرفــة وأدوات التعلــم الرقميــة؛ بالتزامــن مــع توفيــر
أجهــزة ومعــدات وأدوات رقميــة عبــر نظــام مخصــص لالقتــراض.
وفــي عــام  ،2020شــارك  125شــاب ًا فــي األردن فــي برنامــج عمــل يهدف
لدعــم وتعزيــز تجــارب تعلــم الشــباب  ،علــى الرغــم مــن حالــة اإلغــاق التي
فرضتهــا الحكومــة نتيجــة ألزمــة كوفيــد .19-وفــي إطــار برنامج الشــباب
فــي األردنّ ،
نظمــت رواد التنميــة  5جلســات دعــم ســاعدت الشــباب علــى
اكتســاب مهــارات األعمــال مــن خــال التدريــب علــى أخالقيــات العمــل،
وإعــداد الســير الذاتيــة ،ومقابــات العمــل؛ باإلضافة إلــى إدارة المشــاريع،
والــذكاء العاطفــي ،وقانــون العمــل ،والتوجيــه المهنــي .ويتولــى قــادة
مــن شــركة أرامكــس والمؤسســات األخــرى الشــريكة تنظيــم جميــع تلــك
الفعاليــات وإدارتهــا.
أمــا بالنســبة لبرنامــج الطفــل ،فقــد شــارك  599طفــ ً
ا فــي األنشــطة
المختلفــة للمكتبــة ،مثــل جلســات الدعــم األكاديمــي وأدب الطفــل
والفــن اإلبداعــي ،والنــوادي الصيفيــة والشــتوية.
ونجــح البرنامــج بالوصــول إلــى  1389طالبــ ًا فــي مــدارس األحيــاء
المجــاورة مــن خــال تنفيــذ األنشــطة الداعمــة مثــل جلســات الفــن
اإلبداعــي وأدب الطفــل.
وفــي إطــار الدعــم النفســي المبرمــج ،تواصلنــا مــع  98مــن اليافعيــن
الــذي يعيــدون صفوفهــم و 132مــن اليافعيــن مــن خــال األنشــطة
المدرســية .واســتفادت الفئــة األولــى مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى
تزويدهــم ببيئــة صحيــة وآمنــة لتعزيــز وعيهــم تجــاه أنفســهم وتجــاه
اآلخريــن ،فضــ ً
ا عــن توجيههــم إلــى أفضــل الطــرق للتعامــل معهــم،
وتشــجيعهم علــى أن يصبحــوا قــادة فــي مجتمعاتهــم المحليــة.

٥٣

السنــوي
التقــريـر 2020
وفــي عــام ّ ،2020
وفــرت المكونــات المختلفــة للبرنامــج المجتمعــي
الدعــم إلــى  515عائلــة .وبفضــل جهــود رواد التنميــة فــي مدينــة
الطفيلــة ،اســتفاد  16شــاب ًا مــن صنــدوق دعــم المنــح الدراســية للشــباب،
وســاهموا فــي أكثــر مــن  3062ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة لدعــم
برامــج المؤسســة المختلفــة.
وفــي إطــار برنامــج الطفــل ،اســتفاد  80طفــ ً
ا مــن جلســات الدعــم
األكاديميــة التــي تغطــي  8مســتويات مختلفــة فــي مــواد العلــوم
والرياضيــات واللغتيــن اإلنجليزيّــة والعربيــة ،ونجــح البرنامــج بالوصــول
إلــى  877طالــب فــي مــدارس األحيــاء المجــاورة مــن خــال تنفيــذ
األنشــطة الداعمــة مثــل جلســات الفــن اإلبداعــي وأدب الطفــل.

وفــي إطــار مشــروع مبــادرون ،شــهد عــام  2020اختيــار  60شــركة
اجتماعيــة ومبــادرة اجتماعيــة لريــادة األعمــال ،والتــي شــاركت فــي
برنامــج لبنــاء القــدرات ،باإلضافــة إلــى تزويدهــا بالمنــح الماليــة ،وبرنامــج
توجيهــي يهــدف إلــى تزويــد كل واحــدة مــن الشــركات االجتماعيــة
بالتوجيــه والتدريــب الــازم.
ومــن خــال تعاونهــا مــع منظمــة المجتمــع المفتــوح ،أطلقــت رواد
التنميــة «مشــروع تمكيــن المجتمــع» .ونجــح المشــروع فــي تعييــن 15
شــركة داعمــة للمجتمــع ،وتعزيــز قدراتهــا المتعلقــة بالتوعيــة ،ونشــر
المعرفــة ،والمتابعــة ،والمشــورة ،والتوثيــق ،واإلحالــة إلــى مــزودي
الخدمــات فــي مجــال إســاءة معاملــة األطفــال وأفــراد العائلــة.

وتركــز رواد التنميــة فــي األردن علــى أربعــة مســارات رئيســة فيمــا يتعلــق
بالمشــاريع تشــمل :الحمايــة االجتماعيــة والثقافيــة ،وريــادة األعمــال،
واالســتعداد لســوق العمــل ،ودعــم منهجيــات عمــل المؤسســة.

ومــن خــال هــذا المشــروع ،نجحــت رواد التنميــة فــي تصميــم وإطــاق
حملــة ســراج بقيــادة الشــركات الداعمــة للمجتمــع بهــدف تعزيــز
ممارســات الحمايــة المجتمعيــة ،والتــي ّ
وثقــت  58حالــة إســاءة معاملــة
لألطفــال وباقــي أفــراد العائلــة .ونظمــت الشــركات الداعمــة للمجتمــع
 338جلســة تدريبيــة وتوعويــة أســبوعية شــملت  283شــخص ًا مــن
أعضــاء المجتمــع ،وغطــت مجموعــة مــن المواضيــع التــي شــملت
تنظيــم المجتمــع ،والتمكيــن القانونــي ،والدعــم النفســي واالجتماعــي،
والفنــون ،والمســرح.

وواصــل مشــروع روابــط أنشــطته عبــر اإلنترنــت فــي عــام ،2020
وشــكل المنتــدى الوطنــي فــي األردن والــذي أقيــم عبــر اإلنترنــت
حــول التمييــز ضــد النســاء بعنــوان« :إلــى متــى» أحــد األنشــطة
الرئيســة للمشــروع ،والــذي أقيــم عبــر تطبيــق زوم  ،Zoomوجمــع
تحــت مظلتــه أكثــر مــن  100ناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان
وحقــوق المــرأة ،وعــدد مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي مجــال
االســتدامة واألعمــال فــي مجموعــة مــن المؤسســات العالميــة
ومؤسســات القطــاع العــام .وســلط المنتــدى الضــوء علــى أهميــة
مشــاركة الشــباب فــي الجهــود الراميــة إلحــداث تغييــر اجتماعــي
وتنظيــم أنشــطة مجتمعيــة مــن خــال نمــوذج عمــل رواد التنميــة
ومســيرة مشــروع روابــط .كمــا يعمــل فريــق روابــط علــى إعــداد
دليــل إرشــادي جديــد ليســتخدمه كمرجــع فــي تصميــم وتنفيــذ
وتقييــم المبــادرات التــي يقودهــا الشــباب .وعــدل الدليــل ليالئــم
بيئــة عمــل رواد التنميــة ومنهجيتهــا القائمــة علــى الشــباب.

كمــا تــم إنجــاز أنشــطة القيــاس والتوعيــة والمشــاركة فــي السياســات
لتســريع الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة عمالــة األطفــال والعمالــة
القســرية ،ونجــح المشــروع فــي تحقيــق أهدافــه المحــددة وأهمهــا
حمايــة  300طفــل ،وإخــراج  100طفــل منهــم مــن ســوق العمــل.
وســاهمت مؤسســة رواد التنميــة فــي حمايــة  513طفــ ً
ا مــن دخــول
ســوق العمــل عبــر تزويدهــم بالدعــم النفســي وآليــات الدعــم األخــرى
الراميــة لتطويــر مهــارات البقــاء .ونجحــت المؤسســة أيض ـ ًا بإخــراج 103
أطفــال مــن ســوق العمــل وإعادتهــم إلــى المنظومــة التعليميــة.
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وبفضــل جهــود رواد التنميــة فــي مصــر ،اســتفاد  129شــاب ًا مــن صنــدوق
دعــم المنــح الدراســية للشــباب ،وشــاركوا فــي أكثــر مــن 10760
ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة لدعــم برامــج المؤسســة المختلفــة
ومجتمعهــم .وأطلــق الشــباب المســتفيدون مــن الدعــم  6مبــادرات
ســاهمت بإحــداث تغييــر إيجابــي فــي حيــاة  249مواطنــ ًا.
وضمــن إطــار برنامــج الطفــل ،اســتفاد  103أطفال مــن األنشــطة المختلفة
لبرنامــج تنميــة الطفــل الــذي أطلقــه صنــدوق رواد عزبــة خيــر اهلل؛ كمــا
اســتفاد  81طفــ ً
ا مــن  5جلســات لمحــو األميــة تــم تنظيمهــا بتنســيق
مختلــف يتماشــى مــع تدابيــر التباعــد االجتماعــي.
وفــي إطــار البرنامــج المجتمعــي ،تواصلنــا مــع  581شــخص ًا عبــر برنامــج
دعــم المجتمــع فــي عــام  ،2020واســتفاد أكثــر مــن  270شــخص ًا مــن
خدمــات الحمــات الصحيــة التــي أطلقناهــا فــي المجتمــع.
وبفضــل جهــود رواد التنميــة فــي فلســطين ،اســتفاد  51شــاب ًا مــن
صنــدوق دعــم المنــح الدراســية للشــباب ،وســاهموا فــي أكثــر مــن 4751
ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة لدعــم برامــج المؤسســة المختلفــة،
باإلضافــة إلــى المجتمعــات فــي قــرى بُــدرس ونيليــن وقبيــة وديــر قديس.
كمــا نجحــت مؤسســة رواد التنميــة بالوصــول وتقديــم خدماتهــا إلــى
 1250طفـ ً
ا فــي  5مــدارس حكوميــة ضمــن أحيــاء مجــاورة فــي القــرى،
واســتفاد  422مــن األطفــال المعيديــن لصفوفهــم مــن أنشــطة برنامــج
الطفــل بمــا فــي ذلــك أنشــطة الدعــم األكاديمــي ،وحمــات التوعيــة،
والعــروض المســرحية.

وفــي عــام ّ ،2020
وفــرت المكونــات المختلفــة للبرنامــج المجتمعــي
الدعــم إلــى  120عائلــة .وبفضــل جهــود رواد التنميــة فــي لبنــان ،اســتفاد
 121شــاب ًا خــال عــام  2020مــن صنــدوق دعــم المنــح الدراســية للشــباب،
وســاهموا فــي أكثــر مــن  2262ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة لدعــم
برامــج المؤسســة المختلفــة ومشــاريعها ،إضافــة إلــى دعــم الشــركة
المجتمعيــة مطبــخ «أطايــب طرابلــس» والتــي تشــكل عنصــر ًا أساســي ًا فــي
تطويــر قــدرات المــرأة ضمــن إطــار البرنامــج المجتمعــي.
وبشــكل وســطي ،التــزم  88شــاب ًا بحضــور جلســات دردشــات عبــر اإلنترنــت،
و 9جلســات فعليــة ،والتــي غطــت بمجموعهــا مواضيــع التعليــم،
والتواصــل ،وريــادة األعمــال ،والتكنولوجيــا ،والفنــون ،والتوعيــة.
وفــي إطــار جهــود االســتجابة ألزمــة كوفيــد ،19-ســاهمت رواد
التنميــة فــي لبنــان مــن خــال البرنامــج المجتمعــي فــي توعيــة 64,250
شــخص ًا عبــر الحمــات الصحيــة التــي تضمنــت حمــات توعيــة حــول مــرض
كوفيــد 19-وتوزيــع الكمامــات .واســتفادت  2,031عائلــة مــن توزيــع
الطــرود الغذائيــة مــن خــال مكتــب مســاعدة المجتمــع ،باإلضافــة إلــى
 15شــخص ًا اســتفادوا مــن أنشــطة الطهــي وتحضيــر الوجبــات اليوميــة مــن
مطبــخ «أطايــب طرابلــس».
التدريب المهني
لطالمــا رحّبــت أرامكــس باســتضافة دورات التدريــب المهنــي لطــاب
الجامعــات ضمــن مكاتبهــا بهــدف مســاعدتهم علــى اكتســاب الخبــرات
والمهــارات .وفــي عــام  ،2020واصلنــا برنامجنــا الخــاص بالتدريــب
المهنــي عبــر اســتضافة طــاب مــن جامعــات مختلفــة فــي فرنســا،
والبحريــن ،والصيــن ،وســنغافورة ،والواليــات المتحــدة .وفــي إطــار
االســتجابة ألزمــة كوفيــد ،19-حرصنــا علــى أن يعمــل المتدربــون لدينــا
عــن بعــد مــن منازلهــم حيثمــا أمكــن ،وتزويدهــم بقــدرات الوصــول
الالزمــة لمواصلــة تعليمهــم.
الرياضة
لطالمــا شــكلت الرياضــة إحــدى العناصــر األساســية فــي برامجنــا الخاصــة
بالشــباب والمجتمــع .ولكــن نظــر ًا النتشــار مــرض كوفيــد ،19-تــم إيقــاف
األنشــطة الرياضيــة بشــكل مؤقــت لضمــان ســامة المشــاركين فيهــا،
ولكننــا نأمــل اســتئنافها فــي العــام المقبــل.
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دعم ريادة األعمال

 Maتتجـ ّ
ـذر مبــادئ ريــادة األعمــال عميقـ ًا فــي فلســفة عمــل أرامكــس كونها
Financial
الشــركات المتميــزة علــى صعيــد ريــادة األعمــال؛ ونحــن نــدرك
إحــدى
جيــد ًا دور رواد األعمــال المحلييــن والشــركات الصغيــرة والمتوســطة
فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة اإليجابيــة .ونحــن قــادرون
علــى دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والناشــئة مــن خــال خبرتنــا
الواســعة وقدراتنــا المتميــزة وبنيتنــا التحتيــة ومواردنــا.

Financial
دعمنــا لــرواد األعمــال عبــر االعتمــاد علــى
 Manufacturتوســيع نطــاق
 Intعملنــا علــى
مركــز أعمــال متكامــل لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،مــع
التركيــز علــى تكامــل ذلــك المركــز فــي عملياتنــا .وخــال عــام ،2020
نجحنــا فــي توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن برنامجنــا لدعــم الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة بنســبة  ،%14مــع انضمــام رواد أعمــال وشــركات
صغيــرة ومتوســطة مــن  22دولــة ،منهــا الهنــد والمملكــة العربيــة
العربيــة المتحــدة وجنــوب أفريقيــا.
 Huالســعودية واإلمــارات
Manufactured

الريادة البيئية وجهود التخفيف من ظاهرة التغير المناخي

عملنــا علــى تقييــم التأثيــرات المدمــرة لظاهــرة التغيــر المناخــي علــى
بيئتنــا ومجتمعاتنــا ،والتــي يُضــاف إليهــا زيــادة اســتهالك المــوارد
واســتنفادها وتراكــم النفايــات والتلــوث .وتلعــب الريــادة البيئيــة وجهــود
التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي دور ًا متزايــد األهميــة فــي الحفــاظ
علــى صحــة المجتمعــات لألجيــال القادمــة.
نــدرك فــي أرامكــس أهميــة العلــم ونعمــل جاهديــن علــى الحــد مــن
التهديــدات الناتجــة عــن ظاهــرة التغيــر المناخــي والحاجة التخــاذ إجراءات
للتخفيــف مــن آثارهــا وضمــان حمايــة البيئــة .ونــدرك أيضـ ًا بصفتنــا شــركة
متخصصــة بالخدمــات اللوجســتية والشــحن بأننــا نتســبب بتأثيــرات علــى
البيئــة .ولذلــك ،فإننــا نتخــذ خطــوات اســتباقية لتقييــم وإدارة وتخفيــف
تأثيرنــا ،واالســتثمار فــي تطويــر الحلــول وبنــاء الوعــي والمعرفــة فــي
هــذا الصــدد.

Intellectual

يمكنــك االطــاع علــى معلومــات إضافيــة حــول مركــز دعــم الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة فــي الصفحــة .55 ,32
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لمحــة عــن دعمنــا لــرواد األعمــال
فــي عــام  4,226 ،2020شــركة
Social and
Relationshipــرة ومتوســطة مــن  22دولــة
صغي
Natural

فــي عــام  ،2016حددنــا هدفـاً يتمثــل فــي خفــض
االنبعاثــات بنســبة  %20لــكل شــحنة بحلــول عــام
2020؛ واســتطعنا تخطــي هذا الهــدف حالياً بفضل
اســتثماراتنا الواســعة فــي مجــال تقنيــات الطاقــة
المتجــددة واســتخدام الســيارات الكهربائيــة
وتعزيــز الوعــي بشــأن اســتهالك الطاقــة.

الطاقة المتجددة

اســتكملنا فــي عــام  2017بنــاء ثالثــة مواقــع إلنتــاج الطاقــة الشمســية،
أحدهــا فــي األردن باســتطاعة  1ميجــاوات ســاعي ،وموقعيــن فــي دبــي
بطاقــة إجماليــة تبلــغ  5138ميجــاوات.
ونخطــط فــي عــام  2021إلضافــة مزيــد مــن المواقــع فــي اإلمــارات
واألردن والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر.

المركبات الكهربائية

Natural

2-308 ،4-305 ،3-305 ،2-305 ،1-305 ،2-201 ،15-102 ،12-102 ،9-102

عملــت أرامكــس منــذ عــام  2017علــى اختبــار واعتمــاد الســيارات
الكهربائيــة كبديــل أكثــر اســتدامة ضمــن أســطولها .وحاليــ ًا ،تمتلــك
الشــركة  10شــاحنات كهربائيــة فــي األردن .ونخطــط لمواصلــة االعتمــاد
علــى المركبــات الكهربائيــة فــي أســطولنا ،فــي األردن والمملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر.

عمان ،األردن

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

استطاعة 1
ميجاوات ساعي

استطاعة 7
ميجاوات ساعي

إنتاج 5138
ميجاوات ساعي
في  3سنوات

تالفي انبعاث
 3500طن
من ثاني أكسيد
الكربون

إنتاج 11997
ميجاوات ساعي
في  3سنوات

تالفي انبعاث
 7500طن من
ثاني أكسيد
الكربون

فــي عــام  2021نخطــط إلضافــة المزيــد مــن المواقــع فــي اإلمــارات
واألردن والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر
انبعاثات الكربون*
السنة

2012

2019

2020

النطاق 1

37,100

56,769

59,334

النطاق 2

22,885

42,501

39,326

النطاق 3

456,306

651,747

628,684

الشحن الجوي

374,466

390,745

364,680

الشحن السريع

61,034

233,891

251,438

التنقل **

19,806

26,522

12,430

رحالت األعمال

1,000

589

136

751,018

727,334

إجمالي االنبعاثات

516,291

* الحســاب ً
وفقــا لنمــوذج بروتوكــول  GHGلعــام  ، 2012إصــدار االحتــراق الثابــت ، 4.8
 2014 GWBتقريــر التقييــم الخامــس.
ال تُــدرج انبعاثــات مركبــات الكربــون الهيدروفلوريــة  ،ومركبــات الكربــون المشــبعة بالفلــور
 ،وســادس فلوريــد الكبريــت  ،و ثالثــي فلوريــد النيتروجيــن فــي الحســاب.
** لم يتم التحقق من هذا الرقم بسبب نقص المعلومات و تم تقديره
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السنــوي
التقــريـر 2020
كثافة انبعاثات الكربون
إضافــة إلــى قيــاس انبعاثــات الكربــون ،نعمــل علــى تقييــم كثافــة الكربــون الناجمــة عــن عملياتنــا ،والتــي تشــير إلــى كميــة
االنبعاثــات الكربونيــة لــكل وحــدة مــن الناتــج االقتصــادي ،أي لــكل شــحنة مــن شــحنات أرامكــس .ويســاعد حســاب كثافــة
الكربــون علــى اعتمــاد أهــداف تســتند إلــى قواعــد علميــة ،وتقييــم فــرص تعويــض الكربــون وخفضــه ضمــن إطــار اســتراتيجية
االســتدامة الخاصــة بنــا.

ليتر من الوقود للشحنة

كيلو واط ساعة من الكهرباء للشحنة

المبادرات البيئية
نواصــل تعزيــز وعــي موظفينــا حــول القضايــا البيئيــة عبــر برامــج تدريــب
متنوعــة ،إضافــة إلــى التشــجيع علــى إطــاق مبــادرات داخــل محطاتنــا.
ويحــرص موظفونــا علــى االحتفــال بفعاليتــي يــوم األرض وســاعة األرض،
فضــ ً
ا عــن المشــاركة فــي مبــادرات خاصــة بغــرس األشــجار والتنظيــف
والحفــاظ علــى الطاقــة .ونتيجــة أزمــة كوفيــد ،19-حــرص موظفونــا
علــى االهتمــام بتلــك الفعاليــات والمبــادرات انطالقــ ًا مــن منازلهــم،
وعملنــا بدورنــا علــى تشــجيعهم العتمــاد تدابيــر صديقــة للبيئــة فــي
المنــزل.

كيلو غرام ثاني أكسيد الكربون للشحنة
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كمــا نتعــاون مــع أقســام الصحــة والســامة واالمتثــال
وإدارة المخاطــر لدينــا ،لضمــان إدراج المخاطــر البيئيــة
فــي تقييماتنــا والتعامــل معهــا بالطريقــة المناســبة.
ونهــدف مــن خــال هــذا النهــج إلــى منــع حــدوث
المخاطــر البيئيــة ،ومــع ذلــك ،نــدرك وجــود مســتوى
معيــن مــن المخاطــر بســبب طبيعــة عملياتنــا .وللتخفيــف
كــزة لحمايــة
مــن أثــر تلــك المخاطــر ،نبــذل جهــود ًا مر ّ
البيئــة ،وترشــيد اســتخدام مواردنــا ،واالســتثمار فــي
التقنيــات الخضــراء ،وإعــادة تدويــر المخلفــات وإدارة
مصادرهــا بالطريقــة الصحيحــة.

٢,٠٠

٠,٩١

كيلو واط ساعة
من الكهرباء للشحنة
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نهج احترازي:
إضافــة إلــى ذلــك ،وتماشــياً مــع مبــادئ الميثــاق
العالمــي لألمــم المتحــدة ،نحــرص علــى تطبيــق نهــج
ويتضمــن
احتــرازي بهــدف التصــدي للتحديــات البيئيــة.
ّ
ذلــك التقييــم المنهجــي للمخاطــر المتعلقــة بالبيئــة
وإدارتهــا واإلبــاغ عنهــا بشــكل منهجــي عبــر عملياتنــا
واألطــراف المعنيــة لدينــا .وتشــمل هــذه اإلجــراءات
قيــاس انبعاثاتنــا الكربونيــة وتقييمهــا (يمكــن االطــاع
علــى مزيــد مــن التفاصيــل أعــاه وفــي الصفحــة 76
التــي توضــح عمليــة إعــداد التقاريــر لدينــا).

كيلو واط ساعة
من الكهرباء للشحنة
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الشراكات الداعمة لالستدامة
ضمــن إطــار جهودنــا واســتراتيجيتنا لالســتدامة ،نعمــل علــى دعــم الشــراكات المثمــرة ،والتشــجيع علــى ممارســات االســتدامة والشــفافية وتحســين اللوائــح
التنظيميــة ذات الصلــة ،إضافــة إلــى التشــجيع علــى دمــج مفاهيــم االســتدامة فــي العمليــات التجاريــة لــدى مختلــف الشــركات .ويتضمــن نمــوذج الشــراكة
الخــاص بنــا التعــاون مــع مختلــف الشــركات الخاصــة والهيئــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف المناطــق .ونســعى مــن خــال هــذه
الشــراكات إلــى تســخير القــدرات والتعــاون لمواجهــة التحديــات التــي تعيــق تحقيــق االســتدامة ،إضافــة إلــى تبــادل المعرفــة وتطويــر أفضــل الممارســات
للمســاعدة علــى توليــد قيمــة مشــتركة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل.
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الشراكات العالمية

مبــادرة االهتمــام بالمنــاخ (الميثــاق
العالمــي لألمــم المتحــدة) ،القمــة
العالميــة لطاقــة المســتقبل

معالجــة القضايــا العالميــة مثــل تغيــر المنــاخ ،وحقــوق اإلنســان
وحقــوق العمــال ،والتشــجيع علــى اإلبــاغ والمســاءلة علــى
أعلــى المســتويات.

الشراكات اإلقليمية

ســوق دبــي المالــي ،منظمــة
اليونيســيف ،آر تــي ســي ،المنتــدى
العربــي للبيئــة والتنميــة منظمــة
األونــروا ،المفوضيــة الســامية لشــؤون
الالجئيــن ،رواد التنميــة إنجــاز العــرب

تعزيــز التنســيق اإلقليمــي وربــط الشــبكات المحليــة بالتحديــات
والفــرص اإلقليميــة الفريــدة ،وال ســيما فــي األســواق الناشــئة

الشراكات المحلية
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المجلــس األردنــي لألبنيــة الخضــراء،
إنجــاز األردن ،غرفــة دبــي ،مجموعــة
أبوظبــي لالســتدامة ،مبــادرة بيــرل،
بنــك الكســاء المصــري ،أميديســت،
جيونــاس

dna laicoS ,namuH
slatipaC pihsnoitaleR
ـكل
إقامــة شــراكات بنّــاءة تهــدف إلــى تنفيــذ مبــادرات تؤثــر بشـ ٍ
مباشــر علــى المســتفيدين مــن المجتمــع والجهــات المعنيــة،
واستكشــاف أفضــل الممارســات مــن األنشــطة المُتابعــة بعنايــة.
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مشاركة
الجهات المعنية

الغرض من التقرير
تعاونــت أرامكــس مــع طــرف ثالــث لعقــد نــدوات للتفاعــل مــع الجهــات المعنيــة مــن كينيــا ودبــي خــال عــام  .2020وانعقــدت النــدوات بشــكل
افتراضــي نتيجــة لقيــود الســفر المرتبطــة بأزمــة كوفيــد .19-وتمــت دعــوة الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة للمشــاركة فــي نقــاش مفتــوح
وعــرض آرائهــم حــول جهــود أرامكــس فــي مجــال االســتدامة ،واســتجابتها ألزمــة كوفيــد ،19-ودعــم المجتمعــات المحليــة ،والخطط المســتقبلية.
وشــكلت النــدوات منصــة مفتوحــة للجهــات المعنيــة لمشــاركة مخاوفهــا وتوقعاتهــا واقتراحاتهــا.
وتــم عقــد اجتماعــات مباشــرة مــع العمــاء لتكويــن فهــم معمــق حــول وجهــات نظرهــم المتعلقــة بــأداء أرامكــس ،وجمــع توقعاتهــم
ومالحظاتهــم حــول ممارســات االســتدامة التــي تنتهجهــا أرامكــس.
كمــا تــم عقــد نــدوات لتفعيــل مشــاركة الموظفيــن فــي غيــاب فريــق اإلدارة العليــا لمناقشــة مســتويات رضــا الموظفيــن ،وأداء أرامكــس فيمــا
يتعلــق باالســتدامة ،والدعــم الــذي قدمتــه الشــركة خــال أزمــة كوفيــد ،19-واقتراحاتهــم الخاصــة بتحســين تجربــة العمــل فــي أرامكــس.
ويعرض هذا التقرير أبرز النتائج واآلراء التي تم جمعها خالل الندوات االفتراضية التي تم عقدها مع الجهات المعنية في كينيا بتاريخ
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 -1النطاق والمنهجية

الندوات الجماعية للجهات المعنية الداخلية والخارجية
تــم عقــد النــدوات مــع الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة
فــي أرامكــس بشــكل افتراضــي نتيجــة لقيــود الســفر المرتبطــة
بأزمــة كوفيــد .19-واســتهلت هــذه النــدوات نقاشــاتها بتزويــد
الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة فــي أرامكــس بلمحــة
عامــة عــن إدارة مشــاركة الجهــات المعنيــة فــي الشــركة،
والمواضيــع المهمــة فــي مجــال االســتدامة .وســ ّلط الرئيــس
التنفيــذي لشــؤون االســتدامة فــي أرامكــس الضــوء علــى
اســتراتيجية االســتدامة فــي الشــركة والمبــادرات المتعلقــة بهــا
واالســتجابة ألزمــة كوفيــد 19-فــي كينيــا.
وتــم تقديــم لمحــة عامــة عــن أبــرز أهــداف وتحديــات االســتدامة
فــي كينيــا ودبــي ،إلــى جانــب أهــم التوجهــات التــي تســهم
فــي بلــورة قطــاع الخدمــات اللوجســتية .وشــاركت الجهــات
المعنيــة فــي أرامكــس رؤيتهــا حــول تأثيــرات هــذه التوجهــات
علــى أعمالهــا وعملياتهــا وعالقتهــا مــع الشــركة .وتــم تزويــد
الجهــات المعنيــة بالنقــاط النقاشــية المتعلقــة بركائــز االســتدامة
الثــاث وتحقيــق االبتــكار واالســتمرارية فــي األعمــال .وأفضــت
النــدوات الجماعيــة المنعقــدة فــي كينيــا ودبــي إلــى جمــع آراء
الجهــات المعنيــة حــول أعمــال أرامكــس ،وأدائهــا فــي مجــال
االســتدامة ،واإلجــراءات التــي يقترحونهــا لدعــم عمليــة بنــاء
القيمــة االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة فــي أرامكــس .ويقــدم
هــذا التقريــر اآلراء الجماعيــة للجهــات المعنيــة كمــا وردت.
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المقابالت الفردية
تــم إجــراء مقابــات فرديــة مباشــرة مــع عمــاء أرامكــس فــي كينيــا
بهــدف جمــع مالحظاتهــم وآرائهــم .وقــدّم العمــاء آراءهــم حــول
أعمــال أرامكــس ،وأدائهــا فــي مجــال االســتدامة ،واإلجــراءات التــي
يقترحونهــا لتحســين العمليــات والتواصــل.
الجلسات المغلقة مع الموظفين
تــم عقــد جلســات مغلقــة مــع موظفــي أرامكــس لجمــع المعلومــات
حــول مــدى رضاهــم ومخاوفهــم واقتراحاتهــم.

 1.2الجهات المعنية

تألفــت مجموعــات الجهــات المعنيــة الذيــن حضروا الجلســات مــن موظفي
أرامكــس ،وعمالئهــا ،ومورديهــا ،والجهــات الحكوميــة ،وممثليــن عــن
المجتمعــات المحليــة .وشــهدت النــدوات االفتراضيــة حضــور  48جهــة
معنيــة.

 -2الملخص التنفيذي

بنــاء علــى مالحظــات الجهــات
يوضــح الشــكل أدنــاه النقــاط الرئيســية
ً
المعنيــة خــال جلســات المشــاركة .وقدمــت الجهــات المعنيــة الداخليــة
والخارجيــة فــي أرامكــس آراءهــا ومالحظاتهــا حــول اســتراتيجية
ومبــادرات االســتدامة فــي الشــركة ،واســتدامتها البيئيــة وتأثيرهــا
االجتماعــي؛ باإلضافــة إلــى مالحظاتهــم حــول توجهاتهــا االســتراتيجية
ونمــوذج أعمالهــا.
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السنــوي
التقــريـر 2020
العمليات خالل جائحة
فيروس كوفيد19-

التوجهات التقنية وتكيف أرامكس
اقترح أصحاب المصلحة أن تستفيد
أرامكس من:

خالل الوباء ،قامت أرامكس بتسليم
طرود غذائية وأدوية لألسر المحتاجة.
وصف أصحاب المصلحة أرامكس طوال
فترة الوباء بأنها:
موثوقةمرنةقابل للتكيف-تفكير إبداعي

 الرقمنة تغييرات عملية مدفوعة بالبرمجيات الذكاء االصطناعي تحديثات مباشرة حول مراحل سلسلةالتوريد
 تستثمر أرامكس في الحوسبةالسحابية والتعلم اآللي وروبوتات
المستودعات.

التوجه االستراتيجي
ونموذج أعمال

دعمت أرامكس المجتمعات المحلية
من خالل مبادرات مختلفة مثل:

األول

رأس المال البشري

١٣

رأس المال االجتماعي القائم
على العالقات

٨

رأس المال المادي

٥

الرابع

رأس المال الفكري

٤

رأس المال الطبيعي

٣

رأس المال االصطناعي

٢
٠

استراتيجية االستدامة

21-102، 44-102 ،43-102 ،42-102

االستدامة البيئية

الخامس السادس

الشكل:1
أبرز نتائج ندوات مشاركة الجهات المعنية

استراتيجية ومبادرات االستدامة في أرامكس
يتــم تعزيــز اســتراتيجية االســتدامة فــي أرامكــس اســتناد ًا إلــى مالحظــات الجهــات
المعنيــة فيهــا ،حيــث تهــدف لالســتجابة إلــى احتياجاتهــم ومخاوفهــم وتوقعاتهــم.
كمــا تســتجيب هــذه االســتراتيجية إلــى المتغيــرات العالميــة المعقــدة التــي تؤثــر علــى
القطــاع واألســواق التــي تعمــل فيهــا الشــركة .وتتضمــن منهجيــة أرامكــس اإلشــراف
بشــكل اســتباقي علــى األنــواع الســتة لــرأس مــال الشــركة ،وال ســيما رأس المــال
الطبيعــي ،ورأس المــال الفكــري ،ورأس المــال االجتماعــي القائــم علــى العالقــات ،ورأس
المــال المــادي ،ورأس المــال االصطناعــي ،ورأس المــال البشــري.
وصنّفــت الجهــات المعنيــة فــي أرامكــس رأس المــال البشــري كأهــم أنــواع رأس المــال
لتوليــد القيمــة فيمــا يتعلــق بعالقتهــم مــع الشــركة.

الثالث

تأثير اجتماعي

صنف أصحاب المصلحة في أرامكس رأس
المال البشري باعتباره رأس المال األكثر
أهمية لخلق القيمة من بين األنواع
الستة التي تركزت حولها استراتيجية
أرامكس لالستدامة ،وهي :األنواع
الستة لرأس مال الشركة وهي :رأس
المال الطبيعي ،ورأس المال البشري،
ورأس المال االجتماعي القائم على
العالقات ،ورأس المال االصطناعي ،ورأس
المال الفكري ،ورأس المال المادي.

أكد أصحاب المصلحة على أهمية الحد
من انبعاثات غازات الدفيئة
وزيادة االمتثال البيئي .واقترحوا
المبادرات التالية لمحطتي كينيا ودبي:
تركيب األلواح الشمسيةإدخال المركبات الكهربائية إلىأسطول أرامكس
عبوات مبتكرة وقابلة إلعادةاالستخدام

لمحة عن الندوات
االستدامة ،ومدير منطقة جنوب الصحراء الكبرى ،ومدراء المحطات
تــم إلقــاء كلمــات افتتاحيــة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي لشــؤون االســتدامة ،ومديــر
منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى ،ومــدراء المحطــات فــي كينيــا ودبــي .وأعقــب ذلــك
ـاء علــى تقريرهــا الســنوي
عــرض تقديمــي حــول المواضيــع المهمــة فــي أرامكــس بنـ ً
لعــام  ،2019وأبــرز التحديــات ومبــادرات الشــركة فــي كينيــا ودبــي ،وأهــم توجهــات
قطــاع الخدمــات اللوجســتية ،وتأثيــرات أزمــة كوفيــد.19-
وشــهدت هــذه النــدوات عقــد مناقشــات مفتوحــة مــع الجهــات المعنيــة الداخليــة
والخارجيــة فــي أرامكــس لتوضيــح وجهــات نظرهــم المتعلقــة باســتراتيجيات ومبــادرات
االســتدامة فــي شــركة أرامكــس ،ونمــوذج عملهــا ،واالســتجابة لتداعيــات أزمــة
كوفيــد ،19-والجهــود المبذولــة لدعــم المجتمعــات المحليــة .وقدمــت الجهــات
المعنيــة مالحظاتهــا واقتراحاتهــا الراميــة لتحســين تأثيــر االســتدامة فــي الشــركة .كمــا
ســاعدت المناقشــات فــي جمــع آراء الجهــات المعنيــة حــول اســتجابة أرامكــس ألزمــة
كوفيــد ،19-وجهــود الشــركة الراميــة لدعــم المجتمعــات المحليــة.

الثانـي

 الشراكة مع  SI DARECلتقديمالمنح الدراسية والدورات التدريبية
لألفراد.
 الشراكة مع الرخصة الدولية لقيادةالحاسب اآللي لتحسين المعرفة
الحاسوبية لألفراد.
 الشراكة مع الجامعات في دولةاإلمارات العربية المتحدة لتوفير التدريب
الداخلي للطالب.
 أعرب أصحاب المصلحة عن مساهمةأرامكس في االقتصاد من خالل التوظيف
المحلي واستخدام الموردين المحليين.

استراتيجية ومبادرات االستدامة
الخاصة بأرامكس

ذكر موظفو أرامكس أن صحتهم
وسالمتهم تحظى باألولوية وتم تنفيذ
تدابير وقائية مناسبة في المحطات.
وذكر أيضًا أن الشركة استمرت في
دعم تطورها المهني من خالل الدورات
التدريبية المختلفة عبر اإلنترنت.

ندوات مشاركة الجهات المعنية الداخلية والخارجية

٢
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الشكل  :2أولويات الجهات المعنية المتعلقة بأهم أنواع رأس المال لتوليد القيمة في أرامكس
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السنــوي
التقــريـر 2020
وقدمــت الجهــات المعنيــة فــي دبــي وكينيــا المالحظــات الــواردة أدنــاه
حــول مبــادرات أرامكــس فــي مجــال االســتدامة:
تعمل أرامكس بشكل
جيد للغاية في كينيا
التحول إلى استخدام الكهرباء
قدر اإلمكان

مشجعة للغاية

مبادرات جيدة

كانت أرامكس سريعة جدًا في تبني االستدامة في وقت مبكر جدًا

مبادرات رائعة  -بصرف النظر عن تزويد شبابنا باألدوات
الالزمة ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع ،توفر
هذه المبادرات طريقة مستدامة للشركات إلنشاء
أسواق مستقبلية

تأثير كبير على المجتمعات المحلية

مبادرات مبهرة

الشكل  :3المالحظات حول مبادرات أرامكس في مجال االستدامة

وأشــارت األطــراف المعنيــة إلــى الدعــم القــوي الــذي توفــره أرامكــس
لدعــم أهدافهــم الخاصــة باالســتدامة مــن خــال توفيــر برامــج التدريــب
علــى العمــل ،وتزويدهــم باإلرشــاد والتوجيــه ،ومســاعدتهم علــى دمــج
االســتدامة فــي عملياتهــم .وســاهمت جهــود االســتدامة والشــفافية
والمرونــة التــي أبدتهــا أرامكــس خــال أزمــة كوفيــد 19-فــي جــذب
الكثيــر مــن شــركاء األعمــال الجــدد ،وتعزيــز والء شــركاء أعمالهــا
الحالييــن.

أرامكــس الراميــة للحــد مــن تأثيراتهــا البيئيــة ،وإرســاء حضورهــا فــي
صــدارة منفــذي اللوائــح التنظيميــة الناشــئة ،وتعزيــز مرونــة واســتمرارية
أعمالهــا .وســاهم ذلــك فــي تعزيــز حضــور أرامكــس كإحــدى الشــركات
الرائــدة بمجــال االســتدامة ،وقيــادة أفضــل الممارســات البيئيــة فــي
قطــاع الخدمــات اللوجســتية.
وبــدأت أرامكــس بحســاب كميــات انبعاثــات الغــازات الدفيئــة لعمليــات
تســليم الطــرود فــي عــام  ،2010وحــددت هدفــ ًا لخفــض انبعاثاتهــا
بنســبة  %20بحلــول عــام  .2020ونجحــت الشــركة بتحقيــق هــذا الهدف
فــي عــام  ،2016واســتطاعت خفــض االنبعاثــات بنســبة  %44بحلــول عــام
 .2019وتعمــل أرامكــس حاليــ ًا علــى تحديــد أهــداف علميــة لخفــض
انبعاثاتهــا بنســبة إضافيــة تبلــغ  %30بحلــول عــام .2025
وقامــت الشــركة بتشــغيل  10شــاحنات كهربائيــة فــي األردن ،كمــا
تُجــري اختبــارات علــى الشــاحنات الكهربائيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وتتطلــع لتشــغيل الشــاحنات الكهربائيــة فــي دولــة اإلمــارات
بهــدف خفــض انبعاثاتهــا الكربونيــة .وبالنســبة لعمليــات التغليــف،
تســتخدم أرامكــس مــواد التغليــف البالســتيكية القابلــة للتحلــل بهــدف
خفــض التلــوث الناجــم عــن المــواد البالســتيكية ،وتقليــص تأثيراتهــا
الســلبية علــى البيئــة والحيــاة البريــة.
واعتبــرت الجهــات المعنيــة أن خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وااللتزام
البيئــي يمثــان أهــم المجــاالت ذات األولويــة بالنســبة إلــى أرامكس.
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االستدامة البيئية في أرامكس

أشــارت الجهــات المعنيــة إلــى إعجابهــا بالجهــود البيئيــة التــي تبذلهــا
أرامكــس لتحســين أدائهــا عبــر تخفيــض بصمتهــا الكربونيــة والتأثيــرات
الضــارة بالبيئــة .وعلــى وجــه التحديــد ،أعربــت الجهــات المعنيــة عــن
تقديرهــا لمبــادرات الشــركة المتعلقــة بالتغييــر المناخــي وانبعاثــات
الغــازات الدفيئــة مثــل تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية وتزويــد
أســطولها بمركبــات تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة .ونوّهــت الجهــات
المعنيــة إلــى أهميــة إطــاق هــذه المبــادرات وتنفيذهــا فــي كينيــا
والســوق األفريقيــة عمومــ ًا فــي أقــرب وقــت ممكــن.
وتقــوم أرامكــس بشــكل منتظــم بتقييــم المخاطــر البيئيــة ،إلــى جانــب
تقييــم فاعليــة اإلجــراءات الراميــة للتخفيــف مــن حدتهــا ،كما تستكشــف
الفــرص الكفيلــة بتعزيــز اعتمــاد االبتــكار والتكنولوجيــا وأفضــل
الممارســات الناشــئة .وتدعــم هــذه المنهجيــة االســتباقية جهــود
21-102، 44-102 ،43-102 ،42-102
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انبعاثات الغازات الدفيئة
اإللتزام البيئي
آليات التحايل على البيئة
التقييم البيئي للموردين
طاقة
النفايات والنفايات السائلة
ماء
المواد
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الشكل  :4تصويت الجهات المعنية على مجاالت التركيز البيئي الرئيسية في أرامكس

وأشــارت الجهــات المعنيــة إلــى أن المعاييــر البيئيــة تشــكل عوامــل
مهمــة فــي عمليــات تقييــم واختيــار الشــركاء ومقدمــي الخدمــات.
ونوّهــت الجهــات المعنيــة إلــى أهميــة تركيــز أرامكــس علــى خفــض
انبعاثاتهــا الكربونيــة فــي كينيــا عبــر تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية
علــى مســتودعاتها ،وتشــغيل مركبــات كهربائيــة ضمــن أســطولها.
وأفــاد ممثــل عــن أرامكــس بــأن الشــركة تعمــل علــى تشــغيل مركبــات

كهربائيــة ضمــن أســطولها فــي أفريقيــا .ولكــن ذلــك ســيتطلب بعــض
الوقــت نتيجــة لضعــف توافــر التقنيــة فــي المنطقــة ،والقيــود المرتبطــة
باللوائــح التنظيميــة الحاليــة فيهــا.
وأشــارت الجهــات المعنيــة إلــى أهميــة تركيــز أرامكــس علــى مــواد
التغليــف القابلــة إلعــادة االســتخدام والمفاهيــم التقنيــة المبتكــرة فــي
دولــة اإلمــارات بهــدف زيــادة المســاهمة البيئيــة اإليجابيــة للشــركة.
ونوّهــت أرامكــس بأنهــا تعتــزم اســتخدام مــواد التغليــف البالســتيكية
القابلــة للتحلــل .ولكــن ثمــة تحديــات تتعلــق بتغليــف الوثائــق الســرّية
وغيــر الســرّية ،والتــي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات أمنيــة إضافيــة ،مــا يجعــل
مــن مــواد التغليــف القابلــة إلعــادة اســتخدام حــ ً
ا غيــر عملــي فــي
خدمــات الشــحن.

تأثير أرامكس االجتماعي

تســعى أرامكــس لتحقيــق رســالتها المتمثلــة بضمــان مســتقبل أفضــل
فــي المجتمعــات واألســواق التــي تعمــل فيهــا .وتديــر الشــركة حاليــ ًا
مبــادرات ومشــاريع اجتماعيــة فــي  %94مــن عملياتهــا علــى المســتوى
العالمــي .وســلطت الجهــات المعنيــة الخارجيــة فــي أرامكــس الضــوء
علــى التأثيــرات الســلبية ألزمــة كوفيــد 19-علــى الوظائــف ،حيــث فقــد
الكثيــر مــن األفــراد وظائفهــم ،ولــم يتــم تزويدهــم بالدعــم الــازم.
وقدّمــت الجهــات المعنيــة رؤيتهــا حــول التأثيــرات اإليجابيــة التــي
أحدثتهــا الشــركة خــال هــذه األوقــات االســتثنائية .فمــن خالل شــركائها
فــي المجــال االجتماعــي ،قدمــت أرامكــس الدعــم إلــى العائــات
المحتاجــة عبــر تزويدهــا باإلمــدادات الغذائيــة والدوائيــة .وســاهمت
الجهــود التــي بذلتهــا الشــركة بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة
علــى المســتوى المحلــي فــي إنقــاذ الكثيــر مــن األرواح وإحــداث فــارق
إيجابــي فــي حيــاة تلــك العائــات.
وتعاونــت أرامكــس مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي وشــركات
ســيارات األجــرة فــي دبــي لتوصيــل الطــرود والســلع الغذائيــة إلــى
المســتهلكين .وســاهمت هــذه المبــادرة فــي حمايــة المقيميــن عبــر
تقليــص الحاجــة إلــى الذهــاب إلــى المتاجــر للتســوق ،وتوفيــر فــرص
عمــل لســائقي ســيارات األجــرة المحلييــن مــع تراجــع معــدالت اســتخدام
وســائل النقــل خــال أزمــة كوفيــد.19-
وأجمعــت آراء الجهــات المعنيــة علــى أن الجهــود االجتماعيــة يجــب
أن تركــز بشــكل أكبــر علــى برامــج االســتدامة والمبــادرات الراميــة
لدعــم الشــباب والمجتمعــات المحليــة فــي كينيــا .وتضمنــت المبــادرات
المقترحــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة إجــراء دورات تدريبيــة حــول
تحليــات البيانــات وعرضهــا بصري ـ ًا لتعزيــز معــارف الشــباب ومهاراتهــم
المتعلقــة بالتوجهــات التقنيــة ومســتقبل العمــل .وأكــدت الجهــات
المعنيــة علــى ضــرورة قيــام أرامكــس بدعــم المبــادرات الرياضيــة،
وزيــادة دعمهــا للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،واالســتثمار فــي
المواهــب الداخليــة فــي الشــركة.
٦١

السنــوي
التقــريـر 2020

إمكانيــة تحديــث المعلومــات حــول مســتويات المخــزون لديــه بشــكل
تلقائــي وبدقــة عاليــة ،مــا ســاهم فــي تعزيــز كفــاءة عملياتــه
التشــغيلية .كمــا ســاعد التمثيــل البصــري للبيانــات المــورد علــى رســم
توقعــات أفضــل عــن الطلــب ،وبالتالــي تحســين عمليــات اتخــاذ القــرار
ومســتويات الموثوقيــة وإدارة المخاطــر.

التوجه االستراتيجي ونموذج األعمال

تنظــر الجهــات المعنيــة إلــى أرامكــس كمــزود موثــوق ومبتكــر للخدمات
بأســعار معقولــة .ويبيــن الشــكل  5أهــم اآلراء المســتمدة مــن الجهــات
المعنيــة فــي أرامكــس مــن دبــي وكينيــا
حضور قوي

ممتاز

عالمــي
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سهولة االستخدام
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موثوق

الشراكة

مخلص

سريـع

مبتكر

التركيز على العمالء

عالمــي

فعال

وأشــار مــوردو أرامكــس إلــى أن تغييــر العمليــات المســتند إلــى البيانــات،
وال ســيما باســتخدام إنترنــت األشــياء ،يســاعد علــى تحســين كفــاءة
عملياتهــم عبــر االســتفادة مــن أجهــزة االستشــعار فــي مراقبــة األحــوال
الجويــة ،واختيــار مســارات الشــحن ،وجمــع معلومــات حــول الشــحنات
فــي الوقــت الفعلــي .ويتيــح جمــع البيانــات فــي الوقــت الفعلــي حــول
توجهــات العــرض والطلــب إمكانيــة اتخــاذ قــرارات تشــغيلية ســليمة،
ّ
وتوقــع حــاالت التوقــف فــي سلســلة التوريــد ،مــا يســمح بتخطيــط
اإلجــراءات التصحيحيــة.
وأشــارت الجهــات المعنيــة إلــى أن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتوفيــر
رؤيــة واضحــة فــي الوقــت الحقيقــي حــول سلســلة التوريــد تمثــل أهــم
التوجهــات التقنيــة التــي ينبغــي أن تركــز عليهــا أرامكــس خــال األعــوام
القادمــة.
٦٪
٦٪
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الشكل  :5نظرة الجهات المعنية إلى أرامكس كمزود للحلول

اقترحــت الجهــات المعنيــة علــى أرامكــس أن تنظــر فــي إمكانيــة تقديــم
خدمــات التوصيــل الســريع للشــحنات الثقيلــة والتــي ســتمنح الشــركة
ميــزة تنافســية فــي الســوق األفريقيــة .وأشــار المديــر اإلقليمــي فــي
أرامكــس إلــى أن الشــركة تعمــل علــى دمــج أنظمتهــا مــع أنظمــة
الهيئــات الجمركيــة لتســهيل إجــراءات المعالجــة الخاصــة بتوريــد
الشــحنات الكبيــرة والضخمــة .كمــا اقترحــت الجهــات المعنيــة علــى
أرامكــس التركيــز بشــكل أكبــر علــى ســوق األعمــال المباشــرة بيــن
الشــركات فــي أفريقيــا عبــر توفيــر خدمــات مخصصــة لألفــراد ،وتوقعــت
هــذه الجهــات بــأن يســهم ذلــك بتوفيــر فــرص أعمــال مهمــة بالنســبة
للشــركة فــي أفريقيــا .أمــا بالنســبة للســوق فــي دولــة اإلمــارات ،فقــد
أشــارت الجهــات المعنيــة بأنــه يتعيــن علــى أرامكــس تعزيــز جهودهــا
فــي مجــال جمــع مالحظــات وآراء العمــاء؛ مــا ســيتيح للشــركة إمكانيــة
تطويــر خدمــات مخصصــة وتحســينها .كمــا نوّهــت الجهــات المعنيــة
إلــى مجموعــة مــن المجــاالت التــي يمكــن ألرامكــس تحســينها وتشــمل
تســريع زمــن االســتجابة ،وتقديــم العــروض واألســعار التنافســية.

التوجهات التقنية وتك ّيف أرامكس معها

شــهدت النــدوات تســليط الضــوء علــى موضوعيــن رئيســيين فيمــا
يتعلــق بالتوجهــات التقنيــة وهمــا التحــول الرقمــي وتغيــرات العمليــات
المســتندة إلــى البرمجيــات .وأجمعــت الجهــات المعنيــة علــى أن هــذه
التوجهــات تســهم بتطويــر قطــاع الخدمــات اللوجســتية والمؤسســات
التــي يعملــون فيهــا .وقــدّم أحــد مــوردي أرامكــس مجموعــة مــن
التحليــات حــول التأثيــر اإليجابــي للخدمــات الرقميــة التــي توفرهــا
أرامكــس علــى أداء مؤسســته .فقــد أتاحــت هــذه الخدمــات للمــورد
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الذكاء االصطناعي
رؤية سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي
االستدامة مدعومة بالتكنولوجيا
روبوتات المستودعات
توحيد البيانات والتحليالت
المركبات ذاتية القيادة
التوائم الرقمية
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الشكل  :6التقنيات التي اقترحتها الجهات المعنية على أرامكس

وتنظــر الجهــات المعنيــة إلــى طائــرات الــدرون كفرصــة مهمــة بالنســبة
إلــى أرامكــس مــع تنامــي أهميتهــا بيــن وســائل توصيــل الشــحنات ،وال
ســيما فــي المناطــق الريفيــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا باســتخدام
الطرقــات البريــة .كمــا تــم تســليط الضــوء علــى إمكانيــة االتصــال مــع
الســائقين وموظفــي الشــحن بالوقــت الفعلــي كإحــدى الحلــول التــي
تتوقعهــا الجهــات المعنيــة مــن الشــركة.

خطــط أرامكــس المســتقبلية بالنســبة إلــى كينيــا واألســواق
األفريقيــة

كشــف مديــر المحطــات فــي أرامكــس بــأن الشــركة تســتثمر حاليــ ًا
فــي الحوســبة الســحابية وتقنيــات تع ّلــم اآللــة انطالقــ ًا مــن إدراكهــا
ألهميــة االبتــكارات التقنيــة وفوائدهــا علــى العمليــات التشــغيلية.
وتعمــل الشــركة أيضـ ًا علــى نشــر تقنيتيــن جديدتيــن لتحســين المعلومــات
المتعلقــة بسلســلة التوريــد فــي الوقــت الفعلــي ،واســتخدام الروبوتــات
فــي المســتودعات التابعــة لهــا فــي كينيــا .ومــن المتوقــع اســتكمال
هاتيــن التقنيتيــن ودمجهمــا بالكامــل بحلــول عــام .2021

العمليات التشغيلية خالل أزمة كوفيد19-

نوّهــت الجهــات المعنيــة إلــى أن أرامكــس كانــت مــزود ًا موثوقــ ًا
للخدمــات خــال أزمــة كوفيــد ،19-حيــث أظهــرت الشــركة مرونــة
وقــدرة عاليــة علــى التكيــف واتبــاع أنمــاط التفكيــر المبتكــرة خــال
هــذه األوقــات االســتثنائية مــن انعــدام اليقيــن .وأرجــع المديــر اإلقليمــي
لمنطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي أرامكــس ذلــك إلــى نمــوذج
األعمــال الفريــد والقائــم علــى األصــول الخفيفــة فــي أرامكــس ،والــذي
يشــكل األســاس فــي اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية للشــركة .وشــهد
هــذا النمــوذج نجاحــ ًا الفتــ ًا ،حيــث أتــاح للشــركة إمكانيــة التكيــف
بســرعة مــع الظــروف الصعبــة فــي الســوق ،وتنفيــذ حلــول التوصيــل
إلــى الوجهــة النهائيــة ،واالســتجابة بســرعة إلــى توجهــات واحتياجــات
العمــاء دائمــة التغييــر.

الجلسات المخصصة للموظفين

تــم عقــد جلســات مغلقــة مــع موظفــي أرامكــس فــي محطــات كينيــا
ودبــي بغيــاب فريــق اإلدارة العليــا ،وأعــرب الموظفــون خاللهــا عــن مــدى
رضاهــم عــن العمــل فــي الشــركة ،وقدمــوا اقتراحــات لتحســين تجــارب
العمــل فيهــا .كمــا عــرض الموظفــون وجهــات نظرهــم حــول أداء
االســتدامة فــي أرامكــس ،والدعــم الــذي قدمته خــال أزمــة كوفيد.19-
كمــا شــارك الموظفــون فــي اســتبيان ســرّي تضمــن استفســارات تتعلــق
بتجــارب عملهــم ،ومســيرتهم المهنيــة ،وأنشــطة التدريــب والتطويــر،
وأداء االســتدامة فــي أرامكــس ،وغيرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة
بالموظفيــن .ويوفــر القســم أدنــاه لمحــة عامــة حــول المالحظــات التــي
تــم جمعهــا خــال تلــك الجلســات.

كينيا

ثقافة ومزايا العمل في أرامكس
وصــف الموظفــون بيئــة العمــل فــي أرامكــس علــى أنهــا بيئــة ودّيــة
منفتحــة وغنيــة بالتحديــات اإليجابيــة ،إذ تعتمــد الشــركة سياســة األبواب
المفتوحــة ،والتــي تشــجع الموظفيــن علــى اإلبــاغ عــن المشــاكل دون
أي مخــاوفّ .
وأكــد الموظفــون تلقيهــم الدعــم المســتمر مــن مدرائهــم،
وحصولهــم علــى التدريــب الضــروري ،ووصولهــم إلــى فــرص التعلــم عبــر
اإلنترنــت لالرتقــاء بســوية مهاراتهــم وكفاءاتهــم .وتتيــح الشــركة
تواصــ ً
ا واضحــ ًا ومنفتحــ ًا بيــن قــادة فــرق العمــل وأعضائهــا ،ولذلــك
يعــرف الموظفــون مســؤولياتهم ومهامهــم علــى أكمــل وجــه.
ولــدى ســؤالهم عــن فــرص التعلــم والتطــور المهنــي المتاحــة لهــم،
أشــار الموظفــون إلــى النقــاط التاليــة:

١
توفر أرامكس لموظفيها دورات
بناء
تدريبية عبر اإلنترنت ذات صلة ً
على أدوارهم وتعزز مهاراتهم
وقدراتهم .أجرت أرامكس تدريبًا
خارجيًا لموظفي الموارد البشرية
لديها في عام .2020

٢
تعتمد أرامكس على المركزية في
وظائف المحاسبة والمالية ،األمر الذي
يتسبب في تقليص الوظائف المحاسبية
والمالية في الفروع المحلية .وهذا يؤدي
إلى معدل مرتفع من تدوير الوظائف،
حيث يعيد الموظفون في هذه الوظائف
النظر في مستقبلهم في أرامكس.
مؤشرات األداء الرئيسية للموظفين
لجميع الرتب واضحة.

٣
المسارات الوظيفية في محطة
كينيا غير متسقة بين الوظائف،
وبعض الوظائف مثل الموارد
البشرية لديها مسار وظيفي واضح
ومحدد ،في حين أن الوظائف
األخرى مثل المحاسبة والمالية غير
واضحة .تمت التوصية بأن تطبق
أرامكس نهجًا موحدًا للتخطيط
الوظيفي لجميع الموظفين.

الشكل  :7مالحظات الموظفين المتعلقة بفرص التعلم ووضوح المسارات المهنية

٦٢

السنــوي
التقــريـر 2020

أزمة كوفيد19-

قــدّم الموظفــون وجهــات نظرهــم حــول الدعــم الــذي تلقــوه مــن
أرامكــس خــال أزمــة كوفيــد:19-
أوصــى الموظفــون بــأن تعيــد أرامكــس النظــر فــي جــداول رواتبهــا،
وأشــاروا إلــى إمكانيــة تحســينها .كمــا تــم تقديــم اقتراحــات للشــركة
حــول تحليــل أســعار األجــور الســائدة بيــن الشــركات المنافســة وفــي
الســوق بهــدف مواصلــة توظيــف الكفــاءات المتميــزة واالحتفــاظ بهــا.
وأضــاف الموظفــون أنــه علــى الرغــم مــن تحديــد مؤشــرات األداء
الرئيســية بشــكل واضــح ،فمــن الممكــن تحســينها عبــر ربطهــا باألجــور.
كمــا أعــرب الموظفــون عــن رغبتهــم بتحســين التواصــل مــع األقســام
المختلفــة ضمــن محطــة كينيــا .وفيمــا يتعلــق برفــع ســوية وعــي
الموظفيــن وتعاونهــم فــي الوظائــف المختلفــة ،أشــار الموظفــون إلــى
أهميــة تنظيــم مزيــد مــن الفعاليــات االجتماعيــة ،وزيــادة التواصــل وحفــز
التعــاون لتحقيــق أهــداف الشــركة.

%50
من الموظفين ذكر أن هناك
عدم تواصل بين مختلف
األقسام
الشكل  :8آراء الموظفين بمستويات التواصل بين األقسام المختلفة

مبادرات أرامكس الخاصة باالستدامة
أبــدى الموظفــون فخرهــم بمبــادرات أرامكــس لالســتدامة علــى
المســتوى العالمــي ،والدعــم الــذي قدمتــه الشــركة إلــى المجتمعــات
المحليــة فــي كينيــا .وســلط الموظفــون الضــوء علــى المبــادرات األخــرى
التــي تنفذهــا أرامكــس فــي كينيــا ،والتــي شــملت زراعــة األشــجار،
وحمــات توزيــع الحقائــب المدرســية ،وحمالت تنظيــف المناطــق الطبيعية
فــي مختلــف أنحــاء كينيــا.
واقتــرح الموظفــون علــى أرامكــس بــأن تقــوم بتركيــب ألــواح الطاقــة
الشمســية واســتخدام المركبــات الكهربائيــة ضمــن أســطولها فــي كينيا
بهــدف تحســين بصمتهــا البيئيــة .مــن ناحيــة أخــرى ،أشــار الموظفــون
إلــى أن أرامكــس لديهــا فرصــة مهمــة لتوســيع نطــاق أعمالهــا فــي
أفريقيــا عبــر زيــادة جهودهــا فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة وتعزيــز
حضورهــا علــى شــبكة اإلنترنــت.

21-102، 44-102 ،43-102 ،42-102

وفــرت أرامكــس وســيلة نقــل
فرديــة للموظفيــن أثنــاء التنــاوب
علــى الوظائــف كإجــراء للتباعــد
االجتماعــي ،ممــا ســاعد فــي
الحفــاظ علــى الســامة فــي
مــكان العمــل.

حافظــت أرامكــس على ممارســات
آمنــة فــي مــكان العمــل  ،حيــث
تمــد الموظفيــن بأقنعــة الوجــه
ومحطــات التعقيــم .شــعر
الموظفــون أن أرامكــس تعطــي
األولويــة لصحتهــم وســامتهم
أثنــاء العمــل فــي المكتــب.
الشكل  :9الدعم الذي قدمته أرامكس إلى موظفيها خالل أزمة كوفيد19-

اضطــر الكثيــر مــن الموظفيــن فــي كينيــا للعمــل مــن المنــزل بســبب
تدابيــر التباعــد االجتماعــي المرتبطــة بأزمــة كوفيــد ،19-مــا أدى إلــى
ظهــور مشــاكل عديــدة فــي عمليــات التواصــل ألن معظــم الوظائــف
تتطلــب التفاعــل بيــن الموظفيــن عــن قــرب .وبهــدف دعــم موظفيهــا،
قامــت الشــركة بتغطيــة تكاليــف حــزم البيانــات لتحســين قــدرات االتصــال
وضمــان تحقيــق التواصــل الفعــال بيــن الزمــاء فــي المواقــع الوظيفيــة.
ورأى الموظفــون بــأن سياســة العمــل مــن المنــزل التــي طبقتهــا
أرامكــس كانــت كافيــة وواضحــة بالنســبة للجميــع ،مــا ســهّل عليهــم
االنتقــال نحــو نمــوذج العمــل عــن بعــد .وأشــار معظــم الموظفيــن إلــى
أنهــم يفضلــون اعتمــاد ترتيبــات تتيــح لهــم مــن اآلن فصاعــد ًا العمــل
بشــكل متنــاوب مــن المنــزل والمكتــب.
ونــوّه الموظفــون إلــى أن محطــة كينيــا لــم تقــم بتســريح أي مــن
موظفيهــا بخــاف الشــركات األخــرى العاملــة فــي الســوق .وأشــار
الموظفــون أيضــ ًا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تخفيــض رواتــب بعــض
الموظفيــن بســبب األزمــة ،إال أن خفــض الرواتــب فــي أرامكــس كان

طفيفـ ًا ( )%10بالمقارنــة مــع باقــي الشــركات فــي الســوق والتــي خفضت
الرواتــب بنســبة .%50

دبي

تــم عقــد جلســات مغلقــة مــع موظفــي أرامكــس فــي محطــة دبــي
بغيــاب فريــق اإلدارة العليــا ،وأعــرب الموظفــون خاللهــا عــن مــدى
رضاهــم عــن العمــل فــي الشــركة ،واســتعرضوا مخاوفهــم وأفكارهــم.
ويوفــر القســم أدنــاه لمحــة عامــة حــول المالحظــات التــي تــم جمعهــا
خــال تلــك الجلســات.
ثقافة العمل في أرامكس
يــرى الموظفــون أن بيئــة العمــل فــي أرامكــس توفــر الكثيــر مــن
التحديــات اإليجابيــة ،وتمتــاز بطابعهــا التنافســي والحيــوي بحيــث تتطلــب
منهــم مواصلــة التطــور وتحســين المهــارات .وأشــار الموظفــون إلــى
شــعورهم بالدعــم والتقديــر فــي العمــل؛ كمــا أجمعــوا علــى أهميــة
دعــم الترقيــات والتعاقــب الوظيفــي عبــر إتاحــة فــرص التطــور المهنــي
والمشــاركة الفاعلــة فــي العمــل .ويتــم تحديــد المســارات المهنيــة
وتوضيحهــا بالنســبة لجميــع الموظفيــن منــذ لحظــة انضمامهــم إلــى
أرامكــس.
واقتــرح الموظفــون بــأن تعمــل أرامكــس علــى ضمــان تحســين مســتويات
التنظيــم لفريــق العمليــات بهــدف زيــادة معــدالت تعييــن الموظفيــن
واالحتفــاظ بهــم .وشــملت االقتراحــات أيضــ ًا أن تقــوم أرامكــس
بمراجعــة مؤشــرات األداء الرئيســية وتكامــل المزايــا بهــدف التأكــد
مــن اطــاع الموظفيــن بشــكل كامــل علــى المزايــا ومعاييــر التقييــم
المختلفــة .وأشــار أكثــر مــن  %50مــن الموظفيــن إلــى أنــه يتعيــن علــى
مكتــب الشــركة فــي دبــي اســتضافة مزيــد مــن الفعاليــات االجتماعيــة؛
حيــث يعتقــدون بــأن هــذه الفعاليــات تســهم فــي تعزيــز العالقــات بيــن
الزمــاء فــي العمــل ،وتســهيل التعــاون بــروح الفريــق الواحــد فــي
المحطــة.

%50
من الموظفين ذكر أن محطة
دبي يجب أن تعقد المزيد من
األحداث االجتماعية

الشكل  :10آراء الموظفين المتعلقة بتنظيم الفعاليات االجتماعية في مواقع العمل

٦٣

السنــوي
التقــريـر 2020

أزمة كوفيد19-
اتفــق جميــع الموظفيــن الذيــن حضــروا الجلســات بــأن أزمــة كوفيــد19-
ســاهمت بتعزيــز أداء أرامكــس وثقافــة عملهــا .وأشــار الموظفــون
إلــى أن أرامكــس بذلــت جهــود ًا حثيثــة وأبــدت تصميمـ ًا كبيــر ًا علــى حــل
الصعوبــات التــي يواجههــا الموظفــون علــى مســتوى األفــراد والشــركة،
ونوّهــوا إلــى أن أرامكــس نجحــت بالحفــاظ علــى موظفيهــا ولــم تقــم
بتســريحهم مــن العمــل فــي الوقــت الــذي كان أقرانهــا ومنافســوها
يقومــون بذلــك.
كمــا أفــاد الموظفــون بــأن الشــركة أظهــرت علــى مــدار العــام
الماضــي تعاطفــ ًا وتفهمــ ًا لموظفيهــا .وتــم ترتيــب المكالمــات
الخاصــة بالفحوصــات الطبيــة واالجتماعــات الدوريــة مــع الموظفيــن
لتعزيــز رفاهيتهــم .وأشــار الموظفــون إلــى أنهــم شــعروا باألمــان ،وأن
ســامتهم ورفاهيتهــم كانــت فــي مقدمــة أولويــات أرامكــس خــال
أزمــة كوفيــد .19-كمــا وفــرت الشــركة األدوات والوســائل الالزمــة
لمســاعدة الموظفيــن علــى العمــل عــن بُعــد .وتــم توضيــح سياســات
الشــركة مــن خــال التوجيــه والدعــم الــذي قدمــه المــدراء ،مــا ســاهم
بشــكل فعــال فــي تســهيل العمــل مــن المنــزل.

االقتراحــات والتوصيــات المقدمــة إلــى أرامكــس مــن قبــل موظفيهــا
بدبــي:
تزويــد الموظفيــن بأســعار مخفضــة لباقــات اإلنترنــت لزيــادة ســرعة
اإلنترنــت فــي المنــزل ،مــا قــد يســهم فــي تحســين مســتويات اإلنتاجيــة
زيــادة التركيــز علــى الصحــة النفســية وتنظيــم جلســات التوعيــة
بشــأنها
إنشــاء خــط ســاخن للدعــم ،بســبب حــاالت تعــرض خاللهــا الموظفــون
للتوتــر الشــديد أثنــاء عملهــم مــن المنــزل خــال فتــرة أزمــة
كوفيــد19-
مراجعــة الرواتــب والمزايــا المقدمــة إلــى الموظفيــن لخفــض معــدالت
انتقــال الموظفيــن واالحتفــاظ بالموظفيــن ذوي األداء العالــي
تعزيــز المرونــة فيمــا يتعلــق بالمزايــا غيــر الماليــة المقدّمــة بحيــث
يمكــن للموظفيــن االســتفادة مــن المزايــا التــي تالئــم احتياجاتهــم
وظروفهــم علــى النحــو األفضــل
توفيــر مزيــد مــن الدعــم إلــى الشــركات الناشــئة والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة لدعــم نموهــا وزيــادة معــدالت التوظيــف على المســتوى
ا لمحلي

أمــا بالنســبة للتدريــب والتطويــر المهنــي ومســتقبل العمــل ،فقــد أجمــع
الموظفــون علــى أن العمــل مــن المنــزل لــم يؤثــر علــى الــدورات والبرامج
التدريبيــة .وقدمــت أرامكــس تدريبــات كافيــة عبــر اإلنترنــت لموظفيهــا
الــذي يعملــون فــي وظائــف مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك التدريــب الفنــي
وجلســات التوعيــة .وفيمــا يتعلــق بظــروف العمــل بعــد انتهــاء أزمــة
كوفيــد ،19-أشــار الموظفــون إلــى أنهــم يفضلــون ترتيبــات مختلطــة
للعمــل بحيــث تتيــح المرونــة فــي العمــل مــن المنــزل وفــي المكاتــب.

%50
من الموظفين يفضلون ترتيب
العمل المختلط
(في الموقع وعن بعد)

21-102 ،44-102 ،43-102 ،42-102

٦٤

السنــوي
التقــريـر 2020

إدارة المخاطر
وااللتزام في أرامكس
٦٥

Intellectual
Human

2020

Social and
التقــريـر
competencies, capabilities, and experience, as well as training and innovation of our people. The alignment with and
Key partnerships and relationships established with the community, stakeholders and other relevant networks السنــوي
with the
Relationship The
support for our governance framework, as well as our risk management approach and ethical values. Our recognition of

Social and

Our organizational and tacit knowledge,
systems,
procedures,
protocols.
Brand
value
and reputation.
goal to improve
well-being
andand
share
information.
This
include
our culture and values that strive to build and protect
human rights. This includes the ability to implement our strategy, and the motivations of our people to improving our
customers, employees, suppliers, partners, community members, and other stakeholders.
services along with their ability to lead, manage, and collaborate in delivering value to stakeholders

إدارة المخاطر وااللتزام في أرامكس

إدارة المخاطر
وااللتزام في
أرامكس

The competencies, capabilities, and experience, as well as training and innovation of our people. The alignment with and

باإلضافــة إلــى قســمHuman
،واالمتثــال التجــاري
واالمتثــال المؤسســي
ــام إدارة المخاطــرKey
 مهpartnerships
ـس علــىframework,
أرامكـ
ـي
فـrelationships
ـال
واالمتثـas
المخاطــر
قســم إدارة
ـتمل
يشـ
Natural
established
with
the
community,
and
other
relevant
networks
with the
Relationship
Alland
renewable
non-renewable
environmental
resources
that
provide
goods
and services
supporting
current and
support for our governance
as welland
our
risk management
approach
andstakeholders
ethical
values.
Our
recognition
of
 بهدف،ـرى تعمــل علــى اتصــال مباشــر مــع العمــاء فــي أرامكــس
ـ
أخ
ـرق
ـ
ف
ـع
ـ
م
ـال
ـ
واالمتث
ـر
ـ
المخاط
إدارة
ـم
ـ
قس
ـاون
ـ
ويتع
.ـن
ـ
واألم
ـامة
ـ
والس
ـة
ـ
الصح
goal
to
improve
well-being
and
share
information.
This
include
our culture
andpeople
valuesto
that
strive toour
build and protect
future
prosperity.
human rights. This includes the ability to implement our strategy, and the
motivations
of our
improving
customers,
employees,
partners,
community
members,
andtoother
stakeholders.
والتجــاري وااللتــزام بمعاييــر الصحــة والســامة واألمــن المحليــةservices
المؤسســي
االمتثــال
اللتزامــات
واالمتثــال
ـرsuppliers,
المخاطـ
إدارة
ـات
ممارسـ
علــىinـاظ
الحفـ
along
with
their
ability
to lead,
manage,
and
collaborate
delivering
value
stakeholders
. ويســلط هــذا القســم مــن التقريــر الســنوي الضــوء علــى األنشــطة المختلفــة المتعلقــة بشــتى مجــاالت ضمــان المخاطــر المذكــورة آنفـ ًا.والعالميــة

Social and
Relationship
Natural

Natural

Key partnerships and relationships established with the community, stakeholders and other relevant networks with the
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ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲAll renewable and non-renewable environmental resources that provide goods and services supporting current and
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إدارة المخاطر

شــهد عــام  2020إنشــاء 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 ،بطريقــة فعالــة
وعاليــة الكفــاءة.
وتــدرك أرامكــس أن اإلدارة االســتباقية للمخاطــر تلعــب دور ًا حاســم ًا فــي تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية .وفــي ضــوء السياســة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر ،قــام
مجلــس إدارة أرامكــس (عبــر لجنــة التدقيــق) بإلــزام الشــركة باعتمــاد إطــار إلدارة
مخاطــر األعمــال الرئيســة بطريقــة فعالــة وعاليــة الكفــاءة.

إدارة وحوكمة إدارة المخاطر

وتعمــل أرامكــس بشــكل اســتباقي وجــاد علــى إدارة مخاطرهــا االســتراتيجية
والتشــغيلية وكذلــك المتعلقــة باالمتثــال والشــؤون الماليــة واالســتدامة .ويتــم
تحديــد المخاطــر وتقييمهــا وإدارتهــا وفــق عمليــة محــددة علــى مســتوى
الشــركة والمشــروع والدولــة .ونتيجــة لذلــك ،يتــم اتخــاذ قــرارات العمــل مــع
مراعــاة المخاطــر والجوانــب اإليجابيــة ذات الصلــة ،وتراقــب أرامكــس باســتمرار
تعرضهــا المتغيــر للمخاطــر ،وإمكانيــة تعديــل إجــراءات الحوكمــة والرقابــة
وفقــ ًا لذلــك.
ووضعــت أرامكــس عــدة هيكليــات للحوكمــة وإعــداد التقاريــر بهــدف تعزيــز
إدارة المخاطــر وإعــداد التقاريــر .ويشــمل ذلــك مــا يلــي:

عملــت أرامكــس علــى إعــداد عمليــة قويــة إلدارة المخاطــر ،تشــكل جزء ًا أساســي ًا
مــن بيئــة التحكــم المكونــة مــن «خطــوط الدفــاع الرئيســة الثالثة».

اإلبالغ عن المخاطر

مراجعة المخاط ومراقبتهار

حوكمة المخاطر

شبكة مواجهة المخاطر

ثم تقديم تقارير موجزة
عن المخاطر إلى لجنة
التدقيق لدراستها
ومراجعتها على أساس
دوري .ويسمح ذلك
للجنة بمراجعة ومراقبة
وضمان الفعالية
التشغيلية لبرنامج
وعمليات إدارة المخاطر.

تقوم لجنة المخاطر
بعقد اجتماعات منتظمة
لمراجعة ومعالجة
المعلومات المهمة
المتعلقة بالمخاطر
مثل دوافع المخاطر
الحالية ،والضوابط
الرئيسة المعمول بها،
وحالة مؤشرات المخاطر
الرئيسة ،وحالة اإلجراءات
الهادفة للتخفيف من
المخاطر.

قامت أرامكس بإنشاء
«لجنة إدارة المخاطر»،
وهي لجنة مختصة
يرأسها الرئيس التنفيذي
لمجموعة أرامكس.
ويشكل أعضاء فريق
القيادة التنفيذية
اآلخرين جزء ًا أساسياً من
هذه اللجنة.

حدد رواد مواجهة
ُ
المخاطر في مختلف
األقسام والمواقع
المؤسسية بهدف دعم
تنفيذ اإلدارة االستباقية
للمخاطر .ويضمن
فريق إدارة المخاطر
المؤسسية حصول رواد
المخاطر على الدعم
والتوجيه المناسبين
لتمكينهم من تقييم
المخاطر وإدارتها
ومراقبتها مراقبة
مستمرةر.
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االمتثال المؤسسي
يتولــى فريــق االمتثــال المؤسســي فــي أرامكــس مســؤولية توجيــه عمليــة التنفيــذ التــي تقــع علــى عاتــق جميــع األطــراف المعنية
(اإلدارة العليــا والمــدراء والموظفيــن) ،بهــدف تقليــل الخســائر القانونيــة والتنظيميــة والمرتبطــة بالســمعة ،وتقديــم التوجيهــات
التــي ينبغــي للشــركة تنفيذهــا بطريقــة أخالقيــة ومتوافقــة.

انســجاماً مــع هــذه المبــادئ ،نقــوم بتطبيــق عــدة سياســات متخصصــة تتوافــق
مــع مختلــف الجوانــب المهمــة ألعمالنــا وعملياتنــا .وتغطــي هــذه السياســات:

يوفــر البرنامــج األدوات والتدريبــات الالزمــة لضمــان تعريــف كل موظــف بكامــل مســؤوليته ،حــول التصــرف بنزاهــة وشــفافية عنــد
تأديــة واجباتــه المختلفــة أو تمثيــل الشــركة وتعــزز مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بشــركة أرامكــس ،التــي ترشــدنا فــي عملنــا
وتفاعلنــا مــع األطــراف المعنيــة لدينــا ،المبــادئ اآلتيــة:

 oاالمتثال التجاري.
 oممارسات الهدايا والترفيه والمدفوعات غير المالئمة.
 oتعارض المصالح
 oمكافحة غسيل األموال.
 oالعناية الواجبة
 oسياسة أرامكس لمكافحة الفساد.
 oالترخيص القانوني.
 oسياسة المعامالت المصرفية للدول الخاضعة للعقوبات
 oحقوق اإلنسان والعمل.
 oعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
 oالمساهمات والمشاركة السياسية.
 oالتبرعات الخيرية وأنشطة الرعاية.
 oاإلبالغ عن المخالفات.

مبادئ ميثاق قواعد السلوك لدى أرامكس

االلتزام بالقوانين
والتشريعات
والسياسات
واإلجراءات والعقود

حماية أصول الشركة،
المادية أو الفكرية.

ظروف عمل آمنة
وعادلة وصحية
وتضمن السالمة

الموثوقية والنزاهة
في التعامل مع
المعلومات المالية
والتشغيلية

تطبيق االمتثال في
العمليات اليومية في
مختلف جوانب األعمال

المساءلة والشفافية
والممارسات المهنية
النزيهة والعادلة

تحقيق نمو صحي
ومستدام ألعمالنا

ولضمــان فهــم ميثــاق قواعــد الســلوك الخــاص بشــركة أرامكــس والسياســات المذكــورة أعــاه وتطبيقهــم
تطبيقــا صحيحــا ،يحــرص فريــق المخاطــر واالمتثــال علــى تنظيــم دورات تدريــب ســنوية لتوعيــة الموظفيــن ،ســواء
أكان مــن خــال الــدورات النظريــة أم التدريــب عبــر اإلنترنــت ،إضافــة إلــى إجــراء عمليــات تقييــم لالمتثــال ،والتــي
تعــد أمــر ًا بالــغ األهميــة لتعزيــز امتثالنــا الســتراتيجيتنا الســنوية .وبحلــول نهايــة ســنة  ،2020تــم تدريــب نحــو
 %82مــن إجمالــي القــوة العاملــة لشــركة 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 عــام  ،2020قــام  %83مــن موظفينــا بإرســال
نمــاذج موقعــة.

ملخص التدريبات المتعلقة باالمتثال

الثقافة الموظفون
واالتصاالت والسياسات
واإلجراءات والحوكمة
واالستراتيجية
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إجمالي عدد
الموظفين*

التدريب النظري

التدريب عبر اإلنترنت

إجمالي عدد
المتدربين

نسبة اإلنجاز %

%82

4,923

7,348

12,271

14,917

* كان هناك  1262موظف ًا مستقي ً
ال ،تم استبعادهم من إجمالي عدد الموظفين.

٦٨

السنــوي
التقــريـر 2020
ونحــرص علــى أن يتماشــى ميثــاق قواعــد الســلوك لدينــا مــع األنظمــة
والتشــريعات والمعاييــر الدوليــة والمحليــة ،والتــي تتضمــن (علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر):
 مبــادرة الشــراكة لمكافحــة الفســاد ( )PACIالتــي تنظــم كجــزء مــنالمنتــدى االقتصــادي العالمــي ،والتــي أطلقــت عــام  2004بهــدف تعزيــز
جهــود القطــاع فــي مكافحــة الفســاد.
 قانون الرشوة في المملكة المتحدة. قانون ممارسات الفساد الخارجي في الواليات المتحدة معايير مبادئ المسؤولية االجتماعية (.)AA1000 منظمة العمل الدولية إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المعايير البيئية -قوانين دولية ومحلية أخرى معمول بها.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
تعتمــد أرامكــس سياســة لإلبــاغ عــن المخالفــات وحــاالت الغــش
والتظلمــات المتعلقــة بميثــاق قواعــد الســلوك واألداء االجتماعــي
ا إرشــاديا متكامـ ً
والبيئــي فــي الشــركة ،إذ تقــدّم هــذه السياســة دليـ ً
ا
لــإدارة والموظفيــن والعمــال وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة .ونشــجع
كافــة موظفينــا والجهــات المعنيــة علــى اســتخدام هــذا النظــام
لإلبــاغ عــن المخالفــات ،ونحــرص علــى حصولهــم علــى التدريــب الكافــي
وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى النظــام .ولإلبــاغ عــن المخاوف والشــكاوى
الخارجيــة والداخليــة ،يمكــن التواصــل عبــر بريــد إلكترونــي يعتمــد علــى
أداة  .Microsoft Fresh Servicesإضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للمُبلغيــن
عــن المخالفــات االســتفادة مــن خيــار اإلبــاغ دون الكشــف عــن هويتهــم
باســتخدام عنــوان بريــد إلكترونــي غيــر قابــل للتحديــد .وســنتعامل مــع
جميــع التقاريــر الــواردة بأعلــى مســتويات الســرية.

وفــي عــام  ،2020واصلنــا تطبيــق عمليــات تقييــم المورديــن وتحســينها،
لتغطــي كافــة المواضيــع ذات الصلــة باالمتثــال مثــل حقــوق اإلنســان،
وحقــوق العمــال ،ومكافحــة الفســاد والرشــوة ،إضافــة إلــى ميثــاق
قواعــد الســلوك والمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة .كمــا نواصــل إجــراء
عمليــة تقييــم المخاطــر لكافــة المورديــن .إضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا
باالســتناد إلــى تقييمنــا لمخاطــر المورديــن ،بتطبيــق عمليــة عنايــة واجبــة
أجريــت مــن قبــل مــزوّد خدمــات يمتلــك ســمعة حســنة ،وشــملت جميــع
المورديــن مــن ذوي المخاطــر العاليــة .وأجريــت هــذه العمليــة بالترافــق
مــع عمليــة الفحــص الداخليــة الخاصــة بنــا.

وتحــرص إدارة المخاطــر واالمتثــال علــى ضمــان التعامــل مــع الحــاالت
المبلــغ عنهــا فــي نظــام اإلبــاغ عــن المخالفــات لــدى أرامكــس وفــق
الطريقــة الصحيحــة وفــي الوقــت المناســب .ويتــم التحقيــق فــي كل
حالــة ،ويتضمــن ذلــك قيــام لجنــة داخليــة بمراجعــة تفاصيــل الشــكوى
واتخــاذ القــرار بشــأنها ،ليتــم بعــد ذلــك إبــاغ الطــرف المعنــي مــن
قبــل ممثــل المــوارد البشــرية .ويحــق ألطــراف الشــكوى اســتئناف نتائــج
التحقيــق خــال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتكمال التحقيــق.

ولذلــك يخضــع جميــع المورديــن مــن ذوي المخاطــر العاليــة لدراســات
العنايــة الواجبــة والتــي تُــدار داخليــ ًا وفقــ ًا لقواعــد مدونــة الســلوك
واســتبيانات الــرأي ،بينمــا تــدار خارجي ـ ًا مــن قبــل مــزود خدمــات مســتقل
يمتلــك ســمعة حســنة فــي هــذا المجــال .ونتيجــة لذلــك ،نجــح فريــق
االمتثــال فــي تنقيــة  %99مــن قاعــدة بياناتنــا النشــطة (العمــاء
والمورديــن).

االمتثال التجاري
عملنــا علــى إعــادة هيكلــة برنامجنــا الخــاص باالمتثــال التجــاري
والجمركــي .وفــي أواخــر عــام  ،2020نجحنــا فــي توســيع نطــاق برنامــج
االمتثــال التجــاري التقليــدي ،عبــر إضافــة االمتثــال الجمركــي .وتســمح
إعــادة الهيكلــة الجديــدة بتطبيــق عمليــة إشــراف جمركــي موســعة
وتقديــم الدعــم واعتمــاد نهــج أفضــل لدعــم احتياجــات الشــركة
لممارســات التخليــص الجمركــي القائمــة حاليــ ًا.
القرارات
المقبولة

نظام وعملية اإلبالغ عن المخالفات
الحاالت المسجلة
لإلبالغ عن المخالفات

التحقيقات التي
تم إجراؤها

مراجعة اللجنة
الداخلية

القرارات الصادرة
استئناف القرار
(خالل  10أيام)
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إضافــة إلــى التوســع الجديــد لالمتثــال الجمركــي ،ســاهمت جهــود
االمتثــال التجــاري لدينــا فــي إضافــة القيمــة للشــركة عبــر توفيــر المزيــد
مــن آليــات االمتثــال مــن خــال عمليــة التطبيــق الجديــدة لبرنامــج كارغــو
وايــز.
تســهم 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.
الصحة والسالمة
تولــي الشــركة اهتمامــ ًا بالغــ ًا بالحفــاظ علــى صحــة موظفيهــا
وســامتهم علــى مســتوى جميــع عملياتهــا .ونحن نضمــن االلتــزام بأعلى
مســتويات الســامة داخــل مواقعنــا ومنشــآتنا وعلــى امتــداد سلســلة
التوريــد اللوجســتية الخاصــة بنــا .إضافــة إلــى ذلــك ،تلتــزم أرامكــس
باالمتثــال الصــارم للوائــح الصحــة والســامة والبيئــة المحــددة لــكل دولــة
تعمــل فيهــا ،باإلضافــة إلــى اعتمــاد أفضــل الممارســات الدوليــة وعمليــات
التحســين المســتمر لمعاييــر الصحــة والســامة والبيئــة لدينــا.
يعتمــد نظــام إدارة الصحــة والســامة لــدى الشــركة علــى سياســات
وإجــراءات تعتبــر بمثابــة إطــار عمــل للتعامــل مــع األمــور المتعلقــة
بالصحــة والســامة داخــل منشــآتنا وفــي عملياتنــا اليوميــة .وبالنظــر
إلــى التغيــر الســريع الــذي تشــهده البيئــة العالميــة ،فإننــا نحــرص علــى
مراجعــة سياســاتنا وإجراءاتنــا بصفــة منتظمــة؛ لضمــان مواكبتهــا لتلــك
التغيــرات.
وفــي ضــوء انتشــار مــرض كوفيــد 19-خــال عــام  ،2020فقــد حرصنــا
ـكل أكبــر لحــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا بشــكل
علــى االســتعداد بشـ ٍ
اســتباقي .ومنــذ بدايــة انتشــار المــرض ،شــكلنا فــرق إلدارة األزمــات علــى
مســتوى الشــركة والــدول والمحطــات ،مــع تحديــد مســؤوليات واضحــة
لتلــك الفــرق ،والتخطيــط لســيناريوهات متنوعــة واالعتمــاد علــى آليــات
التطويــر واالختبــار والتوثيــق.
وواصلــت أرامكــس جهــود التنســيق علــى امتــداد مكاتبهــا جميعهــا في
مختلــف دول العالــم لحمايــة ســامة الموظفيــن والموظفيــن المتعاقديــن
والعمــاء والجمهــور طــوال أزمــة كوفيــد .19-وأطلقنــا عــدة حمــات
توعيــة بمــرض كوفيــد ،19-تضمنــت مقاطــع فيديــو قصيــرة وأنشــطة
تواصــل مكتوبــة والفتــات توعيــة مرئيــة .إضافــة إلــى ذلــكُ ،طلــب مــن
المحطــات جميعهــا تشــكيل فريــق إلدارة األزمــات ووضــع ســيناريوهات
تشــمل اإلغــاق وحظــر التجــول وحــاالت كوفيــد 19-داخــل العمليــات.
وواصلنــا أيضــ ًا توفيــر جميــع معــدات الحمايــة الشــخصية الالزمــة
لموظفينــا وضمــان االمتثــال الكامــل إلجــراءات الطــوارئ المحليــة التــي
تطبقهــا الحكومــات المحليــة.

٦٩

السنــوي
التقــريـر 2020
تــم إطــاق العديــد مــن الحمــات التوعويــة بفيــروس كوفيــد 19-بمــا فــي ذلــك مقاطــع الفيديــو القصيــرة والتواصــل المكتــوب
والعالمــات المرئيــة.
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ارتﺛاء ﺦﺗﻐﺗاً
ً
health and safety

Promote
team
building
اﻓخطاء
اﺾﺎﺤﺷ
without risking your
health and safety

ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻗﺒﻞ
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻄﻬﺮ ﻛﺤﻮﻟﻲ ﺃﻭ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ّ
ّ
ﻟﻤﺲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺰﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺛﻘﻮﺏ ،ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻤﺎﻣﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ.

ﻳﺪﺧﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ

ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻭ ًﻻ ﺑﺘﻌﻘﻴﻢ ﻳﺪﻳﻪ

brainstorm sessions

coffee breaks

for virtual get-togethers

Conductﻭﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻋﻦ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺭﺗﺪﺍﺋﻬﺎ،
ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺔ
ﻳﺠﺐ
Create opportunities
virtual
Catch
ﻛﻤﺎup
over virtual
for virtual get-togethers
brainstorm sessions
coffee
breaks
ﺍﻟﺨﻄﺄ.
ﻃﺮﻳﻖ
ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺴﺎﺧﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ.

Catch up over virtual
coffee breaks
ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ

ﻭﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ

Create opportunities
for virtual get-togethers
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ

#ResponseAbility

#ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

#ResponseAbility

#ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

#ResponseAbility

Promote team building
without risking your
health and safety

Promote team building
without risking your
health and safety

ﻋﻤﻠﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺮﺽ
ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﻢ

المسﺂولﻐﺋ تﺔاه ﻄرض ﺾﻌﺸﻐﺛ19-

Catch up over virtual
coffee breaks

#المسﺂولﻐﺋ
Conduct virtual
brainstorm sessions

Create opportunities
for virtual get-togethers

ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻨﺘﺼﺮ ﻓﻲ
Catchﺍﺗﺨﺎﺫ
ﻟﻨﻮﺍﺻﻞ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕConduct
virtual
up over virtual
brainstorm sessions
ﻛﻮﻓﻴﺪ19-
 coffee breaksﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﺿﺪ ﻣﺮﺽ

Create opportunities
for virtual get-togethers

ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻵﻥ ﻟﺤﺼﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
#ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
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#ResponseAbility

#ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

وتلعــب ســامة عمليــات النقــل دور ًا رئيســ ًا فــي عملياتنــا ،انســجام ًا
مــع التزامنــا باللوائــح المتعلقــة بنقــل المنتجــات عبــر الطــرق العامــة،
أو تحميــل المــواد وتفريغهــا وتصنيفهــا ،ووضــع البطاقــات التعريفيــة
عليهــا ،وتعبئتهــا وتغليفهــا ،خاصـ ً
ـة البضائــع الخطــرة .وأطلقنــا برنامج ـ ًا
تدريبيــ ًا عبــر اإلنترنــت لتوعيــة الموظفيــن حــول التعامــل مــع البضائــع
الخطــرة ،باإلضافــة إلــى توفيــر برامــج تدريــب لجميــع الموظفيــن
المعنييــن بالنقــل البــري حــول االتفاقيــة األوروبيــة المتعلقــة بالنقــل
الدولــي للبضائــع الخطــرة.

ﺛﻢ ﻳﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﺬﻗﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻙ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﺧﻠﻒ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻧﻴﻦCreate opportunities .
Conduct
ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻳﻂ ﺗﺜﺒﻴﺖvirtual
Catch
up over virtual

Conduct virtual
brainstorm sessions

وأصدرنــا أيضــ ًا سياســات للعمــل عــن بعــد ،التــزم بهــا العديــد مــن
الموظفيــن (يمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي الصفحــة .)47

#ResponseAbility

وتضمــن متطلبــات المناولــة والنقــل المطبقــة لدينــا ،التــي نحــرص علــى
تطبيقهــا بفعاليــة علــى النحــو المناســب ،مناولــة المــواد ونقلهــا وفقـ ًا
للوائــح والتشــريعات الســارية ،والمخاطــر المحتملــة لهــا.
وقــد وضعــت الشــركة تعريفــ ًا لحــوادث النقــل بأنهــا الحــوادث التــي
تتســبب فــي إصابــة شــخصية ،أو ضــرر بالــغ للممتلــكات ،أو التأثيــر البيئــي
الناتــج عــن انبعــاث المــواد ،أو تســرب المــواد الخطــرة.
وبفضــل احتياطــات الســامة وأنشــطة التدريــب الشــاملة لــدى الشــركة،
نــادر ًا مــا تقــع حــوادث النقــل ،ولــم تشــهد شــركة أرامكــس فــي عــام
 2020أي حــوادث تنطــوي علــى تالمــس مــع المــواد الكيميائيــة.
كانــت معاييــر المركبــات هــي أعلــى جوانــب المخاطــر المســجلة عبــر
غرفــة التحكــم ،باســتخدام نظــام المواقــع الجغرافيــة ( ،)GPSوقــد
أثبتــت عمليــة إدارة الرحــات ذلــك بنــاء علــى اإلحصائيــات المســجلة .وقــد
أجرينــا تحســينات كبيــرة علــى آليــات تتبّــع ومراقبــة حركــة شــاحنات
النفــط والغــاز  ،وتبيّــن مــن ذلــك ،إلــى جانــب عمليــات الفحــص الســابقة
للرحــات ،ومراجعــة النتائــج ،أن التدريبــات المقدمــة والمعاييــر المطبقــة
تتســم بالفعاليــة .وتــم تعزيــز هــذه النتائــج عبــر إعــادة هيكلــة فريــق
وحــدة التحكــم لدينــا ،ومواصلــة اســتخدام أفضــل التقنيــات.
وواصلنــا ،خــال عــام  ،2020تطويــر برامــج الصحــة المؤسســية عبــر إجراء
فحــص طبــي خارجــي لموظفينــا بالتعــاون مــع أهــم مــزوّدي الخدمــات
الطبيــة المعتمديــن فــي منطقــة الشــرق األوســط .وســاعدنا ذلــك
علــى تحديــد االتجاهــات الجديــدة المتعلقــة بقضايــا الصحــة المهنيــة
ومعالجتهــا ،مــا ســمح لنــا بالمضــي نحــو أهدافنــا طويلــة المــدى لتحســين
الصحــة .إضافــة إلــى ذلــك ،لــم يتــم اإلبــاغ عــن أي أمــراض مهنيــة مؤثــرة
علــى الموظفيــن العامليــن فــي مرافقنــا علــى مــدار عــام .2020
ويلتــزم جميــع المقاوليــن المتعاقديــن مــع أرامكــس باتفاقيــة تعاقديــة
تنــص علــى االمتثــال لإلجــراءات والسياســات والمســؤوليات الموضحــة
٧٠
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فــي نظــام إدارة الصحــة والســامة فــي المســتودعات .وبالتالــي،
يُتوقــع منهــم االلتــزام بجميــع سياســات الصحــة والســامة المطبقــة
لــدى أرامكــس ،والمتطلبــات ذات الصلــة بهــا .ونحــرص فــي شــركة
أرامكــس علــى التعامــل مــع المقاوليــن والمورديــن بالطريقــة نفســها
التــي نتعامــل بهــا مــع موظفينــا ،واالهتمــام بصحتهــم وســامتهم
ورفاهيتهــم بالقــدر نفســه .ومــن هــذا المنطلــق ،يجــب علــى جميــع
المقاوليــن والمورديــن القادميــن إلــى منشــآتنا ألداء أي أعمــال بدنيــة
الخضــوع لبرنامــج تدريبــي علــى الجوانــب المتعلقــة بالصحــة والســامة
ويجــب النــص علــى ذلــك فــي نظــام تصاريــح العمــل .وتشــمل إحصائيــات
اإلبــاغ عــن الحــوادث جميــع المقاوليــن والمورديــن العامليــن مــع
أرامكــس.
علــى الرغــم مــن النتائــج الجيــدة التــي حققناهــا فــي عــام  ،2020إال
أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســين.
يتمحــور هدفنــا لعــام  2021فــي تفــادي جميــع أنــواع الحــوادث  .لذلــك،
قامــت الشــركة بتعزيــز المعاييــر ورفــع مســتوى االلتــزام ،ممــا يؤكــد
علــى ســعيها المســتمر لتحســين مســتويات الســامة لديهــا ،علــى
الرغــم مــن ارتفاعهــا بالفعــل ،وتعزيــز أدائهــا بصــورة أكبــر .وتعمــل
الشــركة بجــد علــى ترســيخ ثقافــة الســامة وتشــجيع الموظفيــن علــى
تحمــل المســؤولية الشــخصية عــن تصرفاتهــم.
أهدافنا الرئيسة لعام  2021هي:
 بــدء إجــراءات الحصــول علــى شــهادة اآليــزو 45001 ISOالعالميــة عبــر زيــادة عــدد المحطــات المعتمــدة بمقــدار 10
محطــات جديــدة
 تطبيــق أداتنــا الجديــدة الخاصــة بالصحــة والســامة واألمــن والبيئــةوزيــادة إنتاجيــة فريــق الصحــة والســامة والبيئــة مــن خــال
توفيــر المنصــة الرقميــة
 تقليــل عــدد اإلصابــات التــي تــؤدي إلــى تعطــل العمــل وخفــض أيــامالعمــل الضائعة بنســبة %5
 -زيادة عدد عمليات تفتيش /تدقيق السالمة بنسبة %25
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وفيما يأتي إحصائيات الصحة والسالمة لدى الشركة في عام ٢٠٢٠
إجمالي عدد الوفيات ،بما يشمل الوفيات غير المهنية

1

إجمالي عدد اإلصابات الهادرة للوقت

93

إجمالي عدد األيام الضائعة

1,638

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

876

إجمالي عدد الحوادث التي نجم عنها إصابات

42

إجمالي عدد الحوادث

918

إجمالي عدد الموظفين

17,404

إجمالي عدد أيام العمل

6,352,460

إجمالي عدد ساعات العمل البشري

50,819,680

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

719

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالمركبات الناجم عنها إصابات

7

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالمركبات الناجم عنها إصابات هادرة للوقت

43

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بالمركبات

726

إجمالي عدد األيام الضائعة بسبب الحوادث المرتبطة بالمركبات

978

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بساعات العمل البشري والمكتبي الناجم عنها إصابات طفيفة ،أو التي لم ينجم عنها إصابات

157

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بساعات العمل البشري والمكتبي الناجم عنها إصابات

35

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بساعات العمل البشري والمكتبي الناجم عنها إصابات هادرة للوقت

50

إجمالي عدد الحوادث المرتبطة بساعات العمل البشري والمكتبي

192

إجمالي عدد األيام الضائعة بسبب الحوادث المرتبطة بساعات العمل البشري والمكتبي

660

*هذه األرقام ال تشمل مرض كوفيد -19وانفجار بيروت
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مؤشرات الصحة والسالمة
معدل تكرار الوقت الضائع نتيجة اإلصابات

1.83

جلت أرامكس  1.83إصابة مرتبطة بوقت ضائع
سّ
لكل مليون ساعة عمل خالل العام الماضي

معدل الحوادث الناجم عنها إصابات مرتبطة
بوقت ضائع

0.53

سجلت أرامكس  0.53إصابة مرتبطة بوقت ضائع
لكل مئة موظف

17.61

أدت كل إصابة مرتبطة بوقت ضائع إلى تعطل عن
العمل بمتوسط  17.61يوماً

معدل تكرار اإلصابات المرتبطة بوقت ضائع

0.37

لكل  100موظف ،ارتبط  0.37موظفاً باإلصابات
المرتبطة بوقت ضائع

معدل أيام الوقت الضائع المرتبطة بالمركبات

8.03

سجلت أرامكس  8.03يوماً ضائعاً نتيجة أعطال
المركبات لكل مليون شحنة

معدل األيام الضائعة نتيجة الحوادث المرتبطة
بساعات العمل البشري والمكتبي

5.42

سجلت أرامكس  5,42يوماً ضائعاً نتيجة حوادث
مرتبطة بساعات العمل البشري والمكتبي لكل

معدل الشدة

مليون شحنة
معدل األيام الضائعة

13.45

سجلت أرامكس  13.45يوماً ضائعاً لكل مليون
شحنة

7.54

سجلت أرامكس  7.54حادثة لكل مليون شحنة

الحوادث لكل مليون شحنة

األمن
تتغيــر التهديــدات األمنيــة بوتيــرة ســريعة ،وبالتالــي ،فمــن المهــم
أن يكــون نظــام إدارة األمــن لــدى أرامكــس متفوقــ ًا دائمــ ًا علــى
التهديــدات ،ممــا يضمــن حمايــة أصولنــا وأصــول شــركائنا وعمالئنــا.
نجحنــا خــال عــام  2020فــي تنميــة فريــق الصحــة والســامة واألمــن
والبيئــة علــى نطــاق واســع عبــر إضافــة مــوارد مخصصــة إلــى الفريــق
فــي منطقــة الشــرق األوســط وأوروبــا ،حيــث شــمل ذلــك تعييــن
مــدراء متخصصيــن لفريــق الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة فــي تلــك
المناطــق .وحددنــا فــي عــام  2021خططـ ًا طموحــة تســتهدف توســيع
نطــاق تركيزنــا ليشــمل منطقــة شــمال أفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا
الشــمالية ،انســجام ًا مــع تركيزنــا علــى دعــم أعضــاء الفريــق الحالييــن
لتحســين معاييــر األمــان وتنفيــذ سياســات وإجــراءات أرامكــس فــي
العمليــات اليوميــة ،خاصــة بعــد أزمــة كوفيــد.19-
طــوّرت العديــد مــن مواقعنــا البنيــة التحتيــة األمنيــة لديهــا باســتخدام
أحــدث التقنيــات ،مــع التحــوّل مــن اســتخدام أنظمــة كاميــرات المراقبــة
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إلــى تقنيــات فحــص الشــحنات .تعــاون الفريــق األمنــي مــع الســلطات
المحليــة؛ لضمــان تنفيــذ إجــراءات فحــص الشــحنات بفعاليــة تامــة واإلبــاغ
عــن أي حــوادث ،إن وُجــدت ،فــي حينهــا.
ومــن اإلنجــازات الرئيســة المتحققــة خــال عــام  2020هــي حصــول
مرافقنــا فــي مصــر وهونــج كونــج علــى شــهادة اعتمــاد جمعيــة
حمايــة األصــول المنقولــة ،بالتــوازي مــع نجــاح العديــد مــن مرافقنــا فــي
تجديــد شــهادة المســتوى األول مــن متطلبــات تأميــن الشــحن ()FSR -A
الصــادرة عــن الجمعيــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تطبيــق برنامــج لالعتمــاد
الذاتــي للمســتوى الثالــث مــن متطلبــات أمــن المنشــآت الصــادرة عــن
جمعيــة حمايــة األصــول المنقولــة ( ،)TAPA FSR level Cوذلــك لضمــان
اســتيفاء مرافــق أرامكــس ألعلــى المتطلبــات األمنيــة المحــددة لمنشــآت
الخدمــات اللوجســتية .واســتكما ًال لجهودنــا خــال عــام 2020؛ نخطــط
لتقييــم أدائنــا والبــدء فــي رحلــة الحصــول علــى شــهادة آيــزو 28001
(( )28001 ISOالخاصــة بمعاييــر نظــام إدارة األمــن فــي سالســل التوريــد)
فــي عــام  ،2020بــدء ًا بتقييــم المواقــع الرئيســة.

يعــد أمــن النقــل عنصــر ًا حاســم ًا فــي عملياتنــا؛ ولذلــك عملنــا فــي عــام
 2020علــى تجهيــز المزيــد مــن مركباتنــا بأنظمــة مراقبــة المركبــات.
بهــدف االســتفادة مــن القــدرات الكاملــة لتلــك التقنيــة بمــا يســمح لنــا
بمراقبــة الشــاحنات والحمــوالت ،إلــى جانــب تمكيــن عمالئنــا مــن تتبــع
طلبياتهــم وشــحناتهم.
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العضوية
الشحن الجوي

الجمعيات والشهادات
تتمتــع أرامكــس بعضويــة مجموعــة واســعة مــن المنتديــات فــي القطــاع
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والمؤسســات ذات الصلــة .مثــل المنتــدى
االقتصــادي العالمــي ،وحتــى االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي ،إذ حصلنــا
ـل معتمــد للشــحن الجــوي ،باإلضافــة
علــى الترخيــص مــن االتحــاد كوكيـ ٍ
إلــى كوننــا عضــو ًا مؤسســ ًا فــي الشــبكة العالميــة لتحالــف التوزيــع
العالمــي.

االتحاد الدولي للنقل الجوي ()IATA

تعــد أرامكــس وكيـاً معتمــد ًا مــن االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي
وتحمــل األرقــام الخاصــة ( )CASS/CODEفــي الجزائــر ،البحريــن،
بنغالديــش ،كنــدا ،الصيــن ،قبــرص ،جمهوريــة التشــيك ،مصــر،
إثيوبيــا ،فرنســا ،ألمانيــا ،غانــا ،الهنــد ،إندونيســيا ،إيــران ،العــراق،
إيرلنــدا ،األردن ،الكويــت ،لبنــان ،ليبيــا ،مالطــا ،موريشــيوس،
المغــرب ،نيبــال ،هولنــدا ،عمــان ،قطــر ،المملكــة العربيــة
الســعودية ،شــنغهاي ،ســنغافورة ،ســلوفاكيا ،ســيريالنكا،
الســودان ،سويســرا ،ســوريا ،تركيــا ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
المملكــة المتحــدة ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة وفيتنــام.
وتُعتبــر بعــض المحطــات الرئيســة بمثابــة أعضــاء فردييــن ،فــي
حيــن ال تــزال المحطــات المتبقيــة فــي خضــم عمليــة الحصــول
علــى االعتمــاد مــن قبــل االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي.

الجمعية الدولية للشحن الجوي ()TIACA

عضو

االتحاد الدولي لوسطاء الشحن ()FIATA

مؤسس

االتحاد الدولي للشحن ()WFA

رئيس

نقابة وكالء الشحن

عضو

فينكس

عضو

العمليات اللوجستية والبرية

مجموعة اللوجستيات وسلسلة اإلمدادات

عضو

إكسبريس

الشبكة العالمية لتحالف التوزيع العالمي ()GDA

مؤسس

جمعية التوصيل السريع والخدمات اللوجستية

عضو

تحسين األعمال

مسجل لدى المعهد البريطاني للمعايير ()BDI

عضو

األمن

جمعية حماية األصول المنقولة

عضو

Transportation Security Association (TSA) – USA

أرامكس هي ناقل جوي غير مباشر

برنامج الشراكة التجارية الجمركية ضد اإلرهاب ( - )9Cالواليات
المتحدة األمريكية  /دائرة الجمارك

أرامكس -مدينة نيويورك عضو في البرنامج

وزارة النقل ( -)DFTالمملكة المتحدة

شركتا ( )TwoWayو()Priorityهما وكيالن مسجالن

البيئة

المنتدى العربي للبيئة والتنمية ()AFED

عضو

أخرى

شركة كامكو لالستثمار وساطة  -الواليات المتحدة األمريكية

عضو

MCAA: Messenger Courier Association of America

عضو

 :ABANAجمعية المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية
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شهادات اآليزو
الدولة

الفرع/المحطة

عمان ،األردن

 -1المقر الرئيس -أرامكس إنترناشيونال ليمتد،
مكتب الدعم العالمي

شهادة
اآليزو (ISO
)9001:2015

شهادة اآليزو
(ISO
)14001:2015

شهادة
اآليزو (ISO
)45001:2018

الدولة

الفرع/المحطة

بيروت ،لبنان

 -1شركة أرامكس لبنان

مومباي ،الهند

 ،821 -1سوليتير كوربوريت بارك

 -2المحطة شارع القدس ،المقابلين
 -3مستودع القسطل
 -4منفذ خلدا
المنامة ،البحرين

 -1أرامكس البحرين

الدوحة ،قطر

 -1محطة أرامكس في الدوحة
 57 -2المنطقة الصناعية

مسقط ،سلطنة ُعمان

 -2شارع إي إل  ،100المنطقة الصناعية (تي تي
سي)
الدار البيضاء ،المغرب

 -1محطة أرامكس في المغرب

باريس ،فرنسا

 -1شركة أرامكس انترناشيونال للشحن

الدمام ،المملكة العربية
السعودية

 -1أرامكس ،طريق الدمام-الخبر الساحلي

هولندا

 -1أرامكس هولندا ،أودي مير ،هولندا

 -1طريق الخدمة رقم 3533

 -2أرامكس هولندا؛ روتردام؛ هولندا

 -2الرميس -الشخاخيط

 -3أرامكس هولندا؛ إيندهوفين؛ هولندا

الجزائر العاصمة ،الجزائر

 -1أرامكس سارل الجزائر

شارع  6أكتوبر ،مصر

 -1أرامكس مشرق للخدمات اللوجستية

مصر

 -1أرامكس إنترناشيونال مصر

الرياض ،المملكة العربية
السعودية

 -2المكتب رقم  ،116قرية البضائع

 -1طريق الملك فهد ،برج تمكين ،الرياض،
المملكة العربية السعودية
 -2شارع اسطنبول

 )K4.50( -3طريق القاهرة -السويس
دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

 -1مدينة دبي اللوجستية

بيلياغودا ،سريالنكا

 -1شركة أرامكس النكا الخاصة المحدودة

 -2مركز العمليات

جنوب أفريقيا:

 -1شركة أرامكس جنوب أفريقيا المحدودة

 -3قرية الشحن

نيجيريا

 -1أرامكس لخدمات التوصيل المحدودة)283A( ،
شارع أجوس ،منطقة الغوس فيكتوريا أيالند

أبوظبي -اإلمارات العربية
المتحدة

 -1محطة المصفّح

مدينة الكويت ،الكويت

 -1شركة أرامكس انترناشيونال ليمتد

شهادة
اآليزو (ISO
)9001:2015

شهادة اآليزو
(ISO
)14001:2015

شهادة
اآليزو (ISO
)45001:2018

 -2طريق الدائري السادس
ج ّدة ،المملكة العربية
السعودية

 -1شركة أرامكس السعودية المحدودة
 -2مركز أرامكس للخدمات اللوجستية في جدة،
مستودع جدة الرئيس
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يمثــل هــذا التقريــر الموحــد النســخة الســنوية الحاديــة عشــرة
واإلصــدار الخامــس عشــر مــن تقريــر االســتدامة .ويلتــزم هــذا
التقريــر بمتطلبــات الوثيقــة الشــاملة لمعاييــر المبــادرة العالميــة
إلعــداد التقاريــر ( )GRIومعاييــر المجلــس الدولــي إلعــداد
التقاريــر المتكاملــة (.)IIR
ونحــن نتبــع عمليــة إعــداد تقاريــر قويــة ومركــزة تضمــن التغطيــة
الشــاملة لمختلــف جوانــب عملياتنــا وتقنياتنــا اإلدارية ،وأنشــطة وإجراءات
االســتدامة .وتمدنــا هــذه العمليــة بــاألدوات الالزمــة لقيــاس مــدى تأثيــر
عملياتنــا فــي توليــد القيمــة واقتباســها وتحويلهــا عبــر األنــواع الســتة
لــرأس مــال الشــركة مــع ضمــان مراقبــة ذلــك .وتواصــل أرامكــس صقــل
أدواتهــا الدقيقــة وتحســينها؛ لمراقبــة العمليــات وتحســينها ،والحــد
مــن المخاطــر ،والحفــاظ علــى الصحــة المجتمعيــة والبيئيــة.
تحديد القضايا ذات األولوية
يتــم تحديــد القضايــا ذات األولويــة لدينــا مــن خــال منهجيــة دقيقــة
وعمليــة ،قائمــة علــى فهــم ثالثــة جوانــب رئيســة:

تُعــرف القضايــا الجوهريــة وذات األولويــة لدينــا بأنهــا تلــك
الجوانــب التــي يكــون لهــا تأثيــر مســتدام علــى عملياتنــا
باإلضافــة إلــى أي جوانــب أو قضايــا تتأثــر بأنشــطتنا.

تصنيف الجوانب الجوهرية

Materiality matrix: Ranking of Material Indicators

مصفوفة الجوانب الجوهرية تصنيف مؤشرات الجوانب الجوهرية
12
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وباســتخدام 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 كافــة تفاصيــل البيانــات التــي تُمكننــا بعــد ذلــك مــن فهــم مــدى
تأثيــر أنشــطة توليــد القيمــة الخاصــة بنــا علــى المجتمعــات والبيئــة
وتحديدهــا .وعنــد القيــام بذلــك ،فإننــا نســتمر فــي االســتجابة والتفاعــل
مــع مجتمعاتنــا والجهــات المعنيــة لدينــا ،فضــ ً
ا عــن تحقيــق عائــدات
ماليــة مســتدامة ،مــع وضــع توليــد القيمــة المميــزة علــى المــدى القصيــر
والطويــل فــي االعتبــار.
الجوانب الجوهرية
نقــوم بتحديــد الجوانــب الجوهريــة مــن خــال تعاوننــا مــع الجهــات
المعنيــة لدينــا .ونبــذل كل مــا فــي وســعنا دائمــ ًا لتحديــد مجموعــات
الجهــات المعنيــة الرئيســة ،والعمــل علــى التواصــل الفعــال معهــم،
باســتخدام مجموعــة مــن األدوات المتنوعــة والمخصصــة ،والحصــول
علــى اآلراء والمقترحــات ذات الصلــة بالجوانــب الجوهريــة واالســتدامة
وإعــداد التقاريــر لدينــا.
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Stakeholders

 -1عملياتنا ومدى تأثيرها
 -2مشاركة الجهات المعنية ومعرفة رأيها
 -3استراتيجية االستدامة وسياقها
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نحــرص دائمــ ًا علــى تقييــم أنظمتنــا وعملياتنــا وثقافتنــا المؤسســية
وتحســينها ،مــع اتبــاع نهــج متكامــل لتحقيــق االســتدامة ممــا يقلــل مــن
التأثيــرات الســلبية ويســاهم إيجابيــ ًا فــي التنميــة المســتدامة.
وبعــد تحديــد الجوانــب الجوهريــة ،نعمــل علــى تقييــم حــدود كل جانــب
مــن هــذه الجوانــب مــن خــال تخطيــط عملياتنــا وموقــع كل مــن هــذه
الجوانــب واآلثــار المترتبــة عليــه .يمكــن االطــاع علــى تفاصيــل إضافيــة
حــول هــذه القضايــا والحــدود فــي الصفحــة 13

الجهات المعنية

عملية إعداد التقارير

نقــوم بتقييــم اآلراء والمقترحــات الــواردة مــن الجهــات المعنيــة بعنايــة
وخاصــة تلــك المرتبطــة بعملياتنــا وقطــاع عملنــا .كمــا نبــذل جهــود ًا
مضنيــة لضمــان عــدم إهمــال أي مجموعــة مــن الجهــات المعنيــة عندمــا
نقــوم بتقييــم تأثيرنــا وتحديــد مســائلنا الجوهريــة .وتعتبــر هــذه العملية
عنصــر ًا مهمـ ًا فــي منهجيتنــا الشــاملة لالســتدامة وتوليــد القيمــة ،كمــا
تســمح لنــا بتحديــد الجوانــب الجوهريــة ضمــن إطــار الســياقات والمحليــة
واإلقليميــة والعالميــة ،إضافــة إلــى التعامــل بكفــاءة مــع القضايــا
الجوهريــة مــن وجهــات نظــر متعــددة.

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 .59
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Aramex

 :1-202متوســط األجــر القياســي لبــدء التعييــن حســب الجنــس مقارنــة
بالحــد األدنــى لألجــور محلي ـ ًا
 :1-302استهالك الطاقة داخل الشركة
 :1-305انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة  -النطاق األول
 :2-305انبعاثــات الغــازات الدفيئــة غيــر المباشــرة المرتبطــة باســتهالك
الطاقــة  -النطــاق الثانــي
 :3-305انبعاثــات الغــازات الدفيئــة غيــر المباشــرة المرتبطــة بمجــاالت
أخــرى  -النطــاق الثالــث
 :3-401إجازة األمومة واألبوة
 :2-401المزايــا المقدمــة للموظفيــن بــدوام كامــل ،والتــي ال تُقــدم
للموظفيــن المؤقتيــن أو بــدوام جزئــي
 :1-401معدالت تعيين الموظفين الجدد وتنقل الموظفين

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 عملياتنــا أو خارجهــا ،علــى امتــداد جميــع المواقــع
الجغرافيــة التــي نعمــل فيهــا .
ضمان الجودة في عملية إعداد تقرير االستدامة
ســعي ًا منــا للحفــاظ علــى جــودة تقاريرنــا ،نســتخدم مزيج ـ ًا مــن مبــادئ
المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ( )GRIوالمجلــس الدولــي إلعــداد
التقاريــر المتكاملــة ( )IIRلتحديــد الجــودة ويشــمل ذلــك:
المبادرة العالمية إلعداد التقارير
• التــوازن :حافظنــا علــى التــوازن فــي تقاريرنــا مــن خــال تقييــم أدائنــا
اعتمــاد ًا علــى الجوانــب الماديــة الملموســة واألهــداف المســتقبلية التــي
تُبــرز أداءنــا اإليجابــي ،دون إغفــال المجــاالت التــي ال تــزال بحاجــة إلــى
تحســينات إضافيــة وإعــادة التقييــم.
• المقارنــة :قدمنــا بياناتنــا علــى أســاس ســنوي ،مــع االلتــزام
ببروتوكــوالت مؤشــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ،حيثمــا كان
ذلــك مالئم ـ ًا ،وقــد أتــاح لنــا ذلــك مقارنــة أدائنــا فــي الجوانــب الرئيســة
فــي مختلــف الســنوات.
• الدقــة :نســعى إلــى تحقيــق أعلــى درجــات الدقــة فــي عمليــة تقديــم
البيانــات والوصــول إليهــا ،وحددنــا بشــكل واضــح المجــاالت التــي تدخلــت
فيهــا التقديــرات أو تلــك التــي خضعــت لقيــود معينــة فيمــا يتعلــق
باألرقــام المنشــورة.
• التوقيــت :نلتــزم بإصــدار تقاريــر األداء فــي مجــال االســتدامة علــى
أســاس ســنوي.
٧٨

السنــوي
التقــريـر 2020
• 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.
• المصداقيــة :خضــع هــذا التقريــر للتدقيــق مــن قبــل طــرف خارجــي وفــق
المحــددات التــي نــص عليهــا بيــان التأكيــد.
المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة
حافظنــا ،فــي تقريرنــا ،علــى تركيــز اســتراتيجي وتوجــه مســتقبلي
واضــح فيمــا يتعلــق بعملياتنــا وأنشــطتنا
ـكل واضــح عــن طريــق
عملنــا علــى التأكــد مــن اتصــال المعلومــات بشـ ٍ
تســليط الضــوء علــى آليــات توليــد القيمــة علــى مســتوى عملياتنــا
وأنشــطتنا كافــة ،وإبــراز األنــواع الســتة لــرأس المــال والديناميكيــات
المرتبطــة بهــا.
نحتفــظ بعالقــات قويــة ومفتوحــة مــع الجهــات المعنيــة ،عبــر
االســتفادة مــن آرائهــم واقتراحاتهــم باعتبارهــا إحــدى العناصــر
الرئيســة للجوانــب الجوهريــة فــي هــذا التقريــر ،ومــن خــال وضــع خطــة
لتوزيــع هــذا التقريــر إلــى الجهــات المعنيــة ،متضمنـ ًا جميــع المعلومــات
عــن عملياتنــا وأنشــطتنا.
تأكدنــا مــن وضــع الجوانــب الجوهريــة فــي االعتبــار عبــر تقييــم
األولويــات والجوانــب الماديــة.
وحرصــ ًا علــى الدقــة ،نقــوم فقــط باإلبــاغ عــن المســائل الجوهريــة،
ونُشــير ،كلمــا أمكــن ،إلــى األماكــن التــي يمكــن العثــور علــى مزيــد
مــن المعلومــات فيهــا.
نحــن نعتمــد علــى آليــات متنوعــة مثــل األنظمــة الفعالــة إلعــداد التقارير
الداخليــة ،والمشــاركة المناســبة للجهــات المعنيــة ،إضافــة إلــى الضمان
الخارجــي المســتقل بهــدف تعزيــز موثوقيــة واكتمــال تقريرنا.
االتســاق وقابليــة المقارنــة :قدمنــا بياناتنــا علــى أســاس ســنوي ،مــع
االلتــزام ببروتوكــوالت مؤشــر المبــادرة العالمية إلعــداد التقاريــر ،حيثما
كان ذلــك مالئمــ ًا ،وقــد أتــاح لنــا ذلــك مقارنــة أدائنــا فــي الجوانــب
الرئيســة فــي مختلــف الســنوات .كمــا حرصنــا فــي هــذا التقريــر علــى
توضيــح أدائنــا الفعلــي ومشــاريعنا المتعلقــة باالســتدامة وشــرحها.
كمــا نقيــس مســتوى تقدمنــا الســنوي مقابــل األهــداف التــي تضمنتهــا
تقاريرنــا الســابقة.
قياس انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتنا وإدارتها:
يمثــل هــذا التقريــر العــام العاشــر علــى التوالــي الــذي يشــهد إعدادنــا
لتقاريــر ســنوية حــول انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن عملياتنــا.
ويمكــن االطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل المتعلقــة بانبعاثــات الغــازات
الدفيئــة الناتجــة عــن عملياتنــا فــي الصفحــة رقــم  .55ومــن خــال قيــاس
بصمتنــا الكربونيــة وحســابها
نكــون قــد التزمنــا بمبــادئ بروتوكــول الغــازات الدفيئــة ،التــي وظفهــا
مجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة ،ومعهــد المــوارد
العالمــي .كمــا نســتفيد مــن منهجيــة مراقبــة تشــغيلية لقيــاس انبعاثاتنا.
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حــدود إعــداد التقريــر :مــا لــم ينــص التقريــر علــى خــاف ذلــك ،فــإن
البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر تغطــي جميــع عملياتنــا فــي جميــع
المناطــق الجغرافيــة ذات الصلــة .ويســتثنى مــن ذلــك عمليــات الــوكالء
الحاصليــن علــى امتيازاتنــا.
وتتضمــن البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا التقريــر العائــدات المُحققــة
مــن عمليــات أصحــاب االمتيــاز ،ولكنهــا تســتثني بيانــات المــوارد البشــرية
أو االنبعاثــات الناتجــة عــن أصحــاب االمتيــازات.
القيــود :بصفتهــا شــركة تعتمــد علــى تشــغيل األصــول الخفيفــة،
تســتعين أرامكــس فــي عملياتهــا بمــزودي خدمــات النقــل ،مثــل شــركات
الطيــران والخطــوط البحريــة وشــركات تأجيــر المركبــات .كمــا أننــا نتعاقــد
مــع شــركات محليــة مــن الباطــن لتأميــن خدمــات اســتالم الطرود الســريعة
وتوصيلهــا فــي بعــض األســواق ،وخاصــة فــي الهنــد.
علــى الرغــم مــن أن نمــوذج األعمــال هــذا يســهم فــي تعزيــز مرونتنــا ،إال
أننــا غالب ـ ًا مــا نضطــر إلــى االعتمــاد علــى التقديــرات والبيانــات المقدمــة
مــن قبــل المورديــن والمتعلقــة بانبعاثــات الغــازات الدفيئــة ضمــن النطــاق
الثالــث ،الــذي يمثــل االنبعاثــات التــي تحــدث خــارج شــركتنا كنتيجة مباشــرة
لعملياتنــا .ونتيجــة لذلــك ،غالبــ ًا مــا تكــون حســاباتنا مقيــدة بالبيانــات
المقدمــة مــن قبــل موردينــا ،إال أننــا نعمــل بصــورة مســتمرة مــع موردينــا
وشــركائنا لضمــان دقــة جميــع البيانــات المســجلة واكتمالهــا وتحســين
كفاءتهــا.
وفــي الوقــت الحالــي ،تشــمل حســاباتنا المتعلقــة باســتهالك الوقــود
(الــذي تنتــج عنــه االنبعاثــات) إجمالــي كميــة الوقــود المســتخدم فــي
مركباتنــا المملوكــة والمســتأجرة فقــط.
أســاليب قيــاس البيانــات :مــا لــم ينــص التقريــر علــى خــاف ذلــك ،فــإن
المؤشــرات توفــر تغطيــة شــاملة خاضعــة لحــدود إعــداد التقريــر والقيــود
المبيّنــة أعــاه.
ونســعى لتقديــم بيانــات دقيقــة وشــاملة؛ ولذلــك نعتمــد مختلــف
الضوابــط وأنظمــة جمــع البيانــات وأنظمــة اإلدارة .ولكــن علــى الرغــم
مــن الجهــود التــي نبذلهــا ،قــد يختلــف مســتوى الدقــة بحســب اختــاف
المؤشــرات.
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 والمســتخدم
للوصــول إلــى المؤشــر ذي الصلــة.
بيان حول منهجيات اإلدارة
إن مســؤولية تحقيــق أفضــل نتائــج اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة إيجابيــة
علــى مســتوى األنــواع الســتة لــرأس مــال الشــركة هــي مســؤولية
مشــتركة علــى عاتــق جميــع الموظفيــن فــي الشــركة وصــو ًال إلــى
مجلــس اإلدارة مــع اختــاف نطــاق هــذه المســؤولية مــن حيــث العمليــات
الداخليــة ومناطــق التأثيــر الخارجيــة فــي سلســلة القيمــة لدينــا فــي

جميــع أنحــاء العالــم  .ويتــم التعامــل مــع المســائل االقتصاديــة مــن
قبــل الرئيــس التنفيــذي ،والمديــر المالــي التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي
للعمليــات ونائــب الرئيــس للشــؤون القانونيــة ونائــب الرئيــس لشــؤون
المخاطــر واالمتثــال ،وذلــك بطريقــة أخالقيــة ومســتدامة تتضمــن
االمتثــال للقواعــد والتشــريعات الوطنيــة والدوليــة الرئيســة ،مثــل مبــادرة
الشــراكة لمكافحــة الفســاد ( )PACIالتــي تُنظــم كجــزء مــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي ،وقانــون مكافحــة الرشــوة فــي المملكــة المتحــدة،
وقانــون ممارســات الفســاد الخارجيــة فــي الواليــات المتحــدة ،ومنظمــة
العمــل الدوليــة ،واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم
المتحــدة ،وغيرهــا مــن القوانيــن الدوليــة والمحليــة األخــرى .للمزيــد
مــن المعلومــات حــول أهدافنــا الماليــة وتوقعاتنــا لعــام  ،2020يرجــى
االطــاع علــى رســالة الرئيــس التنفيــذي فــي الصفحــة رقــم  .4ويمكــن
أيضــ ًا االطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول آليــات التظلــم مثــل
نظــام اإلبــاغ عــن المخالفــات فــي الصفحــة رقــم  .69وتحــرص أرامكــس
علــى إيــاء العنايــة الفائقــة بالمســائل االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة
الخارجيــة ،تمامــ ًا مثــل حرصهــا علــى تحقيــق الربحيــة الداخليــة.
وتُــدار اآلثــار االجتماعيــة الداخليــة علــى مســتوى القــوى العاملــة ورأس
المــال البشــري مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي لشــؤون المــوارد البشــرية،
باالســتناد إلــى مدونــة قواعــد الســلوك وسياســات المــوارد البشــرية
التــي تحكــم مجــاالت مثــل المســاواة فــي األجــور بيــن النســاء والرجــال،
وحمايــة التنــوع ومكافحــة العمــل القســري ،ومنــح موظفينــا الحــق
فــي التفــاوض الجماعــي .ونضمــن احتــرام حقــوق اإلنســان والموظفيــن
أيض ـ ًا عبــر االلتــزام التــام بجميــع المعاييــر والقواعــد المحليــة والدوليــة،
والتحقــق مــن امتثالنــا لهــا مــن خــال 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 الهادفــة إلــى الحــد مــن
التأثيــرات الســلبية ،وتعزيــز التأثيــرات اإليجابيــة علــى المجــاالت االجتماعيــة
الخارجيــة والبيئيــة واالقتصاديــة الخارجيــة المرتبطــة بأعمــال أرامكــس.
وتعمــل هــذه الجوانــب علــى بنــاء رأس المــال االجتماعــي القائــم علــى
العالقــات وكذلــك رأس المــال الطبيعــي.
وتستند هذه المشاريع إلى أربع ركائز:
 .1الريادة البيئية وجهود التخفيف من آثار التغير المناخي
 .2تعليم وتمكين الشباب
 3ريادة األعمال
وبهــدف توليــد القيمــة فــي رأس المــال االجتماعــي القائــم علــى
العالقــات فــي مجتمعاتنــا ،فإننــا نخصــص ســنوي ًا نســبة  %1مــن أرباحنــا قبــل
اقتطــاع الضرائــب لإلنفــاق علــى مشــاريع االســتدامة عبــر شــبكة عملياتنا.
وتشــمل هــذه المشــاريع برنامــج دعــم الشــركات الناشــئة ،الــذي يدعــم
٧٩
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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 ذات التوجــه االجتماعــي فــي مشــاريع االســتدامة
والمشــاريع المجتمعيــة للمســاعدة فــي تنميــة مجتمعاتنــا وتلبيــة
احتياجاتهــا ،مــع العلــم أن هــذه الشــراكات تكــون دائمــ ًا بعيــدة عــن
الطابــع السياســي والدينــي .ولمزيــد مــن المعلومــات حــول االســتدامة
وأهدافهــا ،يرجــى االطــاع علــى الصفحــة رقــم .٦٠
بهــدف توليــد القيمــة فــي رأس المــال االجتماعــي القائــم علــى العالقــات
فــي مجتمعاتنــا ،فإننــا نخصــص ســنوي ًا نســبة  %1مــن أرباحنــا قبــل اقتطــاع
الضرائــب لإلنفــاق علــى مشــاريع االســتدامة عبــر شــبكة عملياتنــا.
تحــرص أرامكــس علــى إبــداء العنايــة الفائقــة للمســائل االجتماعيــة
والبيئيــة واالقتصاديــة الخارجيــة ،تمامــ ًا مثــل حرصهــا علــى تحقيــق
الربحيــة الداخليــة.
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 ( )LEEDونظــم اإلدارة البيئيــة ( )1400 ISOضمــن مرافقنــا.
وتقلــل هــذه المبــادرات مــن حجــم القيمــة الواجــب اســتخراجها مــن رأس
المــال الطبيعــي وخاصــة رأس المــال الطبيعــي غيــر المتجــدد؛ حيــث نرتكــز
فــي ذلــك علــى سياســة أرامكــس البيئيــة ،وسياســة الشــراء المســؤولة
اجتماعيــ ًا .باإلضافــة إلــى ذلك،نعمــل علــى توســعة نطــاق اســتخدام
الطاقــة المتجــددة وتوليدهــا ،مثــل توليــد الطاقــة الشمســية ،وشــحن
أســطولنا المتنامــي مــن المركبــات الكهربائيــة الخاليــة مــن االنبعاثــات.
وانطالق ـ ًا مــن نجاحنــا فــي عــام  2019بتحقيــق هدفنــا المتمثــل بخفــض
معــدل االنبعاثــات الكربونيــة لــكل شــحنة بواقــع  %20بحلــول عــام
 ،2020فإننــا نلتــزم بخفــض االنبعاثــات الكربونيــة لعملياتنــا التشــغيلية
بنســبة  .%20ويمكــن توجيــه جميــع الشــكاوى المتعلقــة بالمســائل
البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال نظــام اإلبــاغ عــن المخالفات
الخــاص بنــا ،كمــا هــو موضــح أدنــاه.

سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات دور ًا مهمـ ًا فــي الحفــاظ علــى الثقــة لــدى
مختلــف الجهــات المعنيــة بنــا ،وتعزيــز المســاءلة ضمــن نظــام الحوكمــة
الخــاص لدينــا ،وإضافــة قيمــة مميــزة إلــى رأس المــال البشــري ورأس المال
االجتماعــي القائــم علــى العالقــات .أمــا بالنســبة للمخــاوف والشــكاوي
الخارجيــة ،فقــد اعتمدنــا عنــوان بريــد إلكترونــي مخصــص يمكــن للجميــع
اســتخدامه لإلبــاغ عــن أي مشــكلة.
ونتعامــل مــع هــذه الشــكاوى وفــق نفــس آليــة معالجــة القضايــا
الداخليــة.
ويجــري التعامــل مــع هــذه الحــاالت عبــر نظــام اإلبــاغ عــن المخالفــات
فــي أرامكــس علــى الفــور مــن قبــل لجنــة مســتقلة تحقــق فــي كل حالــة
حتــى الوصــول إلــى قــرار نهائــي .وبعــد انتهــاء التحقيــق فــي الحالــة،
يقــوم ممثــل عــن إدارة المــوارد البشــرية بمناقشــة نتائــج التحقيــق مــع
المتقــدّم بالشــكوى وأي أطــرافٍ أخــرى معنيــة بتلــك الحالــة .وفــي حالــة
عــدم رضــا أي مــن الطرفيــن ،يحــق لذلــك الطــرف اســتئناف نتائــج التحقيــق
خــال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اكتمــال التحقيــق.
ونشــجع جميــع موظفينــا والجهــات المعنيــة علــى اســتخدام هــذا
النظــام لإلبــاغ عــن المخالفــات ،ونوفــر لهــم التدريــب الكافــي حــول
كيفيــة اإلبــاغ عــن الحــوادث التــي تواجههــم مهمــا كان نوعهــا.
وســيوجّه هــذا االســتئناف إلــى مديــر المــوارد البشــرية أو المديــر
اإلقليمــي .وهنــاك عــدد مــن إجــراءات التصحيــح التــي يمكــن اتخاذهــا
بحســب الحالــة .وتشــمل هــذه اإلجــراءات ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
تقديــم اإلنــذار الشــفهي أو اإليقــاف عــن العمــل دون راتــب أو إخضــاع
الموظــف لــدورة تدريبيــة فــي أخالقيــات العمــل أو أي دوراتٍ ضروريــة
بحســب نتائــج التحقيــق ،أو فصــل الموظــف مــن العمــل ،أو تحميــل
الموظــف المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة حســب القوانيــن المحليــة.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
تعتمــد أرامكــس سياســة لإلبــاغ عــن المخالفــات وحــاالت الغــش
والتظلمــات المحتملــة المتعلقــة بميثــاق قواعــد الســلوك واألداء
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي الشــركة.
ا إرشــادي ًا متكام ـ ً
وتقــدّم هــذه السياســة دلي ـ ً
ا ألعضــاء مجلــس اإلدارة
والموظفيــن والعمّــال وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة .كمــا تلعــب
3-207 ،32-102 ،29-102
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الجوانب المادية
DMA

DMA

الجوانـــــب
االقتصاد ّية

1

الجوانب المادية

محددات الجوانب

الجوانب المادية

محددات الجوانب

الجوانب المادية

مالحظات عن الجوانب المادية

مالحظات عن الجوانب المادية

مالحظات

مالحظات

																					
االقتصــادي
األداء
ّ
																		
201

1

مادي
القيمة االقتصادية المباشرة المُولدة
		
والمُوزعة

		

«ضمن كامل نطاق
عملياتنا وخارج الشركة نظر ًا الرتباطها بالجهات
المعنية والموردين
وغيرهم من الجهات المعنية».

«تعتبر القيمة االقتصادية المباشرة التي نحققها بمثابة
مؤشر هام لتميز أداء عملياتنا بالنسبة للجهات المعنية؛ وتسلط الضوء على االستدامة االقتصادية
ٍ
وقدرتنا على تحقيق النمو».

201

2

مادي
«التداعيات المالية والمخاطر والفرص األخرى
		
المرتبطة
ً
نتيجة للتغير المناخي».
بأنشطة الشركة

		

«ضمن كامل نطاق عملياتنا
وخارج الشركة نظر ًا الرتباطها بالجهات المعنية
والحكومات وسياسات الدول التي نعمل فيها».

«يفرض التغير المناخي مخاطر وتهديدات شاملة ،خاصة فيما يتعلق بنوع عملنا في قطاع النقل
الشحن،
بنهج
والذي يعتبر مسؤو ًال عن  %14من إجمالي االنبعاثات المسجلة عالمي ًا .ولذلك ،يتوجب علينا التقيد
ٍ
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

بناء على خطة منافع
تغطية االلتزامات المحددة ً
الشركة

مادي

ضمن كامل نطاق عملياتنا

«تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية
							
وخاصة موظفينا «

201

4

المساعدات المالية المقدّمة من
الحكومات

«ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج الشركة نظر ًا
مادي
الرتباطها بالجهات المعنية والحكومات وسياسات
الدول
			
التي نعمل فيها».
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«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 نظام سياسي أو
حكومي».
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حضور الشركة في السوق 																					
																				
202

1

مادي
«المعدالت القياسية ألجور الموظفين في
		
الدرجات الوظيفية االبتدائية
بحسب الجنس مقارنة مع الحد األدنى لألجور في
مواقع العمل الرئيسية»

«تولي أرامكس أهمية كبيرة ألخالقيات الموظفين ورضاهم والحفاظ عليهم باعتبارهم جزء ًا أساسي ًا
ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج الشركة نظر ًا
		
من نجاحنا والتزامنا بضمان جودة خدماتنا .وتسعى أرامكس إلى تقديم أجور تنافسية
الرتباطها بالجهات المعنية وخاصة الموظفين
لموظفيها،
والحكومات وسياسات الدول التي نعمل فيها.
كما تمنح الموظفين في المستويات االبتدائية أجور ًا 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 مؤشر ًا على أثرنا اإليجابي في المجتمع		 ».
						

ضمن كامل نطاق عملياتنا			
		
نسبة أعضاء اإلدارة العليا الذين يتم تعيينهم من مادي
2
202
			
		
المجتمع المحلي في مواقع العمل الرئيسية.
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ونعمل على توظيف أفراد من المجتمعات المحلية التي نعمل فيها ،نظر ًا ألهمية تعيين نسبة كافية
من الكوادر المحلية من تلك المجتمعات في صفوف إدارتنا العليا،
خصوص ًا وأن هؤالء األفراد يتفهمون جيد ًا احتياجات السوق المحلية .وت عُد هذه المسألة بالغة
األهمية بالنسبة للجهات المعنية ,ألنها تعكس التزامنا باالستثمار في قدرات المجتمعت التي نعمل
بها.
لدينا  17درجة ويتم تصنيف أفضل  3درجات لدينا في اإلدارة العليا.

توظف أرامكس  ٪55من
الموظفين المحليين و ٪45
من الوافدين
في عمليات شركتنا
العالمية .نحدد المحلي
بناء على
مقابل الوافد ً
موقع الموظف (على سبيل
المثال  ،يعتبر الموظف
األردني في األردن محليًا
 ،بينما يعتبر الموظف
األردني في دبي وافدًا)
تعكس أرقام اإلدارة العليا
لدينا اإلدارة العليا للفريق
العالمي.
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اآلثار االقتصادية غير المباشرة
																		
203

1

التطوير وأثر استثمارات البنية التحتية والخدمات
المدعومة				 .

غير مادي 		
			

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

أبرز التداعيات االقتصادية غير المباشرة ،بما
2
203
«تؤثر على الجهات المعنية لدينا
ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها ،نظر ًا
		
مادي
وتساعد على تطوير المجتمعات التي نعمل فيها					 ».
الرتباطها بالمجتمعات التي نعمل فيها		.
		
		
يشمل اآلثار المترتبة عليها.
		
				
			
المشتريات 																						
																
204

حصة اإلنفاق المخصصة للموردين من المجتمع
1
المحلي في مواقع العمل الرئيسية		 .
		

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارج الشركة ألنها
		
مادي
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  %85من إنفاقنا لعام 2020
						
للموردين المحليين».

اآلثار البيئية 																						
																
301

المواد المستخدمة حسب الوزن أو الكمية
1
			

301

نسبة المواد المستخدمة من المواد المدورة
2
			

«ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها نظر ًا
		
مادي
الرتباطها بموردي المواد الخاصين بنا والشركات
			
والبلديات التي تزودنا
بخدمات إدارة النفايات وإعادة التدوير		».
				

«ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها نظر ًا
		
مادي
الرتباطها بموردي المواد الخاصة بنا والشركات
			
والبلديات التي تزودنا
بخدمات إدارة النفايات وإعادة التدوير		».
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«نستخدم األغلفة البالستيكية المصنوعة من مواد قابلة للتحلل في  %99من شحناتنا ،لتشكل بالتالي
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 نظر ًا لآلثار البيئية المترتبة على استخدامها ،خاصة وأنها مصنوعة في الغالب من
						
اللدائن البالستيكية أو الورق».

«ألن معظم المواد التي نستخدمها في عملياتنا مصنوعة من البالستيك (غير متجددة) والورق،
وكالهما يتسببان بآثار بيئية؛ ولذا من المهم أن نعمل على إعادة تدوير هذه المواد للحد من
						
اآلثار البيئية الناجمة عن عملياتنا».
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الطاقة
302

استهالك الطاقة داخل الشركة
1
		

		

«يبلغ إجمالي استهالك
«يمثل استهالك الطاقة جانب ًا مهم ًا بالنسبة لعملياتنا باعتباره يحمل أثر ًا مباشر ًا على بصمتنا البيئية
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
الطاقة ضمن الشركة
والكربونية؛ ولذلك نحرص على مراقبة معدالت استهالكنا للطاقة وإدارتها من أجل تخفيض النفقات
التي نمنحها				
			
 60,744,941كيلوواط/
				
التشغيلية وتقليص أثرنا البيئي السلبي إلى أدنى المستويات».
		
ساعة
			
و24,377,975
لتر ًا من الوقود ( 1لتر =
 38.7ميجا جول – ديزل
بقيمة حرارية كبرى؛
 1لتر=  34.8ميجا جول –
بنزين بقيمة حرارية كبرى)»
			

302

استهالك الطاقة خارج الشركة
2
		

		

«ال تتوافر لدينا بيانات حول
الطاقة المُستهلكة خارج
شركتنا العتمادنا على
موردين مستقلين .ولكننا
ومن خالل استخدام
بروتوكول الغازات الدفيئة،
نقوم باحتساب تأثير الطاقة
التي نستهلكها خارج
شركتنا عبر النطاق الثالث
		
النبعاثات الغازات».
				

302

302

3

غير مادي 		
			

«ال تتوافر لدينا بيانات حول الطاقة المُستهلكة خارج شركتنا
العتمادنا على موردين مستقلين .ولكننا ومن خالل استخدام بروتوكول الغازات الدفيئة ،نقوم
		
باحتساب تأثير الطاقة التي نستهلكها خارج شركتنا عبر النطاق الثالث النبعاثات الغازات».
					

كثافة استهالك الطاقة 			

		
مادي
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
			
التي نمنحها				
		

«يُعتبر ذلك مقياس ًا مهم ًا لبصمة استهالك الطاقة الناجمة عن عملياتنا؛ إذ تمثل كثافة الطاقة
المُستهلكة في كل شحنة مؤشر ًا واضح ًا عن مدى ارتباط هذه البصمة بسياق عملياتنا
ونموها .وتوفر كثافة استهالك الطاقة فهم ًا أفضل للجهات المعنية حول مدى ارتباط استهالك
						
الطاقة بعملياتنا».

		

		
مادي
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
			
التي نمنحها				
		

تمثل كمية التخفيض المُحققة في استهالك الطاقة مقياس ًا هام ًا بالنسبة لمبادراتنا على صعيدي
						
البيئة والكفاءة.

غير مادي 		
			

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

تقليص معدالت استهالك الطاقة
4
		

خفض متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات
5
302
			

2-302 ،1-204 ،2-203 ،1-203 ،4-201 ،2-201 ،1-103 ،48-102 ،47-102 ،46-102 ،31-102 ،29-102

٨٤

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

مالحظات عن الجوانب المادية

		
المياه
303

1

كمية المياه اإلجمالية التي تم استجرارها
			
من قبل مصادرنا

مصادر المياه المتأثرة بشدّة نتيجة استجرار المياه
2
303
			
303

3

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
التي نمنحها				
			
		
غير مادي 		
			

«يقتصر استخدامنا للمياه على االستخدامات البلدية .ونظر ًا لندرة المياه وأهميتها ،نحرص
على قياس الكميات التي نستهلكها» 						

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

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
غير مادي 		
نسبة إجمالي حجم المياه المُعاد تدويرها
التي نمنحها ،وخارجها باعتبارها تتعلق بالبلديات
		
واستخدامها
والشركات التي تزودنا بالخدمات ذات الصلة
		
بإعادة استخدام المياه وتدويرها.
				

يقتصر استخدامنا للمياه على االستخدامات البلدية .ونظر ًا لندرة المياه وأهميتها ،نحرص باستمرار
				
على إعادة استخدام المياه وتدويرها كلما أمكن ذلك.

		
التنوع الحيوي
304

1

غير مادي
المواقع التشغيلية المملوكة والمُستأجرة
		
والمُدارة في أو بجوار المناطق المحمية
والمناطق ذات القيمة العالية من حيث التنوع
الحيوي خارج المناطق المحمية

		

304

2

غير مادي
وصف التداعيات الملحوظة لألنشطة والمنتجات
		
والخدمات على التنوع الحيوي في المناطق
المحمية والمناطق ذات التنوع الحيوي العالي
خارج المناطق المحمية.

		

304

3

غير مادي
الموائل الطبيعية لألصناف الحيوية التي نتكفل
		
بحمايتها أو إعادة إحيائها

		

304

4

العدد اإلجمالي لألنواع المُدرجة على القائمة
الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة
وقائمة الحماية الوطنية للموائل الطبيعية
في المناطق المتأثرة بعملياتنا ،حسب مستوى
			
خطر االنقراض.

غير مادي 		
			

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

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

				

		
ال نشارك في أي أنشطة لحماية أو إعادة إحياء الموائل الطبيعية

ال ينطبق هذا الجانب ،ألننا نحرص على عدم تنفيذ عملياتنا ضمن المناطق التي تأوي أنواع ًا إحيائية محمية أو
						
مهددة باالنقراض.
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محددات الجوانب

مالحظات

		
االنبعاثات
305

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق األول)
1
		

		
مادي
			

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
التي نمنحها				

نظر ًا لآلثار البيئية

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

		
نظر ًا لآلثار البيئية

تعد بصمتنا الكربونية لعام  2012المعيار القياسي

« تعد بصمتنا الكربونية لعام 2012
هي المعيار القياسي  ،نظرًا ألنه يوفر
أول بصمة شاملة لعملياتنا  ،وأيظا
في عام  2012تمكنا من ضبط أنظمة
قياس وإدارة غازات الدفيئة لدينا.

ضمن نطاق عملياتنا الرتباطها بالسفر ألغراض
العمل .خارج نطاق عملياتنا ألنها تتعلق بتنقالت
موردينا وموظفينا

					
نظر ًا لآلثار البيئية

«نقوم باحتساب بصمة التنقل الخاصة
بنا من خالل
استبيان نصف سنوي للموظفين؛ ونقوم
بإعداده بحسب
بروتوكول الغازات الدفيئة»
				

305

2

انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة الناجمة عن
استهالك الطاقة (النطاق الثاني)

305

3

مادي
انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة األخرى
		
		
(النطاق الثالث)

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة
4
305
			

305

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
5
		

		

انبعاثات المواد التي تؤثر على طبقة األوزون
6
305
			
305

انبعاثات أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت
7
		
واالنبعاثات المهمة األخرى
		

		

						

«ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها ،باستثناء
		
مادي
االمتيازات التي نمنحها،
			
ألنها ترتبط باالنبعاثات من النطاق الثالث»
				

نظر ًا لآلثار البيئية

						

		
مادي
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
			
التي نمنحها				
		

نظر ًا لآلثار البيئية

						

غير مادي

			
نحن ال نتسبب بأي انبعاثات تستنزف طبقة األوزون

		
مادي
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
			
التي نمنحها				
		

«تتسبب أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت
بآثار بيئية وصحية سلبية ألنها ناتجة عن احتراق
الوقود األحفوري؛ ولذلك من المهم قياس الكميات الناجمة عن عملياتنا وإعداد التقارير
المتعلقة بها .ونحن نستخدم أدوات بروتوكول الغازات الدفيئة لقياس انبعاثات أكاسيد
النيتروجين وأكاسيد الكبريت الناجمة عن عملياتنا .وتهدف جهودنا للحد من انبعاثات
الغازات الدفيئة الناجمة عن عملياتنا ،إضافة إلى الحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين
		
وأكاسيد الكبريت».
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« تعد بصمتنا الكربونية لعام 2012
هي المعيار القياسي  ،نظرًا ألنه يوفر
أول بصمة شاملة لعملياتنا  ،و في عام
 2012تمكنا من ضبط أنظمة قياس
وإدارة غازات الدفيئة لدينا.

نُعلن فقط عن االنبعاثات التي تسجلها
الشركة من أكاسيد النيتروجين
وأكاسيد الكبريت ،نظر ًا لصغر حجم
االنبعاثات من الغازات األخرى .وبلغ
إجمالي كمية أكاسيد النيتروجين
وأكاسيد الكبريت خالل عام 2020
نحو  33,222طن ،تم قياسها
باالعتماد على بروتوكول الغازات
الدفيئة وأدوات منظمة التسجيل
		
المناخي.
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الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

مالحظات عن الجوانب المادية

																					
النفايات والصرف الصحي
																			
غير مادي
إجمالي تصريف المياه حسب النوعية والوجهة
1
306
		
			

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

		

		
إجمالي وزن النفايات حسب النوع وطريقة اإلتالف مادي
2
306
«ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها نظر ًا
الرتباطها بموردي المواد الخاصين بنا والشركات
		
			
والبلديات التي تزودنا
بخدمات إدارة النفايات وإعادة التدوير		».
			
306

مادي
إجمالي عدد التسربات الكبيرة وحجمها		
3
		
		

						
نظر ًا لآلثار البيئية

		

306

4

وزن النفايات المنقولة والمستوردة والمُصدّرة،
أو النفايات الخطرة التي تتم معالجتها وفق
أحكام الملحقات  1و 2و 3و 8من اتفاقية بازل
ونسبة النفايات المنقولة بالشحن على المستوى
			
الدولي.

غير مادي 		
			

306

5

«تحديد الوضع المحمي وحجمه ،وقيمة التنوع
الحيوي في المسطحات المائية والبيئات والموائل
الطبيعية ذات الصلة ،والتي تتأثر بصورة كبيرة
جرّاء تصريف المياه
		
الناتجة عن الشركة».

غير مادي

تتعامل أرامكس مع النفايات الخطرة عبر تطبيق سياسات وإجراءات صارمة لحماية الصحة وتحقيق
						
متطلبات السالمة.

نقوم بتصريف جميع كميات المياه عبر شبكات الصرف الصحي التابعة للبلديات المعنية
					

		

		
المنتجاتوالخدمات
301

نسبة المنتجات المُباعة ومواد التغليف التي تم
3
		
إعادة تصنيعها حسب الفئة.
		

غير مادي 		
			

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

		
االمتثال
307

«القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد
1
العقوبات
غير النقدية المفروضة لعدم االمتثال للقوانين
		
واللوائح التنظيمية البيئية».
		

		
مادي
ضمن كامل نطاق عملياتنا			
			
			

لم تُفرض علينا أي غرامات
يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا وشركائنا 						
أو مخالفات مالية نتيجة
عدم امتثالنا للقوانين
واللوائح التنظيمية البيئية 		
			

1-307 ،5-306 ،4-306 ،3-306 ،2-306 ،1-306 ,4-303 ،3-301 ،2-302 ،1-204 ،2-203 ،1-203 ،4-201 ،2-201 ،1-103 ،48-102 ،47-102 ،46-102 ،31-102 ،29-102

٨٧

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب
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مالحظات عن الجوانب المادية

																				
«النقل التقييم البيئي للموردين»
																		
308

1

نسبة الموردين الجدد الذين خضعوا للتقييم حسب
			
المعايير البيئية

Material

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
			
الخاصة بنا

يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا وشركائنا 						

308

2

اآلثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة الناتجة
عن عمليات سلسلة التوريد واإلجراءات المُتخذة
			
ذات الصلة

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
الخاصة بنا 				
			
		

يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا وشركائنا 						

																				
آليات تقديم الشكاوي البيئية
																	
103

2

		
مادي
عدد الشكاوي المتعلقة باآلثار البيئية ،والتي
			
تم تقديمها ومعالجتها وإيجاد حلول لها ،عبر
		
		
آليات تقديم الشكاوي الرسمية.

يحظى ذلك بأهمية بالنسبة لعملياتنا والجهات المعنية ولم نتلقَ أي شكاوي خالل عام .2020
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
						
الخاصة بنا 				

																		
«الجوانب االجتماعية ممارسات العمل والعمل الالئق (التوظيف)»
																			
401

1

		
مادي
العدد اإلجمالي لتعيينات الموظفين الجدد،
			
ومعدالت التعيين وانتقال الموظفين حسب الفئة
		
		
العمرية والجنس والمنطقة.

401

2

		
بدوام كامل مادي
المزايا التي يحصل عليها الموظفون
ٍ
			
وال يتم منحها للموظفين المؤقتين أو بدوام
		
جزئي حسب مواقع العمليات الرئيسة		 .

401

		
العالقات بين الموظفين واإلدارة
3
					
					
					
					
					
					
					

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
التي نمنحها				

«تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية
						
وخاصة موظفينا «

نعمل حالي ًا على إطالق
نظام إدارة موارد المشاريع
الخاص بنا؛ وسنكون قادرين
حال تفعيل هذا النظام على
إعداد التقارير المتعلقة
		
بحاالت االنتقال.
			

تستثني اتفاقياتنا التعاقدية مع الموظفين بدوام جزئي التأمين الصحي والضمان االجتماعي ،تماشي ًا
				
مع اللوائح التنظيمية المحلية المتعلقة بالعمل بدوام جزئي.
			

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات التي
		
مادي
				
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« .
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العالقات بين الموظفين واإلدارة
																		
402

1

الحد األدنى لفترات اإلشعار حول التغييرات
التشغيلية ،مع معرفة فيما إذا كان تحديدها
		
ناجم ًا عن اتفاقات جماعية.

«وفي حين ال نمنع أي اتفاقيات للتفاوض الجماعي ،فإننا
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
ال نلتزم حالي ًا بأي منها .وعند قيامنا بأي تغييرات تشغيلية،
التي نمنحها				
			
فإننا نلتقي مع الجهات المعنية لوضع خطة من أجل طرح وتنفيذ هذه التغييرات».
		
					

«وفي حين ال نمنع أي
اتفاقيات للتفاوض الجماعي،
فإننا
		
ال نلتزم حالي ًا بأي منها .وعند
قيامنا بأي تغييرات تشغيلية،
فإننا نلتقي مع الجهات
المعنية لوضع خطة من
أجل طرح وتنفيذ هذه
التغييرات			 ».
			

الصحة والسالمة المهنية 																					
																	
403

1

«إجمالي نسبة القوى العاملة المُمثلة في لجان
الصحة والسالمة الرسمية المشتركة بين اإلدارة
والموظفين ،والتي تساعد على المراقبة وتقديم
المشورة
بشأن برامج الصحة والسالمة المهنية».

«يمثل مستوى التمثيل المتقدّم لموظفينا في لجان الصحة والسالمة مسألة مهمة بالنسبة للشركة؛
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
إذ يتيح تطبيق خطوات أفضل التخاذ القرارات على صعيد
التي نمنحها				
			
آليات الوقاية من الحوادث .ونسعى دائم ًا لتوفير بيئة آمنة وصحية لموظفينا؛
		
ويُعتبر ذلك مسألة بالغة األهمية بالنسبة للجهات المعنية واستدامة عملياتنا			».
				
«نلتزم بسياسات ولوائح
شهادة معايير إدارة األمن
والصحة والسالمة المهنية
()18001 OSHAS
باستثناء الحاالت التي تنص
فيها القوانين المحلية على
خالف ذلك			 ».
			

403

نوع اإلصابة ومعدالت اإلصابة واألمراض المهنية
2
واأليام الضائعة وحاالت التغيّب عن العمل
وإجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالعمل ،بحسب
			
المنطقة والجنس
		

ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
التي نمنحها				
			
		

«تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية
						
وخاصة موظفينا»

403

العاملون المعرضون لتكرار الحوادث أو مخاطر
3
		
اإلصابة باألمراض نتيجة عملهم
		

غير مادي 		
			

نعتمد على معايير صارمة للصحة والسالمة في جميع عملياتنا باإلضافة إلى توفير تقييمات طبية
طوعية لموظفينا؛ حيث يلتزم موظفونا بأكثر المعايير الدولية صرامة عند التعامل مع أي مواد خطرة
أو سامة ،ويحرصون على المشاركة في البرامج التدريبية الضرورية ،كما أنهم ال يتعرضون ألي عوامل
					
ممرضة أثناء تأدية أعمالهم.

موضوعات الصحة والسالمة التي تغطيها
4
403
االتفاقيات الرسمية مع االتحادات العمالية
				

غير مادي 		
			

لم نعقد أي اتفاقيات رسمية مع االتحادات العمالية؛ ولذلك ال ينطبق هذا الجانب على عملياتنا.
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٨٩

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات عن الجوانب المادية

مالحظات

																					
التدريبوالتعليم
															
404

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف
1
		
حسب الجنس وفئة الموظف
		

برامج إدارة المهارات والتعلم مدى الحياة ،والتي
2
404
ّ
تمكن العاملين من البقاء على رأس عملهم،
ومساعدتهم في إدارة تقاعدهم الوظيفي.
			

404

3

نسبة الموظفين الذين يتلقون تقييمات دورية
حيال أدائهم وتطورهم الوظيفي ،حسب الجنس
			
وفئة الموظف.

«يمثل تدريب الموظفين مسألة بالغة األهمية بالنسبة لعملياتنا؛ ونعمل على تعزيز مشاركة موظفينا
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
وبناء قدراتهم بهدف تحسين أعمالنا وجودة خدماتنا .كما نحرص على االستثمار في تطوير قدرات
التي نمنحها				
			
			
موظفينا ،بما يُعزز مسألة االحتفاظ بهم وتوفير بيئات عمل أكثر إنتاجية« .
		
				
«يمثل تدريب الموظفين مسألة بالغة األهمية بالنسبة لعملياتنا؛ ونعمل على تعزيز مشاركة موظفينا
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
وبناء قدراتهم بهدف تحسين أعمالنا وجودة خدماتنا .كما نحرص على االستثمار في تطوير قدرات
التي نمنحها				
			
موظفينا ،بما يُعزز مسألة االحتفاظ بهم وتوفير بيئات عمل أكثر إنتاجية .ويحظى موظفونا بفرصة
		
			
اكتساب مهارات قيّمة تساعدهم في تحقيق التطور الوظيفي المنشود».
				
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
التي نمنحها				
			
		

«تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية
						
وخاصة موظفينا»

يخضع جميع موظفينا
لتقييم سنوي لألداء وفق ًا
لسياسات الموارد البشرية
الخاصة بنا؛ وتُختتم عمليات
تقييم األداء مع نهاية الربع
المالي األول تماشي ًا مع
السنة المالية للشركة		 .
				

																					
التنوع وتكافؤ الفرص
																	
405

1

مجموعة من هيئات الحوكمة وتقسيمات
الموظفين لكل فئة وفق ًا للجنس والفئة العمرية
وعضوية مجموعة األقليات وغيرها من مؤشرات
			
التنوع.

نسبة الراتب األساسي والتعويضات الممنوحة
2
405
للموظفات بالمقارنة مع الموظفين حسب فئة
الموظف ،وحسب مواقع العمل الرئيسية.
			

«تزاول أرامكس عملياتها على نطاق عالمي ،ولهذا يعد التنوّع عام ً
ال حاسم ًا في ضمان نجاح
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
عملياتنا؛ إذ يضمن تمثيل مختلف المناطق
التي نمنحها				
			
التي نعمل فيها ضمن كوادرنا البشرية .ويُعتبر التنوع أحد الجوانب الهامة ضمن إطار أنشطتنا
		
المتعلقة باالستدامة واالندماج في المجتمعات التي نعمل فيها				».
			
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
التي نمنحها				
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«تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية
						
وخاصة موظفينا»

٩٠

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات عن الجوانب المادية

مالحظات

تقييم ممارسات العمل لدى الموردين 																				
																		
414

414

1

نسبة الموردين الجدد الذين خضعوا للتقييم حسب
معايير ممارسات العمل 			

اآلثار السلبية الفعلية والمحتملة لممارسات
2
العمل في سلسلة التوريد واإلجراءات المُتخذة.
			

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
الخاصة بنا 				
			
		

«تحظى حقوق العمال بأهمية كبيرة لنا ،ونسعى جاهدين لضمان تمتّع جميع أفراد كوادرنا البشرية
بحقوقهم وفق ًا
للقوانين واللوائح المحلية والدولية .ولتحقيق هذا الهدف ،بدأنا بتقييم موردينا لنتمكن من تعزيز
اتساق
سلسلة التوريد مع مبادئنا ومعاييرنا						 ».

من المهم أن نتصدى ألي انتهاكات تظهر أثناء تقييمنا لسلسلة التوريد فيما يخص حقوق العمال .ولم
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
يشهد تقييمنا خالل عام  2020أي مشكالت تتعلق بانتهاكات ممارسات العمل			 .
الخاصة بنا 				
			
				
		

آليات التظ ّلم المرتبطة بممارسات العمل 																				
																		
103

عدد الشكاوي المتعلقة بممارسات العمل ،والتي
2
تم تقديمها ومعالجتها وإيجاد حلول لها،
باالعتماد على آليات التظلم الرسمية		 .
		

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
الخاصة بنا 				
			
		

«نبذل قصارى جهدنا لضمان حماية حقوق العمال لجميع كوادرنا البشرية .ولذلك نعمل على تطبيق
نظام مخصص لإلبالغ عن المخالفات يتيح
سياسة واضحة لحقوق العمال ،إلى جانب االعتماد على
ٍ
رفع أي مشكالت أو تظ ّلمات سواء كانت متعلقة بعملياتنا أو عمليات موردينا ،ما يمنحنا القدرة على
معالجة تلك المشكالت بصورة فورية						 ».

		
االستثمار في دعم حقوق اإلنسان
412

412

3

إجمالي عدد ونسبة اتفاقيات االستثمار والعقود
الهامة التي تتضمن بنود ًا متعلقة بحقوق
اإلنسان أو التي خضعت للتقييم من حيث مراعاتها
			
لحقوق اإلنسان.

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف
٢
		
حسب الجنس وفئة الموظف
		

«تمثل حقوق اإلنسان مسألة محورية بالنسبة لنا،
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
ونسعى جاهدين لاللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان في جميع عملياتنا.
الخاصة بنا 				
			
ولذلك نحرص على تقييم مدى امتثال عملياتنا للقوانين واالتفاقيات الدولية المتعلقة
		
بحقوق اإلنسان لضمان عدم وجود أي انتهاكات في عمليات
سلسلة التوريد الخاصة بنا وقد تؤثر انتهاكات حقوق اإلنسان سلب ًا على عملياتنا والجهات المعنية
				
لدينا ،ولذلك نقوم بتعقبها والتصدي لها بصورة فورية».
			
سعي ًا من الشركة لحماية حقوق اإلنسان ،نواظب على التواصل مع موظفينا حول أهمية حقوق
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
اطالع
على
موظفينا
بإبقاء
ونلتزم
لدينا.
السلوك
قواعد
بميثاق
القضية
هذه
ارتباط
ومدى
اإلنسان
نمنحها				
التي
			
ٍ
دائم حول مختلف الجوانب المرتبطة بحقوق اإلنسان لتجنب وقوع أي مخالفات			 .
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٩١

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات عن الجوانب المادية

مالحظات

Non-discrimination
406

1

		

العدد اإلجمالي لحاالت التمييز واإلجراءات
			
المُتخذة لمعالجتها

نعمل على توفير بيئة عمل مريحة لموظفينا؛ ولهذا نحرص على ضمان معرفة الجهات المعنية
ضمن كامل نطاق عملياتنا باستثناء االمتيازات
		
مادي
بالقنوات المتاحة لإلبالغ عن أي حاالت تمييز ،لنتمكن بالتالي من التحقيق فيها ومعالجتها		 .
التي نمنحها				
			
					
		

Freedom of Association and Collective Bargaining
407

1

العمليات والموردون الذين قد يتعرض حقهم
بممارسة الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية
النتهاكات أو مخاطر كبيرة ،والتدابير المُتخذة
			
لدعم هذه الحقوق.

«* أوروبا وأمريكا الشمالية:
«من المهم بالنسبة للجهات المعنية ّأل تقوم أرامكس بتطبيق أي سياسات تحجب عن موظفينا أو
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
ال ينتمي موظفونا إلى
موردينا
الخاصة بنا 				
			
اتحادات نقابية وال يرتبطون
حق االنضمام إلى اتفاقيات التفاوض الجماعي ،كما نحفظ لموردينا وموظفينا حرية االنضمام لمثل
		
باتفاقيات للتفاوض
هذه االتفاقيات في الدول التي تسمح بذلك؛
الجماعي.
حيث تسهم االتفاقات الرسمية والمفاوضات الجماعية في حماية الموظفين وصون حقوقهم».
* كينيا 85 :عضو ًا في اتحاد
						
نقابي
* جنوب أفريقيا 391 :عضو ًا
في اتحاد نقابي
*البحرين 56 :عضو ًا في
اتحاد نقابي من أصل 269
موظف ًا
*دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى :موظفون
غير أعضاء في اتحادات
نقابية
* آسيا /أستراليا ونيوزيلندا:
موظفون غير أعضاء في
اتحادات نقابية
ليبيا :ال يوجد موظفين
أعضاء في اتحادات نقابية
* المغرب 3 :موظفين
أعضاء في اتحادات نقابية
* تونس 3 :أفراد هم أعضاء
في هيئة مهنية
* األردن 10 :أفراد هم
أعضاء في هيئة مهنية
مصر :يعتبر االنضمام إلى
اتحادٍ نقابي اختيار ًا شخصي ًا
للموظف؛ وليس ملزم ًا
بالكشف عنه لفريق الموارد
البشرية			 ».
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٩٢

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

مالحظات عن الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

عمالة األطفال		
«المخاطر المرتفعة لوقوع حاالت لعمالة األطفال
1
408
على مستوى العمليات والموردين،
إضافة إلى التدابير المُتخذة للمساهمة في
القضاء فعلي ًا على ممارسات عمالة األطفال».
			

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
الخاصة بنا 				
			
		

تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

						

العمل اإلجباري أو القسري 																					
																	
1

409

المخاطر المرتفعة لوقوع حاالت للعمالة القسرية
أو اإلجبارية على مستوى العمليات والموردين،
إضافة إلى التدابير المُتخذة للمساهمة في
القضاء على جميع أشكال العمالة القسرية أو
			
اإلجبارية.

خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
الخاصة بنا 				
			
		

تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

						

																					
ممارسات األمن
																	
1

410

نسبة أفراد األمن المُدربين على سياسات أو
إجراءات حقوق اإلنسان المُطبقة في الشركة
وذات الصلة بالعمليات			 .

ضمن نطاق عملياتنا وخارجها الرتباطها بموردينا «سعي ًا من الشركة لحماية حقوق اإلنسان ،نواظب على التواصل مع موظفينا حول أهمية حقوق
		
مادي
اطالع
اإلنسان ومدى ارتباط هذه القضية بميثاق قواعد السلوك لدينا .ونلتزم بإبقاء موظفينا على
				
			
ٍ
دائم حول هذه المسألة لتجنب وقوع أي مخالفات .ويعتبر فريقنا األمني مشمو ًال في هذه المسألة
باعتباره أحد الجوانب الهامة من عملياتنا وبحكم تواجده الدائم في مواقع العمل؛ وبالتالي يمتلك
ً
			
قدرة عالية على التصدي ألي انتهاكات واإلبالغ عنها».
الفريق األمني
								

حقوق السكان األصليين 																					
																	
1

411

إجمالي عدد المخالفات المرتبطة بانتهاك
حقوق الشعوب األصلية واإلجراءات المُتخذة
			
في هذا الصدد.

غير مادي 		
			

أراض في مناطق تُعد موطن ًا للسكان
ال ينطبق هذا الجانب على عملياتنا ألننا ال نمتلك أو نستأجر أي ٍ
					
األصليين ،أو تسري فيها حقوق السكان األصليين.
						

		
التقييم
412

ضمن نطاق عملياتنا
		
إجمالي نسبة وعدد العمليات الخاضعة لمراجعات مادي
1
			
		
حول معايير حقوق اإلنسان أو تقييمات التأثير
			

تمثل حقوق اإلنسان مسألة محورية بالنسبة لنا ،ونسعى جاهدين لاللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان
			
في جميع عملياتنا .ولذلك نلتزم بتقييم مدى امتثال عملياتنا للقوانين واالتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق اإلنسان لضمان عدم وجود أي انتهاكات في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بنا .وقد تؤثر
انتهاكات حقوق اإلنسان سلب ًا على عملياتنا والجهات المعنية لدينا ،لذا من المهم أن نقوم بتعقبها
ومنعها .وأجرينا في عام  2018تقييم ًا لتأثير حقوق اإلنسان؛ ويمكن االطالع على تفاصيل هذا التقييم
						
في تقريرنا السنوي للعام .2018
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يتم إجراء التقييمات كل 3
سنوات ،وسيُجرى التقييم
المُقبل في عام  ،2021بعد
تنفيذ التقييم األخير في
عام 2018

٩٣

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

مالحظات عن الجوانب المادية

																				
تقييم حقوق اإلنسان لدى الموردين
																
414

414

نسبة الموردين الجدد الذين خضعوا للتقييم
1
		
بحسب معايير حقوق اإلنسان.
		

2

اآلثار البيئية السلبية الفعلية والمُحتملة الناتجة
عن عمليات سلسلة التوريد واإلجراءات المُتخذة
			
ذات الصلة

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية وسلسلة التوريد.
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
			
الخاصة بنا 				
			
		

يتم إجراء دراسات العناية
				
الواجبة على جميع
الموردين ذوي المخاطر
المرتفعة؛ وتُدار هذه
العملية داخلي ًا باستخدام
ميثاق قواعد السلوك
واالستبيانات الخاصة بنا،
وكذلك خارجي ًا من خالل
مزود خدمة مستقل
معروف .ونتيجة لذلك،
نجح فريق إدارة االمتثال
بمراجعة  %95من قاعدة
البيانات الخاصة بنا والتي
تشمل عمالءنا وموردينا		 .
			

تأثير مباشر على أعمالنا والجهات المعنية وسلسلة التوريد.
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
			
الخاصة بنا 				
			
		

يكفل تقييم تأثير حقوق
اإلنسان للعام  2018الذي
أجريناه عدم وجود أي آثار
سلبية لم تتم مُعالجتها أو
الحد منها في عملياتنا أو
سلسلة التوريد الخاصة بنا		.
				

				

آليات التظ ّلم المرتبطة بحقوق اإلنسان 																				
																	
103

عدد الشكاوي المتعلقة بآثار حقوق اإلنسان
1
والتي تم تقديمها ومعالجتها وإيجاد حلول لها،
باالعتماد على آليات التظ ّلم الرسمية		 .
		

لم يتم رصد أي شكاوي لعام
بالنظر لألهمية الكبيرة التي نوليها لحقوق اإلنسان ،نحرص على ضمان معرفة الجهات المعنية
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
			
.2020
بالقنوات المتاحة لإلبالغ عن أي حاالت تمييز ،لنتمكن بالتالي من التحقيق فيها ومعالجتها		 .
الخاصة بنا 				
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٩٤

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

مالحظات عن الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

																		
«المجتمع  -المجتمعات المحلية»
413

نسبة العمليات مع تطبيق مشاركة المجتمع
1
المحلي ،وتقييم األثر ،وبرامج التنمية 		
		

413

العمليات ذات اآلثار السلبية الكبيرة الفعلية أو
2
		
المحتملة على المجتمعات المحلية
		

في عام  ،2020ساهم
«تسعى أرامكس جاهدة إلحداث تأثير إيجابي وملموس
«ضمن نطاق عملياتنا وخارجها في الدول
		
مادي
في جميع المناطق التي تعمل فيها ،انطالق ًا من إيماننا بأهمية التواصل مع المجتمعات المحلية وتمكينها %98 .من عملياتنا في إطالق
التي يمكننا فيها إدارة المشاريع .يمكن احتساب
			
برامج أو مشاريع مجتمعية
أثر إيجابي كبير على
هذه النسبة المئوية
وستسهم مبادراتنا االجتماعية ومبادرات االستدامة التي تنظمها الشركة في إحداث ٍ
و/أو برامج أو مشاريع معنية
مستوى رفاهية المجتمعات،
باالستناد إلى عملياتنا التي تضم مشاريع فعلية من
باالستدامة .ونحن نقدم
إضافة إلى تعزيز عالقاتنا مع الجهات المعنية لدينا					 ».
إجمالي
تقارير عن فئات مختلفة من
			
العمليات التي تتيح لنا تطبيق مشاريع االستدامة».
المستفيدين في المجتمع؛
					
ويُستثنى من األفراد
				
المستفيدين األطفال والطالب
والمشاريع الناشئة والمتدربين
(لوجودها في برامج مخصصة
		
لكل من هذه الفئات).
ٍ
		
«نظرًا لطبيعة عملياتنا ،وألننا ال نقوم بتشغيل أي مصانع أو مرافق تصنيع تفرض مخاطر صحية ،وال نقوم
باستخراج المعادن أو استخراج الموارد،
فإننا نضمن أال تتسبب عملياتنا بآثار اجتماعية سلبية ،مع الحرص على تطبيق آليات لإلبالغ
عن أي مشاكل أو مخاوف							».

غير مادي 		
			

		
مكافحة الفساد
205

1

إجمالي عدد ونسبة العمليات التي خضعت لتقييم
المخاطر المتعلقة بالفساد والمخاطر الهامة
			
التي تم رصدها.

إرسال رسائل تواصل وتقديم التدريب بشأن
2
205
سياسات وإجراءات مكافحة الفساد 		
			

205

مادي
3
		

				

		
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا
		
مادي
					
			
			

«ينطوي الفساد على آثار وتبعات قانونية ومالية كبيرة ،فض ً
ال عن تأثيره السلبي على الجهات المعنية
لدينا والمناطق التي نعمل فيها .ولذلك
تتولى إدارتي االمتثال والتدقيق الداخلي لدى شركة أرامكس مُهمة الحد من المخاطر المرتبطة
							
بالفساد».

ينطوي الفساد على آثار وتبعات قانونية ومالية كبيرة ،فض ً
		
مادي
ال عن تأثيره السلبي على الجهات المعنية
		
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا
			
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 فض ً
			
ال عن آلية خاصة بذلك لإلبالغ عن أي حالة من حاالت الفساد.
				
		
مادي
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا
			
				

		

3-205 ,1-205 ,2-413 ,1-413 ,2-302 ,1-204 ,2-203 ,1-203 ,4-201 ,2-201 ,1-103 ,48-102 ,47-102 ,46-102 ,31-102 ,29-102

«نظر ًا ألهمية الحفاظ على نزاهة عملياتنا وعدم وجود حاالت فساد ،فإننا نعتمد على قنوات رسمية
لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت
لإلبالغ عن أي حاالت فساد،
فساد خالل عام 2020
إضافة إلى تطبيق إجراءات شاملة تتيح لنا التحقيق في تلك الحاالت واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد
			
							
مرتكبيها».
		

٩٥

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

مالحظات عن الجوانب المادية

		
السياسة العامة
415

القيمة اإلجمالية للمساهمات السياسية حسب
1
الدولةوالمتلقي/المستفيد			
			

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا
		
مادي
				
			

		

شكل مع نظام
نُطبق سياسة صارمة تحظر تقديم المساعدات السياسية للحكومات ،فنحن ال نرتبط بأي
ٍ
						
سياسي أو حكومي.

																					
السلوك غير التنافسي
																	
1

206

العدد اإلجمالي لإلجراءات القانونية المُتخذة
في حاالت السلوك غير التنافسي وعدم النزاهة
والممارسات االحتكارية ونتائجها.

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا
		
مادي
				
			

		

					
تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

«خالل عام  ،2020لم تصدر
بحقنا أي إجراءات قانونية
التباع سلوكيات غير تنافسية
أو حاالت عدم نزاهة أو
		
ممارسات احتكارية».
			

		
االمتثال
419

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا
		
مادي
القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد
1
				
			
العقوبات غير النقدية المفروضة بسبب عدم االمتثال
		
للقوانينواللوائحالتنظيمية.
		

1-206 ,1-415 ,2-302 ,1-204 ,2-203 ,1-203 ,4-201 ,2-201 ,1-103 ,48-102 ,47-102 ,46-102 ,31-102 ,29-102

		

تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

«لم نتلقَ خالل عام  2020أي
						
مخالفات أو عقوبات
غير نقدية بسبب عدم االمتثال
للقوانين واللوائح ألننا لم
نواجه أي قضايا تتعلق بعدم
االمتثال			 ».
			

٩٦

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

مالحظات عن الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

																				
تقييم آثار الموردين على المجتمع
																		
414

النسبة المئوية للموردين الجدد الذين خضعوا
1
للتقييم وفق ًا لمعايير اآلثار المترتبة على المجتمع
			

التأثيرات السلبية الكبيرة والفعلية والمحتملة
2
414
على المجتمع في سلسلة التوريد واإلجراءات
المُتخذة				 .
				

هل تغطي مدونة السلوك
«ينسجم هذا األمر مع قيمنا واستدامتنا لضمان ّأل تتسبب سلسلة التوريد الخاصة بنا بأي تأثيرات
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
التأثيرات المجتمعية؟ إذا
اجتماعية سلبية .ولذلك بدأنا تقييم موردينا في المسائل المتعلقة بميثاق قواعد السلوك ،بما يشمل
الخاصة بنا 				
			
كان األمر كذلك ،فيمكننا
				
القضايا االجتماعية مثل حقوق اإلنسان والعمال واألطفال».
		
القول :يتم إجراء دراسات
			
العناية الواجبة على جميع
الموردين ذوي المخاطر
المرتفعة؛ وتُدار هذه
العملية داخلي ًا باستخدام
ميثاق قواعد السلوك
واالستبيانات الخاصة بنا،
وكذلك خارجي ًا من خالل
مزود خدمة مستقل
معروف .ونتيجة لذلك،
نجح فريق إدارة االمتثال
بمراجعة  %95من قاعدة
البيانات الخاصة بنا والتي
تشمل عمالءنا وموردينا		 .
			
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
مادي
الخاصة بنا 				
		

تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

						

نفس التعليق الوارد أعاله

																			
آليات التظ ّلم المرتبطة بتقييم اآلثار على المجتمع
																			
خارج نطاق عملياتنا الرتباطها بسلسلة التوريد
		
مادي
عدد الشكاوي المتعلقة بشأن التأثيرات المترتبة
2
103
الخاصة بنا 				
		
على المجتمع ،والتي تم تقديمها ومعالجتها
		
وإيجاد حلول لها ،باالعتماد على آليات التظ ّلم
الرسمية				 .
				

2-302 ,1-204 ,2-203 ,1-203 ,4-201 ,2-201 ,1-103 ,48-102 ,47-102 ,46-102 ,31-102 ,29-102

تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

						

نفس التعليق الوارد أعاله

٩٧

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

مالحظات عن الجوانب المادية

																			
المسؤولية عن المنتجات وسالمة وصحة العمالء
																			
غير مادي 		
		

416

نسبة المنتجات وفئات الخدمات التي تم تقييم آثارها
1
		
على الصحة والسالمة بغرض تحسينها		 .
					
		
		

416

غير مادي
«العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال للوائح
2
		
واألنشطة التطوعية المتعلقة بالصحة والسالمة
وآثارها على
منتجاتنا وخدماتنا خالل كامل دورة حياتها حسب
نوع النتائج				 ».
					
					
		

		

2-416 ,1-416 ,2-302 ,1-204 ,2-203 ,1-203 ,4-201 ,2-201 ,1-103 ,48-102 ,47-102 ,46-102 ,31-102 ,29-102

هل تغطي مدونة السلوك
التأثيرات المجتمعية؟ إذا
كان األمر كذلك ،فيمكننا
القول :يتم إجراء دراسات
العناية الواجبة على جميع
الموردين ذوي المخاطر
المرتفعة؛ وتُدار هذه
العملية داخلي ًا باستخدام
ميثاق قواعد السلوك
واالستبيانات الخاصة بنا،
وكذلك خارجي ًا من خالل
مزود خدمة مستقل
معروف .ونتيجة لذلك،
نجح فريق إدارة االمتثال
بمراجعة  %95من قاعدة
البيانات الخاصة بنا والتي
تشمل عمالءنا وموردينا.

ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو خدمات تتطلب تقييم تأثيرها على الصحة والسالمة
				

			

ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو خدمات تتطلب تقييم تأثيرها على الصحة والسالمة
				

نفس التعليق الوارد أعاله،
			
نؤكد بأننا لم نُسجل أي
حوادث من هذا النوع خالل
		
عام 2020

٩٨

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

مالحظات عن الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات

العالمات التجارية المستخدمة مع المنتجات والخدمات 																			
																			
417

417

417

نوع المعلومات الالزمة للمنتجات والخدمات
1
بموجب إجراءات الشركة المرتبطة بمعلومات
المنتجات والخدمات ووضع العالمات التجارية؛
ونسبة فئات المنتجات والخدمات الرئيسية التي
قد تتطلب توفير مثل هذه المعلومات		 .
					

العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال للوائح
2
واألنشطة التطوعية المتعلقة بمعلومات
المنتجات والخدمات ووضع العالمات التجارية
			
حسب نوع النتائج.
					
		
«العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال للوائح
3
واألنشطة التطوعية المتعلقة باالتصاالت
والرسائل التسويقية،
بما يشمل اإلعالنات والترويج والرعاية حسب نوع
النتائج				 ».
					

 43الطريقة المُتبعة في التواصل مع الجهات
102
المعنية بالمواضيع والمخاوف الرئيسية المطروحة
					
				

غير مادي

نحن ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو تقديم خدمات تتطلب وضع ملصقات محددة 			
				

غير مادي

نحن ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو تقديم خدمات تتطلب وضع ملصقات محددة 			
				

«خارج نطاق عملياتنا الرتباطها
مادي
بالقوانين واللوائح المحلية والدولية		 ».
				

تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا

						

لم يكن لدينا مثل هذه
الحوادث لعام 2020

«تولي أرامكس أهمية كبرى لتحقيق رضا العمالء؛ ولذلك يتيح لنا قياس مستويات رضا العمالء عبر
ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها الرتباطها
مادي
هذه االستبيانات معرفة المزيد عن خدماتنا
بعمالئنا				 .
ورصد أي ثغرات أو فرص للتحسين بهدف الحفاظ على عالقات إيجابية طويلة األمد مع عمالئنا« .
		
						

																					
االتصاالتالتسويقية
																	
بيع المنتجات المحظورة أو المُتنازع عليها
2
102
					
				

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها الرتباطها
مادي
بالقوانين واللوائح المحلية والدولية		 .
			

3-417 ,2-417 ,1-417 ,2-302 ,1-204 ,2-203 ,1-203 ,4-201 ,2-201 ,1-103 ,48-102 ,47-102 ,46-102 ,31-102 ,29-102

نطبق سياسة صارمة تمنع بيع أو نقل المنتجات المحظورة أو المُتنازع عليها ،ونطبق جملة من
						
الضوابط لضمان محتويات الشحنات.

٩٩

السنــوي
التقــريـر 2020
الجوانب المادية

الجوانب المادية

محددات الجوانب

مالحظات عن الجوانب المادية

مالحظات

																					
خصوصيةالعميل
																	
418

1

العدد اإلجمالي للتظ ّلمات المتعلقة بانتهاكات
خصوصية العمالء ُ
وفقدان بياناتهم.

ضمن كامل نطاق عملياتنا وخارجها الرتباطها
مادي
بعمالئنا				 .
		

لم نواجه أي ًا من هذه
لها تأثير مباشر على عمالئنا وأعمالنا 						
الحاالت خالل عام 		 2020
		

																						
االمتثال
																
419

«القيمة النقدية للغرامات الكبيرة بسبب
1
عدم االمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية
المتعلقة بتوافر المنتجات والخدمات
			
واستخدامها».
					
		

ضمن نطاق مؤسستنا وخارجها الرتباطها بعمالئنا
مادي
والقوانين واللوائح المحلية والدولية		 .
				

1-418 ,1-419 ,2-302 ,1-204 ,2-203 ,1-203 ,4-201 ,2-201 ,1-103 ,48-102 ,47-102 ,46-102 ,31-102 ,29-102

لها تأثير مباشر على أعمالنا وشركائنا 						

١٠٠

السنــوي
التقــريـر 2020
فهرس محتوى مبادرة التقارير العالمية
بالنسبة لخدمة اإلفصاح عن األهمية النسبية  ،استعرضت خدمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير أن مؤشر محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير معروض بوضوح وأن مراجع اإلفصاحات  40-102إلى  49-102تتماشى مع األقسام المناسبة في
متن التقرير .تم تنفيذ الخدمة على النسخة العربية من التقرير
عنوان اإلفصاح

رقم الصفحة  /مالحظات

إسقاط

ضمان خارجي

« :101 GRIاألساسيات »2016
االفصاحت العامه

 :102 GRIاإلفصاحات العامة 2016

55-102 ,53-102

1-102

اسم المنظمة

1

2-102

األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

)20- 17( ,1

3-102

موقع المقر الرئيسي

1

4-102

موقع العمليات

2 ,1

5-102

الملكية والشكل القانوني

1,2

6-102

األسواق التي تخدمها

2 ,1

7-102

مقياسالمنظمة

1

8-102

معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين

47-39 ,1

9-102

سلسلة التوريد

88 ,83 ,)69 - 66( ,59 ,55 ,21 ,1

10-102

التغيرات الهامة على المنظمه وسلسلة التوريد الخاصة بها

29-23 ,20-17 ,6-4

11-102

مبدأ أو منهج التحوط

56

12-102

المبادرات الخارجية

(55 ,)20- 17(,14,15 ,8,9,)6 - 4

13-102

عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية

75

14-102

بيان صانعي القرار

6-4

15-102

األثار والمخاطر والفرص الرئيسية

20,55-15,17 ,6,14-4

16-102

القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك

3 ,66 ,23

17-102

آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف المتعلقة باألخالقيات

66

18-102

هيكل الحوكمة

23

19-102

سلطة التفويض

23

١٠١

السنــوي
التقــريـر 2020
عنوان اإلفصاح

رقم الصفحة  /مالحظات

إسقاط

ضمان خارجي

« :101 GRIاألساسيات »2016
االفصاحت العامه

 :102 GRIاإلفصاحات العامة 2016

20-102

مسؤولية المستوى التنفيذي عن الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

٢٣

21-102

استشارة أصحاب المصلحة حول الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

64-59 ,21 ,49

22-102

تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها

٢٣

23-102

رئيس أعلى هيئة إدارة

٢٣

24-102

ترشيح واختيار أعلى هيئة إدارة

٢٣

25-102

تضارب المصالح

٢٣

26-102

دور أعلى هيئة إدارة في تحديد رسالة المنظمة وقيمها واستراتيجيتها

٢٣

27-102

المعرفة الجماعية ألعلى هيئة إدارة

٢٣

28-102

تقييم أداء أعلى هيئة إدارة

٢٣

29-102

تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية وإدارتها

)100- 79( ,66 ,49 ,21 ,9 ,8

30-102

فعالية عمليات إدارة المخاطر

66

31-102

مراجعة الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

)100- 81( ,59 ,49 ,23 ,15 ,14

32-102

دور أعلى هيئة إدارة في إعداد تقارير االستدامة

80 ,79 ,78 ,23

33-102

التواصل حول المخاوف الحرجة

66 ,23

34-102

طبيعة وإجمالي عدد المخاوف الحرجة

69-66

35-102

سياسات المكافآت

٢٣

36-102

عمليات تحديد األجر

٢٣

37-102

مشاركة أصحاب المصلحة في تحديد األجر

23

38-102

نسبة إجمالي االجور السنويه

18 ,14

39-102

الزيادة المئوية في نسبة إجمالي األجور السنوية

23

40-102

قائمة مجموعات أصحاب المصلحة

21 ,59
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« :101 GRIاألساسيات »2016
االفصاحت العامه

 :102 GRIاإلفصاحات العامة 2016

 :103 GRIمنهج اإلدارة 2016

41-102

اتفاقات المفاوضة الجماعية

89

42-102

تحديد واختيار أصحاب المصلحة

21 ,64 - 59

43-102

منهج إشراك أصحاب المصلحة

21 ,64 - 59

44-102

الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة

21 ,64 - 59

45-102

الكيانات المدرجة في البيانات المالية الموحدة

1 ,13 ,2

46-102

تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

)100 - 81( ,78 ,13 ,9 ,8

47-102

قائمة الموضوعات الجوهرية

)100 - 81( ,78

48-102

إعادة صياغة المعلومات

)100 - 81( ,78

49-102

التغييرات في إعداد التقارير

78

50-102

فترة المشمولة بالتقرير

8,9

51-102

تاريخ أحدث تقرير

8,9

52-102

دورة تقديم التقارير

8,9

53-102

جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير

101

54-102

ادعاءات إعداد التقارير ً
وفقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير

78

55-102

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

101

56-102

التحقق الخارجي

113 ,112

1-103

شرح الموضوع الجوهري وحدوده

)100 - 81( ,66 ,49 ,31 ,14 ,13 ,6 ,5 ,4

2-103

منهج اإلدارة ومكوناته

79 ,66 ,49 ,39 ,31 ,21 ,14

3-103

تقييم منهج اإلدارة

79 ,66 ,49 ,39 ,31 ,21 ,14 ,6 ,5 ,4
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« :101 GRIاألساسيات »2016
االفصاحت العامه

 :201 GRIاألداء االقتصادي 2016

 :202 GRIالتواجد في السوق 2016

 :203 GRIاآلثار االقتصادية
غير المباشرة 2016
 :204 GRIممارسات الشراء 2016

 :205 GRIمكافحة الفساد 2016

 :206 GRIالمنهج المناهض
للمنافسة 2016

 :207 GRIالضرائب 2019

:301 GRIالمواد 2016

1-201

القيمة االقتصادية المباشرة المُنتجة والموزعة

(14- )6-4

2-201

اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى الناجمة عن تغير المناخ

)100-81( ,55

3-201

االلتزامات المحددة لخطة االستحقاقات وخطط التقاعد األخرى

39

4-201

المساعدة المالية المتلقاة من الحكومة

()100- 81

1-202

ً
مقارنة بالحد األدنى المحلي لألجور
نسبة األجر األساسي للمستوى المبتدئ حسب الجنس

109

2-202

نسبة كبار الموظفين اإلداريين المعينين والذين ينتمون إلى المجتمعات المحلية

39

1-203

استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة

)100 - 81( ,66 ,18 ,17 ,14 ,6 ,5 ,4

2-203

اآلثار االقتصادية غير المباشرة الهامة

)100 -81( ,66 ,49 ,14

1-204

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

()100 - 81

1-205

العمليات التي تم تقييمها من ناحية المخاطر المتعلقة بالفساد

(95 , )69 - 66

2-205

التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

69-66

3-205

وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة

95

1-206

اإلجراءات القانونية حيال السلوك المناهض للمنافسة ،ومكافحة االحتكار وممارسات االحتكار

96

1-207

منهج التعامل مع الضرائب

،145 ،143،144 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،128 ،125 ،124 ،123
167 ،165 ،163 ،162 ،159 ،158 ،156 ،154 ،153 ،151 ،150

2-207

حوكمة الضرائب وإدارة مخاطرها والرقابة عليها

،145 ،143،144 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،128 ،125 ،124 ،123
167 ،165 ،163 ،162 ،159 ،158 ،156 ،154 ،153 ،151 ،150

3-207

إشراك أصحاب المصلحة وإدارة الشؤون الضريبية

80 ،36

4-207

تقديم التقارير لكل بلد على حدة

،145 ،143،144 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،128 ،125 ،124 ،123
167 ،165 ،163 ،162 ،159 ،158 ،156 ،154 ،153 ،151 ،150

1-301

المواد المستخدمة بالوزن أو الحجم

109

2-301

المواد المدخلة المعاد تدويرها المستخدمة

109

3-301

المنتجات المستعادة ومواد التغليف الخاصة بها

87
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 :201 GRIاألداء االقتصادي 2016

 :303 GRIالمياه والنفايات
السائلة 2018

:304 GRIالتنوع البيولوجي 2016

 :305 GRIاالنبعاثات 2016

1-302

استهالك الطاقة داخل المنظمة

56

2-302

استهالك الطاقة خارج المنظمة

()100- 81

3-302

كثافة الطاقة

56

4-302

خفض استهالك الطاقة

56 , 14

5-302

خفض متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات

56 , 14

1-303

التعامالت مع الماء كمورد مشترك

109

2-303

إدارة اآلثار المتعلقة بتصريف المياه

85

3-303

سحب المياه

85

4-303

تصريف المياه

87

5-303

استهالك الماء

110

1-304

المواقع التشغيلية المملوكة أو المؤجرة أو المدارة في أو المجاورة للمناطق المحمية ومناطق ذات قيمة
تنوع بيولوجي عالية خارج المناطق المحمية

85

2-304

التأثيرات الهامة لألنشطة والمنتجات والخدمات على التنوع البيولوجي

85

3-304

الموائل المحمية أو المعاد تأهيلها

85

4-304

األنواع البيولوجية المدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( )IUCNواألنواع المدرجة
في قائمة الحفظ الوطنية والتي تقع موائلها في مناطق متأثرة بالعمليات

85

1-305

انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة (نطاق )1

86 ,55

2-305

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة للطاقة (نطاق )2

86 ,55

3-305

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة األخرى (نطاق )3

86 ,55

4-305

كثافة انبعاثات غازات الدفيئة

86 ,55

5-305

الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

14 ,56

6-305

انبعاثات المواد المُستنفدة لألوزون

86

7-305

أكاسيد النيتروجين ،وأكاسيد الكبريت ،وغيرها من االنبعاث الكبيرة في الهواء

86
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االفصاحت العامه

 :306 GRIالنفايات 2020

 :307 GRIاالمتثال البيئي 2016
 :308 GRIالتقييم البيئي للمورد
2016

 :401 GRIالتوظيف 2016

 :402 GRIالعالقات بين العمال
واإلدارة 2016

 :403 GRIالصحة والسالمة المهنية
2018

1-306

توليد النفايات والتأثيرات الهامة المرتبطة بالنفايات

87

2-306

إدارة اآلثار الهامة المتعلقة بالنفايات

87

3-306

توليد النفايات

87

4-306

النفايات المحولة من التخلص منها

87

5-306

النفايات الموجهة للتخلص منها

87

1-307

عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة البيئية

87

1-308

إدارة اآلثار المتعلقة بتصريف المياه

88 ,68

2-308

سحب المياه

88 ,55

1-401

تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل

39 ,88 ,42

2-401

الحوافز المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال تُقدَّم للموظفين المؤقتينأو الموظفين بدوام جزئي

39 , 88

3-401

اجازة امومة

39 ,88 ,46

1-402

الحد األدنى لفترات اإلشعار فيما يتعلق بالتغييرات التشغيلية

89

1-403

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

89 ,72-69

2-403

تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

89 ,72-69

3-403

خدمات الصحة المهنية

89

4-403

مشاركة العمال والتشاور والتواصل معهم بشأن الصحة والسالمة المهنية

89

5-403

تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

70

6-403

تعزيز صحة العمال

69

7-403

منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة المهنية المرتبطة مباشرة بعالقات العمل

69

8-403

العمال المشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

69

9-403

اإلصابات المرتبطة بالعمل

72

10-403

اعتالل الصحة المرتبط بالعمل

72
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1-404

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

44 - 42

2-404

برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال

47-39

3-404

النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية لألداء والتطوير الوظيفي

90 ,44 ,43 ,39

1-405

تنوع هيئة اإلدارة الحصرية

39 ,45-43 ,23 ,27-25

2-405

نسبة الراتب األساسي واألجور بين النساء والرجال

90 ,109

 :406 GRIعدم التمييز 2016

1-406

حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة

92

 :407 GRIالحرية النقابية
والمفاوضة 2016

1-407

العمليات والموردون الذين قد يتعرض معهم الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية للخطر

(92 ,)69 - 66

 :408 GRIعمالة األطفال 2016

1-408

العمليات والموردون المُعرضون لمخاطر كبيرة تتعلق بحوادث عمالة األطفال

93 ,69-66

 :409 GRIالعمل الجبري أو القسري
2016

1-409

العمليات والموردون المُعرّضون لمخاطر كبيرة تتعلق بحوادث العمل الجبري أو القسري

93 ,69-66

 :410 GRIالممارسات األمنية 2016

1-410

أفراد األمن المدربون على سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسان

93

 :411 GRIحقوق الشعوب األصلية
2016

1-411

حوادث االنتهاكات التي تتعلق بحقوق الشعوب األصلية

93

1-412

العمليات التي خضعت لمراجعة حقوق اإلنسان أو تقييم اآلثار

93

2-412

تدريب الموظفين على سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسان

91 ,68

3-412

االتفاقيات والعقود االستثمارية الهامة التي تتضمن بنود حقوق اإلنسان أو خضعت لفحص حقوق اإلنسان

68 ,91

1-413

العمليات التي تنطوي على مشاركة المجتمع المحلي ،وتقييمات األثر ،وبرامج التنمية

9 ,49 ,14 ,2

2-413

العمليات ذات اآلثار السلبية الهامة الفعلية أو المحتملة على المجتمعات المحلية

95

1-414

الموردون الجدد الذين تم فحصهم باستخدام المعايير االجتماعية

68 ,91

2-414

اآلثار االجتماعية السلبية في سلسلة التوريد واإلجراءات المتخذة

91

1-415

المساهماتالسياسية

96

 :404 GRIالتدريب والتعليم 2016

:405 GRIالتنوع وتكافؤ الفرص
2016

 :412 GRIتقييم حقوق اإلنسان
2016

 :413 GRIالمجتمعات المحلية
2016
 :414 GRIالتقييم االجتماعي للمورد
2016
 :415 GRIالسياسة العامة 2016
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االفصاحت العامه
 :416 GRIصحة وسالمة العمالء
2016

 :417 GRIالتسويق والملصقات
التعريفية 2016

1-416

تقييم آثار فئات المنتجات والخدمات على الصحة والسالمة

98

2-416

حوادث عدم االمتثال المتعلقة بآثار المنتجات والخدمات على الصحة والسالمة

٩٨

1-417

متطلبات التعريف بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع الملصقات التعريفية عليها

99

2-417

حوادث عدم االمتثال المتعلقة بالتعريف بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع الملصقات التعريفية عليها

99

3-417

حوادث عدم االمتثال المتعلقة باالتصاالت التسويقية

٩٩

حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة

١٠٠

عدم االمتثال للقوانين واللوائح في المجال االجتماعي واالقتصادي

١٠٠

 :418 GRIخصوصية العميل 2016

1-418

 :418 GRIخصوصية العميل 2016

1-419
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التغيير في استخدام المواد والمياه لعام 2020
استهالك المياه خالل عام
( 2019ليتر)

استهالك المياه خالل عام
( 2020ليتر)

نسبة االختالف %

11,526,200

10,658,692

%8-

استهالك الورق خالل عام
( 2019بالرزمة)

استهالك الورق خالل عام
( 2020بالرزمة)

98,326

91,325

%7-

جهود إعادة التدوير لعام 2020
المواد المعاد تدويرها

الكمية (كغ)

الورق (بالرزمة)

200

المواد البالستيكية (كغ)

25

األلمنيوم (كغ)

30

المقوى (كغ)
الورق
ّ

11500

مواد التغليف (كغ)

190

المغلفات الورقية

250

اإللكترونيات (كغ)

105

الخشب (كغ)

120

مواد التغليف البالستيكية (كغ)

40

التغليف البالستيكي

62545

األكياس البالستيكية الحمراء

27368

المنصات الخشبية

39354

زيادة معدل إعادة التدوير المواد بنسبة  %3عن عام 2019
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accordance with the Criteria, and to issue a report. The nature, timing, and extent of the
procedures selected depend on our judgment, including an assessment of the risk of
material misstatement, whether due to fraud or error.
We believe that the evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
limited assurance conclusions.

Independent accountant’s assurance report
Scope
We have been engaged by Aramex PJSC to perform a ‘limited assurance engagement,’ as
defined by International Standards on Assurance Engagements, here after referred to as the
engagement, to report on Aramex PJSC’s performance metrics including Eight (8) disclosures
below :
• Disclosure 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions
• Disclosure 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
• Disclosure 305-3: Other indirect (Scope 3) GHG emissions, (excluding Commuting)
• Disclosure 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant
air emissions
• Disclosure 403-9: Work-related injuries
• Disclosure 405-2: Ratio of basic salary and remuneration of women to men
• Disclosure 202-1: Ratios of standard entry level wage by gender compared to
• local minimum wage
• Disclosure 202-2: Proportion of senior management hired from the local
• community
(the “Subject Matter”) as of 01 January 2020 and for the year ended 31 December 2020 for
the Company’s two selected sites which are Amman (Jordan) and Dubai (United Arab
Emirates).

Our Independence and Quality Control
We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of
the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants and have the required competencies and experience to
conduct this assurance engagement.
EY also applies International Standard on Quality Control 1, Quality Control for Firms that
Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related
Services Engagements, and accordingly maintains a comprehensive system of quality control
including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements,
professional standards and applicable legal and regulatory requirements.
Description of procedures performed
Procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from and
are less in extent than for a reasonable assurance engagement. Consequently, 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. Our procedures were designed to obtain a limited level of assurance on which to
base our conclusion and do not provide all the evidence that would be required to provide a
reasonable level of assurance.
Although we considered the effectiveness of management’s internal controls when determining
the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to
provide assurance on internal controls. Our procedures did not include testing controls or
performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Other than as described in the preceding paragraph, which sets out the scope of our
engagement, we did not perform assurance procedures on the remaining information included
in the Report, and accordingly, we do not express a conclusion on this information.
Criteria applied by Aramex PJSC
In preparing the Subject Matter, [Aramex PJSC applied the Global Reporting Initiative
Standards (GRI) and the Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) (Criteria).

A limited assurance engagement consists of making enquiries, primarily of persons responsible
for preparing the Eight (8) disclosures mentioned above and related information and applying
analytical and other appropriate procedures.

Aramex PJSC’s responsibilities
Aramex PJSC’s management is responsible for selecting the Criteria, and for presenting the
Subject Matter in accordance with that Criteria, in all material respects . This responsibility
includes establishing and maintaining internal controls, maintaining adequate records and
making estimates that are relevant to the preparation of the subject matter, such that it is free
from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our procedures included:
Our assurance team visited the Company’s station in Dubai (United Arab Emirates) and
performed virtual meetings with the station in Amman (Jordan) to check the disclosures outlined
in the Scope above. Our key steps were as follows:

EY’s responsibilities
Our responsibility is to express a conclusion on the presentation of the Subject Matter based on
the evidence we have obtained.
We conducted our engagement in accordance with the International Standard for Assurance
Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information (‘ISAE
3000’), and the terms of reference for this engagement as agreed with Aramex PJSC on 04
February 2020.Those standards require that we plan and perform our engagement to obtain
limited assurance about whether, in all material respects, the Subject Matter is presented in

•
•
•
•

Conducted interviews with personnel to understand the business and reporting
process
Conducted interviews with key personnel to understand the process for collecting,
collating and reporting the subject matter during the reporting period
Checked that the calculation criteria have been correctly applied in accordance with
the methodologies outlined in the Criteria
Undertook analytical review procedures to support the reasonableness of the data
2
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•
•

Identified and testing assumptions supporting calculations
Tested, on a sample basis, underlying source information to check the accuracy of
the data.

We also performed such other procedures as we considered necessary in the circumstances.
Conclusion
Based on our procedures and the evidence obtained, we are not aware of any material
modifications that should be made to Eight (8) Disclosures listed under Scope above as of [01
January 2020 for the year ended 31 December 2020 in order for it to be in accordance with
(or based on) the Criteria.

Ernst & Young Jordan
Waddah Barkawi
18th of April 2021
Amman, Jordan
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