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التقرير األول | يناير ح�� ديسم�� 2021
تــقريــــــر االستــدامــــة األول إلفــــادة وإشراك أصحـــــاب المصلحة وكافـــة 
المعنييــن فيمــا يخــص نهــــج المؤسســة وسياســتها نــــحو تحقيــــق 
ــاتها فيمــا  ــات المؤسســة وخدمــ ــة عمليــ ــة بــكافـــ االســتدامة المرتـبطـــ
يتعلق بالجوانب الثـالث خصوصا االقتصادية واألجتماعيـة والبيئيـة

Fujairah Natural Resources Corporation
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
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عن التقرير
الطبيعيــة وذلــك إلفــادة وإشــراك أصحــاب  للمــوارد  الفجيــرة  ُتصــدره مؤسســة  الــذي  األول  االســتدامة  تقريــر  لكــم  نقــدم 

المصلحــة وكافــة المعنييــن فيمــا يخــص نهــج المؤسســة وسياســتها نحــو تحقيــق االســتدامة المرتبطــة بكافــة عمليــات 

المؤسسة وخدماتها خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

دورة التقرير
يغطــي هــذا التقريــر الفتــرة مــن 1 ينايــر 2021 وحتــى 31 ديســمبر 2021  ، ولكونــه التقريــر األول لمؤسســتنا ســوف يتــم 

التطرق يف بعض المواضيع المشمولة لبعض القياسات لنتائج السنوات السابقة .

مبادئ ومنهجية إعداد التقرير 
ارتكزنــا يف إعــداد هــذا التقريــر علــى المبــادئ التوجيهيــة يف إعــداد تقاريــر االســتدامة المنصــوص عليهــا بالمعاييــر الرئيســية 

(GRI ) لمبادرة إعداد تقارير االستدامة

المعلومات المشمولة بالتقرير 
االقتصاديــة،   ) المســتدامة  للتنميــة  الثــالث  بالمرتكــزات  المرتبطــة  وأنشــطتها  المؤسســة  عمليــات  التقريــر  هــذا  يغطــي 

االجتماعيــة والبيئيــة ) بمــا يوفــر رؤيــة واضحــة ألصحــاب المصلحــة والمعنييــن عــن أداء االســتدامة بمؤسســة الفجيــرة للمــوارد 

الطبيعية باإلضافة لتوضيح اإلطار المستقبلي لما تنشده المؤسسة من إحداث دور فاعل ومؤثر يف مسيرة االستدامة 

معلومات التواصل 
يُشــرف فريــق عمــل مؤسســة الفجيــرة بطــرح هــذا التقريــر لكافــة المعنييــن ويرحــب فريــق المؤسســة بــأي استفســارات أو 

مالحظات بخصوص هذا التقرير أو أي من المعلومات الواردة به من التواصل على البريد أدناه 

SUSTAIABILITY@FNRC.AE
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تأسســت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة  كجهــة مســتقلة بموجــب المرســوم األميــري رقــم (1) لســنة 2009 لصاحــب الســمو 

الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــريق حاكــم إمــارة الفجيــرة وبذلــك تكــون مؤسســة  ذات اســتقالل مــايل وإداري تســمى و ترتبــط بالحاكــم 

وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ولهــا بهــذه الصفــة القيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة بمــا يف ذلــك تملــك األمــوال المنقولــة وإبــرام 

العقــود واالتفاقيــات ولهــا حــق التقاضــي وأن تنيــب عنهــا يف اإلجــراءات القضائيــة أي شــخص ليمثلهــا أمــام القضــاء كمــا يكــون المقــر 

الرئيسي للمؤسسة  يف مدينة الفجيرة ويكون لمجلس اإلدارة فتح فروع لها يف اإلمارة إذا دعت الحاجة لذلك. 

تتألــف المؤسســة مــن مجلــس االدارة والجهــاز التنفيــذي وتعمــل علــى إجــراء الدراســات واألبحــاث والمســوحات الجيولوجيــة 

المختلفــة لتطويــر قطــاع االســتثمار التعدينــي التــي توجــد ضمــن حــدود أراضــي اإلمــارة بصفــة عامــة. كمــا تعمــل المؤسســة علــى 

تنظيــم األعمــال المتعلقــة بالرخــص والحقــوق واالتفاقيــات لتســهيل إجــراءات إقامــة المشــاريع الالزمــة كمــا تهــدف علــى مراقبــة 

كافــة النشــاطات وتقييــم األثــر البيئــي والســالمة العامــة فيمــا يتعلــق بجميــع عمليــات التعديــن بمــا يتطابــق مــع القوانيــن واألنظمــة 

واألصول الفنية بالدولة. 

وتتــوىل المؤسســة جميــع مهــام إعــداد السياســة العامــة الســتثمار المــوارد التعدينيــة وفقــاُ لمتطلبــات برنامــج التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة يف اإلمــارة. وتعمــل علــى بنــاء نظــام متكامــل للمعلومــات يف مجــاالت المعــادن والصخــور وإعــداد الخرائــط المتخصصــة 

ونشــر الوعــي عــن الــدور الهــام لالســتثمار التعدينــي يف التطويــر االقتصــادي واالجتماعــي يف اإلمــارة كمــا تعمــل علــى التســويق 

والترويج لالستثمارات يف قطاع التعدين محلياُ ودوليا.

مقدمة

التأسيس والنشأة
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رسالة رئيس مجلس االدارة

تسƠƠƠƠعى مؤسسƠƠة الفجيƠƠرة للمƠƠوارد الطبيعيƠƠة جاهƠƠƠدة، 
منƠƠƠذ إنشƠƠƠائها فƠƠƠي العƠƠƠام 2009، إلƠƠƠى االرتقƠƠاء بجƠƠƠƠودة 
الحيƠƠƠƠاة، وإلƠƠƠƠى المسƠƠƠƠاهمة بشƠƠƠƠكل إيجابƠƠƠƠي فƠƠƠƠي تطويƠƠر 
دولƠƠƠة االمƠƠارات العربيƠƠƠƠƠة المتحƠƠƠدة واالقتƠصاد اإلقليƠƠƠƠمي

رئƠيƠس مجلƠس إدارة المƠؤسسƠة
المهندس/ محمد سيف األفخم

القضايــــا  مثــــل  العالميــــة،  التحديــــات  أصبحــــت  االفتتاحــي.  الماليــة 2021  للســنة  االســتدامة  تقريــر  لكــم  أقــدم  وامتنــان  فخــر  بــكل 

المجتمعيــة وتغيــر المنــاخ وفقــدان التنـوع البيولوجـي، مسـائل بالغـة األهمية بالنسـبة للشـركات والمجتمـع ككل. ونحـن نشـهد تحـًوالً 

ــكار واقــع أن االفصاحــات عــن البيانــات الماليــة حصــراً فقــط لــم يعــد كافيــا.  ــركات، وال يمكـــن إنـ ــر االفصاحــات للشـ ــا متعلـــق بتقاريـ  مهمـ

كثــر مــن أي وقــت  فيعيــد دمــج العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات يف تقاريــر الشــركات واســتراتيجيات األعمــال ضروريــاً أ

مضى لضمان مرونة الشركات وبناء مستقبل مستدام.

تبــذل مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة منــذ تأسيســها كجهــة مســتقلة عــام 2009 قصــارى جهدهــا لتحقيــق بيئــة ســليمة ومســتدامة 

عبــر فريــق عمــل مؤهــل بأفضــل المعاييــر الدوليــة واألبحــاث والدراســات، وذلــك تجســيداً لرؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ /حمــد بــن محمــد 

الشريق حاكم إمارة الفجيرة حفظه هللا يف ان تعمل كل الهيئات والجهات الحكومية عل تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.

ال شــك أن ســنه 2020 فرضــت تحديــات جمــة علينــا جميعــاً وعلــى وجــه التحديــد، طرحــت جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد-19) تحديــات 

غيــر مســبوقة للمجتمــع واالقتصــاد العالمــي. ومنــذ بدايــة الجائحــة، حظيــت رعايــة موظفينــا بأولويــة قصــوى بالنســبة الينــا. لهــذا الســبب، 

ســارعنا اىل إنشــاء فريــق ادارة االزمــات التابــع لمؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، الــذي حــدد األولويــات اليوميــة ونفــذ تدابيــر ســريعة 

لحمايــة موظفينــا وصــون صحتهــم وســالمتهم. وبفضــل مرونــة وكفــاءة موظفينــا وتدابيــر الســالمة الشــاملة والصارمــة التــي اتخذناهــا، 

تمكنــا مــن الحفــاظ علــى اســتمرارية األعمــال بنجــاح وتحقيــق زيــادة يف االيــرادات، وخــالل هــذه الفتــرة الصعبــة، لــم نكــف يومــا عــن االعتنــاء 

بمجتمعاتنا وعن دعم رفاهيتها من خالل أنشطة المسؤولية االجتماعية، بما يف ذلك التبرعات.

ومــع أن جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد -19) غيــرت نظرتنــا لألمــور، لــم نشــعر يف أي وقــت مضــى بمثــل هــذه الحاجــة الملحــة اىل تحقيــق 

كثــر امانــا مــن خــالل تعزيــز االثــار اإليجابيــة ألنشــطتنا  النمــو بطريقــة مســتدامة. فنحــن قــادرون علــى اداء دور حيــوي يف االنتقــال اىل كوكــب أ

وتخفيــف أثارهــا الســلبية. ولــن نتمكــن مــن تحقيــق طموحاتنــا اال مــن خــالل االســتمرار يف االســتثمار يف التقنيــات المبتكــرة واعتمــاد حلــول 

تتكيف مع المناخ والدفع قدما نحو التحول العالمي اىل الطاقة المتجددة.
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كلمة المدير العام

إننƠƠي واثƠƠق مƠƠن أننƠƠا فƠƠي الفجيƠƠرة أصبحنƠƠا نمتلƠƠك العقليƠƠة والنظƠƠم 

فƠƠرق  إلحƠƠداث  الواقƠƠع  أرض  علƠƠى  تطبيقهƠƠا  يتƠƠم  التƠƠي  المبتكƠƠرة 

حقيقƠƠي نحƠƠو تحقيƠƠق أهƠƠداف التنميƠƠة المسƠƠتدامة. ونعاهƠƠد أنفسƠƠنا 

واألجيال القادمة أن تكون أحالمنا كبيرة وأن نسعى لتحقيقها

مديƠر عƠƠƠƠام المƠؤسسƠة
المهندس/ على قاسم

إن مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة تواصــل مســيرتها نحــو آفــاق المســتقبل وفــق التخطيــط والتطويــر 

المســتمر، كمــا تكــرّس جهودهــا لإلســهام يف النمــو االقتصــادي واالجتماعــي بإمــارة الفجيــرة وذلــك مــن خــالل 

التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ / حمد بن محمد الشريق حاكم إمارة الفجيرة حفظه هللا.

ولقــد أثمــرت الجهــود المتواصلــة للعامليــن يف المؤسســة طــوال ســنوات تأسيســها عــن تطويــر كافــة إداراتهــا 

كزهــا وأقســامها، وفــق مبــادرات طموحــة ومشــاريع ناجحــة ســاهمت يف تعزيــز مكانــة المؤسســة محليــاً  ومرا

توقعــات  لنفــوق  الكــفء  والتنفيــذ  الجيــد  التخطيــط  وفــق  النجــاح  مــن  المزيــد  نطمــح يف  كمــا  وإقليميــا 

ودمجهــا ضمــن  متكامــل  بشــكل  االســتدامة  تطبيــق  علــى  جاهديــن  نعمــل  وعليــه  والشــركاء  المعنييــن 

عمليات وخدمات المؤسسة.

لقــد ســمح لنــا إعــداد تقريــر االســتدامة الخــاص بنــا بتوضيــح أولوياتنــا وأهدافنــا الرئيســية لالســتدامة. ويف 

المرحلــة المقبلــة، ســوف نســعى إىل التركيــز علــى االســتدامة كجــزء ال يتجــزأ مــن جــدول أعمــال المؤسســة، 

االبــالغ  جانــب  اىل  الدوليــة،  المعاييــر  مــع  يتماشــى  بمــا  لالســتدامة  عمــل  وإطــار  اســتراتيجية  وســنطور 

باستمرار عن مساهمتها يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واذ نشــد الرحــال للمضــي يف هــذه الرحلــة المشــوقة، أود أن أشــكر جميــع اصحــاب المصلحــة علــى ثقتهــم 

بنــا. فمعــاً نســتطيع تقديــم مســاهمة فعليــة للمجتمــع والبيئــة، مــع االلتــزام بالشــفافية كمبــدأ توجيهــي يف 

عملنا
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الريادة ىف استثمار الموارد 
التعدينية باستدامة وابتكار

المسئولية المجتمعية - المبادرة و االبتكار - النزاهة و المسئولية
- العمل بروح الفريق - االلتزام بالجودة - التركيز على العميـــل

بناء منظومة حكومية رائدة تقدم خدمات داعمة  
لتطوير النشاط التعديني بالتعاون مع المجتمع 
بكافة فائتة لخلق بيئة استثمار أمنة ومستدادمة

رسالتنارؤيتنا

قيمنا

أهداف المؤسسة

الدراســات واألبحــاث الجيولوجيــة والمســوحات المختلفــة لتطويــر قطاعــي الصخــور والمعــادن بصفــة خاصــة واســتغالل  إجــراء 

كانــت علــى ســطح األرض أو يف باطنهــا أو يف الميــاه  المــوارد الطبيعيــة التــي توجــد حــدود أراضــي اإلمــارة بصفــة عامــة وســواء أ

اإلقليمية والمنطقة االقتصادية المتاخمة لها

تنظيــم األعمــال المتعلقــة بالرخــص والحقــوق واالتفاقيــات واالمتيــازات الخاصــة بالصخــور والمعــادن لتســهيل إجــراءات إقامــة 

المشــاريع الالزمــة الســتغالل المعــادن بأســلوب يشــجع االســتثمار المحلــي واألجنبــي يف قطاعــي الصخــور والمعــادن مــع تحفيــز 

المنافســة العادلــة يف ســوق الصخــور والمعــادن، وإزالــة أي تمييــز أو معاملــة تفضيليــة ألي جهــة وتعزيــز الــدور المؤسســي الحكومــي 

لتوفير الظروف المالئمة لجميع المشغلين الحاليين والجدد، وكذلك المستثمرين من أجل تحسين الخدمات

مراقبــة كافــة النشــاطات وتقييــم األثــر البيئــي لضمــان حمايــة المســتهلك والســالمة العامــة والبيئــة فيمــا يتعلــق بجميــع عمليــات 

المسح والتنقيب والتعدين بما يتطابق مع القوانين واألنظمة واألصول الفنية بالدولة

عن المؤسسة

اإلطار االستراتيجي 

للمؤسسة
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إعــداد السياســة العامــة الســتغالل المــوارد الطبيعيــة وفقــاً لمتطلبــات برنامــج التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف اإلمــارة وعرضهــا 
على الحاكم إلقرارها.

إجــراء البحــوث والدراســات والمســوحات الجيولوجيــة المختلفــة والمســح والتنقيــب واالستكشــاف واالســتغالل األمثــل للمــوارد 
الطبيعية داخل الحدود اإلقليمية لإلمارة والمنطقة االقتصادية المتاخمة لها.

بناء نظام متكامل للمعلومات يف مجاالت المعادن والصخور وحسب اإلمكانيات المتاحة.

إعداد الخرائط المتخصصة وإدامتها ومراجعتها وإقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات.

نشر الوعي العام عن الدور الهام الستغالل الصخور والمعادن يف التطوير االقتصادي واالجتماعي يف اإلمارة.

تقديم االستشارات والمعلومات يف مجاالت الموارد الطبيعية بما فيها المعادن والصخور وحسب اإلمكانيات المتاحة.

التسوق والترويج لالستثمار يف قطاعي النفط والتعدين محليا ودوليا.

إنشاء المحميات الجيولوجية واإلشراف عليها وتسويقها.

خاصــة  بصفــة  عنهــا  والتنقيــب  والمســح  والمعــادن  بالصخــور  الطبيعيــة  بالمــوارد  المتعلقــة  األمــور  يف  اإلمــارة  مصالــح  رعايــة 
كانــت علــى ســطح األرض أو يف باطنهــا  وباســتغالل المــوارد الطبيعيــة التــي توجــد ضمــن حــدود أراضــي اإلمــارة بصفــة عامــة وســواء أ
أو يف الميــاه اإلقليميــة والمنطقــة االقتصاديــة المتاخمــة لهــا والوديــان. وال يجــوز المســح والتنقيــب عنهــا أو اســتغاللها أو نقلهــا أو 
واألنظمــة  القانــون  هــذا  أحــكام  بمقتضــى  المؤسســة  مــن  الغايــة  لتلــك  الالزمــة  الموافقــات  علــى  الحصــول  بعــد  إال  بهــا  االتجــار 

والتعليمات الصادرة بموجبه.

تمثيل اإلمارة يف االجتماعات المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغالل الموارد الطبيعية بصفة عامة.
عامــة وجمــع  بصفــة  الطبيعيــة  المــوارد  وباســتغالل  بصفــة خاصــة  والمعــادن  بالصخــور  المتعلقــة  القوانيــن  إقتــراح مشــروعات 

المعلومات ذات العالقة المتوفرة لدى المؤسسة والجهات الحكومية أو الخاصة لالستفادة منها يف قيام المؤسسة بواجباتها.

تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير.

العمل على إزالة العوائق بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة

مهام المؤسسة
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اإلطار التنظيمي 
للمؤسسة 

يتلخƠƠص الهيƠƠكل التنظيمƠƠي للمؤسسƠƠة فƠƠي أربƠƠع إدارات يتبعهƠƠا 15قسƠƠم و5 أقسƠƠام 

مسƠƠتقله و8 مكاتƠƠب وغرفƠƠة عمليƠƠات ولجƠƠان دعƠƠم القƠƠرار تتبƠƠع جميعهƠƠا للمديƠƠر العƠƠام 

كمƠƠا يشƠƠرف علƠƠى أعمƠƠال المؤسسƠƠة مجلƠƠس إدارة مكƠƠون مƠƠن 4 أعضƠƠاء باإلضافƠƠة الƠƠى رئيƠƠس 

المجلƠƠس يتƠƠم تعينهƠƠم لمƠƠده ثƠƠالث سƠƠنوات قابلƠƠة للتجديƠƠد بموجƠƠب مرسƠƠوم الحاكƠƠم حيƠƠث يمƠƠارس 

المجلƠƠس جميƠƠع الصالحيƠƠات الالزمƠƠة وفقƠƠا ألحƠƠكام قانƠƠون التأسƠƠيس وإنشƠƠاء المجلƠƠس كمƠƠا يعمƠƠل 

المجلƠƠس علƠƠى تحديƠƠد سياسƠƠات المؤسسƠƠة فƠƠي إطƠƠار خطƠƠة التنميƠƠة االقتصاديƠƠة واالجتماعيƠƠة 

ادارة

قسم

مكتب

مجلس االدارة

المدير العام

نائب المدير

ادارة الشؤون الماليةادارة الموارد البشريةادارة الجيولوجيا والتعدينادارة مراكز األوزان

مكتب المدير العام

مكتب التدقيق

مكتب التطوير المؤسسي

لجان المعلومات ودعم القرار

غرفة العمليات واالتصال

مكتب الشؤون القانونية

مكتب التصاريح والتراخيص

مكتب المشاريع

مكتب التسويق المؤسسي

مكتب اسعاد المتعاملين

قسم االيرادات العامة

قسم الحسابات العامة 

قسم المشتريات والخازن

قسم الموازنة والتقارير

قسم التوظيف

قسم عالقات الموظفين

قسم التطوير والتأهيل

قسم التدقيق التعديني

قسم الرقابة البيئية

قسم األبحاث والتطوير

قسم خدمات الموازين

قسم منافذ التصدير

قسم موافقات العبور

قسم الرواتب والمعاشات

قسم مراقبة نظام الموازين

قسم االتصال المؤسسي

قسم تكنولوجيا المعلومات

قسم الخدمات المكانية

قسم البيئة والصحة والسالمة

قسم الدعم اللوجستي

1212



تقرير ا�ستدامة 2021
Fujairah NATURAL
Resources Corporation

مؤسسة الفجيرة
للموارد الطبيعية

االستثمار
التƠعديƠنƠي

تنظيم المنشآت

الƠتƠƠƠعƠƠƠƠديƠƠƠنƠƠƠيƠƠƠƠة

رسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠوم
االستثمار

بحث واستكشاف
الفـــرص

تحديد أولويات
فرص ا�ستثمار

تسويق فرص
ا�ستثمار

حقوق
ا�ستثمار

التـصاريـح

الرقــابــة
والتفتيش

جاهزيــة
التحصيل

تحصيل
الرسوم

مـراجـعـة
التـحصيل

االستثمار التعديني

يتــم عمــل دراســات ميدانيــة عــن طريــق إدارة الجيولوجيــا والتعديــن /قســم االبحــاث الجيولوجيــة وبالتعــاون مــع الشــركاء الستكشــاف فــرص االســتثمار مــن حيــث العائــد 

االقتصادي والجدوى التجارية.

كتشاف الفرص يتم عرضها على اإلدارة العليا للنظر يف أولويتها وتحديد ما يتم العمل علية وتسويقه لالستثمار بعد دراسات االثر البيئي والمجتمعي. بعد ا

تنظيم المنشآت التعدينية

تنظــم حقــوق االســتثمار بنــاء علــى ثــالث عوامــل الموقع/المســاحة/نوعية المــواد المســتخرجة وعليــه يتــم إثبــات ذلــك بالعقــود وفــق إجــراءات الشــؤون القانونيــة 

ليشمل أسم الشركة والمالك والمدير ورأس المال وخطة العمل للسنة االويل وكذلك القوانين والشروط البيئية المنظمة لعملية االستخراج

تبــدأ عمليــات الرقابــة والتفتيــش بعــد اســتخراج التصاريــح الالزمــة للمنشــآت والنقليــات وتراقــب ثــالث محــاور اساســية االلتــزام بشــروط التصريــح، االلتــزام بالنظــم 

البيئية وااللتزام بالمساحات الممنوحة وهناك نوعين من نظم الرقابة والتفتيش هما الرقابة والتفتيش الجيولوجي / الرقابة والتفتيش البيئي

رسوم االستثمار

كــز توجــد بجميــع القطاعــات  كــز الخدمــات عبــر 8 مرا  االويل تحصيــل مباشــر مــن شــركات نقــل المــواد وفــق الرســوم المعلنــة ويختــص بالتحصيــل إدارة مرا

التعدينية.

تحصل رسوم االستثمار بطريقتين

جاهزية التحصيل

كز الخدمات والمختصة بتحصيل رسوم االستثمار التعديني على مدار الساعة الستقبال شاحنات نقل المواد التعدينية وتحصيل الرسوم المقررة عن طريق الوزن. تعمل مرا

وتشمل عمليات الجاهزية نقل الموظفين وتنظيم جداول العمل وتوفير االحتياجات والصيانة واالصالح لنظام الموازين والمباين.

مراجعة التحصيل
كــز الخدمــة بمراجعــة المبالــغ واالرصــدة والفواتيــر كمــا تخضــع عمليــات المراجعــة اىل النظــم المحاســبية المحــددة بــإدارة الشــؤون  تتــم عمليــات مراجعــة التحصيــل الفــوري عبــر مرا

المالية وتعرض على مكاتب الرقابة الخارجية للتأكد من صحتها.

عمليات
المؤسسة الرئيسية
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النطاق الجغرافي لعمليات المؤسسة 

يشــمل النطــاق الجغــرايف لعمليــات المؤسســة ثالثــة قطاعــات رئيســية يشــمل كل 

كــز الخدمـات ومكاتـب التفتيش والرقابـة والنقاط الجيولوجيـــة قطـاع منها على مرا

يشــمل القطــاع المقــر الرئيســي للمؤسســة بالديــوان االميــري 

ويشــمل ايضــاً مركــز خدمــات الحيــل وغرفــة العمليــات ومركــز 

إســعاد المتعامليــن والمكتــب الرئيســي للرقابــة والتفتيــش 

والمخزن الرئيسي وقسم الدعم اللوجيستي.

قطاع الفجيرة / الحيل

باإلضافــة اىل مكتــب  كــز خدمــات  القطــاع 5 مرا يشــمل 

الرقابة والتفتيش.

قطاع ثوبان/السيجي

كز خدمات ومكتب للرقابة والتفتيش.  يشمل القطاع 4 مرا

قطاع الطويين/ دبا
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أبرز إنجازاتنا

1 حصلت المؤسسة علي المركز األول يف 
تقديم الخدمات عبر برنامج المتسوق 

السري الخاص باإلمارة

األفضل في تقديم الخدمات

3 حصل المؤسسة علي 5 شهادات ايزو 
تشمل خمس مجاالت عمل مختلفة

5 اعترافات ان المؤسسة
تعمل وفق افضل المعايير العالمية

5 انشاء مختبر لالبتكار لنشر المعرفة 
كبة تغيرات العصر وموا

أنشأنا مختبر لالبتكار 

2 قمنا بتأهيل فريق مختص يف إدارة 
استمرارية االعمال ليصبح لدية القدرة 
علي الحد من االثار التي قد تنتج يف 

حاالت عدم االستقرار

دربنا كوادرنا لمواجهة حاالت عدم االستقرار

4 قدمنا مبادرات مجتمعية لمختلف 
كات مع  فئات المجتمع وأقمنا شرا

منظمات االختصاص

بادرنا بأعمال مجتمعية ومحلية 

6 صممنا منصة خدمات توائم احتياجات 
متعاملينا وتوافق المواجهات اإلرشادية 

أطلقنا منصة خدمات إلكترونية 
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التنمية المستدامة 

نؤمƠƠن فƠƠي مؤسسƠƠة الفجيƠƠرة للمƠƠوارد الطبيعيƠƠة أنƠƠه فƠƠي ظƠƠل كل هƠƠذا الكƠƠم الهائƠƠل 

مƠƠن التحديƠƠات والمتغيƠƠرات الُمتسƠƠارعة ، بƠƠات مƠƠن الضƠƠروري أن تكƠƠون االسƠƠتدامة فƠƠي 

بالمؤسسƠƠة الخاصƠƠة  واألنشƠƠطة  العمليƠƠات  كافƠƠة  لتشƠƠمل  عملنƠƠا  نمƠƠوذج  قلƠƠب 

عملية تقييم مدي أهمية كل واحده من 
القضايا نسبياً

األهمية 
النسبية

تهم  التي  للقضايا  المؤسسة  إستجابة  مدي 
اإلستجابةأصحاب المصلحة وبيان ذلك يف تقريراإلستدامة

كيفية رصد المؤسسة لتاثير أعمالها علي النظام 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية وقياس ذلك 

التأثير وتحمل المسئولية
األثر

عملية تحديد أصحاب المصلحة والتواصل معهم 
بغرض تكوين فهم كامل عن القضايا الشمولية

مؤشر األداء                    المجال                    شرح المؤشر                    نتائج القياس

النسبة المئوية للموردين المصنفين 
وفقاً للمعايير البيئية واإلجتماعية

إحصاءات أنشطة المشتريات
الموردين الممتثلين وفقاً للمعايير البيئية 

واإلجتماعية من إجمايل عدد الموردين الجدد
60%

92% إحصاءات سعادة العمالءمؤشر السعادة بالمؤسسة
إستبيان مدى رضا العمالء عن الخدمات 

المقدمة من المؤسسة بالمجمل

84% رضا المجتمع
إحصاءات أنشطة المسئولية المجتمعية 
ومدى رضا الفئات المجتمعية عن تلك 

األنشطة والممارسات 

إشراك المجتمع يف األنشطة التي تقوم بها 
وترعاها المؤسسة

إجمايل أنشطة المسئولية المجتمعيةإجمايل المستفيدين
عدد المستفيدين من مبادرات المسئولية 
المجتمعية التي تنفذها أو ترعاها المؤسسة

1700 
مستفيد

6000إجمايل عدد من إستفاد من خدمات المؤسسةإحصاءات مستخدمي الخدماتحجم مستخدمي خدمات المؤسسة
ُمستخدم 
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مجلس اإلدارةالمتعاملين الشركاء الموردون

المجتمع المحليالحكومةالعاملين

شراك أصحاب المصلحة   
ُ
إ

�
عا

�
عا

�
عا

ط
وس

مت

بنيت العالقة مع أصحاب المصلحة على (4) محاور رئيسية وهي

 يشــــكّل إشــــراك أصحــــاب المصلحــــة أحــــد أهم مرتكزات اســــتراتيجيتنا المؤسســــية، فهو العامل األكثر إسهاماً فــــي تحقيق وضمان استدامة نجاحنــــا 

ــاب  ــات أصحــ ــات وتوقعــ ــم ومشــاركة أولويــ ــي لفهــ ــر أساســ ــة مــع أصحــاب المصلحــة لهــو  أمــ ــاء عالقــات مفتوحــ ــل ونؤمــن أن بنــ ــدى الطويــ ــى المــ علــ

المصلحــة وتنفيــذ اســتراتيجية مؤسســية ُمستدامة  تركّــز علــى إضفــاء القيمــة  المتميزة وإحــداث تأثيــر إيجايب . 

كمــا تعمــل المؤسســة بكامــل طاقتهــا علــى إرضــاء أصحــاب المصلحــة تحقيقــا لرؤيتهــا ورســالتها كمــا تحــرص علــى مشــاركة المعنييــن بشــكل دوري 

والتعــرف علــى أراءهــم مــع االخــذ يف االعتبــار بتلــك اآلراء والعمــل علــى تطويــر وتحســين عملياتهــا وخدماتهــا بشــكل مســتمر لتتوافــق مــع توقعــات 

جميع االطراف المعنية
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(AA1) وانطالقاً من التوصيات الواردة يف إطار معايير إشـراك أصحــاب المصلحــة

تم اعتماد المعايير التالية لترتيـب األولويات وتحديـد أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين لـدى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية

التبعية
الجهــة  دعــم  إىل  مؤسســتنا  حاجــة  مــدى  وهــي 
صاحبــة المصلحــة لتحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية

التأثير
مــدى تأثيــر الجهــة صاحبــة المصلحــة 

على أدائنا التشغيلي

الفائدة
مــدى تأثيــر الجهــة صاحبــة المصلحــة 

على عملياتنا أو تأثرها به

من أجل ذلك حددت المؤسسة المصفوفة التالية في إدارة عالقتها مع المعنيين

أداء مؤسسي  يدعم رؤية 
المؤسسة ويحقق رسالتها 
واالطالع على تقارير األداء 

المؤسسة المرتبطة باإلنجازات 

توفير الدعم والموارد الالزمة 
لتحقيق رؤية المؤسسة

القرارات - التقارير الدورية 
– االجتماعات – الزيارات – 

البريد االلكتروين

توصيات محاضر االجتماع 
الخاصة بمجلس االدارة

الحصول على الخدمات 
المتميزة بشكل عادل 

التعاون والمشاركة االيجابية 
يف تلقي الخدمات 

ومقترحات تطويرها 

كز إسعاد المتعاملين/الخدمة  مرا
– مركز االتصال – الموقع 

االلكتروين- الرسائل النصية - 
صفحات التواصل االجتماعي – 

نظام الشكاوى والمقترحات

االستبيانات - مركز االتصال 
– الموقع االلكتروين– نظام 

الشكاوى والمقترحات

تبادل الخبرات والمعارف 
والتعاون المشترك 

إلنجاح أعمالهم

إعطاء قيمة مضافة ألعمال 
المؤسسة والمساهمة يف 

تحقيق رؤيتها

كة دليل الشرا
– االجتماعات والزيارات

كة دراسات أثر الشرا
- االستبيانات

االعالن الواضح عن متطلبات 
واحتياجات المؤسسة وضع 

شروط عادلة تساهم يف 
مساواة التنافسية

تلبية احتياجات المؤسسة 
وفق الزمن والمواصفات 

واالسعار المتفق عليها

االعالن الدوري – مكاتب 
الخدمة –مركز االتصال - 
التقييم الدوري للموردين

االستبيانات

العدالة والتحفيز والتقدير 
وتحقيق االمكانيات

تقديم أفضل أداء لتعزيز 
نجاح وسمعة المؤسسة مع 
االلتزام بالتشريعات المنظمة

مكاتب الخدمة - البريد االلكتروين 
- مركز االتصال – شاشات العرض 

بالمؤسسة- الرسائل النصية - 
صفحات التواصل االجتماعي – 

نظام الشكاوى والمقترحات-

استبيانات الرضا - بيئة العمل 
- المسار الوظيفي

الفئة المعنية
ما يتوقعه

من المؤسسة
 ما تتوقعه

المؤسسة منهم
 وسائل التواصل

آلية جمع اآلراءواالتصال

الموردون

الشركاء 

المتعاملين 

مجلس اإلدارة

العاملين

المجتمع المحلي

أداء مؤسسي مستدام 
يساهم يف تنمية وتعزيز 

مكانة دولة اإلمارات
المشاركة االيجابية

كز إسعاد المتعاملين/الخدمة  مرا
– مركز االتصال – الموقع 

االلكتروين- الرسائل النصية - 
صفحات التواصل االجتماعي – 

نظام الشكاوى والمقترحات

استطالعات الرأي – نظام 
الشكاوي والمقترحات
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نهƠج األهمية النسبية
 لكـــي نحـــدد أي مـــن مرتكزات التنمية المســتدامة هـــي األهم لنجـــاح مؤسســة الفجيرة للموارد الطبيعية علــــى المــــدى الطويــــل، نظرنــــا فــــي 

ــا  ــر أعمالنـ ــى تأثيـ ــاء علـ ــة بنـ ــات االســتدامة المختلفـ ــا لألهميــة النســبية يوضــح أهميــة موضوعـ ــا تقييمـ ــة وأجرينـ ــة والخارجيـ ــل الداخليـ العوامــ

ومدخـالت أصحــاب المصلحــة..

األخالقيات واالمتثال
الحوكمة القوية وأخالقيات العمل (مدونة قواعد السلوك المهني)

إن بنــــاء الثقــــة بيــــن مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة وأصحــــاب المصلحــــة هــــو أســــاس العالقــــات الناجحــــة والطويلــــة األمــد. ونحــــن 

ملتزمــــون بــــأن نكــــون شــــريكًا تجاريــــا موثوًقا بـــه يعمـــل بنزاهـــة ومســـؤولية تجـــاه أعمالنـــا وموظفينـا وأنشـــطتنا. وُتعتبـر هـذه المبـادئ جوهريــة 

لقيمــــة مؤسستنا ويتــــم الوفــــاء بهــــا وفًقـــا للقوانيــــن الدوليــــة والوطنيــــة المعمــــول بهـــا، باإلضافة إلـــى مدونـــة قواعـــد الســـلوك المهنـــي الخاصـــة 

بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وتعكـــس مدونـــة قواعد الســـلوك المهني هـــذه مبادئ عملنا االساسية وثقافة المؤسسة الشــــاملة وتحــــدد الســــلوكيات الصحيحــــة وطريقــــة 

العمــــل علــــى أســــاس يومــــي. ويتعيــــن علــــى جميــــع الموظفيــــن، بمــــا فــــي ذلــــك المــــدراء والمســــؤولين والموظفيــــن الدائميـــن والمؤقتيـــن 

والعمالء والمورديـن والممثليـن األخرين الذيـن يعملـون نيابـة عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، االمتثال لهـذه الُمدونة.

كـــب ألحــدث  تتــــم مراجعــــة مدونــــة قواعــــد الســــلوك المهنـــي وسياســـاتها األساســية بشـــكل منتظـــم للتأكـــد مـــن أن المحتـــوى شـــامل وموا

الممارسـات واألنظمة. ويتم نشرها على كافة الموظفين للتأكد من تطبيقها واالمتثال لمتطلباتها 

مبادئ مكافحة الفساد
إن مبــــادئ مكافحــــة االحتيــال والفســــاد المعتمــــدة كجــــزء مــــن مدونــــة قواعــــد الســــلوك موضحـــة فـــي سياســـة وإجـــراءات مكافحـــة االحتيــال 

الخاصـــة بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية . ونحـــن نـــدرك أن أيً  حالــــة احتيــــال قــــد تســــبب ضــــررا ماليــــا، باإلضافة إلــــى إضرارهــــا بســــمعة 

مؤسستنا، ونحــن ملتزمـون بعـدم التسـامح مطلًقا مـع أي نـوع مـن عـدم النزاهة أو الشفافية . 

نؤمـــن بـــأن مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة تتمتــــع بضوابــــط داخليــــة قويــــة لمنــــع ممارســات االحتيــال وســــوء الســـلوك عبــر رصدهــا 

والتعامــل بحــزم وســرعة معهــا يف حــال حدوثهــا ،  وهــو مايهــدف لتوفيـــر التوجيهـــات واإلرشــادات االجرائيــة لموظفينـــا وضمــــان فهــــم الجميــــع 

لهــا وااللتزام بمبادئهــا

هيكل الحوكمة 
تلتزم مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بتنفيــــذ ممارســــات حوكمــــة قويــــة تتماشــــى مــــع المبــــادئ التوجيهيــــة االماراتية والدوليــــة وتعكــــس 

بالتالــــي قيــــم المؤسسة األساسية. بالتالــــي، يتعيــــن علــــى مدراءنا وموظفينــــا التصــــرف بنزاهــــة وصــــدق. ويتــــم تصميـــم الهيـــاكل وتحســـينها 

باسـتمرار لضمـان إدمـاج قيمنـا فـي أعمالنـا وعملياتنـا وفـي حوكمــة المؤسسة

إن المديــر العــام مســـؤول أمـــام أصحــاب المصلحــة يف مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة عـــن توفيـــر التوجيـــه االســتراتيجي وتقديـــم قيمـــة 

مســـتدامة طويلـــة األجــل لمؤسســتنا. وتقــع علــــى عاتــــقه فــــي نهايــــة المطــــاف مســــؤولية ضمــــان االمتثــال لاللتزامــات المؤسســية والقانونيــــة 

والتنظيميــة بصفتــه ممثال ً محوريــا فــي إطــار الحوكمــة

كمــا يدعــم تحقيــق هــذا اإلطــار الدعــم المقــدم والمتابعــة الُمســتمرة مـــن لجـــان مختلفـــة (لجنـــة التدقيـــق ولجنـــة الترشــــيحات والمكافــــآت 

واللجنــة الفنيــة واللجنــة االستراتيجية)، باإلضافة إلــى المــدراء التنفيذييــن والمدققيــن الخارجييــن والداخلييــن. 
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إطار عمل حوكمة

االستدامة بالمؤسسة
حددت المؤسسة مجموعة من المؤشرات والمبادرات تساعد على تعزيز إطار االستدامة ضمن محاورها الثالث االقتصادي والبيئي 
والمجتـمعــي وتعمل المؤسسة جاهـــدة الـــــى تعزيـــز وحوكمة أداءها يف تلك المحاور ومن أبرز النقــاط التي عملت عليها المؤسســـــة

1. المحور االقتصادي
 تخضــع المؤسســة منــذ العــام 2009 اىل التدقيــق المــايل مــن جهتيــن رقابيتيــن منفصلتيــن وهــي مكتــب التدقيــق المــايل التابــع لحكومــة 
الفجيــرة – ومكتــب خبــرة عالمــي مســتقل شــركة Deloitte وتخضــع للفحــص المــايل مــرة كل 6 أشــهر ينتــج مــن خاللهــا تقريــر ســنوي عــن 

صحة إجراءات المؤسسة المالية وفرص التحسين.

2. المحور البيئي
المتوائمــة مــع  االثــار والممارســات غيــر  البيئــي للمؤسســة والخفــض مــن  االداء  يهــدف اىل تعزيــز  المؤسســة قســم متكامــل  خصصــت 
االتجاهــات العالميــة يف الحفــاظ علــى البيئــة، باإلضافــة لــدور القســم المتميــز يف نشــر الوعــي بأهميــة االلتــزام بالحفــاظ علــى البيئــة ودعــم 

قضاياها مع المعنيين والشركاء 

3. المحور المجتمعي
خصصــت المؤسســة جــزء مــن ميزانيتهــا إلنشــاء مبــادرات مجتمعيــة بالتعــاون مــع الشــركاء تهــدف اىل تعزيــز المعرفــة والتواصــل مــع 

المجتمع لتحقيق توقعاتهم كمؤسسة تتبع حكومة الفجيرة.  
وتتــــم حاليــــا مناقشــــة االســتدامة بانتظــــام فــــي اجتماعــــات االدارة. ومــــع تقدمنــــا فــــي مســــيرتنا، نتطلــــع إلــــى ترســــيخ االســتدامة فــــي هيــــكل 
حوكمــــة المؤسســة الحالــــي مــــن خالل إنشــــاء لجنــــة خاصــــة باالســتدامة فــــي مؤسســة الفجيرة للموارد الطبيعية، وبالتالــــي إدراج االســتدامة 

علــى جــدول أعمــال اجتماعات دورية.

نحو مسƠتقبل مسƠتدام 

تأثيرنا في مجال االستدامة
يواجـــه العالـــم كلـــه تحديـــات كبـــرى، وعلـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض المشـــاكل العالميـــة بلغـــت نقطـــة الالعـــودة، الً يـــزال بإمكاننـــا بنـــاء مســـتقبل مزدهـــر ومنصـــف 

للجيـــل القـــادم، لكـــن يتعيـــن علينـــا البـــدء فـــورا بالعمـــل والســـعي إلــــى التغييــــر. فــــي مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، نقــــدم خدمــــات ضروريــــة للمجتمــــع 

والبيئــــة، كمــــا نــــدركً  تمامــــا التأثيــــر المحتمــــل ألنشطتنا علــــى األشخاص والنظــــام األيكولوجــــي ومســــؤوليتنا فــــي التخفيــــف مــــن المخاطـــر الناجمـــة عـــن ذلـــك 

كثـر اسـتدامة. وضـرورة إيجـاد حلـول أفضـل وأ

وبينما نعبر إىل مرحلــــة جديــــدة فــــي رحلتنــــا نحــــو االســتدامة، نعتبــــر أن أداءنــــا فــــي مجــــال االســتدامة يشــــكّل إحــــدى أولوياتنــــا الرئيســــية وجــــزءا ال يتجــــزأ مــــن 

اســتراتيجيتنا الشــاملة. 

وفــي التقاريــر الالحقــة، سـنعمل علـى تطويـر إطـار عمـل االسـتدامة واسـتراتيجية تشـمل مؤشـرات األداء الرئيسـية لرصــد األداء والتقــدم. لقـد سـاعدنا تقييـم 

األهمية النسـبية فـي فهم األثار الحالية الرئيسـية المرتبطـة بعملياتنا وتحديد ً أولويـات مجاالت التركيـز لنظام االستدامة الخـاص بنـا. 

ويف إطــار المواءمــة مــع اســـتراتيجيتنا المؤسســـية وأخالقيــات العمـــل لدينـــا، فقـــد أنشـــأنا ثــالث ركائـــز رئيســـية ستشـــكل األســس االســتراتيجية لالســتدامة 

الخاصـة بنـا فـي المرحلـة المقبلـة

2020
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  تحقيق أهداف ا��مم المتحدة
مساهمتنا �

للتنميƠƠƠة المستدامƠƠƠة ورؤيƠƠƠة اإلمƠƠƠارات 2021

فــــي العــــام 2015، أقــــرت األمــم المتحــــدة جــــدول أعمــــال 2030 الــــذي تحــــدد فيــــه خطــــة تنمويــــة طويلــــة األجــل تتضمـــن 17 هدًفــا للتنميـــة 

المســـتدامة مـــن أجـــل االنتقــال نحـــو التنميـــة المســـتدامة وتحقيـــق االزدهــار للجميـــع بحلـــول العـــام 2030. تدعـــم مؤسســة الفجيــرة للمــوارد 

الطبيعية أهـــداف التنمية المســـتدامة بصـــورة فاعلة، وهي ملتزمـــة بالمســـاعدة فـــي تحقيقهـــا. عالوة علـــى ذلـــك، نلتـــزم تمامـــا برؤيـــة االمارات 

2021، التـــي تهـــدف إلـــى إنشـــاء مســـار تنميـــة مســـتدامة لدولـــة االمــارات العربيـــة المتحـــدة، وقـــد عملـــت كإطــار عمـــل لتكريــس موقـــع دولــة 

االمارات العربيـة المتحـدة كواحـدة مـن أفضـل الـدول فـي العالـم.

نوضــح فــي مــا يلــي التــزام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومســاهمتها االساسية فــي تحقيــق رؤيــة االمارات 2021 وأهــداف التنميــة 

المســتدامة. ويشــكّل ذلــك إطــار عمــل عــام لمؤسستنا، وســيتم إدراجــه ضمــن اســتراتيجيتنا المســتقبلية لالستدامة.  لتحديــد أهــداف 

التنميــة المســتدامة األكثر صلــة بأنشــطتنا، أجرينــا تقييمــا ألهداف التنميــة المســتدامة باســتخدام   Compass SDG كمرجـع أساسـي. تـم 

تطويـر هـذا المـورد مـن قبـل GRI واالتفاق العالمـي لألمم المتحـدة ومجلـس ً االعمال العالمــي للتنميــة المســتدامة. وتماشــيا مــع هــذا 

النهــج، تƠم تحديƠد 13 هدف من المرتبطين بالتنمية المستدامة كمجاالت تركيƠز رئيسƠية لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية:

17

2121



تقرير ا�ستدامة 2021
Fujairah NATURAL
Resources Corporation

مؤسسة الفجيرة
للموارد الطبيعية

5.3

8.3

9.3

3.4

4.4

5.4

7.4

1.5

5.5

 8.5

9.5

2.7

5.7

1.8

4.8

5.8

8.8

12.8

1.9

5.9

7.9

8.9

2.10

3.10

4.10

4.11

5.11

6.11

2.12

4.12

7.12

2.13

3.13

5.13

5.15

2.16

6.16

10.16

12.16

6.17

8.17

تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد.

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يف ذلك الحماية من المخاطر المالية

الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلّوث الهواء والماء والتربة

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول على التعليم المهني والتعليم العايل الجّيد والميسور التكلفة

الزيادة بنسبة كبيرة يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما يف ذلك المهارات التقنية والمهنية

القضاء على التفاوت بين الجنسين يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب المهني

ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات

تحقيق زيادة كبيرة يف حصة الطاقة المتجددة يف مجموعة مصادر الطاقة العالمية

توسيع نطاق الُبنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع

الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية

تحسين الكفاءة يف استخدام الموارد العالمية يف مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال

حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون

وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل

إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود

تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية

دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واالبتكار

تحقيق زيادة كبيرة يف فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع

ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة يف النتائج

كبر من المساواة تدريجيا اعتماد سياسات، وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أ

تعزيز الجهود الرامية إىل حماية وصون التراث الثقايف والطبيعي العالمي

التقليل إىل درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير يف الخسائر االقتصادية المباشرة

الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن

تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030

تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها

تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية

إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ يف السياسات واالستراتيجيات والتخطيط

تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ

تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

كفالة وصول الجمهور إىل المعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية

تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار
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اإلبتكار واإلستدامة

المنهجية واألداء

كثــر إســتدامة تســاهم يف تحقيــق  رؤيتنــا نحــو دعــم أهــداف التنميــة الُمســتدامة وتســعى إىل نقــل هــذه الميــزات  تعمــل مؤسســة الفجيــرة علــى إبتــكار خدمــات أ

للزبائــن. نتعــاون مــع نظرائنــا يف قطــاع التعديــن والخبــراء مــن خــارج القطــاع وواضعــي السياســات العالميــة للنهــوض بقطــاع التعديــن وضمــان إســتدامة 

العمليات التعدينية

يتمثــل إداؤنــا يف مجــال اإلبتــكار بإنشــاء مختبــر اإلبتــكار والــذي يعمــل علــى دعــم العمليــات التعدينيــة بتوفيــر التقنيــات وتطويــر أســاليب العمــل والبحــوث 

والدراســات التــي تدعــم تطويــر وتحســين العمليــات التعدينيــة، كمــا يســهم المختبــر يف رفــع كفــاءة العامليــن بالمؤسســة فيمــا يخــص تحويــل األفــكار والــرؤى 

المبتكرة إىل برامج عمل وأنظمة تخدم المصلحة العامة وتقدم الحلول الذكية للمشكالت والتحديات يف مجال التعدين.

يتــم عقــد جلســات عصــف ذهنــي بصــورة مســتمرة يف مختبــر اإلبتــكار بغــرض وضــع حلــول مبتكــرة للمشــاكل التــي تحــدث يف العمــل أو إيجــاد تطبيقــات مبتكــرة 

للعمليات بالمؤسسة بما يدعم توجهات اإلستدامة.

كة مــع أصحــاب المصلحــة والشــركاء اإلســتراتيجيين، تقــوم المؤسســة بإســتضافة طــالب الجامعــات والباحثيــن يف مجــال اإلبتــكار الــذي لــه  وتعزيــزاً لمبــدأ الشــرا

عالقــة بالتعديــن المســتدام وتقــوم المؤسســة برعايــة هــذه البحــوث والدراســات وتبنــي بعضهــا ليتــم العمــل بــه بالمؤسســة أو الجهــات التعدينيــة مــع حفــظ 

كات مــع الجهــات المهتمــة باالبتــكار وتعزيــز التواصــل مــع الشــركاء للوصــول ألكبــر الفوائــد  حقــوق الباحثيــن والطــالب فيهــا. كمــا تقــوم المؤسســة بعقــد شــرا

والمساهمات من الجانبين.

يشتمل مختبر اإلبتكار على مكتبة رقمية بها كم مقدر من البيانات والمعلومات التي يمكن الوصول إليها من قبل الراغبين يف اإلستفادة منها.

قامت المؤسسة باإلشتراك يف معرض جيتكس 2 بأنشطة مختبر اإلبتكار

تم إنشاء مسابقة فكرتك إبتكار وفتح المشاركة فيها للجهات المختلفة المهتمة بالتحسين والتطوير للعمليات والخدمات ذات العالقة بالتعدين.
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ISO 56002:2018 على نظام اآليزو الخاص بإدارة اإلبتكار 
ً
حصلت المؤسسة مؤخرا

الƠƠوصƠƠƠƠفالƠعنƠƠƠƠوانالƠƠƠرقƠƠƠƠƠƠƠم

ISO 56002 نظام إدارة اإلبتكار
مواصفة دولية تهتم بإدارة 

نظام اإلبتكار بالمؤسسة

مختبر إبتكارأيقونة أو صورة معبرة
مختبر لتحويل اإلفكار اإلبداعية 
إىل حلول ذكية وفعالة ومبتكرة

المبنى اإلداري الذكي أيقونة أو صورة معبرة

موظف صف أمامي إفتراضيأيقونة أو صورة معبرة
روبوت يقوم بمساعدة المتعاملين 

للحصول على المعلومات عن الخدمات

قاعدة بيانات ضخمة من مكتبة رقمية تفاعليةأيقونة أو صورة معبرة
المصادر ذات العالقة بالتعدين

من طالب المدارس والجامعات والشركات وغيرهمزيارة لمختبر اإلبتكار 600

إليجاد حلول مبتكرة لتحديات العمل بالمؤسسة جلسة عصف ذهني  32

ملف معريف رقمي  74
ويشمل المواد العلمية والتجريبية التي 
تساهم يف نشر المعرفة بشكل ُمستدام 
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االقتصاد 
المستدام

منــــذ إنشــــاء مؤسســتنا فــــي العــــام 2009، شــــاركنا بنشــــاط فــــي التنميــــة االقتصاديــة لدولــة االمــارات العربيــــة المتحـــدة بشــكل عــام وحكومــة الفجيــرة 

بشكل خاص وسـاهمنا فـي تحسـين رفاهيـة النـاس ونوعيـة الحيـاة. كمـا أثبتنـا أنفسـنا علـى مـر السـنين كمؤسسة عالميـة رائـدة فـي قطـاعنا وكالعب 

ــا ّ  ــاظ علـــى مكانتنـ ــا مـــع الحفـ ــة بنـ ــلة القيـــم الخاصـ ــو اقتصــاد لحكومــة الفجيــرة. وتســـتمر مؤسســتنا اليـــوم باالزدهــار عبـــر سلسـ محلــي رئيســـي يف نمـ

ــتقبل يف تدويــر  ــو المسـ ــع نحـ ــول مبتكــرة تتطلــ ــة األجــل وحلــ ــة طويلــ ــة عالميــ ــة اقتصاديــ ــتدامة وقيمــ ــة مســ ــر ربحيــ ــون بتوفيــ ــن ملتزمــ ــة. فنحــ القياديــ

ــل هدفنــا  ــتراتيجية، ويتمثـ ــز اسـ ــى خمـــس ركائـ ــو علـ ــا للنمـ ــوم خطتنـ النفايــات وتقليــل إســتهالك المــواد كمــا موضــح يف محــور البيئــة بهــذا التقريــر. تقـ

النهائـي يف أن نصبح مؤسسة توّفـر الحلول المتكاملـة الجاهـزة للعمل فـي المنطقة :

التنويع في المصادر االقتصادية
نƠعمƠƠƠل كƠƠي تصبƠƠƠƠح مؤسستنا من الرواد

في مجالنا فƠƠي منطقƠƠة الشƠƠرق األوسط 
نلتƠزم بتوسƠيع محفظتنƠا الماليƠة 

4. تخفيض تكلفة التشغيل
شـــكّل خفـــض التكلفـــة فـــي الســـنوات االخيرة أحـــد أهدافنـــا االستراتيجية، وتمكّّنـــا من تحقيـــق ذلك عبر تحســـين مواردنـــا الداخليـــة، بمـــا فـــي 

ذلـك خفـض التكاليـف الثابتـة مـع الحفـاظ علـى جـودة خدماتنا. 

5. تعزيز قدرة أنشطتنا
نســـعى باســـتمرار إلـــى تعزيـــز قدرة أنشطتنا وإجـــراء أعمـــال الصيانة والتحديث المستمر لمواقع العمل لتعزيـــز قدرتنا وتوســـيع نطـــاق عملنـــا 

ومنـح مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ميـزة تنافسـية.

ــر  ــدو�  الســادس عشـ   ال ســتضافة المؤتمــر العــر�� تخطــط المؤسســة ��

اير من العام 2022   ف��
وة المعدنية والمعرض المصاحب له � لل��
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GRI:201
إقتصاد تنافسي ومعريفاألداء االقتصادي

GRI:204
ممارسات الشراء

بيئة وبنية تحتية مستدامة

GRI:401
الرضا الوظيفي

نظام تعليمي من الدرجة األوىل
إقتصاد تنافسي ومعريف

 التوافق مع أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة

 التوافق مع مبادرة
إعداد التقارير العالمية

 التوافق مع رؤية اإلمارات
العربية المتحدة للعام 2021

األثر االقتصادي المحلي

 إدارة األصول
وإستدامة المشتريات

التوظيف

يشمل التقييم الخاص بالنمو االقتصادي والتعاون ما يلي:

عي
ضو

مو
 ال

م
قيي

الت

ـر
ـــ

يــ
ثــ

ــأ
ـــ

لتـ
ا

ات السوق  مواجهة تغ� 

 ا��داء ا�قتصادي

 ممارسات مكافحة الفساد

 ا�متثال

التدريب والتعليم

 لتنوع وتكافؤ الفرص

اء  ممارسات ال®�

التوظيف

ة ات ا�قتصادية غ�  المبا±� التأث� 

 ́   ذلك المجتمع المح
  السوق بما �

التواجد �

كب� 

كب� 

كب� 

كب� 

متوسط

متوسط

متوسط

ضعيف

ضعيف

ضعيف

اإلستخدام األمثل للقدرات 

نلتــزم دائمــا بتعزيــز اســتخدامنا لقدراتنــا مــن خــالل المراقبــة المســتمرة والمراجعــة والصيانــة الوقائيــة وتحســين عملياتنــا.  نـــورد فـــي 

مـا يلـي بعـض النقـاط البـارزة ألدائنا االقتصادي للسـنة الماليـة 2021.

ويسـتند هذا االخير إىل بياننـا المايل المدقـق للعـام 2021، الـذي يشـمل جميع فروعنا ومشـاريعنا المشـتركة والشـركات التابعة لنا.

17
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النسب المالية لتقرير ا�ستدامة

لغاية شهر ديسمبر 2021

0.95%

نسبة اإلستثمار يف الودائع 
البنكية اىل إجمايل اإليرادات

36.67%

نسبة إجمايل مصروفات مخصص 
الذمم المشكوك يف تحصيلها اىل 

إجمايل المصروفات التشغيلية

6.75%

نسبة إجمايل مصروفات اإلهالك 
اىل إجمايل المصروفات التشغيلية

 0.98%

نسبة اإلستثمار يف األسهم و 
السندات المالية اىل إجمايل اإليرادات

12.90%

نسبة إجمايل المصاريف 
التشغيلية إىل إجمايل االيرادات

45.88%

نسبة إجمايل الرواتب اىل 
إجمايل المصاريف التشغيلية

14.70%

نسبة إجمايل المصروفات االدارية 
اىل إجمايل المصروفات التشغيلية
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مشروع :  التحول الرقمي للعمليات 
وهــو مشــروع تــم إعــداد دراســة متكاملــة لــه بالعــام 2021 بغــرض تحويــل 60% مــن عملياتنــا المؤسســية إىل معامــالت مؤتمتــة تعتمــد علــى 

التقنيــات الحديثــة بمــا يســاهم يف تقليــل األخطــاء وترشــيد نفقــات إعــادة اإلصــالح والمراجعــة . بالغضافــة للمزايــا الثانويــة المترتبــة علــى ترشــيد 

استخدام الوقود واألوراق .

مبادرة :  التدريب الذكي   
هــي مبــادرة تــم إطالقهــا بغــرض إنشــاء بنــك متكامــل للمعرفــة الصريحــة والضمنيــة  الناجمــة عــن عمليــات تدريــب وتأهيــل الموظفيــن وضمــان 

إدارتهــا ونشــرها داخــل المؤسســة وخارجهــا بشــكل ُمســتدام  بمــا يســاهم يف تقليــل نفقــات التدريــب مــع الحفــاظ  علــى مخرجــات تدريبــة 

متميزة . باإلضافة لسهولة الحصول على التدريب باستخدام الوسائل التكنولوجيا وبرامج التدريب والتعلم عن بُعد

مبادرة : الشريك الُمستدام    
كة فعالــة تهــدف لتحقيــق اســتراتيجية مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة ونهجهــا نحــو االســتدامة ، ســيتم إطــالق تلــك  بغــرض ضمــان شــرا

المبــادرة بغــرض انتقــاء وانتخــاب أفضــل الشــركاء مــن المورديــن والقطاعــات المختلفــة ( الحكوميــة والخاصــة ) وبحــث الدخــول معهــم يف 

كات المتبعــة بالمؤسســة . ويترتــب عليهــا منــح الشــريك  كات مســتدامة لتحقيــق أهدافنــا المشــتركة وذلــك ضمــن سياســة إدارة الشــرا شــرا

كات  األكثر تعاوناً تكريم متميز ضمن مبادرتنا الستدامة الشرا

مبادرات مستقبلية القتصاد ُمستدام

لدينــا يف مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة رؤيــة ُمســتقبلية الزدهــار ونمــو العائــد االقتصــادي بمــا يدعــم 

االســتدامة، وذلــك مــن ُمبــادرات ومشــاريع ُمســتقبلية تــم تصميمهــا بغــرض الحفــاظ علــى التنــوع يف المــوارد 

االقتصادية وتنمية اإليرادات باإلضافة على نهج واضح وُمحدد يف ترشيد النفقات السيما التشغيلية منها.
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المناخ والطاقة وكفاية الموارد

المنهجية واألداء
بــات التغيــر المناخــي وكفايــة المــوارد واســتهالك الطاقــة مــن المواضيــع المهمــة التــي تعمــل المؤسســة عليهــا وتضعهــا مــن ضمــن األهــداف 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة وذلــك حتــى تفــي بمتطلبــات أصحــاب المصلحــة وتضمــن اســتدامة العمليــات التعدينيــة يف مجــال مســئوليتها 

ومشاركتها واهتمامها.

تغير المناخ والغازات الدفيئة 
 ( جائزة الفجيرة الدولية ألفضل الُممارسات التعدينية ) 

مــن واقــع مســؤوليتها الرياديــة يف دعــم البيئــة مــن خــالل عمليــات تعدينيــة ُمســتدامة ، قامــت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة  بإطــالق 

جائزة دولية هي األُوىل من نوعها يف دعم  قضايا المناخ وانبعاث الغازات الدفيئة  وذلك إيماناً بالدور الفاعل والمسؤول .

وتهــدف الجائــزة إىل تحفيــز المنشــآت التعدينيــة علــى الصعيــد الــدويل لالمتثــال للممارســات البيئيــة  وتفعيــل النظــم الحديثــة والمبتكــرة يف 

اإلدارة الفعالــة للمــوارد الطبيعيــة والبيئيــة  وقضايــا التغيــر الُمناخــي مــن خــالل خلــق بيئــة تنافســية إلبــراز كافــة ُمنجزاتهــم وتحفيزهــم علــى 

األداء المتميز

وتشــمل الجائــزة 7 فئــات ألفضــل المؤسســات يف دعــم قضايــا البيئــة والتغيــر المناخــي واالقتصــاد األخضــر يتــم منحهــا مــن خــالل نتائــج تقييــم 

ل 6 معايير تضمن دعم قضايا تغير المناخ والحفاظ على البيئة ومواردها .
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قياس نسبة جودة الهواء     
قامــت المؤسســة بتوفيــر عــدد ( 64) جهــاز لرصــد نســبة جــودة الهــواء يف مواقــع العمــل   وهــو مــا شــكل ركيــزة أساســية ومعلومــات واضحــة 

ساهمت يف إصدار القرارات المبنية على قياسات واضحة وبيانات دقيقة . 

الطاقة      
فضــالً عــن اإلتجــاه نحــو إســتخدام الطاقــة المتجــددة، تعمــل المؤسســة علــى تحســين كفــاءة اســتهالك الطاقــة يف العمليــات التشــغيلية 

لتحقيــق أهــداف اإلســتدامة، وبنــاءاً علــى ذلــك تــم إســتحداث أنظمــة لمراقبــة إســتهالك الطاقــة (حساســات وخاليــا الطاقــة الضوئيــة) لتقليــل 

استهالك الطاقة بالمباين والمرافق الخاصة بالمؤسسة، كما تم إستحداث المباين الذكية بالمؤسسة بغرض توفير الطاقة.    
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المياة     
يعتبــــر االســتهالك المســؤول للميــاه عامــال مهمــا يف انتقالنــا التدريجــي اىل الممارســات الصديقــة للبيئــة وإىل اســتراتيجية االســتدامة. ونظــراً 

لبنيتنــا التحتيــة الكبيــرة وطبيعــة عملياتنــا ســتركز جهودنــا علــى تقليــل اســتهالكنا بشــكل فعــال، مــع الحــد مــن أي تأثيــر ســلبي يترتــب عليــه. 

وسيتم إدراج المزيد من التفاصيل المحددة يف التقارير الالحقة.

كما تهتم المؤسسة بإعادة تأهيل المباين والمرافق التابعة لها من خالل تركيب وحدات توفير المياه للتحكم يف تدفق المياه من المصادر المختلفة

هدر الموارد
إدارة النƠفƠƠايƠƠƠƠات  

يعــد برنامــج إدارة النفايــات الحالــي جــزءا جوهريـا مـن نظـام االدارة البيئيـة لدينـا، الـذي يخضـع 

لنظـام إدارة البيئـة والصحة والسالمة المنظمــة الدوليــة للمعاييــر (ISO 14001) الخــاص بنــا 

ويتوافــق تمامــا مــع متطلبــات تنفيذ الخطة لمشــاريعنا الجاريــة، وهــي تغطــي المعاييــر 

المختلفــــة فـــــي مــا يتعلـــــق بمعالجــــة النفايـــــات وجمعهـــــا وتخزينهـــا ونقلهــــا والتخلــص منهــا

ُترجمـت جهودنـا بزيـادة بنسـبة 64% يف كمية المــواد القابلــة إلعادة التدويــر

(مثل استخدام ورق قابل إلعادة التدوير بجميع مرافق المؤسسة)

وانخفــاض فـي النفايـات الصلبة بنسبة 23.5%، مقارنـة بمعدالت العــام 2019. 
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لدى المؤسسة خطة ان تكون المؤسسة 
ال ورقية بنهاية العام 2025 

ISO 14401
نظام إدارة البيئة

64%
المواد القابلة 

للƠƠتƠƠƠƠدويƠƠƠƠƠƠر

23.5%
إنخفƠƠƠƠاض فƠƠƠƠي 
النفايات الصلبة

2025
عام الوصول 

إلى مؤسسة 
ال ورقية

جائƠƠƠƠزة الفجيƠƠƠرة 
الدولية للتعدين 
الƠمƠسƠتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠدام

التنوع البيولوجي وحماية البيئة 
إنّ  التنــوع البيولوجــي هــو تنــوع األصناف الحيــة علــى األرض، وهــو أســاس النظــام االيكولوجــي الصحــي والمنتــج. ويقــع التنــوع البيولوجــي 

علــــى رأس أولويــــات مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. وفيمــــا نســــعى جاهديـــن إلـــى تجنـــب تعكيـــر األنواع والموائـــل أثنـــاء تنفيـــذ عملياتنـــا، 

فإننـا نسـعى أيًضـا بنشـاط للمسـاهمة بشــكل إيجابــي فــي الحفــاظ علــى البيئــات وإصالحها.

يف خالل فترة مشاريعنا، نتبع العملية التالية لضمان إدارة فعالة للتنوع البيولوجي وحماية البيئة:

تقييم األثر البيئي

تقييم األثر على موقع المشروع، بما يف ذلك إجراء مسح مكثف للحياة البرية ومدى تأثير األعمال واألنشطة التعدينية عليها 

خطط المراقبة

إعداد خطة مراقبة إدارة البيئة وتنفيذها بما يتماشى مع الدراسات البيئية التي يجريها طرف ثالث و/ أو المتطلبات القانونية المعمول بها.

عمليات التفتيش والتدقيق

تم إجراء ما يقارب 2000 عملية تفتيش يف العام 2021

مراقبة األداء

تنفيذ برامج المراقبة لمؤشرات بيئية محددة مثل الماء والهواء والضوضاء والنفايات السائلة والصلبة والتربة وغيرها عند الحاجة.

باإلضافة إلـى ذلـك، يتـم إجـراء جلسـات توجيهيـة وجلسـات توعويـة بشـكل مسـتمر 
فـي مواقـع المشـاريع حـول الموضوعـات البيئيـة ذات الصلـة والمخاطـر المحتملـة
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2000
عملية تفتيش بيئي 
خƠƠƠƠƠالل العƠƠƠƠام 2021

12
ورشƠƠƠة تدريبيƠƠة 
للموظفيƠƠƠن عƠƠن 
اإلشراف البيئي

16
مفتش مؤهل 
بالمƠƠƠؤسسƠƠƠة

حمايƠة البيئة 
 بصفتنـــا مؤسسة رائـــدة فـــي قطاعنا فإننـــا نـــدرك تمامـــا التأثيـــر الـــذي قـــد تحدثـــه عملياتنـــا على البيئـــة والمســـؤولية التي نتحملها فـــي حماية 

التنـــوع البيولوجيّ  والحفـــاظ علـــى صحـــة النظـــم األيكولوجيـــة. وقـــد يصبـــح التأثيـــر الســـلبي المحتمـــل المترتّب علـى البيئـة غيـر قابـل لإلصالح 

فـي غيـاب إدارة دقيقـة وعمليـات فعالـة. كذلـك، ّ نـدرك الحاجـة إلـى الحـد مـن بصمتنـا الكربونيـة واالنبعاثات الناتجـة عـن عملياتنـا.

كتســـب العـــام 2021 أهميـــة كبـــرى بالنســـبة إلـــى مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، حيـــث ســــتتم إدارة األثــر البيئــــي علــــى أســــاس  ا

اســــتراتيجي. نحــــن ملتزمــــون بدمــــج اإلشــراف البيئـــي كجـــزء مـــن اســـتراتيجية مؤسســتنا األساســية. ونهـــدف فـــي تقريرنـــا للعـــام 2022 إلـــى 

توفيــــر إطــــار بيئــــي ونظــــام إدارة واضحيــــن مــــع مؤشــــرات أداء رئيســــية وأهــــداف تتيــــح لنــــا تتبــــع أدائنـــا وقيــــاس تقدمنــــا. لقــــد قمنــــا بإدمــــاج 

ــا بحمايــة االشــخاص والبيئــة ومنـــع  ــدد التزامنـ ــا، التـــي تحـ ــة بنـ ــة ّ الخاصـ ــة والســالمة والبيئــ ــة الجــــودة والصحــ ــة فــــي سياســ ــتنا البيئيــ سياســ

ــددة  ــف أيًضــا باالمتثــال لمتطلبــات العمــالء المحــ ــا. وفريقنــا مكلـ ــطتنا وعملياتنـ ــة عــن أنشـ ــارة الناتجـ ــة الضـ ــار ُ البيئيـ ــد مــن األث التلــوث والحـ

والقوانيــن واالنظمة والمعاييــر المعمــول بهــا وأفضــل الممارســات ذات الصلــة.

وتســــمح هــــذه األخيــرة لمؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة بتيســير الحصــول علــــى التصاريــــح البيئيــــة الالزمــة (شــــهادات عــــدم الممانعــــة) 

بنجــــاح عنــــد االقتضــاء ونحــرص علــى ان تكــون العمليــات واألنشــطة متوافقــة مــع األنظمــة والتشــريعات المعتمــدة يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحدة. باإلضافة إلـــى ذلـــك، قمنـــا بتحديـــث نظـــام االدارة البيئيـــة لدينـــا لتلبيـــة متطلبـــات المنظمـــة الدوليـة للمعاييــر 14001:2015 وحصلنــا 

علــى الشــهادة بنجــاح
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رؤية ُمستقبلية لبيئة ُمستدامة 
نؤمن يف مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بأن لفريق عملنا دور مسؤول يف صناعة مستقبل مستدام للبيئة والعمليات التعدينية  ، لذا 

قمنا بتأهيل الكوادر البشرية على آليات دراسة الفرص والمخاطر المستقبلية  المرتبطة بقضايا البيئة والتغير الُمناخي ، وذلك من خالل 

عقد 12 ورشة تدريبة يف عام 2021  استهدفت كافة الموظفين ومالك العمليات بالمؤسسة .

باإلضافة لتأهيل  فريق من الكوادر القيادية ( فريق المستقبل )  على أدوات وضع السيناريوهات 

وذلك بهدف وضع دراسات مستقبلية تساهم في صناعة مستقبل بيئي مستدام
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الصحة والسالمة واألمن
( بيئة العمل ) 

المنهجية واألداء

تبنــت المؤسســة ثقافــة الســالمة والصحــة المهنيــة وإدارة البيئــة واألمــن وســالمة المنتجــات، وذلــك عبــر تطبيــق معاييــر عالميــة 

ومحليــة علــى العمليــات التــي تقــوم بهــا، لمــا لهــذا مــن قيمــة جوهريــة يف أعمــال المؤسســة كمــا هــو الحــال يف ســعينا للتحســين 

المستمر على العمليات والخدمات

تم تطبيق عدد من المعايير العالمية مثل آيزو 14001 وايزو 45001 يف عمليات المؤسسة 

لــم يتــم تســجيل أي حــوادث جســيمة أو عاليــة الخطــورة يف الفتــرة الســابقة، كمــا لــم تســجل إصابــات حرجــة أو متوســطة مــن قبــل 

الجهات العاملة يف المجال والتابعة للمؤسسة إشرافيا

تســتمر جهــود التوعيــة للعامليــن يف القطــاع بأهميــة االلتــزام بممارســات الســالمة والصحــة المهنيــة والبيئيــة الجيــدة لرفــع كفــاءة 

العاملين والعمليات

كمــا تــم تعزيــز رصــد ومراقبــة وتفتيــش المنشــآت التعدينيــة  لضمــان االلتــزام باالشــتراطات والمعاييــر المطلوبــة لتحقيــق الهــدف 

صفر من الحوادث الصحية الحرجة وتقليل التأثيرات البيئية بشكل كبير
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ISO 45001:2018
تطبيق نظام إدارة السالمة 

والصحƠƠƠƠƠƠƠƠة المهنيƠƠƠƠة

0
حƠƠƠƠوادث 
جسيمة

0
حƠƠƠوادث
متوسطة
أو حƠƠرجة

548
عدد المستفيدين 
من ورش التوعية 

ورشة توعوية 
بالسالمة والصحة 

المهنية

22

مساهمات إيجابية
( االستدامة في كل مكان )  

مـن واجبنـا مشـاركة خبراتنـا للمسـاهمة بشـكل إيجابـي فـي النظـام البيئـي، ونحـن فخـورون بعالقات التعـاون ّ التـي بنيناهـا علـى مـر 

كمـال أنشـطة مختلفـة كالتاليـة السـنين وبالمشـاريع المختلفـة التـي أنجزناهـا. وواصلنـا هـذه المسـيرة فـي العـام 2021 وتمكّنا مـن إ

لوحات إرشادية بيئية
صنعنــا لوحــات إرشــادية بيئيــة وثبتناهــا يف مناطــق مختلفــة يف حكومــة الفجيــرة. تتضمــن هــذه االفتــات معلومــات عــن الجوانــب البيئيــة، كمــا 

يحمل بعضها رسائل توعوية حول الممارسات البيئية المستدامة والحد من النفايات البالستك
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التوعية بالمخاطر البيئية ومخاطر الصحة والسالمة
يقــوم قســم البيئــة والصحــة والســالمة بــدور التوعيــة للجهــات العاملــة يف مجــال التعديــن باإلمــارة كمــا يقــوم القســم بوضــع خطــة ســنوية 

للتوعية ويتم متابعتها من قبل إدارة المؤسسة لضمان نشر ثقافة السالمة البيئية والصحة المهنية.

ثقافة التحسين المستمر
تتواصــل الجهــود بالمؤسســة للتحســين المســتمر للعمليــات لتحقيــق الريــادة يف مجــال البيئــة والصحــة والســالمة واألمــن. ويتــم متابعــة 

تطبيــق ذلــك يف العمليــات عبــر التدقيــق علــى الجــودة وتحليــل مؤشــرات األداء الرئيســية وفعاليــة نظــام الشــكاوى والمقترحــات وغيرهــا مــن 

اإلجراءات الضرورية لضمان استمرار عملية التحسين.

الصحة والسالمة
ُتعـــد سالمة وصحـــة وحمايـــة موّظفينـــا والمقاوليـــن/ المقاوليـــن مـــن الباطـــن والـــزوار محـــطُ  اهتمــــام عملياتنـــا. ويكـــرس قسـم الجـودة والصحـة 

والســالمة والبيئــة فـــي مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة جهـــوده للوقايـــة مـــن مخاطـــر مــــكان العمــــل وتنفيــــذ أحــــدث األنظمــة والمعاييــــر 

الدوليــــة للمنظمــــة الدوليــــة للمعاييــــر (ISO) المعمــــول بهــــا فــــي مجــــال الجـــودة والســالمة وإدارة البيئـــة. ونســـعى باســـتمرار إلـــى التحســـين 

لترســـيخ ثقافـــة متينـــة قائمـــة علـــى الســالمة وعلـــى القيــــادة بالقــــدوة مــــن خــالل رصــــد االمتثــال وإجــــراء عمليــــات التدقيــــق والتفتيــــش 

والتدريبــات ومراجعــات االدارة بشــكل منتظـم.

كّل ســـنة، نســـعى إلـــى إطالق مبـــادرات محـــددة لتحقيـــق أهـــداف الصحـــة والســالمة لمؤسســتنا. كمـــا يتـــم تطبيـــق سياســـة الجـــودة والصحـــة 

والسالمة والبيئـــة لدينـــا عبـــر أنشـــطتنا اليوميـــة، وهـــي تشـــكل األساس واإلطار االستراتيجي للصحـــة والسالمة الخاصـــة بنـــا. سياســـتنا متوفـــرة 

للجميـع، كمـا أنهـا تنطبـق علـى كافـة موظفينـا فـي فروعنـا المختلفـة، وكذلـكّ  علــى المتدربيــن والــزوار والمقاوليــن/ المقاوليــن مــن الباطــن. 

وقــــد وســــعنا أيًضـــا نطــــاق جهودنــــا لترجمــــة المعلومــــاتٍ  المتعلقـــة بالصحـــة والسالمة والبيئـــة لضمان وصول الموظفين من خلفيات ثقافية 

مختلفة إىل المواد بشـكل متسـاو.
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ISO 22301:2019
نƠظƠƠƠƠام إدارة 

إستمرارية األعمال 

27
حمالت توعية 
بالكوفيƠƠد 19  

96%
نسبƠƠة الحاصليƠƠن 
على لقاح كوفيد 

8760
فƠƠƠحƠƠƠƠƠƠص 
للعاملين 

2
محطة
تعقيم

اإلستجابة لجائحة كورونا (كوفيد - 19)

كتســـب العـــام 2021 أهميـــة كبـــرى بالنســـبة إلـــى مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، حيـــث ســــتتم إدارة األثــر البيئــــي علــــى أســــاس  ا

اســــتراتيجي. نحــــن ملتزمــــون بدمــــج اإلشــراف البيئـــي كجـــزء مـــن اســـتراتيجية مؤسســتنا األساســية. ونهـــدف فـــي تقريرنـــا للعـــام 2022 إلـــى 

توفيــــر إطــــار بيئــــي ونظــــام إدارة واضحيــــن مــــع مؤشــــرات أداء رئيســــية وأهــــداف تتيــــح لنــــا تتبــــع أدائنـــا وقيــــاس تقدمنــــا. لقــــد قمنــــا بإدمــــاج 

ــا بحمايــة االشــخاص والبيئــة ومنـــع  ــدد التزامنـ ــا، التـــي تحـ ــة بنـ ــة ّ الخاصـ ــة والســالمة والبيئــ ــة الجــــودة والصحــ ــة فــــي سياســ ــتنا البيئيــ سياســ

ــددة  ــف أيًضــا باالمتثــال لمتطلبــات العمــالء المحــ ــا. وفريقنــا مكلـ ــطتنا وعملياتنـ ــة عــن أنشـ ــارة الناتجـ ــة الضـ ــار ُ البيئيـ ــد مــن األث التلــوث والحـ

والقوانيــن واالنظمة والمعاييــر المعمــول بهــا وأفضــل الممارســات ذات الصلــة.

فقــد شــاركت المؤسســة مــع المجتمــع والجهــات الصحيــة يف دعــم مبــادرات المحافظــة علــى الصحــة العامــة بالمشــاركة والتطــوع مــن قبــل 

موظفي المؤسسة يف حمالت التعقيم الوطني والتطهير والتوعية.

كمــا قامــت المؤسســة بإنشــاء منصــة الكترونيــة تدريبيــة للعامليــن بالمؤسســة لضمــان إســتمرار تلقيهــم التدريــب المطلــوب حســب مــا هــو 

مخطــط لــه مــن قبــل إدارة المــوارد البشــرية، ممــا ســاهم يف بقــاء العامليــن علــى مســتوى مــن اإلطــالع والتأهيــل والمشــاركة مــع الزمــالء أثنــاء 

فترة اإلغالق الكامل.

قامــت المؤسســة أيضــاً بتوفيــر معينــات تطبيــق اإلشــتراطات الصحيــة يف أماكــن العمــل مــن محطــات تعقيــم وكمامــات وعمــل فحوصــات 

دوريــة للعامليــن لمتابعــة حالتهــم الصحيــة ولوحــات إرشــادية والتوعيــة المســتمرة باإللتــزام بهــا، وســاهم يف نجــاح ذلــك وعــي العامليــن 

والمتعاملين.

كل ذلــك حتــى ال تتأثــر عمليــة تقديــم الخدمــات ألصحــاب المصلحــة وضمــان إســتمراريتها وإســتدامتها. وممــا ســاهم يف ذلــك أيضــاً تطبيــق 

المؤسسة لنظام إستمرارية األعمال اآليزو 22301:2019 
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إدارة المخاطر واإلستجابة للطوارئ

باإلضافــة لوضــع خطــط الطــوارئ واإلســتجابة للمخاطــر وإدارتهــا، نجـــري تدقيقـــات منتظمـــة وتفتيــش روتينــي علـــى مواقعنــا بغيـــة إدارة 

مخاطرنا التشـــغيلية بفاعليـــة. ولمواصلة الوفاء بالتزامنـــا والتنفيـــذ الفعـــال لنظـــام إدارة الصحـــة والسالمة والبيئـــة، نّظمنـــا الكثيـــر مـن األنشطة، 

نـورد بعضهـا فـي مـا يلي: 

إطالق حملة االشراف والقيادة لزيادة مهارات وكفاءات المدراء

تنفيذ حملة االجهاد الحراري إلدارة األمراض الخطيرة المرتبطة بالحرارة

التطبيق الصارم لنظام تصاريح العمل 

حمالت سنوية تهدف إىل االرتقاء بمستوى األداء يف مجال السالمة

تحسين رفاه الموظفين وثقافة السالمة

إجراء عدد 2 تمرين إخالء للطوارئ يف العام 

تطبيق نظام استمرارية اإلعمال وتنفيذ خطة وتمارين استمرارية األعمال بصورة دورية – فريق استمرارية األعمال

َتمريƠƠƠƠƠƠن إخƠƠƠƠƠالء
للطوارئ سنويا

2
َ تمارين إستمرارية
أعƠƠمƠƠƠƠƠƠƠال سنƠويƠƠƠا

1
جƠƠوائƠƠƠƠز تƠقديريƠƠƠƠة
من جهات إتحادية

6

مواصفات عالمية
إلدارة العƠƠمƠƠƠƠƠƠƠƠƠل

7
 ساعة توعية بالسالمة
والصحƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة المهنƠƠيƠƠƠƠة

576

وتجاوزنƠƠا فƠƠي العƠƠام 2021 معظƠƠم األهداف المحƠƠددة مقارنƠƠة بمؤشƠƠرات األداء الرئيسƠƠية 

للصحƠƠة والسالمة والبيئƠة، ممƠا أظهƠر التƠزام الجميƠع بتحقيƠق هƠذا االنجاز.
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باإلضافة إىل ذلك، أدت جهودنا والتزامنا بالسالمة إىل حصولنا على التقديرات والجوائز من الجهات التالية:

إدارة الدفاع المدين   

شرطة الفجيرة   

مستشفى الفجيرة   

وزارة الثروة المعدنية   

وزارة الطاقة والبنية التحتية   

وزارة البيئة والتغير المناخي  

كما تبنت المؤسسة المعايير العالمية التالية لدعم التوجه العام يف تحسين أداءها

ايزو 14001:2015 الخاص بنظام إدارة البيئة  

آيزو 45001:2018 الخاص بإدارة السالمة والصحة المهنية  

آيزو 22301:2018 إدارة استمرارية األعمال   

آيزو 10002:2019 إدارة أراء المتعاملين  

أيزو 26000:2010 المسئولية المجتمعية  

آيزو 56002:2018 نظام إدارة االبتكار  

آيزو   10015:2019 إدارة التدريب   

ُتعـــد مشـــاركة الموظفيـــن والتـــزام القيـــادة عامْليـــن أساســـْيين لترســـيخ ثقافـــة قويـــة للصحـــة والســالمة. ونحـــن يف مؤسســة الفجيــرة للمــوارد 

الطبيعية نضمـن مشـاركة جميـع الموظفيـن فـي تحسـين نظـام الصحـة والسالمة والبيئـة لدينـا، كمـاِ  ُتظهـر نسـبة تدقيـق السالمة السـلوكية 

التـي تجـاوزت الهـدف المخطط له وُتعـد قوتنـا العاملـة أيًضا جـزءا ال يتجـزأ مـن عمليـة إعـداد تقاريـر الصحـة والسالمة والبيئـة لدينـا 

تم تنفيذ 576 ساعة موجهة للتوعية بالسالمة 

والصحƠƠƠة المهنيƠƠة والبيئƠƠƠƠة فƠƠƠƠى العƠƠƠƠƠام 2021

جƠƠرى بانتظƠƠام 
ُ
ينبƠƠع سƠƠجلنا الرائƠƠع علƠƠى مƠƠر ّ السƠƠنين مƠƠن تدريبƠƠات السالمة الصارمƠƠة التƠƠي ت

لزيƠƠادة الوعƠƠي بيƠƠن عمالنƠƠا وزيƠادة القƠدرة علƠى إدارة المخاطƠر التشƠغيلية وتخفيفهƠا. وأجƠƠرى 

المستشƠƠارون الخارجيƠƠون بعƠƠض الƠƠدورات التدريبيƠƠة فƠƠي مجƠƠال الكفƠƠاءات األكثر تقدمƠƠا ً 

واإللزامية بينمƠƠا تƠم إجƠراء معظƠم التدريبƠƠات داخليƠƠا
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مستقبل إستدامة البيئة والصحة والسالمة

تواصــل المؤسســة تعزيــز ثقافــة الســالمة والصحــة المهنيــة وحمايــة البيئــة، مســتهدفة خفــض معــدل حــوادث البيئــة والصحــة والســالمة 

واألمن يف مواقعها إىل أقل من 20 % بحلول عام 2025م

تكثيــف البرامــج التدريبيــة والتطويريــة لموظفينــا بجميــع المســتويات علــى األدوات واألنظمــة التــي طــورت لتلبيــة الممارســات الرائــدة يف هــذا 

القطاع. من أجل التحسين المستمر وجعل السالمة وحماية البيئة يف طليعة أولوياتنا ومن صميم ثقافتنا.

ولضمــان ســالمة موظفينــا وموردينــا واألطــراف ذات العالقــة، ســنعزز جهودنــا لتوفيــر بيانــات بيئــة وســالمة وأمــن واضحــة يمكــن الوصــول إليهــا. 

والمراقبــة  وإدارتهــا،  المخاطــر  كتشــاف  ا ســيما يف  ال  والمنتجــات،  العمليــات  علــى  باإلشــراف  الخاصــة  مبادئنــا  التميــز يف  ســنواصل  كمــا 

التنظيميــة، والتواصــل بشــكل فعــال مــع الزبائــن واألطــراف المعنيــة يف سلســلة القيمــة للصناعــات التحويليــة، واإللتــزام الثابــت بســالمة 

المنتجات وعمليات ومبادرات الشؤون التنظيمية يف كل مكان نعمل فيه.
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المشاركة والتعاون 

المنهجية واألداء
تــويل المؤسســة قيمــة كبيــرة لألطــراف ذات العالقــة وتوجــه إليهــا اســتثماراتها. تشــمل هــذه األطــراف الموظفيــن والمجتمعــات والشــركات، وتســعىً  جاهــدة - مــن خــالل مواصلــة المشــاركة 

والتعاون - إىل ريادة قطاع التعدين، وضمان مستقبل مستدام ألعمالها وموظفيها، والمنطقة والعالم. كما يعد رأس المال البشري وتنميته وتطويره من ضمن أولويات المؤسسة

تــدرك المؤسســة أهميــة الصحــة واالســتدامة لمجتمعاتهــا، وتقــدم دعمهــا - مــن خــالل برامــج المســؤولية االجتماعيــة - للمبــادرات االجتماعيــة والبيئيــة التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات 

التــي نعمــل فيهــا، ويســهم العامليــن لدينــا بالتطــوع يف هــذه األنشــطة. تركــز المؤسســة يف العمــل علــى تحقيــق االســتدامة يف كامــل سلســلة اإلمــداد بالتحفيــز علــى التحســين المســتمر يف 

السياسات المتعلقة بالطاقة والمياه واالنبعاثات والنفايات

201920202021مجموع التوظيفات الجديدة 

11 موظف7 موظفين10 موظفينأقل من 30 سنة

6 موظفين4 موظفين7 موظفين30-50

ال يوجد1 موظف1 موظفاكثر من 50 سنة

6 اناث8 اناث6 اناثاالناث

11 ذكور4 ذكور12 ذكورالذكور

أخيــرا، نســعى جاهديــن لتقييــم مــا نعرضــه بشــكل مســتمر وضمــان أن يكــون برنامــج التعويضــات لدينــا منافســا ً ومغريـا للجميـع، سـواء لموظفينـا الدائميـن أو المؤقتيـن. هـذا ونقـدم مجموعـة واسـعة مـن المزايـا،

كـر الطيـران السـنوية وخطـط المعاشـات التقاعديـة والنقـل ّ علــى عاتــق المؤسسة وغيرهــا، باســتثناء بــدل األثاث الــذي نقدمــه لموظفينــا الدائميــن بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر التأميـن الصحـي وبـدل تذا

رأس المال البشري ( الموظفون ) 

إن النـــاس هـــم الدافـــع الرئيســـي وراء نجاحنـــا، وهـــم القيمـــة المســـتدامة التـــي نُنِتجهـــا ونتشـــاركها مع موظفينـــا ومـــع مجتمعنا يف ظل بيئتنا الدينامية والتنافسية، نلتزم بأن 

تراعــي قراراتنــا االســتراتيجية دومــا راس المــال البشــري لدينــا. فيعمــل فريقنــا يف ظــروف شــاقة، غالبــا مــا تشــمل ســاعات عمــل طويلــة يف مواقــع صعبــة والتعامــل مــع 

مسائل معقدة لذلك، من واجبنا ان نوفر بيئة عمل تعزز التنوع والشمول، وتشجع تنمية المواهب، وتضع رفاهية الموظفين وسالمتهم على رأس أولوياتها

توظيف ذو قيمة
ينصــب تركيــز قســم المــوارد البشــرية لدينــا علــى ضمــان التوظيــف المتماســك والمجــزي، ونحــن نســعى باســتمرار لتعزيــز قدراتنــا لضمــان اجتـــذاب أفضـــل المواهـــب واالحتفــاظ بهـــا، 

مـع تحسـين ّ القيمــة المقترحــة باســتمرار لترســيخ أنفســنا كمؤسسة توّفير فــرص عمــل تنافســية.

وفـي العـام 2021، شـملت القـوى العاملـة لدينـا مـا مجموعـه 370 موظًفا، موزعيـن بيـن عامليـن بعقـود مؤقتـة ودائمـة، وجميعهـم يعملـون بـدوام كامـل

منــــذ العــــام 2019، نمــــت قــــدرة القــــوى العاملــــة لدينــــا بفضـــل تحســـين اســـتراتيجية التوظيف تزامًنـــا مــــع زيــــادة حجــــم أعمالنــــا. نفتخــــر أيًضــــا بحفاظنــا علــــى معــدل متــدن الستبدال 

الموظفيــــن لــــم î يتعــــد الـ 5 ٪علــــى الرغــــم مــــن األثر االقتصادي لجائحــــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد-19) وفـــي العـــام 2020 والعام 2021. انصـــب تركيزنــــا بشــــكل أساســــي علــــى رعايــة 

موظفينــا وضمــان اتخـاذ التدابيـر المناسـبة للحفـاظ علـى اسـتمرارية االعمال ومنــع أي عمليــات تســريح بســبب الجائحــة
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ية الموارد الب®�

التنوع وتكافؤ الفرص

كثـر مـن 40 جنسـية مختلفـة فـي العـام  2021، ّ يـزداد تنـوع  نظـرا إلـى أن موظفـي مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ينتمـون إلـى أ

القـوى العاملـة لدينـا بشـكل مسـتمر، فلـكّل مـن موظفينـا ثقافتـه وخبرتـه وصفاتـه الشـخصية المختلفـة. نحـن فخـورون بهـذه البيئـة 

الشـديدة التنـوع ونسـعى جاهديـن لتعزيـز بيئـة مفتوحـة قائمـة علـى الكرامـة واالحترام

+40
جنسية

نظـــرا لطبيعـــة أعمالنـــا، فـــإن العمالة ( دون الموظفين )  لدينـــا كانت فـــي غالبيتهـــا مـــن الذكـــور، وخاصـــة فـــي صفـــوف موظفينـــا الذيـــنّ  

يعملـــون يف المواقــع. لذلــك، فيمــا يتعلــق بمؤشـــرات األداء الرئيســـية لموظفينـــا الذكــور وموظفاتنــا االنــاث، نركّـــز علـــى فئـــات وظيفيـــة 

محـــددة، بمـــا فـــي ذلـــك المهندســـين ووظائـــف الدعـــم والفنييـــن والمناصـــب اإلدارية. وبشـــكل عـــام، لقـــد حققنـــا تحســـًنا كبيـــرا علـــى مـــر 

2021 العـــام  فـــي  موظفـــة   70 مجموعـــه  مـــا  إلـــى   2013 العـــام  فـــي  موظفـــة   12 مـــن  النســـاء  مشـــاركة  مـــن  وزدنـــا  الســـنين 

نلتـزم أيًضا بتقليـص الفجـوة  المعرفية والتخصصية بيـن الجنسـين من خالل تنظيـم دورات توعية وتشـجيع حضور االناث يف برامـج الخريجين ً لدينـا. 

وأخيـرا، ال تعتمـد سلسـلة الرواتـب لدينـا علـى النـوع االجتماعي، بل نقـدم تعويضـات متساوية وعادلة تقوم يف األساس علـى نوع الوظيفـة والخبـرة وظـروف العمـل حصرا. 

كمــا أن منهجيتنــا الُمتبعــة يف الحـــوار المفتـــوح بمؤسســتنا، تضمـــن قواعــد الســـلوك المهنــي وسياســـات عـــدم التمييــز التـــي نعتمدهــا 

والديــــن والعمــــر  والجنســــية  والعــــرق  واللــــون  االجتماعــي  النــــوع  عــــن  النظــــر  بصــــرف  للجميــــع،  الفــــرص  وتكافــــؤ  عادلــــة  بيئــــة 

السنة

عدد
الموظفات 

2013

1212111116476

20142015201620172018201920202021

6

7

7

2

6

11

201920202021مجموع التوظيفات الجديدة 

عدد االناث

عدد الذكور
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التدريب والتعليم
نؤمن أن االستثمار يف رأس المال البشري هو المنهجية األمثل للتميز واالستدامة، لذا نســــعى جاهديــــن نحو بنــــاء القــــدرات وإثــــراء قدرات موظفينا بشـــكل مســـتمر. فمعـــارف موظفينـــا 

ومهاراتهـم هـي التـي تعطـي مؤسستنا قيمتهــا علــى المـدى البعيـد. باإلضافة لتمكينهـم من تحقيــق األداء األمثل وتزويدهـم بالفـرص واألدوات والمـوارد الالزمة لترقيـة مهاراتهـم

أولوياتنــــا  المتاحــــة. وتنقســــم  المختلفــــة  البرامــــج  الصــــدد، وهــــي تحــــدد  هــــذا  العريضــة الســتراتيجية مؤسســتنا يف  الخطـــوط  التدريبيــة  تحـــدد منهجيــة تحليــل وتحديــد االحتياجــات 

االستراتيجية ً حاليـا إلـى ثالث فئـات:

برامج فنية 
وتشــمل الــدورات والدبلومــات الفنيــة والهندســية 
الفنييــن  يشــغله  الــذي  بالتخصــص  والمرتبطــة 

واألخصائيين 

برامج  تأهيلية 
التدريبيــة  والــدورات  البرامــج  وهــي 
التــي يتــم تنفيذهــا ســواء للموظفيــن 
الجدد لتأهيلهم للعمل بالمؤسسة 

برامج إدارية 
وهــي ذلــك النــوع مــن البرامــج التــي 
اإلداري  العمــل  تطويــر  تســتهدف 
اإللكترونيــة  واألرشــفة  كالســكرتارية 
التشــغيلية  الخطــط  وضــع  وبرامــج 

لإلدارات والوحدات التنظيمية 

ينقسƠم برنامجنƠا التدريبƠي بيƠن التدريبƠات التي تعتمد علƠى التقييم وبيƠن التدريبات في أثنƠاء العمƠل. وتغطي التدريبƠات األولى المهارات والكفاءات الشƠخصية 

جƠƠرى معظƠƠم البرامƠƠج داخليƠƠا بواسƠƠطة قسƠƠم التدريƠƠب 
ُ
بينما تسƠتهدف األخرى موظفينƠƠا الذيƠƠن يعملƠƠون فƠƠي الموقƠƠع لتعزيƠƠز مهاراتهƠƠم الفنيƠƠة والوظيفيƠƠة. وت

لدينƠƠا. إال أن بعƠƠض دوراتنƠƠا المتخصصƠة تديرهƠا شƠركات خارجيƠة تقƠدم الخبƠرات والمعƠارف حƠول هƠذه الموضوعƠات المحƠددة. وسƠعينا خالل جائحƠة فيƠروس كورونƠا 

إلƠى ضمƠان اسƠتمرارية البرامƠج، وإلƠى توفيƠر المƠوارد المطلوبƠة لالنتقال إلƠى برامƠج تدريبيƠة عبƠر االنترنت.

2021
2360 ساعة تدريب 

لموظفي المؤسسة 

بمعدل زيادة %35 

عن العام 2020 

وبمعدل زيادة %70 

عن العام 2019

وذلك رغم التحديات 

والقيود االجتماعية 

والتنظيمية التي 

صاحبت جائحة كوفيد 19 
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التعاون والتكامل الُمجتمعي
نــــدرك فــــي مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة دورنــــا الفاعــل والتأثيــــر المحتمــــل الــــذي قــــد تحدثــــه أنشــــطتنا علــــى البيئــــة التــــي نعمــــل فيهــــا، وبالتالــــي نلتــــزم بالعمــــل باســــتمرار (لصالــــح المجتمــــع). 

فينطــوي عملنـا علـى تقديـم قيمـة مشـتركة لجميـع أصحـاب المصلحـة لدينا مـع معالجـة التحديـات االجتماعية والبيئيـة التـي يواجههـا المجتمـع مـن خالل اسـتراتيجية المسـؤولية االجتماعية للمؤسسة

( التأثيرات االجتماعية والعالقات المجتمعية ) 

تم استثمار ما مجموعه (12 مليون) درهم إماراتي، في المجتمع في العام 2021. ومن أجل 

تحديد اإلجراءات المطلوبة لتحسين إدارة مبادرات واستراتيجية المسؤولية االجتماعية 

لمؤسستنا، تم تعيين متخصص خارجي إلجراء تقييم االثر االجتماعي لألنشطة ذات الصلة.

الهوية الوطنية وتعزيز 
الثƠƠقƠافƠƠƠƠƠƠة المƠحƠلƠيƠƠƠƠƠة

الحفاظ على الهوية االصيƠلة 

لمƠجتƠمƠƠƠƠع امƠƠƠƠƠƠارة الفجيƠƠƠرة 

والثقافة الوطنية االماراتƠية

تعزيز التراث و الحضارة

التعامƠƠƠل االيجابƠƠي 

مع جميع الثقافات

تنمية المجتمع

التفاعل مع كافƠƠة 

فئات المجتمع عبر 

مبادرات مجتمعية

و انƠƠƠسƠƠƠƠانƠƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

دعم التعليم و التعلم

دعم الصحة و الرفاهية

الترويج لثقافة التطور
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نورد فيما يلي االنشطة الرئيسية وبرامج الرعاية التي أجريت يف العام 2021:

مســاهمة مــن مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة يف دعــم نمــو المجتمــع مــن خــالل تطويــر حلــول مبتكــرة لمواجهــة التحديــات االجتماعيــة 

ونشر ثقافة العطاء والمشاركة يف المجتمع المدين، شاركت المؤسسة بالعديد من الفعاليات مثل

( مبادرات المسؤولية المجتمعية )

- التطوع يف عمليات التعقيم بالمدينة أثناء جائحة كوفيد-19

- حملة توعية بالسرطان

- كسوة شتاء

- تدريب (220) مهندسا / طالب حديثي التخرج

كما تشارك المؤسسة المجتمع بكافة فئاته ومؤسساته في عدد من المناسبات الوطنية والدولية مثل:

- يوم الشهيد

- اليوم الوطني لإلمارات

- يم العلم

- يوم المرأة اإلماراتية

- أسبوع اإلمارات تبتكر

- يوم زايد للعمل اإلنساين

- مبادرة نظفوا اإلمارات

- يوم الرياضة الوطني

- شهر القراءة

- يوم العمال العالمي

- يوم الغذاء العالمي

 Diabetes اليوم العالمي للسكر -

- ساعة األرض

- يوم السعادة العالمي

- يوم المياه العالمي

- اليوم الدويل للتنوع البيولوجي

الــدويل  المعيــار  شــهادة  علــى  بحصولهــا  فئاتــه  بكافــة  المجتمــع  بقضايــا  الفجيــرة  مؤسســة  ومشــاركات  مجهــودات  ُتوجــت 

(ISO26000)   الخاصة بتطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية 
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التوطين
ــة  ــر التوطيـــن أولويـ ــدة. ويعتبـ ــة ُ المتحـ ــا لتمكيــــن ســــكان االمــارات العربيــ ــا فــــي جهودنــ ــاهمة فــــي المجتمــــع أيًضــ ــا بالمســ  ينعكــــس التزامنــ

اسـتراتيجية لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومؤشـر أداء رئيسـي لرؤيتنـا ورسـالتنا.

ــاً بتوجهــات دولــة اإلمــارات يف دعــم المواطنيــن قمنــا بوضــع سياســة التوطيــن الخاصــة بكافــة عمليــات االســتقطاب والتعييــن لمنــح  وإيمان

األولوية لمواطني الدولة من ُسكان إمارة الفجيرة 

ففي عام 2021، شكل المواطنون االماراتيون نسبة (00%) من القوى العاملة لدينا، ونسعى إىل بلوغ معدالت أعلى عاماً بعد عام.

وتــــم تنفيــــذ العديد مــــن المبــــادرات والبرامــــج التدريبيــــة العــــام 2021 لتعزيــــز مواهــــب مواطنــــي دولـــة االمارات العربيـة المتحـدة فـي قطاعنا. 

عالوة على ذلـــك، شاركنا حكومة الفجيرة لتوظيــــف مواطنــــي دولــــة االمارات العربيــــة المتحـــدة مـــن خـــالل برنامج الهندســـة للخريجيـــن الجدد. 

ــار ألفضــل المواهـــب لالنضمــام إىل برنامــج تنــاوب لمــدة عاميــن يقــدم فيــه التدريــب أثنــاء  تتضمـــن عمليــة التوظيـــف مقابــالت وعمليـــة اختيـ

العمل و كذلك  تكليـف الموظفيـن بالمهـام عبـر األقسام المختلفـة وقد تم توظيف ما مجموعه (8) خريجا يف عام 2021.

ISO 26000:2010
مواصفة المسئولية 

المجتمعية 
للمؤسسات

65
متطوع من 

الموظفين في 
المسئولية 
المجتمعية

102
خريج متدرب 
بالمؤسسة

16
مناسبة وطنية 
ودولية تشارك 

فيها المؤسسة 
مع المجتمع
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GRI:413
مجتمع متالحم محافظ على هويتهالمجتمعات المحلية

GRI:403
الصحة والسالمة المهنية

مجتمع آمن وقضاء عادل

نظام صحي بمعايير عالمية

GRI:218
خصوصية العميل

بيئة مستدامة وبنية تحتية 
متكاملة

 التوافق مع أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة

 التوافق مع مبادرة
إعداد التقارير العالمية

 التوافق مع رؤية اإلمارات
العربية المتحدة للعام 2021

 المسئولية المجتمعية
والمشاركة مع المجتمع

الصحة والسالمة

 
إسعاد المتعاملين

سلسلة اإلمدادات والمشتريات

ُتعتبــر سلســلة التوريــد الموثوقــة والفعالــة ضروريــة ألعمالنا وُتعــد العالقة مــع موردينــا مســألة حيويـة لنجاحنـا. مـن خالل مدونـة قواعـد سـلوك 

المورديـن الخاصـة بنـا، نتوقـع مـن جميـع موردينـا التصــرف بمســؤولية ونزاهــة وصــدق بمــا يتماشــى مــع قيــم مؤسستنا. فنحــن نراقــب بانتظــام ّ 

كبـة الممارسـات واألنظمة ً المتغيــرة. إن موردينــا هــم شــركاؤنا ويمكننــا معــا  ونراجـع ونحـدث مدونـة قواعـد السـلوك الخاصـة بالمورديـن لضمـان موا

تحقيــق النمــو المســتدام والقيمــة المشــتركة الطويلــة األجل

ممارسات الشراء المستدامة 

ينقسم قسم المشتريات لدينا إلى فئتين: 

المشتريات المتعلقة بصيانة المعدات الموجودة. 

ال تتطلب هذه المشتريات من المؤسسة الدخول يف ّ اتفاقيات قانونية جديدة، إذ يكون الموردون يف هذه الحالة مسجلين وتتعامل المؤسسة معهم 

وفق االشتراطات واللوائح القانونية المنظمة والمعتمدة بالمؤسسة، والتي نقوم بتحديثها ونشرها بشكل مستمر لتعريف كافة الموردين بها 

المشتريات المتعلقة بالتوريدات 

كثر تحديداً  كثر صرامة وعملية االختيار للموردين سواء السلع أو الخدمات  أ وهي عبارة عن التزام قانوين رئيسي جديد، حيث تكون العناية الواجبة أ

ودقة. باإلضافة التباعنا سياسة واضحة يف إدارة عالقات الموردين تضمن الشفافية و التفاوض للحصول على منافع مشتركة باإلضافة الستبيان 

دوري لقياس  رضا الموردين لضمان استدامة عمليات التوريد 

1

2

17
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