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رسالة رئيس مجلس اإلدارة:
يتماشى إلتزام شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع (رابكو) بالمعايير البيئية واإلجتماعية
والحوكمة مع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه والدعم المتواصل
من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة ،ومع رؤية القيادة الرشيدة التي تركز
دائما ً على ترسيخ اإلستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية فى دولة اإلمارات ،وتعتمد إستراتيجية
رابكو ،فى مجال اإلستدامة نهجا ً متكامالً يشمل كافة جوانب أعمالنا ويعزز مساهمتنا فى مجاالت
اإلقتصاد والبيئة ونحن مستمرون بالعمل على تعزيز أدائنا البيئي فيما نسعى لتوسعة عملياتنا التشغيلية
من خالل البحث عن شراكات إستراتيجية لضمان قدرتنا على توفير المزيد من المنتج المحلي ،وبما
يضمن إستمرارية دورنا فى دعم النمو واإلزدهار اإلقتصادي المستدام فى الدولة.

الشيخ /محمد بن حميد القاسمي
كلمة المدير العام:
یشهد قطاع الدواجن تحوالً مدفوعا ً باإلبتكار واإلستدامة وتغيرات السوق غير المتوقعة وباتت الشركات
اليوم تركز بشكل أكبر على المواءمة بين عملياتها التجاریة من جهة وتأثير تلك العمليات على البيئة من
جهة أخرى حتى أن أصحاب المصالح أصبحوا أكثر وعيا ً بالعالقة بين نمو الشركة و إستراتجياتها المنفذة
فى مجال البيئة والمسؤولية اإلجتماعية والحوكمة.
بدأت الشركة منذ العام 1976م وهي تهدف طوال مسيرتها الى ضمان توفير القيمة لعمالئها ومساهميها
وتحسين وتطویر األثر اإلیجابي للمجتمع والبيئة من حولنا ولجميع أصحاب المصالح.
فقد أظهرت جائحة كوفيد  19إصرارنا الدائم على تقدیم الحلول وضمان اإلستمراریة وطوال هذه الفترة
كانت أولویاتنا القصوى صحة وسالمة موظفينا و عمالئنا والمجتمعات التي نخدمها ،حيث قمنا بإتخاذ
مجموعة من التدابير واإلجراءات اإلحترازیة لحمایة القوى العاملة من خالل خفض الطاقة اإلستيعابية
وتوفير معدات الوقایة.
تلتزم الشركة باإلمتثال ألفضل الممارسات العالمية فى قطاع الدواجن ،كما تتلتزم باإلنضمام الى مسيرة
أهداف رؤیة اإلمارات  2021والمتمثلة فى اإلرتقاء بالنجاح اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي فى الدولة.

د .محمد الصديق اإلمام
المدير العام
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ثانيا  :نبذة عن التقرير
تقدم شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع ،تقریرها السنوي لالستدامة ،الذي یغطي أنشطتها خالل
الفترة من  1ینایر  2021الى  31دیسمبر  ، 2021وقد تم تم إعداد هذا التقریر وفقا ً لدليل اإلفصاح البيئي
واإلجتماعي والحوكمة ( )ESGالصادر عن سوق أبوظبي لألوراق المالية والذي یحتوى على المؤشرات
األساسية لإلفصاح البيئي واإلجتماعي والحوكمة بالتوافق مع مبادرة البورصات المستدامة واإلتحاد الدولي
للبورصات والتي تتوائم مع المؤشرات األساسية للمبادرة العالمية للتقاریر و أهداف التنمية المستدامة.
ثالثا :من نحن
 .1شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع
تعتبر شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع من الشركات الرائدة وفى مقدمة شركات إنتاج الدواجن
فى اإلمارات العربية المتحدة حيث إنشئت منذ عام  1976فى مقرها الكائن بمنطقة الدقداقة بمدینة رأس
الخيمة وتنتج الدجاج الطازج وبيض المائدة.
أ -رؤيتنا
تلبية جميع متطلبات العمالء من خالل الخبرة المتعمقة والكفاءة التكنولوجية لتحقيق أقصى درجات النجاح
في الصناعة.
ب -رسالتنا
توفير دواجن مذبوحة (حالل) ،عالية الجودة وموثوقة وبيض مائدة صحي وطازج مع أنظمة لوجستية
سریعة من أجل تحقيق أهداف محددة  ،مع الحفاظ على القيمة مقابل المال ووالدة قيادة موثوقة لمتابعة رضا
العمالء.
ت -إستراتيجيتنا:
هذه هي إستراتيجية الشركة التي شكلت واستمرت في توجيه هذه الشركة القویة والمتنامية والمتكاملة رأسياً:
 إنشاء مزارع دواجن
 إنتاج الدجاج الالحم وبيض المائدة.
 استيراد معدات الدواجن الالزمة لإلنتاج.
 اإلستثمار في أسهم البنوك  ،الشركات المحلية المختلفة  ،العقارات ...إلخ.
ث -قيمنا:
 النزاهة :نحن ندرك أن النزاهة أمر جوهري ،ولكي نكون أهالً للثقة ،یجب أن نحافظ على
كفاءتنا و أن نتسم بالصدق فى تعاملنا.
 الشفافية :إننا نفصح عن كافة البيانات الخاصة بالمنتج مثل تاریخ اإلنتاج ومدة الصالحيه
وغيرها.
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 المساءلة :ندرك أننا نخضع للمساءلة أمام مساهمينا فى نهایة المطاف لذلك نركز بشدة على
تعظيم القيمة السوقية للسهم على المدى الطویل.
ج -مبادئنا:
إلنجاز هذه المهمة الصعبة  ،تلتزم الشركة بالمبادئ التالية:
 الحفاظ على ریادة الشركة في صناعة الدواجن وتوسيعها.
 توفير نظام لوجستي من الدرجة األولى  ،معززة بتكنولوجيا إنتاج الدواجن الخاصة بنا.
 تطبيق أعلى معایير الجودة والسالمة الغذائية للمنتجات ،لتحقيق أقصى قدر من رضا المستهلك
من خالل توفير القيمة مقابل المال والثقة من خالل النزاهة.
 .2أعضاء مجلس اإلدارة للعام :2021
األعضاء
الشيخ  /محمد بن حميد بن عبد هللا بن محمد القاسمي
سعادة  /مبارك علي مبارك الشامسي
سعادة  /عبدهللا خـلفان محمد الشریـقـي المحرزي
سعادة  /أحمـد عمــر سالم الكـربـي
سعادة  /محمد حسن محمد الشمسي العوضي

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضــو مجلــس اإلدارة
عضــو مجلــس اإلدارة
عضــو مجلــس اإلدارة

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:
أ -لجنة التدقيق والمخاطر.
ب -لجنة الترشيحات والمكافآت.
ت -اللجنة الفنية.
 .3ملكية الشركة:
 الجدول التالي يوضح بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما
في  31ديسمبر :2021
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اإلسم

م

 1شركة فالكون لإلستثمار ش.ذ.م.م
 2مجموعه الحمراء ش .ذ.م.م
 3حكومة رأس الخيمة

عدد األسهم المملوكة
41,769,806

21,650,412
5,166,733

نسبة األسهم المملوكة
من رأس مال الشركة
%43.9497
%22.7803
%5.4363

 الجدول التالي يوضح بيان بتوزيع ملكية المساهمين (أفراد ،شركات ،حكومة) مصنفة على
النحو التالي كما في :2021/12/31
تصنننننيف
م
المساهم
 1محلي
 2خليجي
 3عربي
 4أجنبي
المجموع

أفراد
8,348,440
12,244,466
86,034
82,024
20,760,964

ملكية المساهمين
حكومة
شركات
5,166,733 68,953,050
159,253
5,166,733 69,112,303

 .4منتجاتنا:
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المجموع
82,468,223.00
12,403,719
86,034
82,024
95,040,000.00

 .5الهيكل التنظيمي:
مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات
و المكافآت

لجنة التدقيق
والمخاطر
إدارة التدقيق
الداخلي

المدير العام
سكرتيرة المدير
العام
إدارة المالية
والشؤون اإلدارية

قسم الجودة
والمختبر

إدارة التسويق
والمبيعت

إدارة اإلنتاج
و الصيانة

قسم الحسابات

قسم الفقاسة

قسم الموارد
البشرية

قسم مزارع
الالحم

قسم المشتريات
والمخازن

قسم المجزر

قسم تقنية
المعلومات

قسم مزارع
البياض
قسم الصيانة
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اللجنة الفنية

رابعا  :أهداف التنمية المستدامة
ً
ً
تمثل أهداف التنمية المستدامة – التي تعرف أیضا باألهداف العالمية – ندا ًء عالميا إلنهاء الفقر وحمایة
الكوكب وضمان تمتع جميع األفراد بالسالم والرخاء.
لذلك تتماشى جهود اإلستدامة لدینا مع األولویات العالمية ورؤیة اإلمارات
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تقييم األهمية النسبية:
لقد أجرینا عملية تقييم تفصيلية لألهمية النسبية لتحدید التدابير األكثر أهمية لجهودنا الرامية الى تحقيق
االستدامة .أردنا أن نحسن فهمنا للمسائل المادیة ذات األهمية االستراتيجية لشركتنا وأصحاب المصلحة
لكي نسترشد بها في اتخاذ قراراتنا .وحدد هذا التقييم المسائل البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات األكثر
أهمية بالنسبة لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع وأصحاب المصلحة لدینا ،ویمثل المجاالت
التي تتوفر لدینا فيها أكبر قدرة استثنائية على التأثير والعمل .وقد أجري التقييم لجوانب االستدامة لعام
 2021داخليا إعتمدنا فيه على كودار الشركة وحدد هذا التقييم مجاالت التركيز المادیة التي تزید وبشكل
كبير من فرصتنا في التأثير.
تحديد الموضوعات:
بدأت عمليتنا بتحدید الموضوعات الرئيسية المتعلقة بعملياتنا والتي تم تصنيفها إلى ثالثة نقاط رئيسية:
 :ممارسات لتقليل التأثير البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
البيئة
اإلجتماعي  :تأثير منتجاتنا وعملياتنا على الموظفين والعمالء والمجتمعات.
الحوكمة  :األنظمة والهياكل واإلتجاهات التي تؤثر على رؤیتنا وإدارتنا للعمليات.

تحديد مواضيعنا الرئيسية:
 تقييم األهمية النسبية:
 .1مراجعة مواضيع األهمية النسبية ،وتحدید مواضيع األهمية النسبية المحتملة من خالل مراجعة
مفصلة لمواضيع األهمية النسبية الحالية واستعراض األقران.
 .2استشارات أصحاب المصلحة الرئيسيين ،ومراجعة المهام الرئيسية للشركة واالتفاق حول
المواضيع الجوهریة.
 .3تقييم موضوعات األهمية النسبية وتصنيف الموضوعات الجوهریة الى (عالية األهمية ،متوسطة
األهمية ومنخفضة األهمية) وذلك بنا ًء على التعقيبات االستشاریة.
 .4إعطاء األولویة لألمور الجوهریة وترتيب أولویة األمور الجوهریة وفقا ً لمصفوفة األهمية
النسبية للمبادرة العالمية للتقاریر.
ً
 .5التحقق من المواضيع الرئيسية وفقا إلستشارة اإلدارة والمساهمين.
نتائج تحليل المواضيع الرئيسية كما يلي:
 .1إجتماعية:
 المجتمعات المحلية
 التوظيف
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الصحة والسالمة المهنية
التدریب والتثقيف
التنوع والفرص المتكافئة
التدریب والتثقيف

 .2بيئية:
 النفایات ومخلفات اإلنتاج المختلفة
 الطاقة
 اإلنبعاثات
.3




حوكمة:
اإلمتثال لألنظمة
سياسات البيع والتوزیع
سياسات التورید والشراء

 تحديد األولويات:
تم وضع أولویات للموضوعات بنا ًء على مستوى األهمية النسبية لمساهمينا وعملنا ،واضعين فى اإلعتبار
الموازنة بين وجهات النظر الحالية والمستقبلية بما فى ذلك:
 تحليل الممارسات القائمة واإلفصاحات المتعلقة بالقطاع مع اإلتجاهات العالمية الكبرى مثل
المبادرة العالمية للتقاریر و أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،وفریق العمل المعنى
باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ .TCED
 المناقشات مع مساهمينا الرئيسيين.
 التحقق:
تم تصنيف هذه النتائج الى إجتماعية وبيئية و حوكمة تتماشى مع قيمنا و أهدافنا ،كما تم تنظيم الموضوعات
الجوهریة وفقا ً ألهميتها وتأثيرها على أعمالنا و أهميتها ألصحاب المصلحة لدینا ،وتم تضمين الموضوعات
الرئيسية فى عملياتنا التجاریة الشاملة بما یضمن تخصيص الموارد و إتخاذ الخيارات بطریقة تساعدنا على
لعب دورنا فى مواجهة التحدیات العالمية الكبيرة.
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خامسا البعد البيئي:
تتبع شركة رأس الخيمة للدواجن واألعالف ش.م.ع (رابكو) نظام إدارة بيئي راسخ في إنتاج البيض
والدجاج و یصف دليل النظام البيئي نظام اإلدارة البيئية بشكل عام باإلشارة إلى عملية الرقابة البيئية  ،كما
هو مطلوب بموجب . ISO 14001:2015
• یشمل نظام إدارة البيئة في (رابكو) ما یلي:
سياسة بيئية تتفق مع الجوانب البيئية الهامة والتي توفر إطار عمل لنظام اإلدارة البيئية.
• طریقة منهجية لصياغة خطة لتحقيق السياسة البيئية وعنصر نظام اإلدارة البيئية.
• منظمة جيدة التنظيم ذات واجبات ومسؤوليات محددة.
• االتصال  /التعليم والتدریب السليم.
• توثيق ومراقبة إجراءات العمل الروتينية.
• ضوابط تشغيلية تتفق مع الجوانب البيئية الهامة.
• االستعداد للطوارئ واالستجابة لها.
• فحص ومراقبة ومراجعة فعالية نظام اإلدارة البيئية.
• الغرض من العملية الموصوفة هو التأكد من أن اآلثار البيئية المرتبطة بالمنتج والعملية المسلمة واألنشطة
األخرى تفي بالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى المحددة.
 .1انبعاثات الغازات الدفيئة:
تماشيًا مع الجهود العالمية والوطنية التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ الناجم عن االحتباس الحراري،
تعمل شركة رأس الخيمة للدواجن واألعالف ش.م.ع (رابكو) على مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة
واتخاذ تدابير مستمرة بهدف تخفيضها ضمن عملياتنا وخارجها .وتتّبع الشركة معيار المحاسبة واإلبالغ
المؤسسي لبروتوكول الغازات الدفيئة بهدف حساب انبعاثات غازات الدفيئة:
 إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون-:
 .1منطقة مخزن العلف:
الوحدة النتيجة قرار مجلس الوزراء
طرق اإلختبار
معايير اإلختبار
 2006الحد األقصى
المسموح به
5000
503 PPM BSEN60079-29-2
ثاني أكسيد
Electrochemical
الكربون (Carbon
Sensor
Dioxide)CO2
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 .2منطقة مزرعة الدجاج البياض:
الوحدة النتيجة قرار مجلس
طرق اإلختبار
معايير اإلختبار
الوزراء 2006
الحد األقصى
المسموح به
5000 498 PPM BSEN60079-29-2
ثاني أكسيد
Electrochemical
الكربون (Carbon
Sensor
)Dioxide- CO2

 .3استخدام الطاقة:
تسعى شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع (رابكو ) جاهدة للحد من االنبعاثات المرتبطة باستهالكها
للطاقة من خالل مراقبة وإدارة استهالك الطاقة وكفاءتها في جميع األصول التجاریة التي تدیرها .نحن
ندرك أنه بدون معرفة أنماط وأحجام استهالكنا ،سيكون من الصعب تحدید فرص توفير الطاقة على مستوى
جميع العمليات التشغيلية المختلفة ،وبالتالي ،نحن ملتزمون بمراقبة وإدارة وتقليل بصمتنا البيئية بشكل
أفضل في السنوات القادمة نحن نستمد طاقتنا من مصادر الطاقة المباشرة وغير المباشرة.
ویُستمد االستهالك المباشر للطاقة بشكل أساسي من استهالك الكهرباء المستخدمة في مرافقنا اإلنتاجية وهي
مستمدة بالكامل من الكهرباء التي یوفرها مزودو خدمات المرافق المحليون .والغير مباشرة وهي البنزین
المستخدم فى عمليات النقل من خالل أسطولنا ،ویمثل استهالك الطاقة غير المباشرة نصف إجمالي
استهالكنا للطاقة تقریبا ً.
إجمالي كمية الطاقة المستهلكة مباشرة (الكهرباء) =  2,803ميجاواط  /ساعة.
إجمالي كمية الطاقة المستهلكة بشكل غير مباشر (البنزین) =  152,807ليتر.

 .4كثافة الطاقة:
إجمالي استخدام الطاقة المباشرة ميجاواط /اإلیرادات = 0.000214
إجمالي استخدام الطاقة غير المباشرة ليتر  /اإلیرادات = 85.401761
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 .5مزج الطاقة:
تستخدم الشركة بمزارع الدجاج البياض والالحم والمجزر اآللي الكهرباء لتوليد الطاقة وتستخدم البنزین
فى عمليات النقل من خالل أسطول السيارات.

 .6استخدام الماء
إجمالي كمية الماء المستهلكة  171,759متر مكعب  ،وتحصل الشركة على المياه من األبار الجوفية
الخاصة بها فى منطقة الحمرانية.

 .7العمليات البيئية
 تلتزم الشركة باالشتراطات والمعایير المحلية والدولية للحفاظ على البيئة والعمل بشكل متواصل للحفاظ
على الحد االدني من االنبعاثات التى من الممكن ان تكون ضارة بالبيئة وتلتزم بالمعایير المنصوص عليها
بنظام إدارة البيئة .ISO 14001.2015
 تنتهج الشركة عمليات تحسين مستمرة لتقليل /واعادة تدویر النفایات وعدم اهدار المياه واالستغالل االمثل
للطاقة وكل ذلك یتم مراقبته بطریقة فنية ومن خالل نظام التشغيل.
 شركتنا حاصلة على شهادة  ISO 14001.2015نظام إدارة البيئة.

 .8الرقابة البيئية:1/
تولي ادارة الشركة أولویة للحفاظ على البيئة وااللتزام بالمعایير والمواصفات المعتمدة وتقوم االدارة
متمثلة فى قسم الجودة بالرقابة وااللتزام بالمتطلبات البيئية .

 .9الرقابة البيئية:2/
كما یراقب مجلس اإلدارة نشاط اإلدارة المتعلق بالحفاظ على البيئة واإللتزام بالمتطلبات البيئية والمعایير
والمواصفات المعتمدة لدى قسم الجودة فى الحصول على الشهادات المعتمدة.

 .10التخفيف من حدة المخاطر المناخية:
بلغت اجمالي مصاریف المراقبة والحفاظ على البيئة والتخلص من مخلفات المزارع والمجزر اآللي لعام
 2021مبلغ ( ) 139,394درهم إماراتي.
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سادسا البعد اإلجتماعي:
إن عملية التنمية اإلجتماعية المستدامة تتضمن تنمية بشریة تهدف الى تحسين مستوى الرعایة الصحية
والتعليم فضالً عن عنصر المشاركة حيث تؤكد تعریفات التنمية المستدامة على أن التنمية ینبغي أن تكون
بالمشاركة بحيث یشارك الناس فى صنع القرارات التنمویة التي تؤثر فى حياتهم ،حيث یشكل اإلنسان
محور التعریفات المقدمة حول التنمية المستدامة وأیضا ً هو عنصر العدالة أو اإلنصاف والمساواة.
 .1معدل راتب المدير العام:
نسبة إجمالي أجر المدیر العام الى متوسط أجر إجمالي معادل الدوام الكامل هو %24.32
 .2معدل الراتب بين الرجل والمرأة:
متوسط أجر الذكور الى متوسط أجر اإلناث %0.85
 .3معدل دوران الموظفين:
إن شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع (رابكو) تحرص على التقليل من معدل دوران الموظفين
لدیها قدر اإلمكان من خالل تعيين الشخص المناسب بالمكان المناسب والتأكد من توفر األمان فى مكان
العمل وخلق بيئة عمل صدیقة للموظف .وتوفير المواصالت الالزمة من والى العمل.
 نسبة التغيير سنة بعد سنة للموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل هو % 51
 ال یوجد بالشركة اي تغيير سنة بعد سنة للموظفين العاملين بنظام الدوام الجزئي.
 ال یوجد بالشركة اي تغيير سنة بعد سنة للمقاولين/االستشاریين.

 .4التنوع بين الجنسين:
تتبنى شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع (رابكو) ثقافة مؤسسية تهدف الى دعم وتعزیز عمل
اإلناث وكذلك ال ی وجد تمييز فى األجر عند تساوي قيمة ونوعية العمل ،إضافة الى تمكين الجميع من
المشاركة بفضل سياسات عدم التمييز ،و بما یتوافق مع قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلتجاه
العالمي لتحقيق المساواة بين الجنسين ،سنواصل سعينا لخلق فرص جدیدة وزیادة عدد الموظفات اإلناث
باإلضافة الى تعزیز مساهمتهن فى التنمية المستدامة.
 .5نسبة العمال المؤقتين:
 ال یوجد موظفين بالشركة یعملون بنظام الدوام الجزئي.
 ال یوجد موظفين بالشركة یعملون مقاولون و /أو خبراء استشاریون.
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 .6عدم التمييز:
 إجمالي عدد الموظفين بالشركة ونسبة الوظائف التي يشغلها الرجال والنساء-:
النوع
رجال
نساء
المجموع

النسبة
%98.03
%1.97
%100

العدد
51
1
52

 المناصب الدنيا والمتوسطة التي يشغلها الرجال والنساء-:
نوع المناصب
المناصب الدنيا
المناصب المتوسطة
المجموع  /النسبة

عدد
المناصب
35
17
52

عددالرجال نسبة الرجال عدد النساء نسبة النساء
%100.00
%94.12
%96.15

35
16
50

0
1
1

%0.00
%5.88
%1.92

 المناصب العليا والتنفيذية التي يشغلها الرجال والنساء-:
نوع المناصب
المناصب العليا
المناصب التنفيذیة
المجموع  /النسبة

عدد المناصب عددالرجال نسبة الرجال عدد النساء نسبة النساء
%0
0 %100.00
3
3
%0.08
1
%92.86
13
14
%0.19
3 %94.12
16
17

 .7معدل اإلصابات:
تعمل شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع (رابكو) على تهيئة بيئة عمل آمنة للعمال ورفع مستوى
كفاءة وسائل الوقایة مما ادى الى التقليل من تكرار اصابات العمل ،وخالل العام  2021لم تسجل أیة
إصابات عمل.
 .8الصحة والسالمة العامة:
تضع شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع (رابكو) صحة اإلنسان في مقدمة أولویاتها ،وتتعامل
مع المحافظة عليها واالرتقاء بها كأحد أهم المستهدفات ضمن مسيرة التنمية المستدامة .تلتزم الشركة
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بتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن سالمة جميع المعنيين .كذلك تطبق اإلدارة نظاما قائما على
توفير بيئة عمل صحية حيث توفر التأمين الصحي للموظفين.
 .9الطفل والعمالة اإلجبارية:
تتبع الشركة فى قواعد التوظيف والتعيين ضمن األحكام العامة من إشتراطات التعيين بالشركة بأن یجب
أن ال یقل عمر المتقدم عن  18عاما ً.
كما تنطبق السياسة كذلك ایضا علي الموردین والبائعين.
 .10حقوق اإلنسان:
تتبع الشركة كذلك قواعد حقوق اإلنسان المنصوص عليها فى قانون العمل اإلماراتي.
 .11التوطين:
النسبة المئویة للموظفين اإلماراتيين مقابل موظفي الدوام الكامل خالل عام  2021هي .%2
 .12اإلستثمار المجتمعي:
ليس لدى الشركة إستثمارت مجتمعية نسبة لضعف النتائج المالية للشركة خالل العام .2021
تظهر رابكو دائ ًما التزامها تجاه المجتمع.
تشارك رابكو بنشاط في مشروع بنك الغذاء اإلماراتي الذي أطلقته الحكومة فى اإلمارات.
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سابعا الحوكمة:

تولى شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع أهتماما ً كبيراً لموضوع الحوكمة واإلنضباط المؤسسي
حرصا ً منه ا على ضمان تطبيق إجراءات وعمليات الحوكمة على نحو مالئم بما یسهم فى تحقيق نجاحنا
المستدام على المدى البعيد.
كما أنها تراعي اإللتزام التام بأحكام التشریعات المعمول بها بما في ذلك أحكام قرار رئيس مجلس إدارة
هيئة االوراق المالية والسلع رقم  /3ر.م لسنة  2021بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
وحيث أن مجلس إدارة الشركة مسؤول تجاه مساهمي الشركة وعمالئها عن التطبيق السليم والصارم
لمبادئ الحوكمة وذلك بتحقيق اإلنضباط المطلوب في إدارة الشركة وفقا ً للمعایير العالمية ،فإن مجلس
اإلدارة یحافظ ویشجع على أعلى مستویات الشفافية والمحاسبة.

 تنوع مجلس اإلدارة:
بموجب المادة رقم  19من النظام األساسي للشركة یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة یشكل من (خمسة
أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية العادیة بالتصویت السري التراكمي ویجب في جميع األحوال أن تكون
أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
وعليه فقد تم أنتخاب مجلس إدارة جدید للشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنویة العادي للشركة المنعقد
بتاریخ  ،2021/04/11ویضم المجلس خمسة أعضاء جميعهم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة العالية.
 النسبة المئوية إلجمالي مقاعد مجلس اإلدارة التي يشغلها النساء والرجال:
البيان
عدد مقاعد عضویة مجلس اإلدارة
النسبة %

عدد المقاعد نساء
0
5
%0

رجال
5
%100

 النسبة المئوية لمقاعد اللجنة التي يشغلها النساء والرجال:
عدد اللجان
البيان
3
عدد اللجان
النسبة  %للمقاعد التى یشغلها النساء والرجال
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عدد المقاعد نساء
0
4-3
%0

رجال
4-3
%100

وتدعم الشركة إشراك المرأة ومشاركتها فى األعمال وترى أن التنوع یساهم فى جودة وفعالية الحوكمة.
وفى اإلنتخابات األخيرة للمجلس دعت الشركة المرشحين من الذكور واإلناث على حد سواء ،ومع ذلك لم
تتقدم أي من السيدات للترشح وبالتالي ال یوجد حاليا ً أي ممثلين من اإلناث فى المجلس.
 إستقاللية مجلس اإلدارة:
یلتزم مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذیة بالقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في نص المادة ()9
ضوابط الترشح لعضویة مجلس اإلدارة فى دليل الحوكمة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة االوراق
المالية والسلع رقم  /3ر.م لسنة  2021بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .والمادة رقم
( )22من النظام األساسي للشركة ،حيث أن جميع األعضاء بما فيهم الرئيس من غير التنفيذیين واألغلبية
من المستقلين الذین یتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية لما یعود بالمصلحة على الشركة.
 الرواتب والحوافز:
 ال یحصل التنفيذیين على حوافز مقابل تحقيق االستدامة.
 القواعد السلوكية للمورد:
 تلتزم شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع بأعلى المعایير األخالقية والقانونية في تسير
اعمالها وتطلب الشركة من كل من یمارس األعمال التجاریة معها اإلقرار ،والموافقة على اإللتزام
بالسياسات والمبادئ المنصوص عليها لدى الشركة وتنطبق هذه القواعد على جميع مقدمي السلع
/الخدمات والشركات التابعة لها.
 وسيتم خالل العام الطلب من الموردین التصدیق رسميا على امتثالهم للقواعد.
 األخالقيات ومكافحة الفساد:
 تعد دولة اإلمارات من الدول الرائدة فى مكافحة الفساد واصدرت الدولة القوانين التى تجرم
وتحاسب كل شخص یضلع فى اعمال فساد سواء كان في القطاع العام أو الخاص .تنص المواد
 239 -234من قانون العقوبات لدولة اإلمارات على أحكام مكافحة الرشوة والفساد ،واآلثار
المترتبة على قيام مسؤول عام بارتكاب تلك الجرائم ..ولتحقيق تلك الغایة فإن شركة رأس الخيمة
للدواجن والعلف ش.م.ع تلتزم وتتبع سياسية مكافحة الفساد كونها شركة إماراتية وباإلضافة الى
ذلك لدیها سياسات داخلية وضوابط رقابية تساعد الشركة على مكافحة اعمال الفساد.
 نسبة امتثال القوى العاملة التابعة للشركة %100
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 خصوصية البيانات:
 تلتزم شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع بتوفير أعلى معایير الخصوصية والحمایة فيما
یتعلق بجمع واستخدام المعلومات الشخصية لعمالئهم ،مستندین بذلك على قوانين وأنظمة حمایة
البيانات ال ُمطبقة.
 تلتزم الشركة بالقواعد المتبعة بدولة االمارات العربية المتحدة فيما یتعلق بخصوصية البيانات.

 تقارير اإلستدامة ،ممارسات اإلفصاح:
 یعد هذا التقریر هو اول تقریر لالستدامة تنشرة الشركة و تعطي اإلدارة األولویة لتطویر التقریر
بشكل مستمر للوصول الى أفضل المعایير المطلوبة واإلستناد الى المبادرة العالمية أو المبادرات
المعتمدة لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة وإعتمادها من اطراف أو مكاتب معتمدة حتي تستطيع
الشركة التأكد من مؤشرات األداء الرئيسية.
 المصادقة الخارجية:
تخضع شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع لعدد من عمليات التدقيق و المصادقات الخارجية
للتحقق مما یلي-:
 ISO 14001.2015 .1نظام إدارة البيئة.
 .2مختبر بلدیة رأس الخيمة لمطابقة منتجات قطاع الدواجن.
 .3مختبر بلدیة الفجيرة لمطابقة منتجات قطاع الدواجن.
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