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 2  صناعات أسمنت الفجيرة       
 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 الشيخ/ محمد بن حمد بن سيف الشرقي

يسرني مشاركة تقرير االستدامة لعام  ،الفجيرةبصفتي رئيس مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت 

الذي يوضح مدى التزام الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2022

 مجتمعية الفعالة.من خالل االرتقاء بجودة منتجاتنا مع الحفاظ على الثروات البيئية والمساهمة ال

تفتخر صناعات أسمنت الفجيرة بتميزها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إيمانا منا بأن تحقيق 

بصناعات  االستدامة هي الركيزة األساسية التي بني عليها ثقة العمالء والموظفين والموردين والمجتمع المحلي

 أسمنت الفجيرة.

 كلمة المدير العام

 

 السيد/ ناصر علي خماس 

والذي يعكس  2022بالنيابة عن صناعات أسمنت الفجيرة يسعدني مشاركة تقرير االستدامة لعام 

جهود الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل حرص الشركة على االستثمار المجدي في االرتقاء 

تسهم في الحفاظ على البيئة من التأثيرات الضارة  بجودة منتجاتنا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي

 الناتجة عن الصناعة ويعرض هذا التقرير أبرز االستراتيجيات المتبعة لتحقيق أعلى مستويات االستدامة.
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 :عن الشركة 

 

، برأس  1979ديسمبر  20تأسست صناعات أسمنت الفجيرة )ش.م.ع( في إمارة الفجيرة يوم 

الذي أصدره سمو الشيخ / حمد بن محمد  3/79مليون درهم إماراتي بمرسوم رقم  555مال يقدر ب 

الشرقي حاكم إمارة الفجيرة ) حفظه هللا ( ، ويرأس مجلس إدارتها حاليا سمو الشيخ / محمد بن حمد 

 ناصر علي خماس اليماحي. /بن سيف الشرقي ) حفظه هللا ( ، والمدير العام للشركة هو السيد 

 

يتكون مصنع  الفجيرة،كما يقع المصنع في مدينة دبا  الفجيرة،يقع مقر الشركة الرئيسي بإمارة 

مليون طن أسمنت  2.4و سنويا،كر نمليون طن كل 4أسمنت الفجيرة من خطين انتاج بقدرة إنتاجية 

 سنويا.

 

المنتجات  والخليجي منتعمل صناعات أسمنت الفجيرة على تلبية احتياجات السوق المحلي 

 -مثل: عالية الجودة  اإلسمنتية

 األسمنت البورتالندي العادي 

 األسمنت البورتالندي المقاوم لألمالح 

 األسمنت البورتالندي متوسط المقاومة لألمالح 

 الكلنكر البورتالندي العادي 

 الندي المقاوم لألمالحالكلنكر البورت 

 الكلنكر البورتالندي متوسط المقاومة لألمالح 

 

أساليب إنتاج األسمنت والمراقبة المركزية لعملية تستخدم صناعات أسمنت الفجيرة أحدث           

البيئية واستهالك الطاقة لضمان جودة المنتجات مع الحفاظ على سالمة البيئة  اإلنتاج واالنبعاثات

 .والطاقةتهالك الثروات الطبيعية وترشيد اس

 

 

 



2022تقرير االستدامة عام     
 

 4  صناعات أسمنت الفجيرة       
 

 

 :عن االستدامة 

تم تعريف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة 

القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة والمستقبلية كما تدعو التنمية المستدامة إلى تظافر الجهود  األجيال

ولتحقيق التنمية المستدامة ال بد وأن تتوفر ثالثة  األرض،من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب 

 وهي:عناصر أساسية 

 النمو االقتصادي 

 االدماج االجتماعي 

 حماية البيئة 

 

  2030أجندة األمم المتحدة: 

 

 17أهداف التنمية المستدامة الـ  ، اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية2015في سبتمبر 

.  2016، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  169وغاياتها الـ 

مرض اإليدز، وتوفير التعليم االبتدائي لجميع والتي تسعى إلى إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار 

. وتم االتفاق على أن تعمل الدول خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة 2015األطفال بحلول عام 

على بذل الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، والتصدي لظاهرة تغير 

 المناخ، مع إشراك الجميع بتلك الجهود.

 

 جندة دولة اإلمارات لالستدامة:أ 

 

تركز دولة اإلمارات على تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى 

بأسعار معقولة، والتعليم ذي الجودة، والرعاية الصحية، الطاقة النظيفة والحصول على غذاء كاف 

وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها جميعا قضايا والنمو االقتصادي المستدام، واألنظمة البيئية السليمة، 

” بأال تترك أحدا خلف الركب“يتردد صداها بقوة في دولة اإلمارات. كما تعهدت دولة اإلمارات 

 .وباالنتقال بالعالم إلى مسار مستدام ومرن
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 :رؤية صناعات أسمنت الفجيرة نحو تحقيق االستدامة في مختلف المجاالت 

أسمنت الفجيرة ملف االستدامة على رأس أولويات أجندة العمل في تضع إدارة صناعات 

الشركة إلدراكها لمدى أهمية االستدامة بالنسبة للفرد والمجتمع وذلك تنفيذا ألجندة دولة اإلمارات 

 للتنمية المستدامة. 2030العربية المتحدة لالستدامة وتماشيا مع رؤية األمم المتحدة 

المبذولة من قبل صناعات أسمنت الفجيرة في سبيل تحقيق أهداف  ويعرض هذا التقرير الجهود

 التنمية المستدامة في مختلف المجاالت المرتبطة بأداء الشركة والصناعة.

 

 :أداء صناعات أسمنت الفجيرة في مختلف المجاالت نحو االستدامة 

 

 األداء البيئي: .1

تحرص صناعة أسمنت الفجيرة على اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتقليل من اآلثار الناتجة عن 

الصناعة في مختلف المجاالت عن طريق المراقبة الدورية والقياس والعمل على الحد من الضرر 

وفيما يلي عرض  استدامتها،البيئي والتلوث وتحسين استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ على 

 جهودات التي تبذلها الشركة في مجال استدامة البيئة في مختلف المجاالت:للم

 

 مراقبة جودة الهواء: 

تتخذ صناعات أسمنت الفجيرة جميع التدابير الالزمة لمراقبة جودة الهواء المحيط والتأكد من 

  ISO-14001:2015الدولي في مجال إدارة البيئة سالمة بيئة العمل كما حصلت على االعتماد 

 :اإلجراءات المتبعة لضمان جودة الهواء داخل الشركة

o تركيب أجهزة قياس جودة الهواء والغبار المحيط بالمصنع ومنطقة المحاجر 

o  المعايرة الدورية ألجهزة القياس لضمان دقة القياسات وضمان مطابقتها لمعايير

 الدولة.

o  في عملية تصنيع  لتنقية الهواء من الغبارالتغيير الدوري للفالتر المستخدمة

 األسمنت.
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 الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: 

 

كجم ثاني أكسيد كربون لكل طن كلنكر ،  0.310تبلغ إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة 

لى تخفيض هذه االنبعاثات اتباعا التفاقية األمم المتحدة بشأن تحرص صناعات أسمنت الفجيرة عو

بالوصول إلى صفر انبعاثات  استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدةأهداف  تغير المناخ وتماشيا مع

 وذلك عن طريق: 2050بحلول عام 

 

o .استخدام الوقود البديل في عملية االحتراق 

o .العمل على زيادة المساحات الخضراء في المصنع ومنطقة المحاجر 

o الكربونية. استخدام أحدث التقنيات في عملية إنتاج األسمنت بأقل االنبعاثات 

 

 قامت صناعات أسمنت الفجيرة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وشركة اإلمارات للوقود 

 بديال للفحم في عملية انتاج األسمنت. RDFالمبادرة بتوقيع اتفاقية استخدام وقود ال  على RDFالبديل 

 

 باستخدام غبار من الفحم %10بالتعاون مع شركة تدوير باستبدال  تقوم صناعات أسمنت الفجيرة 

ستهالك الفحم ا مما يساهم في التقليل منللفحم  بديل الكربون الناتج كمخلفات لصناعة األلمنيوم كوقود

 .الذي بدوره يعد العامل الرئيسي في زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة

 

 حزام األخضر في منطقة المحاجر والمصنع بزراعة ما قامت صناعات أسمنت الفجيرة بتطوير ال

 في الهواء. نشجرة للحد من الغبار وزيادة مستوى األكسجي 15,000يقرب من 
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 إدارة الموارد المائية: 

 تحرص صناعات أسمنت الفجيرة دائما على االقتصاد الدائم في استهالك الموارد

تسيير العملية الصناعية كتبريد المعدات المائية ويقتصر استهالك الماء على الحاجات الضرورية في 

واالستهالك البشري للعاملين ويعاد تدوير المياه المستخدمة ألغراض الزراعة بالتنقيط وإنتاج البخار 

 المستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية من محطة توليد الطاقة.

  متر مكعب لكل يوم  1000يبلغ استهالك صناعات أسمنت الفجيرة اإلجمالي للماء 

 

 إدارة المواد الخام: 

تحرص صناعات أسمنت الفجيرة على االقتصاد في عمليات استخراج المواد الخام بشكل 

استدامة الموارد الطبيعية كما تعمل بشكل مستمر على دراسة البدائل المتاحة للموارد  يضمن

للمواد الخام والوقود بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وال يضر بجودة المنتجات يعية الطب

 األسمنتية.

 

 إدارة المخلفات الصناعية: 

 تتميز صناعات أسمنت الفجيرة بتكريس كافة جهودها للوصول إلى صناعة خضراء

" صفر مخلفات" وذلك عن طريق إعادة تدوير المخلفات الصناعية واستغاللها في مختلف المجاالت 

 ذلك:ومثال على 

 

 ومخلفات األخشاب كوقود وتجنب عمليات الدفن. ةاستخدام اإلطارات المستعمل .أ

 استخدام مخلفات الفالتر والزيوت المستعملة في عمليات االحتراق كوقود بديل. .ب

مخلفات الطوب العازل الحراري المستخدم داخل األفران في أعمال  إعادة استخدام .ت

 جمالية.
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 :قتصادياألداء اال .2

 

تكرس صناعات أسمنت الفجيرة كافة الجهود العلمية والفنية والخبرات العملية نحو اإلنتاج المسؤول 

الطاقة المهدرة واالقتصاد في استهالك الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الطاقة وإعادة تدوير 

والمخلفات الصناعية الناتجة عن عملية التصنيع ومن أبرز الجهود المبذولة نحو االستدامة في هذا 

 المجال:

 

 :الطاقة الكهربائية 

 .كيلوواط لكل طن كلنكر 75 للطاقة الكهربائية مصنعاستهالك ال معدليبلغ 

ك الطاقة الكهربائية المباشرة والتي تعتمد وتسعى صناعات أسمنت الفجيرة دائما إلى التقليل من استهال 

في انتاجها على استهالك الوقود الكربوني الفحم ولذلك اعتمدت صناعات أسمنت الفجيرة أسلوب مزج الطاقة 

 الصناعة.الكهربائية وذلك عن طريق إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من غازات عوادم االحتراق في 

o مزج الطاقة: 

 

    

 

 

مزج الطاقة

محطة توليد الطاقة من الفحم الهيئة االتحادية للكهراء والماء WHR توليد الطاقة من الغازات المهدرة
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 :الطاقة الحرارية 

تعتمد صناعة األسمنت بشكل أساسي على استخدام الطاقة الحرارية في عملية احتراق 

المواد الخام إلنتاج األسمنت داخل األفران، ويعتبر الفحم هو المصدر الرئيسي االقتصادي 

لذلك  للطاقة الحرارية إال أن استخدام الفحم في عملية االحتراق ينتج عنه أضرار بيئية عديدة

حرصت صناعات أسمنت الفجيرة على البحث والتطوير في العملية الصناعية لتقليل استخدام 

 ضررا:الفحم حتى الوصول الستبداله بشكل كامل بمصادر الطاقة صديقة البيئة واألقل 

 

o  المبادرة بتوقيع اتفاقية استخدام الوقود البديل بالتعاون مع وزارة البيئة

 2022عام  RDFوالتغير المناخي وشركة االمارات للوقود البديل 

 

o  استخدام الغبار الكربوني الناتج كمخلفات عن عملية تصنيع األلمونيوم

 .ة تدويروشرككوقود بديل بالتعاون مع شركة االمارات العالمية لأللمونيوم 

 

o  إعادة استغالل مخلفات المصنع كأقمشة الفالتر واالطارات واألخشاب

 والزيوت المستهلكة كوقود بديل.

 

o مراقبة والعمل على تطوير عملية اإلنتاج لتقليل استهالك الوقود المطلوب ال

 لعملية االحتراق
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 األداء المجتمعي: .3

 

في  ويساهمتضع صناعات أسمنت الفجيرة المسؤولية المجتمعية على عاتقها مما يخدم المجتمع 

إيمانا منا بأن الفرد  وصحته،من مستوى الفرد والمجتمع ويحفظ أمنه  ويرفع وتطويرهاستدامته 

 هو اللبنة األساسية في بناء المجتمع.

 

 تجاه البيئة المحيطة مساهمات صناعات أسمنت الفجيرة: 

 من اآلثار والتقليلتحرص صناعات أسمنت الفجيرة دائما على الحفاظ على البيئة المحيطة 

الضارة للصناعة على البيئة المحيطة مما يضمن صحة وسالمة أفراد المجتمع المحيط وذلك من 

 التالية:خالل النشاطات 

 

o  تطوير الحزام األخضر وزيادة المساحات الخضراء المحيطة بالمصنع

 المحاجر للتقليل من انبعاثات الغبار.ومنطقة 

 

o  رش مواد كيميائية صديقة للبيئة على الطرق الترابية للحد من انتشار الغبار

 الناتج عن نقل المواد الخام من المحاجر إلى المصنع.

 

o  2022المساهمة ورعاية المؤتمر العالمي الحادي عشر لبيئة المدن 

 إمارة في مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وبلدية دبي بالتعاون

 الفجيرة.

 

o  المساهمة في معرض الشرق األوسط للتصنيع والتكنولوجيا بأبوظبي

2022. 
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 المجتمعتجاه  مساهمات صناعات أسمنت الفجيرة: 

 

 تجاه المجتمع المحلي وتعمل بكافةتقدر صناعات أسمنت الفجيرة مسؤوليتها 

خدمة المجتمع بما يضمن االرتقاء بالفرد والحفاظ على الموارد البشرية  مواردها في

 والكوادر الوطنية فعالة في المجتمع ومن أبرز مساهمات الشركة في استدامة المجتمع:

 

o  تدريب طلبة الجامعات في مختلف المجاالت العملية حسب تخصصاتهم الدراسية

 وتجهيزهم لسوق العمل.

 

o على المشاركة في المناسبات واالحتفاالت الوطنية المقامة في  نحث الموظفي

 مختلف المحافل المحلية.

 

o  المحلية.الدعم النقدي لمختلف المؤسسات 

 

o بإمارة  الديوان األميري حدود من خاللالدعم العيني لألفراد من ذوي الدخل الم

 الفجيرة.
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 الموظفينتجاه  مساهمات صناعات أسمنت الفجيرة: 

 

وأن  تؤمن صناعات أسمنت الفجيرة بأن الفرد هو الركيزة األساسية في بناء المجتمع

نحو مستقبل أفضل ومن االستثمار في بناء الفرد هو ما يضمن استدامة العملية االقتصادية 

هذا المنطلق تعمل صناعات أسمنت الفجيرة على تحفيز موظفيها من الجنسين على االندماج 

 خالل:ير الذات وتساهم في ذلك من في المجتمع وتطو

 

o  حث وتشجيع الموظفين على المشاركة في مختلف المحافل العلمية واالحتفاالت

 الوطنية.

 

o .توفير البرامج التدريبية للموظفين في مختلف التخصصات المهنية 

 

o مكافحة نشأة كتدريبات األمن والسالمة وتوفير الدورات التدريبية العملية داخل الم

 الحرائق.

 

o .دعم وتشجيع الموظفين ومكافأتهم على إنجازاتهم العلمية والعملية 
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 مساهمات صناعات أسمنت الفجيرة العينية والنقدية: 

 

تتنوع مساهمات صناعات أسمنت الفجيرة تجاه المجتمع والبيئة لتشمل 

استدامة الفرد والبيئة  المساهمة العينية والنقدية في مختلف المجاالت التي تدعم

 المحيط:والمجتمع 

 

o  الفجيرة بدعم  ةموحكل يميراألديوان التقوم صناعات أسمنت الفجيرة عبر

كيس أسمنت ألعمال صيانة المنازل لضمان  5000المواطنين محدودي الدخل ب 

 حياة كريمة للفرد اإلماراتي.

 

o  ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة في رعاية المؤتمر الحادي عشر لبيئة المدن

 درهم. 50,000بالفجيرة بمبلغ  2022

 

o  ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة في رعاية المعرض الدولي للموارد الطبيعية

 .درهم 30,000بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بمبلغ  2022

 

o  الفجيرة بمشاركة بلدية دبا الفجيرة في تنظيم احتفاالت ساهمت صناعات أسمنت

 درهم. 10,000اليوم الوطني الحادي والخمسين بمبلغ 

 

o  شاركت صناعات أسمنت الفجيرة في معرض الشرق األوسط للتصنيع

 درهم. 5,000بمبلغ  يفي إمارة أبو ظب 2022والتكنولوجيا 
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 المشاريع المستقبلية واالبتكارات: .5

 

 تحفيز المشاريع التي من شأنهاوى التطوير المستمر صناعات أسمنت الفجيرة دائما إلتسعى 

وتحسين جودة المنتجات والقيمة االقتصادية وفيما يلي بعض  تحقيق استدامة البيئة والموارد الطبيعية

المشاريع المستقبلية والخطوات التي ستتخذها صناعات أسمنت الفجيرة في المستقبل القريب نحو 

 :االستدامة 

 

  على استبدال ما يصل ل  2023تسعى صناعات أسمنت الفجيرة بحلول نهاية عام

وذلك بالتخطيط   RDFمن الفحم المستخدم في عملية االحتراق بالوقود البديل  40%

 .لتنفيذ مشروع يؤهل خطوط االنتاج الحالية الستخدام الوقود البديل بشكل دائم

 

  إلى عرض منتجاتها وتصديرها للهند وبدأت في اتخاذ تسعى صناعات أسمنت الفجيرة

خطوات فعلية للحصول على االعتماد من هيئة المعايرة والمقاييس الهندية لمنتجاتها 

 .وذلك في إطار زيادة األداء االقتصادي وتلبية االحتياجات الدولية للمنتجات األسمنتية

 

  تعمل صناعات أسمنت الفجيرة على تطبيق نظام إدارة المختبرات وتسعى للحصول على

والذي يضمن مطابقة مواصفات الكلنكر   ISO-17025:2017شهادة االعتماد 

 واألسمنت للمواصفات العالمية كجزء من تحسين التسويق العالمي للمنتجات.

 

  االنبعاثات البيئة عبر شبكة ستتمكن هيئة الفجيرة للبيئة من الوصول إلى قياسات

 االنترنت مما يضمن الشفافية لمشاركة األداء البيئي لعملية اإلنتاج.

 

 










