عن هذا التقرير
ﻣﺮﺣﺒًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺮاﻋﻲ ،واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ،
وﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ آﺛﺎرﻧﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ويحتوي التقرير على رؤى ثاقبة حول برامج ،وإنجازات ،وأداء المراعي فيما يتصل باالستدامة ،إذ إنه ُيكِم ل المعلومات الواردة في تقريرنا السنوي
لعام .2021

النطاق
ُيغطي هذا التقرير عملياتنا بصفتنا شركة المراعي؛ ويتضمن هذا عملياتنا التي ننجزها في دول مجلس التعاون الخليجي ،والتي تشمل المملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والكويت (ُيشار إليها باسم "المراعي") وعملياتنا في األرجنتين والواليات
المتحدة باسم "فوندمونتي" و "بيور بريدز" وعمليات التصنيع المشترك .وإلى أقصى حد ممكن ،ومع مراعاة قيود البيانات ،والحدود الموضحة
أعاله ،كما ُيغطي هذا التقرير كافة الوظائف التشغيلية ،والمؤسسية الرئيسية ،ما لم ُينص على خالف ذلك .ويتم في أقسام التقارير المخصصة
تضمين بيانات األداء الخاصة بالجوانب البيئية واالجتماعية والخاصة بالحوكمة من عملياتنا في مصر (بيتي) ،واألردن (طيبة) تحت مظلة المشروع
المشترك المتمثل في الشركة الدولية لألللبان والعصائر (.)IDJ
انظر حدود الموضوعات لمزيد من المعلومات.

ُأ

طر إعداد التقارير

تم إعداد هذا التقرير وفًق ا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير الخيار األساسي (راجع فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير
للحصول على كامل التفاصيل).
وحيثما كان مناسًب ا ،فإننا نعرض أيًض ا مساهمتنا في برنامج التحول الوطني ( )NTPالخاص برؤية المملكة العربية السعودية  ،2030وأهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة (( )SDGsانظر كامل التفاصيل ذات الصلة بـ المواءمة والمساهمة في األطر الوطنية والدولية ،التفاصيل
كاملة).

فترة إعداد التقارير

ت

تأكيد التقرير

يغطي هذا التقرير الفترة من  1يناير  2021حتى ديسمبر ،2021

لألسئلة أو التعليقات بشأن هذا التقرير واالستدامة لدى

بكل تأكيد هذا التقرير تم إعداده وفًق ا لمعيار ISAE 3000

ما لم يذكر خالف ذلك.

شركة المراعيُ ،يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني

من قبل شركة تدقيق مستقلة خارجية ،وهي شركة انترتك

التالي.sustainability@almarai.com:

السعودية المحدودةُ .Intertek Saudi Arabia Ltdيرجى
الرجوع إلى بيان التأكيد المرفق بهذا التقرير (االرتباط
التشعبي).

بيان تنبيهي
يتضمن هذا التقرير عبارات استشرافية معينة تبين الطريقة التي تعتزم بها شركة المراعي والشركات الفرعية التابعة لها إجراء أنشطتها .وتشمل هذه العبارات عادة كلمات مثل ”تنبؤ“ أو ”اعتقاد“ أو ”توقع“ أو ”تقدير“ أو ”توقعات“
أو ”اعتزام“ أو ”تخطيط“ أو ”مشروع“ أو أي تعبيرات مشابهة .وتعتمد هذه العبارات على افتراضات باستخدام المعلومات المتاحة حالًيا ،والتي تخضع لمجموعة من حاالت الشكوك وعدم اليقين التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج
الفعلية عن البيانات المتوقعة أو الضمنية .ومن ثم ،فإن أي عبارات استشرافية واردة في هذا التقرير ال تمثل وعوًدا أو ضمانات عن السلوك أو السياسة المستقبلية ،وبالتالي ال تتحمل شركة المراعي والشركات الفرعية التابعة لها
أي التزام بتحديث أية بيانات تم اإلدالء بها تحديثا علنيا .وتعتمد شركة المراعي والشركات الفرعية التابعة لها على المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر تعتقد بأنها موثوقة ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها.
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حدود الموضوعات
الموضوعات الجوهرية

الفئة

حدود الموضوعات

رعاية الموظفين
التغذية والرفاهية

اجتماعية

شركة المراعي ،المستهلكون

الصحة والسالمة

اجتماعية ،اقتصادية

شركة المراعي ،المستهلكون

كفاءة وتنوع الموظفين

اجتماعية

المراعي

االستثمار المجتمعي

اجتماعية

شركة المراعي ،المستهلكون

حماية البيئة
إدارة المياه

بيئية ،اقتصادية

المراعي

االبتكار في التغليف

بيئية ،اقتصادية

المراعي

تغّير المناخ

مشاكل بيئية

المراعي

إدارة المخلفات

بيئية ،اقتصادية

المراعي

الزراعة المستدامة

بيئية ،اجتماعية ،اقتصادية

المراعي

تطوير منتجات آمنة
الجودة وسالمة األغذية

الحوكمة

شركة المراعي ،المستهلكون ،الموردون

رعاية الحيوان

اجتماعية

المراعي

الممارسات األخالقية في توريد المواد

بيئية ،اجتماعية ،اقتصادية

شركة المراعي ،الموردون
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