
 
  
 

زيادة االستثمار في مشاريع المباني الخضراء  تدعو إلى شركة اتحاد المقاولين  
 

 " مشاريعزيادة استثماراتها في  علىشركات المقاوالت الصاعدة  تحثاتحاد المقاولين" شركة 

  المباني الخضراء الكبرى في جميع أنحاء العالم

 أحدث تقارير االستدامة التي  اتحاد المقاولين شركة هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تنشر فيه

 مشروع حول العالم. 1000واستكمال أكثر من  مليارات دوالر 5ات عالمية بقيمة تشير إلى إيراد

  مشروع مباني خضراء موافق عليه في الوقت الحالي او تم  15تقرير الشركة يشير إلى وجود

 استكماله وغالبيتها مشاريع كبرى 

  في بصمتها الكربونية، مع إعادة استخدام أو إعادة  %10التقرير يفيد بانخفاض بنسبة تقارب

 من نفايات البناء %42تدوير 

  من برامج المسؤولية االجتماعية للشركات تدعم  120لي شركة اتحاد المقاولين" حوا"أنجزت

 منظمة مساعدات دولية  100أكثر من 

 

إلى ضرورة التوسع في ن اتحاد المقاولي شركةدعت  :2018 اكتوبر  17،اإلمارات العربية المتحدة

 . والتشييدفي قطاع البناء  االستثمار في مشاريع المباني الخضراء الكبرى

  

غيرها من شركات ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والتشييداتحاد المقاولين،  شركة كما حثت

 فيالمقاوالت على زيادة استثماراتها في مشاريع المباني الخضراء الكبرى في جميع أنحاء العالم 

  . القادمةالسنوات 

 

عن كشفت فيه  حيثعن االستدامة،  تقريرأحدث فيه الشركة  أصدرتوتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي 

إلى تم إنجازه في جميع أنحاء العالم،  مشروع 1000، وأكثر من مليارات دوالر 5ات عالمية بقيمة إيراد

 .شخص 000182, تصل إلىوقوى عاملة  دولة 38في جانب عملياتها التي تنتشر 

 

شركة اتحاد المقاولين"، سامر خوري: "هناك "في  والتشييدوفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الهندسة 

حاجة ملحة إلنشاء المزيد من مشاريع البناء الخضراء على المستوى الدولي. وفي الوقت الحالي، نقوم 

 ونسعى للحصول على شهادات تصديق." مشاريع كبرى  ةبإدارة تسع

 

التزامنا على مستوى الشركة في المباني  من خالل رائعة نتائج لقد حققناوأضاف خوري بالقول: "

مبنى في قطر إلى االستعماالت متعددة رياضية قاعة  من بينهاالخضراء في عدد من المشاريع الضخمة 

وسيتي سنتر ألماظة في مصر، ومشاريع كبرى في دولة مطار أبوظبي الدولي، وأوبرا غراند في دبي، 

 ." ، وكازاخستان وفلسطينقطراإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، و

 

وأردف قائالً: "تلعب شركات البناء دوراً هاماً في تعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل للمجتمع. 

سنشهد مشاريع ضخمة في مجال المباني الخضراء كاستثمار حيوي على  وبالنسبة للمستقبل القريب، فإننا

مع أجندة االستدامة العالمية وافقة لديها مت االستدامة أولويات ن تكون أإلى مستوى العالم. تحتاج الشركات 

اد باستخدام الطاقة والموارد بكفاءة، والتقليل من االنبعاثات، وحماية التنوع البيولوجي واستخدام المو

 المستدامة والطاقة المتجددة." 
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واستكمل خوري حديثه بالقول: "إن الخيارات التي نتخذها اآلن، وفي المستقبل القريب، ستضمن وجود 

اقتصادات مزدهرة، ومجتمعات شاملة وبيئة طبيعية مستدامة. ونحن فخورون بجهودنا وعملنا لتعزيز 

صارمة وتقارير شفافة االستدامة من خالل التقليل إلى الحد األدنى من التأثيرات البيئية، واتباع مقاييس 

 عن التأثير البيئي."  

 

، يسلط 2017و 2016"إن تقريرنا األخير عن االستدامة الذي تم إطالقه هذا الشهر، والذي يغطي عامي 

مل آمنة ومحفزة، وإنجاز األعمال على تركيزنا على تحسين حوكمة الشركات، وخلق بيئة عاً الضوء أيض

 " حقوق اإلنسان وبناء شراكات طويلة األمد.، واحترام وفقاً لألسس األخالقية

 

من الناحية االقتصادية هي مسألة هامة للغاية بالنسبة لنا  االستدامةواختتم خوري بالقول: "إن 

واالجتماعية، لذلك نشعر بإحساس متزايد بالمسؤولية ونريد ضمان أن شركات البناء األخرى تتبع نفس 

 النهج." 

 

أهداف االستدامة واستراتيجيتها مع أهداف التنمية ان تتوافق على شركة اتحاد المقاولين" "تعمل و

تعتبر الشركة من أقوى المدافعين عن أجندة كما (. SDGsالتابعة لألمم المتحدة ) 17المستدامة الـ 

 االستدامة العالمية.

 

االقتصاد التنمية المستدامة وهي: لى ركائز" عيناالستدامة لشركة "اتحاد المقاولستراتيجية اوترتكز 

والبيئة والمجتمع، وتشمل بذل جهد متواصل لضمان أخالقيات العمل، ومكافحة الفساد، وسياسات مكافحة 

 الرشوة والنمو المستدام في كافة عملياتها.  

 

 .هنابالنقر  "اتحاد المقاولين"يمكن االطالع على أحدث تقرير االستدامة لشركة 

 

شركة اتحاد المقاولين"، يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني: "لمزيد من المعلومات حول 

www.ccc.net . 

 -انتهى-
 

 حول شركة "اتحاد المقاولين"

وتعمل في جميع أنحاء  1952شركة اتحاد المقاولين هي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والتشييد. تأسست في عام 

ً عام 65على مدار أكثر من ، وقد نفذت شركة اتحاد المقاولين العالم عمليات ادارة  المشروعات وقدمت خدمات الهندسة  ا

ألف شخص  182مشروًعا على الصعيد الدولي، ويعمل بها نحو  56والمشتريات والتشييد للصناعة، وتشارك حاليًا  في 

 على مستوى العالم.

 

ة الدول المستقلة، وأفريقيا تمتد عمليات البناء والتشييد التي تقوم بها شركة اتحاد المقاولين حول العالم بما في ذلك رابط

وأستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي )البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات 

العربية المتحدة(، وذلك باإلضافة إلى دول أخرى في منطقة الشرق األوسط. ويتضمن شركاء شركة اتحاد المقاولين عدد 

و  Bechtelندسة والبناء والتشييد شهرة على مستوى العالم بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  من أكثر شركات اله

Fluor  وKBR  وABB  وChiyoda  وJGC  وLinde  وTecnicas Reunidas  وThyssen Krupp  و

Hochtief  وTechnip  وSaipem. 

 

ومشروع مترو الرياض، وذلك  مطار أبو ظبي الدولي،نى مب مول دبي، ووعات الضخمة التي نفذتها الشركة وتشمل المشر

على األبراج السكنية والفنادق ومحطات الطاقة ومحطات وشبكات معالجة المياه المياة  والصرف الصحي والطرق عالوة 

ادرة والجسور والمنشآت الصناعية ووحدات المعالجة وخطوط األنابيب حول العالم. وتساهم شركة اتحاد المقاولين في مب

الشراكة من أجل مكافحة الفساد التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي، وذلك جنبًا إلى جنب مع التزامها باالتفاقية العالمية 
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مجاالت في جميع  لضمان أخالقيات العمل، وسياسات مكافحة الرشوة وتحقيق النمو المستدامتحت مظلة األمم المتحدة، 

 عملياتها.
 

 لمزيد من المعلومات أو إجراء مقابالت، يرجى التواصل مع: 
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