
 IWC SCHAFFHAUSEN تنشر دار 
 تقرير االستدامة لعام 2022 

 وتقدم مستشارة جديدة للمشاريع البيئية والمجتمعية، 
جيزيل بوندشين

التقرير  بها. يتضمن  الخاص  تقرير االستدامة  الرابعة من  النسخة  اليوم   IWC Schaffhausen دار  2022 – أصدرت  يوليو   Schaffhausen, 26 دار 
التقدم  إلى تحديد  IWC. باإلضافة  المعينة حديًثا في دار  البيئية والمجتمعية  المشاريع  البيئة وعارضة األزياء جيزيل بوندشين، مستشارة  مقدمة من قبل ناشطة 
للشركة  الطموحة  الطريق  خارطة  إلى  التقرير  يتطلع   ،2022 لعام  االستدامة  أهداف  تحقيق  نحو  الفاخرة  للساعات  المصنعة  السويسرية  الشركة  أحرزته  الذي 

الزمن«. تتحدى  الجديد »هندسة  التوجيهي  وهدفها  للمستقبل 

هدف مشترك: الشراكة مع جيزيل بوندشين

ترحب دار IWC بناشطة البيئة وعارضة األزياء جيزيل بوندشين كأول 
مستشارة للمشاريع البيئية والمجتمعية للعالمة التجارية. فمنذ عام 2009، 
للبيئة، حيث  المتحدة  األمم  لبرنامج  الحسنة  للنوايا  كسفيرة  جيزيل  عملت 
شاركت في القضايا التي تدافع عن التنوع البيولوجي والحياة البرية. وقد تم 
أنجلوس  لوس  في  كاليفورنيا  وجامعة  هارفارد  جامعة  قبل  من  تكريمها 

اللتزامها الطويل األمد بالقضايا البيئية.

األخير، حددت  لتقريرها  النسبية  األهمية  تحليل   IWC دار  أجرت  عندما 
التنوع البيولوجي والمجتمعات كمجالين حاسمين لتسريع جهودها. ستوظف 
مشاريع  في  الكوكب  بحماية  وشغفها  القضايا  هذه  مع  خبرتها  جيزيل 
المصنعة  السويسرية  الشركة  ستدعم  أنها  كما   .IWC دار  في  االستدامة 
للساعات الفاخرة التي تحدد المبادرات التي يجب العمل عليها في المستقبل.

متحمسة  »أنا   :IWC دار  مع  الشراكة  على  تعليًقا  جيزيل،  وأوضحت 
للشراكة مع دار IWC في هدفنا المشترك المتمثل في حماية كوكبنا. لقد 
للقيام  مسؤولية  لدينا  أن  إدراكنا  مع  االستدامة  مجال  في  رحالتنا  بدأت 
بالمزيد. يمكننا استخدام أصواتنا وتأثيرنا إلحداث تأثير إيجابي على البيئة 
والمجتمع. فأنا أتطلع إلى العمل مع دار IWC للمساعدة في ترك مستقبل 

أفضل لألجيال القادمة«

لجنة  ورئيس  للتسويق  التنفيذي  الرئيس  جسيل،  فرانزيسكا  وأضافت 
إلينا  جيزيل  انضمام  »مع   :IWC Schaffhausen دار  في  االستدامة 
حقيقي  تغيير  إحداث  على  وتصميمنا  هدفنا  يشاركنا  لدينا شخص  سيكون 
على البيئة والمجتمع. فيشرفنا أن نتعاون معها ونحن نواصل رحلتنا في 
مجال االستدامة. نحن نلتزم دائًما في دار IWC بأعلى المعايير عندما يتعلق 
القادمة. ستساعد  األجيال  أجل  العالم من  للحفاظ على  دورنا  بلعب  األمر 
للتأثير  لنا  آفاق جديدة  فتح  العالمي على  خبرة جيزيل وتفانيها وانتشارها 

بشكل إيجابي على البيئة والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.«

 2022  التقدم المحرز في تحقيق أهداف االستدامة لعام 
IWC التي وضعتها دار 

بدأت دار IWC رحلتها في مجال االستدامة منذ أكثر من عقد، وتساعد الدقة 
جهود  دفع  على  الساعات  صناعة  في  تدخل  التي  والمثابرة  والشغف 
بشكل  IWC مستدامة  دار  تنتجها  التي  فالساعات  بها.  الخاصة  االستدامة 
وضعت   ،2020 عام  في  القادم.  الجيل  عبر  وتتوارث  ثمينة  افتراضي، 
الشركة تسعة أهداف لتحقيقها بحلول عام 2022. وعلى الرغم من تفشي 
أهدافهم وقطعوا أشواًطا كبيرة في  العديد من  أنهم قد حققوا  الجائحة، إال 

أهداف أخرى. 

لسلسلة  المسؤول  المجوهرات  مجلس  شهادة  على  حاصلة  •  وهي 
حيازة مكونات الساعة: وهو معيار طوعي يقر أن الذهب والبالتين 
أثرهما  اقتفاء  يمكن  بهم  الخاصة  التوريد  سلسلة  في  المستخدمين 

ومن مصادر مسؤولة؛
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•  تحولت إلى شراء الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ على مستوى العالم؛
متميز  )مكان   Great Place to Work® شهادة  على  •  الحفاظ 

للعمل(؛
•  الحصول على شهادة المساواة في الراتب في سويسرا؛

•  تطوير وتجربة مخطط لألحداث المستدامة؛
•  تطوير وتنفيذ استراتيجية أكثر استدامة لتكنولوجيا المعلومات، مع 

التركيز على المعدات واألجهزة.

تعتبر دار IWC على الطريق الصحيح لتحقيق ما يلي بحلول نهاية عام 2022:

من  المعتمدة  الحرجية  المنتجات  شراء  من  التدريجي  •  التخلص 
مجلس اإلشراف على الغابات (FSC) )مثل الورق والورق المقوى 

والخشب واألثاث(؛
•  مضاعفة ساعات التطوع السنوية للشركات في دار IWC مقارنة 

بما تم تحقيقة في عام 2020؛
•  مضاعفة عدد النساء في المناصب اإلدارية مقارنة بما تم تحقيقه في 

عام 2017.

:IWC في التطورات الرئيسية األخرى منذ عام 2020، بدار

هذه  تنتفع   :2021 عام  في   TimberTex™ سوارات  •  ُطرحت 
األساور التي تم انتاجها في إيطاليا بنسبة 80٪ من األلياف النباتية 

التي يتم الحصول عليها بشكل مستدام من الغابات األوروبية؛
•  التخلص من المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد في مقارها 

ومتاجرها؛ و
•  واصلت شراكتها مع منظمات في جميع أنحاء العالم، مثل منظمة 
عجلة  لدفع  الطفولة،  وإنقاذ  الخير  أجل  من  الرياضية  لوريوس 

التغيير المجتمعي.

وتعليًقا على التقدم الذي أحرزته الشركة على مدى العامين الماضيين منذ 
المضي  »نواصل  جسيل:  فرانزيسكا  أوضحت  األخير،  االستدامة  تقرير 
قدًما في رحلتنا نحو االستدامة، ونتساءل دائًما عن المزيد حول ما يمكننا 
المجتمعي  والتأثير  الطاقة  واستخدام  المادي  االبتكار  مجال  في  به  القيام 
لنكون أكثر استدامة. نحن نتفهم تماًما مسؤوليتنا في الحد من تأثيرنا على 
البيئة، والعمل من أجل مجتمع أكثر إنصاًفا وإظهار أن الرفاهية ال تعني 

بالضرورة اإلفراط. وال تكون مفرطة.« 

™MIRATEX، وهي بديل نباتي مبتكر للجلود نقدم لك مادة 

 IWC الورقية في عام 2021، يُسر دار TimberTex™ بعد طرح سوارات
من  األولى  وهي  الثورية،   MiraTex™ سوارات  إطالق  عن  باإلعالن 
 نوعها في السوق. سوارات ™MiraTex الُمقدمة من دار IWC مصنوعة 

من ®MIRUM، وهي مادة دائرية حيوية خالية من البالستيك تلبي معايير 
دار IWC الصارمة للمتانة والمرونة والجمال الفني.

 MiraTex™ تصميم  تم  والنسيج،  المعجزة  بين  تجمع  اقترانية  لفظة  إنها 
وهي   ،Natural Fiber Welding (NFW) شركة  مع  الوثيق  بالتعاون 

شركة ابتكار للمواد. 

تتألف مادة ®MIRUM من النباتات والمعادن بما في ذلك المطاط الطبيعي 
المعتمد من مجلس اإلشراف على الغابات FSC، والحشوات بما في ذلك 
مسحوق الفلين والملونات المعدنية، وال تحتوي مادة®MIRUM الُمقدمة من 
عملية  على  القضاء  بالستيك.  أو  بتروكيماويات  أي  على   NFW شركة 
اإلنتاج  في  بكثير  أقل  بشكل  الموارد  تستخدم   MIRUM® فمادة  الدباغة، 
كربونية  بصمة  يمنحها  مما  واالصطناعية،  الحيوانية  بالجلود  مقارنة 

منخفضة. مادة ®MIRUM قابلة إلعادة التدوير بنسبة %100 ودائرية.

 IWC الُمقدمة من دار MiraTex™ ولمزيد من المعلومات حول سوارات
يرجى الرجوع إلى معلومات ™MiraTex األساسية: ابتكار مستدام ودائري.

 هدف جديد: 
»هندسة تتحدى الزمن«

يعد تقرير االستدامة لعام 2022 الصادر عن دار IWC جزًءا من جهود 
تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  بشأن  تماًما  واضحة  لتكون  المستمرة  الشركة 

أهداف االستدامة الخاصة بها.

هنا:   2022 لعام   IWC بدار  الخاص  االستدامة  تقرير   راجع 
https://www.iwc.com/en/company/sustainability-at-iwc.html

»االستدامة تتخلل أعمالنا بالكامل - في جميع األقسام وعلى جميع المستويات. 
إنها تدفعنا إلى التفكير بشكل أكثر ذكاء واالبتكار واالستفادة من الفرص التي 
التزامنا  هذا  االستدامة  تقرير  يوضح  مسؤولية.  أكثر  شركة  كوننا  يخلقها 
بالشفافية واالستدامة. بشكل غير قابل لالعتذار ودون استثناءات«، يوضح 

.IWC Schaffhausen كريس جرينجر هير، الرئيس التنفيذي لشركة

ولزيادة الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة بانتظام في رحلتهم، أعلنت دار 
IWC عن إيقاع سنوي بداًل من نصف سنوي للتقرير. تقدم نسخة هذا العام 
تحديًثا حول رحلة االستدامة المستمرة التي تقوم بها دار IWC، استناًدا إلى 
الشفافية  ركائز  تدعمها  والتي  الزمن«،  تتحدى  »هندسة  جديد،  هدف 

والمسؤولية والتعميم.
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 الشفافية 
هندسة تتحدى التصميم

تكشف هذه الركيزة عن إيمان دار IWC بأن الحوار المفتوح والصادق مع 
جميع أصحاب المصلحة يُمكن الشركة من معرفة أين يقفون، وأين يمكنهم 
التطور وكذلك عن األهداف التي يحتاجون إلى تحديدها لمواصلة رحلتهم. 
الشركات  مع  والشراكات  السنوية،  التقارير  بتقديم  التزامها  ذلك  ويدعم 

والجمعيات ذات المصداقية، وااللتزام بالمعايير الدولية المعترف بها.

 التعميم 
هندسة تتحدى الدقة  

تكشف هذه الركيزة عن طول عمر ساعات دار IWC، الخالدة في التصميم 
والوظيفة والتي تتوارثها األجيال. تحافظ دار IWC على كل ساعة مصنوعة 
ذلك  ويؤكد  بارتدائها.  يستمتع  ما  أن شخصا  Schaffhausen طالما  في 
التزامها بصيانة ساعاتها مدى الحياة حتى بالنسبة للقطع القديمة، واستخدام 

الفوالذ والذهب المعاد تدويرهما، وإعادة استخدام منتجاتها وتغليفها.

 المسؤولية 
هندسة تتحدى االستدامة

يعد  بطبيعته.  أبدي  منتًجا  تخلق   IWC دار  أن  الركيزة حقيقة  هذه  تعكس 
لتجاوز  لهم  الملهم  هو  المسؤولية  من  ممكن  قدر  بأكبر  ساعاتهم  تصنيع 
األهداف األكثر طموًحا والسعي إلى تحقيقها. ويستند ذلك إلى التزام الشركة 
بالمصادر التي يمكن تتبعها، والحد من البصمة الكربونية، واالستثمار في 

مشاريع التنوع البيولوجي.

وأخيًرا، أصبح التقرير اآلن أبسط وأكثر جاذبية، وهو ما يمثل خروًجا عن 
المألوف في الوثيقة السابقة المكونة من 60 صفحة إلى مجلة سهلة القراءة. 
يستخدم التقرير رواية القصص باإلضافة إلى لغة واضحة ومباشرة لدعوة 
القراء إلى رحلة االستدامة في دار IWC. تم إعداد تقرير االستدامة الخاص 
*.(GRI) باإلشارة إلى معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير IWC بدار

تقرير  في  أنشطتها  وأحدث  وهدفها   IWC دار  رؤية  عن  المزيد  اقرأ 
https://www.iwc.com/en/company/ هنا:   2022 االستدامة 

sustainability-at-iwc.html

 جيزيل بوندشين: 
صناعة االهتمام 

طوال مسيرتها المهنية التي استمرت 27 عاًما، تم تصوير بوندشن من قبل 
مصورين أسطوريين وسارت على مدارج دور األزياء األكثر شهرة في 
العالم. لقد كانت وجه حمالت عالمية ال حصر لها وزينت أغلفة أكثر من 
1200 مجلة حول العالم، بما في ذلك تايم وفوربس ورولينج ستون، وأهم 
مجالت الموضة Vogue و V و W و ELLE و Harper's Bazaar، من 

بين العديد من المجالت األخرى.

وهي مؤلفة كتاب نيويورك تايمز األكثر مبيًعا، دروس: طريقي إلى حياة 
ذات مغزى، حيث تشارك القصص الشخصية والرؤى التي ساعدتها على 

عيش حياة أكثر وعًيا وبهجة.

تشتهر جيزيل بالتزامها الشغوف باالستدامة والحفاظ على البيئة. مع انتشار 
عالمي فريد من نوعه، تستخدم بوندشين نفوذها لجذب االنتباه إلى كوكبنا 
وكيف يمكن للمجتمع أن يعمل بشكل جماعي لحمايته. وقد شغلت منصب 
سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة منذ عام 2009. وقد تم 
أنجلوس  لوس  في  كاليفورنيا  وجامعة  هارفارد  جامعة  قبل  من  تكريمها 
اللتزامها الطويل األمد بالقضايا البيئية وحصلت أيًضا على جائزة جرين 

ألفضل المشاهير الدوليين من قبل جوائز جرين.

القضايا  عن  هائلة  مدافعة  تجعلها  وشغفها  وتفانيها  بوندشين  احترافية  إن 
البيئية واالجتماعية. 

*نبذة عن المبادرة العالمية إلعداد التقارير

توفر المبادرة العالمية إلعداد التقارير (GRI) اإلطار األكثر استخداًما في 
العالم إلعداد تقارير االستدامة. وهو يوفر شكاًل منظًما لتبادل المعلومات 
بشكل متماسك وشامل حول القضايا المادية ومقاييس األداء وإدارة القضايا 

المتعلقة باالستدامة.
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التنزيالت

press.iwc.com يمكن تنزيل الصور مجاًنا من الموقع

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة

press-iwc@iwc.com البريد اإللكتروني 
press.iwc.com موقع اإلنترنت 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

iwc.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/IWCWatches فيسبوك 

youtube.com/iwcwatches يوتيوب 
twitter.com/iwc تويتر 

linkedin.com/company/ لينكدإن 
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia إنستجرام 
pinterest.com/iwcwatches بنتريست 

دار أي دبليو سي شافهاوزن

دار أي دبليو سي شافهاوزن شركة رائدة في صناعة الساعات السويسرية 
من  الشرقي  الشمالي  بالجزء  شافهاوزن  في  مقرها  يقع  والتي  الفاخرة 
الساعات  إلى  األنيقة  الساعات  من  كاماًل  قطاًعا  الدار  وتُغطي  سويسرا. 
الرياضية بفضل مجموعاتها المتمثلة في ساعات Portugieser وساعات 
Pilot. تشتهر دار أي دبليو سي، التي تأسست عام 1868 على يِد صانع 
بالنهج  جونز،  أريوستو  فلورنتين  البارع  األمريكي  والمهندس  الساعات 
أفضل مستويات  بين  الساعات، والذي يجمع  الفريد في صناعة  الهندسي 

الِحَرفية البشرية واإلبداع مع أحدث التقنيات والمعالجات.

150 عاًما من تاريخها، ُعرف عن دار أي دبليو  وعلى مدى أكثر من 
الوظيفية  واآلليات  االحترافية  القياس  ساعات  على صناعة  قدرتها  سي 
بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات،  الكرونوغرافات  خاصًة  المعقدة، 
والمتانة وسهولة االستخدام من ِقبل العمالء. تُعد دار أي دبليو سي اليوم 
تصنيع  في  متخصصة  وهي  والسيراميك،  التيتانيوم  استخدام  في  رائدة 
مثل  متطورة  مواد  من  المصنوعة  للغاية  الهندسية  الفنية  الساعات  علب 

التيتانيوم. وألومنيوم  السيراتانيوم® 

تنتقي دار أي دبليو سي الرائدة في صناعة الساعات االخرة المستدامة المواد 
البيئة. وإلى جانب ركائز  تأثيرها على  لتقليل  إجراءات  بمسؤولية وتتخذ 
الشفافية ومدى التداول والمسؤولية، فإن الدار تصنع ساعات ُصممت لتستمر 
ألجيال قادمة وتُواظب على تحسين كل عنصر من عناصر كيفية صناعة 
منتجاتها وتوزيعها وصيانتها بطريقٍة تتسم بأكبر قدر من المسؤولية. تُجري 
لدعم  عالمًيا  تعمل  التي  المنظمات  مع  أيًضا  دبليو سي شراكات  أي  دار 

األطفال والشباب.
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