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FOREWORD

The Pearl Initiative is pleased to present the student-

Students in attendance at the Business Pledge

I would also like to thank all the students who have

authored case studies of our Business Pledge sessions.

Sessions

studies

attended these sessions for their commitment to their

documenting the initiatives that are implemented by

own development and that of the wider Gulf Region.

The Business Pledge is an initiative that was launched

the organisations of the Signatories – the objective

The case studies that have been produced by the

at the United Nations Global Compact Regional

being to build a body of data highlighting good

students are a testament to their dedication and

Forum, issuing a call to senior business leaders in the

practices.

passion for the subject, and we certainly wish them

Gulf Region to promote and create tangible initiatives

Between November 2017 and December 2018,

well in all their future endeavours.

that promote ethical, responsible and sustainable

the Pearl Initiative organised 12 Business Pledge

business conduct.

sessions.This report comprises the top student-

I would also like take this opportunity to thank our

authored case studies highlighting initiatives from

partners who are instrumental in demonstrating their

the organisations that the Signatories represent.

leadership and support with respect to contributing

We wish to create a movement to promote actionable

are

invited

to

author

case

initiatives that contribute to the long-term sustainability
of the Gulf Region’s Private Sector.

to the mission of the Pearl Initiative, while also
The initiative serves as a valuable tool in sharing

making their own contributions towards promoting a

and promoting insights on business practices

corporate culture of accountability and transparency

We invite business leaders to sign the pledge to call

that promote inclusion and integrity, as well as

in the Gulf Region’s Private Sector.

attention to the importance of ethical business conduct,

broader ethical business conduct among the wider

and to reaffirm their own commitment to taking positive

business community and more specifically with

Finally, I would like to extend further thanks to

action in support of these principles.

future business leaders. Learning first-hand from

PepsiCo as programme collaborators – without them,

Senior Executives about the concrete actions being

our work on the programme would not have been

To highlight the efforts of signatories, we organise

taken by organisations in the region supplements

possible.

Business Pledge sessions led by the Signatories,

the academic learning of students with practical

bringing them together with university and higher

insights from the business world.

college students. These sessions provide a platform for
Signatories to make a public commitment to adhering

I would like to extend my gratitude to both the

to and implementing principles of ethical and

executives and the organisations that have partaken

responsible business conduct, while also providing

in this initiative for their generosity in their time and

them the opportunity to showcase actions within their

openness in sharing their insights and inspiring

own organisations that demonstrate their commitment

students and businesses across the Gulf Region.

to conducting business in a sustainable manner in line

We want to create a
movement to promote
actionable initiatives that
contribute to the long-term
sustainability of the Gulf
Region’s Private Sector.

with good corporate governance practices.
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ABOUT THE BUSINESS PLEDGE
The Business Pledge was launched on 27th October 2016 at the Pearl Initiative and United Nations Global Compact Regional
Forum titled 'Sustainability in Action: Business and the Sustainable Development Goals’. The objective of the Business Pledge is
to invite senior business leaders from the Private Sector to make public, voluntary commitments towards promoting responsible
and sustainable business in line with good corporate governance practices across the Gulf Region.
The intention is to promote actions in business that are aligned with one of the four areas of sustainable growth as embedded
in good corporate governance practices:

TESTIMONIALS
The session enabled me to understand not only the importance of sustainability,
but also how large companies contribute to the overall development of the world.
The case study provided by the Pearl Initiative helped me by providing direction
to my flow of thoughts and voicing my understanding of the initiatives.
- Aakriti Jha, The American University of Sharjah

Setting
Targets for
Sustainable &
Responsible
Growth

A More
Inclusive
Workplace

Commitment to these pillars by virtue of signing the Business
Pledge has proven to be an invaluable tool in promoting
sustainable business practices, while also providing a
platform for organisations to showcase their existing
initiatives in line with these pillars.
The Business Pledge sessions provide an ideal launchpad to
share these initiatives and inspire other organisations in the
region to take action.
To achieve the objectives of the Business Pledge, namely
the implementation of initiatives to promote responsible and
sustainable business growth in the Gulf Region, the Pearl
Initiative seeks to:
Identify corporate best practices and showcase best
practices amongst Gulf business leaders,
• Demonstrate the concrete link between corporate
governance and sustainable growth,
• Promote best practices amongst Gulf business leaders,
• Inspire, engage and encourage students to learn about
the importance of sustainable growth and the role of
the private sector in contributing to this sustainable
growth and engage business leaders and students to
come together
•

WHAT’S IN IT FOR BUSINESSES?
In order to be competitive, balance stakeholder interests,
attract and retain customers and employees, businesses need
to behave responsibly, ethically, and in line with best practice
norms and standards. By signing the Business Pledge, and
highlighting a commitment to a specific pillar, organisations
can demonstrate and promote what their company is doing
in terms of promoting sustainable business practices.
As a signatory to the pledge, organisations will be joining a
group of regional leaders: forward-thinking, change-makers
who believe that business has a greater role to play for the
greater good.

8

Promoting
Integrity

Collaboration
&
Partnerships

I personally was able to gain a great deal of knowledge and insight
about the practices of 'Corporate Wellness' as well as the importance
of institutionalising wellness programs as a core part of the employee
engagement strategy. I would like to show gratitude for this opportunity
and hope to take part in more collaborative sessions like this in the future.
- Antara Das, Amity University

WHY A PLEDGE?
At the Pearl Initiative we are all about action. Through this
pledge we want to create a movement of companies and
organisations all working together to deliver actionable
initiatives that contribute to advancing the business
environment in the Gulf Region’s Private Sector. We want
to create a regional movement where business acts as an
agent of change and a force for good. Through dedicated
‘Pledges’, senior business leaders will be encouraged to
forge tangible commitments and create actionable initiatives
to address specific challenges faced by the Private Sector in
the region.

The Business Pledge workshop was interesting as it allowed the attendees to
participate in the discussion about the sustainability goals. In this workshop I
learned about the initiatives that the organisation has established, the ways
followed to implement the initiative, and the impacts it had on the organisation.
- Eman Arafeh, The American University of Sharjah

WHAT HAPPENS TO THE ACTIONS AND
COMMITMENTS?
The Pearl Initiative seeks to disseminate the initiatives and
actions being implemented by the Pledge signatories to the
wider community in the Gulf Region. We also want to build
a body of data that highlights the best practice initiatives
being implemented across the Gulf Region through the
student-authored case studies as featured on our website and
communicated through our communication channels.
The signatories and their initiatives are also showcased in
this report.
To date, over 180 individuals representing over 100 leading
organisations from across the Gulf Region have signed the
Business Pledge and affirmed their commitment towards the
principles of the pledge.

WANT TO KNOW MORE?
We would be happy to hear about your commitment to
sustainable business conduct and see how we can support
you and highlight your work. Please feel free to contact us at
enquiries@pearlinitiative.org.
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The session highlighted multiple sustainability initiatives which focused on reducing
waste directed to landfills, renewable energy, and the importance of waste
management. As an active member of society, being aware and learning about
the measures taken for the benefit of my environment and its effects is of utmost
importance to me. The knowledge gained helped me learn about the importance of the effect
of one small act towards sustainability. It helps me as an individual to strongly advocate for
sustainability within my community.
- Zara Khan, The American University of Sharjah

Writing the case study has completely changed my perspective on sustainability.
GPIC's triple bottom line approach has proven to me that the neoclassical view
of profit maximisation being the paramount goal of a business need not be the
case. Sustainability can not only be measured just like profitability but it can
allow businesses to achieve steady and sustainable growth in the long run.
- Salek Akbar, Ahlia University
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EXECUTIVE SUMMARY

OVERVIEW OF THE CASE STUDIES
This report consists of 10 student authored case studies that shed light on the 4 pillars
of the Business Pledge, and showcases the strides businesses are taking towards
embedding sustainable practices within the core of their operations and across the
wider community.
ORGANISATION

CASE STUDY

STUDENT NAME

UNIVERSITY

BEE’AH

Setting Targets for Sustainable
and Responsible Growth

Zara Khan

American University
of Sharjah

CHALHOUB GROUP

A More Inclusive Workplace

Iman Arafeh

American University
of Sharjah

Rhea Das

American University
of Sharjah

Setting Targets for Sustainable
and Responsible Growth

Murtaza Yusuf

American University
of Sharjah

GPIC

Setting Targets for Sustainable
and Responsible Growth

Salek Muyeen Akbar

Ahlia University

GULFTAINER

Setting Targets for Sustainable
and Responsible Growth

Antara Das

Amity University

KPMG BAHRAIN

Setting Targets for Sustainable
and Responsible Growth

Salek Muyeen Akbar

Ahlia University

NESMA HOLDING

A More Inclusive Workplace

Faiza Arshad

Effat University

PEPSICO

Setting Targets for Sustainable
and Responsible Growth

Aakriti Jha

American University
of Sharjah

DANA GAS

Collaboration and Partnerships

EMIRATES NBD

PINSENT MASONS
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A More Inclusive Workplace

Antara Das

Amity University
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CASE STUDY 1: Bee’ah Setting Targets for Sustainable and
Responsible Growth
With an ever-growing demand on the Earth’s exhausted natural
resources as well as the pressure on Earth, taking measures towards
recycling and the diversion of waste has become more vital than
ever. This case study highlights the strides Bee’ah has taken towards
achieving its ‘zero waste to landfill’ goal, which aims to divert
all waste away from landfills while also converting it into usable
resources through various methods.

CASE STUDY 2: Chalhoub Group A More Inclusive Workplace
Chalhoub Group is practicing sustainability by striving to create a
more inclusive workplace where people from different religions, ages
and genders work together, contributing equally to the organisation.
In the words of Chalhoub, “Chalhoub Group wants to make diversity
and inclusion its way of life”.

CASE STUDY 3: Dana Gas Collaboration and Partnerships
This case study revolves around the positive impact of the work
of Dana Gas in relation to its collaborations, engagements and
initiatives with the youth, governments, civil society organisations
and businesses in the areas in which they operate. These initiatives
are carried out as a means to giving back to the community while
also contributing to the organisation’s growth and success.

CASE STUDY 4: Emirates NBD Setting Targets for Sustainable and
Responsible Growth
As part of its CSR initiative, Emirates NBD has introduced a Creating
Shared Value (CSV) model of giving, wherein it tries to create value
for all its stakeholders with the simple thought that what you do
comes back to you. It has narrowed its focus down to helping people
with disabilities, financial literacy, women's empowerment, and the
health and wellness of its people and the broader community. All
these initiatives are intended to support Emirates NBD in becoming
a good corporate citizen in its hometown as well as other places of
operation.

CASE STUDY 5: GPIC Setting Targets for Sustainable and
Responsible Growth
This case study details how GPIC uses a three-pillar strategy in
line with the SDGs across its operations to ensure sustainability and
cohesiveness. This approach is underscored by GPIC's commitment
to social responsibility through ambitious target achievements, a
drive to outdo previous outcomes and promote social, environmental,
and work-related safety measures within the organisation.
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CASE STUDY 6: Gulftainer Setting Targets for Sustainable and
Responsible Growth
Positive Pulse is an initiative initiated by Gulftainer as part of its
corporate wellness programme in which it seeks to enhance
employee engagement through promoting a healthy lifestyle. Instead
of using a one-size-fits-all approach to health and mental well-being,
the initiative has been built to suit the individual preferences and
needs of each employee.

CASE STUDY 7: KPMG Bahrain Setting Targets for Sustainable and
Responsible Growth
Personal development through education is one of the values upheld
by the founders of KPMG Bahrain. To uphold this value, the firm
has sponsored students in Bahrain to complete their education.
This initiative was borne out of a lack of qualified professionals
for certain roles in the labour market. As a result, KPMG Fakhro
launched a fund to sponsor students in training and qualifying to
fill the gap in the labour market. When the late Jassim Fakhro, a
founder of KPMG Fakhro, passed away in 2001, KPMG Bahrain
established the Jassim Fakhro Fund (JFF) to continue his vision and
to uphold his legacy.

CASE STUDY 8: Nesma Holding A More Inclusive Workplace
This case study describes the components of Nesma Holding’s code
of conduct describing the main corporate principles and values
it defines as well as its scope as a guide and reference for all
employees in their daily business dealings as employees of Nesma.
The case study highlights the efforts that Nesma Holding is making
in implementing the code of conduct and ensuring it is a reference
point for all employees and stakeholders when conducting business.

CASE STUDY 9: PepsiCo Setting Targets for Sustainable and
Responsible Growth
This case study highlights PepsiCo’s sustainability initiatives that are
in line with the UN’s SDGs that are focused on People, Products
and the Planet. The case study discusses the strides that PepsiCo has
taken towards reducing water usage, increasing the health benefits
of its products and the impact such initiatives have had on cost
reduction, sense of achievement and brand recognition.

CASE STUDY 10: Pinsent Masons A More Inclusive Workplace
This case study highlights Pinsent Masons' global diversity project
titled, FREE (Faith, Race, Ethnicity and Equality), which is a network
within the organisation that sheds light on their strides towards
promoting a more inclusive workplace.
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BEE’AH
SETTING TARGETS FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE GROWTH

Damaged tyres are recycled in

ready

the Tyre Recycling Facility to make

bins are also solar powered

new products.

and

Finally, the Car and Metal Shredding

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT THE
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

have

collection.
wireless

These
internet

connection. They also use 3-stream

Bee’ah’s motivation is driven by their use of the circular

and Recycling Factory gathers unused

economy model. Many companies use the linear

cars and other scraps of metals to shred

model- take, make, use and dispose of. However,

them in order to use them to make other

Bee’ah is the region's leading environmental and waste

Bee'ah takes, makes, uses and reuses or recycles.

new products. All 4 facilities have a lower ecological

recyclable items. It helps reduce Bee’ah’s cost, time

management company. They have around 7,000

They use their waste as a resource. It is a continuous

footprint than landfills, making them more beneficial

and increases the value of the product they produce

employees who continually devote their time and

cycle that leads to minimal waste produced. From the

and efficient.

as the product would not be contaminated with

effort towards a better and sustainable future. Since

business perspective, it is a great financial opportunity

its formation in 2007, they have been unceasingly

for the company as it is less labor intensive and there

Renewable energy is the third category Bee’ah has.

Careem. Consumers can order a Tesla car which

working towards achieving their goal of being socially

is less energy wastage. It also helps create more jobs

This includes converting any waste that cannot be

runs on electricity, thus eco-friendlier. They also have

responsible and achieve “zero waste to landfill”. This

for people around the country.

recycled into energy. Bee’ah did this by building the

another joint company called EVO Tech which aids

world’s largest Waste to Energy Plant. In the plant,

customers to avoid purchasing counterfeit medicine.

they are able to treat approximately 300,000 tonnes

The customer can scan the barcode of the medicine

of waste annually.

through a mobile application and are able to track

means that they plan to divert all waste away from
landfills. Bee’ah has already achieved 76% diversion
from landfills in Sharjah. They have achieved this
through their various innovations implemented all over
the city to raise awareness, educate and encourage
the public to be more environmentally friendly.

2. WHAT WAS THE MOTIVE
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATIONS IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?
Bee’ah has divided their initiatives into 4 different
categories. The first category is optimised waste

FOR

collection, whereby they collect waste around the
city with minimal impact on the environment. They
have around 1,100 eco-friendly vehicles that they

The biggest drive for Bee’ah to establish their

use to collect waste which are only dispatched when

initiative was to help achieve the United Arab

necessary around Sharjah. They use the shortest route

Emirates 2021 Visions and Goals for each Emirate to

possible to minimise harmful emissions. This helps

achieve at least a 70% diversion rate from landfills.

reduce their fuel consumption, in turn reducing the use

Achieving the UN Sustainable Development Goals

of fossil fuels. Recently, Bee’ah has also purchased 50

by positively impacting the environment also plays

electrical Tesla cars in order to further increase their

a huge role in Bee’ah’s motive. One of the most

efficiency and reduce their waste.

impactful motives for Bee’ah’s initiatives are the

12

for

benefits it reaps for the environment. The decreased

The second category is resource recovery. Bee’ah

amount of waste accumulating in landfills leads to

works towards extracting resources from waste to

reduced anaerobic reactions. This helps limit the

produce other products, “converting resources into

amount of harmful greenhouse gases such as carbon

riches”. They have achieved this by implementing four

dioxide and methane that are released into the air

different types of facilities and factories. The Material

which significantly contribute to global warming.

Recovery Facility processes basic materials such as

Additionally, Bee’ah realised the finite resources Earth

paper, aluminum, and plastic. The Construction and

offers compared to the way people consume goods.

Demolition Waste Recycling Facility recycles building

Their initiative ensures a sustainable, economic and

materials that are wasted or in bad condition into

business option to sustain life on Earth.

materials that can be used again elsewhere.
THE BUSINESS PLEDGE | 10 GOOD GOVERNANCE PRACTIVE CASE STUDIES

bins, which teaches and encourages
the community about the importance
of

segregating

recyclable

and

non-

harmful materials. They also have a joint venture with

the entire supply chain process of the medicine.
The fourth and last category Bee’ah focuses on is

Bee’ah has implemented many of their initiatives with

community outreach. This is the most vital part to

Burj Khalifa, Marina Mall, TECOM, and many more.

Bee’ah as they help engage and educate their
community about the benefits of recycling and reusing
and managing their own waste. They provided

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

the people with green and blue bags to help them
separate their waste and placed corresponding

With their numerous successful initiatives implemented

bins in close proximity to their houses. They also

all over the UAE, Bee’ah has made a huge impact. In

implemented a Reverse Vending Machine, whereby

2007, they were able to divert 20% of waste away

an individual would put in a recyclable item in the

from landfills in Sharjah. 10 years later, in 2017, they

machine and receive points back in return on a

were able to divert a remarkable 76% of waste. They

mobile application.

have processed around 1 million tonnes of waste.
Moreover, Bee’ah has achieved a diverse revenue

In order to educate the youth and future leaders

generation model. With around 200 clients, Bee’ah

towards a greener future, the Bee’ah School of

has implemented many of their initiatives to help lead

Environment initiative raises awareness by teaching

the UAE towards sustainability. Their initiatives have

and encouraging young students to be more

an immense impact on the environment in a way that

environmentally friendly. Bee’ah has implemented

derives benefits by helping society sustain longer with

many other initiatives through the use of innovations

Earth’s limited natural resources and being aware of

as well. For example, they use smart bin sensors.

their surrounding environment, working towards a

The sensors alert Bee’ah when the bin is full and

greener future.

WRITTEN BY:
Murtaza Yusuf
THE BUSINESS PLEDGE | 10 GOOD GOVERNANCE PRACTIVE CASE STUDIES

UNIVERSITY:
American University of Sharjah
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CHALHOUB GROUP
A MORE INCLUSIVE WORKPLACE

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT THE
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?

Chalhoub Group is practicing sustainability by striving
to have a more inclusive workplace where people from

To be a more sustainable company, Chalhoub Group

different religions, ages and genders work together and

focused on the following aspects:

equally contribute to the organisation. From the pillars
of the Business Pledge, Chalhoub Group is focusing

1

PEOPLE (INTERNAL EMPLOYEES):

on ‘A More Inclusive Workplace’. As the company

Chalhoub Group seeks to have equality in its

says, “Chalhoub Group wants to make diversity and

workplace by treating employees with respect and

inclusion its way of life”.

making sure they are happy and motivated to work.

2. WHAT WAS THE MOTIVE
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

4

FOR
2

PRODUCTS
(EVERYTHING THAT THE COMPANY SELLS):

Chalhoub Group wants to be sustainable by ensuring

Making sure they are selling products that are produced

that the future generations will continue to use its

ethically by dealing with responsible suppliers.

•

company is currently doing. Chalhoub also wants to
3

IMPACT:

“If everyone is thinking the same, somebody is not

After initiating their business processes, the

thinking”. Moreover, if the customers are diverse, the

Chalhoub Group works upon improving any and

energy efficiency like solar panels, recycling,

•

Hiring women in the warehouse, and

etc.

•

Celebrate different ethnic holidays.

To be a more diverse and inclusive company, Chalhoub

company will be better prepared if their employees are

all processes with the aim of creating an impact

diverse too. When there is diversity in the workplace,

towards sustainability. For example, to promote

the employees will be happier. Also, having diversity

environmentalism, they have implemented an intelligent

and inclusion in the workplace helps in attracting the

printing system (For planet: implement an intelligent

best talent.

printing system that is always double-sided. Employees

•

Increasing maternity and paternity leave,

•

Increasing

the

number

of

women

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?
•

in

top

pool and business outlooks.

Increasing salaries for women to be equal to the
salaries of men,

•

•

Initiate

a

Acquiring more talent by hiring women in the
workplace and increasing diversity in their talent

management positions,
•

Change the recruitment process by keeping the
gender anonymous for all job applicants,

Chalhoub is coming up with projects related to

has implemented the following ways:

resources in a better manner compared to what the
have a workplace where everybody is treated equally:

PLANET (ENVIRONMENT):

•

Implementing the intelligent printing system has
reduced the number of wasted papers by 30% in

community

of

different

groups:

a few months.

educational, internal processes, and recruitment,

Increase in such initiatives will increase retention,

Have equal training for all age groups,

creativity and ultimately profitability.

need to enter a code before printing something so that
if they printed something and forgot to pick it up, it will
not be printed to save trees, energy, and money.
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WRITTEN BY:
Iman Arafeh
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UNIVERSITY:
American University of Sharjah
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DANA GAS
COLLABORATION AND PARTNERSHIPS

On 8 November 2017, Patrick Allaman-Ward, the

the Abu Dhabi Stock Exchange. The irony of how

They have taken up several initiatives to reach out

CEO of Dana Gas, spoke to a group of undergraduate

an extractive industry can, in fact, be sustainable is

to students by supporting education by developing

students from the American University of Sharjah.

fascinating. However, what Mr. Allaman-Ward focused

infrastructure and facilitating learning through various

The session revolved around the positive impact their

on was Dana Gas' ability to deliver sustainable

internships

collaborations, engagements, and initiatives with the

long-term value to its stakeholders while making a

have worked towards demonstrating to

youth, governments, civil society organisations and

positive contribution to the communities with which it

students and future business individuals

businesses in the areas in which they operate as a

engages. Of the four areas under the Business Pledge,

the importance of good governance

mean to giving back to the community have on the

Commitment to Collaboration and Partnership is the

in allowing for accountability and

organisation's success.

area that Dana Gas has focused on and has made a

transparency in their corporate

significant impact.

culture. Dana Gas making their

Dana

Gas

is

an

independent

gas

sustainability

company

headquartered in Sharjah, UAE with operations in

Three

key

objectives

under

Egypt, UAE and the Kurdistan region of Iraq.

Collaboration and Partnership are:

Commitment

to

and

interaction

report

opportunities.

available

publicly and being honest about the
matters that concern them is a testament

They

"I see good
corporate
governance practices
as an enabler for efficient,
sustainable business model
delivery"
- Patrick Allman-Ward,
CEO, Dana Gas

building and improving the lives
of some of the world’s poorest
and most disadvantaged people.
Dana Gas helps fund their activities,
which allows them to take up various

healthcare, tolerance, education, and

to this.

They are a publicly listed company that is traded on

This organisation works towards

emergency aid initiatives. They have also

1

ENGAGING WITH YOUTH

2

ENGAGING WITH GOVERNMENT
AND CIVIL SOCIETY

3

ENGAGING WITH BUSINESS

They have also made constant efforts to engage and

partnered with government entities in the UAE such as

understand the needs of the communities that they

the Emirate of Sharjah Council, the UAE Ministry of

inhabit whilst pursuing extractive operations. Based on

Environment, the Sharjah Coastguard, and SEWA to

their needs, Dana Gas has taken on several initiatives

name a few. These relationships give them the means

to better the economic and social conditions for these

to make a social investment in the communities in

areas. Some of these initiatives include development

which they operate. Their efforts to engage with youth

of infrastructures such as roads, transportation,

have also resulted in ties with educational institutions

drainage, and healthcare. They have even provided

such as the American University of Sharjah. All of these

electricity and local employment to poverty-stricken

are a testament to the work they have done towards

areas in regions of Iraq and set up emergency aid for

achieving their goal to make a positive and lasting

areas that need relief.

contribution to society and encourage the growth of
a more sustainable world. They recognise the impacts

Their journey towards sustainable development has

their profitable business can have and have judiciously

thus brought about several working relationships such

ensured that they make efforts to give back to society

as one with the Amar Foundation.

in a way that is feasible and worthwhile.

WRITTEN BY:
Rhea Das
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EMIRATES NBD
SETTING TARGETS FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE GROWTH

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT THE
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?
As part of their CSR approach, Emirates NBD has
introduced a CSV (creating shared value) model of
giving, wherein the bank tries to create value for all its
stakeholders with the simple thought that what you do
comes back to you. They have narrowed their focus
down to helping people with disabilities, financial
literacy, women's empowerment, health and wellness
of its people and the environment under this initiative.
All these initiatives will help Emirates NBD become
a good corporate citizen in its hometown as well as
other places of operation.

NBD have narrowed their
focus down to helping
people with disabilities,
financial literacy, women
empowerment, health and
wellness of its people and
the environment under
this initiative. All these
initiatives will help Emirates
NBD become a good
corporate citizen in its
hometown as well as other
places of operation.

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?
The company has placed the utmost importance on
building a disability-friendly community for people
with disabilities, as a result of which Emirates NBD
has introduced and now operates disability-friendly
branches all across UAE for their ease and
convenience, with the aim that the community
and business will benefit together. They
also aim to improve the financial literacy
of the Arab youth through their summer
internship

programmers.

They

have

also introduced products and services

2. WHAT WAS THE MOTIVE
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

for people with disabilities and have made

FOR

it easier for the general public to donate for
such causes on their website as a result of this
initiative.

Emirates NBD developed this initiative under its CSR
strategy to fulfill the 4 pillars of the global CSR model,

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

namely responsibility towards the society, towards the
environment, in the marketplace, and in the workplace.
When they developed the new initiative, the focus was
not only just giving but to create shared value that will

The new initiative helped Emirates NBD move

position in the society and be more recognised

help the bank in the long term to increase their profits.

from philanthropy to CSR and then to their CSV

in the corporate world, even though it wasn’t

It also helped Emirates NBD create a dialogue and

approach. It helped the company strengthen its

their main intention.

build transparency not only with its regular customers
but all the important stakeholders of the bank.

WRITTEN BY:
Murtaza Yusuf
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GULF PETROCHEMICAL
INDUSTRIES COMPANY (GPIC)
SETTING TARGETS FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE GROWTH

This case study details how GPIC uses a three-pillar
strategy in line with the SDGs across its operations to

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT THE
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

ensure sustainability and cohesiveness. This approach

in various forms. GPIC strongly believes that while

sustainability strategy is to ensure cohesion between

profitability is vital for the success of a business, it

them. The three pillars serve as equally important

should not be the only goal.

cornerstones for success as a way to balance

is underscored by GPIC’s commitment to social

Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) is a

stakeholders’ interests, environmental concerns, and

At GPIC, the most valuable asset is their people. GPIC

responsibility through ambitious target achievements,

petrochemical manufacturing company operating

business interests. The sustainability pillars serve as

believes that “people are the human capital of every

a drive to outdo previous outcomes, and to promote

out of the Kingdom of Bahrain and is owned by 3

the foundation for GPIC’s business model, whereby

company” and every company must take care of their

social,

governments; the Kingdom of Bahrain, Kingdom

any operations and activities take into account the

people. As with any asset, GPIC believes that its people

of Saudi Arabia and the State of Kuwait. GPIC has

wellbeing of the stakeholders, the environment, and the

are worth investing in and does so in various ways.

formed their sustainability strategy based on three

business itself. When it comes to the business model,

GPIC's measures of success go beyond profitability

pillars of sustainable development: people, planet,

the three pillars are converted to the “triple-bottom line”

by adding people and planet as equal measures

and profit. Each pillar corresponds to a notion that is

approach, whereby success is not only measured by

of success. Therefore, GPIC’s success is measured

upheld by GPIC:

profitability but also environmental impact and social

by significant progress in all three pillars. The triple

responsibility.

bottom line approach has always been adjusted so

environmental,

and

work-related

safety

measures within their organisation.

“We want to take care
of our people
and the community as well as
the environment. That is why
we put goals for ourselves for
profitability, for people and for
the environment.”

2. WHAT WAS THE MOTIVE FOR
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?
WHY THE TRIPLE BOTTOM LINE APPROACH?

Dr. Abdulrahman Jawahery
President, GPIC
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One reason why the three pillars constitute GPIC’s

PEOPLE

PLANET

PROFIT

corresponds to social
responsibility or “giving
back” to society at
various levels.

corresponds to environmental
stewardship or the usage of
natural resources with
sustainable and ethical
practices.

corresponds to two elements
within GPIC: financial stability
and operational excellence,
whereby GPIC’s staunch belief
in the idea that operational
excellence will lead to
financial stability and
ultimately profitability.
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that it can be updated to be aligned with external
factors.
When the UNGC’s ten principles were unveiled, GPIC
committed themselves to observe them along with the

The vast majority of the profit-making institutions exist

six Food and Agriculture Business Principles and the

solely to make profit. Their success is measured by

seven Women’s Empowerment Principles. The recent

their bottom line, therefore, if they are not profitable,

Sustainable Development Goals were no exception.

they are not successful. GPIC’s approach differs in the

GPIC set forth the various ways in which they can

sense as they believe in giving back to the community

contribute to achieving the SGDs.

and making sure that future generations are not
compromised by actions taken today. As a company

Currently, they have established various programmes

that exists and operates in Bahrain, GPIC believes

with measurable targets to show their contribution to

in utilising the resources of the country such as land

achieving 14 of the SDGs. It is indeed exceptional

and human capital under the principles of “give and

that GPIC's philosophy of looking beyond profitability

take”, believing that the company should give back to

and taking care of the society and the environment has

the country for utilising the system. To date, GPIC has

allowed it to align itself with various global goals with

contributed over $4 billion to the Bahraini economy

such ease.

THE BUSINESS PLEDGE | 10 GOOD GOVERNANCE PRACTIVE CASE STUDIES
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4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED
THE INITIATIVE?

With their dedication in serving the local community

through various sponsorships, donations, projects,

To be successful with the “triple-bottom line”

as well as cementing their role in achieving the

purchases, and many local services it utilises. When

GPIC embraces two philosophies:

global goals, GPIC has shown staunch commitment

it comes to the “people”, GPIC has conducted 1752

to their triple bottom line approach. The impact of

events from 2010 to 2016 to train and develop their

1. Setting ambitious but measurable

the various measures taken by GPIC to balance

targets to measure progress and achieve

each sustainability pillar are visible. When

profitability,

social,

and

environmental

GPIC has shown to be consistent

approach.

in terms of production and safety.
GPIC’s annual contribution to the

2. The self-benchmarking process, whereby GPIC aims

Bahraini economy has been well over

to compete with itself to outperform previous results.

$200 million in the last few years

Through internal and external audits, GPIC evaluates
its performance, interprets the results, and attempts to

GPIC has embedded themselves with a myriad

enhance their capabilities.

of safety procedures to ensure that time, money,

increase in the number of trainees over

The
cornerstone
which drives those
who work at GPIC
and makes people
the center of GPIC is
their governance and
ethics.

it comes to operational excellence,

enhancements through the triple-bottom line

employees in various practical skills with a steady
the last several years. Finally, GPIC’s
efforts have been recognised locally
and internally various aspects of their
business including human resources,
social responsibility, and business
excellence.

and efforts are not wasted in avoidable incidents.
Finally, GPIC involves everyone within their business

Therefore, preventative measures are taken if any

model by obtaining feedback from various internal

incident shows the potential to be dangerous to the

stakeholders as well as external stakeholders from

plant and the people. GPIC measures the impact of

the local and international communities to understand

such incidents using lost time accidents KPI that is how

their needs and to determine how GPIC can

many hours of work are achieved without any lost time

contribute. As Dr. Abdulrahman Jawahery states: "The

accidents. They have achieved more than 27 Million

world is a small village and we are a local company

hours of work without any LTA.

1

TRAIN AND DEVELOP
HUMAN RESOURCES

2

CONTINUOUSLY IMPROVE
THE WORK ENVIRONMENT

3

INTERACT WITH ALL
STAKEHOLDERS

4

ACHIEVE OPERATIONAL
EXCELLENCE

5

UTILISE RESOURCES IN THE
BEST WAY POSSIBLE

6

CARE FOR THE
ENVIRONMENT

7

SERVE THE COMMUNITY

with a global impact". One of the many ways GPIC
achieves operational excellence is through their

To increase the capabilities of their employees,

"level of produce". Through a benchmarking process,

GPIC has developed their own training center where

GPIC challenges themselves to produce at their best

fresh graduates go through rigorous training and

capacity. As Dr. Jawahery notes, "Without producing,

development to make them more “Gpicsable”.

we cannot sell, therefore, the level of production serves

22

as a direct measure of how well the business is doing."

Gpicsable is a term coined to refer to the culture

Safety is another vital aspect to ensure success within

of

GPIC. Any harm to the people, machinery, and the

where creativity, innovation, and self-development is

environment will ultimately harm GPIC.

encouraged.

a

sustainable

knowledge-based

organisation
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GULFTAINER
SETTING TARGETS FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE GROWTH

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT THE
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

2. WHAT WAS THE MOTIVE
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

FOR

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

Positive Pulse was initiated by Gulftainer as part of their

The main motive behind Positive Pulse was that it

corporate wellness initiative, which seeks to enhance

encompassed a wide spread of activities focusing on

Partnerships

wellness

employees was that by the end of the initiative,

employee engagement through promoting a healthy

health and fitness, nutrition, mindfulness, and team-

companies were one of the first steps taken by the

employees had consulted a dietician regarding their

lifestyle. Instead of using a one-size-fits-all approach to

building. Ever since its implementation in February

company in order to implement this initiative. The

personalised diets and since the launch of Positive

health and mental wellbeing, the initiative was made to

2017, the programme has had a widespread positive

organisation collaborated with well-known health and

Pulse, those employees who did not participate in

suit every employee’s personal preferences and needs.

impact on its employee well-being, as employees

wellness brands, such as Bharat Thakur Yoga, Fitness

any regular physical activity have started exercising.

have had the opportunity to consult a dietitian and

First, and others to provide world-class services to their

In addition, the number of smokers in the company

help those who haven’t participated in any regular

employees. Additionally, marathons and other team

has fallen significantly as they ceased smoking.

physical activity to start exercising, through activities

building programmes were promoted in order to help

Gulftainer earned recognition for its corporate well-

like marathons, tai chi, and yoga.

employees bond and actively train together to become

being programme, Positive Pulse, as this programme

fit without any excuses.

was not only able to help their employees to become

The major impact that Positive Pulse had on its
with

various

health

and

consciously fitter, but it also built a strong sense of
belonging, like a family, amongst the workforce.
In light of their efforts, Gulftainer was awarded
the ‘Corporate Health and Wellness Initiative’
category at the Daman Corporate Health
Awards 2017.

WRITTEN BY:
Antara Das
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KPMG
SETTING TARGETS FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE GROWTH

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT YOUR
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

a. The opportunity to invest in the young and future

generation of Bahraini leaders via professional

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

education and technical qualifications; and
Personal development through education was one of

b. There is a need to manage and maintain a fairly

Having launched the initiative in 2001, KPMG has

the values upheld by the founders of KPMG Bahrain.

high level of skills and competency in terms of

had a large number of young Bahrainis graduate

To uphold this value, the firm sponsored students in

human capital in the country in order to maintain

with a professional qualification like ACCA, CPA,

Bahrain to complete their education. Over time, the

Bahrain's reputation in the region as being

CFA, MBA, etc. through the programme. Over the

glaring lack of qualified professionals led to the idea

the financial district. The Jassim Fakhro fund,

last 3 years alone, KPMG has had close to 200

of initiating a fund under KPMG Fakhro to sponsor

therefore, aims to create a pipeline of qualified

graduates who have been supported through

students to fill this gap in the labour market. When

and experienced finance professionals within the

the JFF. KPMG has a ‘no-strings-attached' rule

Jassim Fakhro, one of the founders, passed away

marketplace while investing in the education of

as a critical part of the programme. This

in 2001, KPMG Bahrain established the Jassim

the future generation.

essentially means that they do not force

Fakhro Fund, which focuses on empowering Bahraini
youth through professional education and technical
qualifications, and to create and promote avenues
for professional finance-focused education to develop
Bahrain’s human capital.

2. WHAT WAS THE MOTIVE FOR
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?
The initiative is a core element within three key areas
of the firm:
a.

Learning & Development / Training

KPMG operates in a highly regulated environment that

b.

Bahrainisation strategy

requires highly skilled professionals. The company,

c.

Corporate Citizenship strategy

however, drives progress via regulation and policy
if the marketplace is seeing a lack of technical and

The initiative helps deliver the critical impact KPMG

professional skills. The Jassim Fakhro Fund was set up

aims to achieve internally within the firm as a part

with a simple two-fold agenda:

of their people development process, and externally

any of their employees to remain as
employees past the completion of their
qualification. They are free to pursue their
careers with any other organisation in the
marketplace. Given the number of people
KPMG have supported since 2001, many of the
employees who have completed their professional
qualifications through the Jassim Fakhro Fund are
currently working as CFOs, Heads of Finance, Partners
and even manage their own businesses in Bahrain. The
idea of the programme is not merely to train and retain
employees, but to be able to build a steady pipeline of
professionally qualified resources for Bahrain.

in the marketplace as part of KPMG’s community
citizenship efforts.
WRITTEN BY:
Salek Muyeen Akbar
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NESMA
A MORE INCLUSIVE WORKPLACE

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT THE
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

2. WHAT WAS THE MOTIVE
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

Nesma has established their code of conduct to serve

As the adage goes, 'You are your actions'. Similarly, a

as a guide and reference for all employees in their

company’s policies speak volumes on what a company

With 5 countries, 8 sectors and 30,000+ employees,

daily business dealings with customers, vendors,

stands for and believes in. Consistent truthfulness in

implementing the code of conduct is not easy to

business

community

actions, healthy work environments and policies for

undertake. In recognition of this, the organisation has

stakeholders. Through the code of conduct, Nesma

the benefit of employees makes good business sense

devised a plan as follows:

was able to establish a great work environment, better

and establishes the fact that employees, regardless of

methods to deal with conflict, rules against bribery/

the position in the company are accountable for their

fraud, whistleblowing policies etc. which in turn

actions, making the company more respected and

work environment is, what conflicts of interest

impacts its reputation as a leader in building a culture

aware.

look like, and what ethical principles to uphold.

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

Spread the culture: Make sure every employee

The way in which the code of conduct was implemented

is aware of the code of conduct.

positively influenced the awareness and sense of

partners,

colleagues,

and

of integrity, honesty, and fairness. This initiative has
been implemented and is continually being reviewed
and updated to ensure better practices within the
organisation.

FOR

Consistent truthfulness
in actions, healthy
work environments and
policies for the benefit
of employees makes
good business sense and
establishes the fact that
employees, regardless
of the position in the
company are accountable
for their actions, making
the company more
respected and aware.

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?

1.

2.

Define the culture: Describe in writing what the

belonging amongst Nesma’s employees and their
3.

our

wider stakeholder groups. Moreover, its successful

programmes are doing to establish the right

track record contributed to the enhancement of the

environment and adjust accordingly where

organisation’s reputation amongst its client base and

needed in a process of continuous improvement.

the wider community.

Monitor

implementation:

Track

how

WRITTEN BY:
Faiza Arshad
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PEPSICO
SETTING TARGETS FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE GROWTH

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT YOUR
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

Apart from this, they also focus on the remaining goals
such as clean water, gender equality, responsible

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

grow, helping them improve their value chain of the
products. Since they believe that the private sector
will be increasingly impacted by global and societal

production and consumption, good health and many
PepsiCo has initiated “Performance with Purpose”,

more. They believe that their best days are yet to

In addition to an improved brand image and a sense

challenges,

which focuses on sustainable development and growth.

come, and they can see the continuous benefit that

of achievement, the organisation also benefitted

programmes that benefit the world, they will, in turn,

Though the program was introduced in 2006, it was

Performance with Purpose intends on achieving.

from reduced costs. With programmes like SFI, they

reap benefits. As Chairman and C.E.O of PepsiCo

decreased the use of water by one billion litres and

Indra Nooyi said, ‘In a world that is being radically

saved approximately $17 million. By reducing

reshaped by sweeping forces of change — from

packaging weight and size of up to 89 million

technological innovation and globalisation to resource

pounds, they achieved $48 million in cost savings.

scarcity, climate change, and public health challenges

The experience has provided the company and its

— how companies make money is just as important as

employees an opportunity to learn, innovate, and

how much money they make.'

re-established in 2016 with the intention of achieving
their new targeted goals by 2025. They developed
their sustainable agenda to focus on their 3 Ps - People,
Products, and the Planet. To enhance their product goals,

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?

they aim at reducing added sugars, saturated fats and
salt and increasing nutritional value. For the planet,

One of the initiatives that PepsiCo has implemented

they are focusing on having a positive water impact,

is the Sustainable Farming Initiative (SFI), which is

lowering carbon emissions, achieving zero waste to

aimed at improving crop yields, grower's livelihoods,

landfill, reducing wastage of food, and recyclable

responsible practices, and worker's rights. They plan

packaging. Lastly, to benefit society, their objectives

to achieve this by reaching out to the farmers and

include advancing respect for human rights, supporting

training them accordingly. This helps improve the

diversity and working caregivers, and to spur

value chain and provides benefits to both the farmers

prosperity. They emphasise this initiative throughout

and the society.

they

believe

that

by

implementing

the organisation, from top-level management and staff
Apart from this programme, PepsiCo has created

members to suppliers and distributors.

and participated in various other programmes

2. WHAT WAS THE MOTIVE
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

FOR

such as PepsiCo and United Nations World Food
Programme, Pepsi Corps, Eco-Challenge and Water
Credit Programme. They have also invested in or

30

Apart from leaving a positive imprint on society and

acquired companies such as Naked Juice, Tropicana,

environment, they believe that if they act responsibly,

Quaker Oats etc. that are nutritious, and they have

they can contribute to the sustainability of the world

also launched products with eco-friendly and reusable

and that it is the right thing to do for their business

packaging. PepsiCo also provides education and

and for the world. The main challenges that they

employment opportunities for women and aims to

are motivated to address are the United Nations

create a gender balance in society. Lastly, they have

Sustainable Development Goals for health and well-

provided clean, safe, and accessible water to 9 million

being, climate action, and economic growth.

people.
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PINSENT MASONS
SETTING TARGETS FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE GROWTH

1. WHAT IS THE INITIATIVE THAT THE
ORGANISATION HAS ESTABLISHED?

2. WHAT WAS THE MOTIVE
ESTABLISHING THIS INITIATIVE?

FOR

Pinsent Masons has established the FREE (Faith,

Issues of equality and diversity have always been

Race, Ethnicity and Equality) Network within their

a major concern for businesses due to the constant

organisation as part of their commitment to an inclusive

competition to retain the best employees.

workplace.
In order to strive and create a more inclusive workplace
The key aim of this initiative is to widen access to the

where employees are provided the opportunity to

legal profession and to raise career aspirations by

accomplish their goals regardless of their gender,

encouraging candidates to collaborate with people

marital status, race, religion, colour, nationality, ethnic

from uniquely different personal backgrounds.

or national origin, disability, age, or pregnancy.
A direct result of people being themselves at work

Project Sky, which is being led by Linda Jones

would be that they are undeniably happier and more

(an employment partner of Pinsent Masons), has

motivated to push themselves further at Pinsent Masons.

established a number of initiatives with the ultimate
aims of:
a.

ensuring

greater

transparency

in

development;
a greater accessibility to flexible or agile working;

c.

more structured support around parental leave and

In Pinsent Masons, the initiative of Diversity Week -

4. WHAT WAS THE IMPACT THE INITIATIVE
HAD ON THE ORGANISATION?

which coincides with National Anti-Bullying Week - was

their peers and co-workers with an opportunity to learn
more about the culture.

one of the first steps to raise awareness and celebrate
the work of Pinsent Mason’s diversity network groups.

After receiving clear feedback from their clients, having
open-ended discussions with peers, conducting several

The event kicked off in the Pinsent Manson’s Dubai

surveys around the workplace, enabling employees

branch with the "Bring your child to work day" initiative,

to call out discrimination upon encounters with

followed by a seminar for the entire organisation on

discriminatory behaviours, and conducting several

the theme of ‘Working Families’.

mentoring programmes, there has been a drastic
change in the attitudes and mindsets towards increased

The following days included a variety of events that

numbers of women at the board level, and a spike of

helped increase awareness on various global issues

willingness to look at non-uniform solutions to promote

pertaining to diversity in the workplace. For instance,

growth, productivity, and morale. It also provides a

a series of women’s networking events hosted by the

better balance in any decision-making process.

the growth of women leaders and their importance in

Pinsent Masons are ahead of the curve with initiatives

companies.

like Project Sky to create a gender balance within
their organisation with particular reference to the

training to help identify and address subconscious
bias, and
d.

from their countries of origin and were able to provide

Women›s Network Group helped employees discuss

career

b.

3. WHAT WERE THE WAYS IN WHICH
THE ORGANISATION IMPLEMENTED THE
INITIATIVE?

consultation on these issues in conjunction with
leading consultancies specialising in gender issues.

In the spirit of celebrating other religions and faiths,

partnership and senior leadership team. While it is

Pinsent Mason's held a Diwali celebration event where

bound to be a long process, the firm has achieved

the staff wore traditional Indian clothes. This was also

their first target of 25% female partners ahead of their

in conjunction with the multicultural themed menus in

schedule, and have now set their next goal of 30%

Pinsent Masons' staff restaurants, where employees of

more female partners by 2020.

diverse ethnicities were able to bring and share food

WRITTEN BY:
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ABOUT THE PEARL INITIATIVE

OUR PARTNER COMPANIES
(AS OF JULY 2019)

OUR PURPOSE
FOSTERING A CORPORATE CULTURE OF ACCOUNTABILITY
AND TRANSPARENCY IN THE GULF REGION

Please get in touch if you would like to become a partner company of the Pearl Initiative at enquiries@pearlinitiative.org

Founded in 2010, the Pearl Initiative serves the Private Sector across the Gulf Region to improve
corporate accountability and transparency. It is a regionally—focused growing network of business
leaders committed to driving joint action, exhibiting positive leadership and sharing knowledge and
experiences, in order to positively influence the entire regional business and student community towards
implementing higher standards.

KEY CHARACTERISTICS

STRATEGIC PARTNERSHIPS
ESTABLISHED IN COOPERATION WITH
THE UNITED NATIONS OFFICE FOR PARTNERSHIPS
STRATEGIC PARTNERSHIP WITH THE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

Global
Partnerships
Forum

Gulf Region Focus
Drive for Competitiveness
Non-Profit Independent
Organisation
Created by Gulf Business,
for Gulf Business

WHAT WE DO
To reach and influence the business and student communities, the Pearl Initiative:

SHARES INSIGHTS

CREATES NETWORKS

BUILDS KNOWLEDGE

INSPIRES ACTION

We develop and publish
reports, insights and good
practice references to help
businesses independently
enhance their capabilities.

We bring together business,
government and civil society decision
makers to share best business practices
and help maximise the economic
opportunities available in the region.

We help build knowledge by bringing
experts together with businesses,
and host a series of complimentary
workshops, roundtables, focus groups,
and training sessions.

Our focus on impact and collective
action guides what we do to ensure
we are working together with the
community to inspire action and
expand opportunities for all.

KEY TOPICS OF INTEREST
SPECIFIC CORPORATE
GOVERNANCE TOPICS INCLUDING

GOVERNANCE IN FOCUS

Anti-Corruption Best Practices

Corporate Governance in Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs)

The Business pledge

Diversity in Business Leadership

Governance in Family Firms

Executive Education

Corporate Reporting Best Practices

Governance in Philanthropy and
Non-Profit Ecosystem
Corporate Governance in the
Technology Sector
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KNOWLEDGE TRANSFER

KEY ACHIEVEMENTS

PRESENCE
The Pearl Initiative serves the Private
Sector across the Gulf Region of the
Middle East.
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7,205

35

Regional insight
reports and
publications

University students
reached.

Universities
engaged

133

354

7,400

Events and
workshops across
the Gulf Region

Prominent
regional &
international
speakers

High-level
participants across
the Gulf Region
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نبذة عن مبادرة بيرل

الشركات الشريكة

هدفنا

(حتى يوليو )2019

تعزيــز الثقافــة المؤسســية التــي قوامهــا المســاءلة والشــفافية فــي منطقــة الخليــج
العربــي

إذا كنت ترغب باالنضمام لشبكة الشركات الشريكة لمبادرة بيرل،

يُرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني التاليenquiries@pearlinitiative.org :

تأسســت مبــادرة بيــرل عــام  2010لتخــدم القطــاع الخــاص فــي منطقــة الخليــج العربــي لتحســين
المســاءلة والشــفافية المؤسســية .تعتبــر المبــادرة شــبكة متناميــة ُتركــز علــى المســتوى اإلقليمــي لقــادة
األعمــال الملتزميــن بتقديــم إجــراءات مشــتركة وعــرض القيــادة اإليجابيــة وتبــادل لمعلومــات والخبــرات
لتحقيــق تأثيــر إيجابــي علــى مجتمــع الطــاب والشــركات التجاريــة اإلقليميــة ككل ،فــي إطــار تطبيــق
أعلــى المعاييــر علــى جميــع األصعــدة.

الخصائص الرئيسية

الشراكات االستراتيجية
تأسست بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للشراكات
الشراكة اإلستراتيجية مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة

Global
Partnerships
Forum

التركيز على منطقة الخليج العربي
تعزيز اكتساب القدرة التنافسية
منظمة مستقلة غير ربحية
أسستها الشركات التجارية في منطقة
الخليج ،لتعزيز أعمال الشركات التجارية
في منطقة الخليج العربي

نطاق عملنا
الوصول إلى مجتمعات الطالب والشركات التجارية والتأثير فيها ،من خالل مبادرة بيرل:

مشاركة الرؤى
ُنعــد التقاريــر والــرؤى ومراجــع
أفضــل الممارســات وننشــرها
لمســاعدة الشــركات التجاريــة
المســتقلة فــي تعزيــز قدراتهــا

إنشاء شبكات للتواصل
نعقــد اللقــاءات بيــن صنــاع القــرار
فــي قطــاع األعمــال والجهــات
الحكوميــة والمجتمــع المدنــي
لتبــادل أفضــل ممارســات األعمــال
والمســاهمة فــي االرتقــاء بالفــرص
االقتصاديــة المتاحــة للشــركات
العاملــة فــي المنطقــة.

بناء قاعدة معرفية
نســاعد فــي بنــاء قاعــدة
معرفيــة عــن طريــق عقــد
لقــاءات بيــن الخبــراء والشــركات
التجاريــة واســتضافة سلســة
مــن ورش العمــل ،وعقــد
طــاوالت مســتديرة ومجموعــات
تركيــز ودورات تدريبيــة مجانيــة.

تحفيز اإلجراءات
ينصــب تركيزنــا علــى التأثيــر
وإرشــادات العمــل الجماعــي
الــذي نقــوم بــه لضمــان العمــل
مــع المجتمــع لتحفيــز اإلجــراءات
وتوســيع نطــاق الفــرص للجميــع.

اإلنجازات الرئيسية
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تقريرًا ومنشورًا عن
الرؤى اإلقليمية.

الموضوعات الرئيسية
موضوعات محددة للحوكمة المؤسسية تشمل:
أفضل ممارسات مكافحة الفساد
التنوع في قيادة األعمال

نظرة مركزة في الحوكمة
الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المتناهية

أفضل ممارسات إعداد التقارير

الحوكمة في القطاع الخيري والنظام البيئي غير

المؤسسية

الربحي

7,205

طالبًا جامعيًا وصلت إليهم
المبادرة من خالل ورش العمل
ومنافسات دراسة الحالة التي
نشرف عليها.
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تخدم مبادرة بيرل القطاع الخاص
في منطقة الخليج العربي بالشرق
األوسط.

طالبًا جامعيًا
مشاركًا في
منطقة الخليج
العربي.

نقل المعرفة
تعهد قطاع األعمال

الصغر والصغيرة والمتوسطة ()MSME
الحوكمة في الشركات العائلية

الجمهور المستهدف

الشركات الشريكة التابعة لنا
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طالب جامعيين
مشاركين في منطقة
الخليج العربي.

7,400

قائدًا بقطاع األعمال
مشاركًا في منتدياتنا.

354

متحدثًا دوليًا
وإقليميًا رفيع
المستوى.

الحوكمة المؤسسية في القطاع التقني
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شركة بينسنت ماسونز
تعزيز النزاهة

 .1ما هي المبادرات التي أطلقتها
مؤسستكم؟

 .2ما هي دوافعكم إلطالق هذه
المبادرات؟

أطلقــت مؤسســة بينســنت ميســونز مبــادرة
فــري( )FREEبمعنــى حريــة والتــي تجمــع أوائــل
كلمــات المعتقــد والعــرق واالنتمــاء والمســاواة
باالنجليزيــة.

لطالمــا كانــت مواضيــع المســاواة والتنــوع مــن
المواضيــع التــي تهتــم بهــا المؤسســة نظــرًا
للمنافســة المســتمرة فــي االحتفــاظ بأفضــل
الموظفيــن.

الهــدف الرئيســي لهــذه المبــادرة هــو فســح
المجــال أمــام الوظائــف القانونيــة ورفــع مســتوى
الطمــوح فــي هــذه الوظائــف مــن خــال تشــجيع
المتقدميــن للوظائــف علــى التعــاون مــع االفــراد
ذوي الخلفيــات التــي قــد تكــون مختلفــة عــن
غيرهــم.

ومــن أجــل توفيــر بيئــة عمــل احتوائيــة وشــمولية
توفــر للموظفيــن فرصــة تحقيــق أهدافهــم
بغــض النظــر عــن الجنــس ،والعــرق ،والديانــة ،ولــون
البشــرة ،والجنســية ،واالنتمــاء الوطنــي أو القبلــي،
واإلعاقــة ،والعمــر ،والحالــة الزوجيــة والحمــل.
وبالتالــي يصبــح الموظفــون أحــرارًا فــي أن يكونــوا
أنفســهم فــي مــكان العمــل ممــا يــؤدي إلــى
رفــع مســتويات الســعادة فــي مــكان العمــل
وتحفيــز الموظفيــن علــى تحقيــق المزيــد وتجــاوز
أهدافهــم الوظيفيــة والشــخصية فــي مؤسســة
بينســنت ميســونز.

وأقــد أســس مشــروع ســكاي ،والــذي أطلقتــه
لينــدا جونــز (شــريكة توظيــف فــي مؤسســة
بينســنت ميســونز) لعــدد مــن المبــادرات التــي
تهــدف إلــى:
a.

b.

c.

d.
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زيــادة مســتويات الشــفافية فــي التطــور
ا لمهنــي
زيــادة إمكانيــات توفيــر ســبل العمــل المرنــة أو
ا لمتكيفة
زيــادة الدعــم المنظــم إلجــازات الــوالدة
وإقامــة الــدورات التدريبية لتحديــد التوجهات
المتحيــزة والتعامــل معهــا
التشــاور حــول هــذه المواضيــع مــع الجهــات
االستشــارية المتخصصــة فــي مواضيــع
التفرقــة بيــن الجنســين

 .3ما هي السبل التي اتبعتها
المؤسسة لتنفيذ هذه المبادرات؟
فــي مؤسســة بينســنت ميســونز ،كانــت مبــادرة
أســبوع التنــوع – والتــي تزامنــت مــع أســبوع
محاربــة التنمــر – واحــدة مــن أولــى الخطــوات فــي
مجــال تســليط الضــوء علــى مبــادرات مؤسســة
بينســنت ميســونز فــي مجــال التوعيــة بالتنــوع
واالحتفــال بــه فــي مــكان العمــل.
وانطلقــت المبــادرة فــي فــرع مؤسســة بينســنت
ميســونز فــي دبــي بفعاليــة "يــوم إحضــار األطفــال
إلــى العمــل" تبعتهــا محاضــرة لجميــع موظفــي
المؤسســة تحــت عنــوان "العائــات العاملــة".

 10دراسات حالة لممارسات الحوكمة الجيدة

وتضمنــت األيــام الالحقــة عــددًا مــن الفعاليــات
التــي ســاعدت فــي التوعيــة بمختلــف المواضيــع
العالميــة الراهنــة والمتعلقــة بالتنــوع فــي مــكان
العمــل .علــى ســبيل المثــال ،أقامــت المؤسســة
سلســلة مــن فعاليــات الشــبكات المهنيــة
للنســاء اســتضافتها مجموعــة شــبكات النســاء
( )Women's Network Groupوالتــي ناقشــت
مواضيــع مثــل تطــور القيــادات النســوية وأهميتها
للمؤسســات.
واحتفــا ً
ال بالتنــوع فــي الديانــة والمعتقــد ،أقامــت
مؤسســة بينســنت ميســونز احتفا ً
ال بعيد الديوالي
حيــث ارتــدى الموظفــون المالبــس الهنديــة
التقليديــة .باإلضافــة إلــى عــدد مــن القوائــم
الطعــام المتنوعــة مــن مختلــف الثقافــات فــي
مطاعــم موظفــي مؤسســة بينســنت ميســونز
حيــث يمكــن للموظفيــن مــن مختلــف الخلفيــات
الثقافيــة مشــاركة أطعمتهــم التقليديــة مــع
زمالئهــم والتعــرف علــى ثقافــات اآلخريــن.

وجــاءت هــذه التطــورات عقــب تقبــل المؤسســة
لــآراء الصريحــة مــن الموظفيــن والعمــاء وفتــح
بــاب النقاشــات بيــن الموظفيــن وإجــراء العديــد
مــن االســتبيانات والدراســات المتعلقــة ببيئــة
العمــل وتمكيــن الموظفيــن مــن تحديــد مواضــع
التفرقــة والســلوكيات المتعصبــة وإجــراء عــدد
مــن الــدورات التدريبيــة فــي هــذا المجــال.
وتعتبــر مؤسســة بينســنت ميســونز رائــدة فــي
هــذا المجــال بمبادراتهــا الشــمولية مثــل مشــروع
ســكاي والهــادف إلــى تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين فــي المؤسســة وخصوصــً فــي مجــال
المناصــب القياديــة فــي المؤسســة .ومــع إدراك
المؤسســة لطــول هــذا الــدرب إال أنهــا قــد حققــت
بالفعــل أول أهدافهــا فــي هــذا المجــال وذلــك
بشــغل القيــادات النســوية فــي المؤسســة نســبة
 %25مــن مناصــب الشــراكة اإلداريــة وتهــدف
المؤسســة إلــى رفــع هــذه النســبة إلــى %30
بحلــول ســنة .2020

 .4ما هو تأثير هذه المبادرات على
المؤسسة؟
شــهدت المؤسســة تغييــرات كبيــرة فــي مجــال
الســلوكيات ووجهــات النظــر المتعلقــة بارتفــاع
أعــداد القيادات النســوية في المؤسســة باإلضافة
إلــى تحســن ملحــوظ فــي تقبــل فكــرة تبنــي
الحلــول غيــر التقليديــة لتعزيــز التنميــة واإلنتاجيــة
والمعنويــات كمــا أدت هــذه التغييــرات إلــى خلــق
حالــة مــن التــوازن فــي عمليــات صنــع القــرار.

إعداد:

الجامعة:

أنتارا داس

جامعة امتي

 10دراسات حالة لممارسات الحوكمة الجيدة
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شركة بيبسيكو
تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام
والمسؤول

 .1ما المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟
أطلقــت شــركة بيبســيكو مبــادرة "األداء الهــادف"
التــي تركــز علــى التطــور والنمــو المســتدام .وعلــى
الرغــم مــن أن البرنامــج تــم اإلعــان عنــه فــي
عــام  ،2006أعــادت الشــركة هيكلتــه فــي وقــت
الحــق مــن نفــس العــام بهــدف تحقيــق أهــداف
جديــدة بحلــول عــام  .2025وطــورت الشــركة
برنامــج االســتدامة الخــاص بهــا مــن أجــل التركيــز
علــى ركائــز االســتدامة الثالثــة وهــي :األفــراد
والمنتجــات والكوكــب .وفــي إطــار الســعي
لتحســين أهدافهــا المتعلقــة بالمنتجــات ،ســعت
الشــركة إلــى خفــض كميــات الســكر والدهــون
المشــبعة والملــح التــي تضــاف إلــى المنتجــات
وزيــادة العناصــر الغذائيــة .أمــا بالنســبة للكوكــب،
تركــز الشــركة علــى تحقيــق تأثيــر إيجابــي فــي
قضيــة الميــاه والعمــل علــى خفــض انبعاثــات
الكربــون والقضــاء نهائيــً علــى مشــكلة مدافــن
النفايــات والحــد مــن إهــدار األطعمــة واســتخدام
العبــوات القابلــة إلعــادة التدويــر .وأخيــرًا وليــس
بآخــر ،تتضمــن أهــداف الشــركة المتعلقــة بخدمــة
أفــراد المجتمــع دعــم قضيــة احتــرام حقــوق
اإلنســان ودعــم التنــوع ودعــم العامليــن بقطــاع
الرعايــة الصحيــة وتحقيــق االزدهــار .وقــد أكــدت
الشــركة علــى أهميــة هــذه المبــادرة عبــر كافــة
مســتويات الشــركة بدءًا مــن اإلدارة العليــا وأعضاء
فريــق العمــل حتــى المورديــن والموزعيــن.

 .2ما الحافز إلطالق المبادرة؟
فضــ ً
ا عــن تــرك بصمــة إيجابيــة فــي المجتمــع
والبيئــة ،تؤمــن الشــركة بأنهــا إذا تصرفــت مــن
منطلــق المســؤولية فإنــه يمكنهــا المســاهمة
فــي تحقيــق اســتدامة العالــم ،وأن هــذا هــو
التصــرف الصحيــح الــذي يخــدم أعمــال الشــركة
ويحمــي مصالــح العالــم أيضــً .وتتمثــل التحديــات
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الرئيســية التــي تطمــح الشــركة إلــى تحقيقهــا
فــي أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة
بخصــوص الصحــة والســامة والعمــل مــن أجــل
المنــاخ والنمــو االقتصــادي .وركــزت الشــركة أيضــً
علــى باقــي األهــداف مثــل توفيــر ميــاه نظيفــة
والمســاواة بيــن الجنســين واإلنتــاج واالســتهالك
المســؤولين والصحــة الجيــدة والعديــد مــن
األهــداف األخــرى .وتؤمــن الشــركة بأنــه ال يــزال
يمكنهــا تحقيــق المزيــد حيــث تــرى المنفعــة
المســتمرة التــي يمكــن أن يحققهــا األداء الهادف.

 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟
مــن بيــن المبــادرات التــي نفذتهــا شــركة بيبســيكو
مبــادرة الزراعــة المســتدامة والتــي تســتهدف
تحســين إنتاجيــة المحاصيــل وتحســين دخــل
ومســتوى معيشــة المزارعيــن وتبنــي ممارســات
مســؤولة وحمايــة حقــوق العمالــة .وخططــت
الشــركة لتحقيــق ذلــك مــن خــال التواصــل مــع
المزارعيــن وتدريبهــم علــى ممارســات االســتدامة
الزراعيــة .وســاعد ذلــك فــي تحســين سلســلة
القيمــة وعــاد بالنفــع علــى كل مــن المزارعيــن
والمجتمــع .وعــاوة علــى هــذا البرنامــج ،نفــذت
وشــاركت بيبســيكو فــي العديــد مــن البرامــج
األخــرى مثــل "برنامــج بيبســيكو للتحديــات البيئيــة
ورصيــد الميــاه" مــن خــال شــراكة بيــن بيبســيكو
وبرنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة.
وعلــى صعيــد آخــر ،قامــت بيبســيكو باالســتثمار
فــي واالســتحواذ علــى عــدد مــن الشــركات مثــل
نيكــد جــوس وتروبيكانــا وكويكــر أوتــس وغيرهــا
التــي تقــدم منتجــات غنيــة بالمــواد الغذائيــة،
كمــا طرحــت منتجــات معبــأة فــي عبــوات
صديقــة للبيئــة وقابلــة إلعــادة االســتخدام .وتوفــر
بيبســيكو كذلــك فــرص التعليــم والعمــل للنســاء
بغيــة خلــق تــوازن بيــن الجنســين فــي المجتمــع.
وأخيــرًا ،وفــرت الشــركة مياهــً نظيفــة وآمنــة
وســهلة المنــال لحوالــي  9مالييــن شــخص.
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 .4ما هو تأثير المبادرة على
المؤسسة؟
باإلضافــة إلــى تحســين صــورة عالمتهــا التجاريــة
والشــعور باإلنجــاز ،اســتفادت الشــركة أيضــً
مــن الوفــورات فــي التكاليــف .فبفضــل بعــض
البرامــج مثــل مبــادرة الزراعــة المســتدامة خفضــت
الشــركة مــن اســتهالك الميــاه بحوالــي مليــار
لتــر ،ومــن ثــم وفــرت  17مليــون دوالر أمريكــي
تقريبــً .ومــن خــال خفــض وزن العبــوات
وحجمهــا إلــى  89مليــون رطــل ،حققــت الشــركة
وفــورات فــي التكاليــف قدرهــا  48مليــون دوالر
أمريكــي .وقــد منحــت هــذه التجــارب الشــركة
وموظفيهــا فرصــة للتعلــم واالبتــكار وتحقيــق
النمــو ،ممــا ســاعدهم فــي تحســين سلســلة
القيمــة الخاصــة بالمنتجــات .وانطالقــً مــن إيمــان
موظفــي الشــركة بالتأثيــر الكبيــر للتحديــات
العالميــة والمجتمعيــة علــى القطــاع الخــاص،

يوقــن موظفونــا أن تنفيذهــم للبرامــج التــي تفيــد
العالــم ســيعود عليهــم بالنفــع وســيؤدي فــي
نهايــة المطــاف إلــى تمكينهــم مــن جنــي ثمــار
هــذه الجهــود.
وفــي هــذا الشــأن ،صرحــت الســيدة إنــدرا نويــي،
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة
بيبســيكو ،قائلــة" :فــي ظــل هــذا العالــم الــذي
ُتعيــد تشــكيله قــوى التغييــر الســاحقة -بــدءًا
مــن االبتــكارات التكنولوجيــة والعولمــة ووصــو ً
ال
إلــى نــدرة المــوارد وتغيــر المنــاخ وتحديــات الصحــة
العامــة– تتســاوى كيفيــة تحقيــق الشــركات
لألمــوال مــن حيــث األهميــة مــع مقــدار األمــوال
التــي تحققهــا".

إعداد:

الجامعة:

أكريتي جها

الجامعة االمريكية في الشارقة
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شركة نسما القابضة
خلق بيئة عمل أكثر شمولية

28

 .1ما هي المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟

 .2ما هو الدافع وراء إطالق هذه
المبادرة؟

وضعــت شــركة نســما مدونــة قواعــد الســلوك
بحيــث تمثــل دليــ ً
ا إرشــاديًا ومرجعيــً لجميــع
الموظفيــن خــال معامالتهــم اليوميــة مــع
العمــاء والمورديــن وشــركاء األعمــال والزمــاء
ومختلــف الجهــات واألطــراف المعنيــة .نفــذت
شــركة نســما مبــادرة بيئــة عمــل جيــدة ووضعــت
ســب ً
ال أفضــل للتعامــل مــع حــاالت الخــاف والنزاع
فــي مــكان العمــل ،وقواعــد مكافحــة الرشــوة/
االحتيــال ،وسياســات اإلبــاغ عــن المخالفــات ،األمــر
الــذي ســيؤثر بــدوره فــي ســمعة الشــركة فيمــا
يتعلــق بتبنــي قيــم النزاهــة واألمانــة واإلنصــاف.
تخضــع المبــادرة لعمليــة مراجعــة وتحديــث
ســنوية لضمــان تطبيــق ممارســات أفضــل داخــل
الشــركة.

"أفعالــك تــدل علــى شــخصيتك" ،وبالمثــل
بالنســبة للشــركات فــإن سياســات الشــركة
تــدل علــى قيمهــا والمبــادئ التــي تؤمــن بهــا .إن
االتســاق فــي صــدق األقــوال واألفعــال وخلــق
بيئــة عمــل صحيــة ووضــع سياســات فــي مصلحــة
الموظفيــن يعــود بالفائــدة علــى األعمــال
ويرســخ حقيقــة أن الموظفيــن ،بغــض النظــر عــن
منصبهــم ،مســؤولون عــن أفعالهــم ،األمــر الــذي
يعــزز ســمعة المؤسســة واحترامهــا.

إن االتساق في صدق
األقوال واألفعال وخلق
بيئة عمل صحية ووضع
سياسات في مصلحة
الموظفين يعود بالفائدة
على األعمال
ويرسخ حقيقة أن
الموظفين ،بغض النظر عن
منصبهم ،مسؤولون
عن أفعالهم ،األمر الذي
يعزز سمعة المؤسسة
واحترامها.
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 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟
بالنظــر إلــى نطــاق الشــركة الــذي يضــم  5دول و8
قطاعــات وأكثــر مــن  30ألــف موظــف ،لــم يكــن
تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك باألمــر الهيــن.
ومــن هــذا المنطلــق ،وضعــت الشــركة خطــة
للتنفيــذ كمــا يلــي:
1.

تعريــف الثقافــة :وضــع وصــف كتابــي لبيئــة
العمــل ومــا المقصــود بتعــارض المصالــح
ومــا هــي المبــادئ األخالقيــة التــي يجــب
تبنيهــا ضمــن السياســات األخالقيــة.

2.

نشــر الثقافــة :التأكــد مــن معرفــة جميــع
الموظفيــن بمدونــة قواعــد الســلوك.

3.

مراقبــة التنفيــذ :متابعــة البرامــج ومــدى
نجاحهــا فــي ترســيخ البيئــة المالئمــة وإجــراء
التعديــات الالزمــة ضمــن عمليــة التحســين
والتطويــر المســتمرة.

 .4ما التأثير الذي أحدثته المبادرة
على المؤسسة؟
كان لتطبيــق مدونــة قواعــد الســلوك أثــرًا إيجابيــً
علــى وعــي الموظفيــن وحــس االنتمــاء لديهــم.
كمــا أدى نجاحهــا فــي تعزيــز ســمعة الشــركة
بيــن قاعــدة عمالئهــا والمجتمــع علــى نطــاق
أوســع.

إعداد:

الجامعة:

فايزة أرشد

جامعة عفت
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شركة كي بي أم جي
تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام
والمسؤول

 .1ما هي المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟
مــن بيــن القيــم األساســية التــي تتبناهــا شــركة
"كــي بــي إم جــي  -البحريــن" كان التطويــر
الشــخصي عــن طريــق التعليــم .ومــن أجــل إعــاء
تلــك القيمــة ،قامــت الشــركة برعايــة الطــاب
فــي البحريــن مــن أجــل اســتكمال تعليمهــم.
وقــد كان النقــص الشــديد فــي الكــوادر المهنيــة
المؤهلــة علــى مــر الزمــن هــو الســبب وراء فكــرة
تأســيس صنــدوق "كــي بــي إم جــي فخــرو" لرعايــة
الطــاب مــن أجــل ســد تلــك الفجــوة فــي ســوق
العمــل .فــي عــام  ،2001عندمــا توفــي أحــد
المؤسســين ،وهــو جاســم فخــرو ،قامــت "كــي
بــي إم جــي" بتأســيس "صنــدوق جاســم فخــرو"
لمواصلــة تنفيــذ رؤيتــه وإحيــاء تراثــه مــن المبــادئ
والقيــم.

 .2ما هو الدافع وراء إطالق هذه
المبادرة؟
تمــارس "كــي بــي إم جــي" أعمالهــا فــي بيئــة
شــديدة التنظيــم والتــي تتطلــب وجــود كــوادر
ذات مهــارات عاليــة .ومــع ذلــك ،فــإن الشــركة
تحــرص علــى دفــع عجلــة التقــدم عبــر اللوائــح
والسياســات عندمــا يشــهد الســوق نقصــً فــي
المهــارات الفنيــة والمهنيــة .وقــد تأســس صنــدوق
"جاســم فخــرو" لتحقيــق هدفيــن وهمــا:
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أ .اغتنــام فرصــة االســتثمار فــي الشــباب
والجيــل المســتقبلي مــن قــادة البحريــن عبــر
التعليــم المهنــي والتأهيــل الفنــي.
ب .ثمــة حاجــة إلدارة والمحافظــة علــى
مســتويات مرتفعــة مــن المهــارات والقــدرات
لــدى رأس المــال البشــري فــي الدولــة مــن
أجــل اإلبقــاء علــى ســمعة البحريــن كمركــز
مالــي فــي المنطقــة .لذلــك ،يهــدف صنــدوق
جاســم فخــرو إلــى إيجــاد قاعــدة مــن
المتخصصيــن ذوي المهــارة والخبــرة فــي
المجــال المالــي فــي الســوق مــع االســتثمار
فــي تعليــم األجيــال المســتقبلية.

 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟
تعــد المبــادرة عنصــرًا أساســيًا ضمــن ثالثــة محــاور
رئيســية تنفذهــا الشــركة وهــي:
أ .التعليم والتطوير  /التدريب
ب .استراتيجية التوطين
ت .استراتيجية المواطنة المؤسسية
وتشــكل المبــادرة الجــزء األساســي مــن تلــك
المجــاالت الثالثــة وتســهم فــي إحــداث األثــر
القــوي الــذي تهــدف كــي بــي إم جــي لتحقيقــه
داخليــً فــي الشــركة فــي إطــار عمليــة تطويــر
موظفيهــا ،وخارجيــً فــي ســوق العمــل فــي إطــار
جهــود كــي بــي إم جــي الراميــة إلــى تحقيــق
المواطنــة المجتمعيــة.
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 .4ما هو تأثير المبادرة على
المؤسسة؟
فــي أعقــاب إطــاق المبــادرة عــام  ،2001أصبــح
لــدى كــي بــي إم جــي قاعــدة عريضــة مــن
الخريجيــن البحرينييــن ممــن يحملــون مؤهــات
مهنيــة معتمــدة مثــل (شــهادة محاســب
قانونــي معتمــد ( ،)ACCA, CPAوشــهادة محلل
مالــي معتمــد  ،CFAودرجــة الماجســتير فــي إدارة
األعمــال وغيرهــا) عبــر البرنامــج .وخــال الثالثــة
أعــوام الماضيــة فقــط ،وصــل عــدد الطــاب
الحاصليــن علــى دعــم كــي بــي إم جــي مــا
يقــرب مــن  200طالــب .ومــن بيــن أهــم مــا
يميــز برنامــج كــي بــي إم جــي هــو أنهــا
ال تضــع شــرطًا يلــزم أي مــن موظفيهــا
المشــاركين فــي البرنامــج بمواصلــة
العمــل لــدى الشــركة بعــد الحصــول علــى
المؤهــل .حيــث تمنــح للموظفيــن خيــار متابعــة
مســيرتهم المهنيــة لــدى أي شــركة أو مؤسســة
أخــرى فــي الســوق .وبالنظــر إلــى عــدد األشــخاص
الذيــن حصلــوا علــى دعــم كــي بــي إم حــي منــذ
عــام  ،2001نجــد أن الكثيــر مــن الموظفيــن الذيــن
اســتكملوا دراســتهم المهنيــة عبــر صنــدوق
جاســم فخــرو يعملــون اآلن فــي مناصــب عليــا
مثــل رئيس الشــؤون الماليــة ورئيــس اإلدارة المالية
وشــريك ،ومنهــم مــن تمكــن مــن تأســيس وإدارة
شــركات خاصــة بهــم فــي البحريــن .وال تقتصــر

فكــرة البرنامــج علــى تدريــب الموظفيــن واإلبقــاء
عليهــم فحســب ،بــل القــدرة علــى إيجــاد قاعــدة
راســخة مــن الكــوادر الماهــرة والمؤهلــة فــي
دولــة البحريــن.

إعداد:

الجامعة:

سالك معين اكبر

الجامعة االهلية
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شركة غلفتينر
تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام
والمسؤول
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 .1ما هي المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟

 .2ما هو الدافع وراء إطالق هذه
المبادرة؟

 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

 .4ما هو تأثير المبادرة على
المؤسسة؟

أطلقــت غلفتينــر برنامــج "النبــض اإليجابــي" فــي
إطــار مبادرتهــا للصحــة والرفاهيــة المؤسســية
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة الموظفيــن
مــن خــال التوعيــة بأهميــة اتبــاع أســلوب حيــاة
صحــي .فبــد ً
ال مــن اللجــوء إلــى منهج واحــد يالئم
جميــع األغــراض تجــاه الصحــة البدنيــة والعقليــة،
صممــت المبــادرة بحيــث تالئــم االحتياجــات
ُ
الشــخصية لــكل موظــف.

كان الدافــع األساســي وراء إطــاق برنامــج
"النبــض اإليجابــي" هــو تقديــم نطــاق واســع
مــن األنشــطة التــي تركــز علــى الصحــة واللياقــة
البدنيــة والتغذيــة والوعــي وبنــاء الفريــق.
منــذ بدايــة تنفيــذه فــي فبرايــر  ،2017أحــدث
البرنامــج أثــرًا إيجابيــً واســع النطــاق علــى صحــة
الموظفيــن حيــث أتيحــت لهــم فرصــة استشــارة
أخصائــي تغذيــة ،كمــا ســاعد مــن لــم يشــاركوا
فــي أي نشــاط بدنــي منتظــم علــى بــدء ممارســة
التماريــن الرياضيــة مــن خــال مختلــف األنشــطة
مثــل ســباقات الماراثــون والتــاي تشــي واليوغــا.

مــن بيــن الخطــوات األولــى التــي اتخذتها الشــركة
فــي تنفيــذ المبــادرة كان عقــد شــراكات مــع
العديــد من شــركات الصحــة والرفاهية مــن بينها
مجموعــة مــن العالمــات التجاريــة المعروفــة في
مجــال الصحــة والرفاهيــة مثــل بــارات ثاكــور يوغــا،
وفيتنــس فيرســت وغيرهــا مــن الشــركات التــي
تــم التعــاون معهــا مــن أجــل تقديــم خدمــات
علــى مســتوى عالمــي لموظفــي الشــركة .إضافة
إلــى ذلــك ،تــم تقديــم العديــد مــن ســباقات
الماراثــون وبرامــج بنــاء الفريــق مــن أجــل مســاعدة
الموظفيــن فــي توطيــد العالقــات فيمــا بينهــم
وممارســة الرياضــة معــً دون اختــاق أعــذار.

كان لمبــادرة "النبــض اإليجابــي" كبيــر األثــر
علــى الموظفيــن ،ففــي نهايــة المبــادرة قــام
الموظفيــن باستشــارة خبيــر التغذيــة بشــأن
نظــام التغذيــة المالئــم ،كمــا بــدأ الموظفــون،
الذيــن لــم يمارســوا أي نشــاط رياضــي منتظــم
مــن قبــل ،ممارســة الرياضــة بانتظــام .إضافــة
إلــى ذلــك ،انخفــض عــدد المدخنيــن فــي الشــركة
بدرجــة كبيــرة حيــث أقلــع الكثيــر مــن الموظفيــن
عــن التدخيــن.
تــم تكريــم غلفتينــر علــى برنامــج الصحــة
المؤسســية "النبــض اإليجابــي" ،حيــث لــم يســاعد
البرنامــج الموظفيــن فــي زيــادة لياقتهــم البدنيــة
بصــورة واعيــة فحســب ،بــل أوجــد لديهــم
شــعورًا قويــً باالنتمــاء للشــركة والعامليــن
فيهــا واعتبارهــم عائلــة كبيــرة .وقــد حصلــت
غلفتنيــر نظيــر تلــك الجهــود علــى جائــزة "أفضــل
مبــادرة للصحــة المؤسســية" ضمــن جوائــز ضمــان
للصحــة المؤسســية لســنة .2017

 10دراسات حالة لممارسات الحوكمة الجيدة

إعداد:

الجامعة:

أنتارا داس

جامعة امتي
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بطاقتهــا القصــوى وهــو مــا أوضحــه د .عبــد
الرحمــن جواهــري بقولــه "مــن دون اإلنتــاج،
لــن تكــون هنــاك مبيعــات ،ولــذا يشــكل
مســتوى اإلنتــاج مقياســً مباشــرًا
لمــدى نجــاح وتفــوق أعمالنــا".

 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟
لتحقيــق النجــاح فــي تطبيــق "المنهــج ثالثــي
المقاييــس" ،تتبنــى جيبــك فلســفتين:
 .1وضــع أهــداف طموحــة ولكــن قابلــة للقيــاس
مــن أجــل قيــاس التقــدم وتحقيــق الربحيــة
وتحســين األوضــاع االجتماعيــة والبيئيــة مــن خــال
المنهــج ثالثــي المقاييــس.
 .2عمليــة المنافســة الذاتيــة ،والتــي تهــدف جيبــك
مــن خاللهــا إلــى التنافــس مــع نفســها للتفــوق
علــى النتائــج الســابق تحقيقهــا .ومــن خــال
عمليــات التدقيــق الداخلــي والخارجــي ،تقيــم
جيبــك أداءهــا وتحلــل النتائــج وتحــاول تحســين
قدراتهــا.
فــي النهايــة ،تحــرص جيبــك علــى إشــراك الجميــع
فــي إعــداد نمــوذج األعمــال الخــاص بهــا وذلك من
خــال الحصــول علــى المالحظــات والتقييمــات
مــن مختلــف األطــراف المعنيــة الداخليــة وكذلــك
األطــراف المعنيــة الخارجيــة فــي المجتمعــات
المحليــة والدوليــة لفهــم احتياجاتهــم وتحديــد
كيفيــة مســاهمة جيبــك فــي تلبيتهــا .وفــي هــذا
الصــدد ،يقــول د .عبــد الرحمــن جواهــري" :العالــم
قريــة صغيــرة ونحــن شــركة محليــة ذات تأثيــر
عالمــي" .وتتمثــل إحــدى الطــرق العديــدة التــي
تحقــق مــن خاللهــا جيبــك تميزهــا التشــغيلي
فــي مراعــاة "مســتوى اإلنتــاج" .فمــن خــال عمليــة
مقارنــة معياريــة ،تتحــدى جيبــك نفســها لإلنتــاج
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و ُتعــد الســامة جانبــً مهمــً آخــر
لضمــان تحقيــق النجــاح داخــل جيبــك.
فــأي ضــرر يتعــرض لــه األفــراد والمعــدات
والبيئــة سيشــكل فــي النهايــة ضــررًا لشــركة
جيبــك .وقــد ألزمــت شــركة جيبــك نفســها
بعــدد ال ُيحصــى مــن إجــراءات الســامة لضمــان
عــدم إهــدار الوقــت والمــال والجهود فــي حوادث
يمكــن تجنبهــا .ولــذا ،تتخــذ اإلجــراءات الوقائيــة
إذا أظهــر أي حــادث أنــه مــن الممكــن أن يشــكل
خطــرًا علــى المصنــع واألفــراد .وتقيــس جيبــك
تأثيــر مثــل هذه الحــوادث باســتخدام مؤشــر األداء
األساســي الخــاص بقيــاس الحــوادث المضيعــة
للوقــت لمعرفــة عــدد ســاعات العمــل المحققــة
دون وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت .وقــد
حققــت الشــركة أكثــر مــن  27مليــون ســاعة
عمــل دون وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت.
ولزيــادة قــدرات وإمكانيــات موظفيهــا ،طــورت
جيبــك مركــز التدريــب الخــاص بهــا الــذي يلتحــق
بــه حديثــو التخــرج للحصــول علــى تدريــب فعــال
ودقيــق لتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم مــن أجــل
تأهيلهــم للعمــل لــدى جيبــك وجعلهــم أكثــر
إيمانــً بثقافــة مؤسســتنا المســتدامة القائمــة
علــى المعرفــة التــي يتــم فيهــا التشــجيع علــى
اإلبــداع واالبتــكار والتنميــة الذاتيــة.
وتشــكل الحوكمــة واألخــاق حجــر الزاويــة فــي
قيــادة العامليــن لــدى جيبــك وهــي التــي تضــع
األشــخاص داخــل بــؤرة اهتمــام جيبــك .ويضمــن
ذلــك اســتدامة ثقافــة شــركة جيبــك عبــر مختلف
اللجــان التــي تتيــح لألفــراد المشــاركة فــي
العمليــات التشــغيلية وعمليــة اتخــاذ القــرارات
داخــل الشــركة .ويجــب أن يكــون األفــراد جــزءًا
مــن عمليــة اتخــاذ القــرار فــي الشــركة ألنهــم
أدرى مــن غيرهــم بأعمــال الشــركة .وتتولــى
لجنــة التدريــب والتطويــر واإلرشــاد مســؤولية
اإلشــراف علــى جميــع أنــواع التدريــب عــاوة علــى
عمليــة التوظيــف وذلــك للتمكــن مــن االحتفــاظ
دائمــً بـ"خطــة تعاقــب وظيفــي" فعالــة لتحقيــق
اســتدامة الشــركة.

 10دراسات حالة لممارسات الحوكمة الجيدة

الســنوات القليلــة الماضيــة مــن خــال العديــد
 .4ما التأثير الذي أحدثته المبادرة
مــن مبــادرات الرعايــة والتبرعــات والمشــروعات
على المؤسسة؟
والمشــتريات والعديــد مــن الخدمــات المحليــة.
مــن خــال تفانيهــا فــي خدمــة المجتمــع
وعنــد الحديــث عــن "األفــراد" نظمــت جيبــك 1752
المحلــي وتعزيــز دورهــا فــي تحقيــق األهــداف
فعاليــة مــن عــام  2010إلــى عــام  2016لتدريــب
العالميــة ،أظهــرت جيبــك التزامــً بالغــً بالمنهــج
وتطويــر موظفيهــا لتمكينهــم مــن اكتســاب
ثالثــي المقاييــس الخــاص بهــا لقيــاس النجــاح .وال
المهــارات العمليــة المختلفــة وقــد واكــب ذلــك
يمكــن للعيــن أن تخطــئ تأثيــر اإلجــراءات
زيــادة مضطــردة فــي عــدد المتدربيــن
المختلفــة التــي تتخذهــا شــركة جيبــك
علــى مــدار الســنوات األخيــرة .وفــي
لتحقيــق التــوازن فــي كل ركيــزة مــن
النهايــة ،تمــت اإلشــادة محليــً
ركائــز االســتدامة .وعندمــا يتعلــق
تشكل الحوكمة واألخالق
وداخليــً بجهــود جيبــك فــي
األمــر بتميزهــا التشــغيلي ،أظهــرت
حجر الزاوية في قيادة
مختلــف الجوانــب المتعلقــة
جيبــك ثباتــً مــن حيــث اإلنتاجيــة
العاملين لدى جيبك وهي التي
بأعمالهــا بمــا فــي ذلــك
والســامة .وتجــدر هنــا اإلشــارة
تضع األشخاص داخل بؤرة اهتمام
المــوارد البشــرية والمســؤولية
إلــى أن مســاهمة جيبــك الســنوية
جيبك
االجتماعيــة وتميــز األعمــال
فــي االقتصــاد البحرينــي تجــاوزت
 200مليــون دوالر أمريكــي فــي

1

تدريب وتطوير الموارد البشرية

2

التحسين المستمر
لبيئة العمل

3

التفاعل مع جميع
األطراف المعنية

4

تحقيق التميز التشغيلي

5

االستفادة من الموارد
بأفضل طريقة ممكنة

6

حماية البيئة

7

خدمة المجتمع

إعداد:

الجامعة:

سالك معين اكبر

الجامعة االهلية
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شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات

تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام
والمسؤول

 .1ما هي المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟
شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات
(جيبــك) هــي شــركة متخصصــة فــي صناعــة
البتروكيماويــات وتــزاول أعمالهــا مــن دولــة
البحريــن ،والشــركة مملوكــة لثــاث دول وهــي
مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية
ودولــة الكويــت .وقــد قامــت جيبــك بصياغــة
اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بهــا اســتنادًا
إلــى الركائــز الثالثــة للتنميــة المســتدامة :النــاس
وكوكــب األرض واألربــاح .وترتبــط كل ركيــزة
بفكــرة تتبناهــا جيبــك

إننا نرغب في رعاية
أفرادنا ومجتمعنا إضافة
إلى بيئتنا .ولهذا ،وضعنا
ألنفسنا أهدافًا تتعلق بالربحية
واألفراد والبيئة".
 د .عبد الرحمن جواهريرئيس شركة جيبك

ومــن بيــن األســباب الكامنــة وراء اســتناد
اســتراتيجية االســتدامة لشــركة جيبــك إلــى هــذه
الركائــز الثالثــة هــو ضمــان التناغــم فيمــا بينهــا،
فهــذه الركائــز الثالثــة إنمــا هــي دعائــم متســاوية
األهميــة لتحقيــق النجــاح والموازنــة بيــن مصالــح
األطــراف المعنيــة والمخــاوف البيئيــة ومصالــح
العمــل .وتعتبــر ركائــز االســتدامة هــي أســاس
نمــوذج أعمــال شــركة جيبــك .ومــن هنــا تراعــي
أي عمليــات وأنشــطة تنفذهــا الشــركة مصلحــة
األطــراف المعنيــة والبيئــة والشــركة نفســها.
وعندمــا يتعلــق األمــر بنمــوذج األعمــال ،تتحــول
الركائــز الثالثــة إلــى منهــج "ثالثــي المقاييــس"
حيــث ال يتــم قيــاس النجــاح مــن منظــور الربحيــة
فقــط بــل ومــن منظــور التأثيــر البيئــي والمســؤولية
االجتماعيــة أيضــً.

 .2ما هو الدافع وراء إطالق هذه
المبادرة؟
الناس

كوكب األرض

األرباح

ترتبط بالمسؤولية
االجتماعية أو
"رد الجميل" إلى
المجتمع على
مختلف المستويات.

ترتبط برعاية وحماية
البيئة أو استخدام
الموارد الطبيعية
من خالل ممارسات
مستدامة وأخالقية.

ترتبط بعنصرين داخل
شركة جيبك :االستقرار
المالي والتميز التشغيلي.
وبموجب ذلك تؤمن جيبك
تمامًا بفكرة أن التميز
التشغيلي سيؤدي حتمًا
في النهاية إلى تحقيق
االستقرار المالي والربحية.

سبب اختيار المنهج ثالثي المقاييس
ينصــب جــل اهتمــام الغالبيــة العظمــى مــن
المؤسســات الربحيــة علــى تحقيــق األربــاح فقــط،
ويتــم قيــاس نجاحهــا مــن خــال صافــي أرباحهــا.
ولــذا ،تعتبــر هــذه المؤسســات مؤسســات غيــر
ناجحــة فــي حالــة عــدم تحقيقهــا ألربــاح .ولكــن
شــركة جيبــك تعتمــد منهجــً مختلفــً فــي قياس
النجــاح بفضــل حســها األخالقــي واالجتماعــي
حيــث إنهــا تؤمــن بأهميــة "رد الجميــل" للمجتمــع
والتأكــد مــن عــدم تضــرر األجيــال القادمــة بأفعــال
اليــوم .ونظــرًا ألنهــا شــركة تتواجــد وتعمــل فــي
البحريــن ،تؤمــن جيبــك بأهميــة االســتغالل األمثــل
لمــوارد الدولــة مثــل األراضــي ورأس المــال البشــري.
وانطالقــً مــن إيمانهــا بمبــادئ "األخــذ والعطــاء"،
تؤمــن جيبــك بأنــه ينبغي علــى الشــركة رد الجميل
إلــى دولــة البحريــن نظيــر اســتفادتها مــن مواردها.
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وحتــى وقتنــا الراهــن ،ســاهمت جيبــك بمــا يربــو
علــى  4مليــارات دوالر أمريكــي لدعــم االقتصــاد
البحرينــي بصــور مختلفــة.
ورغــم أهميــة الربحيــة لنجــاح األعمــال ،تؤمــن
جيبــك بأنــه ال ينبغــي أن تكــون الهــدف الوحيــد.
ففــي جيبــك ،أهــم األصول هــم موظفو الشــركة
وعمالهــا .وتؤمــن جيبــك أيضــً بــأن "األفــراد هــم
رأس المــال البشــري لــكل شــركة" ومــن ثــم يلــزم
علــى كل شــركة رعايــة موظفيهــا .ومــن هــذا
المنطلــق ،تؤمــن جيبــك بــأن أفرادهــا يســتحقون
االســتثمار فيهــم وتفعــل ذلك بطــرق مختلفــة ،إذ
تتجــاوز مقاييــس النجــاح لدى شــركة جيبــك حدود
األفــق الضيــق للربحيــة كمقيــاس وحيــد للنجــاح
وتضيــف األفــراد كمقيــاس آخــر للنجــاح ال يقــل في
أهميتــه عــن األربــاح .ولــذا ،تقيــس جيبــك نجاحهــا
مــن خــال التقــدم المحــرز فــي جميــع الركائــز
الثالثــة .ويتــم تعديــل طريقــة قيــاس النجــاح ثالثيــة
المقاييــس بصــورة مســتمرة بمــا يضمــن توافقهــا
مــع العوامــل الخارجيــة.
وعندمــا تــم اإلعــان عــن المبــادئ العشــرة لالتفــاق
العالمــي لألمــم المتحــدة ،أخــذت جيبــك علــى
عاتقهــا مســؤولية االلتــزام بهــا إلــى جانــب االلتزام
بالمبادئ الســتة لقطــاع األغذية والزراعــة والمبادئ
الســبعة لتمكيــن المــرأة ،عــاوة علــى أهــداف
التنميــة المســتدامة المعلــن عنهــا مؤخ ـرًا .وفــي
هــذا الصــدد ،حــددت جيبــك الطــرق المختلفــة
التــي يمكنهــا مــن خاللها المســاهمة فــي تحقيق
أهــداف التنميــة المســتدامة .وتنفــذ الشــركة فــي
الوقــت الراهــن العديــد مــن البرامــج ذات األهــداف
القابلــة للقيــاس مــن أجــل إظهــار مســاهمتها
فــي تحقيــق  14هدفــً مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة .ومــن الفريــد حقــً أن مكنــت فلســفة
جيبــك المتطلعــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد
الربحيــة والمتبنيــة لمبــادئ رعايــة المجتمــع والبيئة
مــن تحقيــق العديــد مــن األهــداف العالميــة بهــذه
الســهولة.
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بنك اإلمارات دبي الوطني
تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام
والمسؤول

 .1ما هي المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟
فــي إطــار منهجــه الــذي يهتــم بالمســؤولية
االجتماعيــة المؤسســية ،قــدم بنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي نمــوذج عطــاء بعنــوان "خلــق قيمــة
مشــتركة" حيــث يســعى مــن خاللــه إلــى خلــق
القيمــة لجميــع األطــراف المعنيــة ضمــن فكــرة
بســيطة وهــي أن "كل مــا تفعلــه يعــود عليــك
بالنفــع" .وقــد تمحــور تركيــز البنــك فــي إطــار هــذه
المبــادرة علــى مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
ونشــر الثقافــة الماليــة ،وتمكيــن المــرأة ،وصحــة
ورفاهيــة الموظفيــن .وســوف تســاعد هــذه
المبــادرات فــي تعزيــز المواطنــة المؤسســية لــدى
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي موطنــه وكذلــك
فــي الــدول التــي يعمــل بهــا.

يتمحور تركيز البنك في
إطار هذه المبادرة على
مساعدة األشخاص
ذوي اإلعاقة ،ونشر
الثقافة المالية ،وتمكين
المرأة ،وصحة ورفاهية
الموظفين .وسوف تساعد
هذه المبادرات في تعزيز
المواطنة المؤسسية لدى
بنك اإلمارات دبي الوطني
في موطنه وكذلك في
الدول التي يعمل بها.

 .2ما هو الدافع وراء إطالق هذه
المبادرة؟

كان االهتمــام األول للمؤسســة هــو بنــاء مجتمــع
صديــق لــذوي اإلعاقــة ،وقــد أثمــر ذلــك عــن قيــام
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بتأســيس فــروع
صديقــة لــذوي اإلعاقــة علــى مســتوى دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تحــرص علــى
توفيــر ســبل الراحــة لهــم بمــا يعــود بالفائــدة
علــى المجتمــع واألعمــال معــً .كمــا تهــدف
المؤسســة كذلــك إلــى تحســين الثقافــة
الماليــة لــدى الشــباب العربــي عــن طريــق
برامــج التدريــب الصيفــي .كمــا قدمــت
وخدمــات
منتجــات
المؤسســة
منفصلــة مخصصــة لــذوي اإلعاقــة،
وحرصــت علــى تســهيل تبــرع الجمهــور
لمثــل هــذه القضايــا عبــر الموقــع
اإللكترونــي فــي إطــار هــذه المبــادرة.

 .4ما هو تأثير المبادرة على
المؤسسة؟

أطلــق بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي هــذه المبــادرة
فــي إطــار اســتراتيجيته الخاصــة بالمســؤولية
االجتماعيــة المؤسســية بغيــة اســتيفاء الركائــز
األربــع لنمــوذج المســؤولية االجتماعيــة وهــي:
المســؤولية تجــاه المجتمــع ،وتجــاه البيئــة ،وفــي
الســوق ،وفــي مــكان العمــل .عندمــا أطلــق البنــك
هــذه المبــادرة الجديــدة ،لــم يركــز علــى العطــاء
فحســب بــل كان تركيــزه كذلــك علــى خلــق
قيمــة مشــتركة تســاعد المؤسســة فــي زيــادة
أرباحهــا علــى المــدى البعيــد .كمــا ســاهم بنــك
اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي فتــح بــاب الحــوار وبنــاء
الشــفافية ليــس فقــط مــع عمالئــه المعتاديــن
ولكــن مــع جميــع األطــراف المعنيــة الهامــة لديه.
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 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

ســاعدت هــذه المبــادرة الجديــدة بنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي علــى االنتقــال مــن مجــرد العطــاء
إلــى االلتــزام تجــاه المســؤولية االجتماعيــة
المؤسســية ومــن ثــم الوصــول إلــى منهــج خلــق
القيمــة المشــتركة .وقــد ســاعد ذلــك المؤسســة
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علــى تعزيــز مركزهــا فــي المجتمــع واالعتــراف
بدورهــا بصــورة أكبــر فــي عالــم األعمــال برغــم
أن ذلــك لــم يكــن الهــدف األساســي الــذي ترمــي
إليــه المؤسســة.

إعداد:

الجامعة:

مورتازا يوسف

الجامعة االمريكية في الشارقة
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شركة دانة غاز
"أرى أن ممارسات
الحوكمة المؤسسية
الجيدة تشكل وسيلة تمكين
لتحقيق نموذج أعمال يتسم
بالكفاءة واالستدامة".

التعاون وبناء الشراكات

 -باتريك ألمان وارد

الرئيس التنفيذي ،دانة غاز

فــي الثامــن مــن نوفمبــر ،ألقــى باتريــك ألمــان وارد،
الرئيــس التنفيــذي لشــركة دانــة غــاز ،محاضــرة
علــى مجموعــة مــن الطــاب الجامعييــن مــن
الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة حول اســتدامة
صناعــة البتروكيماويــات.
دانــة غــاز هــي شــركة غــاز مســتقلة يقــع مقرهــا
الرئيســي فــي الشــارقة ،بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وتنتشــر عملياتهــا فــي مصــر واإلمــارات
العربيــة المتحــدة وإقليــم كردســتان العــراق.
وهــي شــركة مدرجــة فــي البورصــة ويتــم تــداول
أســهمها فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة.

1

العمل مع الشباب

2

ومــن المثيــر والمدهــش حقــً معرفــة كيــف
ُيمكــن أن تصبــح الصناعــات االســتخراجية صناعات
مســتدامة .وقــد ركــز الســيد باتريــك علــى قــدرة
دانــة غــاز علــى تحقيــق قيمــة مســتدامة علــى
المــدى الطويــل لمســاهميها مــع القيــام فــي
الوقــت ذاتــه بتقديــم مســاهمة إيجابيــة فــي
المجتمعــات التــي تعمــل معهــا .ومــن بيــن
الركائــز األربعــة التــي يقــوم عليهــا تعهــد قطــاع
األعمــال ،ركــزت دانــة غــاز اهتمامهــا علــى االلتــزام
بالتعــاون وبنــاء الشــراكات وحققــت نجاحــً كبيــرًا
فــي هــذا المجــال.
وتتمثــل األهــداف الثالثــة الرئيســية لمجــال التعاون
وبنــاء الشــراكات فيمــا يلي:

العمل مع الحكومات
والمجتمع المدني

3

العمل مع مؤسسات األعمال

وقــد بذلــت دانــة غــاز جهــودًا مكثفــة وحثيثــة
فــي إطــار ســعيها لتحقيــق هــذه األهــداف الثالثــة.
تبنــت الشــركة العديــد مــن المبــادرات للوصــول
إلــى الطــاب مــن خــال الدعــم والتعليــم ومــن
خــال تطويــر البنيــة التحتيــة وتســهيل التعلــم
عــن طريــق العديــد مــن البرامــج التدريبيــة وفــرص
التفاعــل .وســعت الشــركة إلــى أن تظهــر للطــاب
ورجــال األعمــال المســتقبليين أهميــة الحوكمــة
الجيــدة فــي نشــر وتأصيــل قيــم المســاءلة
والشــفافية فــي الثقافــة المؤسســية .ونشــير
هنــا إلــى أن إتاحــة دانــة غــاز لتقريــر االســتدامة
الخــاص بهــا للجمهــور وتحليهــا باألمانــة فــي
تنــاول المســائل التــي تهــم الجمهــور لهــو خيــر
دليــل علــى التزامهــا بهــذه القيــم.
وقــد بذلــت الشــركة أيضــً جهــودًا مكثفــة
ومتواصلــة لفهم وتوفيــر احتياجــات المجتمعات
التــي تعمــل داخلهــا بينمــا تتابــع تنفيــذ العمليــات
االســتخراجية .واســتنادًا إلــى احتياجــات تلــك
المجتمعــات ،نفــذت دانــة غــاز العديــد مــن
المبــادرات لتحســين الظــروف االقتصاديــة
واالجتماعيــة لهــذه المناطــق .واشــتمل بعــض
هــذه المبــادرات علــى تطويــر البنيــة التحتيــة مثــل
الطــرق ووســائل النقــل والصــرف الصحــي والرعاية
الصحيــة .وقامــت الشــركة أيضــً بتوفيــر الكهربــاء
وفــرص العمــل للمناطــق التــي تعانــي مــن الفقــر
فــي مناطــق العــراق وقدمــت مســاعدات طارئــة
للمناطــق التــي تحتــاج إلــى إغاثــة.
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وقــد أثمــرت هــذه الرحلــة التــي قطعتهــا
الشــركة فــي إطــار ســعيها إلــى تحقيــق التنميــة
المســتدامة عــن العديــد مــن عالقــات العمــل مثل
عالقتهــا مــع مؤسســة عمــار الخيريــة .وتعمــل
هــذه المؤسســة علــى تطويــر وتحســين حيــاة
بعــض مــن أكثــر شــرائح المجتمــع فقــرًا وحرمانــً
فــي العالــم .وتســاعد دانــة غــاز فــي تمويــل
أنشــطتهم التــي تتيــح لهــم تبنــي العديــد مــن
مبــادرات الرعايــة الصحيــة والتســامح والتعليــم
ومســاعدات الطــوارئ .وقــد عقــدت دانــة غــاز أيضًا
شــراكات مــع العديــد مــن الكيانــات الحكوميــة
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مثــل المجلــس
االستشــاري إلمارة الشــارقة ووزارة التغيــر المناخي
والبيئــة اإلماراتيــة وخفــر الســواحل فــي الشــارقة
وهيئــة ميــاه وكهربــاء الشــارقة وغيرهــا .ومنحــت
هــذه العالقــات الشــركة وســائل لالســتثمار
االجتماعــي فــي المجتمــع الــذي تــزاول أعمالهــا
فيــه .كمــا أســفرت جهودهــا الراميــة إلــى تفعيــل
المشــاركة الشــبابية عــن تكويــن روابــط مــع
المؤسســات التعليميــة مثــل الجامعــة األمريكيــة
فــي الشــارقة.
و ُتعــد جميــع هــذه الجهــود شــهادة واضحة على
العمــل الــذي قامــت بــه الشــركة بغيــة تحقيــق
هدفهــا بتحقيــق مســاهمة إيجابيــة ودائمــة فــي
المجتمــع والتشــجيع علــى خلــق عالــم أكثــر
اســتدامة .وتــدرك الشــركة التأثيــرات التــي يمكــن
أن تحدثهــا أعمالهــا المربحــة ،وســعت بعنايــة
واهتمــام إلــى بــذل كافــة الجهــود مــن أجــل رد
الجميــل للمجتمــع علــى نحــو مجــد وفعــال.

إعداد:

الجامعة:

ريى داس

الجامعة االمريكية في الشارقة
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مجموعة شلهوب
خلق بيئة عمل أكثر شمولية

 .1ما هي المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟

 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

تمــارس مجموعــة شــلهوب قيــم االســتدامة مــن
خــال حرصهــا علــى إيجــاد مــكان عمــل أكثــر
شــمو ً
ِّ
يمكــن الموظفيــن علــى اختــاف
ال ،والــذي
دياناتهــم وأعمارهــم ونوعهــم مــن العمــل معــً
والمســاواة بينهــم فــي اإلســهام فــي تحقيــق
أهــداف المؤسســة .فيمــا يتعلــق بمجــاالت تعهــد
قطــاع األعمــال ،فــإن مجموعــة شــلهوب تركــز
علــى إيجــاد "مــكان عمــل أكثــر شــمو ً
ال" .وكمــا
أفــادت الشــركة "تســعى مجموعــة شــلهوب إلــى
أن يصبــح التنــوع واالندمــاج أســلوب حيــاة".

ركــزت مجموعــة شــلهوب علــى الجوانــب التاليــة
بهــدف تحقيــق المزيــد مــن االســتدامة:

 .2ما هو الدافع وراء إطالق هذه
المبادرة؟
تســعى مجموعــة شــلهوب إلــى تحقيــق
االســتدامة عــن طريــق التأكــد مــن أن األجيــال
المســتقبلية تواصــل اســتخدام مواردهــا
بطريقــة أفضــل مــن اســتخدامها الحالــي مــن
قبــل الشــركة .كمــا ترغــب مجموعــة شــلهوب
فــي إيجــاد مــكان عمــل يتلقــى فيــه جميــع
الموظفيــن معاملــة منصفــة وعادلــة" .إذا
كان الجميــع يفكــرون بنفــس األســلوب ،فــا
أحــد يفكــر" .إضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا يكــون
هنــاك تنــوع فــي عمــاء الشــركة ،فــإن الشــركة
ســتحقق نجاحــً أكبــر إذا كان هنــاك تنــوع كذلــك
بيــن موظفيهــا .عنــد وجــود تنــوع فــي مــكان
العمــل ،سيشــعر الموظفــون بســعادة أكبــر .كمــا
أن التنــوع واالندمــاج فــي مــكان العمــل يســاعد
فــي اســتقطاب أفضــل المهــارات.
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 1الموظفون (داخل الشركة):
تســعى مجموعــة شــلهوب إلــى إيجــاد
بيئــة عمــل منصفــة مــن خــال معاملــة جميــع
الموظفيــن باحتــرام وضمــان اإلبقــاء علــى
ســعادتهم وحماســهم للعمــل.
 2المنتجــات (جميــع الســلع التــي تبيعها
الشركة):
ضمــان بيــع منتجــات يتــم تصنيعهــا بالشــكل
الصحيــح عــن طريــق التعامــل مــع مورديــن
مســؤ و لين .
 3البيئة:
تطلــق مجموعــة شــلهوب عــددًا مــن
المشــاريع المرتبطــة بفعاليــة الطاقــة مثــل ألــواح
الطاقــة الشمســية وإعــادة التدويــر وغيرهــا.
 4األثر:
بعــد بــدء أعمــال الشــركة ،وجــدت
مجموعــة شــلهوب وســيلة لتحســين أعمالهــا
وإحــداث أثــر إيجابــي (بالنســبة للبيئــة :عبــر تنفيــذ
نظــام طباعــة ذكــي يتــم مــن خاللــه الطباعــة
علــى جهتــي الورقــة بصفــة دائمــة ،ويتعيــن علــى
الموظفيــن إدخــال رمــز قبــل الطباعــة ،ومــن شــأن
ذلــك أال يســمح بالطباعــة إذا قــام الموظــف
بإعطــاء أمــر الطباعــة دون الذهــاب إلــى الطابعــة
الســتالم األوراق .ويهــدف النظــام إلــى حمايــة
األشــجار وتوفيــر الطاقــة والمــال).
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كمــا قامــت مجموعــة شــلهوب بتنفيذ المبــادرات
التاليــة بهــدف تحقيــق المزيــد مــن الشــمول
والتنــوع:
• زيادة عدد أيام إجازات األمومة واألبوة.
• زيادة عدد النساء في مناصب اإلدارة العليا.
• زيــادة رواتــب النســاء بحيــث تســاوي رواتــب
الرجــال.
• تشــكيل مجتمعــات مــن مختلــف
المجموعــات :التعليــم ،والعمليــات الداخليــة
و ا لتو ظيــف .
• تقديــم دورات تدريبيــة متســاوية لجميــع
الفئــات العمريــة.
• إجــراء تغييــرات علــى عمليــة التوظيــف بحيــث
يكــون نــوع المتقــدم للوظيفــة مجهــول.
• تعيين نساء في المستودع.
• االحتفــال باأليــام المقدســة لمختلــف
العرقيــة.
المجموعــات

 .4مــا التأثيــر الــذي أحدثتــه المبــادرة
علــى المؤسســة؟
•

•

•

اســتقطاب المزيــد مــن المهــارات عــن طريــق
تعييــن المــرأة فــي مــكان العمــل التخــاذ
القــرارات التــي يوافــق عليهــا الجميــع.
بالنســبة للبيئــة :ســاعد تنفيــذ نظــام الطباعة
الذكــي فــي الحــد مــن كميــة األوراق المهدرة
بنســبة  %30خــال بضعة أشــهر.
ســوف يــؤدي إطــاق المزيــد مــن تلــك
المبــادرات إلــى اإلبقــاء علــى الموظفيــن
وزيــادة قدراتهــم اإلبداعيــة ،األمــر الــذي
ســيؤدي بــدوره إلــى زيــادة الربحيــة.

إعداد:

الجامعة:

ايمان عرفة

الجامعة االمريكية في الشارقة
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شركة بيئة
تحديــد أهــداف لتحقيــق النمــو المســتدام
والمســؤول

 .1ما هي المبادرة التي أطلقتها
المؤسسة؟
شــركة بيئــة هيــا لشــركة الرائــدة فــي المنطقــة فــي
مجــال البيئــة وإدارة النفايــات .ويعمــل لــدى الشــركة
أكثــر مــن  7000موظــف والذيــن يحرصــون دائمــً علــى
تكريــس وقتهــم وجهدهــم لتحقيــق مســتقبل
أفضــل وأكثــر اســتدامة .منــذ تأسيســها عــام ،2007
لــم تتوقــف الشــركة عــن العمــل تجــاه
تحقيــق هدفهــا كشــركة مســؤولة اجتماعيــً،
وكذلــك تحقيــق هــدف “خفــض نفايــات المكبــات إلــى
الصفــر" .يعنــي ذلــك أن الشــركة تخطــط إلــى تحويــل
جميــع النفايــات بعيــدًا عــن مكبــات النفايــات .تمكنــت
بيئــة بالفعــل مــن التحــول بنســبة  %76مــن مكبــات
النفايــات فــي الشــارقة .وقــد حققــت الشــركة
ذلــك عبــر العديــد مــن المبــادرات التــي نفذتهــا علــى
مســتوى المدينــة مــن أجــل زيــادة الوعــي والثقافــة
وتشــجيع الجمهــور علــى االلتــزام بالممارســات األكثــر
حفاظــً علــى البيئــة.

 .2ما هو الدافع وراء إطالق هذه
المبادرة؟
كان الدافــع األكبــر وراء إطــاق بيئــة لمبادراتهــا هــو
المســاعدة فــي تحقيــق رؤيــة وأهــداف اإلمــارات
 2021لــكل مــن اإلمــارات بحيــث تتمكــن مــن تحقيــق
نســبة تحــول ال تقــل عــن  .%70كذلــك يلعــب تحقيــق
أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة عبــر
التأثيــر إيجابــً علــى البيئــة دورًا هامــً فــي تحفيــز
شــركة بيئــة علــى إطــاق هــذه المبــادرات .مــن بيــن
الدوافــع األكثــر تأثيــرا بالنســبة إلطــاق مبــادرات بيئــة
هــي الفوائــد التــي تعــود بهــا تلــك المبــادرات علــى
البيئــة .ويــؤدي النقــص فــي كميــات النفايــات فــي
المكبــات إلــى الحــد مــن التفاعــات الالهوائيــة .األمــر
الــذي يســهم فــي الحــد ألقصــى درجــة مــن انبعاثــات
الغــازات الضــارة مثــل ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان
والتــي تطلــق فــي الهــواء وتســهم بدرجــة كبيــرة
فــي تفاقــم ظاهــرة االحتبــاس الحــراري .إضافــة إلــى
ذلــك ،أدركــت بيئــة محدوديــة مــوارد كوكــب األرض
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مقارنــة بمعــدل اســتهالك البشــر .لــذا ،تضمــن مبــادرة
بيئــة إيجــاد خيــار مســتدام واقتصــادي للحفــاظ علــى
الحيــاة علــى كوكــب األرض .ويأتــي الدافــع وراء أعمــال
بيئــة مــن اســتخدامها للنمــوذج االقتصــادي الدائــري.
تقــوم العديــد مــن الشــركات باســتخدام النمــوذج
الخطــي وهــو الحصــول علــى الشــيء واســتخدامه
والتخلــص منــه .ولكــن بيئــة تنتهــج أســلوب الحصــول
علــى الشــيء واســتخدامه وإعــادة اســتخدامه أو
إعــادة تدويــره ،حيــث تســتخدم بيئــة نفاياتهــا كمــوارد،
فهــي عبــارة عــن دورة مســتمرة تــؤدي إلــى الحــد مــن
النفايــات .مــن منظــور األعمــال ،تعــد فرصــة ماليــة
كبيــرة للشــركة حيــث إنهــا ال تحتــاج لعــدد كبيــر مــن
العامليــن مــع الحــد مــن إهــدار الطاقــة .كمــا يعمــل
ذلــك أيضــً علــى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل
للباحثيــن عــن عمــل علــى مســتوى الدولــة.

 .3ما هي الطرق التي اتبعتها
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟
قسمت بيئة مبادراتها إلى  4فئات مختلفة.
الفئــة األولــى هــي الطريقــة المثلــى لجمــع النفايــات:
حيــث يتــم جمــع النفايــات مــن مختلــف أنحــاء
المدينــة مــع تحقيــق أقــل تأثيــر علــى البيئــة .تمتلــك
الشــركة حوالــي  1200ســيارة صديقــة للبيئــة والتــي
تســتخدمها لجمــع النفايــات التــي يتــم إرســالها عنــد
الضــرورة فقــط حــول إمــاراه الشــارقة .اســتخدام أقصر
الطــرق للحــد مــن االنبعاثــات الضــارة :يعمــل ذلــك على
الحــد مــن اســتهالك الوقــود ،األمــر الــذي يــؤدي بــدوره
إلــى الحــد مــن اســتخدام الوقــود األحفــوري .فــي
عــام  ،2018كانــت بيئــة الشــركة األولــى فــي الشــرق
األوســط التــي تقــدم طلــب شــراء ســيارات نصــف نقــل
مــن تيســا.
الفئــة الثانيــة هــي اســتعادة المــوارد تعمــل بيئــة
تجــاه اســتخراج المــوارد مــن المخلفــات مــن أجــل إنتــاج
مــوارد جديــدة "تحويــل المــوارد إلــى ثــروات" .تمكنــت
الشــركة مــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق إنشــاء أربعــة
أنــواع مختلفــة مــن المنشــآت والمصانــع .تعمــل
منشــأة اســتعادة المــواد علــى اســتخراج المــوارد
مــن النفايــات مثــل الــورق واأللومنيــوم والبالســتيك.
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وتعمــل منشــأة البنــاء والهــدم وتــدور
النفايــات علــى تدويــر مخلفــات مــواد
البنــاء أو المــواد غيــر الصالحــة إلــى
مــواد يمكــن اســتخدامها فــي
مــكان آخــر .فيمــا يتــم تدويــر
اإلطــارات التالفــة فــي منشــأة
تدويــر اإلطــارات مــن أجــل تصنيــع
منتجــات جديــدة .وأخيــرًا ،يعمــل
مصنــع تقطيــع وتدويــر الســيارات
والمعــادن علــى جمــع الســيارات
التــي لــم تعــد مســتعملة وغيرهــا مــن
خــردة المعــادن مــن أجــل تقطيعهــا
ليتــم اســتخدامها لتصنيــع منتجــات جديــدة .تنتــج
المنشــآت األربــع أثــرًا بيئيــً أقــل مــن ردم النفايــات فــي
المكبــات ،مــا يجعلهــا أكثــر فائــدة وفعاليــة .الطاقــة
المتجــددة هــي الفئــة الثالثــة لــدى شــركة بيئــة.
يشــمل ذلــك تحويــل أيــة نفايــات ،ال يمكــن تدويرهــا،
إلــى طاقــة .تمكنــت بيئــة مــن تحقيــق ذلــك عبــر بنــاء
المحطــة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة لتحويــل
النفايــات إلــى طاقــة .يتــم داخــل المحطــة معالجــة
مــا يقــرب مــن  300ألــف طــن مــن النفايــات ســنوي َا .أمــا
الفئــة الرابعــة فتركــز علــى التأثيــر االجتماعــي .يعــد
هــذا الجــزء األكثــر حيويــة بالنســبة لشــركة بيئــة حيــث
يســاعدها فــي التواصــل مــع المجتمــع وتثقيفــه
بشــأن فوائــد إعــادة التدويــر وإعــادة اســتخدام وإدارة
نفاياتهــم .قدمــت الشــركة للنــاس حقائــب خضــراء
وزرقــاء لمســاعدتهم فــي فصــل النفايــات ،كمــا
وضعــت صناديــق نفايــات بنفــس األلــوان فــي مناطــق
قريبــة لمنازلهــم .كمــا تنفــذ الشــركة اســتخدام آالت
تهويــة عكســية ،والتــي يقــوم مــن خاللهــا الفــرد
بوضــع المــواد القابلــة للتدويــر داخــل اآللــة ويحصــل
علــى فرصــة الفــوز فــي ســحب شــهري عبــر التطبيــق
الخــاص بالشــركة .ومــن أجــل تثقيــف وتوعيــة الشــباب
وقــادة المســتقبل تجــاه أهميــة ضمــان مســتقبل أكثر
حفاظـ َا علــى البيئــة ،أطلقــت الشــركة مبــادرة مدرســة
بيئــة للتثقيــف البيئــي والتــي تعمــل علــى زيــادة الوعــي
عبــر تثقيــف وتشــجيع الطــاب الشــباب علــى الحفــاظ
علــى البيئــة .كمــا نفــذت بيئــة العديــد مــن المبــادرات
عبــر العديــد مــن األســاليب المبتكــرة .علــى ســبيل
المثــال ،أطلقــت الشــركة حاويــات القمامــة الذكيــة
المــزودة بمجــس .يعمــل المجــس علــى تنبيــه بيئــة
عندمــا تمتلــئ الحاويــة وتصبــح جاهــزة لجمعهــا.
تعمــل هــذه الحاويــات كذلــك بالطاقــة الشمســية
ومــزودة بوصلــة إنترنــت الســلكية .كمــا أطلقــت بيئــة

كذلــك الحاويــات الثالثيــة لتثقيــف وتشــجيع
المجتمــع بشــأن أهميــة فصــل المــواد
القابلــة للتدويــر عــن غيرهــا .يســاعد ذلــك
بيئــة فــي الحــد مــن التكلفــة والوقــت
وزيــادة قيمــة منتجاتهــا ،حيــث
إن المنتجــات ال تكــون مشــوبة
بالمــواد الضــارة .كمــا عقــدت
بيئــة مشــروع مشــترك مــع شــركة
الهــال للمشــاريع تحــت اســم ""ION
والــذي يعمــل علــى اســتخدام الســيارات
الكهربائيــة عبــر منصــات الركــوب المشــترك
مثــل كريــم .حيــث يمكــن للمســتهلكين
طلــب ســيارة تيســا الكهربائيــة مــا يجعلهــا أكثــر
حفاظــً علــى البيئــة .كمــا أطلقــت الشــركة مشــروع
مشــترك آخــر تحــت اســم "إيفوتــك" والــذي يعمــل
علــى تطويــر الجيــل التالــي مــن الحلــول الرقميــة
لمختلــف الصناعــات مــن بينهــا الرعايــة الصحيــة
والتعليــم والنقــل والخدمــات اللوجســتية ،مــا يســهم
بــدور فــي زيــادة فعاليــة وأمــن سالســل التوريــد علــى
مســتوى العالــم.
نفــذت بيئــة العديــد مــن مبادراتهــا بالتعــاون مــع بــرج
خليفــة ومركــز دبــي التجــاري العالمــي ومارينــا مــول
وتــي كــوم وغيرهــا.

 .4ما التأثير الذي أحدثته المبادرة
على المؤسسة؟
تمكنــت بيئــة ،عبــر العديــد مــن المبــادرات الناجحــة
التــي أطلقتهــا علــى مســتوى الدولــة ،مــن تحقيــق
أثــر كبيــر .ففــي عــام  ،2007كانــت نســبة تحويــل
النفايــات ال تتعــدى  .%20ولكــن بحلــول عــام ،2018
وبفضــل شــركة بيئــة ،وصــل معــدل تحويــل النفايــات
إلــى  .%76حيــث تقــوم الشــركة بمعالجــة مــا يقــرب
مــن  3مليــون طــن مــن النفايــات ســنوي َا .فضــ ً
ا عــن
ذلــك ،تمكنــت بيئــة مــن تنفيــذ مختلــف نمــاذج توليــد
اإليــرادات .فقــد تمكنــت بيئــة ،التــي يبلــغ عــدد عمالئها
مــا يقــرب مــن  200عميــل ،مــن تنفيــذ العديــد مــن
المبــادرات للمســاعدة فــي توجيــه الدولــة نحــو
االســتدامة .فقــد كان لمبادراتهــا فوائــد كبيــرة علــى
البيئــة عبــر مســاعدة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى
الحيــاة علــى األرض ذات المــوارد الطبيعيــة المحــدودة
والوعــي بالبيئــة المحيطــة والعمــل علــى تحقيــق
مســتقبل أكثــر حفاظــً علــى البيئــة

إعداد:

الجامعة:

زارا خان

الجامعة االمريكية في الشارقة
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الملخص التنفيذي
دراسة الحالة رقم  :1شركة بيئة  -وضع
أهداف النمو المستدام والمسؤول

لمحة عامة على دراسات الحالة
يضــم هــذا التقريــر  10دراســات حالــة أعدهــا الطــاب الذيــن ألقــوا الضــوء علــى  4ركائــز فــي تعهــد
قطــاع األعمــال ،كمــا ُيبــرز التقريــر الخطــوات التجاريــة المتخــذة إلدمــاج الممارســات المســتدامة
فــي جوهــر عملياتهــم وعلــى نطــاق مجتمعــي أوســع.

اسم الشركة

دراسة الحالة

إعداد

الجامعة

شركة بيئة

تحديد أهداف لتحقيق النمو
المستدام والمسؤول

زارا خان

الجامعة االمريكية
في الشارقة

مجموعة شلهوب

خلق بيئة عمل
أكثر شمولية

ايمان عرفة

الجامعة االمريكية
في الشارقة

شركة دانة غاز

التعاون وبناء الشراكات

ريى داس

الجامعة االمريكية
في الشارقة

بنك اإلمارات دبي
الوطني

تحديد أهداف لتحقيق النمو
المستدام والمسؤول

مورتازا يوسف

الجامعة االمريكية
في الشارقة

سالك معين اكبر

الجامعة االهلية

شركة غلفتينر

تحديد أهداف لتحقيق النمو
المستدام والمسؤول

أنتارا داس

جامعة امتي

شركة
كي بي أم جي

تحديد أهداف لتحقيق النمو
المستدام والمسؤول

سالك معين اكبر

الجامعة االهلية

شركة نسما
القابضة

خلق بيئة عمل
أكثر شمولية

فايزة أرشد

جامعة عفت

شركة بيبسيكو

تحديد أهداف لتحقيق النمو
المستدام والمسؤول

أكريتي جها

الجامعة االمريكية
في الشارقة

شركة بينسنت
ماسونز

تعزيز النزاهة

أنتارا داس

جامعة امتي

شركة الخليج لصناعة تحديد أهداف لتحقيق النمو
المستدام والمسؤول
البتروكيماويات
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مــع الطلــب المتزايــد علــى المــوارد الطبيعيــة المســتنزفة ،والضغــط
المتزايــد علــى كوكــب األرضُ ،تصبــح اإلجــراءات الخاصــة بإعــادة التدوير
وتحويــل النفايــات أمــرًا بالــغ األهميــة ،أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
ُتســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى الخطــوات التــي تتخذهــا شــركة
بيئــة لتحقيــق هــدف "صفــر نفايــات فــي مدفــن النفايــات" ،والتــي
تهــدف إلــى تحويــل جميــع النفايــات بعيــدًا عــن المدافــن ،وإعــادة
تدويرهــا إلــى مــوارد قابلــة لالســتخدام مــن خــال طــرق متعــددة.

دراسة الحالة رقم  :2مجموعة شلهوب -
مكان عمل أكثر شمو ً
ال
تمــارس مجموعــة شــلهوب االســتدامة عــن طريــق الســعي إلــى
إنشــاء بيئــة عمــل أكثــر شــمو ً
ال بحيــث يتمكــن األشــخاص مــن ديانــات،
وأعمــار ،وأجنــاس مختلفــة مــن العمــل معــً ،والمســاهمة بالتســاوي
فــي المنظمــة .وتركــز مجموعــة شــلهوب علــى إنشــاء "بيئــة عمــل
أكثــر شــمو ً
ال" مــن خــال ركائــز تعهــد قطــاع األعمــال .وفــي كلمــة
شــلهوب" :تريــد مجموعــة شــلهوب جعــل التنــوع واإلدمــاج همــا
أســلوب حيــاة فــي مجموعتنــا".

دراسة الحالة رقم  :3شركة دانة غاز -
التعاون والشراكة
تتمحــور دراســة الحالــة هــذه حــول التأثيــر اإليجابــي للعمــل فــي
شــركة دانــة غــاز فيمــا يتعلــق بتعاونهــا ومشــاركتها ومبادرتهــا
مــع الشــباب والحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والشــركات
التجاريــة فــي مجــاالت عملهــاُ .نفــذت هــذه المبــادرات كنــوع مــن رد
الجميــل إلــى المجتمــع ،والمســاهمة فــي نمــو المنظمــة ونجاحهــا.

دراسة الحالة رقم  :4بنك اإلمارات دبي
الوطني  -وضع أهداف النمو المستدام
والمسؤول
قــدم بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي نمــوذج إيجــاد قيمــة مشــتركة
( )CSVللعطــاء ،باعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن مبــادرة المســؤولية
المجتمعيــة المؤسســية ،حيــث يســعى البنــك مــن خــال هــذه
المبــادرة إلــى توليــد قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة التابعيــن ،مــن
خــال فكــرة بســيطة مفادهــا أن مــا تقــوم بــه مــن خيــر يعــود عليــك
بالنفــع أيضــً .كان التركيــز األكبــر هنــا علــى المحــاور التاليــة :مســاعدة
أصحــاب الهمــم ومحــو األميــة الماليــة وتمكيــن المــرأة واالهتمــام
بصحــة وعافيــة الشــعب علــى مســتوى المجتمــع ككل .تهــدف
جميــع هــذه المبــادرات إلــى دعــم بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بــأن
يصبــح شــركة بمثابــة مواطــن صالــح فــي بلــده إلــى جانــب أماكــن
العمليــات األخــرى التــي يعمــل بهــا البنــك.

دراسة الحالة رقم  :5شركة الخليج
لصناعة البتروكيماويات  -وضع أهداف
النمو المستدام والمسؤول
توضــح دراســة الحالــة هــذه تفاصيــل كيفيــة اســتخدام شــركة
الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات الســتراتيجية "خــط األســاس الثالثــي"
بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي عملياتهــا لضمــان
تحقيــق االســتدامة والترابــط .يؤكــد هــذا النهــج علــى التــزام شــركة
الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات بالمســؤولية المجتمعيــة مــن خــال
إنجــازات األهــداف الطموحــة ومحاولــة التفــوق علــى النتائــج الســابقة
وتعزيــز إجــراءات الســامة االجتماعيــة والبيئيــة المتعلقــة بالعمــل
داخــل المنظمــة.
 10دراسات حالة لممارسات الحوكمة الجيدة

دراسة الحالة رقم  :6شركة غلفتينر -
وضع أهداف النمو المستدام والمسؤول
"النبــض اإليجابــي" هــي مبــادرة أطلقتهــا شــركة غلفتينــر
باعتبارهــا جــزءًا مــن برنامــج الصحــة المؤسســية الــذي يهــدف إلــى
تعزيــز إشــراك الموظفيــن مــن خــال الترويــج لنمــط حيــاة صحــي،
فبــد ً
ال مــن اســتخدام نهــج واحــد للجميــع للحصــول علــى الصحــة
العقليــة والســامة النفســية ،أٌنشــئت المبــادرة لتالئــم تفضيــات
األفــراد واحتياجــات الموظفيــن المخصصــة.

دراسة الحالة رقم  :7شركة كي بي أم جي
البحرين  -وضع أهداف النمو المستدام
والمسؤول
يُعــد تطويــر المهــارات الشــخصية مــن خــال التعليــم أحــد أهــم
القيــم التــي يؤمــن بهــا مؤسســو شــركة كــي بــي أم جــي البحريــن.
مــن هــذا المنطلــق ،قامــت الشــركة برعايــة الطــاب فــي البحريــن
الســتكمال تعليمهــم .جــاءت هــذه المبــادرة نتيجــة النقــص فــي
عــدد المهنييــن المؤهليــن لمناصــب محــددة فــي ســوق العمــل ،ممــا
دفــع شــركة كــي بــي أم جــي فخــرو علــى طلــب صندوقــً لرعايــة
الطــاب فــي إطــار تدريبهــم وتأهيلهــم لســد الثغــرات فــي ســوق
العمــل .أسســت شــركة كــي بــي أم جــي البحريــن صنــدوق جاســم
فخــرو ()JFFبعــد وفــاة الراحــل جاســم فخــرو ،مؤســس شــركة كــي
بــي أم جــي فخــرو عــام  ،2001لمواصلــة رؤيتــه ودعــم إرثــه.

دراسة الحالة رقم  :8شركة نسما القابضة
 مكان عمل أكثر شمو ًال
توضــح دراســة الحالــة هــذه عناصــر مدونــة الســلوك الخاصــة بشــركة
نســما القابضــة موضحــة مبــادئ الشــركة الرئيســية وقيمهــا
باإلضافــة إلــى نطاقهــا باعتبــاره دلي ـ ً
ا ومرجعــً لجميــع الموظفيــن
فــي جميــع تعامالتهــم التجاريــة اليوميــة بصفتهــم موظفــي
شــركة نســما القابضــةُ .تلقــي دراســة الحالــة هــذه الضــوء علــى
الجهــود التــي تبذلهــا شــركة نســما القابضــة فــي تنفيــذ مدونــة
قواعــد الســلوك وضمــان كونهــا مرجعــً لجميــع الموظفيــن
وأصحــاب المصلحــة عنــد تســيير األعمــال.

دراسة الحالة رقم  :9شركة بيبسيكو -
وضع أهداف النمو المستدام والمسؤول
ٌتلقــي دراســة الحالــة هــذه الضــوء علــى مبــادرة االســتدامة التــي
تتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة والتــي
تركــز علــى األشــخاص والمنتجــات والمســائل البيئيــة فــي كوكــب
األرضُ .تناقــش دراســة الحالــة الخطــوات التــي تتخذهــا شــركة
بيبســيكو لخفــض معــدل اســتهالك الميــاه وزيــادة المزايــا الصحيــة
لمنتجاتهــا وتأثيــر مثــل هــذه المبــادرة علــى خفــض التكلفة والشــعور
بتحقيــق اإلنجــازات واالعتــراف بالعالمــة التجاريــة.

دراسة الحالة رقم  :10شركة بينسنت
ماسونز  -مكان عمل أكثر شمو ً
ال
ُتســلط دراســة الحالــة هــذه الضــوء علــى مشــروع التنــوع العالمــي
لشــركة بينســنت ماســونز بعنــوان "الديانــة واالنتمــاء والعــرق
والمســاواة ( ،")FREEوالــذي يُمثــل شــبكة داخــل المنظمــة التــي
ُتلقــي الضــوء علــى خطواتهــا تجــاه تعزيــز مــكان عمــل أكثــر شــمو ً
ال.
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شهادات

نبذة عن تعهد قطاع األعمال
ُأطلــق تعهــد قطــاع األعمــال فــي  27أكتوبــر  2016فــي مبــادرة بيــرل والمنتــدى اإلقليمــي لالتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة
تحــت عنــوان "االســتدامة فــي العمــل :األهــداف التجاريــة والتنميــة المســتدامة" .يهــدف تعهــد قطــاع األعمــال إلــى دعــوة كبــار
قــادة قطــاع األعمــال فــي القطــاع الخــاص لإلعــان طواعيــة عــن التزاماتهــم تجــاه تعزيــز المســؤولية واألعمــال المســتدامة بمــا
يتماشــى مــع ممارســات الحوكمــة المؤسســية الجيــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي.
يتمثــل الغــرض فــي تعزيــز إجــراءات العمــل التــي تتماشــى مــع مجــال واحــد مــن المجــاالت األربعــة المتعلقــة بالنمــو المســتدام
كجــزء ال يتجــزأ مــن ممارســات الحوكمــة المؤسســية الجيــدة:

تحديد
أهداف لتحقيق
النمو المستدام
والمسؤول

خلق
بيئة عمل
أكثر شمولية

وقــد ثبــت أن االلتــزام بهــذه الركائــز بمقتضــى توقيــع تعهــد
قطــاع األعمــال أداة عظيمــة الفائــدة فــي تعزيــز ممارســات
األعمــال المســتدامة ،بينمــا ُتقــدم أيضــً للمنظمــات منصــة
لعــرض مبادراتهــم القائمــة بمــا يتماشــى مــع هــذه الركائــز.
ُتقــدم جلســات تعهــد قطــاع األعمــال نقطــة انطــاق
مثاليــة لمشــاركة هــذه المبــادرات وإلهــام المنظمــات
األخــرى فــي المنطقــة التخــاذ اإلجــراءات.
لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن تعهــد قطــاع األعمــال،
وأعنــي مرحلــة تنفيــذ المبــادرات لتعزيــز المســؤولية ونمــو
األعمــال المســتدامة فــي منطقــة الخليــج العربــي ،تســعى
مبــادرة بيــرل إلــى مــا يلــي:
تحديــد أفضــل الممارســات المؤسســية وإبــراز أفضــل
•
الممارســات المتوفــرة لــدى قــادة قطــاع أعمــال
منطقــة الخليــج العربــي.
•
إظهــار رابــط ملمــوس بيــن الحوكمــة المؤسســية
والنمــو المســتدام.
تعزيــز أفضــل الممارســات بيــن قــادة أعمــال منطقــة
•
الخليــج العربــي.
إلهــام الطــاب وإشــراكهم وتشــجيعهم علــى
•
تعلــم مــدى أهميــة النمــو المســتدام ودور القطــاع
الخــاص فــي المســاهمة فــي النمــو المســتدام.
إشراك قادة قطاع األعمال والطالب معًا.
•

مــا الفائــدة التــي تحصــل عليهــا الشــركات
التجاريــة؟
يجــب علــى الشــركات تبنــي ســلوك عمــل أخالقــي
ومســؤول ،علــى نحــو يتماشــى مــع أفضــل الممارســات
والقواعــد والمعاييــر لتصبــح شــركات تنافســية وتحقــق
مصالــح أصحــاب المصلحــة وتجــذب العمــاء والموظفيــن
وتحتفــظ بهــم .تتمكــن المنظمــات مــن خــال توقيــع
تعهــد قطــاع األعمــال وتســليط الضــوء علــى االلتــزام
بالركائــز المحــددة ،مــن توضيــح وتعزيــز دورهــا فــي اإلطــار
العــام لتعزيــز ممارســات العمــل المســتدام.
بصفتــي موقعــً علــى التعهــد ،ســتنضم المنظمــات
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تحديد
أهداف لتحقيق
النمو المستدام
والمسؤول

تحديد
أهداف لتحقيق
النمو المستدام
والمسؤول

لــم أتعــرف فــي هــذه الجلســة علــى مــدى أهميــة االســتدامة فحســب ،بــل تعرفــت
أيضــً علــى كيفيــة مســاهمة الشــركات الكبيــرة فــي التنميــة الشــاملة فــي العالــم،
المقدمــة مــن مبــادرة بيــرل فــي ترتيــب وتوجيــه
كمــا ســاعدتني دراســة الحالــة ُ
أفــكاري والتعبيــر عــن فهمــي للمبــادرات.
أكريتي جها ،الجامعة األمريكية في الشارقة

إلــى مجموعــة مــن القــادة اإلقليمييــن :المتطلعيــن إلــى
المســتقبل ،صنــاع التغييــر الذيــن يؤمنــون بــأن عملهــم لــه
دور أكبــر للمصلحــة العامــة.

تمكنــت مــن خــال الجلســة مــن اكتســاب قــدر كبيــر مــن المعرفــة والــرؤى
المتعلقــة بممارســات "الصحــة المؤسســية" وإلــى أهميــة إضفــاء الصبغــة
المؤسســية علــى البرامــج باعتبارهــا جــزءًا جوهريــً فــي اســتراتيجية مشــاركة
الموظفيــن .لــذا أود أن أعــرب عــن خالــص أمتنانــي للمبــادرة لمنحــي هــذه
الفرصــة ،وأتمنــى أن أشــارك فــي المزيــد مــن جلســات التعــاون فــي المســتقبل.

بمــا أننــا جميعــً فــي مبــادرة بيــرل نهتــم باألفعــال أكثــر
مــن األقــوال ،فأننــا نســعى مــن خــال هــذا التعهــد إلــى
إنشــاء حركــة تضــم الشــركات والمنظمــات ،للعمــل يــدًا
بيــد لتقديــم مبــادرات عمليــة تســاهم فــي النهــوض ببيئــة
العمــل فــي القطــاع الخــاص فــي منطقــة الخليــج العربــي.
نحــن نهــدف إلــى إنشــاء حركــة إقليميــة تمثــل الشــركات
التجاريــة فيهــا أداة التغييــر وقــوة تحقيــق الممارســات
الجيــدة .مــن هــذا المنطلــق ،ومــن خــال تخصيــص
"التعهــدات" ،تســاهم هــذه العمليــة فــي تشــجيع كبــار
قــادة األعمــال علــى تقديــم التزامــات مهمــة وفاعلــة،
وإنشــاء مبــادرات عمليــة قابلــة للتنفيــذ بغــرض التصــدي
للتحديــات التــي يواجههــا القطــاع الخــاص فــي المنطقــة.

عنترة داس ،جامعة أميتي

ما هي منافع المشاركة في التعهد؟

ماذا سيحدث لإلجراءات وااللتزامات؟
تســعى مبــادرة بيــرل إلــى نشــر المبــادرات واإلجــراءات
التــي نفذهــا موقعــو التعهــد علــى نطــاق أوســع فــي
منطقــة الخليــج العربــي ،كمــا تســعى المبــادرة أيضــً إلــى
إنشــاء قاعــدة بيانــات ُتســلط الضــوء علــى مبــادرات أفضــل
الممارســات المتبعــة فــي منطقــة الخليــج العربــي ،وذلــك
مــن خــال دراســات الحالــة التــي كتبهــا الطــاب كمــا هــو
موضــح علــى موقعنــا اإللكترونــي.
وقــع أكثــر مــن  180ممثـ ً
حتــى هــذه اللحظــةُّ ،
ا ألكثــر مــن
 100منظمــة رائــدة مــن جميــع أنحــاء منطقــة الخليــج
العربــي تعهــد قطــاع األعمــال ،وأكــدوا التزامهــم تجــاه
مبــادئ التعهــد.

إعرف أكثر
يســعدنا أن تشــاركنا التــزام أعمالــك بســلوك العمــل
المســتدام ،ونتطلــع لدعمــك وتســليط الضــوء علــى
أعمالــك .إذا رغبــت بالتواصــل معنــا ال تتــردد فــي مراســلتنا
علــى البريــد اإللكترونــي.enquiries@pearlinitiative.org :
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كانــت ورشــة عمــل تعهــد قطــاع األعمــال مثيــرة لالهتمــام ،حيــث شــكلت هــذه
الورشــة نافــذة للحضــور للمشــاركة فــي مناقشــة أهــداف االســتدامة ،والتعــرف
علــى المبــادرات التــي أسســتها المنظمــة والطــرق المتبعــة لتنفيــذ المبــادرة
وتأثيرهــا علــى المنظمــة.
إيمان عرفة ،الجامعة األمريكية في الشارقة

تســلط الجلســة الضــوء علــى مبــادرات االســتدامة المتعــددة التــي ُتركــز علــى
خفــض معــدل النفايــات الموجهــة إلــى مدافــن النفايــات ،والطاقــة المتجــددة،
وأهميــة إدارة النفايــات .بصفتــي عضــوًا نشــطًا فــي المجتمــع ،فــإن إدراكــي
ومعرفتــي باإلجــراءات المتخــذة لصالــح البيئــة وتأثيرهــا هــو أمــر فــي غايــة
األهميــة .ســاعدتني المعرفــة المكتســبة خــال هــذه الجلســة فــي التعــرف علــى مــدى
أهميــة تأثيــر إجــراء واحــد صغيــر تجــاه االســتدامة ،وهــو مــا يســاعدني بصفتــي فــردًا فــي
المجتمــع مــن الدعــوة بشــدة لالســتدامة داخــل مجتمعــي.
زارا خان ،الجامعة األمريكية في الشارقة

ســاعدتني كتابــة دراســة الحالــة علــى تغييــر رؤيتــي تمامــً تجــاه االســتدامة .لقــد
أثبــت نهــج خــط األســاس الثالثــي لشــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات أن
النظــرة الكالســيكية الجديــدة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن األربــاح كونــه الهــدف
األســمى للشــركات التجاريــة هــو مــا يجــب أخــذه باالعتبــار .ال يُمكــن قيــاس
االســتدامة مــن خــال الربحيــة فحســب ،بــل أيضــً مــن خــال الســماح للشــركات
التجاريــة بتحقيــق نمــو مســتطرد ومســتدام علــى المــدى الطويــل.
سالك أكبر ،الجامعة األهلية
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المقدمة

يســر مبــادرة بيــرل تقديــم دراســات حالــة كتبهــا
الطــاب عــن جلســات تعهــدات األعمــال.

لتســيير األعمــال بأســلوب مســتدام يتماشــى مــع
ممارســات الحوكمــة المؤسســية.

تعهــد قطــاع األعمــال هــو مبــادرة ُأطلقــت
فــي المنتــدى اإلقليمــي لالتفــاق العالمــي
لألمــم المتحــدة ،بإصــدار دعــوة إلــى كبــار قــادة
األعمــال فــي منطقــة الخليــج العربــي لتعزيــز
وبنــاء مبــادرات ملموســة تعــزز الســلوك المهنــي
واألخالقــي المســؤول والمســتدام.
نســعى لبنــاء حركــة تعــزز مبــادرات قابلــة للتنفيــذ،
تســاهم فــي االســتدامة الطويلــة األجــل للقطــاع
الخــاص فــي منطقــة الخليــج العربــي.

عملــت مبــادرة بيــرل علــى دعــوة الطــاب لحضــور
جلســات تعهــدات األعمــال لكتابــة دراســات
حالــة توثــق المبــادرات التــي نفذتهــا منظمــات
الموقعيــن  -بهــدف إنشــاء مجموعــة مــن
البيانــات لتوضيــح الممارســات الجيــدة.

تدعــو مبــادرة بيــرل قــادة قطــاع األعمــال للتوقيــع
علــى التعهــد لتســليط الضــوء علــى مــدى أهميــة
الســلوك األخالقــي فــي قطــاع األعمــال ،وللتأكيــد
علــى التزاماتهــم باتخــاذ خطــوات إيجابيــة فــي
دعــم هــذه المبــادئ.
لتســليط الضــوء علــى جهــود الموقعيــن ،نظمنــا
جلســات تعهــدات األعمــال بقيــادة الموقعيــن،
لجمعهــم ســويًا مــع طلبــة الجامعــات
والمعاهــد .تقــدم هــذه الجلســات للموقعيــن
برنامجــً لقطــع تعهــد أمــام الجميــع بااللتــزام
بالســلوك المهنــي األخالقــي المســؤول وتطبيقه،
فــي الوقــت الــذي تتيــح فيــه أيضــً فرصــة عــرض
اإلجــراءات داخــل منظماتنــا التــي ُتظهــر التزامهــا
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أود أعــرب عــن خالــص أمتنانــي وشــكري لجميــع
المســؤولين التنفيذييــن والمنظمــات التــي كان
لهــا نصيــب مــن المشــاركة فــي هــذه المبــادرة
علــى وقتهــم وانفتاحهــم فــي مشــاركة رؤاهــم
وإلهــام الطــاب والشــركات التجاريــة فــي منطقــة
الخليــج العربــي.
كمــا أتقــدم أيضــً بخالــص الشــكر لجميــع الطــاب
الذيــن حضــروا هــذه الجلســات ،علــى التزامهــم
بتطويــر مهاراتهــم وتطويــر منطقــة الخليــج
العربــي ،فدراســات الحالــة التــي كتبهــا هــؤالء
الطــاب هــي شــاهد علــى تفانيهــم وشــغفهم
فــي هــذا الموضــوع ،ونتمنــى لهــم بالتأكيــد
التوفيــق فــي جميــع مســاعيهم المســتقبلية.

نظمــت مبــادرة بيــرل  12جلســة تعهــد فــي
قطــاع األعمــال فــي الفتــرة مــا بيــن نوفمبــر 2017
وديســمبر  .2018يضــم هــذا التقريــر أفضــل
دراســات الحالــة التــي كتبهــا الطــاب لتســليط
المقدمــة مــن المنظمــات
الضــوء علــى المبــادرات ُ
التــي يمثلهــا الموقعيــن.

وختامــً أود أن أتقــدم بمزيــد مــن الشــكر إلــى
شــركة بيبســيكو باعتبارهــا الجهــة المتعاونــة فــي
البرنامــج -فبــدون تعاونهــم مــا كانــت المبــادرة
لتحقــق هــذا النجــاح.

تعتبــر المبــادرة أيضــً فرصــة قيمــة لمشــاركة
وتعزيــز ممارســات األعمــال التــي تشــجع اإلدمــاج
والنزاهــة ،باإلضافــة إلــى تعزيــز الســلوك المهنــي
األخالقــي علــى نطــاق واســع فــي مجتمــع
قطــاع األعمــال وعلــى وجــه التحديــد مــع
قــادة أعمــال المســتقبل ،ليتكامــل التعليــم
المباشــر مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن بشــأن
اإلجــراءات الملموســة التــي تتخذهــا المنظمــات
فــي المنطقــة مــع التعليــم األكاديمــي للطــاب
مــن خــال الــرؤى العمليــة التــي يحصلــون عليهــا
مــن رواد عالــم قطــاع األعمــال.
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أود أن انتهــز الفرصــة وأتوجــه بالشــكر إلــى شــركائنا
الذيــن يلعبــون دورًا أساســيًا فــي إظهــار قيادتهــم
ودعمهــم مــع مراعــاة المســاهمة فــي مهمــة
مبــادرة بيــرل ،باإلضافــة إلــى تقديــم مســاهماتهم
فــي تعزيــز الثقافــة المؤسســية التــي قوامهــا
المســاءلة والشــفافية فــي قطــاع األعمــال الخاصة
فــي منطقــة الخليــج العربــي.
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