
المساءلة و الشفافية

سلسة مبادرة بيرل حول الممارسات المؤسسية الجيدة

تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

نحو تقارير متكاملة

w
w

w
.p

e
a

rl
in

it
ia

ti
v
e

.o
rg



................................................................. 

........................................................................... 

.................................. 

..................................................................           

...........................................................................            

....(Alba)            

........(Abraaj Capital)            

           

...................................................... (TDIC) 

.....(Gulftainer)             

.......................................................... 

..................................................................            

..........................................................................            

.......(NBAD)            

......................... (Aramex)            

.....................(Agility)             

..................(Savola)             

...................................................................... 

......................................................................... 

.......................................................... 

    

2

4

7

8

9

10

14

18

21

25

28

28

30

34

38

42

47

51

55

سلسلة مبادرة بيرل حول الممارسات المؤسسية الجيدة في المساءلة والشفافية

تقرير دول مجلس التعاون الخليجي للممارسات المؤسسية الجيدة في:
• تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

• نحو تقارير متكاملة 

المؤلفون:
إيملدا دانلوب المدير التنفيذي لمبادرة بيرل

نادين خياط مدير ا�بحاث والمحتوى لمبادرة بيرل
سارة بهمن مساعد البرامج لمبادرة بيرل

مباردة بيرل 2012 جميع الحقوق محفوظة.

شكر وتقدير:
قام فريق من طلبة ماجستير  إدارة ا�عمال من مدرسة جادج بيزنس سكول ぃ(Judge Business School) جامعة كمبريدج، 

المملكة المتحدة والجامعة ا�مريكية بالشارقة ا¨مارات العربية المتحدةبقضاء فترة تدريب مكثفة في مبادرة بيرل خالل أبريل 
2012 وقاموا بالعمل المبدئي الذي شكل أساسا لهذا التقرير. نوجه الشكر إلى:

سارة بهمن ماجستير إدارة أعمال الجامعة ا�مركية بالشارقة، ا¨مارات العربية المتحدة.
نيل جونسالفز باحث ماجستير في إدارة ا�عمال مدرسة جادج بيزنس سكول جامعة كمبريدج المملكة المتحدة.
هيلين سين ناش  باحث ماجستير في إدارة ا�عمال مدرسة جادج بيزنس سكول جامعة كمبريدج المملكة المتحدة.

يوشيكو تسواكي هاب باحث ماجستير في إدارة ا�عمال مدرسة جادج بيزنس سكول جامعة كمبريدج المملكة المتحدة.
شيلي واالس باحث ماجستير مدرسة جادج بيزنس سكول جامعة كمبريدج المملكة المتحدة.

وأيضا الشكر لماتي ياتس رئيس الشبكة الدولية، مشروع المساءلة من أجل االستدامة (A4S) التابع �مير ويلز لمراجعتها للقسم 
الخاص بالتقارير المتكاملة.

قام بالتصميم والرسوم التوضيحية والتنسيق رانا جيزي
قام بترجمتها دار الترجمة

إخالء مسئولية وحدود التقرير:
االستنتاجات وا�حكام التي يتضمنها هذا التقرير ال تنتسب إلى مبادرة بيرل وال تعبر بالضرورة

عن وجهة نظر مبادرة بيرل أو مجلسها الحاكم أو شركائها أو العاملين بها.
وال تضمن مبادرة بيرل دقة البيانات في هذا ا¨صدار والتتحمل أي مسئولية عن أي عواقب الستخدامها.
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تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

       ا�طار

هناك خمس عناصر رئيسية تم التركيز عليها كخطوات هامة في سبيل تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة 
(انظر شكل 1)

تطوير  هو  بالنزاهة  المتعلقة  السياسات  بتطبيق  يتعلق  فيما  الجيدة  العمل  لممارسات  ا�ول  المؤشر  يعد 
السياسة في حد ذاتها. ويتضمن هذا العنصر عمق واتساع مجال ذلك الميثاق أو السياسة ومادية الموضوعات 

التي يغطيها والعملية المستخدمة لتطويره.

وثانيا، فإن تضمين السياسة بصرامة في أنحاء المؤسسة هو مفتاح التطبيق الناجح. ويتضمن هذا العنصر 
إلتزام القيادة والتدريب المبدع واالتصاالت وتعزيز الرسائل.

المساعدة  مكاتب  استخدام  ذلك  ويتضمن  ا�خرى  الهامة  العناصر  من  عنها  وا�بالغ  القضايا  تحديد  وتعد 
والخطوط الساخنة وروابط ا®بالغ وآليات ا®بالغ عن المخالفات.

السلوك  متطلبات  نقل  طريق  عن  ا�مدادات  سلسلة  خالل  من  الصحة  من  التثبت  وهو  آخر  عامل  هناك 
للموردين والمقاولين وشركاء العمل.

ويعد تطبيق السياسات عنصرا رئيسيا لممارسات العمل الجيدة. ويتضمن توضيح موقف الشركة وا®جراءات 
المزمع اتخاذها فيما يتعلق باالنتهاكات أو عدم االلتزام أو خرق السياسات. 

و  لتقييمها  آليات  بإستخدام  وتطبيقها  السياسات  فعالية  مدى  تقييم  الوقت،  مدار  على  أيضا،  الضروري  ومن 
مراجعتها.
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تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

تعمل كل المؤسسات في جميع أنحاء العالم داخل إطار اللوائح والقواعد القانونية الخاصة بها. وتجد العديد من الشركات 
أنه من المفيد تطوير السياسات المتعلقة بالنزاهة أو مجموعة من المعايير التي تصف بشكل كامل السلوك المتوقع من 
العاملين والموردين وشركاء العمل والمشاركين ا½خرين. ويمكن أن تساعد هذه السياسات في ضمان االلتزام بالقوانين، 

كما أنها تضع المعايير العليا وتقدم الدعم في عملية صناعة القرار اليومية والسلوك بناء على ثقافة وقيم المؤسسة.

وتتضمن السياسات المتعلقة بالنزاهة التي تضعها الشركات ميثاق سلوك العمل أو ميثاق أخالقيات العمل. وأيضا يمكن 
أن تكون تلك السياسات محددة بموضوعات معينة مثل مكافحة الرشوة والهداياوالضيافة وممارسات التوظيف وحقوق 

ا®نسان وعمالة ا�طفال والصحة وا�مان ومكافحة التمييز والتحرش والسرية.

وتعد مسألة تطوير وتدوين السياسات هى الخطوة ا�ولى الهامة في هذه العملية. ولكن يكمن التحدي الحقيقي في 
تطبيق وتوظيف هذه المواثيق أو السياسات في الواقع اليومي لÂفراد داخل و عبر المؤسسة وسلسلة القيمة. 

وقد أحرزت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تقدما واضحا في تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة. 
وتوضح دراسات الحالة الواردة في هذا التقرير عددا من ا�مثلة شرعت فيها تلك الشركات في رحلة تنفيذ أنواع متعددة 

من السياسات المتعلقة بالنزاهة وكل منها ذا أهمية كبرى للمؤسسة.

ويعتمد الموضوع الذي يحظى بالتركيز على قطاع العمل. فقد تتعلق النزاهة بااللتزام أو تكون كحافز لقيم العمل أو مجرد 
مسئولية تجاه المشاركين. وقد تكون نتاج معتقدات وقيم وثقافة القيادة وقطاعات الصناعة وا�قاليم.

ونجد أن بعض الموضوعات ا�خالقية المحددة تكون لها أهمية كبرى وتفرض تحديات فريدة في بعض الصناعات. فعلى 
سبيل المثال فإن رفاهية العمال المتعاقد معهم تعد موضوعا رئيسيا في الصناعات التي توظف عددا كبيرا من العمال 
كل  في  القيمة  سلسلة  في  هامة  والفساد  الرشوة  مكافحة  سياسات  تعد  بينما  البناء.  مثل  مجال  في  المهرة  شبه 

المجاالت الصناعية وخاصة تلك التي تتضمن تعاقدات ذات قيمة عالية.

       حالة العمل

تحتل حاجة العمل لتطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة أهمية كبيرة. فالشركات المعرضة لسقطات أخالقية كبيرة تدفع 
الثمن غاليًا في حل المشكالت وخسارة المكاسب بسبب ما أصاب سمعتها من أضرار. فتجد العديد من الشركات أن الدفع 
بنزاهة تتمكن ا�عمال من  التصرف  المستثمرين. فعن طريق  الوالء وجذب  العمالء وزيادة  القيمة بجذب  با�خالقيات يخلق 

تعديل تركيزها في االستراتيجيات بعيدة ا�جل واتخاذ قرارات أفضل وتحسين الكفاءة.

فمؤخرا  العالمية.  ا�سواق  في  للمنافسة  المسبقة  المتطلبات  من  بالنزاهة  المتعلقة  السياسات  تعد  ذلك  إلى  وبا®ضافة 
تزايدت مطالبات المستهلكين والمراقبين في أنحاء العالم على الشركات للعمل بشكل أخالقي وقد يلجأون إلى موردين 

آخرين عندما ال يتم ا®يفاء بتلك المتطلبات.

أفضل  جذب  على  يساعد  والنزاهة  الثقة  على  تقوم  التي  السمعة  بناء  على  تركيزها  بأن  الشركات  من  العديد  وتفيد 
الموظفين واالحتفاظ بهم.

وقد أتاحت وسائل ا®عالم االجتماعية وتكنولوجيا االتصاالت توافر المعلومات بشكل فوري للناس في كل ا®قليم العربي 
عرضة  أكثر  الشركات  جعلت  المعلومات  وتداول  نشر  بها  يتم  التي  الفورية  الطريقة  فإن  وبذلك  العالم.  أنحاء  كل  وفي 

للفحص الدقيق من قبل العامة. وفي نفس الوقت فإنها تقدم ميزة تنافسية للشركات التي تفي بمعايير العمل العليا. 

"لكي نتمكن من بناء سمعتنا كشركة 

نزيهة ورائدة في ا�خالقيات والشفافية 

يجب أن تدعم كلماتنا بتغير في سلوكياتنا 

الشخصية وثقافتنا كشركة."
 

محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة 

ALBA شركة ألومنيوم البحرين

تطوير
 السياسات

تضمينها في 
ثقافة 

المؤسسة

تحديد
 القضايا

تطبيقها

إثباتها
 من خالل
 سلسلة 

القيمة

شكل 1: خطوات تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة
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تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

ويعد خط النزاهة في ألبا فعاال ل	سباب التالية:

وتتوافر منصة ألبا ا�لكترونية بكل من ا�نجليزية والعربية. وتوفر المنصة ا�لكترونية السرية التامة وإمكانية إرفاق إي مستند 
أو دليل ليصاحب الشكوى. وبمجرد تقديم الشكوى يقوم النظام باستخراج كلمة سر واسم مستخدم لصاحب الشكوى 

والذي يتمكن من خالله من متابعة ا�جراءات التي اتخذها فريق النزاهة. 

ويقوم فريق النزاهة بالتعامل مع الشكاوى ويتم مناقشتها وتوجيهها للجهات المختصة لحلها. ويتم عرض الحاالت التي 
قد تتطلب إجراء تحقيق رسمي على رئيس لجنة التدقيق في مجلس ا�دارة متجاوزين الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي. 
ويوافق رئيس لجنة التدقيق على إجراء تحقيق رسمي إذا كان له ما يبرره ويوافق أيضا على اتخاذ أي إجراء مقترح ينجم من 
التحقيق. ويتم إبالغ ملخصات بالحاالت بشكل دوري للجنة التدقيق. وا�كثر من ذلك يمكن للعاملين أيضا رفع شكواهم 
ضد أي عضو من فريق النزاهة حيث يتسلم التقرير فرد لم تشمله الشكوى. وبذلك يمكن للعاملين رفع شكواهم ضد أي 

فرد في المؤسسة.

ويعد مفهوم ا�بالغ عن المخالفات مفهوم حديث نسبيا في بيئة العمل في الشرق ا�وسط. ففي البداية تطلب مجلس 
إدارة ألبا ا�قتناع فيما يتعلق بمفهوم الشكوى مجهولة المصدر من العاملين من خالل طرف ثالث مستقل. وتم إجراء عدة 
وقد  الصدد.  هذا  في  الدولية  الممارسات  أفضل  ألبا  تبني  على  الموافقة  قبل  ا�ولى  المراحل  خالل  الشأن  بهذا  مناقشات 
ظهرت فوائد االلتزام بمبدأ عدم الكشف عن الهوية وعدم إتخاذ أي إجراءات عقابية بوضوح عبر المؤسسة من حيث الثقة 

والملكية وااللتزام. 

       الدروس المستفادة

تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة
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تطبيق ميثاق سلوك العمل في 
(Alba) شركة ألومنيوم البحرين

ولكي يتم تضمين ميثاق السلوك في ثقافة الشركة يقوم الرئيس التنفيذي أو أحد أفراد الفريق التنفيذي اÁخرين بعرض أي 
فإنهم  وبذلك  عملهم  أثناء  واجهوها  التي  ا�خالقية  المشكالت  على  شخصية  أمثلة  بتقديم  يقوموا  ثم  تدريبي  برنامج 
إداراتهم مستخدمين  التدريبية مع كل فرد في  المواد  المديرون  بالنزاهة. وبعد ذلك يستعرض  التنفيذيين  إلتزام  يعززون 

مواقف أخالقية يمكن تطبيقها على أدوارهم في العمل. 

وقد نتج عن برنامج تدريب ألبا الشامل فريق من كبار العاملين والعمالة على دراية والتزام تام باعتناق وتطبيق ميثاق السلوك. 
وقد تم تطوير منهج ومواد التدريب داخل شركة ألبا. فقد تم تصميم الدورات التدريبية بحيث تناسب ا�دارات المختلفة التي 
قد تواجه تحديات أخالقية معينة. فعلى سبيل المثال فقد تم استخدام المواقف المخصصة لمكافحة الرشوة والفساد 
وفريق  التسويق  فريق  عن  المشتريات  فريق  عند  ذلك  يختلف  وسوف  المحتملة  المواقف  مع  التعامل  كيفية  لتوضيح 
المبيعات. وقد تضمنت الوسائل المستخدمة في تدريب الموظفين أساليب تعزيز مبتكرة مثل ا�لغاز التفاعلية والخفيفة 

وجلسات ا�سئلة وا�جابات.

وقد أدرك مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر أن مسألة تقديم الهدايا تعد قاعدة في ثقافة الشرق ا�وسط  ولذلك فقد 
توقع أنه سيكون هناك إجماع على تيسير ميثاق السلوك فيما يتعلق بها عن ما هو متبع في المعايير الدولية. ومع ذلك خالل 
ورش عمل استشارات العاملين دعى العاملون للعمل بأعلى المعايير الدولية بغض النظر عن المعايير المحلية. ولذلك على 
سبيل المثال فإن أي هدية تقدر قيمتها بما يفوق 50 دينار بحريني (133 دوالر أمريكي) يجب أن يتم ا�بالغ عنها من قبل كل 

أعضاء المؤسسة بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين. وكنتيجة لذلك بدأ العاملون في إعادة الهدايا وا�بالغ عنها لÉدارة.

       تحديد القضايا وا�بالغ عنها

أنشأ مجلس إدارة ألبا فريق النزاهة وهو فريق مختص بالتعامل مع القضايا التي تتعلق بالنزاهة التي تنشأ في ألبا. ويرأس 
فريق العمل هذا مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ومدير الشئون القانونية ومدير الموارد البشرية. ويتيح فريق العمل 

هذا للعاملين رفع الشكاوى ا�خالقية من خالل:

         > الزيارات المكتبية

         > خط النزاهة الساخن

         > منصة ألكترونية

ويمكن للموظفين وأي طرف ثالث الوصول لهذه القنوات ويحق لهم استخدام أي قناة اتصال يرغبون في استخدامها.

ويتولى إدارة الخط التليفوني الساخن والمنصة ا�لكترونية طرف ثالث في الخارج ويمكن أن يظل المتصلون مجهولين تماما 
إذا رغبوا في ذلك. وإذا لم يكن المتصل يتحدث ا�نجليزية ينضم المترجم لخط التليفون في مدة اقلها دقيقة و اقصاها 3 
دقائق. وكنتيجة لذلك يستطيع كل العاملين ا�بالغ عن شكواهم بحرية وبشكل فعال. ثم يتم إرسال نصوص المكالمات 

إلى فريق النزاهة ويتم ترجمة التقارير إذا دعت الضرورة لذلك. 

         > يتيح للمبلغين عن المخالفات رفع الشكاوى باالتصال بخط تليفوني مجاني سواء محليا أو دوليا

         > يتيح استخدام اللغة المفضلة للمتصل

         > يمكن للمتصل تعريف نفسه أو عدم ذكر اسمه

         > يقوم طرف ثالث مستقل بإدارة النظام ولذلك يشعر العاملون أنهم في مأمن من االنتقام

         > يعرض ا�جراءات التي يتخذها فريق النزاهة

         > إنه غير مكلف فهو ال يكلف الشركة سوى عدة آالف من الدينارا ت البحرينية (حوالي 10.000 دوالر أمريكي)  

                   سنويا مقابل الخدمة. 

         > تشجيع مستوى التعاون واشتراك العاملين في وضع ميثاق العمل وتحديد تفاصيله على إحساس  

                   العاملين بالملكية وااللتزام.

         > من الضروري وضع السياق والثقافة المحلية في االعتبار عند تطوير السياسات.

         > يمكن اعتناق سياسات الشركة بشكل فعال عندما تكون موجزة وواضحة وسهلة المنال.

        > تساعد آلية ا�بالغ عن المخالفات المستقلة في بناء الثقة وتحديد القضايا عندما تضمن عدم الكشف عن  

                 الهوية وعدم إتخاذ اي إجراءات عقابية.
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تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

         > تعد العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة هامة ليس لبناء ا�عمال المستدامة فحسب ولكن أيضا لخلق  

                   مستويات أعلى من القيمة من تلك التي يمكن تحقيقها عند التركيز على العوامل المالية بمفردها.

         > تعد التقارير الدورية على مؤشرات ا�داء الرئيسية القابلة للقياس أساسية لقيادة تطورات ا�داء الملموس  

                   الذي يقوم على تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة.

         > يعد الفريق المسئول عن تضمين تطورات البيئة والمجتمع والحوكمة في العمل جزء ال يتجزأ من ا�دارة  

                  ومجموعة العمل.

         > ال يمكن تحقيق أي شيئ دون التزام الفرق ا�دارية للشركات التابعة وفريق عمل المستثمر.

         > تعد عملية تطبيق الممارسات المتعلقة بالنزاهة عملية مستمرة للتطور المستمر.

تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

16

(Abraaj Capital) مبادئ االستثمار المسئول في ابراج كابيتال

ويتم االتفاق على مؤشرات ا�داء الرئيسية القابلة للقياس في كل مجال وتلتزم الشركة الشريكة برفع 
تقارير عن تلك المؤشرات بناء على ا�سس المتفق عليها.

يتم تقديم الدعم الفعال في تطبيق ومتابعة برامج التطور، ومع ذلك فإن القوة الدافعة للتغيير هى 
فريق العمل. فيتم توظيف مستشارين متخصصين إذا دعت الحاجة لذلك أو يتم إعداد تدريب خاص 

�حداث التحسين وإدارة المخاطر.

الفريق  وعمليات  كابيتال  أبراج  شركة  كيان  من  يتجزأ  ال  جزء  والحوكمة  والمجتمع  البيئة  فريق  ويعد 
البيئة  موضوع  "�ن  قائال  والحوكمة   والمجتمع  والبيئة  لالستثمار  كابيتال  أبراج  مدير  أفاد  فقد  ا�داري 
والمجتمع والحوكمة يجب أن يتم تناوله بشكل طبيعي ويتم وضعه في االعتبار بشكل إجمالي أثناء 
تغطي  عمل  كمجموعة  الثمانية  والحوكمة  والمجتمع  البيئة  فريق  أعضاء  ويعمل  بالعمل"9.  القيام 
أمريكا الالتينية وجنوب أمريكا وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا والشرق ا�وسط وشمال أفريقيا وآسيا. 

ويتمركز أعضاء الفريق في ا�قاليم بحيث يستطيعون العمل بفاعلية وبالقرب من الشركات التابعة.

في يوليو 2012 استحوذت أبراج كابيتال على أورس كابيتال (Aureos Capital) المتخصصة في االستثمارات 
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في ا�سواق الناشئة حول العالم. واÃن يتم تبني مؤشر 

االستدامة �ورس (ASI) عبر جميع الشركات شركاء أبراج لقياس تأثير تطور العمل.

وكما هو موضح في شكل 2 يغطي مؤشر االستدامة �ورس ASI ستة عناصر ضرورية لتكوين شركة 
مستدامة هي روابط اقتصادية، و تأثير اجتماعي اقتصادي و تنمية القطاع الخاص و ا�دارة والحوكمة و 
التابعة تقريرها سنويا عن سبعين  عوامل صحية و أمن، بيئة، اجتماع و ا�داء المالي. وتقدم الشركات 
هذا  تأثير  وبالتالي  االستدامة  مؤشر  في  التطور  قياس  يمكن  وبذلك  الفئات  هذه  في  متضمنة  مؤشر 

التطور على الشركة.

         > قد ال يكون لدي الشركة سياسة بيئية مفعلة وبذلك تكون هناك حاجة لوضع تلك السياسة وتطبيقها  

                     بحيث تحقق اللوائح المتغيرة في الشركة.

         > قد تتطلب حوادث الصحة وا�مان وتعقبها مراقبة أكبر ولذلك يجب تعميم القياسات ا�حصائية  

                     والتقارير ونظم التحليل.

         > قد تتضمن المؤشرات االجتماعية التي تتطلب أنظمة تحقق تحليل سلسلة ا�مدادات ومستوى ا�جور  

                     وعمالة النساء والممارسات غير التميزية.

          > قد ال يتوافر في بعض الشركات مجلس إدارة أو لجان معاونة فعالة. ولذلك قد يكون من المميزات إضافة  

                      مديرين مستقلين بناء على مجموعة المهارات المطلوبة. وتعكس تحسنات الحوكمة حجم ومدى  

                     تعقيد وطبيعة شركة المستثمر فيها.

على سبيل المثال:

(ASI) ورس�شكل 2: مؤشر االستدامة 

المصدر: تقرير أبراج كابيتال للالستدامة لعام 2012

الدروس المستفادة
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نحو تقارير متكاملة

المتكاملة.  للتقارير  دوليا  مقبول  إطار  تطوير  تقود  التي  المؤسسة   (IIRC) المتكاملة  للتقارير  الدولي  المجلس  ويعد 
ويضم المجلس الدولي للتقارير المتكاملة قادة دوليين في القطاعات المؤسسية واالستثمارية والمحاسبية وا�منية 
بين  ا�جماع  إلى  بالتوصل  المجلس  ويقوم  المدني.  المجتمع  وأيضا  المعايير  وضع  وجهات  وا�كاديمية  والتنظيمية 

المشاركين لتحديد مناطق ا�ولويات وتطوير إطار للتقارير المتكاملة والذي يعتزم نشره بنهاية عام 2013.

وفي هذه المرحلة ليس هناك صيغة قياسية للتقارير المتكاملة وليس هناك متطلبات إفصاح محددة. و بدال من ذلك 
و  مستقبلية  توجهات  و  المعلومات  اتصال  هي:  إرشادية  مبادئ  خمسة  المتكاملة  للتقارير  الدولي  المجلس  وضع 
تضمين التواصل وإشراك أصحاب المصالح و الوعي و الموثوقية و ا�همية النسبية و التركيز االستراتيجي باالضافة الى 
ستة عناصر للمحتويات للتقارير المتكاملة و هي: مضمون التشغيل بما فيه المخاطر والفرص و ا�هداف االستراتيجية 
و الحوكمة والمكافأت و ا�داء و توقعات مستقبلية و نظرة مؤسسية شاملة ونموذج إداري (انظر شكل 4). وتشكل تلك 

المبادئ أساسا ل¹عداد للتقارير المتكاملة وتحدد محتوى التقرير.

"إذا لم تتمتع الدولة بسمعة  حسنة في ممارسات الحوكمة للشركات فإن 

رأس المال سوف يتدفق بعيدا عنها. وإذا لم يثق المستثمرون في مستوى 

ا�فصاح سوف يتدفق رأس المال بعيدا عنها. وإذا كانت الدولة تعاني من 

نقص في معايير التقارير والحسابات فإن رأس المال سوف يتدفق بعيدا عنها.

آرثر ليفيت (الرئيس السابق للجنة الواليات المتحدة ل�وراق النقدية)

شكل 4: عناصر المحتوي الست للتقارير المتكاملة

www.theiirc.org :المصدر
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نحو تقارير متكاملة

يتزايد استخدام مصطلح "التقارير المتكاملة" لوصف مدى توافق تقارير العمل مع أداء ا�ستدامة المؤسسية وقيم العمل 
فيها.

ويتضمن التقرير السنوي المتكامل للشركات تحليل للبيانات المالية والبيئية واالجتماعية والحوكمية. ويتم ذلك بناء على أن 
المسئولية المؤسسية ال يجب أن يتم النظر إليها بمعزل عن باقي ا�عمال. فتعتمد القضايا ا�ساسية التي قد يكون لها 
فيهتم  العمل.  وطبيعة  الجغرافي  والمجال  الصناعة  قطاع  على  السلب  أو  با�يجاب  سواء  العمل  قيم  على  تأثير 
المستثمرون والمساهمون والمشاركون اÂخرون بتفهم كيف ترتبط تلك الموضوعات باالستراتيجية والقيم المستقبلية 

للعمل. 

التي يتم وضعها في  المادية  التقارير الحالية وتجمع بينها. فهي تجمع المعلومات  التقارير المتكاملة ممارسات  فتعزز 
تقارير منفصلة حاليا وتضم البيانات المالية وغير المالية في كل متكامل. وهي تعزز من إتصال المعلومات والتي تتضح في 

قدرة المؤسسة على خلق واالحتفاظ بالقيم على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وعن طريق دمج عناصر التقارير (انظر شكل 3) : التقارير المتكاملة و تقارير االستدامة  و البيانات المالية و الحوكمة والمكافأت و 
تعقيبات إدارية سوف يصبح التقرير المتكامل أداة تقديم التقارير ا�ساسية في المؤسسة. ومن الضروري ا�شارة إلى أن 
ذلك ال يتم بمجرد دمج البيانات المالية مع التقارير البيئية واالجتماعية والحوكمة (ESG) فحسب. ولكن بدال من ذلك تقوم 

التقارير المتكاملة على االرتباط بين العناصر المختلفة وتضع حدا للتعقيدات للتوصل إلى كل متكامل.

شكل 3: التقارير المؤسسية في عام 2020

www.theiirc.org :المصدر
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نحو تقارير متكاملة

وضع  نحو  هامة  أولية  كخطوات  تحديدها  وتم  التالية  الثالث  الموضوعات  ظهرت  والمقابالت  المؤلفات  على  وبناء 
التقارير المتكاملة:

التركيز االستراتيجي للتقارير

يرتكز هذا الموضوع على أهمية توفيق التقارير مع ا�هداف االستراتيجية الجوهرية للعمل. ويغطي هذا الموضوع 
العناصر التالية:

قياس التأثير

يركز هذا الموضوع على محتوى ومضمون التقارير غير المالية ويتضمن ما يلي:

ويوثق القسم التالي دراسات حالة من بعض شركات دول مجلس التعاون الخليجي والتي أحرزت تقدما نحو التقارير 
المتكاملة.

نحو تقارير متكاملة
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       حالة العمل

البيئية  المجاالت  في  المالي  غير  ا�داء  عن  التقارير  وضع  في  المؤسسات  من  العديد  بدأت  قد  بينما 
واالجتماعية والحوكمية فال ينظر الكثيرون للتقارير الخاصة ببرامج االستدامة والمبادرات كميزة تنافسية. 
تقارير  حول   GRI العالمية  التقارير  مبادرة  قراء  الستطالع  المستجيبين  "نصف  أن  عن  النظر  بغض  وهذا 
االستدامة أفادوا أن التقارير البيئية واالجتماعية والحوكمية قد أثرت على قراراتهم باالستثمار من عدمه 
في الشركات. ويعد ذلك إقرارا واضحا بأهمية التقارير غير المالية ويشير إلى أنه يعد قيمة مضافة للتقرير 

السنوي للشركة."14

وقد أشارت ا�بحاث إلى أنه "٪7 من الشركات المدرجة للتداول العام في ا·مارات العربية المتحدة قامت 
بنشر تقارير استدامة في عام 2009. ومن المتوقع أن يكون الموقف مماثال في الدول ا�خرى في الشرق 
ا�وسط."15 وبالفعل فقد بدأت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع تقارير 
العديد من  بدأت  المدرجة فقد  الشركات  المتكاملة هدفا في  التقارير  عمل بشكل أفضل. وبينما تعد 
الشركات في تطبيقه وفي عدة قطاعات بما فيها قطاع النفط والغاز والخدمات اللوجستية والمالية. 
ويعد النموذج الذي تتبناه بشكل عام دول مجلس التعاون الخليجي للتقارير غير المالية هو ذلك النموذج 
االستدامة  تعزيز  على  تعمل  ربحية  غير  مؤسسة  وهى   GRI الدولية  التقارير  مبادرة  بوضعه  قامت  الذي 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية وتمد الشركات والمؤسسات بإطار تقارير استدامة شامل.  وطبقا لما ورد 
في المسح الدولي لتقرير المسئولية المؤسسية لشركة كي بي أم جي (KPMG) لعام 2011 فإن أكثر من 
٪80 من جلوبل فورشن 250 (G250) يستخدمون الخطوط ا·رشادية لمبادرة التقارير العالمية وذلك بالرغم 

من وجود عدد من ا·طارات للتقارير البيئية واالجتماعية والحوكمة.16

"سوف تمكن التقارير المتكاملة ا�سواق الكبرى من تفهم استراتيجية الشركات بشكل أفضل وتوفيق 
ا�خرى."17  الرئيسية  القرارات  واتخاذ  لÄمام  ومتطلعة  فعالة  استثمارات  وضخ  العمل  أداء  مع  نماذجها 
وطويلة  قصيرة  قرارات  اتخاذ  من  وغيرهم  ومستثمريها  المؤسسات  المتكاملة  التقارير  تمكن  فسوف 

ا�جل بشكل افضل.

ويعد الهدف الرئيسي للتقارير المتكاملة هو "إرشاد المؤسسة في عملية توصيل المعلومات التي يحتاج 
إليها المستثمرون وأصحاب المصالح اÆخرون لتقييم توقعات المؤسسة بعيدة ا�جل في صيغة واضحة 
إتخاذ  من  وغيرهم  ومستثمريها  المؤسسات  ذلك  يمكن  وسوف  مقارنتها.  ويمكن  ومتكاملة  ودقيقة 
قرارات أفضل على المدى القريب والبعيد."18 وكما أفاد رئيس تخطيط واستراتيجيات العمل في بنك أبو 
ظبي الوطني "إن هذا ا�مر ليس كماليا ولكنه يتعلق بالعمل ويتعلق بالنجاح التجاري على المدى البعيد."19

       ا�طار

تقوم التقارير المتكاملة على ممارسات التقارير الموجودة في االستدامة والتقارير السنوية ولذلك فإنها 
رحلة مستمرة. ومن الخطوات الهامة لتحقيق التكامل هو تقارير ا�داء غير المالي من خالل التقارير البيئية 

واالجتماعية والحوكمية.

> المعلومات ذات الصلة: يجب أن يتضمن التقرير معلومات ذات صلة عن استراتيجية المؤسسة  
     ونموذج العمل والسياق الذي تعمل من خالله.

  
> المادية: يجب التركيز في التقرير على الموضوعات الهامة بصيغة موجزة ومادية بعيدا عن التقارير  

     الطويلة والمعقدة.

> التركيز المستقبلي: يجب أن يتضمن التقرير المعلومات التاريخية والمالية مع التركيز المستقبلي  
     المرتبط واالستراتيجي.

يحكم  دولي  تشريع  يوجد  ال  بينما  الموثوقية:   لتعزيز  الخارجية  والتأكيدات  ا·طارات  استخدام   <

االستدامة  تقارير  أو  والحوكمية  واالجتماعية  البيئية  التقارير  سواء  المالية  غير  التقارير  وصيغة  محتوى 
فإن هناك عدد من ا·طارات المحددة التي يمكن تبنيها. ويتضمن ذلك، وال يقتصر على، مبادرة التقارير 
 ،ISO 14001 المقاييس  لتوحيد  الدولية  والمنظمة   ،EMAS والتدقيق  ا�وروبية  البيئية  وا·دارة  الدولية، 
AA1000 والمساءلة الدولية لضمان معايير التقارير ، SA8000 والمسئولية االجتماعية لمعايير العمالة

تأثير  بدقة  وتقيس  تسجل  بحيث  الداخلية  والعمليات  ا�نظمة  تطوير  يجب  الدقيقة:  المقاييس   <

مبادرات االستدامة. ويجب أن يتضمن ذلك كل من المقاييس الكمية والنوعية. 

الشفافية

يركز هذا الموضوع على االنتقال من ا·فصاح الضيق للشفافية التامة ويتضمن ذلك ما يلي:

> االكتمال: يجب ا·فصاح عن كل المعلومات سواء ا·يجابية أو السلبية في كل مجاالت التقارير. ويتم 
أفضل  بشكل  التفهم  على  المستخدم  يساعد  مما  التقارير  في  والفرص  المخاطر  على  التركيز 
القريب  المدى  على  المؤسسة  واستدامة  ا�داء  إنجازات  مقاييس  بتحقيق  تحيط  التي  للضغوط 

والمتوسط والبعيد.

> الجمهور المستهدف: يتم وضع جميع المشاركين في االعتبار و ليس فقط حملة ا�سهم. فيجب 
أن يكون التقرير ذا صلة بأي شخص مهتم باستراتيجية وأداء الشركة. ويتم توسيع ارتباط المشاركين 

بكل جوانب العمل بدال من االقتصار على اعتبارات االستدامة.
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Relevant Stakeholders Material Issues Priority Focus Area

Investors and Shareholders, 

Employees, Regulators and Society

Investors and Shareholders, 

Employees, Regulators and Society

Employees

Investors and Shareholders, 

Employees, The Environment

Customers, Investors 

and Shareholders, Regulators

Partnerships, Suppliers, Community

Strong Financial Performance, 

Shareholder Returns

Governance, Transparency and 

Accountability  and tackling financial crime

Training and Education, Emiratisation, 

Salary & Benefits, Health & Safety, 

Diversity and equal Opportunities

Water Consumption, Energy, Consumption, 

GHG Emissions, Paper Use and Wave

Responsible Lending and Investing, Product 

and Service Innovation, Quality Services 

and Customer Satisfaction, Financial 

Inclusion, and Product Responsibility

Creating Outstanding Relationships with our 
Stakeholders - Business Partners, Suppliers 
and the Community

Economic 

Performance

Embracing New 
Accountability 
Realities

Investing in 
Our People

Environmentally 
Smarter

Product & 
Service Quality
and Innovation

Outstanding 
Relationships
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نحو تقارير متكاملة

وقد تم كتابة وإنتاج التقرير داخل البنك كلية فيما عدا تحليل إنبعاث غازات االحتباس الحراري. ويتفق تقرير االستدامة 
. B لبنك أبو ظبي الوطني لعام 2011 مع مبادرة التقارير العالمية ويفي بطلب مبادرة التقارير العالمية مستوى

       الشفافية

أدت شفافية بنك أبو ظبي الوطني بشأن عدد كبير من القضايا للنمو والتوسع الدولي. فعلى سبيل المثال في التأكيد 
على أهمية الشفافية أفاد مدير االستدامة في بنك أبو ظبي الوطني قائال "أدى عدم وجود الشفافية بشأن االستدامة 
قرار  المتكاملة  التقارير  نحو  التحول  أصبح  وقد  الماضي.  في  العمل  فرص  بعض  فقدان  إلى  اªخرى  والمتغيرات 

استراتيجي ثم أصبحت ا¯دارة تدرك أهميته."21

آليات عمل  البيانات بشكل أفضل وأيضا عززت من  الوطني لمعالجة  أبو ظبي  بنك  الداخلية في  الشفافية  أدت  وقد 
واضحة  تكون  ال  العالمية  التقارير  مبادرة  فمؤشرات  للغاية  هامة  االتصاالت  "تعد  االستدامة  لمدير  فطبقا  الفريق. 
بالضرورة ولذلك من الضروري أن تفسر للعامل ما الذي يقوم به ولماذا. واªكثر من ذلك من الصعب استخالص البيانات 
البيانات التي يتم التوصل إليها  البيانات حتى نصل إلى نتيجة مرضية. وتشير  بطريقة واضحة. فعلينا أن نعيد صياغة 
النظر إلى معلومات من عدة سنوات ويساعد ذلك على مخاطبة موضوعات  داخليا إلى اتجاهات هامة خاصة عند 

أكثر عمقا وتحديد متى يكون التدخل مطلوبا."22

       الدروس المستفادة

www.nbad.com يتوافر تقرير االستدامة لبنك أبو ظبي الوطني لعام 2011 في

> تساعد عملية تضمين وتفهم أولويات كل من المشاركين في التركيز على الموضوعات اªساسية في  

     المؤسسة.

> لكي نتمكن من تضمين االستدامة في استراتيجية الشركة فمن الضروري وضعها كجزء استراتيجي من       

     البناء المؤسسي وليست كمهمة إضافية.

> استخدام قياس حالي للبيانات المالية وآليات لجمع وتعقب بيانات االستدامة مفيد للغاية ويجب بذل  

     الكثير من الجهود للحصول على اªرقام الصحيحة.

> من الضروري أن يكون التطلع ل¾مام ووضع أهداف واضحة قابلة للقياس في كل مجال اªولويات سنويا  

     حتى يمكن تعقب التقدم الذي يتم إحرازه لتحقيقها.

نحو تقارير متكاملة
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تقارير االستدامة االستراتيجية في
(NBAD) بنك ابو ظبي الوطني 

وتعد المعلومات الواردة في التقرير مادية وتاريخية وتركز على المستقبل. ويتناول تقرير 2011 مدى التقدم الذي إحرزه البنك 
فيما يتعلق بااللتزامات التي تعهد بها في تقريره لعام 2010 والتي تتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية الهامة 

للعمل.

ويوثق تقرير عام 2011 التقدم الذي تم إحرازه بشأن اªهداف التي تم وضعها عام 2010 وأيضا اªهداف الجديدة لعام 2012. 
فعلى سبيل المثال في عام 2010 كان من أهداف بنك أبو ظبي الوطني وضع تقرير استدامة لعام 2011 مؤكد من قبل طرف 
ثالث وذلك من خالل تشكيل لجنة مكونة من مشاركين متعددين. وقد تم تنفيذ ذلك جزئيا في عام 2011 بحصول البنك 

على تغذية راجعة من مجموعة االستدامة في أبو ظبي ويخطط البنك  لتشكيل لجنة مشاركين خارجية عام 2012.

وكان من اªهداف اªخرى في تقرير 2011 تحسين عملية فهم وتعزيز اÃثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ويوضح تقرير 2011 
أن هذه العملية عملية مستمرة وقد تم إدخال نظام ¯دارة البيانات لفهم متابعة تلك اÃثار بينما تسير العمليات.

وبالمثل فيما يتعلق باªهداف المستقبلية أفاد كبير مديري بنك أبو ظبي الوطني لالستدامة قائال "نعتقد أن البنوك سوف 
تستمر خاضعة للفحص الدقيق من قبل المشاركين وتواجه متطلبات متزايدة لمستويات أعلى من الشفافية والمحاسبة. 

ومع وضع ذلك في االعتبار سوف نركز اهتمامنا على المشاركين الخارجيين عام 2012."20

       قياس التأثير

يغطي تقرير االستدامة لبنك أبو ظبي الوطني لعام 2011 عدة موضوعات تتضمن المؤشرات المصاحبة التي تعكس اÃثار 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمؤسسة. ويتضمن ذلك القضايا اªساسية التي يثيرها المشاركون والقضايا التي يبلغها 

.G3 قران والمعايير وا¯رشادات بما في ذلك إرشادات التقارير في مبادرة التقارير العالميةªا

ويقوم بنك أبو ظبي الوطني بقياس تقدمه عن طريق تقديم بيانات كمية سنوية في التقرير طبقا لمؤشرات بروتوكول 
مبادرة التقارير العالمية لكي تيسر مقارنة التقرير مع أقران الصناعة وأيضا الشركات اªخرى التي تمارس االستدامة.

 2011 المثال يعطي تقرير عام  بيانات مالية وغير مالية كمية ونوعية عبر ستة سنوات. فعلى سبيل  وتقدم مؤشرات اªداء 
تفاصيل عن ما يلي: 

> دخل التشغيل الكلي وأموال حملة السهم وصافي اªرباح العالمية والديون الثانوية.

> إجمالي العمالة بالعمر وعدد النساء في العمالة والنساء في ا¯دارة المتوسطة والنساء في ا¯دارة        

    العليا ومديري الفروع من النساء واشتراك العاملين ومدى رضائهم وعدد العاملين الذين تم تدريبهم  

    على مكافحة غسل اªموال.

> استهالك المياه والكهرباء للفرد واستهالك اªوراق وانبعاث غازات االحتباس الحراري وا¯نفاق السنوي        

     على ورق التصوير وإعادة تصنيع اªحبار وعدد الفروع التي تبلغ البيانات البيئية.

> أجهزة الصرف االلي (ATMs) في شبكة ا¯مارات العربية المتحدة وإجمالي عمالء البنك المسجلين عبر       

     ا¯نترنت ونتائج الرضاء عن الخدمات البنكية عبر ا¯نترنت من بين مؤشرات أخرى.
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نحو تقارير متكاملة

ويرى مسئول االستدامة في أرامكس أن الشركات أحيانا تركز بشكل ال مبرر له على التقييم عندما يتعلق ا�مر 
بتقارير االستدامة. وهو يرى أن عملية وضع التقارير طبقا لمقاييس يمكن التحقق منها ال تتطلب بالضرورة خبرات 
المستشارين المكلفة. وفي حالة ارامكس لم تلجأ الشركة لالستشاريين لوضع أول تقرير وتم وضع كل التقارير 
التي تلته داخل الشركة دون الحاجة للمساعدة الخارجية. وهو يعتقد أيضا في قيمة التأكد عن طريق طرف ثالث 

للتقارير غير المالية للتحقق من الصحة وإضافة المصداقية للعمليات وا�ساليب المستخدمة.

       الشفافية

توضح الرحلة التي قطعتها أرامكس للتوصل للتقارير المتكاملة قيمة الشفافية في عدد كبير من الموضوعات. 
فمن الضروري للشركات التي تلتزم بالتقارير المتكاملة أن تتناول أهم الموضوعات البيئية واالجتماعية والحوكمة 

التي تتعلق بتلك الشركات وصناعتها وموقعها الجغرافي.

البيئية  االنبعاثات  مثل  عملها  مجال  في  الجوهرية  القضايا  في  العمل  في  الرغبة  لديها  أن  أرامكس  وتوضح 
وقياس  ا�ولويات  ووضع  االنتباه  تركيز  يتسني  ولن  الشحن.  وأنشطة  بها  الموسعة  النقل  عمليات  عن  الناتجة 
التطور سوى من خالل البيانات الكمية المفصلة والشفافية على أساس سنوي. وأيضا يعد موضوع أمن العاملين 
الحوادث  أرقام  عن  ا³عالن  خالل  من  أرامكس  شفافية  وتتضح  اللوجستية  مجال  في  الهامة  الموضوعات  من 

وتعقبها عبر الوقت.

تقوم  التقارير  إلى  فبا³ضافة  المشاركين.  نحو  والتزامها  لتقدمها  المستمر  الحوار  على  أرامكس  تقرير  ويركز 
ارامكس بمد هذا الحوار عبر الوسائل ا³عالمية االجتماعية وعلى موقعها ا�لكتروني وإنشاء المنصات ا�لكترونية 

"لتعزيز سبل االتصال لدينا ولزيادة الوعي بشأن أنشطة المؤسسة."

       الدروس المستفادة

www.aramex.com يمكنك ا³طالع على تقرير أرامكس السنوي لعام 2011 على موقع

> تهدف التقارير المتكاملة لدمج التحليل االستراتيجي المالي وغير المالي في كم متكامل يرسم  
     الصورة الكلية لخلق القيم بالشركة.

> من المقبول تماما للشركة أن تبدأ في طريق وضع التقارير المتكاملة بوضع ا�ساس في البداية  

     وااللتزام بالمجهودات المستمرة لتطوير وتوسيع وتوضيح تفاصيل الموضوعات التي يتم تناولها.

> مع إحراز التقدم يجب أن تتحسن تفاصيل ومستوى البيانات الكمية غير المالية وذلك لقياس  

     ووضع أولويات وتركيز ا³جراءات والنتائج.

نحو تقارير متكاملة
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(Aramex) التقارير المتكاملة في أرامكس

وفي مجال ا¾ثار البيئية، تم في عام 2011 تقديم تقرير أرامكس عن إنبعاث الكربون والذي يهدف إلى "وضع مقياس �دائنا 
ويحد من إنبعاث الكربون لدينا والتوصل لطرق خالقة لتبني السياسات صديقة البيئة بشكل أكبر." ولكي تتمكن ارامكس 
(GHG) والذي يستخدمه مجلس  من حساب االنبعاث بشكل دقيق قامت باستخدام بروتوكول غازات ا³حتباس الحراري 
ا�عمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) ومعهد الموارد العالمية (WRI). وطبقا لبروتوكول غازات االحتباس الحراري 
قامت أرامكس با³عالن عن إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون لديها في عام 2011 مقسما على ثالثة مجاالت (انظر شكل 6)  وهى:

ا³طار االول:  ا³نبعاث المباشر الناتج عن مركبات ارامكس.   
ا³طار الثاني:  ا³نبعاث غير المباشر الناتج عن الكهرباء.   

ا³طار الثالث:  ا³نبعاث غير المباشر الناتج عن تنقل الموظفين من وإلى مكان العمل و الÁنبعاثات الناتجة من سفر      
                                     الموظفين بما ذلك الناتج عن  المؤسسات ا�خرى كنتيجة �نشطة أرامكس.

وأيضا تم ا³عالن عن استهالك المياه والطاقة في تقرير عام 2011.

البيانات النوعية لقياس مدى التقدم في ا¾ثار االجتماعية والبيئية. فعلى سبيل المثال تم  وبا³ضافة إلى ذلك تم تعقب 
توثيق إنجازات ونتائج البرامج االجتماعية في مجاالت مثل تنمية مهارات الشباب وتنظيم المشروعات.

(انشطة  المجتمعية“  المؤسسية  "الشراكة  اسم  ارامكس  عليه  أطلقت  ما  على  المادي  ا³نفاق  عن  ا³عالن  تم  وأيضا 
المسؤولية ا³جتماعية للشركات) من عام 2009 إلى عام 2011 وهو يصل حاليا إلى ٪2.33 من الربح قبل الضريبة. 

ويقع تقرير أرامكس لعام 2011 في مستوى A في مبادرة التقارير العالمية ويحصل على تقييم  A    بناء على التأكيد المستقل.

وعملية  رحلة  بداية  بأهمية  ليس  العالمية  التقارير  لمبادرة  المبدئي  التقييم  فإن  أرامكس  في  االستدامة  لمسئول  وطبقا 
وضع تقارير االستدامة. وينصح الشركات ا�خرى قائال: "ليس عليك أن تستهدف الحصول على  التقييم  A عندما تبدأ"26 وفي 
الذاتي على تقييم أقل مما هو مقترح  2010 اختارت المؤسسة ا³عالن  الواقع عند إعداد أول تقرير متكامل �رامكس عام 

لضمان أن المؤسسة سوف تتمكن من الحفاظ على متطلبات التقارير في المستقبل.

شكل 6: بصمة الكربون في أرامكس

المصدر: التقرير السنوي �رامكس لعام www.aramex.com 2011 (يوليو 2012)
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Direct impact by Individual Operating Location

Country & Region Location Estimated CO2 Tons

Houston, US

America Total

Shanghai, China

Hong Kong

Mumbai & Chennai, India

Jakarta, Indonesia

Kuala Lumpur, Malaysia

Karachi & Islamabad, Pakistan

Manila, Philippines

Singapore

Bangkok, Thailand

Asia Total

Basel, Switzerland

Europe Total

Cairo, Egypt

Amman, Jordan

Nairobi, Kenya

Kuwait

Qatar

Dubai, Unites Arab Emirates

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Middle East/Africa Total

1,913.64

1,913.64

1,652.23

741.71

1,402.75

110.26

2,202.22

378.63

1,342.06

2,589.31

5,379.02

15,798.19

425.90

425.90

711.42

7,020.62

5,335.16

77,380.81

11,044.74

19,389.07

16,262.70

137,144.53

Direct Emissions 155,282.25

> أخالقيات العمل: أخالقيات مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد �نها تعد من الدعائم ا�ساسية لممارسات العمل التنافسية.

> العاملون:  وتتضمن معلومات عن رفاهية العمال الوافدين والتنمية المهنية وسالمة العمال لما لها من ضرورة قصوى لنجاح            

     الشركة.

> المجتمع: تدرك أجيليتي أن حسن الجوار وإسهامها في تنمية المجتمع أمر هام في كل مكان تعمل به وخاصة في ا�سواق  

     الناشئة حيث تعد احيانا الخطوط بين العمل والعاملين والمجتمع مترادفة.

> البيئة: ويتضمن ذلك قياس إنبعاث الكربون في سلسلة إمدادات العمالء وإدارة ا¦ثار البيئية للكهرباء واستخدام الوقود ورحالت  

     العمل وإدارة مخلفات العمليات مع التركيز على مخلفات التعبئة والتغليف.

وا�كثر من ذلك يذكر تقرير عام 2011 بشفافية التحقيق حول شحن البضائع وأيضا النزاع القانوني مع حكومة الواليات 
المتحدة ا�مريكية حول عقد برايم فيندور موضحين أن هذه القضايا مازالت مستمرة عند وقت نشر التقرير عام 2011.

       الدروس المستفادة

www.agilitylogistics.com يمكنك ا¹طالع على تقرير المسئولية االجتماعية �جيليتي في الموقع

أجيليتي  وأولويات  اهتمام  تحوذ  التي  ا�خرى  الموضوعات  من  وأيضا 
الماضي  العام  وفي  البيئية  بآثارها  الخاصة  التقارير  هى  كبير  بشكل 
(انظر  انبعاث الكربون ا�ولي في محاور العمليات الكبرى  قدرت الشركة 
شكل 8).  وتركز الشركة حاليا على العمل مع العمالء لتقدير االنبعاث الذي 

يرتبط بشحناتها وقد تم إضافة أداة جديدة لحساب إنبعاث ثاني أكسيد 
وفي  ذلك.  في  للمساعدة  �جيليتي  ا�لكتروني  الموقع  على  الكربون 
تجميع  على  قدرتها  تحسين  في  االستمرار  أجيليتي  تتمنى  المستقبل 
أهدافا  تضع  وسوف  العمليات  كل  في  البيئية  با¦ثار  الخاصة  البيانات 
كمية للحد من االنبعاث داخليا وأيضا في شراكة مع العمالء والموردين.

       الشفافية

الشفافية  إلى  المحدود  ا¹فصاح  من   2011 لعام  أجيليتي  تقرير  ينتقل 
التقرير  ويغطي  المشاركين.  جميع  االعتبار  في  واضعا  الكبرى 

الموضوعات الرئيسية في العمل وتلك الخاصة بأصحاب المصالح مثل:

نحو تقارير متكاملة
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(Agility) تقارير القضايا المادية في أجيليتي

الكمية  الناحية  تأثير مبادرات االستدامة من  المصلحة  االجتماعية واشتراك أصحاب  بالمسئولية  الخاص  القسم  ويسجل 
عن  "نجم  بأنه  ويفيد  التقدم  المجتمعي  التطوعي  بالعمل  الخاص  القسم  ويوثق  يوضح  المثال  سبيل  فعلى  والنوعية. 
برنامج االستجابة للكوارث لدينا كما كبيرا من الطلبات من العاملين ¹طالق مشروعات تنمية في مجتمعاتهم المحلية 
العاملون  يجعل  مجتمعي  تطوعي  ببرنامج  استجبنا  وقد  الحالي.  الوقت  في  بشرية  كارثة  هناك  تكن  لم  وإن  حتى 
مسئولين عن اختيار وقيادة المشروعات االجتماعية يدعمها المنح المالية من الشركة تتراوح ما بين ثالثة آالف إلى عشرة 
آالف دوالر. وفي السنوات ا�ربعة الماضية قام موظفوا أجيليتي بالعمل مع منظمات المجتمع المدني في أكثر من 400 

مشروع في 57 دولة مقدمين أنشطة خدمية �كثر من 500,000 فرد."

بالنوع  والعمال  بالعمر  العمال  بتعاقدات  والعمالة  با�قليم  والعاملين  المالي  ا�داء  عن  معلومات  التقرير  ويقدم 
المالية  غير  البيانات  أيضا  التقرير  ويتضمن  الحوادث.  وتقارير  وا�مان  الصحة  مؤشرات  وأيضا  بالنوع  الوظيفي  والمستوى 

المفصلة عن التحديات التي تواجه الموارد البشرية وا�ولويات والمجاالت التي تتطلب التنمية.

ويتضمن  بها.  العمالة  طبيعة  وتنوع  أجيليتي  في  ا�عمال  لطبيعة  نظرا  وذلك  ا�خالقيات  موضوع  التقرير  يغطي  وأيضا 
المشاركون.  فيها  يشارك  التي  البرامج  وأيضا  العمل  سلوك  ومعايير  وااللتزام  وأخالقياتها  الشركة  قيم  ويصف  التقرير 
والتي   2010 عام  من  ا�خير  والربع    2008 عام  بين  ما  تدريبية  جلسة   28,000 من  أكثر  على  با�خالقيات  الخاص  القسم  ويركز 
تناولت موضوعات مثل مكافحة االحتكار ومكافحة الفساد وتضارب المصالح وقوانين المنافسة وحماية البيئة والصحة 

وا�مان وحقوق ا¹نسان والملكية الفكرية.

شكل 7: النظرة العامة �عمال أجيليتي

المصدر: تقرير المسئولية االجتماعية �جيلتي لعام www.agilitylogistics.com 2011 (يوليو 2012)

شكل 8: التاثير المقدر �نبعاثات الثاني أكسيد الكربون لكبرى عمليات أجيليتي

المصدر: تقرير المسئولية االجتماعية المؤسسية لعام 2011 �جيليتي www.agilitylogistics.com (يوليو 2012)

درجة  كانت  مهما  بالتفصيل  الموضوعات  كل  يغطي  أن  يجب  بالمصداقية  التقرير   يتمتع  لكي   <

حساسيتها والتي تعد هامة للعمل ولقطاع الصناعة موضوع التقرير. وإذا كان هناك تقدم كبير في 
مجاالت مثل ممارسات مكافحة الرشوة وممارسات العمالة ا�خالقية فإن الشفافية بشأن هذا ا�مر 

ستكون إيجابية.

وتحقيق  لجمع  إليها  تحتاج  التي  الداخلية  قدراتها  بناء  في  تبدأ  أن  للشركات  بالنسبة  الضروري  من   <

وتحليل البيانات الكمية المفصلة لكي تتمكن من وضع التقارير وتحليل التقدم والتركيز على التطورات 
وتحديد الموضوعات الرئيسية.
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نحو تقارير متكاملة

شكل 9: تكوين مجلس ا�دارة و تصنيف أعضائه و الشركات المساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها

المصدر التقرير السنوي لصافوال لعام www.savola.com .2011 (يوليو 2012)

نحو تقارير متكاملة
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(Savola) شفافية التقارير المجمعة في صافوال

ويعرض التقرير السنوي تكوين المجلس بالتفصيل. فهو يتكون من 11 عضو وكلهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين فيما 
عدا العضو المنتدب للمجموعة فهو عضو تنفيذي. ويقوم حملة ا�سهم باختيار أعضاء المجلس في صافوال لمدة تصل 

إلى 3 سنوات كما ورد في عقد تاسيس الشركة. 

المكافآت  ولجنة  المراجعة،  لجنة  وهي  الخمس  المجموعة  مجلس  لجان  على  الضوء  السنوي  التقرير  يلقي  وأيضا 
الخمسة  اللجان  وهذه  االجتماعية.  المسئولية  ولجنة  االستثمار،  ولجنة  المخاطر،  إدارة  ولجنة  والحوكمة،  والترشيحات 
ميثاق  اللجان  ولهذه  صافوال".  في  التنفيذيين  المديرين  وكبار  الخارج   من  مستقلين  وأخصائيين  المجلس  أعضاء  "تشمل 
عمل معتمد من قبل مجلس ا©دارة "يحدد صالحياتها وإجراءات عملها". والشفافية هنا هى ا�ساس أيضا فيتم عرض كل 
القرارات الكبرى وا©جراءات والمسئوليات الخاصة باللجان في التقرير السنوي ل®فصاح الكامل لحملة ا�سهم. وبا©ضافة 
إلى ذلك يعرض التقرير مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس ا©دارة وكبار التنفيذيين وحركة ا�سهم ومدفوعات ا�رباح 

وأيضا عضوية أعضاء مجلس بجانب عضويتهم في مجلس إدارة مجموعة صافوال (انظر شكل 9) 

ويوضح التقرير المخاطر الكبرى التي تواجه المجموعة. فعلى سبيل المثال "يمكن أن تظهر المخاطر الكبرى في شكل 
العادلة  غير  الحادة  والمنافسة  العمالت  وانخفاض  الخام  المواد  أسعار  في  للتقلبات  المجموعة  عمليات  تعرض  احتمال 
�سعار منتجاتها في ا�سواق المحلية وا©قليمية. وهناك أيضا مخاطر اقتصادية  وسياسية في الدول التي تعمل فيها 
والمخاطر التي ترتبط بغزو ا�سواق الجديدة في المنطقة التي تتفق مع االستراتيجية التوسعية الجغرافية للمجموعة. 
والتمويل  المختلفة  الشركات  في  االستثمارية  أسهمها  بسبب  المجموعة  تواجه  قد  مخاطر  هناك  ذلك  إلى  وبا©ضافة 
المحلي والدولي. وتقوم المجموعة بإدارة تلك المخاطر من خالل مجلس ا©دارة ولجنة إدارة المخاطر والعديد من ا©دارات 

والقوى العاملة داخل المجموعة."32

       الدروس المستفادة

> يساعد التقرير المالي وغير المالي المدمج على الربط بين موضوعات العمل الجوهرية والتي تساهم معا  

     لسالمة الشركة على المدى البعيد. 

> سياسة إفصاح الحوكمة المفصلة في مجاالت مثل اتخاذ  القرارات ومكافآت مجلس ا©دارة تخلق الثقة لدي  

     حملة السهم.

> ينتج عن الشفافية االستباقية والتطوعية في القضايا الهامة والفرص والمخاطر فوائد طويلة ا�جل على  

     سمعة المؤسسة.

www.savola.com يمكنك االطالع على التقرير السنوي لعام 2011 في موقع

تصنيف العضويةاسم العضو
عضوية الشركات (مدرجة وغير مدرجة) التي يتولى عضويتها 

بجانب عضويته في مجلس ادارة مجموعة  صافوال

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

السيد/ سليمان عبد القادر المهيدب

رئيس مجلس ا�دارة

مدرجة: شركة المراعي، والشركة العربية لÃنابيب، والبنك السعودي 
البريطاني، وشركة التصنيع الوطنية)

غير مدرجة: شركة عبد القادر المهيب وأوالده، وشركة التطوير ا�ولى، 
وشركة جسور سويكورب.

مدرجة: (شركة المراعي، والبنك السعودي لالستثمار، وشركة هرفي 
للخدمات الغذائية)

غير مدرجة: (شركة كنان للتطوير العقاري، وشركة العزيزية بنده المتحدة 
ممثال لمجموعة صافوال والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-حكومية)

مدرجة: (شركة مدينة المعرفة االقتصادية، وشركة ا�سمنت العربية)
غير مدرجة: (شركة العزيزية بنده المتحدة ممثال لمجموعة صافوال)

مدرجة: (شركة الدرع العربي، وشركة هرفي للخدمات الغذائية، وشركة 
االتصاالت المتنقلة زين)

غير مدرجة: (شركة مدارس الرواد، وشركة ا�ندية الرياضية، وشركة المصنع 
السعودي للصوف الصخري، وشركة مورجان وستانلي، ومجموعة الطيار 

للسفر والسياحة، وشركة زهور الريف)

مدرجة: (شركة ا�سمنت العربية، وشركة المراعي، والبنك السعودي الفرنسي)
غير مدرجة: (شركة العزيزية بنده المتحدة ممثال لمجموعة صافوال 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

مدرجة: (ال يوجد)
غير مدرجة: (شركة جدة القابضة، وشركة دار التمليك، وشركة كنان الدولية)

مدرجة: (الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية)
غير مدرجة: (شركة العقيق للتنمية العقارية، وشركة أصيلة لالستثمار، 

والسعودي الفرنسي كابيتال)

مدرجة: (شركة ا�سمنت العربية)
غير مدرجة: (مجموعة مستشفيات المغربي، وشركة عنيزة لالستثمار، 

وشركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية)

مدرجة: (البنك ا�هلي التجاري، وشركة هرفي للخدمات الغذائية، وشركة 
اللجين)

مدرجة: (شركة أسمنت ينبع، ومجموعة طيبة القابضة، والبنك السعودي 
الفرنسي، وشركة المراعي)

مدرجة: (مصرف الراجحي، وشركة هرفي للخدمات الغذائية)

د. عبد الرؤوف محمد مناع

العضو المنتدب

أ. إبراهيم محمد العيسى

د. سامي محسن باروم

أ. عمار عبد الواحد الخضيري

أ.عبد العزيز خالد الغفيلي (ممثل 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

د. غسان أحمد السليمان

أ. موسى عمران العمران

أ. محمد عبد القادر الفضل

أ. بدر عبد اهللا العيسى

معالي المهندس عبد اهللا محمد نور رحيمي
نائب رئيس مجلس ا�دارة (ممثل صندوق 

االستثمارات العامة)
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االستنتاجات

وتلتزم مبادرة بيرل باالستمرار في برنامجها البحثي حول الممارسات الجيدة المؤسسية في المساءلة 
والشفافية على أساس كل موضوع على حدة.

وبهذه الطريقة سوف تقوم مبادرة بيرل ببناء قاعدة معرفة محلية للممارسات الجيدة في المساءلة 
الممارسات  خبرات  وتحليل  دراسة  في  نستمر  وسوف  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  والشفافية 
ا�قليمية الجيدة ومشاركة الدروس المستفادة ونشر عوامل النجاح الرئيسية. والهدف ا�جمالي هنا هو 

التاثير على مجتمع العمل ا�قليمي الواسع �حراز التقدم على طريق تطبيق ممارسات العمل الجيدة. 

       نحو تقارير متكاملة

1.  فهم وتوظيف أولويات أصحاب المصالح يساعد في التركيز على القضايا االستراتيجية  
     الرئيسية للمؤسسة وذلك حتى تتفق تقارير العمل مع أداء االستدامة وقيم العمل.

2. يجب أن يتم بذل المزيد من الجهود المتواصلة المشتركة للحصول علىالبيانات الكمية  
     والنوعية المالية وغير المالية. ويمكنها أن تكون مفيدة لكي تعكس قياس البيانات  

     المالية الحالية وآليات التجميع لكي يتم جمع بيانات االستدامة وتعقب التقدم مقارنة  
     مع أهداف يمكن قياسها.

3. من الضروري للمصداقية تناول القضايا مادية استراتيجية الهامة في التقارير. وهناك  
     قيم إيجابية يمكن كسبها من التقارير االستباقية التي تتمتع بالشفافية حول القضايا  

     المادية مهما بلغت درجة حساسيتها إذا أردنا إحراز التقدم.

االستنتاجات
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االستنتاجات

المساءلة  في  الجيدة  المؤسسية  الممارسات  عن  بيرل  مبادرة  لسلسة  ا¹ول  التقرير  هذا  يوضح 
التعاون  بها شركات من دول مجلس  المشاركة قامت  أن هناك ممارسات جيدة تستحق  والشفافية 

الخليجي.

وسوف يتضح لنا من خالل تحليل الدروس المستفادة من دراسات الحالة عددا كبيرا من عوامل النجاح 
للتطبيق الناجح للممارسات الجيدة في مجال المساءلة والشفافية:

       تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة

1.  القيادة الحكيمة بدأ من قمة المؤسسة تعتبر ضرورية للغاية لتطبيق سياسات النزاهة.  
    فيتطلب تضمين القيم والثقافة وتغير السلوك في المؤسسة أن يصبح كبار التنفيذيين  

    في المؤسسة المثال والقدوة ويظهرون إيمانهم بإضافة القيم للعمل كما يظهرون  
    االلتزام بالجهود المطلوبة.

2. من الضروري أخذ آراء حملة ا¹سهم في االعتبار وكذلك السياق المحلي والثقافي عند  
     وضع السياسات وتطوير تطبيق خطة العمل. ومن الضروري مراعاة أفضل الممارسات  
     العالمية ودمجها مع الحلول المحلية الواقعية ذات الصلة القابلة للتطبيق لكي نحرز  

     التقدم.

3. تكون سياسات الشركة فعالة للغاية عندما تكون موجزة وواضحة ومفهومة. فال  
     يجب أن تكون الوثائق معقدة أو طويلة للغاية. فيجب أن يكون التطبيق في متناول  

     جميع العاملين مع وضع اللغة والتعليم في االعتبار.

4. يتطلب تطبيق الممارسات المرتبطة بالنزاهة عبر سلسلة القيمة في الشركة اتخاذ       
     اتجاه منظم لرفع الوعي والتعليم وجمع البيانات والتقارير والرقابة والتنفيذ. ومن        

     الضروري أيضا معرفة، مع شركاء العمل في سلسلة القيمة، أنها رحلة شراكة وتحسن  
     مستمر. فالمثابرة وا�صرار والموقف الواضح الثابت بشأن القضايا ا¹خالقية أمور مطلوبة.
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المنهجية

ثم قام فريق مبادرة بيرل بإجراء مقابالت أخرى وجمع بيانات وحللها خالل مايو ويونيو 
2012. وتم إجراء مقابالت منظمة ومتعمقة لتطوير دراسات الحالة مع مديري الشركات 
تليفونيا وشخصيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم تضمين دراسات 
الحالة للشركات التي تناولها التقرير في ا�بحاث التي قام بها الفريق وأيضا إظهار مدى 
مشاركة  في  الشركات  ورغبة  الحالة  دراسة  من  اكتسابها  المتوقع  والخبرة  التعلم 

المعلومات.  

السمو  صاحب  مشروع  مع  بالتعاون  المتكاملة  للتقارير  بيرل  مبادرة  برنامج  ويعمل 
الملكي أمير ويلز المساءلة من أجل االستدامة (A4S) ويتضمن برنامج مبادرة بيرل إقامة 
جلسات إقليمية لزيادة التوعية لكي تقدم مفاهيم وفوائد التقارير المتكاملة وإنشاء 
شبكة إقليمية تتمكن من خاللها المؤسسات المهتمة من اكتساب المعارف والفوائد 
والمشورة  المعلومات  المشروع  ويقدم  الخبرات.  ومشاركة  المتبادل  الدعم  من 

والتعليق في قسم التقاريرالمتكاملة في التقرير.

في  محلي  معهد  هو  وحوكمة  البحث،  هذا  نتائج   (Hawkamah) حوكمة  أيدت  وقد 
ا³مارات للحوكمة المؤسسية ومن قبل شريك من شركة االستشارات الدولية كي بي 

. (KPMG) ام جي

وقد قام فريق مبادرة بيرل بتصميم وصياغة كل دراسة حالة وكتابتها ثم تم اعتماد 
النص من قبل الشركة المعنية.

صحة  من  بالتحقق  قامت  ثم  وعميقة  موسعة  أسئلة  بطرح  بيرل  مبادرة  قامت  وقد 
المجاالت  ثالث في هذه  الحالة. ومع ذلك ولعدم توافر معلومات من طرف  دراسات 
حول  الشركات  قدمتها  التي  المعلومات  على  يعتمد  ما،  حد  إلى  العمل،  هذا  فإن 

ممارستها المؤسسية الجادة.
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في  الجيدة  المؤسسية  الممارسات  حول  بيرل  مبادرة  لسلسلة  ا�ول  التقرير  هو  هذا 
المساءلة والشفافية.

الموضوعات  كل  في  الجيدة  المؤسسية  الممارسات  حول  بيرل  مبادرة  أبحاث  وتستمر 
المرتبطة بالمساءلة والشفافية. وأول موضوعان تم تناولهما في التقرير هما:

> تطبيق السياسات المرتبطة بالنزاهة  

> نحو تقارير متكاملة  

وقد تضمنت أول مرحلة في البحث أبحاث مكتبية موسعة بالتزامن مع مناقشات أولية 
مع الخبراء والمستشارين وا�كادميين والخبراء في مجال العمل. وقد تمكن الفريق من 
ا�ول وأيضا تطوير  التقرير  تناولها في هذا  التي يجب  ا�ولوية  الموضوعات ذات  تحديد 
الشركات  تحديد  إلى  أدى  فقد  وأيضا  ا�بحاث.  في  المستخدمة  المفاهيمية  ا³طارات 
ا³قليمية التي لديها ممارسات جيدة تستحق االقتراب منها وبحثها بشكل أكثر تعمقا. 

وقد قام با�بحاث المكتبية والبحث الميداني ا�ولي فريق مكون من خمسة من طلبة 
 (Judge Business School) الماجستير في إدارة ا�عمال من مدرسة جادج بيزنس سكول
با³مارات   (AUS) بالشارقة  ا�مريكية  والجامعة  المتحدة)  (المملكة  كامبريدج  بجامعة 
العربية المتحدة. وعلى مدار أربعة أسابيع خالل مارس وأبريل 2012 قام الفريق بمشروع 
تدريبي مكثف في مبادرة بيرل بعنوان "بناء دراسات الحالة لممارسات العمل الجيدة في 
مجلس التعاون الخليجي." وتضمن البحث أبحاث مكتبية وتطوير مفاهيمي ومقابالت 
شخصية وتليفونية مع مديري الشركات المتضمنة في أبحاث الممارسات الجيدة. وفي 
نماذج  حول  المبدئية  نتائجهم  بتقديم  الماجستير  طالب  قام  دبي  في   2012 أبريل   22
للجمهور  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الحالة  دراسات  في  الجيدة  الممارسات 
المدعو المكون من 70 من قادة ا�عمال و مؤيدي الجامعة ا�مريكية با³مارات واتبعه 

حفل عشاء.
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ومنذ سبتمبر 2012 تضمن المؤسسون لمبادرة بيرل الشركاء التاليون :

مبادرة بيرل

الجامعة ا�مريكية بالشارقة 
صندوق بريد 26666

الشارقة
ا�مارات العربية المتحدة
تليفون: 4605 515 6 971+

enquiries@pearlinitiative.org :بريد ألكتروني
www.pearlinitiative.org
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