
 

 

 

 

 

 

 

 إدارة األطراف املعنية
واملتوسطة والصغيرة  املتناهية الصغر  للشركات   الحوكمة املؤسسية 

 

 جزء من سلسلة

 أسس الحوكمة املؤسسية الصادرة عن مبادرة بيرل 
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واملعلومات بصورة نظامية بشأن أفراد/مجموعات على عالقة باألعمال من أجل إدارة األطراف املعنية هي عبارة عن عملية جمع وتحليل البيانات 

تحديد أي التوقعات يجب النظر فيها.  يمكن لهذه العملية، إذا ما نفذت بفعالية، تقديم املعلومات الالزمة لتطوير األعمال وغيرها من 

 استراتيجيات العمل.

 

 كيفية استخدام هذه الوثيقة

 من برنامج مبادرة بيرل للحوكمة املؤسسية في الشركات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.  يهدف البرنامج إلى تزويد يعد هذا 
ً
مجتمع الشركات املتناهية التقرير جزءا

ة وبما يالئم املتطلبات الداخلية الخاصة بكل منها.  الصغر والصغيرة واملتوسطة باألدوات واملراجع التي تساعدها في تنفيذ مبادئ الحوكمة املؤسسية بفعالية وبصورة عملي

دة بإحكام السيطرة مع التركيز على تعمل مبادئ الحوكمة املؤسسية الداخلية املهيكلة والتي تمتاز بفعالية التكلفة على تعزيز فعالية وإنتاجية ومرونة األعمال وتسمح للقا

 متطلبات األعمال الهامة مثل االستراتيجية والنمو.

 ية واالستراتيجية.  ونوص ي جميع الشركات التي تستخدم هذا النموذج بإجراء تقييم وتعديل مستقل للتفاصيل بما يتماش ى مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيل

 www.pearlinitiative.org www.pearlinitiative.org.ملزيد من املعلومات حول هذا البرنامج، يرجى زيارة موقعنا 

  

http://www.pearlinitiative.org/


 الحوكمة املؤسسية للشركات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة
 إدارة األطراف املعنية

 

 2017ديسمبر  15تاريخ اإلصدار:  CG.SME.T3.003 rev 1الرقم المرجعي: 

 

 إدارة األطراف املعنية

باإلجراءات واألهداف والسياسات التي تضم األطراف املعنية أي أفراد أو مجموعات أو مؤسسات لديها اهتمام أو ارتباط بالشركة. يمكن لألطراف املعنية التأثير على أو التأثر 

ن والحكومة )والجهات الحكومية( وأصحاب العمل )حملة األسهم( و لى األطراف املعنية الرئيسية: الدائنون وأعضاء مجلس اإلدارة واملوظفتتبناها الشركة. من بين األمثلة ع

ستعين بها الشركات الناجحة من أجل واملوردين واملجتمع والعمالء الذين يمثلون مصدر إيرادات الشركة.  وتعد عملية إدارة األطراف املعنية من بين العمليات الهامة التي ت

األعمال في الجوانب التي أخفق فيها اآلخرين. وإدارة األطراف املعنية هي عبارة عن أسلوب متبع من أجل تحديد األشخاص . كما تساعد في ضمان نجاح الدعم الحصول على

 األساسيين الذين يجب اكتساب ثقتهم.

 

 

يمكنك مسح أو النقر على الرمز على الجهة اليسرى من 

أجل تنزيل نسخة مجانية من نموذج إجراءات األعمال 

 درة بيرل الصادر عن مبا
 

 

 

 

http://www.pearlinitiative.org/pi_admin/mediafiles/publications/article_ar/article-20181126041505.xlsx
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 إرشادات عامة

في تحديد  العملية كذلكتساعد هذه   عملية إدارة األطراف املعنية في تحديد وتحليل وترتيب األولويات فيما يتعلق باألفراد واملؤسسات التي يمكنها التأثير على األعمال. تساعد

ذلك في تحقيق الفعالية  يسهم  طراف املعنية والتواصل معهم.املتطلبات التشغيلية واالستعانة بها في مرحلة التخطيط ومن ثم املساعدة في تحديد كيفية إدارة الشركة لأل 

 عبر التأكد من مشاركة األطراف املعنية في الوقت املناسب وبالطريقة األكثر مالءمة.

لسماح بإجراء تقييم وتدقيق شامل يركز يقدم الجدول التالي نظرة عامة على الجوانب األساسية من أدوات إدارة األطراف املعنية الصادرة عن مبادرة بيرل وما يجب تطبيقه ل

 على القيمة.

 الوصف املجال

 اسم الجهة/الجهات املعنية اسم الجهة املعنية

 1تقييم مستوى مصلحة الجهة/الجهات املعنية في الشركة ومنتجاتها/خدماتها وأهدافها والتي يتم تحديدها إما بأنها  املصلحة

 )مرتفعة(. 2أو )منخفضة( 

 1م مستوى تأثير الجهة/الجهات املعنية على الشركة ومنتجاتها/خدماتها وأهدافها والتي يتم تحديدها إما بأنها يتقي التأثير

 )مرتفعة(. 2 وأ )منخفضة(

 االستراتيجية التي يتم اتباعها مع الجهة/الجهات املعنية كما هي مذكورة بمزيد من التفصيل في امللحق بهذا الدليل. االستراتيجية
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 ملحق )أ(: تفاصيل إدارة الجهات املعنية

 تحديد الجهات املعنية

الجهات املعنية لدى الشركة.  يجب على الشركة النظر في الجهات التي تتأثر بأعمالها ومن لديه و  تحديد األطرافتتمثل الخطوة األولى من عملية تحليل الجهات املعنية في 

 سلطة أو تأثير عليها أو لديه مصلحة أو اهتمام بنجاحها أو إخفاقها.

 يلي: من بين األمثلة على الجهات املعنية ما

 كبار املسؤولين التنفيذيين ▪

 املوظفون ومكان العمل ▪

 ن و املحتملن و/أو و العمالء الحالي ▪

 املساهمون  ▪

 الشركاء ▪

 املوردون  ▪

 املقرضون  ▪

 الجهات الحكومية ▪

 املؤسسات التجارية ▪

 الصحافة ▪

 املجتمع العام ▪

 املستشارون/أعضاء مجلس اإلدارة ▪
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 فهم التأثير واملصلحة

منخفض لكل من تقييم املعنية في األعمال.  يمكن استخدام تقييم مرتفع مقابل  الجهاتعنية هي تحديد مستوى تأثير أو مصلحة كل من امل الجهاتاملرحلة الثانية من إدارة 

 للجدول ترتيب الجهات املعنية  يعمل ذلك على تميكن الشركة منالجهات املعنية.  
ً
 أدناه:طبقا

حة
صل

امل
 

 البقاء على اطالع كامل.
األعمال إدارة معظم 

 بشكل كامل

 توقع االحتياجات تواصل منتظم

 التأثير 

 

 بشأن كيفية ارتباط الشركة بكل من الجهات املعنية. اإلرشاديقدم موقع الجهة املعنية في الجدول املزيد من 

 جميع الجهود إلرضائها.هي الجهات التي يتعين إشراكها بشكل كامل وبذل ، و تأثير مرتفع، جهات ذات مصالح كبيرة في الشركة ▪

من الرسائل  زم بما يصيبها باملللتأثير مرتفع، تحتاج الجهات ذات املصالح األقل إلى درجة تواصل كاف للحفاظ على رضاها وإبقائها على اطالع ولكن ليس بدرجة أكبر من الال  ▪

 .والتواصل

 فيما يتعلق بتفاصيل في هذه الحالة، املصالح املنخفضة بالبقاء على اطالع لضمان عدم وجود مشاكل كبيرة.  و تأثير منخفض، يحتاج ذو  ▪
ً
قد تكون الجهات املعنية مفيدة جدا

 األعمال.

 بامللل من التواصل املتزايد. إصابتهاسلطة منخفضة، تحتاج الجهات املعنية ذات املصالح األقل إلى املتابعة فقط لضمان عدم  ▪
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 الخطوة الثالثة: وضع استراتيجيات لتلبية احتياجات الجهات املعنية

ع مستوى املصلحة أو التأثير في بمجرد االنتهاء من عملية التحديد والتخطيط، تتمثل املرحلة النهائية في تحديد أفضل طريقة إلشراك كل من الجهات املعنية بما يتماش ى م

 يجية متسقة ومهيكلة لضمان قدرة الشركة على إدارة )حيثما أمكن( الجهات املعنية لديها وتحقيق أقص ى فائدة منها.األعمال.  يعمل ذلك على تقديم استرات

 أمثلة على االستراتيجيات:

 إدارة معظم األعمال بشكل كامل توقع االحتياجات البقاء على اطالع كامل. الحد األدنى من التواصل

التواصل العام: الرسائل اإلخبارية، 

املوقع اإللكتروني، الرسائل املوجهة 

 إلى الجهات املعنية. 

االستفادة من االهتمام عبر إشراك 

الجهات املعنية في الجوانب منخفضة 

املخاطر والجوانب التي تسمح لهم 

بإضافة قيمة.  اعتبار الجهات املعنية 

 .للشركةمستشارين 

جهات املعنية في إشراك واستشارة ال

الجوانب التي تحظى باهتمامهم 

ومراقبة مستوى االهتمام في حالة 

 تغير ذلك بمرور الوقت.

املشاركة الفردية في الحوكمة واتخاذ 

 القرار.

 

 

 


