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تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي كمصدر 
مفيد للشركات المدرجة لمساعدتها على 

تبني الممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات. ونظرًا ألن هذه 

الممارسات في تطور مستمر، ومع تقدم 
وتطور السوق المالية السعودية، سيتم 
الحقًا إصدار نسخة محدثة من هذا الدليل 

لتكون اإلرشادات ذات صلة دائمًا وبمثابة 
عامل محفز للنمو المستدام والشامل 

للسوق المالية السعودية ولجميع 
المشاركين في السوق.

إن التركيز على الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات 

والتوعية بأهميتها ال يعتبر توجهًا جديدًا 
بالنسبة لمجموعة تداول السعودية.  
كما أنه ليس موضوعًا منفصاًل عن  

التعاون والعمل الجماعي. 

في عام 2018م، أصبحت تداول السعودية )شركة 

السوق المالية السعودية )تداول( سابقًا( بمثابة شريك 

يدعم مبادرة األمم المتحدة ألسواق المال المستدامة 

ويسعى إلى تعزيز الوعي بمبادئ ومبادرات الممارسات 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وتشجيع االستثمار 

المستدام بالتعاون مع المستثمرين والُمصدرين.1  

منذ ذلك الحين، تعاونت تداول السعودية مع الشركات 

المدرجة وواضعي المعايير والجهات التي توفر التصنيفات 

والمؤشرات والمستثمرين واألسواق المالية األخرى لتحفيز 

اإلفصاح عن الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات في السوق المالية السعودية. وفي إطار التزامها 

ومسؤوليتها بدعم هذه الممارسات في المملكة العربية 

السعودية والمنطقة، تواصل تداول السعودية رفع 

الوعي وتشجيع الشركات المدرجة على اإلفصاح عن هذه 

الممارسات.

1 https://sseinitiative.org/all-news/tadawul-joins-united-nation-partnership-programme-for-sustainability/3
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وبينما تواصل تداول السعودية تحقيق مزيد من اإلنجازات، تحرص 
المجموعة على أن يمتد النمو الذي تدعم تحقيقه إلى مختلف 

القطاعات وليس إلى القطاع المالي فقط. وتحرص المجموعة على 
توفير منظومة مالية تكافئ الشركات والمستثمرين الذين يخلقون 

قيمة مضافة تتجاوز القوائم المالية.

باإلضافة إلى ذلك، تشهد السوق المالية السعودية تطورًا وتقدمًا 
سريعًا ملحوظ عالميًا. وبعد انضمام السوق المالية السعودية إلى عدد 

من المؤشرات الدولية وإنجاز العديد من التطورات الهامة األخرى، زاد 
عدد المستثمرين األجانب المؤهلين بشكل كبير. ففي عام 2017م، كان 

هناك 50 مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل فقط ممن لديهم حسابات مسجلة 
في السوق المالية السعودية. وفي غضون أربع سنوات زاد هذا العدد 

بمقدار 50 مرة ليصل اآلن إلى أكثر من 2,500 مستثمر أجنبي مؤهل. 
يولي اليوم عدد متزايد من المستثمرين أولوية كبرى للممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات عند اتخاذ قرارات االستثمار الخاصة 
بهم، وبالتالي لم تعد الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

موضوعًا يمكن للشركات المدرجة تجاهله.

تعد تداول السعودية من أكثر األسواق سيولة حول 
العالم وتصنف بين أكبر 10 أسواق مالية من حيث القيمة 

السوقية. لذلك فإن القرارات التي يتخذها المستثمرون 
والشركات في السوق المالية السعودية والممارسات التي 

يتبنونها تعتبر مؤثرة بشكل مباشر على قدرة المملكة العربية 
السعودية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي 

وضعتها األمم المتحدة. 

يوجد أكثر من 203 مصدر مدرج في تداول السعودية بقيمة سوقية 
إجمالية تتجاوز الـ 9.10 تريليون ريال سعودي )2.42 تريليون دوالر 

أمريكي( في نهاية 2020م. يمثل هذا قوة هائلة للتغيير، وتعتمد العديد 
من الشركات المدرجة في تداول السعودية مبادئ الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات ألنها تدرك قيمة وأهمية نموذج النمو 

المستدام. وبالرغم من ذلك، يجب القيام بالمزيد بما يضمن تقدير 
الجهود المبذولة وتشجيع المزيد من الشركات المدرجة على اإلفصاح 

عن الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.

يساعد تضمين الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
في النظام المالي على إنشاء نظام مالي فّعال ومستدام اقتصاديًا 

بحيث يساهم في خلق القيمة على المدى الطويل وتحقيق طموحات 
وأهداف المملكة بشكل عام. ويقع على عاتق تداول السعودية 

تبني أفضل الممارسات الدولية، ورفع الوعي في السوق، وحماية 
المستثمرين، والوفاء بمسؤولياتها االجتماعية واالقتصادية. يمثل 

التعاون مع الُمصدرين بهدف تحفيز تبني هذه المبادئ والممارسات 
أمرًا حيويًا للنهوض بالسوق المالية السعودية. إذ يمكننا معًا، بدعم 
من القوة االقتصادية للمملكة، تحقيق أهداف التنمية االقتصادية 

المستدامة في المملكة والعالم.  

كلمة المدير التنفيذي لتداول السعودية

محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية

تشهد المملكة اليوم تحواًل سريعًا في ظل رؤية 2030 
الرامية إلى تنمية وتنويع االقتصاد في المملكة 

بوجود نظام مالي يمثل بوابة تربط بين منطقة الشرق 
األوسط والعالم. وفي هذا اإلطار، تقوم مجموعة 

تداول السعودية بدور محوري في قيادة هذا التحول 
وتحقيق األهداف االقتصادية الطموحة.”

4



وبنهايــة عــام 2020م، وقعــت أكثــر مــن 

والــذي يعــد تحســنًا كبيــرًا بالمقارنــة مــع عــام 2010م، حيــث وقعــت 
734 جهــة علــى الوثيقــة بقيمــة إجماليــة بلغــت 21 تريليــون دوالر 

أمريكــي4.

جهــة علــى مبــادرة “مبــادئ االســتثمار المســؤول”
التــي تدعمهــا األمــم المتحــدة، بقيمــة إجماليــة تجــاوزت

)AUM( 3مــن األصــول تحــت اإلدارة

3,000

الـ 103 تريليون دوالر أمريكي

تحــرص تــداول الســعودية علــى أن يكــون جميــع 
الُمصدريــن علــى درايــة بالممارســات البيئيــة 

واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات وأن يتلقــوا الدعــم 
الــالزم عنــد اإلفصــاح عنهــا. خاصــة وأن هنــاك نســبة 
كبيــرة ومتزايــدة مــن األصــول التــي يتــم إدارتهــا علــى 
الصعيــد العالمــي مــن قبــل شــركات إدارة األصــول 

والمــاّلك ممــن يعتمــدون هــذه الممارســات فــي عمليــة 
االســتثمار.

لماذا تدعم تداول السعودية 
اإلفصاح عن الممارسات 

البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات:

تولــي األســواق الماليــة علــى مســتوى العالــم 
اليــوم أهميــة كبــرى للشــركات والممارســات 
التجاريــة التــي ال تقتصــر فقــط علــى تحقيــق 

عوائــد ماليــة للمســتثمرين، بــل تلــك التــي 
تخلــق قيمــة كبيــرة أيضــًا تســاعد فــي تحســين 

الوضــع العالمــي والنهــوض بالتنميــة.

وتــزداد أهميــة الــدور الــذي تلعبــه األســواق الماليــة العالميــة فــي 
دعــم قضايــا التنميــة المســتدامة. حيــث تتمتــع هــذه األســواق 
باإلمكانــات الالزمــة لربــط األســواق المحليــة بالتوجــه العالمــي 

لالســتثمار فــي مجــال الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات، وبنــاء القــدرات مــن خــالل تســليط الضــوء علــى 

معاييــر، ومنتجــات، وخدمــات الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 
وحوكمــة الشــركات. وبالنظــر إلــى الحجــم الكبيــر مــن األصــول 

التــي تتأثــر بممارســات االســتثمار المســتدام، فــإن تــداول 
الســعودية تســعى باســتمرار إلــى اطــالع جميــع المشــاركين فــي 
الســوق علــى أهميــة الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 

الشــركات والفــرص التــي تتيحهــا.

تعــد تــداول الســعودية محــركًا أساســيًا لدفــع تحــول اقتصــاد 
المملكــة وتــؤدي دورًا رئيســيًا فــي تحقيــق أهــداف برنامــج 

تطويــر القطــاع المالــي، أحــد البرامــج الرئيســية فــي رؤيــة 2030، 
لتطويــر ســوق ماليــة متقدمــة تدعــم ازدهــار االقتصــاد الوطنــي. 

ويمثــل تحقيــق االســتدامة جــزءًا هامــًا فــي رؤيــة 2030، حيــث 
أن المبــادئ التــي توجــه تطويــر وتنفيــذ الرؤيــة تأتــي أيضــًا فــي 
صميــم الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، 

ولهــذا تلتــزم تــداول الســعودية بتشــجيع اإلفصــاح عــن هــذه 
الممارســات عبــر مختلــف القطاعــات الماليــة فــي المملكــة.

https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/fsdp 2

https://www.unpri.org/about-the-pri/annual-report-2020/6811.article 3

https://www.unpri.org/pri/about-the-pri  4
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ما هي مبادئ االستثمار المسؤول؟

تعــد المبــادئ الســتة لالســتثمار المســؤول مجموعــة مــن المبــادئ الطموحــة التــي طورهــا 
المســتثمرون بصــورة تطوعيــة. وقــد تــم تحديــد مجموعــة مــن اإلجــراءات لمســاعدة المســتثمرين 

علــى دمــج القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي كافــة األنشــطة االســتثمارية. 

المبــدأ الثالــث 

سنســعى إلــى اإلفصــاح المناســب 
عــن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 

وحوكمــة الشــركات التــي نســتثمر فيهــا.

المبــدأ الســادس

ســنقوم باإلفصــاح عــن أنشــطتنا 
والتقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 

هــذه المبــادئ.

المبــدأ الثانــي

سنكون مالكين نشطين ونقوم 
بتضمين الممارسات البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات في سياسات 
وممارسات الملكية الخاصة بنا.

المبــدأ الخامــس 

ســنعمل معــًا علــى تعزيــز فعاليــة تنفيــذ 
هــذه المبــادئ.

المبــدأ األول

ســنقوم بتضميــن الممارســات البيئيــة 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات عنــد تحليــل 

االســتثمارات وفــي عمليــات صنــع القــرار.

المبــدأ الرابــع 

ســنعمل علــى تشــجيع قبــول هــذه 
المبــادئ وتنفيذهــا فــي قطــاع 

االســتثمار.

بالنســبة لهــؤالء المســتثمرين، تقــدم المعلومــات حــول الممارســات البيئيــة 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات نظــرة علــى جــودة إدارة الشــركات، كمــا 

تســاعد المســتثمرين علــى تقديــر أداء الشــركة مــن خــالل تقديــم رؤيــة شــاملة 
عنهــا. لقــد أصبــح التحليــل الفعــال لعوامــل الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 

وحوكمــة الشــركات ذات الصلــة جــزءًا أساســيًا مــن تقييــم قيمــة االســتثمار 
بالنســبة للعديــد مــن المســتثمرين. ولهــذه األســباب، يطلــب المســتثمرون 

مــن الشــركات أن تفصــح عــن كيفيــة إدارة المخاطــر والفــرص المتعلقــة بهــذه 
 الممارســات.

ومــن خــالل تحفيــز الشــركات المدرجــة لإلفصــاح عــن الممارســات البيئيــة 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ودعــم بنــاء الجيــل القــادم مــن القــادة فــي 

الســوق، يمكننــا معــًا تعزيــز المنظومــة الماليــة لتكــون أكثــر اســتقرارًا وشــفافية 
بمــا يعــزز مــن مســؤولية األعمــال التجاريــة. 
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الجهات المستفيدة من الدليل اإلرشادي

تــم إعــداد هــذ الدليــل لرفــع الوعــي بأهميــة الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات ولتشــجيع الُمصدريــن علــى أخــذ هــذه الممارســات بعيــن االعتبــار وتوضيــح تأثيــر 

اعتمادهــا علــى شــركاتهم. 

تقــدم هــذه الوثيقــة نظــرة عامــة للُمصدريــن واألســئلة الرئيســية التــي يجــب مراعاتهــا. كمــا تقــدم مجموعــة مــن خيــارات إعــداد التقاريــر 
المتاحــة للشــركات لتحديــد الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات الخاصــة بهــم للشــروع فــي اعتمادهــا. 

سيســاعد اإلفصــاح عــن هــذه الممارســات فــي االرتقــاء بالســوق الماليــة الســعودية، ودعــم جهــود المملكــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030، 
ودعــم تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة.

يهــدف هــذا الدليــل اإلرشــادي إلــى مســاعدة الشــركات المدرجــة فــي تــداول الســعودية علــى:

تحديــد وترتيــب األولويــات وتقييــم عوامــل 
الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 

الشــركات األكثــر أهميــة ألعمالهــم

االســتناد إلــى مختلــف مبــادرات وأطــر إعــداد 
التقاريــر المتاحــة للشــركات ألخذهــا فــي عيــن 

االعتبــار عنــد إعــداد تقاريــر الممارســات البيئيــة 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات

فهــم الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 
وحوكمــة الشــركات وســبب أهميتهــا

إدارة وفهــم الوضــع المتغيــر باســتمرار للممارســات 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
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ما هي الممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

علــى الرغــم مــن اســتخدام مصطلــح الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات بشــكل أساســي فــي هــذه الوثيقــة ألنــه مصطلــح 
متعــارف عليــه بيــن المســتثمرين، إال أنــه يتــم اســتخدام مصطلــح “االســتدامة” أيضــًا ألنــه أكثــر شــيوعًا بيــن الشــركات.  وألغــراض هــذه 

الوثيقــة، يشــمل كال المصطلحيــن مجموعــة واســعة مــن اعتبــارات الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات التــي يمكــن أن تؤثــر 
علــى قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجية أعمالهــا. وفــي حيــن أن عوامــل هــذه الممارســات تســمى فــي بعــض األحيــان “عوامــل غيــر ماليــة” 

أو “عوامــل ماليــة إضافيــة”، إال أن كيفيــة إدارة الشــركة لهــذه العوامــل لــه تبعــات ماليــة بــال شــك.

فيمــا يلــي بعــض المواضيــع الرئيســية والقضايــا التــي تنــدرج تحــت الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات*:

 الرجــاء االســتناد إلــى الملحــق لالطــالع 
علــى الالئحــة المفصلــة*

المواضيــع

القضايــا الشــائعة

E S G

فيما يلي بعض 
المواضيع الرئيسية 
والقضايا التي تندرج 

تحت الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 

الشركات*:

لبيئيــة
الممارســات ا

الجتماعيــة
ت ا

ســا
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لم
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صحــا
المواءـمـة ـمـع ا

المصلحــة 

الفرص

ة المؤسســية االجتماعيــة 
الحوكمــ

ت
كا

ـشـر
 ال

ك
لو

ســ

ئــة
في

الد
ت 

غــازا
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عاثــا
انب
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ســ

فح
ق 

طلــ
الم
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 بالمعنــ

س
ليــ

فــة
كثا

ص ال
 يخــ

يـمـا
ًا ف

ل أيـضـ
ـبـ

ـشـح المـيـاه
الســامةاالنبعاثــات والنفايــات

ص المتاحــة
الفــر

فــي التقنيــات النظيفــة

س
تنميــة رأ

ي
ـشـر

الـمـال الب
ســتثمار

اال
ســتدام

الم

التورـيـد

غـيـر المســؤول

الوـصـول إـلـى خدـمـات

مكافحــة الفســاد
ـل

عمـ
 ال

ت
قيــا

ال
أخ

الرعايــة الصحيــة
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نظرة عامة حول الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات في المملكة العربية السعودية

تلتــزم المملكــة بتحقيــق التنميــة المســتدامة وتعطــي أولويــة قصــوى لهــذا المســعى بمــا يتناســب مــع مبــادئ وأهــداف المملكــة. تقــوم 
المملكــة بتنفيــذ مبــادرات لتحقيــق أهدافهــا، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

أهــداف التنميــة المســتدامة

تلتــزم المملكــة بتحقيــق 17 هدفــًا للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
الفقــر، ومكافحــة عــدم المســاواة، وحمايــة الكوكــب، وضمــان 

الرخــاء للجميــع، كجــزء مــن أجنــدة رؤيــة 2030 للتنميــة المســتدامة. 
يســلط التقريــر التطوعــي الصــادر مــن وزارة االقتصــاد والتخطيــط 

فــي عــام 2018 م الضــوء علــى التقــدم الــذي تــم تحقيقــه فــي 
جميــع المجــاالت الســبعة عشــر ويصــف الخطــط التــي تــم وضعهــا 

والخطــط فــي مرحلــة التنفيــذ لتعزيــز مكانــة المملكــة فــي كل مجــال 
مــن هــذه المجــاالت.

 االقتصــاد الدائــري للكربــون
Circular Carbon Economy (CCE(

أثنــاء قمــة مجموعــة العشــرين فــي عــام 2020 م بقيــادة المملكــة، 
تــم مناقشــة “حمايــة كوكــب األرض” كأحــد المواضيــع الرئيســية فــي 

القمــة. حيــث أشــاد قــادة مجموعــة العشــرين باالقتصــاد الدائــري 
للكربــون كمنصــة شــاملة، وهــي نهــج تطوعــي ومتكامــل وواقعــي 

لتعزيــز النمــو االقتصــادي بالتزامــن مــع تعزيــز حمايــة البيئــة مــن خــالل 
إدارة االنبعاثــات الكربونيــة عبــر جميــع القطاعــات بمــا فــي ذلــك، 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، قطــاع الطاقــة، والصناعــة، والتنقــل، 
والغــذاء. يعتمــد االقتصــاد الدائــري للكربــون علــى ركائــز االقتصــاد 

الدائــري، والــذي يعتمــد علــى اســتخدام األنظمــة الدائريــة )الحــد مــن 
انبعاثــات الكربــون وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا والتخلــص 

منهــا( إلنشــاء نظــام حلقــة مغلقــة، ممــا يعكــس الــدورة البيولوجيــة 
للطبيعــة.

لمزيــد مــن المعلومــات ، يرجــى المتابعــة إلــى الملحــق أ

 فيما يلي بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تساهم
 في رسم مستقبل االستدامة في المملكة العربية السعودية

بما يتماشى مع رؤية 2030.
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 أهمية اإلفصاح عن الممارسات البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات

تعزيــز األداء المالــي

يوضــح عــدد متزايــد مــن الدراســات, الفائــدة التــي ســتحققها الشــركات فــي حــال تبنيهــا لمبــادئ االســتدامة بشــكل كامــل فــي اســتراتيجية 
أعمالهــا. وتشــير األدلــة إلــى أن األداء القــوي للشــركات باالســتناد إلــى عوامــل االســتدامة يرتبــط بشــكل إيجابــي مــع تحســن اإلنفــاق 

الرأســمالي واألداء المالــي.

يوفــر اإلفصــاح عــن كيفيــة ربــط مبــادرات االســتدامة باالســتراتيجية واألداء المالــي والتقييــم فوائــد مهمــة. وتقــوم بعــض الشــركات 
بقيــاس أثــر تطبيــق مبــادئ االســتدامة علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية ومتوســط التكلفــة المرجــح لــرأس المــال. وسيســاهم تضميــن 
االســتدامة فــي تقييــم الشــركات بالتعــرف علــى كيفيــة مواجهــة هــذه الشــركات ألهــم التحديــات، كالمشــاكل الصحيــة، والبطالــة، والتعليــم 

وغيرهــا. إن مواجهــة هــذه التحديــات يمهــد لتأســيس نظــم اقتصاديــة أكثــر ازدهــارًا تعــود بالنفــع علــى الجميــع وبنــاء أســواق أكثــر اســتقرارًا 
ومرونة.

تحقيــق عوائــد ماليــة عــن طريــق الشــفافية واإلدارة الفعالــة.	 

جــذب المســتثمرين علــى المــدى الطويــل، بمــا فــي ذلــك كبــرى المؤسســات 	 
االســتثمارية الدوليــة مثــل صناديــق االســتثمار الحكوميــة. 

إتاحــة المعلومــات ذات الصلــة ألصحــاب المصلحــة المعنييــن التخــاذ قــرارات حــول 	 
قــدرة الشــركة علــى خلــق القيمــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل.

الوصــول إلــى رؤوس
أمــوال جديــدة

تعزيــز الربحيــة والنمــو

تحقيــق القيمــة الماليــة للشــركة مــن خــالل تحديــد الفــرص المتاحــة لتحقيــق وفــورات 	 
فــي التكاليــف، وزيــادة اإليــرادات، والتقليــل مــن المخاطــر.

تحفيــز التحســين المتواصــل مــن خــالل ممارســات الحوكمــة وتعزيــز التعــاون مــع 	 
أصحــاب المصلحــة المعنييــن. 

فهــم متطلبــات أصحــاب المصلحــة المعنييــن بمــا يحفــز االبتــكار ويعــزز تمّيــز األســواق 	 
والقــدرة التنافســية. 

تمكيــن اإلدارة ومجلــس اإلدارة مــن تحديــد الفــرص والمخاطــر المتعلقــة بالممارســات 	 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ومواءمــة األهــداف علــى مســتوى الشــركة.

تمييــز الشــركة عــن الشــركات المنافســة فيمــا يتعلــق بالممارســات البيئيــة 	 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.
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وفــاء الشــركة بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بــإدارة اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة 	 
واالقتصاديــة بشــكل مســؤول. 

إظهــار التــزام الشــركة بالمعاييــر األخالقيــة للقطاعــات واألطــر الوطنيــة والدوليــة 	 
بشــأن اســتدامة الشــركات والتنميــة المســتدامة، الســيما مــا يتعلــق بأهــداف 

األمــم المتحــدة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. 

تعزيــز ســمعة الشــركات مــن خــالل بنــاء صــورة إيجابيــة للشــركة مــن خــالل 	 
اإلفصاحــات والتقاريــر.

تحســين التصــور اإليجابــي لموظفــي الشــركة، ممــا يســاعد علــى جــذب مهــارات 	 
جديــدة واالحتفــاظ بالموظفيــن الحالييــن وتحفيزهــم.

تأســيس إجــراءات للقيــاس وإعــداد التقاريــر حــول معلومــات الممارســات البيئيــة 	 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.  

حمايــة ترخيــص الشــركة مــن خــالل االلتــزام بالشــفافية واالســتجابة الحتياجــات 	 
أصحــاب المصلحــة المعنييــن.

تعزيــز العالقــات مــع المســتثمرين مــن خــالل اطالعهــم علــى عمليــة إعــداد التقاريــر. 	 

يتيــح إعــداد التقاريــر بدقــة وجــودة عاليــة قيــاس نجــاح الممارســات التــي تطبقهــا 	 
الشــركة ومقارنتهــا والتقــدم الُمحــرز بمــا يعــزز مــن قيمــة العالمــة التجاريــة. 

تعزيــز ســمعة الشــركات 
والعالمــة التجاريــة

 اإلفصــاح المســبق
وإدارة المخاطــر 

تعزيــز عالقــات المســتثمرين  

قيــاس األثــر 
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فوائد إعداد تقارير الممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات

دعــم اســتراتيجية الشــركة

يمكــن أن تســاعد التقاريــر ذات الجــودة العاليــة الشــركات فــي تحقيــق أهدافهــا المختلفــة علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي وتوفيــر 
المعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرارات. وفــي حيــن أن إعــداد التقاريــر يوفــر معلومــات مفيــدة ألصحــاب المصلحــة التخــاذ القــرارات، فــإن عمليــة 

تجميــع هــذه المعلومــات يمكــن أيضــًا أن تعــزز آليــة إعــداد التقاريــر علــى الصعيــد الداخلــي بمــا يفيــد إدارة الشــركة. وهنــاك حاجــة إلــى وجــود 
صلــة واضحــة بيــن األهــداف االســتراتيجية، ونمــوذج األعمــال، والمخاطــر والفــرص، والمؤشــرات التشــغيلية، واألداء المالــي. وبوجــود الصلــة 

المتينــة بيــن هــذه المجــاالت، تتعــزز قــدرة الشــركة علــى تحديــد وإدارة المخاطــر، وتقييــم وقيــاس النجــاح، باإلضافــة إلــى تحديــد التحديــات 
والفــرص المســتقبلية.

تحديــد وفهــم أصحــاب المصلحــة المســتهدفين

عنــد إعــداد التقاريــر للمســتثمرين، مــن المهــم أن نتذكــر أنــه علــى الرغــم مــن أن جميــع المســتثمرين يمكنهــم االســتفادة مــن المعلومــات حــول 
الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، إال أن بعــض المســتثمرين يمكــن أن تكــون لديهــم متطلبــات مختلفــة مــن المعلومــات.   

وبالتالــي يجــب علــى المصدريــن أخــذ هــذه األســئلة بعيــن االعتبــار:  

كيــف تفاعلــت الشــركة مــع المســتثمرين المعنييــن لمعرفــة اهتماماتهــم؟   	
مــا هــي النســبة بيــن المؤسســات االســتثمارية والمســتثمرين األفــراد / والنســبة بيــن المســتثمرين الســلبيين والنشــطين؟   	

مــا هــو التــوازن الــذي تريــد الشــركة تحقيقــه؟  
مــن هــم أكبــر أو أهــم المســتثمرين فــي الشــركة؟  	

فــي حيــن أن بعــض المســتثمرين قــد ال يهتمــون إال بالمعلومــات الجوهريــة التــي يتــم الكشــف عنهــا فــي إطــار تقريــر مالــي أو تقريــر متكامــل، 
قــد يرغــب المســتثمرون اآلخــرون فــي الحصــول علــى معلومــات تكميليــة ومفصلــة عــن االســتدامة فــي تقريــر منفصــل. وتعــد هــذه 

االعتبــارات هامــة فــي المرحلــة األوليــة مــن عمليــة إعــداد التقاريــر ألنهــا ستســاعد علــى تحديــد مضمــون التقاريــر ونطاقهــا ونموذجهــا، فضــاًل 
عــن األطــراف المشــاركة. 

 أســئلة يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار:

مــا هــي مقاييــس الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات الهامــة بالنســبة لنشــاط الشــركة؟	 

مــا الــذي تهــدف إلــى تحقيقــه عنــد اإلفصــاح عــن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات؟	 

مــا الجهــود التــي تبذلهــا الشــركة فيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة والمســؤولية المؤسســية؟ 	 

مــا الثغــرات التــي يجــب معالجتهــا؟ 	 
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المسؤولية والرقابة
كخطــوة أولــى، مــن الضــروري تحديــد األدوار والمســؤوليات ذات الصلــة بإعــداد تقاريــر اإلفصــاح عــن الممارســات البيئــة واالجتماعيــة وحوكمــة 

الشــركات داخــل الشــركة، بمــا فــي ذلــك تحديــد األشــخاص المناســبين والتنســيق بينهــم. يمكــن لــإدارات المختلفــة )مثــل الشــؤون الماليــة، 
وعالقــات المســتثمرين، واالتصــال، والشــؤون القانونيــة، واالســتدامة وكل وحــدة أعمــال( أن تقــدم مســاهمات قّيمــة فــي نتائــج التقريــر، 
وينبغــي إشــراكها حســب االقتضــاء. ســُيطلب مــن جميــع أقســام الشــركة أن تقــدم مدخالتهــا، حيــث يمكــن أن تتعامــل األقســام المختلفــة 

للشــركة مــع أصحــاب مصلحــة مختلفيــن وأن تديــر القضايــا الماديــة. واألهــم هنــا هــو أن ُتظهــر اإلدارة العليــا التزامهــا تجــاه الممارســات البيئيــة 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات مــن خــالل توفيــر مدخــالت اســتراتيجية فــي عمليــة إعــداد التقاريــر واإلشــراف عليهــا.

إن مبــادئ االســتدامة مرتبطــة بحوكمــة الشــركات والرقابــة. ويجــب علــى الشــركة أن تشــرك مجلــس إدارتهــا منــذ البدايــة ليســاهم فــي تحديــد 
أولويــات وأهــداف االســتدامة فــي الشــركة ويواصــل اإلشــراف علــى توجههــا االســتراتيجي. يجــب دمــج الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 

وحوكمــة الشــركات فــي اســتراتيجية األعمــال، وثقافــة الشــركة، والممارســات التشــغيلية بطريقــة تدعــم ربحيــة الشــركة علــى المــدى الطويــل 
واســتمراريتها. 

إذا جــاء التــزام الشــركة مــن قبــل مجلــس إدارتهــا، فــإن ذلــك يعطــي مصداقيــة للشــركة حــول التزامهــا باالســتدامة وأدائهــا فــي المجــال. وهــذا 
يشــير إلــى أن أعلــى المســتويات فــي الشــركة تتعامــل مــع المخاطــر والفــرص كمــا يجــب، وهــو دليــل علــى الحوكمــة الســليمة والرشــيدة بشــكل 

عــام. ومــن أجــل تقييــم جــودة اإلدارة، ال يــدرس العديــد مــن المســتثمرين أداء الشــركة فــي مجــال الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات وجــودة اإلفصاحــات فحســب، بــل ينظــرون أيضــًا إلــى كيفيــة إدارة هــذه القضايــا مــن قبــل الفــرق التنفيذيــة ومجالــس اإلدارة.

أســئلة يجــب علــى الُمصدريــن أخذهــا بعيــن االعتبــار: 

كيــف يمكــن للشــركة اســتخدام اإلفصــاح عــن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات إلشــراك أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 	 
 المديريــن التنفيذييــن والموظفيــن والمواءمــة بينهــم؟

مــا هــي القضايــا الرئيســية واألهــداف المســتقبلية التــي تتعلــق بالممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات مــن وجهــة نظــر 	 
 الرئيــس التنفيــذي و/أو رئيــس مجلــس اإلدارة؟

 

كيــف يشــارك أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن والموظفيــن فــي عمليــات اتخــاذ القــرار والتخطيــط والرصــد والمتابعــة واألنشــطة 	 
فيمــا يتعلــق بالممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات؟ 

المعلومات الجوهرية وأهميتها للشركة
يعــّرف مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعلومــات بأنهــا “جوهريــة” إذا كان االمتنــاع عــن اإلفصــاح عنهــا أو عــدم ذكرهــا ســيؤثر 

علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا األفــراد اســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة. وتختلــف القضايــا الجوهريــة باختــالف الشــركات 
والقطاعــات والبلــدان.
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تحديــد المواضيــع 

ســواء كانــت شــركة مــا تفصــح عــن عــدد قليــل مــن المعلومــات الجوهريــة أو عــدد كبيــر منهــا، فــإن التقريــر الفعــال يشــمل الممارســات البيئيــة 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات المتعلقــة باســتراتيجية األعمــال، ويوضــح عالقــة الممارســات هــذه بتحقيــق القيمــة علــى المدييــن الطويــل 

 والقصيــر.

 اعتمــاد مؤشــرات األداء ذات الصلــة

بمجــرد قيــام الشــركة بتحديــد مواضيــع الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات التــي تــود اإلفصــاح عنهــا، يمكــن للشــركة البــدء 
فــي الكشــف عــن مؤشــرات أداء محــددة لتوضيــح التقــدم الُمحــرز. وقــد تكــون هــذه المؤشــرات عامــة أو خاصــة بقطــاع معيــن أو بالشــركات. 

ويوصــى بــأن تســتخدم الشــركات مؤشــرات متعــارف عليهــا علــى نطــاق واســع ناتجــة عــن آليــة وطنيــة أو دوليــة ذات مصداقيــة.  

 أســئلة يجــب علــى الُمصدريــن أخذهــا بعيــن االعتبــار:

كيــف تتوافــق الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات مــع اآلليــة الحاليــة لتحديــد أهميتهــا؟	 

مــا هــي عوامــل الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات األكثــر أهميــة ألصحــاب المصلحــة المعنييــن؟ 	 

كيــف يمكــن تضميــن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي خطــط الشــركة لتحقيــق القيمــة علــى المــدى الطويــل؟	 

خيارات إعداد التقارير
يعرض الجدول أدناه النماذج األكثر شيوعًا التي يعتمدها الُمصدرين إلعداد التقارير بشأن االستدامة. وعلى اختالف نماذج التقارير، إال أنها 
تحقق نفس الغاية المتمثلة في إتاحة المعلومات الجوهرية حول الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمساهمين الحاليين 

والمحتملين. قد يذكر المصدرون موضوعات الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات والقضايا الرئيسية )الملحق ب( إلى جانب ذكر 
مبادرات إعداد التقارير )الملحق ج( لتحديد أفضل المعلومات الجوهرية وأي إطار عمل هو األنسب لهم، حيث يختلف ذلك بحسب القطاع.  

إعــداد تقاريــر اإلفصــاح عــن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ســيكون أكثــر فاعليــة نظــرًا 
إلمكانيــة الوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن األشــخاص المســتهدفين علــى مســتوى العالــم.

التقاريــر المتكاملــة

التقاريــر الماليــة مــع عوامــل 
الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 

وحوكمــة الشــركات الجوهريــة
التقاريرالمنفصلــة الخاصــة 

باالســتدامة

التقريــر المتكامــل هــو عبــارة عــن معلومــات 
موجــزة عــن دور اســتراتيجية الشــركة، 
وأدائهــا وطموحاتهــا، والحوكمــة، فــي 

ســياق البيئــة الخارجيــة، وكيــف تســاهم 
فــي خلــق قيمــة علــى المــدى القصيــر 

والمتوســط والطويــل

بعد أن تحدد الشركة بعض عوامل 
الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات على أنها جوهرية ألعمالها خالل 
فترة زمنية محددة، قد تقرر إضافة هذه 

المعلومات إلى تقاريرها المالية. وعلى 
األرجح أن تغطي هذه التقارير مجموعة 
أقل من الممارسات البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات مقارنة بالتقارير األخرى.

توفــر التقاريــر الخاصــة باالســتدامة 
المعلومــات المتعلقــة بالممارســات 

البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
التــي تهــم المســتثمرين، وفــي بعــض 

األحيــان أشــخاص معنييــن آخريــن، مثــل 
المســتهلكين.
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تواصل معنا
تحــرص تــداول الســعودية علــى دعــم جميــع 

الُمصدريــن أثنــاء إعدادهــم لتقاريــر االســتدامة. 
إذا كنــت ترغــب فــي معرفــة المزيــد حــول مــوارد 

الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات المتوفــرة لدينــا وكيــف يمكننــا دعــم 

شــركتك، الرجــاء عــدم التــردد فــي التواصــل 
معنــا عبــر البريــد اإللكترونــي: 

ESG@saudiexchange.sa

علــى الُمصدريــن تعزيــز ظهورهــم أمــام مجتمــع االســتثمار الدولــي لتســهيل انضمامهــم إلــى مؤشــرات االســتدامة مــن قبــل مــزودي 
المؤشــرات، فضــاًل عــن تعزيــز مكانتهــم كــرواد لالســتدامة. وفيمــا يلــي بعــض الخطــوات التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار لهــذا الغــرض: 

اإلدارة الفعالــة للمســاهمين  	  
االســتفادة مــن أدوات بيانــات وتقييــم الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات  	  

المشــاركة فــي اســتطالعات الــرأي الموجهــة إلــى فريــق عالقــات المســتثمرين   	  

أســئلة يجــب علــى الُمصدريــن أخذهــا بعيــن االعتبــار:  

كيــف يمكــن للشــركة االســتفادة مــن اإلفصــاح عــن الممارســات البيئــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات لتعزيــز العالقــات مــع أصحــاب 	 
المصلحــة المعنييــن؟

كيــف يمكــن للشــركة أن تبلــغ عــن توفــر التقريــر الخــاص باإلفصــاح عــن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات بمــا يضمــن 	 
تفاعــل أصحــاب المصلحــة الخارجييــن معهــا؟ 

كيــف يمكــن للشــركة مواصلــة تحديــث التقريــر بمــا يوضــح التقــدم الُمحــرز؟	 
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الملحق

 الملحــق أ – االســتدامة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

رؤيــة 2030

“يعــّد حفاظنــا علــى بيئتنــا ومواردنــا الطبيعيــة واجبــًا دينّيــًا وأخالقيــًا وإنســانيًا، ومــن مســؤولياتنا تجــاه األجيــال القادمــة، ومــن المقومــات 
األساســية لجــودة حياتنــا. لذلــك، ســنعمل علــى صــون بيئتنــا برفــع كفــاءة إدارة المخّلفــات والحــّد مــن التلــوث بمختلــف أنواعــه، كمــا ســنحّد مــن 

ظاهــرة التصّحــر، وســنعمل علــى اســتثمار ثروتنــا المائيــة بالشــكل األمثــل مــن خــالل ترشــيد االســتهالك واســتخدام الميــاه المعالجــة والمتجــدّدة، 
وسنؤســس لمشــروع متكامــل إلعــادة تدويــر النفايــات، وســنعمل علــى حمايــة الشــواطئ والمحمّيــات والجــزر وتهيئتهــا، بمــا يمّكــن الجميــع مــن 

االســتمتاع بهــا، وذلــك مــن خــالل مشــروعات تمّولهــا الصناديــق الحكوميــة والقطــاع الخــاص.”

وزارة االقتصــاد والتخطيــط

“شــاركت الـــمملكة الـــعربية الـــسعودية بشــكل فاعــل فــي المشــاورات الخاصـــة بأهــداف التنميــة المســتدامة منــذ بدايتهــا. والتزمــت المملكــة 
بتحقيــق هــذه األهــداف عنــد إقرارهــا فــي ســبتمبر 2015م، ودأبــت علـــى تجديــد التزامهــا خــالل مشــاركاتها فــــي المحافــل اإلقليميــة والدوليــة 

المختلفــة. وقــد ترجمــت المملكــة هــذا االلتــزام بصــدور األمــر الســامي الكريــم القاضــي بتكليــف وزيــر االقتصــاد والتخطيــط بمتابعــة هــذا الملــف 
المهــم، وتقــوم وزارة االقتصــاد والتخطيــط بالعمــل علــى إيجــاد االتســاق الوطنــي مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــالل دورهــا 

المحــوري فــي دعــم األجهــزة الحكوميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي والتنفيــذي، وتوفيــر المعلومــات الالزمــة مــن بيانــات وإحصــاءات ودراســات 
للجهــات المعنيــة ومواءمــة الخطــط القطاعيــة والمناطقــة بيــن الســلطات ذات الصلــة. وتقــوم الــوزارة كذلــك بتعزيــز دور القطــاع الخــاص 
والجمعيــات والمؤسســات األهليــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة عــن طريــق تطويــر المنهجيــات والمقترحــات الالزمــة لتحســين 

إنتاجيــة وفعاليــة القطــاع الخــاص والعــام والثالــث، كمــا تــؤدي الــوزارة دورًا محوريــًا فــي تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي االســتدامة مــن خــالل 
ملكيتهــا للهــدف االســتراتيجي المعنــي بتعزيــز اهتمــام الشــركات باســتدامة االقتصــاد الوطنــي تحــت برنامــج التحــول الوطنــي 2.0.” 

وزارة الماليــة

“تســعى الــدول لتحقيــق التنميــة المســتدامة وضمــان عــدم تأثرهــا باألوضــاع الماليــة وتعزيــز القــدرة علــى تجــاوز األزمــات مــن خــالل االســتفادة 
القصــوى مــن مواردهــا البشــرية والماليــة والطبيعيــة دون المســاس بثــروات األجيــال القادمــة التــي تدعــم تلبيــة حاجاتهــا وضمــان عــدم اإلفــراط 

فــي االعتمــاد علــى المــوارد الطبيعيــة مــن خــالل تبنــي أفضــل اآلليــات الكفيلــة بتحديــد المخاطــر المحتملــة والتعامــل معهــا علــى المدييــن 
المتوســط والطويــل، وهــذا يتطلــب معرفــة دقيقــة بمخرجــات تلــك المــوارد وتأثيرهــا علــى االقتصــاد الكلــي للمملكــة.”
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وزارة التجــارة
“ترتكــز وزارة التجــارة فــي أعمالهــا وأنشــطتها المختلفــة علــى مبدأيــن أساســيين يتمثــالن فــي التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة، إذ 

تســعى إلــى تحقيــق االســتدامة بمعناهــا الشــامل فــي كل مــا تقدمــه مــن خدمــات إلكترونيــة ومــا تنفــذه مــن معامــالت وإجــراءات داخليــة بحيــث 
يتــم إعــادة هندســة كل إجراءاتهــا بشــكل يســمح بالتجديــد المســتمر وإمكانيــة التوســع والتحديــث واالرتبــاط بأيــة جهــات حكوميــة أخــرى ذات 

عالقــة بهــذه اإلجــراءات، وفــي الصــدد نفســه، فإنهــا ال تغــض الطــرف عــن الحفــاظ علــى البيئــة عبــر أكثــر مــن وســيلة.” 

هيئــة الســوق الماليــة
“تســعى الهيئــة إلــى إرســاء ســوق ماليــة متقدمــة وأداء دور محــوري بــارز فــي تلبيــة االحتياجــات الماليــة القتصــاد المملكــة، األمــر الــذي يعكــس 

مــدى أهميــة تعزيــز دور الســوق فــي دعــم نمــو واســتدامة الشــركات.  

تأخــذ الهيئــة بعيــن االعتبــار عــددًا مــن العوامــل األساســية المرتبطــة بحوكمــة الشــركات المدرجــة مثــل تضــارب المصالــح ودور مجلــس اإلدارة 
فــي مراعــاة االلتزامــات وإدارة المخاطــر وتعزيــز دور المســتثمرين المؤسســاتيين فــي هــذا الســياق، وذلــك إيمانــًا منهــا بأهميــة الحوكمــة 

المؤسســية فــي حمايــة المســتثمرين وضمــان اســتدامة الشــركات ونموهــا. 

تمضــي المملكــة قدمــًا واضعــة رؤيتهــا لعــام 2030 كخارطــة طريــق نحــو بنــاء ســوق ماليــة متقدمــة منفتحــة علــى العالــم، وقــادرة علــى اجتــذاب 
رؤوس األمــوال المحليــة والدوليــة، ولعــب دور جوهــري فــي تلبيــة االحتياجــات الماليــة القتصــاد المملكــة، ممــا يوضــح أهميــة االرتقــاء بــدور 

الســوق كقنــاة لتمويــل تأســيس وضمــان اســتدامة المؤسســات والشــركات الخاصــة والمشــاريع التنمويــة ضمــن اقتصــاد البــالد.” 

وزارة الطاقــة
“تقــود وزارة الطاقــة جهــود تطويــر واعتمــاد مجموعــة مــن السياســات التــي تســتهدف بشــكل مباشــر كافــة الركائــز البيئيــة واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة لموضــوع االســتدامة.

بــادرت الــوزارة بإطــالق عــدة برامــج وطنيــة لترشــيد اســتهالك الطاقــة وزيــادة كفاءتهــا فــي قطاعــات اإلنشــاءات والصناعــة والنقــل، وهــي 
تقــود كذلــك جهــود إرســاء وتنميــة قطــاع الطاقــة المتجــددة، إذ قامــت بطــرح برنامــج هــادف لتعظيــم الفائــدة المنشــودة مــن اإلمكانــات 

الهائلــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة ضمــن المملكــة. 

وفيمــا يخــص التغّيــر المناخــي، تشــرف الــوزارة علــى سياســات التغّيــر المناخــي المحليــة وتــرأس عمليــات تطبيقهــا واعتمادهــا. تقــّدم الــوزارة 
دعمهــا لتوّجــه االقتصــاد الكربونــي الدائــري لتمكيــن إضفــاء التحــّول ضمــن قطــاع الطاقــة، كمــا توفــر المســاعدة للهيئــات والجهــات الوطنيــة 

فــي تطبيــق وتبّنــي سياســات التغّيــر المناخــي. وتــؤدي الــوزارة دورهــا كمركــز محــوري للتواصــل واإلشــراك والتعــاون والتفــاوض حــول سياســات 
التغّيــر المناخــي ومبادراتــه.”   
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وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
“ترتكــز أهــداف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي أعمالهــا وأنشــطتها المختلفــة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلــك 

انبثاقــًا مــن رؤيتهــا “ســوق عمــل فّعــال، يولــد فــرص عمــل منتجــة ومســتدامة، تســتقطب القــوى العاملــة”، إذ تســعى إلــى تحقيــق االســتدامة 
بمعناهــا الشــامل فــي كل مــا تقدمــه مــن خدمــات إلكترونيــة ومــا تنفــذه مــن معامــالت وإجــراءات داخليــة بحيــث يتــم إعــادة هندســة كل 

إجراءاتهــا بشــكل يســمح بالتجديــد المســتمر وإمكانيــة التوســع والتحديــث واالرتبــاط بأيــة جهــات حكوميــة أخــرى ذات عالقــة بهــذه اإلجــراءات.

وتعمــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة علــى تطبيــق التنميــة المســتدامة بمفهومهــا الشــامل، مرتكــزة فــي ذلــك علــى خطــط عمــل 
مدروســة تتمكــن عبرهــا مــن توظيــف كافــة المــوارد البشــرية المتاحــة لهــا دون المســاس بحقــوق األجيــال القادمــة فــي االســتفادة مــن تلــك 

المــوارد، كمــا تراعــي فــي هــذا الجانــب األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية لــكل مــا يتــم تنفيــذه مــن أعمــال.” 

وزارة االســتثمار
“انطالقــًا مــن رؤيتهــا ألن تصبــح رائــدة فــي تطويــر اســتثمارات عاليــة الجــودة تســاهم فــي تيســير خطــط التنميــة المســتدامة، تتولــى 

وزارة االســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية مســؤولية متابعــة ســير األداء االســتثماري وتقييمــه، وتذليــل الصعوبــات التــي يواجههــا 
 المســتثمرون، وإجــراء الدراســات البحثيــة، ووضــع خطــط تنفيذيــة لتحفيــز االســتثمارات المحليــة.” 

وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة
“ترتكــز وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة علــى مبدأيــن أساســيين يتمثــالن فــي التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة، إذ تســعى إلــى تحقيــق 

االســتدامة بمعناهــا الشــامل فــي كل مــا تقدمــه مــن خدمــات ومشــاريع، مــع إيــالء األهميــة علــى تطبيــق مفهــوم التنميــة المســتدامة، مرتكــزة 
فــي ذلــك علــى خطــط عمــل مدروســة تتمكــن عبرهــا مــن توظيــف كافــة المــوارد الطبيعيــة المتاحــة لهــا دون المســاس بحقــوق األجيــال القادمــة 

فــي االســتفادة مــن تلــك المــوارد.”

مؤسســة الملــك خالــد
“نحــن ببســاطة نؤمــن أن األعمــال المســتدامة لهــا عوائــد جيــدة علــى األعمــال، كمــا أننــا نؤمــن أنــه بازدهــار المجتمعــات تزدهــر الشــركات التــي 

تعمــل ضمنهــا. 

تضــع العديــد مــن الشــركات الســعودية الرائــدة ثقتهــا فــي مؤسســتنا لتصميــم مشــاريع مســتدامة تضمــن نتائــج بيئيــة واجتماعيــة ملموســة، 
ولــم ندخــر جهــدًا فــي تســخير مهاراتنــا لمســاعدة هــذه المنظمــات بحيــث يتــم توظيــف تلــك المشــاريع بالطريقــة الصحيحــة مــا يجعلهــا تشــكل 

قيمــة مضافــة - ســواء ألعمالهــم أو للمجتمــع بشــكٍل عــام. ونحــن مــن خــالل تعاوننــا، نســاهم فــي توفيــر نمــٍو اقتصــادي يســتفيد منــه الجميــع، 
دعمــًا لمســتقبٍل أكثــر شــمواًل.”
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الملحــق ب – نمــاذج مــن المواضيــع والقضايــا الشــائعة للممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 

بذلــت تــداول الســعودية جهــودًا كبيــرة للتواصــل مــع مختلــف المشــاركين فــي الســوق وفهــم كيــف يمكــن للُمصدريــن تحقيــق الفائــدة المثلــى 
مــن االلتــزام بأفضــل الممارســات العالميــة عنــد إعــداد التقاريــر وإدارة المســاهمين )يرجــى االطــالع علــى دليــل أفضــل ممارســات عالقــات 

المســتثمرين علــى الموقــع اإللكترونــي(. كجــزء مــن هــذه الجهــود المســتمرة، ونظــرًا لوجــود العديــد مــن الجهــات المشــتركة )مثــل الجهــات التــي 
توفــر التصنيفــات والمؤشــرات والذيــن يتبعــون العديــد مــن المنهجيــات والمعاييــر عنــد تقييــم الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 

الشــركات(، فقــد درســت تــداول الســعودية العديــد مــن مــزّودي المعلومــات الرائديــن وقارنــت بينهــم علــى أســاس قدرتهــم علــى تقييــم هــذه 
الممارســات، وقامــت بجمــع المواضيــع الجوهريــة والقضايــا الرئيســية األكثــر شــيوعًا بهــدف دعــم الشــركات المدرجــة فــي عمليــة إعــداد تقاريــر 

اإلفصاح.

ُيلقــي الجــدول أدنــاه نظــرة علــى بعــض المواضيــع والقضايــا الشــائعة للممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ويعّرفهــا*:

الممارسات البيئية 
واالجتماعية 

وحوكمة الشركات 
التعريفاتالقضايا الرئيسيةالمواضيع

الممارسات 
البيئية

التغّير المناخي

انبعاثات الغازات 

الدفيئة )ليس بالمعنى 

المطلق فحسب 

بل أيضًا فيما يخّص 

الكثافة( 

يتم تقييم الشركات بناًء على مدى نشاط وفعالية 

إدارتها للتعرض المباشر وغير المباشر لمخاطر انبعاثات 

الغازات الدفيئة والفرص المتعلقة بالشركات األخرى 

المماثلة في القطاع.

البصمة الكربونية 

للمنتجات

يتم تقييم الشركات بناًء على كثافة الكربون في 

منتجاتها وقدرتها على تقليل البصمة الكربونية في 

سالسل التوريد الخاصة بها أو عند استخدام منتجاتها 

وفي خدماتها.

األثر البيئي للتمويل

يتم تقييم المؤسسات المالية بناًء على المخاطر البيئية 

ألنشطة اإلقراض واالكتتاب وقدرتها على االستفادة 

من الفرص المتعلقة بالتمويل المستدام.

الُعرضة للتغّير المناخي

يتم تقييم شركات التأمين على أساس المخاطر المادية 

التي قد يشكلها تغير المناخ على األصول المؤمن عليها 

أو األفراد.

الموارد الطبيعية
التنّوع البيولوجي 

واستخدام األراضي

يتم تقييم الشركات بناًء على التأثير المحتمل لعملياتها 

على التنوع البيولوجي في مناطق عملياتها وجهودها 

إلدارة التأثير البيئي لعملياتها.
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الممارسات البيئية 
واالجتماعية 

وحوكمة الشركات 
التعريفاتالقضايا الرئيسيةالمواضيع

شح المياه
يتم تقييم الشركات بناًء على الكميات المستهلكة من 

المياه في عملياتها وفي مناطق عملياتها وجهودها 
إلدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالمياه.

توريد المواد الخام
يتم تقييم الشركات بناًء على اآلثار البيئية للمواد الخام 

المستخدمة في منتجاتها وجهودها لتتبع سلسلة التوريد 
وإصدار الشهادات.

التلّوث والنفايات

االنبعاثات والنفايات 
السامة

يتم تقييم الشركات بناًء على التلوث البيئي المحتمل 
واالنبعاثات السامة أو المسببة للسرطان الناتجة عن 

عملياتها وقوة أنظمة اإلدارة البيئية لديها.

النفايات والمواد 
الناتجة عن التغليف

يتم تقييم الشركات بناًء على إنتاجها أو اعتمادها على 
مواد التغليف، واحتمالية تعرضها إلدارة النفايات ولوائح 

التعبئة والتغليف، وجهودها لتقليل التأثير البيئي لمواد 
التغليف.

النفايات اإللكترونية
يتم تقييم الشركات بناًء على إنتاجها للنفايات 
اإللكترونية، واحتمالية تعرضها للوائح النفايات 

اإللكترونية، وجهودها لجمع المنتجات وإعادة تدويرها.

الفرص البيئية

الفرص المتاحة في 
التقنيات النظيفة

يتم تقييم الشركات بناًء على قدرتها على االبتكار 
في مجال التكنولوجيا النظيفة، ومبادراتها للتطوير 

االستراتيجي، والعائدات الناتجة عن التقنيات النظيفة.

الفرص المتاحة في 
األبنية الخضراء

يتم تقييم الشركات بناًء على استهالك الموارد وكثافة 
الكربون في أصولها العقارية، واحتمالية تعرضها للوائح 
البناء البيئي، وجهودها لتحسين األداء البيئي ألصولها 

العقارية.

الفرص المتاحة 
في مصادر الطاقة 

المتجددة

يتم تقييم الشركات بناًء على جهودها لتوليد الطاقة 
المتجددة و/أو تمكين توليد الطاقة المتجددة من خالل 

توسيع الشبكة وعروض “الطاقة المستدامة”.

احتجاز الكربون 
واستخدامه وتخزينه

يتم تقييم الشركات بناًء على جهودها لتطوير طاقة 
هيدروكربونية أنظف، مثل احتجاز الكربون واستخدامه 

وتخزينه.
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الممارسات البيئية 
واالجتماعية 

وحوكمة الشركات 
التعريفاتالقضايا الرئيسيةالمواضيع

الممارسات 
االجتماعية

رأس المال البشري

إدارة العمالة

يتم تقييم الشركات بناًء على مدى تعقيد قوتها العاملة 
)الحجم والعدد ومناطق التشغيل(، والعالقة بين اإلدارة 

والموظفين، ومدى صرامة قوانين حماية العمال، 
وجهود إشراك الموظفين.

الصحة والسالمة
يتم تقييم الشركات بناًء على إدارتها للسالمة في مكان 
العمل، ومعايير السالمة في القطاعات والمناطق التي 

تعمل فيها.

تنمية رأس المال 
البشري

يتم تقييم الشركات بناًء على متطلبات المواهب 
والكفاءات، وقدرتها على جذب القوى العاملة ذات 

المهارات العالية واالحتفاظ بها وتنميتها.

معايير العمالة في 
سالسل التوريد

يتم تقييم الشركات بناًء على إدارة وشفافية سلسلة 
التوريد الخاصة بها ومعايير العمل في المناطق التي 

يتواجد فيها الموردين.

المسؤولية تجاه 
المنتجات

جودة المنتجات 
وسالمتها

يتم تقييم الشركات بناًء على تعرضها لعمليات سحب 
محتملة لمنتجاتها، أو مخاوف تتعلق بسالمة المنتجات، 

وقوة سلسلة وأنظمة التوريد، وجهود إدارة جودة 
التصنيع وممارساتها التسويقية المسؤولة.

سالمة المواد 
الكيميائية

يتم تقييم الشركات بناًء على احتمال وجود مواد 
كيميائية ضارة في منتجاتها، واحتمالية تعرضها للوائح 

المواد الكيميائية، وجهودها لتطوير بدائل أقل ضررًا.

الخصوصية وأمن 
البيانات

يتم تقييم الشركات بناًء على كمية البيانات الشخصية 
التي تجمعها، وتعرضها للوائح الخصوصية المتطورة 
أو المتزايدة، وقدرة الشركة على التصدي لالنتهاكات 

المحتملة للبيانات، وأنظمتها لحماية البيانات الشخصية.

االستثمار المسؤول
يتم تقييم الشركات بناًء على تضمينها لمبادئ 

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في 
إدارة أصولها أو األصول التي تديرها نيابة عن اآلخرين.
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الممارسات البيئية 
واالجتماعية 

وحوكمة الشركات 
التعريفاتالقضايا الرئيسيةالمواضيع

المواءمة مع 
اصحاب المصلحة

التوريد غير المسؤول  
يتم تقييم الشركات بناًء على اعتمادها على المواد الخام 
المشتراة من مناطق النزاع وحجم شرائها، وجهود التتبع 

وإصدار الشهادات.

الفرص االجتماعية

الوصول إلى قنوات 
االتصاالت

يتم تقييم الشركات بناًء على جهودها لتوسيع االتصال 
والوصول إلى المعلومات في البلدان النامية واألسواق 

التي تنقص فيها الخدمات )مثل المناطق الريفية 
وشريحة كبار السن(.

الوصول إلى موارد 
التمويل

يتم تقييم الشركات بناًء على جهودها لتقديم الخدمات 
المالية إلى األسواق التي تنقص فيها الخدمات، بما في 

ذلك إقراض الشركات الصغيرة وتطوير قنوات التوزيع 
المبتكرة.

الوصول إلى خدمات 
الرعاية الصحية

يتم تقييم الشركات بناًء على جهودها لتقديم منتجات 
وخدمات الرعاية الصحية إلى البلدان النامية واألسواق 
التي تنقص فيها الخدمات )مثل المناطق التي تعاني 

من نقص األطباء(، بما في ذلك آليات التسعير العادلة 
وبراءات االختراع وتعزيز القدرات والتبرع بالمنتجات.

الفرص المتاحة في 
مجال التغذية والصحة

يتم تقييم الشركات على أساس المحتوى الغذائي 
لمنتجاتها الغذائية وجهودها لتقديم منتجات ذات 

مواصفات غذائية أو صحية محسنة.

حوكمة 
الشركات

الحوكمة المؤسسية

مجلس اإلدارة

يتم تقييم الشركات بناًء على فعالية مجلس إدارتها 
في اإلشراف على اإلدارة واستراتيجية الشركة، وحماية 

مصالح المستثمرين، وتمثيل مصالح المساهمين. وتعد 
هذه القضية من القضايا الرئيسية للحوكمة وتنطبق 

على جميع الشركات.

شفافية الضرائب

يتم تقييم الشركات وفقًا للفجوة الضريبية المقدرة، 
 ”)أي الفجوة بين معدل الضريبة الفعلي المقدر ومعدل 

ضريبة دخل الشركات المقدر(” وشفافية اإلبالغ عن 
اإليرادات، ومشاركتها في الخالفات المتعلقة بالضرائب. 

وتعد هذه القضية من القضايا الرئيسية للحوكمة 
وتنطبق على جميع الشركات.
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الممارسات البيئية 
واالجتماعية 

وحوكمة الشركات 
التعريفاتالقضايا الرئيسيةالمواضيع

الرواتب
يتم تقييم الشركات بناًء على التوافق بين الرواتب 
والممارسات األخرى المتعلقة بالحوافز واستراتيجية 
الشركة. وتعد هذه القضية من القضايا الرئيسية 

للحوكمة وتنطبق على جميع الشركات.

الملكية

يتم تقييم الشركات بناًء على هيكل ملكيتها وتأثيرها 
المحتمل على حقوق المساهمين ومصالح المستثمرين 

اآلخرين. وتعد هذه القضية من القضايا الرئيسية 
للحوكمة وتنطبق على جميع الشركات.

المحاسبة

يتم تقييم الشركات بناًء على  شفافية واستقاللية 
وفعالية ممارسات التدقيق وإعداد التقارير المالية. وتعد 

هذه القضية من القضايا الرئيسية للحوكمة وتنطبق 
على جميع الشركات.

السلوكيات 
المؤسسية

أخالقيات العمل

يتم تقييم الشركات بناًء على إشرافها وإدارتها لقضايا 
أخالقيات العمل مثل االحتيال أو سوء السلوك التنفيذي 

أو الفساد أو غسيل األموال أو انتهاكات مكافحة 
االحتكار. وتعد هذه القضية من القضايا الرئيسية 

للحوكمة وتنطبق على جميع الشركات.
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الملحــق ج – مبــادرات إعــداد التقاريــر 

 (UNGC( الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة

يمّثــل الميثــاق دعــوة للشــركات مــن مختلــف أنحــاء العالــم لمواءمــة عملياتهــا واســتراتيجياتها بشــكل طوعــي مــع عشــر مبــادئ معتمــدة عالميــًا 
فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان والعمالــة والبيئــة ومكافحــة الفســاد، واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بدعــم أهــداف وقضايــا منظمــة األمــم المتحــدة. 

ويجّســد الميثــاق منصــة قياديــة لتعزيــز السياســات والممارســات المؤسســية المســؤولة وتنفيذهــا واإلفصــاح عنهــا. تــم إطــالق الميثــاق 
عــام 2000 م ليكــون أكبــر مبــادرة فــي االســتدامة المؤسســية علــى صعيــد العالــم، إذ يضــم أكثــر مــن 8 آالف شــركة و4 آالف مــن األطــراف 

الموّقعــة مــن غيــر الشــركات، تتخــذ مــن 160 دولــة مقــرًا لهــا، فضــاًل عــن أكثــر مــن 85 شــبكة محليــة. ومــن المفتــرض مــن المشــاركين مــن 
الشــركات إصــدار تقاريــر عامــة حــول ســير عملهــا ضمــن تقريــر ســنوي باســم “التواصــل حــول التقــّدم”. للحصــول علــى اإلرشــاد بخصــوص أفضــل 

الممارســات العالميــة المطّبقــة فــي إعــداد التقاريــر حــول المعلومــات الشــاملة للحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، ُيرجــى 
االطــالع علــى معاييــر الميثــاق العالمــي المتقّدمــة، وإرشــادات الميثــاق العالمــي األساســية إلعــداد التقاريــر. 

المزيــد عــن الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة:

نحــن نقــدم إطــارًا قائمــًا علــى المبــادئ وأفضــل الممارســات والمــوارد والفعاليــات التــي أحدثــت ثــورة فــي كيفيــة أداء الشــركات لألعمــال 
التجاريــة بمســؤولية والحفــاظ علــى التزاماتهــا تجــاه المجتمــع. ومــن خــالل تحفيــز العمــل والشــراكات والتعــاون، نجعــل تغييــر العالــم ممكنــًا 

وقابــل للتحقيــق للمنظمــات الكبيــرة والصغيــرة، فــي أي مــكان فــي العالــم.

إطــار عمــل إعــداد التقاريــر بحســب المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة  
جــرى تطويــر ووضــع إطــار عمــل إعــداد التقاريــر بحســب المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة مــن قبــل مبــادرة أطــر عمــل وضــع تقاريــر وضمــان 

حقــوق اإلنســان )RAFI( بمشــاركة شــيفت )Shift(، مركــز الخبــرة الرائــد حــول المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة فــي األعمــال وحقــوق 
اإلنســان، وشــركة مــزارس )Mazars( الدوليــة الرائــدة فــي الرقابــة المحاســبية. ويعتبــر إطــار العمــل هــذا أول دليــل إرشــادي شــامل للشــركات 

لوضــع تقاريــر خاصــة بمســائل حقــوق اإلنســان تماشــيًا مــع مســؤوليتها تجــاه احتــرام حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي المبــادئ التوجيهيــة 
لمنظمــة األمــم المتحــدة. يوّفــر إطــار العمــل مجموعــة موجــزة مــن األســئلة كــي تأخذهــا الشــركة بعيــن االعتبــار وتضــع تقاريرهــا باالســتناد عليهــا 

لتــدرك ولتبرهــن عــن مــدى تلبيتهــا لمســؤوليتها فــي احتــرام حقــوق اإلنســان بالتطبيــق العملــي. ويقــّدم إطــار العمــل توجيهــات وإرشــادات 
واضحــة وصريحــة حــول كيفيــة اإلجابــة علــى تلــك األســئلة بذكــر معلومــات مجديــة ذات صلــة حــول سياســات الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا فــي 

مجــال حقــوق اإلنســان. 

المزيــد عــن المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة:

إطــار عمــل إعــداد التقاريــر بحســب المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة هــو أول دليــل شــامل للشــركات لإبــالغ عــن قضايــا حقــوق اإلنســان بمــا 
يتماشــى مــع مســؤوليتها تجــاه احتــرام حقــوق اإلنســان. تــم تحديــد هــذه المســؤولية فــي المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن األعمــال 

التجاريــة وحقــوق اإلنســان، والتــي تشــكل المعيــار العالمــي الموثــوق بــه فــي هــذا المجــال. تــم إصــدار إطــار عمــل إعــداد التقاريــر بحســب المبــادئ 
التوجيهيــة لألمــم المتحــدة فــي فبرايــر 2015م، ويوفــر اإلطــار مجموعــة موجــزة مــن األســئلة التــي يجــب علــى أي شــركة أن تســعى للحصــول 

علــى إجابــات لهــا مــن أجــل معرفــة وإظهــار التزامهــا بمســؤوليتها تجــاه احتــرام حقــوق اإلنســان فــي الممارســة العمليــة. إنــه يوفــر للشــركات 
إرشــادات واضحــة ومباشــرة حــول كيفيــة اإلجابــة علــى هــذه األســئلة بمعلومــات ذات صلــة وذات مغــزى حــول سياســات حقــوق اإلنســان فــي 

الشــركة، وعملياتهــا، وأدائهــا.
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(ISAR( فريــق الخبــراء الحكومــي الدولــي العامــل المعنــي بالمعاييــر الدوليــة للمحاســبة واإلبــالغ
يســاعد فريــق )ISAR( البلــدان الناميــة واالقتصــادات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة علــى تبنــي أفضــل الممارســات مــن حيــث شــفافية الشــركات 

والمحاســبة بهــدف تســهيل تدفقــات االســتثمار وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة. وُينجــز الفريــق ذلــك مــن خــالل إجــراء عمليــة بحــث متكاملــة، 
وضمــان توافــق حكومــي دولــي، ونشــر المعلومــات والتعــاون الفنــي.

المزيــد عــن فريــق الخبــراء الحكومــي الدولــي العامــل المعنــي بالمعاييــر الدوليــة للمحاســبة واإلبــالغ:

فريــق الخبــراء الحكومــي الدولــي العامــل المعنــي بالمعاييــر الدوليــة للمحاســبة واإلبــالغ هــو جهــة التنســيق فــي األمــم المتحــدة بشــأن مســائل 
المحاســبة وإدارة الشــركات. تأســس الفريــق فــي عــام 1982م مــن قبــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة. يعمــل 

مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد(، مــن خــالل ذراع االســتثمار والمشــاريع التابعــة لــه، كأمانــة لفريــق الخبــراء الحكومــي الدولــي، 
حيــث يقــدم مدخــالت موضوعيــة وإداريــة ألنشــطته.

(CDP( مشــروع الكشــف الكربونــي
هــي منظمــة عالميــة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 2000 م، وتتخــذ مــن مدينــة لنــدن مقــرًا لهــا. تعمــل المنظمــة علــى طلــب معلومــات منتظمــة 

ونموذجيــة حــول التغّيــر المناخــي والميــاه والغابــات مــن عــدد مــن أكبــر الشــركات المدرجــة فــي العالــم مــن خــالل اســتبيانات رأي ســنوية يتــم 
إرســالها للشــركات بالنيابــة عــن المســتثمرين المؤسســاتيين الذيــن يؤيــدون تلــك االســتبيانات باعتبارهــم أطــراف موّقعــة مفّوضــة مــن قبــل 
المنظمــة. إن طلــب المســاهمين الحصــول علــى هــذه المعلومــات يشــجع الشــركات علــى حســاب المخاطــر البيئيــة وإظهــار شــفافيتها حيــال 

تلــك المخاطــر. 

المزيــد عــن مشــروع الكشــف الكربونــي:

يديــر مشــروع الكشــف الكربونــي نظــام اإلفصــاح البيئــي العالمــي. تدعــم المنظمــة كل عــام آالف الشــركات والمــدن والواليــات والمناطــق 
لقيــاس وإدارة المخاطــر والفــرص المتعلقــة بتغيــر المنــاخ واألمــن المائــي وإزالــة الغابــات. نقــوم بذلــك بنــاًء علــى طلــب المســتثمرين 

والمشــترين وأصحــاب المصلحــة فــي المدينــة. علــى مــدار العقديــن الماضييــن، أسســنا نظامــًا ســاهم فــي تحقيــق مشــاركة اســتثنائية للقضايــا 
 البيئيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.

(CDSB( مجلــس معاييــر اإلفصــاح عــن المنــاخ 
المجلــس هــو عبــارة عــن ائتــالف يضــم 8 شــركات ومنظمــات بيئيــة هــي: CDP، وتحالــف االقتصــادات المســؤولة بيئيــًا CERES، وذا كاليمــت 

غــروب، وذا كاليمــت ريجســتري TCR، والرابطــة الدوليــة لتــداول االنبعاثــات IETA، والمجلــس العالمــي لتنميــة الشــركات والتنميــة المســتدامة 
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WCBSD والمنتــدى االقتصــادي العالمــي WEF، والمعهــد العالمــي للمــوارد )WRI(. تحظــى المنظمــة بدعــم مجموعــة عمــل فنيــة تتألــف مــن 
شــركات وهيئــات محاســبة وأكبــر شــركات المحاســبة وأكاديمييــن فضــاًل عــن مســتثمرين. يلتــزم المجلــس بتطويــر ومواءمــة النمــوذج العالمــي 

الســائد إلعــداد التقاريــر المؤسســية، بمــا يضمــن مســاواة رأس المــال الطبيعــي مــع رأس المــال المالــي، مــن خــالل تزويــد الشــركات بإطــار عمــل 
إلعــداد التقاريــر حــول المعلومــات البيئيــة يمتــاز بنفــس الدقــة والصرامــة فــي إعــداد التقاريــر حــول المعلومــات الماليــة.  

المزيــد عــن مجلــس معاييــر اإلفصــاح عــن المنــاخ:

هــو ائتــالف دولــي للمنظمــات البيئيــة وغيــر الربحيــة. نحــن ملتزمــون بتطويــر ومواءمــة نمــوذج تقاريــر الشــركات الســائد عالميــًا للمســاواة 
بيــن رأس المــال الطبيعــي ورأس المــال المالــي. نقــوم بذلــك مــن خــالل تقديــم إطــار عمــل للشــركات لإبــالغ عــن المعلومــات البيئيــة بنفــس 
دقــة المعلومــات الماليــة. وهــذا بــدوره يســاعدهم علــى تزويــد المســتثمرين بمعلومــات بيئيــة مفيــدة التخــاذ القــرار مــن خــالل تقريــر الشــركة 

المعتــاد، ممــا يعــزز التخصيــص الفعــال لــرأس المــال. يســتفيد المنظمــون أيضــًا مــن مــواد االمتثــال الجاهــزة.

(GRI( المبــادرة العالميــة للتقاريــر
هــي منظمــة دوليــة غيــر ربحيــة تعمــل ضمــن المجــال العــام لتحقيــق رؤيتهــا بتحقيــق اقتصــاد عالمــي مســتدام تقــوم فيــه المؤسســات 

والشــركات بــإدارة أدائهــا االقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي والخــاص بالحوكمــة لتتــرك أثــرًا ملموســًا يتســم بالمســؤولية. يســتخدم اآلالف 
مــن واضعــي التقاريــر فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن أكثــر مــن 90 دولــة التوجيهــات اإلرشــادية الخاصــة بالمنظمــة. تــم تســجيل أكثــر مــن 

24 ألــف تقريــر فــي قاعــدة بيانــات إفصاحــات االســتدامة لــدى المنظمــة، كمــا تســتخدم 27 دولــة ومنطقــة حــول العالــم المنظمــة كمرجعيــة 
لهــا فــي وضــع سياســاتها. تنقســم أنشــطة المنظمــة إلــى قســمين: األول توفيــر التوجيهــات اإلرشــادية إلعــداد التقاريــر الخاصــة باالســتدامة، 

والثانــي هــو إعــداد أنشــطة ومنتجــات وشــراكات إشــراك الجهــات المعنيــة لتجنــي المؤسســات والشــركات فائــدة أكبــر مــن وضــع تقاريــر 
االســتدامة.  

المزيــد عــن المبــادرة العالميــة للتقاريــر:

هــي منظمــة دوليــة مســتقلة تســاعد الشــركات والمنظمــات األخــرى علــى تحمــل مســؤولية اآلثــار الناتجــة عــن عملياتهــا مــن خــالل تزويدهــم 
بــأداة عالميــة مشــتركة إليصــال هــذه التأثيــرات. نحــن نقــدم معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر، المعاييــر األكثــر اســتخدامًا فــي العالــم لإبــالغ 

 عــن االســتدامة.

(IIRC( المجلــس الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة
المجلــس هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن القــادة الدولييــن المتخصصيــن فــي مجــاالت وقطاعــات متنوعــة: الشــركات واالســتثمار والمحاســبة 

واألوراق الماليــة والمجــال التنظيمــي واألكاديمــي ووضــع المعاييــر والمجتمــع المدنــي تجمعهــم مهمــة محــددة فــي ابتــكار إطــار عمــل إلعــداد 
التقاريــر المتكاملــة. ومــن شــأن إطــار العمــل هــذا تزويــد معلومــات جوهريــة حــول اســتراتيجية المؤسســة وسياســتها فــي الحوكمــة وأدائهــا 

 التشــغيلي وتطلعاتهــا المســتقبلية بتنســيق موجــز قابــل للمقارنــة، ممــا يمّثــل نقلــة نوعيــة فــي إعــداد التقاريــر المؤسســية. 

المزيــد عــن المجلــس الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة:
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يتــم تبّنــي واســتخدام اإلطــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وفــي أكثــر مــن 70 دولــة، لتعزيــز التواصــل حــول خلــق 
القيمــة والحفــاظ عليهــا وفقدانهــا.

(SASB( مجلــس معاييــر محاســبة االســتدامة 
المجلــس منظمــة غيــر ربحيــة تتخــذ مــن الواليــات المتحــدة مقــرًا لهــا وتقــوم بإصــدار معاييــر محاســبة االســتدامة التــي ُيمكــن لمصــدري التقاريــر 
اســتخدامها لإفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة باالســتدامة إليداعهــا بشــكل رســمي لــدى لجنــة األوراق واألســواق الماليــة. تحــدد 

معاييــر المجلــس المواضيــع ذات الصلــة باالســتدامة والمؤشــرات القياســية المحاســبية ذات الصلــة، علــى مســتوى القطــاع، والتــي مــن 
المرجــح أن تمّثــل المعلومــات الجوهريــة للشــركات العاملــة فــي ذلــك القطــاع. منــذ أوائــل العــام 2016م، عمــل المجلــس علــى تطويــر معاييــر 

انتقاليــة مؤقتــة ألكثــر مــن 80 قطاعــًا فــي 10 مجــاالت. وتشــمل عمليــة وضــع وتطويــر المعاييــر لــدى المجلــس علــى أبحــاث قائمــة علــى األدلــة 
والبراهيــن، ومجموعــات عمــل تضــم جهــات معنيــة متعــّددة، وفتــرة 90 يومــًا الســتطالع أراء الجمهــور، ومراجعــة دقيقــة مــن قبــل مجلــس 

معاييــر مســتقل. 

المزيــد عــن مجلــس معاييــر محاســبة االســتدامة:

يتــم الحفــاظ علــى معاييــر محاســبة االســتدامة تحــت رعايــة ‘Value Reporting Foundation’، وهــي منظمــة عالميــة غيــر ربحيــة تقــدم 
مجموعــة شــاملة مــن المــوارد المصممــة لمســاعدة الشــركات والمســتثمرين علــى تطويــر فهــم مشــترك لقيمــة المؤسســة، كيــف يتــم 

إنشــاؤها أو الحفــاظ عليهــا أو فقدانهــا. يمكــن اســتخدام المــوارد – بمــا فــي ذلــك مبــادئ التفكيــر المتكامــل وإطــار إعــداد التقاريــر المتكاملــة 
ومعاييــر محاســبة االســتدامة بمفردهــا أو مجتمعــة، بنــاًء علــى احتياجــات العمــل.

(FSB( التابــع لمجلــس االســتقرار المالــي (TCFD( فريــق المهــام المتخّصــص باإلفصاحــات الماليــة المتعّلقــة بالمنــاخ

يقــوم الفريــق بتوفيــر إطــار عمــل تطوعــي قائــم علــى القطــاع لتشــجيع عمليــات اإلفصــاح المالــي المنتظــم حــول المخاطــر والفــرص المرتبطــة 
بالمنــاخ، وتزويدهــا للمســتثمرين والمقرضيــن والقائميــن بأعمــال التأميــن وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة. وضمــن عمليــة إعــداد إطــار العمــل 

هــذا، يقــوم الفريــق بأخــذ المخاطــر الماديــة ومخاطــر عمليــة التحــّول بعيــن االعتبــار، إلــى جانــب الفــرص المرتبطــة بالتغّيــر المناخــي ومواصفــات 
اإلفصاحــات الماليــة الفعالــة عبــر ثمانــي قطاعــات رئيســية. ويتــم وضــع التوصيــات لمســاعدة الشــركات فــي اســتيعاب حاجــة األســواق الماليــة 
لإفصاحــات لتقييــم وإدارة المخاطــر والفــرص المرتبطــة بالمنــاخ، وبالتالــي تشــجيع األســهم المدرجــة والمصدريــن مــن أصحــاب الدخــل الثابــت 

علــى مواءمــة اإلفصاحــات مــع احتياجــات المســتثمرين ومتطلباتهــم. 

المزيــد عــن فريــق المهــام المتخصــص باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ:

أســس مجلــس االســتقرار المالــي فريــق المهــام المتخصــص باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ لوضــع توصيــات بشــأن اإلفصاحــات 
المتعلقــة بالمنــاخ بشــكل أكثــر فاعليــة بمــا يمكــن أن يعــزز مــن عمليــة االســتثمار واكتتابــات االئتمــان والتأميــن. وبالتالــي، تمكيــن أصحــاب 

المصلحــة مــن فهــم تركيــزات األصــول المتعلقــة بالكربــون فــي القطــاع المالــي وتعــرض النظــام المالــي للمخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ بشــكل 
أفضل.
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