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"الشبكة العربیة للمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات" تستضیف دورة تدريبیة حول
"التقارير المتكاملة" في 15 و16 نوفمبر المقبل

 
تركیزعام على "خلق القیمة" ضمن قطاع األعمال مع مكاملة العوامل المالیة

واالجتماعیة والبشرية والبیئیة والفكرية في إعداد التقارير المؤسسیة

للمؤسسات"، االجتماعیة  للمسؤولیة  العربیة  "الشبكة  أكّدت   -  2017 أكتوبر   16
على عزمھا  األوسط،  الشرق  في  التدريب  لخدمات  الرائد  والمزود  األبحاث  مركز 
على وذلك  دبي،  في   (IR) المتكاملة"  "التقارير  حول  مرة  وألول  تدريبیة  دورة  تنظیم 
دعم إلى  المرتقبة  التدريبیة  الدورة  وتھدف  المقبل.  نوفمبر   16 و   15 يومي  مدى 
تقارير إعداد  في  الكفاءة  بمستوى  االرتقاء  إلى  تتطلع  التي  الشركات  ومساعدة 
المسؤولیة مبادرات  نتائج  تضمین  خالل  من  وتمیزاً،  شمولیة  أكثر  مؤسسیة 

االجتماعیة واالستدامة وتحديد مدى تأثیرھا على األداء الكلي للشركة.

 

وتستند الدورة التدريبية إلى منھجية قائمة على تزويد اإلدارات التنفيذية العليا بالمعرفة والخبرة والمبادئ
العالمية. المعايير  أعلى  مع  يتفق  بما  المتكاملة،  التقارير  إعداد  عملية  الستكمال  الالزمة  التوجيھية 
مجال في  والخبراء  للمؤسسات  االجتماعية  المسؤولية  برامج  مديري  المرتقبة  الدورة  وتستھدف 
االستدامة، إلى جانب المختصين في مجال االتصاالت الداخلية والخارجية ومديري التسويق والعالقات
العامة ومسؤولي ادارات التخطيط االستراتيجي والجودة والتواصل المؤسسي في الشركات واألكاديميين

والباحثين والمخططين االستراتيجيين وممثلي المنظمات غير الربحية وغيرھم.

 

جودة تحسين  إلى  يھدف  شامل  عمل  إطار  توفر  كونھا  عالية  أھمية  المتكاملة"  "التقارير  وتكتسب 
المؤثرة على العوامل  المستثمرين والمساھمين، فضًال عن تحديد  إلى  المقدمة من الشركات  المعلومات 

الجھود المؤسسية

 

الرامية إلى خلق قيمة مع مرور الوقت، بما يتماشى مع أعلى معايير الدقة والموثوقية. وتضع "التقارير
من واسعة  قاعدة  وإدارة  بالمساءلة  الصلة  ذات  المؤسسية  باإلمكانات  لالرتقاء  متينًا  أساسًا  المتكاملة" 

الموارد، وعلى رأسھا الموارد المالية والتصنيعية والفكرية والبشرية واالجتماعية والطبيعية وغيرھا.
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وقالت حبيبة المرعشي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات":
للحفاظ للشركات  بالنسبة  ملحة  باتت ضرورة  التي  القيمة  إلى خلق  الراھن  الوقت  في  الحاجة  "تتنامى 
على  حضور قوي ضمن األسواق ذات التنافسية العالية، فضًال عن االرتقاء بمستوى المساھمات المالية
واالجتماعية واإلنسانية والفكرية والبيئية لقطاع األعمال تجاه المجتمعات المحلية. وتبرز أھمية التقارير
وموّحدة شاملة  مرجعية  باعتبارھا  والموضوعية،  والكفاءة  الدقة  معايير  أعلى  وفق  والمعدة  المتكاملة، 
بمقدور يعد  لم  بأنّه  فيه  شك  ال  ومما  المؤثرة.  الحيوية  المجاالت  في  المحققة  المؤسسية  لإلنجازات 
الشركات التركيز فقط على تحقيق األرباح المالية، دون موائمة وتكامل كافة العوامل المؤثرة على مسار
عملية إطار  في    المتكاملة  التقارير  منھجية  الشركات  تعتمد  أن  اليوم  الضروري  من  أصبح  لذا  النمو. 

إعداد التقارير، بما ينعكس إيجابًا على األداء المؤسسي الكلي."

 

ويتوقع أن يصل المشاركون، في ختام الدورة التدريبية، إلى فھم شامل وموسع حول كيفية عرض حالة
"التقارير عمل  إلطار  الرئيسية  العناصر  تحديد  عن  فضًال  المتكاملة،  التقارير  قيمة  وإدراك  األعمال 
وفعالية كفاءة  وتقييم  المتكاملة  التقارير  إعداد  لعملية  التفصيلية  الخطوات  على  التعرف  مع  المتكاملة" 

التقرير المتكامل.


