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18 أكتوبر 2017

 

 

 
"الشبكة العربیة للمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات" تستضیف دورة تدریبیة حول

 
"التقاریر المتكاملة" في 15 و16 نوفمبر المقبل

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

 والبشریة والبیئیة والفكریة في إعداد التقاریر المؤسسیة

 
16 أكتوبر 2017 - أّكدت "الشبكة العربیة للمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات"، مركز األبحاث 

والمزود الرائد لخدمات التدریب في الشرق األوسط، عزمها على تنظیم دورة تدریبیة وألول مرة
المقبل. المتكاملة" (IR) في دبي، وذلك على مدى یومي 15 و 16 نوفمبر  "التقاریر  حول 
وتهدف الدورة التدریبیة المرتقبة إلى دعم ومساعدة الشركات التي تتطلع إلى االرتقاء بمستوى
مبادرات نتائج  تضمین  خالل  من  وتمیزًا،  شمولیة  أكثر  مؤسسیة  تقاریر  إعداد  في  الكفاءة 

 
المسؤولیة االجتماعیة واالستدامة وتحدید مدى تأثیرها على األداء الكلي للشركة.

وتستند الدورة التدریبیة إلى منهجیة قائمة على تزوید اإلدارات التنفیذیة العلیا بالمعرفة والخبرة
أعلى مع  یتفق  بما  المتكاملة،  التقاریر  إعداد  عملیة  الستكمال  الالزمة  التوجیهیة  والمبادئ 
للمؤسسات االجتماعیة  المسؤولیة  برامج  مدیري  المرتقبة  الدورة  وتستهدف  العالمیة.  المعاییر 
والخبراء في مجال االستدامة، إلى جانب المختصین في مجال االتصاالت الداخلیة والخارجیة
التخطیط االستراتیجي والجودة والتواصل ادارات  العامة ومسؤولي  التسویق والعالقات  ومدیري 
المنظمات وممثلي  االستراتیجیین  والمخططین  والباحثین  واألكادیمیین  الشركات  في  المؤسسي 

 
غیر الربحیة وغیرهم.

تحسین إلى  یهدف  شامل  عمل  إطار  توفر  كونها  عالیة  أهمیة  المتكاملة"  "التقاریر  وتكتسب 
جودة المعلومات المقدمة من الشركات إلى المستثمرین والمساهمین، فضًال عن تحدید العوامل

 
المؤثرة على الجهود المؤسسیة 

الرامیة إلى خلق قیمة مع مرور الوقت، بما یتماشى مع أعلى معاییر الدقة والموثوقیة. وتضع
وٕادارة بالمساءلة  الصلة  ذات  المؤسسیة  باإلمكانات  لالرتقاء  متینًا  أساسًا  المتكاملة"  "التقاریر 
قاعدة واسعة من الموارد، وعلى رأسها الموارد المالیة والتصنیعیة والفكریة والبشریة واالجتماعیة

 
والطبیعیة وغیرها.

االجتماعیة للمسؤولیة  العربیة  "الشبكة  لـ  التنفیذي  والمدیر  الرئیس  المرعشي،  حبیبة  وقالت 
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ملحة ضرورة  باتت  التي  القیمة  خلق  إلى  الراهن  الوقت  في  الحاجة  "تتنامى  للمؤسسات": 
بالنسبة للشركات للحفاظ على حضور قوي ضمن األسواق ذات التنافسیة العالیة، فضًال عن
األعمال لقطاع  والبیئیة  والفكریة  واإلنسانیة  واالجتماعیة  المالیة  المساهمات  بمستوى  االرتقاء 
الدقة معاییر  أعلى  وفق  والمعدة  المتكاملة،  التقاریر  أهمیة  وتبرز  المحلیة.  المجتمعات  تجاه 
في المحققة  المؤسسیة  لإلنجازات  وموّحدة  شاملة  مرجعیة  باعتبارها  والموضوعیة،  والكفاءة 
فقط على التركیز  الشركات  بمقدور  یعد  لم  بأّنه  فیه  المؤثرة. ومما ال شك  الحیویة  المجاالت 
تحقیق األرباح المالیة، دون موائمة وتكامل كافة العوامل المؤثرة على مسار النمو. لذا أصبح
إعداد عملیة  إطار  في  المتكاملة  التقاریر  منهجیة  الشركات  تعتمد  أن  الیوم  الضروري  من 

 
التقاریر، بما ینعكس إیجابًا على األداء المؤسسي الكلي."

كیفیة حول  وموسع  شامل  فهم  إلى  التدریبیة،  الدورة  ختام  في  المشاركون،  یصل  أن  ویتوقع 
الرئیسیة العناصر  تحدید  عن  فضًال  المتكاملة،  التقاریر  قیمة  وٕادراك  األعمال  حالة  عرض 
التقاریر إعداد  لعملیة  التفصیلیة  الخطوات  على  التعرف  مع  المتكاملة"  "التقاریر  إلطار عمل 

 
المتكاملة وتقییم كفاءة وفعالیة التقریر المتكامل.
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