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الغرف واتحاد  القابضة  الشركات  للمؤسسات"،  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  "الشبكة  دعت 

للتنمية املتكاملة"  "التقارير  وندوات  النقاشية  الحلقات  أعمال  للمشاركة   ة  املصر التجارية 

املستدامة، املقرر أن تجري يومي 15 و16 نوفم املقبل  دبي.

االجتماعية للمسؤولية  العربية  "الشبكة  لـ  التنفيذي  واملدير  الرئيس   ، املرع حبيبة  وقالت 

للمؤسسات":تهدف الدورة املرتقبة للمؤسسة إ دعم ومساعدة الشركات التي تتطلع إ االرتقاء

مبادرات نتائج  وتميًزا، من خالل تضم  أك شمولية  تقارير مؤسسية  إعداد  الكفاءة   بمستوى 

ها ع األداء الك للشركة. املسؤولية االجتماعية واالستدامة وتحديد مدى تأث

واملبادئ ة  والخ باملعرفة  العليا  التنفيذية  اإلدارات  تزويد  ع  قائمة  منهجية  إ  الدورة  وتستند 

العاملية، املعاي  أع  مع  يتفق  بما  املتكاملة،  التقارير  إعداد  عملية  الستكمال  الالزمة  التوجيهية 

مجال اء   والخ للمؤسسات  االجتماعية  املسؤولية  برامج  مديري  املرتقبة  الدورة  وتستهدف 

ق التسو ومديري  والخارجية  الداخلية  االتصاالت  مجال  املختص   جانب  إ  االستدامة، 

اتيجي والجودة والتواصل املؤس  الشركات والعالقات العامة ومسؤو ادارات التخطيط االس

هم. اتيجي وممث املنظمات غ الربحية وغ واألكاديمي والباحث واملخطط االس

جودة تحس  إ  يهدف  شامل  عمل  إطار  توفر  كونها  عالية  أهمية  املتكاملة"  "التقارير  وتكتسب 

املؤثرة ع العوامل  تحديد  ، فضًال عن  واملساهم ن  املستثمر إ  الشركات  املقدمة من  املعلومات 

الدقة معاي  أع  مع  يتما  بما  الوقت،  مرور  مع  قيمة  خلق  إ  الرامية  املؤسسية  الجهود 

واملوثوقية.

وإدارة باملساءلة  الصلة  ذات  املؤسسية  باإلمكانات  لالرتقاء  متيًنا  أساًسا  املتكاملة"  "التقارير  وتضع 

واالجتماعية ة  والبشر ة  والفكر والتصنيعية  املالية  املوارد  رأسها  وع  املوارد،  من  واسعة  قاعدة 

ها. والطبيعية وغ
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باتت ضرورة ملحة التي  القيمة  إ خلق  الراهن  الوقت  الحاجة   "تتنامى   ، املرع وقالت حبيبة 

عن فضًال  العالية،  التنافسية  ذات  األسواق  ضمن  قوي  حضور  ع  للحفاظ  للشركات  بالنسبة 

تجاه األعمال  لقطاع  والبيئية  ة  والفكر واإلنسانية  واالجتماعية  املالية  املساهمات  بمستوى  االرتقاء 

املجتمعات املحلية.
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الكلمات املفتاحية

اليوم.. انطالق مؤتمر "املسئولية االجتماعية للشركات" بحضور 4 وزراء

(2470329/)

إيركسون تطلق حلوال جديدة
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