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كــُـتيب
الفــائزون 

تم دعوة شركتنا، شركة دي أن في – جي إل لتعمل بشكل مستقل لمراجعة النهج المتبع لدى 
مؤسسة  كل  عالمات  و  درجات  لتحديد  للمؤسسات  اإلجتماعية  للمسؤولية  العربية  الشبكة 
مشاركة من كل فئة من فئات الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات. أجرينا مقابالت 
مع أعضاء لجنة التحكيم  للتحقق من منهجية التحكيم و ما إن كانت قد طبقت  نظام العالمات 
بشكل صحيح و التحقق من ترتيب الدرجات النهائية. لم نلحظ أي مؤشرات إلى أن العالما ت لم 
يتم جمعها أو وضعها بشكل صحيح من المعلومات المتاحة لدى كل طلب. لقد قدمنا توصيات 

إلى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات لدعم و تطوير جوائزها في المستقبل. 

شركة دي أن في - جي أل
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ين يتفقون على أن نجاح األعمال في القرن الـ21 سيكون بإعادة تعريفه بمحتوى تفوق  أكثر من 60٪ من المستثمر
كوبرز  ووترهاوس  برايس  مؤسسة  بها  قامت  التي   2016 لعام  العالمي  المستثمر  لراصد   

ً
وفقا المالية  المقاييس 

يعتقدون  منهم   ٪84 فإن   ،2016 لعام  العالمية  التنفيذيين  للرؤساء  االستصقائية  الدراسة  في  وبالمثل   ،)PWC(
بالتغيرات  مليئ  عالم  نعيش في  أننا  المصلحة. وكون  أصحاب  توقعات  تلبية  عليها  يجب  ية  اإلستثمار الشركات  أن 
ية  الكثير، فالشركات اإلستثمار المناخ وغيرها  العالمية المؤثرة مثل العولمة والتحضر وتغير  المتصاعدة واالتجاهات 
اإلعتادية والتقليدية كنواة  االستثمار  نماذج  أبعد من استخدام  إلى  تنظر  لم  إذا  ستجد نفسها في مرحلة حرجة 

للعمل الناجح واالستثمار المميز. 

ضرورة العصر الحالي تقتضي أن على كافة الشركات أن تستجيب الحتياجات أصحاب المصلحة، وعليها تطوير الممارسات 
وتحويلها إلى أعمال ملتزمة بالمعايير األخالقية ومسؤولة إجتماعيا ومستدامة. التركيز هو التحول إلى دور مختلف 
ين، مثل  اآلخر المصلحة  لمساهميها ولكن ألصحاب  ليس فقط  يخلق قيمة مضافة  الذي  ية  االستثمار األعمال  من 
الى سردها وإثباتها هي كيف لالعمال  نحتاج  التي  القصة  الرئيسيين.  المصلحة  احد أهم أصحاب  باعتباره  المجتمع 
تزخر  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  الشبكة  للجميع.  األمد  طويلة  سامية  قيمة  تنشئ  ان  ية  االستثمار
 بعد اآلخر، وتبرز دور أبطال االستدامة المتشوقون للقيام بأشياء مختلفة ومبادرات للتغير 

ً
بمثل هذه القصص عاما

المستدام.

تجسد  التي  المؤسسات  تلك  على  الضوء  تسلط   2016 للمؤسسات  اإلجتماعية  للمسؤولية  العربية  الشبكة  جائزة 
األخالق والقيم، والتي تعكس التزام وتعاطف ومعرفة الغير. هذا الكتيب هو محاولة إلزاحة الستار عن هؤالء األبطال 
ية نحو االستدامة ولديهم  في العالم العربي، كمصدر إلهام وتحفيز، كونهم يسعون لتحويل أعمالهم االستثمار
يادية والقيادية لتحقيقها. ونحن نثني على جهودهم ونحيي توجهاتهم وإعتقاداتهم نحو مستقبل أفضل  الرؤيا الر

للتنمية المنصفة والمستدامة.

مــقدمة

حبيبة المرعشي 
الرئيس والمدير التنفيذي،
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 
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٧

المؤسسات
ا�جتماعية 

بدأت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في عام 2008 وهي أول جائزة من نوعها في المنطقة 
العربية التي أطلقتها الشبكة األصحاب المصلحة المتعددين. نمت الجائزة بشكل كبير خالل السنوات الماضية، وأصبحت 
وسام االستدامة الممتاز في المنطقة من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص التي تعمل في بلدان مختلفة. 

تي:
ّ
أهداف الجائزة العامة تضمن اال

وتستند هذه الجائزة على مبادئ وأطر االستدامة الدولية ، وهي المبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم  المتحدة   
.)EFQM( واإلطار االوروبي للجودة الشاملة )GRI( ير العالمية )UNGC(، مبادرة إعداد التقار

ويستند هيكل هذه الجائزة الفريدة من نوعها في كل مراحل التقديم والتحكيم بطريقة الكترونية ) اي خالية من 
استعمال الورق( وال ينطوي فقط على استمارة طلب شاملة والتي يجب أن يتم تعبئتها لكل تقديم مدعومة 
باألدلة الداعمة لكل ادعاء في التطبيق ويتم إرسال الطلبات إلى لجنة مستقلة من المحلفين الذين يقومون بتقييمها 
القيمة  المنصات ذات  يجعلها واحدة من  النتائج، مما  المتقدمين بهذه  األفعال. ويشركون  ردود  وتوفير عشرات 
الكبيرة لمقدمي الطلبات. يستطيع المتقدمين استخدام ردود الفعل والتغذية الراجعة المدعومة باالدلة إلدخال 

تحسينات في ممارسات المسؤولية االجتماعية لمؤسساتهم.

 تلو اآلخر 
ً
شهد التطبيق العديد من التنقيحات حتى وصل الى شكله الحالي. تم تكرار عملية التحسين والتبسيط عاما

للغاية مكانة عالية في عالم  الواضحة  العالم. وقد منحتها معاييرها  احترافية في  الجوائز  أكثر  لتصبح واحدة من 
يادة فئات الجائزة وتوسيع  االستدامة وأكسبتها الكثير من االستحسان على المستوى الدولي كذلك. وقد تم ز
بناء على حجم المؤسسة  العامة  القطاعات  الحاضر تشمل مجموعة من  نطاقها على مر السنين، وفي الوقت 
وكذلك بعض القطاعات المتخصصة. ويتم في بداية ونهاية كل دورة، استعراض النتائج من قبل أمانة الجائزة للبحث 
عن سبل لتحسينها وتحقيق نتائج أفضل. وبهذه الطريقة تضمن أن تعكس الجوائز االتجاهات والتطورات ذات الصلة 

يادة بشكل مستمر. في محاولة للمحافظة على مركز الر

يادة المعرفة حول مشهد المسؤولية  وتنشر نتائج الجوائز في كتيب أفضل الممارسات الذي يعتبر أداة مفيدة لز
الممارسات  أفضل  كتاب حول  نشر  يتم  للجائزة،  ختام كل دورة  العربي. وفي  العالم  االجتماعية واالستدامة في 
جهود  لعرض  المؤسسات  لهذه  منصة  أيضا  يوفر  ما  الفائزة  المؤسسات  تقديمات  على  مبنية  الحالة  ودراسات 

يز االستدامة في أعمالهم. تستحق الثناء لتعز

تطور الجائزة

• تقديم أحدث التطورات والاتجاهات والمعايير الدولية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للمؤسسات في 	

للعالم العربي

• رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة	

• تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات باعتبارها عنصرا أساسيا من نموذج الأعمال التجارية الناجحة 	

في المنطقة العربية

• التقدير والتعريف بالشركات والمؤسسات في المنطقة العربية التي تثبت القيادة المتميزة والالتزام 	

بالاستدامة

• إشادة بالمؤسسات الدولية التي تسعى بنشاط لتطبيق مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في 	

عملياتها بالمنطقة العربية

• إنشاء قاعدة بيانات لأفضل الدراسات حول تطبيقات المسؤولية الاجتماعية والإستدامة من مختلف أنحاء 	

المنطقة

التقديمات حسب فئات الجائزة

١٣
الدول

جمهورية
السودان مملكة 

البحرين

دولة الكويت

دولة
قطر

دولة فلسطين

جمهورية مصر
 العربية

الجمهورية
التونسية

المملكة األردنية
الهاشمية

سلطنة عمان

جمهورية
لبنان

المملكة
المغربية

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

المملكة العربية
السعودية

المشاركة حسب الدولة
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العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في عام 2016 مشاركات من 87  للجائزة  التاسعة  الدورة  استقبلت 
مؤسسة بما مجموعه 103 طلب مشاركة؛ منها 68 مشاركة مكتملة أرسلت للجنة التحكيم لتقييمها. يتم فحص 
الطلبات قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم للتأكد من أنها مستوفية متطلبات التقديم. عند انتهاء الدورة يتم إرجاع 
كافة التطبيقات للمتقدمين الطالعهم على درجاتهم وكذلك تغذية راجعة شاملة آراء لجنة التحكيم، في محاولة 
االجتماعية  المسؤولية  العربية  للجائزة  والتسجيل  التطبيق  عملية  من  التعلم  المشاركة  المؤسسات  لمساعدة 
لتحليل فجواتها  تستخدمها  أنها  حيث  للمؤسسات،  عظيمة  قيمة  الممارسة   هذه  أثبتت  وقد  للمؤسسات. 
وصقل ممارساتها المستدامة وتحسين إدائها نحو تطبيق مفاهيم المسؤولية االجتماعية بشكل عام. وهذه 
الممارسة تساعد أيضا الشركات والمؤسسات بتحسين طلباتها  في الجائزة والفوز في الدورات الالحقة. ومن 
، وأكبر عدد من الطلبات المقدمة 

ً
بين جميع دورات الجائزة، سجلت دورة عام 2016 أكبر عدد من القطاعات مشاركا

هي من المؤسسات االجتماعية، مما يدل على النمو في االتجاه السليم في هذا القطاع.

ية الكبيرة، والتي سجلت الصدارة  فيما يتعلق بفئات الجائزة، أحرز أكبر عدد من التطبيقات في فئة األعمال التجار
مقارنه بجميع الدورات السابقة للجائزة. وقد ورد عدد كبير من التطبيقات أيضا في فئة الشراكات والتعاون. وبما 
تمثيل صحي  بالبلدان، فقد شاركت مؤسسات وشركات من 13 دولة عربية في دورة عام 2016، وهو  يتعلق 
ية، مع  ن. اختارت األغلبية الساحقة من المؤسسات المشاركة تقديم طلباتها باللغة اإلنجليز

ّ
واعلى تمثيل لحد اال

عدد قليل باللغة العربية وواحدة باللغة الفرنسية. وكانت عملية تقديم الطلبات الكترونية وخالية من أي بصمة 
ير االستدامة مع التطبيقات التي أغلبيتها كانت متوافقة  ير من تقار كربونية. وقد تم تقديم ما مجموعه 29 تقر
تليها  الكبيرة،  المؤسسات  كانت من  المقدمة  ير  التقار أكثر   .)GRI-G4( العالمية  ير  التقار اعداد  مبادرة  إطار  مع 

المتوسطة ثم الصغيرة.

تحليل االتجاهات للجائزة العربية للمسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات لعام 2016

يية مصر مملكة البحريت قطاع جمهور
العربية

المملكة األردنية 
المملكة العربية دولة قطرسلطنة عماندولة الكويتالهاشمية

السعودية
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العربية المتحدة 
المملكة 
إجماليالمغربية 

11الطيران

المواد الكيميائية 
112والبتروكيماويات

االنشاءات
22ومواد االنشاء

11االستشارات

11اإلستخراجية

11114الخدمات المالية

11الطعام والمشروبات 

الحكومة / الخدمات 
22العامة

11الرعاىة الصحية

22الضيافة 

112الخدمات اللوجستية 

123الغاز والنفط

11التجزئة 

11خدمات األمن

11المؤسسات االجتماعية

112تكنولوجيا 

11االتصاالت

المنتجات والخدمات 
11المستدامة

212212315129إجمالي 

7

2 2

18

25

20

15

10

5

0
الشركات التجارية 

الكبيرة
الشركات التجارية 

المتوسطة
الشركات التجارية 

الصغيرة
القطاع العام

تقارير اإلستدامة حسب القطاعات
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فئة
 القطاع

 العام

هيئة كهرباء ومياه ديب هي هيئة رائدة تتبع للقطاع العام حققت العديد من اإلنجازات عامليا ومحليا. تزود الهيئة أكرث من 760 ألفاً 

من العمالء بخدمة الكهرباء واملاء ونالت نسبة ارضاء تفوق 94٪ يف عام 2015. وتعمل الهيئة حالياً عىل تطوير وبناء نظام البنية 

التحتية األكرث تطوراً لتلبية متطلبات إكسبو 2020. وعىل الصعيد الدويل، تقود الهيئة القطاع يف الحد من هدر الطاقة يف شبكات 

النقل والتوزيع إىل 3,3٪ )مقارنة ب6-7٪ يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية(، وقد حققت نسبة فاقد منخفضة يف شبكة املياه 

بلغت 8.2٪ )مقارنة ب15٪ يف أمريكا الشاملية(. وفيام يتعلق بتخفيض الدقائق املفقودة سنوياً يف خدمة العمالء، فقد سجلت 3.87 

دقيقة، يف حني أن مرافق االتحاد األورويب سجلت 15 دقيقة.

رؤية الهيئة هي أن تصبح "مؤسسة مستدامة الخدمات املبتكرة عىل مستوى عاملي". ولرتجمة رسالتها تلتزم الهيئة باسرتاتيجيات 

االستدامة الوطنية وخطط العمل التي تدعم جميع أنشطتها. كهرباء ومياه ديب يف طليعة اسرتاتيجية ديب للطاقة النظيفة 2050 التي 

تهدف للوصول إىل 75٪ من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وتلتزم عىل نحو مامثل مببادرة ديب الذكية التي تهدف إىل 

جعل ديب أذىك مدينة عىل وجه األرض. وسعياً منها لتحقيق ذلك، أطلقت ثالث مبادرات ذكية رائدة تعزز الطاقة املتجددة. تدير 

كهرباء ومياه ديب وتشغل مدينة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تعد أكرب مرشوع للطاقة الشمسية يف موقع واحد 

عىل مستوى العامل. لعبت الهيئة دورا محوريا يف تأسيس مركز ديب للكربون بالتعاون مع األمم املتحدة االطارية بشأن تغري املناخ 

)UNFCCC(. وتسرتشد الهيئة مبسؤوليتها تجاه املجتمع والبيئة، ومكان العمل والسوق، حيث استخدمت النظم واملعايري الدولية 

لبناء مامرسات االستدامة املشهودة مع عدد من التدابري املبتكرة. باعتبارها كيانا تابعا للقطاع العام، أظهرت الهيئة التزاما ملحوظا 

تجاه تحسني أداء املوظفني بشكل عام من خالل دعم العمل والتعليم، وتعزيز الهوية الوطنية.

الفــــــــــــائز

هيئة كهرباء ومياه ديب )ديوا(
دولة اإلمارات العربية املتحدة

في  والطموحة  الواضحة  استراتيجيتها  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تستمد 
مجال المسؤولية المجتمعية من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه 
للمجتمع.  السعادة  تحقيق  هي  الحكومة  »وظيفة  أن  يقول  الذي  اهلل، 
نعم، عملنا اليومي هو تحقيق السعادة«.  ونحن في هيئة كهرباء ومياه 
دبي، نهتدي بهذه الرؤية ونلتزم بمسؤوليتنا المجتمعية كقيمة واضحة 
الوطنية  للهوية  الداعمة  االستراتيجية  أهدافنا  إلى  الوصول  في  تساهم 
يز  وإسعاد المجتمع، وذلك في إطار خطة دبي 2021 التي تهدف إلى تعز
لرؤية   

ً
وتحقيقا مشتركة،  إنسانية   

ً
قيما يتبنى  ومتماسك  متالحم  مجتمع 

ُمبتِكرة على مستوى عالمي.   تكون مؤسسة مستدامة  أن  الهيئة في 
مستويات  بأعلى  والمياه  الكهرباء  خدمات  توفير  على  الهيئة  في  نعمل 
الجودة والكفاءة واالعتمادية، ونساهم في دعم االستدامة االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية في إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل 
الممارسات  أفضل  تبني خطط واستراتيجيات متوافقة مع  عام، من خالل 
سعادة  لتحقيق  المجتمعية  المسؤولية  مجال  في  العالمية  والمعايير 
على  يقتصر  ال  دورنا  أن  نعي  نحن  أفراده.  بين  التالحم  يز  وتعز المجتمع 
 
ً
 عنصرا

ً
تأدية مهامنا في القطاعاتنا واختصاصنا فقط، بل نعمل لنكون أيضا

واإلنسانية  االجتماعية  التنمية  لجهود   
ً
حقيقيا  

ً
ورافدا المجتمع،   في 

ً
فاعال

المبادرات  من  لحزمة  ورعايتنا  إطالقنا  عبر  وذلك  كافة،  المستويات  على 
وعالمية  إقليمية  نماذج  بغرض وضع  العام  مدار  على  الرائدة  المجتمعية 
الدائم  لسعينا   

ً
يزا تعز ذلك  يأتي  حيث  المجتمعية،  المسؤولية  في  للتميز 

نحو التميز والجودة في جميع عملياتنا التي تتكامل مع جهودنا في تطوير 
العمل االجتماعي وتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمجتمع والمساهمة 
في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي وبناء مستقبل أفضل ألجيالنا 

القادمة.

- سعيد محمد الطاير - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي

فئة القطاع العام 
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تعد مؤسسة مواصالت االمارات من أوائل املؤسسات الحكومية التي طبقت أنظمة إدارة الجودة والتميز املؤسيس، والتي ساهمت 

يف ترسيخ مبادئ التطوير والتحسني واالبتكار املستمر لتأكيد ريادتها. وانعكس ذلك عىل النضج االسرتاتيجي الذي تتمتع به منهجياتها  

يف التخطيط االسرتاتيجي وإدارة العالقة مع الرشكاء من خاللها التغريات االقتصادية والبيئية واالجتامعية محليا وإقليميا، وحشدت 

جهود كافة املعنيني وأرشكتهم يف تحقيق غاياتها وقيمها وإسرتاتيجيتها املستدامة، وتبنت مشاريع مشرتكة ساهمت مبارشة يف تحقيق 

الغايات واألولويات اإلسرتاتيجية للمؤسسة ورشكائها، وتبنت أنظمة قوية وصارمة لإلبالغ واإلفصاح لتعزيز مبدأ الشفافية. وطورت 

توسعة  نتائجه يف  واتضحت  االستدامة  الحوكمة وضمنت  ونظم  التغيري  العاملية إلدارة  األسس  فيه  راعت  الذي  التنظيمي  هيكلها 

خدماتها. ولقد خصصت املؤسسة نسبة تزيد عن 10٪ من أرباحها للمسؤولية املجتمعية منذ 2009 وحتى اليوم بشكل سنوي والتي 

تجاوزت 2 مليون درهم خالل العام 2015.

ومع إطالق حكومة اإلمارات للجيل الرابع ملنظومة التميز الحكومي واعتامد 2015 عام االبتكار بارشت مؤسسة مواصالت االمارات 

عىل الفور بتحديث أنظمتها وترسيخ مبادئ اإلبداع واالبتكار تحت مظلة السيناريوهات املحددة مسبقا: اجتامعياً: دعم األنشطة 

املجتمعية يف الدولة كمبادرة )الحافلة الوطنية( لتوفري النقل الجامعي يف الفعاليات املجتمعية ، وتوطني الوظائف التي ميكن أن 

ينفذها مواطنني من متوسطي ومتدين التعليم كمرشفات املقاصف. واقتصادياً: التوسع يف استثامراتنا محليا وإقليميا كدخول سوق 

السعودية بنشاط النقل املدريس ونقل نحو 200 ألف طالب وطالبة وحقق املرشوع إيرادات وأرباح جيدة. بيئياً: توسيع عمل وحدة 

بالكهرباء. كام كانت أول جهة حكومية  الغولف  للعمل  تلبيس اإلطارات وتحويل مركبات مالعب  الغسيل الجاف وإنتاج مصنع 

بالدولة تقوم بقياس بصمتها الكربونية منذ 2013 مبا يضمن تقليل اآلثار البيئية  للمؤسسة والدولة من خالل مشاريع وانشطة نوعية 

تنفرد بها إقليميا وعامليا مقارنة مبثيالتها عامليا. سياسياً: تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة UITP لدعم سالمة النقل العام واملشاركة يف 

مؤمتر أفكار أمريكية. 

االستدامة  وقيم  المجتمعية  المسؤولية  ممارسات  شكلت 
منذ  اإلمارات  مواصالت  في  العمل  ثقافة  من   

ً
يا محور  

ً
جزءا

 
ً
يادي حتى صار جزءا نشأتها، وقد حافظت على ذلك النهج الر
في  وترجمته  المؤسسية،  وتقاليدها  ورؤيتها  رسالتها  من 
مبادراتها  على   

ً
عالوة ة، 

ّ
كاف الالحقة  ية  االستثمار توجهاتها 

العمل  بيئة  في  المؤسسية  والممارسات  والخارجية  الداخلية 
تحتضن  لالبتكار  محفزة  إبداعية  عمل  بيئة  منها   

ً
جاعلة لديها، 

الرفيعة،  الجوائز  من  العديد  فنالت  موظف،   20000 من  أكثر 
آسيا  قارة  في  عمل  بيئة   25 أفضل  من  واحدة  واعُتِبرت 
بأسرها. كل ذلك وضع مواصالت اإلمارات في طليعة الجهات 
لتلبية استحقاقات  الدولة، والساعية  االتحادية في  الحكومية 
المجاالت  في  المستدامة  للتنمية  اإلمارات  واستراتيجيات 

االقتصادية والمجتمعية.

- محمد عبداهلل الجرمان - المدير العام
مواصالت اإلمارات

دولة االمارات العربية املتحدة 

الوصيـف االول

فئة األعامل 

التجارية

الكبرية  

فئة القطاع العام 
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(مكرر)

هي واحدة من الرشكات الرائدة يف صناعة البرتوكيامويات يف منطقة الخليج العريب. وهي مرشوع مشرتك بني حكومة مملكة البحرين، 

والرشكة السعودية للصناعات األساسية )سابك(-اململكة العربية السعودية ورشكة صناعة البرتوكيامويات )PIC(-الكويت، لتصنيع 

األسمدة والبرتوكيامويات. وتعد واحدة من الرشكات الرائدة املعرتف بها يف مختلف مجاالت األعامل التجارية ولها سجل حافل يف 

مجال االستدامة. وقد أدى التطور واالرتقاء يف املامرسات ومبادرات االستدامة عرب السنوات اىل تطبيقها يف عدة مجاالت والرتكيز الحايل 

ضمن مبادراتها نحو االستدامة هو القيادة والتعاون واالبتكار. باستخدام إطار مبادرة إعداد التقارير العاملية التي أنشئت عىل الصعيد 

العاملي، فقد قامت )جيبك( بإرشاك كافة أصحاب املصلحة بشكل شامل للتأكد من األهمية النسبية لقضايا االستدامة التي تؤديها، 

وقد وجهت تركيزها عىل أهداف التنمية املستدامة، وتحديداً، الهدف رقم )2( وهو القضاء عىل الجوع الذي قاموا بالتصدي له من 

خالل عدة تدابري مثرية جعلتهم من الرواد يف هذا الشأن. ولقد جعلت رشكة “جيبك” لنفسها اسام يف مجال إعداد تقارير االستدامة 

باالضافة الصدارها تقارير االستدامة املتوافقة مع مبادرة إعداد التقارير العاملية، هي أيضاً تصدر تقارير عن التقدم املحرز بإعتبارها 

عضوا يف امليثاق العاملي لألمم املتحدة عىل أعىل املستويات.

 )FAB( الزراعية  األعامل  ومبادئ  األغذية  ميثاق  عىل  املوقعة  املؤسسات  من  هي  )جيبك(  البرتوكيامويات  لصناعة  الخليج  رشكة 

ومبادئ متكني املرأة )WEPs( ونتيجة اللتزامها العميق بالعمل مع قضايا تغري املناخ فإن جيبك تركز عىل تدريب وتنمية موظفيها 

عىل برمجيات الجرد الكربونIPCC.  رشكة “جيبك” تركز عىل متكني الشباب والقيادة، والعمل وروح املبادرة، وقامت بتشكيل لجنة 

لدراسة مصالح الشباب واهتامماته. وعىل صعيد الرشكة، تواصل مسريتها الكتشاف وسائل مستدامة من االستهالك واإلنتاج، والحصول 

عىل الكفاءة يف استخدام املواد، واستخدام الطاقة واالنبعاثات والنفايات، وتحقيق معايري عالية يف مجال الصحة والسالمة. يف عام 

2015 فازت بأكرث من عرشين جائزة منها الجائزة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات التي فازت بها عدة مرات يف السابق، 

باإلضافة اىل جائزة البيئة ملجلس التعاون الخليجي )GCC(  وجائزة الرعاية املسؤولة جيبكا.

الفــــــــــــائز )مكرر( الفــــــــــــائز )مكرر(

رشكة الفطيم كاريليون
دولة اإلمارات العربية املتحدة

رشكة الفطيم كاريليون واحدة من الرشكات الرائدة يف مجال قطاع البناء والتشييد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والرشق األوسط. 

مساهمة الرشكة يف منو وتطوير البنية التحتية يف دولة اإلمارات هائلة، ولديها العديد من املشاريع املدنية والبنية التحتية التاريخية 

ليس فقط يف دولة اإلمارات بل يف جميع أنحاء املنطقة، كام أنها تركت بصامتها يف مجال االستدامة. تعمل الرشكة عىل مواكبة 

اسرتاتيجية 2020 لالستدامة التي تهدف إىل حث املجموعة نحو األعامل التجارية املستدامة وخلق قيمة شاملة.

واملوردين  املحلية  واملجتمعات  والعمالء  للموظفني  أفضل  مكانا  الغد  تعني جعل  االستدامة  فإن  كاريليون،  الفطيم  لـرشكة  وفقا 

واملستثمرين. يف إدراك السياق املتغري لالستدامة، سوف تقوم الرشكة بتضمني األهداف اإلمنائية املستدامة التي أطلقت الرشكة مؤخرا 

الرئيسيني لتحديد قضايا االستدامة األكرث أهمية ألعاملهم. وقد  ضمن اسرتاتيجيتها لالستدامة، فضالً عن إرشاك أصحاب املصلحة 

حققت هذه العملية نتائج جيدة بعد التأكد من صحة نتائج أصحاب املصلحة والعملية املادية. الرشكة لديها العديد من اإلنجازات 

البارزة التي تحسب لها. متمثلة يف سياسة الحد من الكربون لتمكني االقتصادات من تخفيض نسبة إطالق الكربون وإدارتها،  وكذلك 

املساهامت  أن  املجاالت. كام  العديد من  تقدما كبريا يف  استخدامها وتدويرها، ما جعلها تحرز  املياه وإعادة  استخدام  الحد من 

االجتامعية جديرة بالذكر، مثل، العمل التطوعي واملشاركة املجتمعية واملشرتيات والتعامالت األخالقية واملسؤولة ودعم الرشكات 

الصغرية واملتوسطة. كام حققت الرشكة وفورات مالية كبرية وزيادة يف نسبة األرباح من خالل مجموعة من اجراءات االستدامة، 

مع الرتكيز عىل تأمني أعامل مستدامة. بعض منها خطة قيادة االستدامة وأسبوع االستدامة السنوي، وكالهام يتامىش مع اسرتاتيجية 

االستدامة ويساعدان عىل تحقيق األهداف والغايات. إن خطة قيادة االستدامة تعترب أداة تساعد عىل ترسيخ االستدامة عرب جميع 

الوظائف، ويستخدم  أسبوع االستدامة كمنصة لتنظيم مجموعة من األنشطة تتامىش مع اسرتاتيجية االستدامة 2020.

تدعم  خدمات  شركة  تكون  أن  يليون  كار شركة  هي  رؤيتنا 
الخدمات  أعمال  تطبيق  في  ورائدة  المستدامة  األستثمارات 
المستدام  العمل  أصبح  لنا،  بالنسبة  المستدامة.  المساندة 
االستدامة  أن  نؤمن  نحن  نجاحا.  األكثر  العمل  مع  يتماشى 
تعني جعل غدا مكانا أفضل - لموظفينا، وزبائننا، ومجتمعاتنا 
من  المتين  األساس  هذا  مع  ينا.  ومستثمر وموردينا  المحلية، 
ان  حيث  أداؤنا.  لتحسين  باستمرار  نتطلع  نحن  والخبرة،  االلتزام 
تلبية  أهدافنا الطموحة لالستدامة يكمن بقوة داخل مضمون 

.
ً
أعمالنا، وشغف االبتكار لدينا قوي اليوم كما هو الحال دائما

-   رؤية شركة الفطيم

المسؤولية االجتماعية للشركات هي قضية مهمة في كيفية 
الثالث  الركائز  على  الحفاظ  عن  مسؤولة  كشركة  دورنا  جعل 
في  نستثمر  جيبك،  في  نحن  واالقتصاد.  والمجتمع  للكوكب 
خالل مفهوم  من  وكوكبنا.  المنتج  البشرية وسالمة  مواردنا 
المسؤولية االجتماعية للشركات، نحن نريد ضمان أعلى معايير 
التميز والموثوقية، وهذا نقوم به من خالل إشراك موظفينا 
الموهوبين، والعمل بتعاون وثيق مع المؤسسات ذات التفكير 
يشتركون  الذين  المتحدة  لألمم  العالمي  الميثاق  المماثل مثل 
معنا في نفس القيم واألخالق من حيث مسؤولية الشركات 
األساسية. عملنا وتركيزنا لتحقيق  أهداف التنمية المستدامة الــ 
يادة  17  التابعة لألمم المتحدة واضح. ونحن نعترف ونؤمن بأن ر
سيمكننا  والتعاون  واالبتكار  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 

من ضمان مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات وكوكبنا. »
لصناعة  الخليج  شركة  رئيس  جواهري-    عبدالرحمن  الدكتور   

البتروكيماويات )جيبك( 

لصناعة  الخليج  شركة  رئيس   - جواهري  عبدالرحمن  الدكتور   -
البتروكيماويات )جيبك( 

ية الكبيرة   ية الكبيرة  فئة األعمال التجار فئة األعمال التجار

 رشكة الخليج لصناعة

البرتوكيامويات )جيبك(

 مملكة البحرين 
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مستشفى زليخة هي مؤسسة رائدة يف مجال توفري خدمات الرعاية الصحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهي مرفق متعدد 

التخصصات الطبية ومراكز التشخيص والصيدليات يف مختلف إمارات الدولة. بدأت مستشفى زليخة رحلتها لإلستدامة مع تنفيذ 

منوذج )EFQM(. مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ترشفان عىل االستدامة والعمل عن كثب مع لجان مختلفة لتحديد األهداف ورصد 

الرشاوي  ومكافحة  الفساد  ومكافحة  العامل  وحقوق  اإلنسان  بحقوق  تتعلق  محددة  سياسات  املستشفى  طورت  األداء.  وتقييم 

وتطبيق مبادئ توجيهية الستدامة الرشكاء واستخدام املوردين املحليني وحامية البيئة. وتلتزم املستشفى بالخط الثاليث وهو الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية، وتفصح عن نتائج مامرسات االستدامة من خالل عدة أنواع من التقارير.

مجموعة مستشفى زليخة ملتزمة التزاما عميقا باملجتمع، وشاركت يف عدد من املبادرات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالصحة، 

وتذهب إىل أبعد من ذلك من خالل إجراء تحليل تأثري الربامج املجتمعية التي شاركت فيها ورصد وتقييم النتائج وآثار األنشطة البيئية 

الخاصة مببادراتها، مؤكدة أن القطاع الصحي له بصمة كبرية يف مجال الطاقة واملياه و املخلفات. من بني العديد من املبادرات التي 

قامت بها واحدة للحد من استهالك الكهرباء واملياه، والحد من انبعاثات الكربون، وفصل النفايات عند املصدر. املستشفى حائزة 

التوجيهية للمسؤولية االجتامعية، ومعتمدة لدى  للمبادئ  البيئة، وتسرتشد باأليزو 26000  عىل شهادة األيزو 14001 لنظام إدارة 

 LEEDاللجنة املشرتكة الدولية التي تعترب املعيار الذهبي يف مجال الرعاية الصحية العاملية. وتتطلع املجموعة إىل الحصول عىل شهادة

)الريادة يف الطاقة والتصميم البيئي( الثنني من مستشفياتها. كام أنها عضو يف “منتدى WINvest” اإلستثامر يف توظيف النساء مع 

مؤسسة التمويل الدولية)IFC(، وعضوا مؤسسا يف “SheWorks” هي تعمل، وهي رشاكة عاملية أطلقها البنك الدويل.

 مستشفى زليخة
دولة االمارات العربية املتحدة 

الوصيف الثانيالوصيـف االول

رشكة إنرتسيف الدولية
دولة اإلمارات العربية املتحدة

إنرتسيف الدولية رشكة رائدة يف خدمات الدعم والبناء. يقع مقر الرشكة الرئييس يف اململكة املتحدة، وتقدم الرشكة املشورة والتصميم 

والبناء واملعدات وإدارة املرافق والخدمات العامة يف الخطوط األمامية. خدمات الرشكة تتعلق مبجموعة من القطاعات يف الرشق 

األوسط مثل النفط والغاز والضيافة والرتفيه، والتجزئة، والنقل والبنية التحتية. الغرض األسايس للرشكة يتمثل بإعادة تحديد مستقبل 

الناس واألماكن واالستدامة، حيث تعرتف باملسؤولية املشرتكة وتضعها عىل جدول أعاملها وتشكل بندا دامئا كجزء من جدول اعامل 

اجتامعات مجلس إدارة املجموعة. وضعت املجموعة خطة إستدامتها قبل بضع سنوات لدفع السياسات واالسرتاتيجيات واألنشطة 

واملبادرات التي كانت أداة محورية يف تحقيق تقدم كبري. تتمحور حول 48 نقطة، و 15 هدفا و 5 نتائج. وتعمل املجموعة عىل 

استخدام 4 أنواع من األساسيات للوصول إىل النتائج االجتامعية والبيئية، واملعرفية واملالية املرجوة.

االستدامة لدى املجموعة داخلية وخارجية. داخليا، وضعت قدرا كبريا من الرتكيز عىل تعزيز القدرات لتحقيق االستدامة للقوى 

العاملة وسلسلة التوريد، للحد من استخدام املياه، واستهالك الوقود وتحسني كفاءة استخدام الطاقة. وكانت قد كشفت تفصيال 

عن سياسة حقوق اإلنسان، وتحتوي عىل عدد من سياسات الحقوق العاملية ذات الصلة جنبا إىل جنب مع األهداف قصرية األجل 

ثابتة  معايري  الرشكات وضامن  مع  املامرسات  أفضل  تبادل  جانب  إىل  االستدامة  منتدى  املجموعة  ترأس  خارجيا،  األجل.  وطويلة 

مشرتكة، وتشارك يف املنتديات وتنضم ملبادرات االستدامة. كام تعمل أيضا بشكل وثيق مع عدد من املنظامت غري الحكومية يف 

دعم مختلف القضايا. أحد أبرز إنجازاتها العام املايض تحقيق 1448 يوماً تطوعياً للعاملني يف جميع أنحاء املنطقة. تم تعيني الفريق 

إنجاز آخر جدير باملالحظة هو تركيب وحدات Bionest )نظم  التوجيهي من موظفي مؤسسة الرشق األوسط لخدمة املجتمع. 

معالجة مياه الرصف الصحي( التي تعالج املياه وتحد من الطلب عىل املياه. وتشمل التدابري األخرى توفري مواقع الطاقة األكرث كفاءة 

واالبتكارات مثل اإلضاءة بالطاقة الشمسية ومركبات أكرث كفاءة. 

االجتماعية  المسؤولية  أن  نعتقد  زليخة،  نحن في مستشفى 
ليست نشاط ممكن إنجازه ولكنها واجب مستمر تجاه المجتمع 
المسؤولية  نحو  الكبير  التزام  لدينا  فيه.  ونعمل  نعيش  الذي 
أفراده  بكافة  المجتمع  على  بالنفع  لتعود  عملنا  أداء  خالل 
صريحة  الرؤية  واضحة،  مهمة  وضعنا  لقد  بأخرى.  أو  بطريقة 
وحددنا القيم من أجل االستدامة. نتواصل بانتظام مع الجهات 
المعنية الداخلية والخارجية من خالل عقد االجتماعات واالعالنات 
نقوم  نحن  وغيرها.  االجتماعية  االعالم  وسائل  وعبر  يدية،  البر
بعقد أنشطة تتعلق بالبيئة المختلفة للحد من انبعاثات غاز ثاني 
تثقيفية واسعة  دورات  نجري  باستمرار  ونحن  الكربون.  اكسيد 
انبعاثات  من  الحد  كيفية  على  والخارجية  الداخلية  لمساهمينا 

الكربون في مكاتبهم ومنازلهم.

- السيدة زنوبيا شمس - الرئيس المشارك 

رؤيتنا  على  مبنية  االستدامة  نحو  نهجنا  أسس  لنا  بالنسبة 
نابعة  وأماكنهم  الناس  مستقبل  تعريف  إعادة  وهي   –
مستدامة  نتائج  خمس  تقديم   إلى  تهدف  والتي  قيمنا  من 
وهي: األماكن التي تفيد الناس، والخدمات العامة التي تخدم 
الفرص،  من  يد  والمز المهارات،  من  يد  والمز العامة،  المصلحة 
أهدافنا  ننظم  نحن  المستدام.  والنمو  اإليجابي  البيئي  واألثر 
ير عن أدائنا اعتمادا على أربع أوجه إساسية وهي:  ونقدم تقر
أهداف  ولتحقيق  والمالية  والمعرفة  والبيئية  االجتماعية 
طموحة لتحقيق في كل من هذه المجاالت، والتي يسعدني 
 
ً
أن أقول أن أعمالنا في المنطقة حققت تقدما كبيرا وملحوظا

مقارنة مع الماضي عام.

- جورج فرانكس - العضو المنتدب

ية الكبيرة   ية الكبيرة  فئة األعمال التجار فئة األعمال التجار
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 فئة األعامل
التجارية

 املتوسطة

رشكة إيه يب يب 
دولة قطر

رشكة إيه يب يب قطر هي رشكة رائدة يف مجال تكنولوجيا الطاقة، وتقدم خدمات االمتتة والصناعة والنقل والبنية التحتية للعمالء 

وتساعدهم عىل خفض تأثريهم عىل البيئة. وتعمل من خالل سلسلة قيمة للطاقة املتجددة، عرب توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. 

التي تعترب جزء ال يتجزأ يف منتجاتها وخدماتها وعالقاتها. رؤية الرشكة “الطاقة  املبادئ األساسية للرشكة يف االستدامة،  وتنعكس 

واإلنتاجية ألجل عامل أفضل” حيث تدعم املنتجات واألنظمة والخدمات التي تساعد عىل الحد من استخدام الطاقة وخفض األثر 

البيئي. يتمثل هدف الرشكة بتحسني أداء محفظة الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بنسبة ٪20 بحلول عام 2020، فضالً عن 

ذلك مساعدة وحث العمالء عىل خفض انتاجهم من غاز ثاين أكسيد الكربون. يتم دفع أجندة االستدامة من األعىل ويتم رصد التقدم 

بشكل وثيق عىل املستوى القطري لضامن عدم وجود تأثري سلبي كبري عىل مكان العمل، والسوق والبيئة واملجتمع. ويتم تحديد 

املخاطر واسعة النطاق من أجل تحديد مجاالت االهتامم املحتملة ووضع تدابري التخفيف املالمئة. وتشجع الرشكة عىل موضوع “ال 

تنظر يف االتجاه اآلخر” بني أصحاب املصلحة للوقاية والحامية من التهديدات املتعلقة بالسالمة واألمن.

الركائز الرئيسية األربعة املهمة للرشكة هي: 1( تحسني األداء: حيث تساعد الرشكة العمالء عىل تحسني األداء التشغييل، واملوثوقية 

وشبكة اإلنتاجية مع توفري الطاقة وخفض األثر البيئي؛ 2( دفع االبتكار: االبتكار والجودة هي الخصائص األساسية ملنتجاتهم، فضالً 

عن النظم وتقديم الخدمات؛ 3( جذب املواهب: الرشكة ملتزمة بجذب واستبقاء األشخاص املتفانني واملهرة وتقديم بيئة العمل 

العمل هي يف صميم عروضهم  البيئي وأخالقيات  األثر  االستدامة وخفض  الترصف مبسؤولية:   )4 و  للموظفني.  والجاذبة  العاملية 

للسوق والعمليات الداخلية للرشكة، عىل الرغم من اتباع السياسات املركزية من املؤسسة األم تخضع الوحدات املحلية للمراجعة 

السنوية للتأكد من أن املخاطر البيئية واالجتامعية واملساءلة االدارية قد عولجت عىل نحو سليم وتم إعتامد تدابري التخفيف. وفقا 

لرشكة إيه يب يب قطر، فإن شعارهم هو املساهمة يف فصل بني النمو وبني األثر البيئي. 

المستدامة هي أساس  التنمية  إيه بي بي قطر  تعتير شركة 
البيئية، المحافظة على  يادة  النجاح االقتصادي والر التوازن بين 
البيئة والتقدم االجتماعي لفائدة لجميع األطراف المعنية بما 
من  جزء  هي  االستدامة  الحكومية.  المؤسسات  ذلك  في 
ية.  اعتبارات االستدامة  استراتيجية الشركة ونجاح اعمالها التجار
التي نقوم بها في شركة إيه بي بي قطر تغطي سياسات 
المتطلبات  مع  تتوافق  التي  وعالميا  محليا  للمنتجات  يد  التور
كيف  هو  لعمالئنا،  نقدم  ما  والبيئية،  والتنظيمية  القانونية 
نشرك الموردون، كيف نقيم المخاطر والفرص، وكيف نتصرف 
لضمان  نسعى  حين  في  فيها،  نعمل  التي  المجتمعات  في 
صحة وسالمة وأمن موظفينا والمقاولين وغيرهم من الضرر 

من أنشطتنا المتعددة.

يري - العضو المنتدب لشركة إيه بي بي قطر - مصطفى الجز

الفــــــــــــائز )مكرر(
ية المتوسطة فئة األعمال التجار
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فندق هوليداي إن الربشاء جزء من أكرب سلسلة فنادق يف العامل ، ويعترب العقار الرئييس للهوليداي إن يف دولة اإلمارات العربية 

بقلب. هذه الروح تدعم عملياتها وتدفعها لتصبح عمل تجاري مسؤول  املتحدة. وتعترب فندق هوليداي إن الربشاء نفسها فندقاً 

اجتامعيا. كرست نفسها لوضع رفاهية البيئة واملجتمعات املحلية يف صميم أنشطتها، حيث ال يعني اعتبارها مرشوعاً تجارياً ناجحاً 

مامل يكتمل بوجود أثر إيجايب لعملياتها. بدا هذا التفاين واضحا يف السنوات املاضية عندما اتخذت خطوات ملموسة لتصبح رائدة 

االستدامة يف صناعتها. وقد رسم الفندق  “10 أعوام ألولويات االستدامة حول القضايا االجتامعية والبيئية والحوكمه”، حيث أكدت 

بشكل كبري عىل أهمية خلق قيمة مجتمعية إيجابية مضافة والتقليل من تأثريها عىل البيئة. 

هناك ثالث مناطق داخل استدامة الفندق، وهي املسؤولية البيئية - “اإلرشاك األخرض”، املسؤولية االجتامعية - “حملة هوليداي إن 

ديب يحبك”، واملسؤولية تجاه شعبنا - “الطريق من الحياة @ HIAB”، واإلنجاز باتجاه تحقيق  هذه األهداف يكون من خالل اللجان 

التوجيهية ومجموعات تقدم تقارير إىل املجلس التنفيذي للمسؤولية االجتامعية. هذا النهج املنظم يساعد عىل تحديد ومعالجة 

ومراقبة املخاطر البيئية واالجتامعية وتوفري الفرص لرجال األعامل. وقد تم دمج ثالثة أنواع من املسؤوليات يف طريقة تنظيم العمل 

اليومي يف الفندق، وأدت إىل إستنباط هوية ثقافية غرست من خالل شعور التعاطف مع أصحاب املصلحة من جميع األنواع. كام 

وضعت مبادرات لتحسني حالة من هم أقل حظا. وقد وجهت املبادرات البيئية يف الحفاظ عىل الشخصية الخرضاء. بعض األمثلة 

عىل ذلك: ضاغطة النفايات: التقليل من النفايات الغذائية، تفادى وصولها اىل مكبات النفايات ، “حفظ الطاقة” التدريب عىل كيفية 

إستهالك الكهرباء واملياه فضالً عن عدد من التعاقدات عىل املستويات املحلية والدولية مع الدول املوقعة عىل امليثاق العاملي لألمم 

املتحدة. وبرصف النظر عن إصدار تقرير االستدامة، تعمل فندق هوليداي إن الربشاء عىل إنتاج تقارير أولية، تعد أداة للتقارير 

السنوية للميثاق العاملي.

)HIAB( فندق هوليداي إن الربشاء
دولة االمارات العربية املتحدة

رشكة الجزيرة الدولية

لخدمات الضيافة
دولة االمارات العربية املتحدة

تقدم رشكة الجزيرة الدولية لخدمات الضيافة )JIC( خدمات الطعام، والتدبري املنزيل والغسيل للقطاعات املتخصصة يف حقول النفط 

واملواقع النائية، ومعسكرات العمل يف منطقة الرشق األوسط. وقد اعتمدت الرشكة منهجية سبريز )SPEARS( املخصصة إلدارة 

الرئيسية  التزامات االستدامة، والتي يتم عىل أساسها تطوير األهداف والغايات واملوارد والعمليات والرشاكات. وتشمل املكونات 

للرتكيز عىل االستدامة و االبتكار واإلبداع والرشاكات. شعار الرشكة هو “السعي نحو الكامل، لحصاد التميز” و هي فلسفة توجيهية 

توجه الرشكة إىل آفاق من التميز والكامل.

وضعت الرشكة مرشوعاً يسمى “كوكبنا - مسؤوليتنا”، والذي يقوم عىل تثقيف ومتكني وتفويض وإرشاك أصحاب املصلحة. وقد أدى 

عملها يف هذا املرشوع إىل وصفها بأنها رائدة يف هذه الصناعة إىل جانب وضع معيار صناعي يدعم أفضل املامرسات املعرتف بها 

دوليا. وقد حققت بعض املبادرات املتخذة نتائج رائعة من حيث الحد من النفايات، وتوفري املياه وتقليل انبعاثات غاز ثاين أكسيد 

الكربون. كرشكة خدمات طعام فإنها تعي جيدا اآلثار البيئية، وخاصة يف مجال النفايات الغذائية، ومن هنا عملت عىل تخفيض 

فضالت الطعام، والنفايات العامة والحد من انبعاثات الكربون وغازات االحتباس الحراري األخرى، ومن استخدام املياه وزيت الطهي. 

من خالل تبسيط عمليات الرشاء واإلنتاج، اكتسبت املزيد من الكفاءة. إعادة التدوير يعترب النشاط املفضل، ال سيام إعادة تدوير 

البالستيك. وقد حققت الرشكة نتائج رائعة من حيث رضا املوظفني والعمالء، وقد وضعت قدرا كبريا من الرتكيز االسرتاتيجي لبناء 

رشاكات طويلة املدى، وقد تم التعاون مع املنظامت غري الحكومية املعروفة يف املنطقة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

الوصيـف االول

بالقيم  تلتزم  الضيافة  لخدمات  الدولية  يرة  الجز مواقع  جميع 
أن  علينا  يجب  بأنه  نؤمن  الننا  للشركة.  األساسية  والمبادئ 
تنظيمي  إطار  وضمن  التميز  ملتزمة  استراتيجية  مع  نلتزم 
واضح ومتميز للوصول الى تحقيق االستدامة المرجوة. هذه 
الثقافة الموجودة في الشركة تقودنا إلى أن نكون مواطنين 
ممارساتنا  كافة  في  لالبتكار  السعي  اجتماعيا.  مسؤولين 
يقودنا إلى إيجاد أفضل الممارسات من أجل التميز المؤسسي 
واالستدامة، والمعترف بها والتي توجت كأفضل الممارسات 
الدولية لمدة سنتين متتاليتين. حماسنا للمشاركة والتعلم هو 

عملية ال تنتهي أبدا.

روبي  ثومي، 
يرة الدولية لخدمات الضيافة العضو المنتدب - الجز

االستدامة هي في الواقع رحلة طويلة. بدأت مع المبادرات 
بها  نفتخر  إلى عملية منظمة  اآلن  الخيرية وتحولت  المخصصة 
الموظفين  من  المتزايد  االلتزام  من  وانطالقا  أعمالنا.  لقيادة 
مبدأ  أشاهد  فأنني  المصلحة  أصحاب  من  وغيرهم  والضيوف 
ية. نحن فخورون  االستدامة كقوة دافعة في كل عملية تجار
ثقافة  إلدماج  شمولية  ونظرة  استراتيجي  نهج  نمتلك  بأننا 
التحول  هذا  و  البرشاء.  إن  هوليداي  فندق  في  االستدامة 
التطور  ولمس  يادة  والر للتقدم  الجيد  التمكين  بإعطاء  ساعد 
لما يتم تحقيقه، وفي كل يوم أجدد التزامي لجعل االستدامة 

المحرك إليجاد مستقبل أفضل.

- روكسانا جعفر - الرئيس التنفيذي

الفــــــــــــائز )مكرر(
ية المتوسطة فئة األعمال التجار ية المتوسطة فئة األعمال التجار
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 فئة األعامل
التجارية
الصغرية

الوصيف الثاني

الرشكة الكويتية العاملية للبرتول )KPI( رشكة فرعية تابعة ملؤسسة البرتول الكويتية الدولية، التي تعد واحدة من أكرب عرش رشكات 

للطاقة يف العامل، متخصصة يف تكرير وتسويق الوقود ومواد التشحيم وغريها من املشتقات النفطية املختلفة عامليا. مقرها الرئييس يف 

الكويت، وهي متعددة الجنسيات ويف حالة تأهب كاملة لظروف السوق املتغرية عامليا وأصحاب املصلحة والحقائق التي تنشأ عن 

ذلك. لذلك إعتمدت جهوداً كبرية لتصبح أعاملها التجارية مستدامة ما ميكنها من أن تصبح العبا رئيسا يف السوق العاملية من خالل 

تحقيق منو مستدام ومستمر، ما حذا بها إىل القيام بتغيريات تكتونية يف الطريقة التي تدير بها العمل للوفاء مبتطلبات االستدامة.

وقد أدى ذلك إىل تغيري يف العقلية والتحرك نحو منوذج عمل أكرث استدامة. وتظهر التزامات االستدامة بشكل واضح يف منتجات 

وخدمات الرشكة املبتكرة والحلول القبولة التي توفرها. الرتكيز الشديد عىل احتياجات أصحاب املصلحة ومطالبهم يكمن يف قلب 

استدامة الرشكة. هناك إدارة متخصصة إلرشاك أصحاب املصلحة يف املشاورات واملدخالت يف األعامل يوما بعد يوم. وتضمن الرتكيز 

عىل القضايا واالهتاممات املحلية اىل جانب أنشطتها مع االتجاهات والتطورات املحلية، والقضايا املادية. كام تبدي الرشكة التزاما 

عميقا مبعايري الصحة والسالمة، والسالمة يف املصانع، واإلرشاف عىل املنتج، واملشاركة املجتمعية والرعاية البيئية. وهي واحدة من 

املوقعني عىل ميثاق الرعاية الرشيدة العاملية وامليثاق العاملي لألمم املتحدة، وعضو الرابطة األوروبية للمصايف البرتولية )EPRA(. يف 

مجال حامية البيئة، تركز الرشكة عىل القضايا التالية - النفايات واملياه والترسبات، والطاقة، واالنبعاثات والنفايات السائلة والنقل 

والتنوع البيولوجي. وقد وضعت اسرتاتيجية للغازات الدفيئة تنطوي عىل خطة عمل ملدة 5 سنوات إلدارة انبعاثات الغازات الدفيئة. 

وقد حصلت عىل صفة أول رشكة نفط وغاز يف منطقة الرشق األوسط تحصل عىل شهادة ISO 22301 الستمرارية األعامل.

الرشكة الكويتية العاملية للبرتول
دولة الكويت

ير االستدامة 2016،  يسعدنا القيام بإطالق النسخة الثانية من تقر
حيث تسعى شركة البترول الكويتية العالمية لتحقيق مفهوم 
غد  إلى  للوصول  وأنشطتها  أعمالها  كافة  في  االستدامة 
. كما إني على ثقة بأن النهج الذي 

ً
أفضل ومستقبل أكثر إشراقا

مشتركة  مضافة  قيمة  يخلق  االستدامة  في  الشركة  تتبعه 
ير االستدامة يعد من أهم أعمالنا  لجميع عمالئنا الكرام. إن تقر
ويصور الطرق التي نستخدمها من أجل تحقيق النمو من خالل 
هــــذا،  االجتماعية.  والمسؤولية  االستدامة  بمبادئ  االلتزام 
ير كوسيلة إضافية للتواصل والتعامل بأفضل الطرق  ويعمل التقر
والسبل، كما يعمل على إدراج كال من توقعاتهم وتطلعاتهم 
يأتي  والذي  للجميع.  قيمة  يضيف  إطار  في  واهتمامهم 
بمشاريع  مجتمعها  خدمة  في  الشركة  لمسيرة  كثمرة 
وموظفيها  الشركة  إلدارة  بالشكر  ونتوجه  مبتكرة.  ومبادرات 
لمساهمتهم في مساعي الشركة إلنجاز عملياتها على نحو 
أنشطتها وأعمالها على  االستدامة في جميع  أفضل يضمن 

أكمل وجه.

-  بخيت الرشيدي - الرئيس التنفيذي 

ية المتوسطة فئة األعمال التجار
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مؤسسة السالمة عىل طرق يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هي أول بوابة إلكرتونية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تتخصص 

حرصيا يف نرش الوعي حول السالمة عىل الطرق. وقد نشأت من عمق الحاجة للسالمة عىل الطرق نظرا الرتفاع معدل حوادث الطرق 

يف البالد. وهي تعمل عىل االمتثال ألهداف األمم املتحدة والحكومة فيام يتعلق بالسالمة عىل الطرق حسب رؤية اإلمارات 2021.

املؤسسة فكرة فريدة من نوعها، نالت الدعم والتأييد من قبل العديد من املنظامت التي حملت قضية السالمة عىل الطرق كجزء من 

مسؤوليتها اتجاه املجتمع، وعىل الرغم من صغر حجمها إال  أنها حققت فرقا يف املجتمع من خالل نهجها االسرتاتيجي، ومنوذج عمل 

فريد واالنخراط القوي ألصحاب املصلحة. وتعمل عن كثب مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل جعل الطرق يف دولة اإلمارات 

وجهة أكرث أمنا للجميع. وهي مدعومة إخبارياً بشكل جيد من قبل وسائل اإلعالم املحلية والجمهور، فضالً عن بوابة الكرتونية نشطة 

للغاية وحضور قوي عىل وسائل التواصل اإلجتامعي مبا يكفي لدفع االلتزام بني أنصارها. وتتعاون بشكل منتظم مع الوزارات والرشطة 

وسلطات املرور، وتشارك يف املعارض وورش العمل لخلق املزيد من الوعي حول مسؤولية السالمة عىل الطرق لدى مختلف أصحاب 

املصلحة. داخليا، تلتزم املؤسسة بقوة نحو الحفاظ عىل بصمة بيئية ضئيلة جدا من خالل إلغائها املعامالت الورقية واإلعتامد عىل 

العمل االلكرتوين بصورة كاملة، كام أنها توفر النصائح واملعلومات لسائقي السيارات حول كيفية تقليل البصمة البيئية من خالل 

تدابري السالمة عىل الطرق.

 مؤسسة السالمة عىل الطرق
دولة اإلمارات العربية املتحدة

الفــــــــــــائز

مجموعة جامعة أبوظبي للمعرفة
دولة االمارات العربية املتحدة

تقدم مجموعة جامعة أبوظبي للمعرفة االستشارات، والتدريب والتطوير، واملؤمترات، والبحوث واملشورة للعمالء يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا. كام تربطها عالقة رشاكة مع مجموعة من مؤسسات التعليم الدويل واملنظامت االستشارية. عىل الرغم من 

أنها منظمة صغرية نسبيا إال أنها حققت تقدما كبريا يف االستدامة من خالل نهج اسرتاتيجي ومنظم يف غضون فرتة زمنية قصرية. 

املساهمني  من  املصلحة  أصحاب  كافة  مع  وكذلك  املوظفني.  أصغر  إىل  نزوال  العليا  اإلدارة  قبل  من  االستدامة  التزامات  وتدعم 

واملوردون والعمالء والرشكاء جميعم منخرطون جميعا للوفاء بالرؤيا واألهداف املتعلقة باالستدامة.

تساعد مبادرة “نحن نهتم” عىل توليد األفكار، ووضع الخطط وتتبع اآلداء لضامن تحقيق أهداف املسؤولية االجتامعية للمؤسسات. 

االستدامة  دمج  ويتم  االستدامة.  التزامات  تجسيد  يف  بفعالية  يشاركون  املجموعة  موظفي  جميع  أن  أيضا  بالذكر  الجدير  ومن 

ايضا يف  وانضاممهم  واملجتمع،  للعمالء  االستدامة  قضايا  لنرش  كأداة  التعليم  املجموعة  وتستخدم  اليومية.  املجموعة  عمليات  يف 

النشاطات املجتمعية التي تهدف إىل مساعدة املحرومني واملحتاجني، تركز املؤسسة أيضا عىل مسؤولياتها البيئية وتطلق حمالت 

توعوية تستهدف املجتمع، وتركز عىل ترشيد استهالك املياه والطاقة وإعادة التدوير.

الوصيـف االول

نقل  نعمل على  للمعارف  أبوظبي  جامعة  إننا في مجموعة 
المعرفة – سواء أكان ذلك عبر حلول التطوير القيادي، أم إدارة 
المواهب أم االستشارات – لذا فإن تأثيرنا في العالم الخارجي 
أن  يعني  ال  ذلك  أن  غير  للمجتمع.   

ً
إيجابيا  

ً
مكسبا  

ً
دائما ق 

ّ
يحق

المسؤولية  ممارسات  في  بنشاط  تشارك  ال  مؤسستنا 
صميم  في  متضّمنة  المسؤولية  هذه  إن  بل  االجتماعية، 
رسالتنا المؤسسية ورؤيتنا وقيمنا. ويجّسد عملنا بأكمله ذلك 
 نحو التمّيز في كل ما نقوم به والحرص 

ً
كل يوم، ويدفعنا دائما

نتائج مستدامة  على أن يعطي كل مشروع تقوم به شركتنا 
وعالية الفعالية.  

- الدكتور أحمد بدر – الرئيس التنفيذي 

السالمة على طرق نشاطها في عام 2014،  بدأت مؤسسة 
لتحسين  الملحة  للحاجة  الوعي  مستوى  رفع  إلى  هادفة 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  الطرق  على  السالمة 
اإلمارات  رقم 2 في دولة  القاتل  المرور هي  وفيات حوادث 
الشراكة مع  ونحن على منصة شاملة في  المتحدة!  العربية 
بالمسؤولية  المختصين  ين  والمفكر الرواد  الحكومية،  الجهات 
وكافة  المختلفة.  اإلعالم  ووسائل  للشركات  االجتماعية 
المنظمين لحركة المرور. ونحن ممتنون لتلقي الدعم الكبير من 
متكامل  اجتماعي  مشروع  لوضع  المصلحة  وأصحاب  شركائنا 
يجمعنا، ونحن في شراكة مع أكثر من 30 مشجعا للمسؤولية 
المسؤولية  مبادرات  من  للعديد  حافزا  ونحن  المجتمعية، 
معايير  بأعلى  ملتزمون  نحن  نفسه،  الوقت  في  االجتماعية. 
السلوك المهني المستدام واألخالقي ومبادئ المسؤولية 

االجتماعية.

- توماس ايدلمان - الرئيس التنفيذي

ية الصغيرة ية الصغيرةفئة األعمال التجار فئة األعمال التجار
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 فئة
 الخدمات

 املالية

الفــــــــــــائز

البنك املغريب للتجارة الخارجية
اململكة املغربية

واألنشطة  واالستشارات  املال  رأس  أسواق  يف  أسايس  والعب  املغرب  يف  كبرية  تجارية  مؤسسة  الخارجية،  للتجارة  املغريب  البنك 

االستثامرية. وميتلك البنك أكرث من 560 فرعا، من ضمنها 20 مركز تجاري باالضافة اىل الفرع الرئييس. التزام البنك باالستدامة ينبع 

من قناعته بأن القطاع املايل له دور حاسم يف التنمية املستدامة لالقتصاد واملجتمع والكوكب. يستمد البنك إلهامه من مشاركته يف 

امليثاق العاملي لألمم املتحدة، ويهدف اىل مع أهداف التنمية املستدامة. وينظر إىل املسؤولية االجتامعية كأداة لتحويل أعامله وخلق 

تأثري إيجايب وقيمة اجتامعية، ويتبع البنك نهج إدارة منظم مبني عىل مبادئ االيزو 26000 و 14001 وتفعيلهام من خالل نظام 

اإلدارة االجتامعية والبيئية )SEMS(. ويحظى البنك مبوقع رائد لدى املبادرة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة – )UNEP-FI(  يف 

أفريقيا والرشق األوسط يف عام 2000، وعضو مشارك  يف تأسيس البيان الرسمي لألثر اإليجايب، فضالً عن كونه أول بنك يف الرشق 

األوسط يعتمد طوعا مبادئ خط االستواء.

األمية  محو  يف  له  املشهود   Medersat.com برنامج أقلها  وليس  بالثناء،  الجديرة  االستدامة  مبادرات  من  بالعديد  البنك  ويتمتع 

املالية، وتحسني فرص الحصول عىل التعليم والحفاظ عىل البيئة ونرشها من خالل مؤسسة البنك املغريب للتجارة الخارجية. وتهدف 

املبادرات األخرى إىل تعزيز حياة سكان القرى الصحية والرتبية الرياضية، وتزويد الكهرباء ومياه الرشب اىل الريف. ولدى البنك التزام 

طويل األمد مع مبادئ التمويل املستدام وهو راع للمشاريع االجتامعية والبيئية. وتشمل بعض الجهود الجديرة باملالحظة متويل 

 ،MorSEFF مشاريع الطاقة املتجددة - الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعبئة كفاءة الطاقة للرشكات الصغرية واملتوسطة من خالل

وجائزة الريادة األفريقية واستمرارية صندوق SRI، فضالً عن تطبيق إدارة املخاطر البيئية واالجتامعية يف املنزل وأفضل محفظة 

استثامرية إىل جانب مبادئ  خط اإلستواء لإلبالغ، وإطالق االيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة لوضع رسم بياين النبعاثات الكربون 

والتخفيف من آثارها، والتوقيع عىل “مبادئ لتعميم العمل من أجل املناخ داخل املؤسسات املالية”.

المغربي  البنك  الماضية،  الخمس عشرة  السنوات  على مدى 
التمويل  مجال  في  الرائدة  مكانته  عزز  الخارجية  للتجارة 
أساسيا  دورا  يلعب  المالي  القطاع  بأن  نؤمن  نحن  المسؤول، 
في تحقيق األثر المستدام، واإليجابية الشاملة. كشركة رائدة، 
كان البنك أول مؤسسة في المغرب في عام 2016 الموقع 
المبادئ  أن  والواقع  المتحدة.  لألمم  العالمي  الميثاق  على 
العشرة التي تقوم عليها هذه المشاركة الرائدة في مجاالت 
الفساد  ومكافحة  العمل  وقانون  اإلنسان  وحقوق  البيئة 
إنجازاتنا  ساهمت  وقد  المعتادة.  أعمالنا  مع  بالفعل  تتكامل 
لتطور أعمالنا نحو تمويل له تأثير إيجابي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا 

ومناخية على حد سواء.

- عثمان بن جلون - الرئيس التنفيذي 

فئة الخدمات المالية 
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 فئة
خدمات
 الطاقة

اإلمارات  بتزويد ديب ودولة  الرشكة  تقوم  لحكومة ديب.  بالكامل  اململوكة  نفط وغاز  )اينوك( رشكة  الوطنية  اإلمارات  برتول  رشكة 

العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط وأفريقيا وأوروبا بالطاقة. تستند اينوك يف رؤيتها وعملياتها عىل مبادئ االستدامة، وتدعم 

الرشكة االسرتاتيجية املتكاملة للطاقة يف ديب، وذلك بهدف الحد من الطلب عىل الطاقة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 وتحقيق تنويع 

مصادر الطاقة، وتهدف من خالل كل هذه الجهود إىل تعزيز موقع دولة اإلمارات العربية املتحدة كمركز عاملي لالقتصاد األخرض. 

الركائز األربع يف املسؤولية اإلجتامعية الينوك هي املوظفني واملجتمع والبيئة واالقتصاد. وتسعى الرشكة ضمن هذه الركائز إىل تطوير 

مختلف األنشطة واملبادرات لخلق تأثري إيجايب. ومتتلك لجنة مخصصة تضم ممثلني رئيسيني من اإلدارات التي تتواصل مع جميع 

قطاعات األعامل. الرشكة يف طريقها إلطالق أول محطة وقود خرضاء يف منطقة الرشق األوسط. وقد تم تشكيل لجان متخصصة 

لإلرشاف عىل املشاريع البيئية وبخاصة مشاريع كفاءة الطاقة. كدليل عىل التزام اينوك البيئي، قامت بتأسيس سياسة الطاقة وإدارة 

املوارد يف عام 2008، وتصاغ األهداف والغايات عرب وحدات األعامل من خالل الخطط املستمرة لقطاع الطاقة ملدة 5 سنوات. وتجري 

عمليات التدقيق عىل الطاقة بشكل دوري لضامن االمتثال لألهداف والغايات. يتم اتباع املامرسات املستدامة بيئيا يف عمليات الرشاء 

والتخلص مع رصامة يف الحد من اآلثار السلبية. تخضع جميع املشاريع لتقييم األثر االجتامعي والبيئي. كام متر جميع املقرتحات 

واتفاقات الرشاكة أيضا عرب معايري دقيقة من التقييم. وقد وضعت اينوك برنامجاً وطنياً لتطوير املوظفني ولتعزيز مهارات وقدرات 

القوى العاملة املحلية. تدير اينوك برنامجاً سنوياً للشباب ذوي اإلعاقة والشباب املحرومني ينص عىل التدريب املهني بهدف تطوير 

مهارات العمل.

الفــــــــــــائز

 رشكة اينوك
دولة اإلمارات العربية املتحدة

النفط  رائدة في قطاع  نكون شركة  أن  تماشيا مع جهودنا في 
والغاز، تأتي المسؤولية المجتمعية كواحدة من القيم األساسية 
اإلجتماعية  للمسؤولية  التوجيهية  اللجنة  خالل  في شركتنا. ومن 
التابعة للمجموعة، توصلنا اليوم إلى مفهوم شامل للمسؤولية 
مبادرات  وتحسين  تطوير  أهمية  يعكس  وذلك  االجتماعية، 
في  اساسي  بشكٍل  نساهم  اآلن  ونحن  االجتماعية.  المسؤولية 
لبناء  الطاقة   ير  تقر مثل  المعرفي،  التبادل  تشجع  التي  المبادرات 
ير »حالة الطاقة في  مستقبل أخضر الصادر عن »كربون دبي« و تقر
 بالتعاون مع شركائنا 

ً
دولة االمارات العربية المتحدة«. كما قمنا أيضا

في إطالق عدد من المبادرات في مجال المسؤولية اإلجتماعية، 
منها مسابقة  المدارس للخطابة في مجال شؤون البيئة وذلك 
اإلحتفاليات  ضمن  للبيئة  االمارات  عمل  مجموعة  مع  بالتعاون 
في   الليلية  الكائنات  معرض  برعاية  نقوم  كذلك  األرض«،  بـ«يوم 
دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول  بهدف 
يزالمبادرات التعليمية والمساهمة في نشر الوعي  بين أفراد  تعز

المجتمع فيما يتعلق بالشؤون البيئية واإلجتماعية.

- سيف حميد الفالسي - الرئيس التنفيذي 

فئة خدمات الطاقة 
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فئة املؤسسات اإلجتامعية 

 فئة
 الرشاكات
 والتعاون

أطلقت مؤسسة مواصالت االمارات مرشوع توطني وظيفة مرشفات املقاصف املدرسية ودعم الوجبة الغذائية لطلبة املدارس بدعم 

االنسانية  زايد لألعامل  العليا وبدعم من مؤسسة  التقنية  للتعليم وكليات  أبوظبي  ، ومجلس  والتعليم  الرتبية  تنفيذي من وزارة 

كرشيك مايل. ويعترب املرشوع أحد أهم االنجازات النوعية عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والعاملي يف مجال املسؤولية املجتمعية 

حيث تنفرد مواصالت اإلمارات بهذه املبادرة عىل مستوى العامل، والتي تنسجم مع توجهات الحكومة االتحادية واسرتاتيجية املؤسسة 

ورشكائها يف التوطني وإسعاد املجتمع.

حيث ساهم املرشوع يف إسعاد املجتمع املدريس من خالل دعم الوجبات الغذائية للطلبة بتوفري وجبات صحية اسعارها مدعومة 

تقوم املرشفات العامالت يف مواصالت االمارات بتقدميها للطلبة مقابل اسعار رمزية ال تتجاوز ثالثة دراهم لتكون يف متناول جميع 

الطلبة، وعىل الجانب اآلخر فقد وفرت املبادرة فرص وظيفية ألكرث من )2500( مواطنة ومواطن من ذوي التعليم املحدود )القراءة 

والكتابة فقط( عىل مستوى الدولة، وعالجت تحدي تنظيم وإدارة املقاصف املدرسية وضامن مطابقتها ألنظمة السالمة الغذائية، 

االمر الذي انعكس عىل سعادة جميع عنارص املجتمع املدريس. وحقق  املرشوع العوائد املالية املستهدفة وفق الخطة التشغيلية 

للمرشوع، كام حصل املرشوع  عىل عدد من الجوائز املحلية واإلقليمية وشهادات الشكر والتقدير.

مواصالت اإلمارات
دولة االمارات العربية املتحدة 

الفـــــــائز )مكرر( 

االستدامة  وقيم  المجتمعية  المسؤولية  ممارسات  شكلت 
منذ  اإلمارات  مواصالت  في  العمل  ثقافة  من   

ً
يا محور  

ً
جزءا

 
ً
يادي حتى صار جزءا نشأتها، وقد حافظت على ذلك النهج الر
في  وترجمته  المؤسسية،  وتقاليدها  ورؤيتها  رسالتها  من 
مبادراتها  على   

ً
عالوة ة، 

ّ
كاف الالحقة  ية  االستثمار توجهاتها 

العمل  بيئة  في  المؤسسية  والممارسات  والخارجية  الداخلية 
تحتضن  لالبتكار  محفزة  إبداعية  عمل  بيئة  منها   

ً
جاعلة لديها، 

الرفيعة،  الجوائز  من  العديد  فنالت  موظف،   20000 من  أكثر 
آسيا  قارة  في  عمل  بيئة   25 أفضل  من  واحدة  واعُتِبرت 
بأسرها. كل ذلك وضع مواصالت اإلمارات في طليعة الجهات 
لتلبية استحقاقات  الدولة، والساعية  االتحادية في  الحكومية 
المجاالت  في  المستدامة  للتنمية  اإلمارات  واستراتيجيات 

االقتصادية والمجتمعية.

- محمد عبداهلل الجرمان – المدير العام

فئة الشراكات والتعاون 
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رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات هي رشكة رائدة يف مجال البرتوكيامويات يف منطقة الخليج العرىب وهي مرشوع مشرتك بني 

حكومة مملكة البحرين والرشكة السعودية للصناعات االساسية )سابك( - اململكة العربية السعودية و رشكة صناعة البرتوكيامويات 

يف دولة الكويت بهدف صناعة االسمدة و البرتوكيامويات. جيبيك هي احدى االبطال املعرتف بهم يف  جوانب مختلفة من االعامل 

املستدامة ولها سجل حافل يف هذا املجال. اطلقت الرشكة برنامج اجتامعي- بيئي بعنوان “برنامج الرتبية وجيبك للبحث العلمي” 

يف عام 2004. الربنامج مرشوع تعاوين منفذ مع وزارة الرتبية و التعليم  لتقديم البحوث البيئية للشباب يف مملكة البحرين لسنوات 

عديدة. و يهدف الربنامج اىل تعزيز مجموعات البحث و مهارات االبتكار و غرس مفاهيم املسوؤلية البيئية يف الشباب.

يرعى الربنامج كل سنة 20 من البحوث والربامج البحثية ويكرم املراكز الثالثة االوىل. وتشمل فئات الربنامج: مكافحة التلوث والحفاظ 

عىل الطاقة واملياه و إعادة التدوير وإالستخدام، حامية الطبيعة وتعزيز التنمية الزراعية واملساحات الخرضاء، ويسرتشد الربنامج 

مببادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة ويدعو  اىل اتباع نهج شامل لرعاية البيئة. يف السنة الثالثة عرشة من تنفيذه، نجح الربنامج يف 

تحقيق أهداف طويلة املدى للرشكة يف التنمية املستدامة من خالل ارشاك املجتمع املحيل وانخراطه يف تحمل مسؤولياته. 

 رشكة الخليج لصناعة

البرتوكيامويات )جيبك(

 مملكة البحرين 

الوصيـف االول )مكرر(

رشكة دال للسيارات، هي رشكة سيارات رائدة تعمل يف السودان واملوزع الحرصي ملجموعة من العالمات التجارية الدولية للمركبات 

التجارية. تربز الرشكة يف هذا القطاع من خالل إثبات موقف استباقي نحو مسؤولية الرشكات، حيث تؤكد عىل رضورة إقامة رشاكات 

قوية لتحقيق أهداف مسؤوليتها املشرتكة. نهج االستدامة يف الرشكة وااللتزام بها  هو األكرث إثارة لإلعجاب نظرا لصعوبة وتنافسية 

البيئة التي تعمل فيها. وهي جزء من مجموعة دال، واملسؤولية املجتمعية يف رشكة دال هي جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية الرشكة 

وضمن اولويات االدارة العليا الضافة قيمة للمجتمع يف السودان.

الرؤيا من خالل عقد رشاكات قوية ومتداخلة لتحقيق اهداف االستدامة. وكجزء من هذه املسؤولية أطلقت   ويتم ترجمة هذه 

الرشكة حملة السالمة عىل الطرق بعنوان “السالمة أوال” وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين، لتعزيز 

رؤية الحكومة عىل أن السالمة عىل الطرق مسؤولية الجميع وللحد من النسبة العالية لحوادث الطرق والوفيات املرتبطة بها يف 

البالد. عىل الرغم من أن الخطوط العريضة للحملة هي بسيطة ومبارشة، إال أن لها رسالة عالية التأثري تقودها مجموعة متنوعة من 

القنوات مبا يف ذلك وسائل اإلعالم، واختبارات القيادة، ومرسح الشارع وورش العمل. بدأت الحملة مع املوظفني والسائقني والعمالء 

وتوسعت لتشمل عددا كبريا من املدارس يف جميع أنحاء البالد. 

وقد خلق هذا التعاون املثمر نتائج ايجابية يف املجتمع وساهم بنرش رسالة قوية وهي: “السالمة عىل الطرق هي مسؤولية الجميع”. 

كام تدعم رشكة دال للسيارات أنواعاً أخرى من املشاريع املجتمعية مبا يف ذلك برامج التعليم، وبرامج التوعية البيئية واألنشطة 

العامة.

  رشكة دال للسيارات
جمهورية السودان

لمدة  عملياتها  خالل  من  التميز  تقود  موتورز  دال  شركة 
كشركة  شركائنا.  مع  شرعناها  التي  الرحلة  وهي  عاما،   20
الذي  المحرك  الشراكات هي  أن  نؤمن  نحن  نشيطة مجتمعيا، 
التأثير  االجتماعي واالقتصادي والبيئي المتكامل بشكل  يقود 
السودان،  في  السيارات  قطاع  في  رائدة  كشركة  إيجابي. 
يز ثقافة السالمة على الطرق بين القوى  فمن مسؤوليتنا تعز
والمجتمع  والمقاولين  الشركاء  ومع  الشركة  في  العاملة 
خالل  من  االستدامة  بتحقيق  اللتزامنا  أوفياء  سنبقى  ككل. 
ية، وكسب رضى عمالئنا والتعاون مع  دعم نمو األعمال التجار

شركائنا لرحلة أكثر أمانا نحو الرخاء.

- برايان ستيفنسون -  المدير العام

المسؤولية االجتماعية للشركات هي قضية مهمة في كيفية 
الثالث  الركائز  على  الحفاظ  عن  مسؤولة  كشركة  دورنا  جعل 
في  نستثمر  جيبك،  في  نحن  واالقتصاد.  والمجتمع  للكوكب 
خالل مفهوم  من  وكوكبنا.  المنتج  البشرية وسالمة  مواردنا 
المسؤولية االجتماعية للشركات، نحن نريد ضمان أعلى معايير 
التميز والموثوقية، وهذا نقوم به من خالل إشراك موظفينا 
الموهوبين، والعمل بتعاون وثيق مع المؤسسات ذات التفكير 
يشتركون  الذين  المتحدة  لألمم  العالمي  الميثاق  المماثل مثل 
معنا في نفس القيم واألخالق من حيث مسؤولية الشركات 
األساسية. عملنا وتركيزنا لتحقيق  أهداف التنمية المستدامة الــ 
يادة  17  التابعة لألمم المتحدة واضح. ونحن نعترف ونؤمن بأن ر
سيمكننا  والتعاون  واالبتكار  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 

من ضمان مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات وكوكبنا. 

- الدكتور عبدالرحمن جواهري - الرئيس التنفيذي للشركة  

الفـــــــائز )مكرر( 
فئة الشراكات والتعاون  فئة الشراكات والتعاون 
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الوصيف الثانيالفــــــــــــائز

التي تم االعرتاف مبساعيها املستدامة، حيث تعترب االستدامة عنرصا أساسيا من  السائلة  اللوجستية  الخدمات  تريستار هي رشكة 

قيمها، قامنت ترايستار بتضمني السالمة عىل الطرق كمكون غري قابل للتفاوض يف الرشكة. ومع رؤية لهدف صفر حوادث قامت بوضع 

خطة للقضاء عىل جميع الحوادث يف عملياتها الكربى والصغرى. تطمح الرشكة لزيادة التأثري اإليجايب الصايف لنشاطعملها  من خالل 

االستفادة من أفضل املامرسات املستدامة.

تبحث تريستار أيضا يف إمكانية إنشاء مرفق إعادة تدوير اإلطارات واستخدام حلول الطاقة البيئية مثل وقود الغاز الطبيعي املضغوط 

واملركبات الهجينة، وتطبيقات الطاقة الشمسية والوقود الحيوي. ولنقل مفهوم رسالة السالمة املوجهة للمجتمع، أطلقت الرشكة 

مرشوعاً توعويا للسالمة عىل الطرق بعنوان “دعنا نذهب إىل ديارنا بأمان”. 

التجارية. وسعت الرشكة يف وقت الحق الحتضان أطفال  الثقيلة  الرتكيز عىل سائقي املركبات  يف املراحل األوىل من املرشوع كان 

املدارس وأعضاء هيئات التدريس. ويجري املرشوع بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعية امللكية الربيطانية للوقاية من الحوادث 

)روسبا(. وعن طريق الرسائل املطبوعة ووسائل االعالم االلكرتونية تم إيصال املرشوع إىل املجتمع. تريستار لديها خطط مستقبلية 

لتكرار املرشوع يف مناطق جغرافية أخرى.

رشكة تريستار
دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

الوصيف الثانيالوصيـف االول )مكرر(

أورانج تونس واحدة من الرشكات الرائدة يف سوق االتصاالت يف تونس. وهي مرشوع مشرتك بني أورانج SA ورشكة إنفست اململوكة 

للقطاع الخاص. منذ انطالقتها سعت أورانج تونس لتعزيز التنمية الشاملة والعادلة، وجوهر اسرتاتيجيتها ان تكون محرك االبتكار 

واالبداع واملسؤول عن رعاية املجتمع.

وقد التزمت أورانج تونس باملساهمة يف توظيف الخريجني، وتعزيز روح املبادرة وإعادة التوازن االجتامعي واالقتصادي للمنطقة، 

ووضعت االبتكار الرقمي يف قلب اسرتاتيجية املسؤولية االجتامعية للمؤسسة.  إستحدثت الرشكة برنامج للمطورين )برنامج االبتكار 

التوظيف  لتشجيع  كبرية  إمكانية  البالد مع  الخلوي يف  الهاتف  قطاع  تطوير  إىل  يهدف  اسرتاتيجي مستمر  برنامج  اآلن IP( وهو 

والدفع إلنشاء الرشكات الناشئة من خالل التدريب والتحديات والربط الشبيك والتوجيه. من خالل تطوير مركزها، أصبحت اآلن 

رشكة متعددة النظم اإليكولوجية ورشيكاً ألصحاب املصلحة، والرشكات الخاصة واملجتمع املدين. موفرة للمطورين املحتملني منصة 

لتطوير كفاءاتهم.

برنامج االبتكار اآلن IP يرتبط مع الجامعات ومدارس الهندسة، لتأهيل مجموعة من الشباب الخريجني املوهوبني لزيادة فرصهم 

يف النجاح يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وبالنسبة لألعامل، تجعل امللكية الفكرية الشباب يعملون عىل املزيد من املشاريع 

املبتكرة حيث تدعمهم من بدء التفكري إىل التنفيذ، وتقدم الخرباء والدعم املطلوب يف كل مرحلة بهدف زيادة فرص العمل. من 

خالل برنامج االبتكار اآلن IP، أورانج تونس تشجع روح املبادرة وريادة االعامل وتساعد عىل توظيف الشباب من خالل االبتكار 

االلكرتوين والتحول إىل األنظمة اإليكولوجية.

رشكة أورانج تونس
الجمهورية التونس

هو  »العطاء  بأن  تعتمد  فلسفتنا  الشركة  مستوى  على 
األماكن  أكثر  من  بعض  في  الشركة  تعمل  مرتجع«.  مصدر 
من  والنضال  المعاناة  كثب  عن  ونرى  العالم،  في  صعوبة 
الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر. نضع االن األهمية لقضايا 
يسكنه  الذي  العالم  رعاية  اجل  من  وغيرها  االجتماعية  البيئة 
المناخ في  نتيجة قمة  أبنائنا وأحفادنا. كما يمكننا أن نرى من 
باريس التي عقدت أواخر عام 2015 بأن أكثر من 120 دولة اتحدوا 
على  يجب  ولكن هل  الحراري.  االحتباس  ظاهرة  لمكافحة  معا 
شركات  العالمية.  المشكلة  هذه  معالجة  وحدها  الحكومات 
وتوجيه  إدارة  في  مسؤولة  تكون  أن  يجب  الخاص  القطاع 
وبالتالي  والبيئة.  المجتمع  نحو  االيجابي  بالشكل  أعمالها  تأثير 
سنقوم بوضع استراتيجية محايدة للكربون ونحن نستعد لمرحلة 
طويلة األجل لنرتقي إلى اتفاق باريس عن طريق الحد من ظاهرة 
مقولة  هناك  مئوية.  درجة   2 دون  ما  إلى  الحراري  االحتباس 
تقول »أن الشركة الجيدة تصنع المال ولكن الشركة العظيمة 
تهتم بالمجتمع ونحن نود أن تكون شركتنا من كبرى الشركات.

- السيد يوجين ماين، الرئيس التنفيذي 

الثالثة  الرئيسية  الكلمات  والمسؤولية:  والتنمية  التكنولوجيا 
أن نضع  خدمة  أنه من مسؤوليتنا  ألورانج تونس. نحن نعتقد 
التكنولوجيا في قمة التنمية، للمشاركة في التنمية االجتماعية 
االلكترونية في  التكنولوجيا  وتطبيق  تونس،  واالقتصادية في 
خدمة كافة التونسيين. ذلك هو في نهاية المطاف عن جعل 
التكنولوجيا الرقمية مسرع من التقدم للجميع. ونحن مقتنعون 
عامل  مشغل  من  أكثر  نكون  أن  يجب  بأننا  تونس  أورانج  في 

لالتصاالت  فقط، بل مشغل إنساني، مسؤول وراعي.

- ديدير شرفت – المدير العام

فئة الشراكات والتعاون فئة الشراكات والتعاون 
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هي أول مؤسسة متخصصة من نوعها يف اإلمارات تأسست سنة  1979 وتقدم خدمات جليلة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم يف 

مجتمع اإلمارات. متاشيا مع االولويات املحلية بتأهيل املعاقني ليكونوا أشخاص فاعلني يف مجتمعاتهم، حرصت املدينة عىل املبادرة 

فاعلني يف  يكونوا  وأن  أنفسهم   اإلعتامد عىل  ومتكينهم يف  اإلعاقة  ذوي  من  لألشخاص  الخدمات  أفضل  لتقديم  مبرشوع رشاكات 

مجتمعاتهم. املدينة كانت سباقة إىل تدريب وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وكل من تقدم بطلب للحصول عىل عمل يف مهن ثابتة 

ودامئة وتتالءم مع مؤهالتهم وقدراتهم، وهي ايضا أول من طبق مبدأ الدمج الرتبوي وعملت عىل توفري مقوماته وكانت وراء اصدار 

التعليم الجامعي  العامة ووضع قانون يف الدولة يكفل حقوقهم مثل  الرتبية بقبول األطفال املكفوفني يف املدارس  قرار من وزارة 

وقدمت الخربة واملشورة لتأسيس مركز املوارد لذوي اإلعاقة يف جامعة الشارقة. وجميع هذه الشواهد وغريها تدل عىل مرتبة الريادة 

املتضمنة يف رؤيتها ورسالتها وقيمها التي وصلت إليها فعالً وحافظت عليها وطورتها باستمرار.

حرصت املدينة عىل التعديل والتطوير لتصدي التحديات التي تواجهها يف املجال االجتامعي. تم توعية املجتمع للتعامل مع األشخاص 

ذوي اإلعاقة وتطبيق عملية الدمج التي تضمنت اإلتفاقية مع بنك الشارقة والجهات املختصة محليا. يهدف املرشوع إىل إعادة تأهيل 

وتطوير القدرات الحركية والحسية لألطفال املعاقني يف املدارس ودور الحضانة ورياض األطفال من خالل عمليات املسح للكشف عن 

اإلعاقة والتدخل املبكر، وبناء روح الحس املجتمعي من خالل حمالت التوعية والندوات واملحارضات وورش العمل.

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

جليلة  خدمات  المؤسسة  قدمت   1979 سنة  في  تأسيسها  منذ 
انحاء  مختلف  من  إليه  والقادمين  فيه  والمقيمين  اإلمارات  لمجتمع 
يع التي تكفل  العالم العربي ولم تتوقف عن تقديم المبادرات والمشار
المبني على تقديم أرقى  أوسع دعم ومشاركة مجتمعية لعملها 
وأسرهم.    اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  لمنتسبيها  الخدمات  وأفضل 
 ـ ويستمر منذ 

ً
وبالطبع لم يتحقق هذا اإلنجاز ـالمتطور والمتجدد دائما

البدايات المبكرة لعملها سنة 1977 حتى يومنا هذا لوال إرادة التطوير 
عمرها  سنوات  طوال  النجاح  لها  ضمنت  التي  اإلستدامة  وثقافة 
صنوف  مختلف  خاللها  واجهت  عقود  األربعة  شارفت  التي  الطويلة 
التحديات والصعوبات إال أنها تمكنت من االستمرار والثبات ـ ال بل التطور 
المتينة مع مؤسسات  القوية وعالقاتها  ـ بفضل شراكاتها  والتقدم 
المجتمع وقواه الفاعلة، وبفضل تأييد أفراده وتقديرهم لكل األدوار 
من  ذلك  كل  في  مستفيدة  بها،  تقوم  التي  المتقدمة  اإلجتماعية 
والتوجهات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لقضايا  الداعم  االيجابي  المناخ 
سياسات  من  جعلت  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  ية  الحضار
 ال يتجزأ من استراتيجية 

ً
تمكين ودمج ذوي اإلعاقة في المجتمع جزءا

وطنية شاملة، يضاف إليها الدعم المادي والمعنوي الالمحدود الذي 
يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
للمدينة  الفخري  الرئيس  الشارقة  إمارة  حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
للشارقة  ليست  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة  أن  يرى  والذي 
لمنطقة  وليست  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  وليست  وحدها 
الخليج لوحدها وإنما إنطالقة عربية عالمية تقدم الخدمات في جميع 

المجاالت ألصحاب اإلعاقة في أي مكان على هذه البسيطة. 

- الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي – المدير العام

تكريم
خاص
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 إن محتويات هذا الكتاب و جميع املواد املنشورة فيه تعود مبلكيتها إىل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات )ACSRN(، وتتمتع بالحامية مبوجب حقوق النرش و التأليف و حقوق امللكية 

الفكرية، ال يجوز نسخ أو نرش أو تحميل أو تخزين )يف أي وسيط( أو توزيع أو تعديل و تغيري هذا التقرير بشكل كامل أو جزيئ بأي شكل من األشكال وألي غرض مهام كان بدون الحصول عىل إذن خطي 

مسبق من الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلعرتاف باملصدر عند نرشه ،وينبغي أن توجه الطلبات بأي إذن لإلستخدام  إىل admin@arabiacsrnetwork.com  ملزيد من املعلومات 

يرجى زيارة www.arabiacsrnetwork.com جميع الحقوق محفوظة 2016 للشبكة العربية للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات. 

شكر خاص للمشاركني يف الدورة التاسعة

للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات 2016 

Testimonials

دورة أخرى ناجحة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، ونحن سعداء جدا ألطالعكم على المجموعة 
الفائزة في دورة عام 2016. 

هذا العام، تم منح الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للشركات لسبع فئات بدال من التسع فئات المعتادة. حيث 
تم حجب الجائزة لفئتين كقرار جماعي من لجنة التحكيم ومن أمانة الجائزة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أعلى النتائج 
في هاتين الفئتين كانت أقل من الدرجات المحققة في الدورات السابقة مما وجب استبعادها. أما بقية الفئات لم 

تواجه هذا التحدي.

. وتقوم هيئة المحلفين 
ً
من بين الفائزين في دورة عام 2016، هناك عدد ال بأس به من الشركات الفائزة بالجائزة سابقا

بمقارنة دقيقة بين التقديمات من نفس الجهة على مر السنين، ويصادق عليها طبقا للتقدم المحرز الذي يظهر جليا 
يليون، هيئة  في التقديمات. لذا الشركات الكبيرة مثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(، شركة الفطيم كار
كهرباء ومياه دبي، مؤسسة مواصالت اإلمارات، شركة إيه بي بي قطر، البنك المغربي للتجارة الخارجية، مؤسسة 
السالمة على الطرق- جميعها أظهرت تحسن وملحوظ  في األداء نحو االستدامة. هؤالء هم ابطال االستدامة 
بال منازع الذين ال يركنون على انجازاتهم ولكن يستمرون في تطوير الممارسات الجيدة، ومقارنتها مع أفضل المعايير 

العالمية المتاحة. 

والتطورات  باالتجاهات  الوعي  التطبيقات هو  كبير من  للعيان في عدد  والواضحة  الملموسة  العناصر  واحدة من 
االقتصادية الكلية واإلدراك بضرورة وضع النهج األنسب لالستجابة للتغيرات المتالحقة. تعترف العديد من الشركات 
أن احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة تغيرت على مر السنين. هذه الشركات تعتمد على إشراك أصحاب المصلحة 
التي هي أكثر موثوقة  الناتجة في تشكيل وصياغة السياسات والعمليات واألنشطة  بما يتفق مع ردود الفعل 
ثقافة  في  التحول  تسهل  كأداة  المصلحة  أصحاب  مشاركة  ويرون  معين.  وقت  في  السائدة  للظروف  ومالئمة 

المؤسسة، على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

ية لعملياتها للتعرف على قضايا االستدامة األكثر أهمية  وقد اتبعت العديد من الشركات طريق تحديد األهمية الجوهر
ير االستدامة لتبادل المعلومات والبيانات حول كيفية وضع  ألعمالهم. كنتيجة طبيعية، اعتمدت هذه الشركات تقار
 GRI ير تتوافق مع المبادئ التوجيهية ية لضمان استدامتها. جزء كبير من هذه التقار وتحديد ومعالجة القضايا الجوهر
 تعتمد أكثر على ادارة المخاطر واالدارة 

ً
ير العالمية. كانت الشركات سابقا أو مستوحاة من إطار مبادرة اعداد التقار

الحكيمة كوسيلة لتصبح أكثر استدامة.

الشركات اليوم هي أكثر ميال نحو االبتكار والتعاون باعتبارها مقاييس لالستدامة والقيادة. هذه السنة أيضا استقبلنا 
عدد كبير من التطبيقات في فئة الشراكات والتعاون التي تثبت مرة أخرى أن هذا هو العنصر المشترك من المسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات في هذه المنطقة.أصبحت المؤسسات أكثر وعيا ودراية بمعنى الشراكة الحقيقية بدال من 
العمل الخيري بمفهومه البسيط. هذا يشير إلى نهج أكثر تطورا لالستثمار  المجتمعي الذي يحمل الكثير من الوعد 

في عصر الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدورة التاسعة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات تعكس بعض االتجاهات الناشئة المثيرة لالهتمام 
التحول في طريق مباشرة موضوع  باتجاه  أنها ستشير  والمؤمل  االجتماعية واالستدامة.  المسؤولية  أطر  ضمن 

االستدامة من قبل الشركات في المنطقة العربية

الخاتمة
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الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
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هاتف 3448120 9714+  فاكس 3448677 9714+  
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، بدعم من
ً
هذا الحدث محايد كربونيا

تنــــــــظيم

الشريك البيئي الداعمون ا�ستراتجيون

الشركاء ا�ع�ميين وموزعي اخبار 
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