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تم دعوة شركتنا ،شركة دي أن في – جي إل لتعمل بشكل مستقل لمراجعة النهج المتبع لدى الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات لتحديد درجات و عالمات كل مؤسسة 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 العالمـات 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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مــقدمة
من أقوال نجم رياضي بارز« :عندما تسعى نحو هدف بخطوات
واثقة ،فسوف تصل لغايتك و مصيرك» و هذا ما يحرك العديد
من الشركات و المؤسسات للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم
ليوثقهم التاريخ كمؤسسات خططت لمستقبلها و ذات بصمة
واضحة في المحافظة على البيئة و المجتمع.
بحثت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على
مدار اإلحدى عشر سنة المنصرمة على الشركات و المؤسسات
التي تخطو خطوات واثقة تجاه تكثيف جهودها و التزامها
بالتنمية المجتمعية حتى تكرم جهودهم السامية و تشجعهم
على المزيد من النجاح و التقدم.

كــُـتيب
الفــائز ن
و

و لقد شهدت الشبكة العربية العديد من المؤسسات و الشركات
التي تبنت نهج االستدامة و معايير المسؤولية اإلجتماعية
في نطاق عملها و مسؤولياتها تجاه المجتمعات التي تعمل
فيها ،حيث كانت الشبكة شاهد عيان للكثير من المؤسسات
و الشركات التي حولت من أهداف و استراتجيات و سياسات
عملها لتواكب معايير االستدامة .و نحن فخورين بهذا التقدم
الذي أصبح واقعاً بفضل الجائزة التي تبني من مخزون المعرفة
لمشاركته مع الجهات المشاركة حتى تستطيع تطبيق معايير
االستدامة ضمن نطاق عملها أياً كان.
أثبتت الدورة المعقودة في  2018مدى ترسيخ مبدأ االستدامة و
المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات و الشركات العاملة في
المنطقة العربية ،حيث حرصت الجهات المشاركة على تطبيق
المبدأ من مفهوم سعادة غرو هارلم برنتالند و الذي ينص على
تحقيق التنمية دون تهديد الموارد و البيئة المحيطة لألجيال
المستقبلية.
فبدال ً من سعي الشركات و المؤسسات لزيادة الربح المالي
فحسب ،أصبحت هذه الجهات تهتم بشكل أكبر على مواكبة
الجهود العالمية في مجال االستدامة لتحسين المجتمع
بأكمله.
حبيبة المرعشي
الرئيس و المدير التنفيذي
الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسساتة
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فئة قطاع اإلنشاءات

يعتبر أحد المعالم المهمة للدورة ال 11من الجائزة هو تطوير برنامج متكامل للجائزة وإدخال بوابة جديدة
على اإلنترنت لتلبية المتطلبات النهائية للتسجيل و التطبيق و القبول و الفصل .و قد ثبت هذا البرنامج
المتكامل فاعليته للمتقدمين و لجنة التحكيم و أمانة الجائزة .و قد ساعدت هذه الخطوة في تعزيز جهود
الشبكة للتخفيف من البصمة الكربونية للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .كما ان حفل
التكريم يتم تنظيمه ليكون حدثاً محايداً للكربون حيث يتم تعويض االنبعاثات الناتجة عن السفر و النقل
بمساعدة احد الشركاء الدوليين.

فئة قطاع الضيافة

يعتبر حفل التكريم من أهم المراحل في المسابقة ،حيث يتم اإلعالن عن الجهات الفائزة كما يتم تقديم
تقارير مفصلة لكل مؤسسة مشاركة تتضمن تغذية راجعة من لجنة التحكيم تحلل الجهود المبذولة
من قبل الجهات مما يمنحهم فرصة أكبر لتحسين ممارساتهم المستدامة و توسيعها على نطاق أكبر.
هذه الميزة تجعل الجائزة من األدوات المهمة التي تتيح للشركات و المؤسسات فرصة لبناء قاعدة متينة
تستند على االستدامة في االستراتيجيات و األهداف و السياسات و مؤشرات اإلنجاز .و يحظى الحفل بحضور
العديد من القادة و الخبراء في مجال المسؤولية اإلجتماعية و االستدامة من القطاع الحكومي و الخاص و
األكاديمي و المجتمع المدني على المستوى الوطني واالقليمي والعالمي.

األعمال الجديدة

شهدت فئات الجائزة تطوراً كبيراً من الدورات األولى و التي كانت تقسم المشاركين لثالث فئات فقط ،و
اليوم أصبحت تقسم الشركات و المؤسسات تحت  12فئة و كذلك حسب قطاعها .و قد كان هذا التطور
دليال ً على التزام الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بأعلى المعايير العالمية و مواكبة
التطور العالمي في هذا المجال .كما منحت فرصة لتوفير نقاط إضافية للشركات و المؤسسات و ذلك من
خالل تقديم تقاريرها المتعلقة باالستدامة و المبنية حسب المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد
التقارير( )GRIو هي من أهم اإلضافات التي تعنى بزيادة الشفافية في التقارير المقدمة.

فئة المؤسسة االجتماعية

تتم مراجعة و تحليل هيكل الجائزة و المعايير و الفئات و األسئلة من قبل أمانة الجائزة مع الوضع بعين
االعتبار رأي لجنة التحكيم المرموقة و المعايير الدولية المستندة عليها الجائزة .االستبيان بشكله الحالي
هو محصلة التحليل المستمر و الدراسة و الذي يستند على التطور المستمر و مدى مواكبته للتطورات
العالمية .و لهذا فمن شروط الجائزة توثيق الجهود من قبل المؤسسات و الشركات من خالل توفير أجوبة
دقيقة على األسئلة في االستبيان و دعمها بالدالئل الثبوتية وكذلك ارسال مقاطع فيديو و صور و اقتباس
من اإلدارة العليا في المؤسسة أو الشركة و أدلة أخرى حسب ما هو مطلوب.
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فئة قطاع الرعاية الصحية

تعتبر الجائزة المقدمة من الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات من أهم الجوائز في مجال
المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و االستدامة في العالم .فهي تستمد شروط الحصول عليها من معايير
عالمية من منظمات مرموقة كالمعايير العشر للميثاق العالمي لألمم المتحدة و المبادئ التوجيهية
للمبادرة العالمية إلعداد التقارير و نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة و التميز مما حفز الشركات و
المؤسسات المشاركة في المنطقة العربية على التقيد بالمعايير و القوانين الدولية في هذا المجال.
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فئة الشراكات و التعاون

كشف استبيان أجرته الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في عام  2006أهمية تكريم جهود
المؤسسات المشاركة في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات و االستدامة في العالم العربي و الذي من
شأنه المساعدة على جمع المعلومات و فهم مدى التزام و حجم الجهود المبذولة من جهة المؤسسات
المشاركة .كانت محصلة االستبيان كفيلة بأن تحفز الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
على إطالق منصة لتكريم الشركات و المؤسسات من خالل فعاليات الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و التي القت تشجيعاً كبيراً من قبل مجتمع االعمال العربي و الدولي على حد سواء ،حيث تم
دعم الدورات من قبل منظمات عالمية كالميثاق العالمي لألمم المتحدة و برنامج األمم المتحدة للبيئة
و جامعة الدول العربية .تتميز هذه الجوائز بكونها األولى من نوعها للحصول على هذا النوع من الدعم في
المجاالت التي تعني بها ،و كانت الدورة األولى للجائزة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ولي عهد إمارة دبي ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي.
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تحليل المؤشرات للجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات لعام 2018

القطاعات
•صهر األلمينوم
•صناعة السيارات
•الطيران
•المواد الكيميائية والبتروكيماويات
•االنشاءات والمواد
•اإلستشارية
•التعليم
•الطاقة
•التجارة
•الخدمات البيئية
•إدارة المرافق
•الخدمات الماليةو البنكية
•الطعام والمشروبات
•القطاع الحكومي
•الرعاية الصحية
•الضيافة
•الخدمات اللوجستية والمخازن
•االستشارات القانونية
•الصناعات التحويلية
•وسائل اإلتصال و اإلعالم
•المؤسسات الغير حكومية و الغير ربحية
•النفط و الغاز
•العقارات

•توظيف
•التجزئة
•المؤسسة االجتماعية
•تكنولوجيا
•االتصاالت
•التدريب و التطوير
•عالقات عامة واتصال
•وسائل النقل
•السفر و السياحة
•الزراعة
•خدمات األعمال
•تأمين
•الخدمات المساندة
•التعدين
•صناعة إعادة التدوير
•المنتجات الصناعية والخدمات

31
2017

القطاعات

39
2018

القطاعات

مقارنة بالنسبة 2018-2017

الدول المشاركة
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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جمهوريية مصر العربية
مملكة البحرين

المملكة األردنية الهاشمية

المملكة المغربية

المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
دولة الكويت

سلطنة عمان

دولة االمارات العربية المتحدة
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كانت الدورة ال 11للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات جديرة باالهتمام لكونها
تضم غالبية الالعبين الرئيسيين من مختلف القطاعات في المنطقة العربية ،للمشاركة بهدف
الفوز بالجائزة ذات الشعبية الكبيرة .على مر السنين أصبحت معايير التقديم للجائزة أكثر صرامة
و تميزاً ،و ذلك تماشيا مع تنامي نضج مفاهيم المسؤولية االجتماعية و ممارسات االستدامة في
المنطقة.
في عام  ،2018تم استالم  110مشاركة من المؤسسات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة ،و التي
مختلفا من  9دول عربية في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا .و ما تم
قطاعا
تمثل 39
ً
ً
ً
ً
ً
وصوله فعال الى اعضاء لجنة التحكيم هي  65طلبا ،و تم تحديد  29فائزا بناءا على إجاباتهم و
مباشرة من مواقع الشركات على
األدلة الثبوتية و المواد الداعمة األخرى التي تم الحصول عليها
ً
االنترنت أو مصدرها عبر القنوات المتاحة بشكل عام.
شهد عام  2018أكبر عدد من الفائزين منذ إطالق الجوائز في عام  ،2008و هو ما يدل على التطبيقات
العالية للمسؤولية االجتماعية و ممارسات االستدامة بين قطاع الشركات في المنطقة .و من
بين الفئات ال 12التي تضمنتها هذه الدورة ،تم تقديم أكبر عدد من المشاركات في فئة الشراكات
و التعاون بواقع  46مشاركة .أما بقية المشاركات فتوزعت على بقية فئات الجائزة المتمثلة بفئة
االعمال التجارية الكبيرة و فئة االعمال التجارية المتوسطة و فئة االعمال التجارية الصغيرة و
فئة المؤسسات الحكومية و فئة المؤسسات االجتماعية و فئة قطاع الطاقة و فئة الخدمات
المالية و فئة قطاع الضيافة و فئة قطاع اإلنشاءات و فئة الرعاية الصحية التي هي أحدث فئة
تم إضافتها خالل الدورة الحالية .اما بما يتعلق بالتقديمات والمشاركات فقد إستحوذت دولة
اإلمارات العربية المتحدة على النصيب األكبر منها تلتها المملكة العربية السعودية.
يمكن العثور على دليل قوي على زيادة اعتماد الشفافية و المساءلة بين الكيانات في العالم
العربي من خالل تقارير االستدامة التي تم تقديمها هذا العام و التي كانت في مجموعها  24تقرير.
المؤسسات الكبيرة الحجم في الفئات المختلفة قدمت أكبر عدد من التقارير بواقع  9تقارير ،تلتها
فئة المؤسسات الحكومية بواقع  4تقارير و الخدمات المالية بواقع  3تقارير و قطاع الطاقة بواقع
 2تقرير و فئة االعمال التجارية المتوسطة بواقع  2تقرير أما بقية التقارير فقد تم تقديمها من قبل
المتقدمين ضمن الفئات المتبقية بواقع تقرير واحد لكل فئة و هي المؤسسة االجتماعية و فئة
قطاع الضيافة و فئة االعمال التجارية الصغيرة و فئة قطاع اإلنشاءات.
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فئة
المؤسسات
الحكومية

الفــــــــــــائز

الفــــــــــــائز

(مناصفة)

فئة المؤسسات الحكومية

هيئة كهرباء و مياه دبي

دولة االمارات العربية المتحدة

(مناصفة)

فئة المؤسسات الحكومية

هيئة كهرباء و مياه دبي هي مؤسسة للخدمات العامة في
مجال الماء و الكهرباء في امارة دبي ،تأسست في  1يناير .1992
يلتزم هذا الكيان بتعزيز رؤية دبي من خالل تقديم خدمات ذات
مستوى عالمي للكهرباء و المياه في بيئة تعزز االبتكار مع قوة
عاملة مختصة و شراكات فعالة.
أدخلت الهيئة ،ضمن إستراتيجيتها أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  ،2030و رؤية اإلمارات  ،2021و خطة دبي
 .2021لدى هيئة كهرباء و مياه دبي  68مؤشر من مؤشرات األداء
الرئيسية اإلستراتيجية و  51مبادرة .و تعتبر ملتزمة بتنويع
االستثمار و زيادة االبتكار في الخدمات و التشغيل.

جمارك دبي

دولة االمارات العربية المتحدة

تمكنت جمارك دبي من الحفاظ على مكانتها بين الفائزين في
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات العربية
على مر السنين .يأتي هذا اإلنجاز تماشياً مع استراتيجية
أعمالها المبنية على اسس متينة لالستدامة .و تماشياً مع
أولويات االستدامة الوطنية و العالمية مثل خطة دبي  2021و
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة .2030

تستمد استراتيجية هيئة كهرباء و مياه دبي من استراتيجية
دبي للطاقة النظيفة لعام  .2050و تتمثل أهم أهدافها في
تحويل دبي إلى مركز دولي للطاقة النظيفة بتوفير  %75من
إجمالي إنتاج الطاقة من الموارد النظيفة بحلول عام  .2050و
تعمل هيئة كهرباء و مياه دبي على تحقيق دعم استراتيجية
إدارة جانب الطلب ،للحد من الطلب على الطاقة و المياه
بنسبة  %30بحلول عام  ،2030و استراتيجية تخفيض الكربون
للحد من انبعاثات غازثاني اوكسيد الكربون بنسبة  %16بحلول
عام .2021

تتم ترجمة استراتيجية جمارك دبي إلى خطط عملية و
استراتيجيات تشغيلية و أهداف سنوية تغطي مجموعة
شاملة من القضايا بما في ذلك الفقر و التعليم و الصحة
و السالمة و التنوع و تمكين المرأة و الحفاظ على الطاقة
و التنوع البيولوجي و االبتكار و إعادة التدوير و الحد من
انبعاثات الكربون و الشراكات االستراتيجية و النمو االقتصادي
و االجتماعي و مكافحة الفساد .تعمل جمارك دبي في بيئة
أعمال ديناميكية للغاية في واحدة من أكثر مدن العالم
تطوراً ،و تنفذ مهمتها لحماية التجارة المشروعة و الحفاظ
على األمن القومي و توليد عوائد بتطبيق سياسات مسؤولة
قوية .لقد قامت جمارك دبي بتسخير التكنولوجيا و االبتكار
لتقليص تأثيرها البيئي باستخدام كفاءات الموارد و الحفاظ
على الطاقة و إعادة التدوير.

و قامت بتنفيذ عدد من المبادرات الذكية ذات المستويات
العالمية ،مثل شمس دبي (لتوليد الكهرباء النظيف من
األنظمة الشمسية المركبة و المملوكة للعمالء) ؛ شاحن أخضر
(محطات شحن السيارات الكهربائية)؛ حديقة محمد بن راشد
للطاقة الشمسية ( أكبر موقع النتاج الطاقة من الشمس في
العالم مبني على نموذج استقاللية انتاج الطاقة).

تسهم هيئة كهرباء و مياه ديب يف دعم االستدامة االقتصادية
و البيئية و االجتامعية يف إمارة ديب و دولة اإلمارات العربية املتحدة
بشكل عام ،و نلتزم بتعزيز املسؤولية املجتمعية و ترسيخ روح
التطوع بني موظفي الهيئة و أفراد املجتمع وفق اسرتاتيجية واضحة و
حزمة من املبادرات اإلنسانية و الخريية الرائدة التي نسعى من
خاللها إىل خدمة املجتمع و تعزيز التكاتف و التالحم بني جميع
أفراده ،مستلهمني القيم السامية و املبادئ األصيلة التي غرسها
املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه،
يف نفوس أبناء دولة اإلمارات و املقيمني عىل أرضها.
سعيد محمد الطاير،
العضو املنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء و مياه ديب

تعمل إدارة التغيير و االستدامة ( )CC & Sفي ديوا ،على إدارة
برنامج استدامة الشركات ،و موائمتها مع اإلستراتيجية و
األهداف الدولية لتعكس جهود هيئة كهرباء و مياه دبي نحو
االستدامة في إدارة تقارير االستدامة و إشراك أصحاب المصلحة
و خفض االنبعاثات و موازنة الكربون و أنظمة إدارة الطاقة.
أنشأت هيئة كهرباء و مياه دبي فريقاً رائداً في االستدامة ()SLT
يضم أعضاء من كل قسم لزيادة الوعي حول االستدامة ،و تغير
المناخ و تنفيذ المشاريع التي تركز على االستدامة مثل:
•

تنفيذ أحدث التقنيات و مبادرات إدارة جانب الطلب مثل
االنضغاط الرطب ،و تخزين الطاقة الحرارية و مدخل هواء
تبريد التوربينات ( ،)TESTIACو االنقطاع األمثل ،و ما إلى
ذلك .و قد أدى ذلك إلى خفض االنبعاثات :ثاني أكسيد
الكربون بمقدار  5,647,616طن ،و أكاسيد النيتروجين
بمقدار  4,053طناً ،و  SO2بمقدار  177طنًا.

•

إنشاء شاحن أخضر و مركبات كهربائية تستهدف خفض
نسبة  %10سنوياً في حين أن النسبة الفعلية التي خفضت
هي  %16لعام  ،2017كجزء من نظام النقل األخضر في دبي

كما قامت هيئة كهرباء و مياه دبي بتطوير إطار عمل
إستراتيجية السعادة ألصحاب المصلحة ملتزمة برؤية حكومة
دبي لتصبح دبي من أسعد المدن في العالم ،من خالل العديد
من القنوات التي تمكنها من التفاعل بشكل فعال مع مورديها
و تقديم الحلول باستخدام األداة الذكية و الشفافية.
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تعتبر جمارك دبي واحدة من أقدم المؤسسات الحكومية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة .تأسست منذ أكثر من قرن ،و
مركزا في إمارة دبي
يبلغ عدد العاملين بها  2,971موظفاً في 25
ً
و تغطي جميع المطارات و الموانئ و الحدود البرية لإلمارة.
تعتبر جمارك دبي رائدة في االستدامة و التميز في الدولة و
لديها سجل حافل من اإلنجازات الرائعة ،مع نجاح في ادخال
ممارسات المسؤولية االجتماعية و االستدامة في صميم
استراتيجيتها .و التي تتجلى بوضوح في رؤيتها و رسالتها و
قيمها و أهدافها.

نحن لسنا مجرد إدارة مراقبة .نحن نهتم بأصحاب
املصلحة الداخليني والخارجيني ونعمل بجد لنحافظ عىل
سعادتهم يف تلبية توقعاتهم .لدينا تحد للحفاظ عىل نظام
التحكم الفعال الذي ميكن أن يتكيف مع التغريات العاملية
الرسيعة واملضاعفات املتزايدة داخل سلسلة التوريد .عىل
جبهة التنمية االجتامعية املستدامة ،نتفوق يف العمل الخريي
والعمل التطوعي .مع تطبيقنا ل  ISO 26000نتطلع إىل تطبيق
مفاهيم املسؤولية املجتمعية بصورة أفضل.
احمد محبوب مصبح
مدير جامرك ديب

تعمل جمارك دبي على إشراك أصحاب المصلحة بشفافية
و ثبات في الوفاء بالتزاماتها و تطوير نهجها االستراتيجي
المستدام بشكل مستمر مسترشدة بأطر قيادية و إدارية
قوية و تركيز ثابت على الجودة و التميز و إدارة المخاطر.
محور هذا النهج هو تركيزها على تقارير المقاييس و األداء و
االستدامة إلبقاء أصحاب المصلحة على اطالع بآثار أدائها ،و
التطورات الرئيسية و االلتزامات المستقبلية و تعد جمارك
دبي واحدة من الرواد في المنطقة بإصدار تقرير استدامة
مبنية على معايير المبادرة العالمية العداد التقارير ()GRI
حيث اصدرت ثمان تقارير لحد اآلن.
أدارت جمارك دبي تحوال في أدائها لالستدامة بتحولها من
أكثر من مجرد أداة امتثال أو مسؤولة عن المخاطر إلى
عملية تفكير شاملة و ثقافة مؤسسية مدمجة في كل جزء
من استراتيجياتها و عملياتها .سنوياً ،يثبت بطل االستدامة
جدارته ليس فقط في حماية حدود دولة اإلمارات العربية
المتحدة من جميع التهديدات المحتملة من أجل خلق
قيمة للمجتمع و البيئة و التنمية االقتصادية بل أيضاً من
خالل االحتفاظ بمكانته بين عصبة أبطال جوائز المسؤولية
االجتماعية و االستدامة في العالم العربي.
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الوصيـف الثاني

الوصيـف االول

فئة المؤسسات الحكومية

فئة المؤسسات الحكومية

اإلدارة العامة لإلقامة و
شؤون األجانب

دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلدارة العامة لإلقامة و شؤون األجانب هي مؤسسة وطنية
تقدم خدمات المواطنة و اإلقامة و خدمات دخول موانئ
الدولة بالنسبة لألجانب .تأسست اإلدارة العامة لالقامة و
شؤون االجانب في أكتوبر  1971بأمر من المغفور له الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم في شكل دائرة الهجرة المركزية ،و
إدارة الموانئ و الحدود.
و باعتبارها كيانًا حكومياً ،فإنها تعمل عن كثب في المواءمة
اإلستراتيجية مع رؤية دبي  2021لتحقيق رؤية صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لجعل دبي المدينة األسعد
في العالم .تسعى رؤية اإلدارة لعام  2021-2017إلى جعل
اإلمارات "بوابة السالم" و أحد أفضل الدول في العالم من
حيث السالمة و األمن .كما أن التزامات االستدامة بالدائرة هي
متأصلة و راسخة في رسالتها و قيمها و أهدافها االستراتيجية.

هيئة كهرباء و مياه الشارقة
دولة االمارات العربية المتحدة

و قعت هيئة كهرباء و مياه الشارقة اتفاقية لتوريد النفايات و
اتفاقية شراء الطاقة مع شركة بيئة من أجل إدارة أول مرفق
متعدد الوقود "من النفايات إلى الطاقة" في إمارة الشارقة،
مع قيامها بتحويل  %100من النفايات من مواقع الطمر إلى
مركز إعادة التدوير خالل المرحلة األولى بواقع  300,000طن
من النفايات الصلبة سنوياً لتوليد حوالي  30ميجاوات من
الطاقة الكهربائية.

و باالرتباط الوثيق بجداول أعمال االستدامة العالمية ،تلتزم
اإلدارة بأهداف األمم المتحدة التنمية المستدامة الـ  17و
مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة العشرة و تعتمد
معيار االستدامة األيزو  .26000و باعتبارها كيانًا يركز على
العمالء ،فإن اإلدارة تعزز ثقافة االبتكار مع تركيز الجهود
على التقنيات الذكية و األتمتة و االبتكار و االعتماد على أعلى
مستوى من المعايير العالمية لتقديم خدماتها.

لقد حددت هيئة كهرباء و مياه الشارقة االحتباس الحراري
و التغير المناخي كتهديد للبيئة و المجتمع و اتخذت عددا
من الخطوات للحد من انبعاثاتها .و قد تحولت من الوقود
األحفوري المشبع بالغازات الدفيئة إلى الغاز الطبيعي ،و
بالتالي تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة من وحداتها
الرئيسية إلنتاج الطاقة و المياه.

لتحقيق أقصى استفادة من منشآتها و ضمان استدامتها ،
تقوم اإلدارة باستمرار بتحديث خدماتها لتسهيل المعامالت
لعمالئها و تلبية احتياجاتهم .حتى اآلن ،حققت اإلدارة
معدل نجاح بنسبة  %90في أتمتة جميع معامالت العمالء.
أيضا
باإلضافة إلى تحسين جودة خدمة العمالء  ،زادت األتمتة ً
من كفاءة الموارد و التكاليف في اإلدارة  ،مما أدى إلى الحفاظ
على الموارد و خفض تأثيرها البيئي العام.

تحرص االدارة العامة لالقامة و شؤون األجانب بديب عىل
تحقيق الريادة املؤسسية و التميز لتصبح منوذجا يحتذى به عىل
مستوى الدولة مرتكزة بذلك عىل مبادى االستدامة االقتصادية و
االجتامعية و البيئية .و ان طموح موظفيها البد ان يواكب طموح
القيادة الحكيمة لدولة االمارات حيث ال يوجد خط نهاية يف سباق
التميز و هو ما يحتاج اىل تفكري مبتكر لتحقيق رؤية القيادة يف
مجتمع دولة االمارات .الن املسؤولية هي تكليف يصقله رشف
العمل الحكومي الذي يوفر للمسؤول فرصة مثينة للمساهمة يف
خدمة الوطن .و ان تطوير املبادرات املرتبطة باالستدامة ،بالتعاون
مع الرشكاء االسرتاتجيني ،سيكون خارطة طريق للسنوات القادمة و
مبثابة اللبنة األساسية للعمل.
اللواء محمد أحمد املري،
مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بديب
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كما تقوم "سيوا" بتنفيذ العديد من إجراءات كفاءة الطاقة
مثل تحويل مصابيح الشوارع الى  LEDالفعالة ،و استبدال
المضخات و المحركات في محطات الضخ .و قد اعتمدت انارة
الشوارع بالطاقة الشمسية في العامين الماضيين و تضيف
سيوا باستمرار إلى شبكة االنارة الموجودة في الشوارع.

للتواصل بشكل أفضل مع أصحاب المصلحة ،قامت
اإلدارة بإنشاء خط ساخن عام "آمر" لتلقي شكاوى العمالء و
التعليقات و االستفسارات.

االستدامة هي يف صميم عملية صنع القرار يف هيئة كهرباء
مهم يف تخفيف
ومياه الشارقة(سيوا) .نحن يف الهيئة نلعب دو ًرا اً
البصمة الكربونية من االقتصاد اإلمارايت من خالل التحول إىل أنواع
وقود أنظف  ،واعتامد الطاقة املتجددة  ،والرتويج للسيارات
الكهربائية .لقد رشعنا يف رحلة االقتصاد األخرض وسنواصل طريقنا
نحو مستقبل مستدام .يرسنا املشاركة يف الجائزة العربية
للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات لعام .2018

لدى اإلدارة نهج شامل لالستدامة يتجلى بشكل واضح في
التزاماتها تجاه اقتصاد البالد و سالمة و استقرار دولة اإلمارات
العربية المتحدة و رفاه اجتماعي أوسع.

راشد عبيد الليم،
رئيس هيئة كهرباء و مياه الشارقة

سعي إضافي لتحسين كفاءتها ،قدمت االبتكار عبر
في
ٍ
جميع جوانب أعمالها بما في ذلك الخدمات و العمليات و
التكنولوجيا .و لقياس تأثير هذه الكفاءات على أدائها ،قدمت
اإلدارة مؤشرات قياس األداء بالنسبة لإلبتكار والذي حقق
نسبة  %90في عام  2017وحده.

أنشأت هيئة كهرباء و مياه الشارقة "سيوا" ،بقرار من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو
المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة  ،لتخدم حوالي مليوني
عميل و تزودهم بالماء و الكهرباء و الغاز الطبيعي .يلعب هذا
الكيان دوراً هاماً في التحول إلى أنواع و قود أنظف ،و اعتماد
الطاقة المتجددة  ،و تعزيز كفاءة اإلنتاج و االستهالك .تمتلك
"سيوا" و تدير محطات توليد الطاقة و محطات التحلية و
طبقات المياه الجوفية و خطوط النقل و شبكات توزيع المياه
في إمارة الشارقة .و قامت "سيوا" بزيادة إنتاجها باستخدام
منهجيات مستدامة بيئيا و فعالة من حيث التكلفة.

هدف "سيوا" هو أن تزيد كفائتها بنسبة  %30في توليد
الكهرباء و الماء و استهالكهما بحلول عام  .2030على الصعيد
االجتماعي ،تهدف إلى تدريب جميع موظفيها في مجاالت
مختلفة من اهتماماتهم (التقنية و غير التقنية) من أجل بناء
قوة عاملة مدربة .كما وضعت هدفا لتحقيق صفر حوادث
مميتة .و تعاونت "سيوا" مع جامعة الشارقة لتنفيذ عدد من
المشاريع البحثية في مجال المياه و الطاقة و االستدامة.
أطلقت "سيوا" عددا من المبادرات اإلبداعية .و تشمل بعضها:
 )1تكريم :تهدف إلى تحفيز الموظفين على التفوق ،و خلقت
هذه المبادرة بيئة تنافسية مواتية من خالل تكريم الموظفين
المتميزين في مختلف الفئات.
 )2جولتي في "سيوا" :من أجل رفع الوعي حول مهام و
مسؤوليات اإلدارات المختلفة في الهيئة ،يتم تنظيم زيارات
تعريفية ميدانية ألماكن العمل و المحطات و المرافق
حيث يمكن للموظفين تقديم تعليقاتهم و اقتراحاتهم حول
طبيعة العمل.
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الفــــــــــــائز

(مناصفة)

فئة األعمال التجارية الكبيرة

مواصالت االمارات

دولة االمارات العربية المتحدة

فئة األعمال
التجارية
الكبيرة

16

و باعتبارها مؤسسة مملوكة من الحكومة ،فإن مواصالت
االمارات تتوافق مع قيم االستدامة الخاصة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،و تعمل على وضع عالمة واضحة على
رؤية  2021لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل مبادرات
مثل مشروع الحافالت الوطنية للنقل الجماعي وتوطين
الوظائف ،و جهود التأثير العميق على االقتصاد و البيئة و
رفاه المجتمع .و يتجلى هذا التوافق في ميثاق المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات الذي يحدد مبادئ مسؤوليتها التي
أيضا باألهداف العالمية مثل أهداف األمم المتحدة
تلتزم
ً
للتنمية المستدامة ،و تخصيص  %10من أرباحها سنوياً
لمسؤوليتها االجتماعية منذ عام .2009
تعاونيا لخدمة المستفيدين
نهجا
تتبنى مواصالت االمارات
ً
ً
بشكل أفضل .و قد دخلت في شراكات استراتيجية مع
منظمات حكومية مثل وزارة التعليم و وزارة الشؤون
االجتماعية لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة و
غيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة .شهد عام  2017إطالق
ً
أهدافا
إستراتيجية الخمسية للسنوات الخمس التي تضم
بيئية و اجتماعية و اقتصادية واضحة و دمج مبادئ االبتكار
و اإلبداع.

وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة اسرتاتيجيات وبرامج
عمل لتحقيق التنمية املستدامة الشاملة مع الرتكيز عىل مسألة
االستدامة البيئية مام يعزز مسؤوليتها االجتامعية ،و كمؤسسة
حكومية تلتزم مواصالت اإلمارات بدعم تنفيذ هذه االسرتاتيجيات
عىل أرض الواقع ،و عليه فقد عملت املؤسسة وبالتعاون مع
رشكائها االسرتاتيجيني من املؤسسات عىل إثبات ريادتها عىل
الصعيدين البيئي و االقتصادي من خالل الربامج و املبادرات التي
تنظمها وتنفذها ،و بذلك فإن مواصالت اإلمارات تضمن قدرتها
مبواجهة أهم التحديات العاملية البيئية التي تؤثر سلباً عىل بيئتنا
ومجتمعاتنا.
محمد عبد الله الجرمن
املدير العام

الدورة ال 11للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

تعتبر مواصالت اإلمارات من أبرز مزودي خدمات النقل في
دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث تخدم أكثر من 430
جهة في جميع أنحاء الدولة بما في ذلك المدارس و الهيئات
الحكومية و شركات القطاع الخاص و قطاعات االحتياجات
الخاصة من خالل  27مركزاً تجارياً و  20ألف سيارة.

تعزز مواصالت اإلمارات ثقافة قوية من التميز و الجودة و
االبتكار و التحسين المستمر ،و تعمل بثبات على تعزيز
مكانتها في قطاع النقل و التأجير و خدمات السيارات في
دولة اإلمارات العربية المتحدة و المنطقة من خالل التركيز
على الكفاءة و الجودة في خدماتها .و بوصفها مزو ًدا لخدمات
كبيرا على بصمتها الكربونية و تستخدم
تركيزا
النقل ،تضع
ً
ً
تقنيات األتمتة و التقنيات المالئمة للمناخ إلدارة التأثيرات
البيئية .كما كانت أول كيان يقيس أثر الكربون الناتج عن
عملياتها.
و باعتبارها مؤسسة فائزة عدة مرات بالجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات اللتزامها بالتميز و
الجودة ،و نهج األعمال المستدامة واالبتكار ،أصبحت اآلن العباً
رئيسياً معترفاً بها في مجال االستدامة .و قد أكسبها تفانيها
و استثمارها في القضايا االقتصادية و االجتماعية و البيئية
العديد من الجوائز األخرى بما في ذلك تصنيف المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات بغرفة دبي و جائزة دبي للنقل
المستدام ل 6دورات متتالية.
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الفــــــــــــائز

الوصيـف االول

(مناصفة)

فئة األعمال التجارية الكبيرة

فئة األعمال التجارية الكبيرة

شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات
مملكة البحرين

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) هي شركة
مملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين ،و الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) و شركة الصناعات
البتروكيماوية ( ،)PICالكويت .تعتبر جيبك من المساهمين
النشطين في اقتصاد المملكة و الالعب الرئيسي في
صناعات النفط و الغاز إقليمياً و عالمياً .و الشركة رائدة في
مجال المسؤولية االجتماعية و االستدامة في منطقة الخليج
العربي ،و قد حصدت الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات عدة مرات .و قد بذلت الشركة الكثير من الجهد و
استثمرت بجدية في صياغة استراتيجية االستدامة التي تركز
على البيئة و الموظفين و التعليم و األبحاث.

الساير القابضة
دولة الكويت

تعمل جيبك وفق أعلى معايير الصحة و السالمة على
المستوى الدولي .جيبك هي الشركة الوحيدة في العالم
التي تشترك في حمل جائزة السير جورج إيرل من RoSPA
في المملكة المتحدة و جائزة  R W Campbellمن مجلس
السالمة الوطني األمريكي للتميز في أنظمة إدارة الصحة و
السالمة و البيئة .حققت جيبك سجل أطول فترة تشغيل
آمن دون توقف أو حوادث ؛ كما أن كل القرارات التجارية هى
نتاج واضح لثقافة الصحة و السالمة و البيئة المتأصلة في
الشركة .و قد مكنت التقنيات المتقدمة و العمليات الذكية
شركة جيبك من معالجة آثارها البيئية و الحفاظ على الطاقة
بطرق عديدة.

دكتور عبدالرحمن جواهري
رئيس  -رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات
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تركز جيبك في القضايا العالمية ذات الصلة بما في ذلك
تغير المناخ و تمكين المرأة و الوعي البيئي .تعتبر الشركة
عضواً فعاال ً في العديد من المنظمات العالمية و اإلقليمية
مثل  IFAو  AFAو  GPCAو  NSCو  ROSPAو  UNGCو .GRI
و قد شحذ هذا الوجود العالمي القدرة على خلق استراتيجية
متقدمة تلبي متطلبات صناعة معقدة و تسهم في تحسين
المجتمع .يتم تعزيز التزام جيبك بالمسؤولية و التميز من
قبل قيادتها الذين يؤمنون أن التعاون و الشراكات عبر
القطاعات و االبتكار هي المفتاح لخلق القيمة.
قامت جيبك بترقية نظام اإلدارة البيئية لديها ليتفق مع
اإلصدار الجديد لمعاير اآليزو  ISO 14001: 2015و حصلت على
شهادة  ،ISO 50001حيث أصدرت سياسة جديدة للطاقة.
قامت الشركة بتحويل  %12من أراضيها إلى مناطق خضراء
لزراعة  2,900شجرة ،و استعادة مليون طن متري من غاز
ثاني أكسيد الكربون منذ  2009م ،ما يوفر  991ميجاواط  /سنة
فضال عن التحول إلى مصابيح  LEDو خفض الغازات الدفيئة
لديها بقدر  495طن متري من غازثاني أكسيد الكربون .تدعم
جيبك الشفافية ،و بالتالي تقدم تقارير استدامة منتظمة عن
أدائها .الذى يتوافق مع المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية
لالبالغ ( )GRIو يلتزم بمبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة.

تم بناء سمعة شركة محمد ناصر الساير و أوالده (الساير
القابضة) كشركة رائدة منذ تأسيسها في عام  1954للمشاركة
في التجارة العامة و واردات السيارات .و توسعت الشركة و
تنوعت أنشطتها التجارية وشركاتها و اعتمدت على التكنولوجيا
و الخبرات لتسريع النمو و التأثير اإليجابي على األفراد و
المجتمع كجزء من استراتيجية اإلستدامة لديها ،و التي تتماشى
مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة و خطة التنمية
الوطنية الكويتية.
قامت الساير القابضة بتحديد المسؤولية من خالل إدارة التميز
المؤسسي و لجنة توجيه االستدامة لإلشراف على مجهود
االستدامة و تحسين أداء فريق البيئة .ان إدارة التميز المؤسسي
مسؤولة عن قضايا البيئة و المجتمع و االدارة الرشيدة و تهدف
إلى قياس و تقييم النتائج الحالية و استشراف المستقبل  -و
متابعة النتائج للتوافق مع أهدافها .تشمل مسؤوليات اللجنة
التوجيهية لإلستدامة مراجعة قضايا اإلستدامة ،و تقديم
المشورة بشأن االبتكارات ،و متابعة أنشطة االستدامة ضمن
المجاالت اإلستراتيجية األربعة للمجموعة:

تتمثل رؤية الشركة بـأن تكون "شركة عالمية و ديناميكية ذات
مستوى عالمي في قطاع البتروكيماويات و األسمدة معترف
بها من أجل التميز" ما عزز من قدرة الشركة على خلق تأثيرات
اجتماعية و اقتصادية و بيئية إيجابية من خالل قراراتها
التجارية الصائبة.

يرسنا أن تكون رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات جزءاً
من الدورة ال 11للجائزة العربية للمسؤلية االجتامعية للمؤسسات
كمنصة متكننا من االرتقاء بأداء االستدامة لرشكتنا من خالل
املقارنة .بالنسبة لنا يف رشكة الخليج لصناعة البرتوكيمياويات فإن
االستدامة هي رحلة  ،وحتى بعد مرور  39عا ًما عىل التزامنا
باملسؤولية االجتامعية  ،فإننا نشعر أنه ال يزال بإمكاننا االستمرار
يف تحدي أنفسنا ورفع سقف إنجازاتنا من خالل الرتكيز عىل شبابنا،
متكني املرأة ،االبتكار  ،أهداف االمم املتحدة للتنمية املستدامة،
املرونة و النمو والتعاون و تنمية املواهب البرشية.

(مناصفة)

الطبيعة ،تعمل المجموعة على نطاقات متعددة للنجاح في
لعب دورها نحو إستخدام الطاقة المتجددة وتجنب انبعاثات
الغازات المسببة لالحتباس الحراري  -و التي تنعكس في
منتجاتها و خدماتها.
االقتصاد ،تنشط المجموعة في مجال الرقمنة ،و االبتكار القائم
على التكنولوجيا ،و الممارسات المستدامة .و قد أدى ذلك إلى
االرتقاء في خدمة العمالء بتقديم منتجات مسؤولة كالسيارات
الهجينة و البطاريات البيئية و الدهانات الصديقة للبيئة.
المجتمع ،تسعى الساير إلى استراتيجيات التعليم المجتمعي
و التقييم لتوفير األدوات األساسية لتطوير المجتمع على
المستويات الثالثة المحددة من العافية و التمكين و السالمة.

نحن يف رشكة الساير و اوالده  ،قررنا املشاركة يف الجائزة
الننا لدينا الثقة بان التزامنا بتنفيذ مبادئ االستدامة االمر الذي
يجعلنا يف النموذج االمثل .و ان االستدامة لدينا لها االولوية التي
من خاللها نقود رشكتنا نحو التميز .و ان االداء الذي نقدمه من
خالل االستدامة يبعث برسائل كثرية نحو االنجازات  ،السميا نركز
عىل اربعة مواقع محدد وهي (الطبيعة – البيئة الجيدة – املجتمع
 االقتصاد) .إن التزامنا نحو االستدامة ينعكس بشدة نحوالسياسات و االعامل التي تقوم بها مؤسسة الساير و من خاللها
تحافظ عىل كونها املرشح االول لنيل جائزة الشبكة العربية
للمسؤولية املجتمعية للمؤسسات .
مبارك نارص الساير
املدير التنفيذي لرشكة محمد نارص الساير ،رشكة الساير واوالده

الرفاهية ،تستخدم المجموعة جميع مواردها لخلق بيئة عمل
مستقرة و آمنة و خالية من المخاطر .يعتمد تقرير االستدامة
الصادر عن المجموعة بعنوان "تحقيق التميز من خالل
االستدامة"  -على عملية المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة
التي ساعدت المجموعة على إضافة معظم القضايا الجوهرية
موضوعا أكثر أهمية بالنسبة ألصحاب المصلحة
و تحديد 27
ً
الخارجيين و الداخليين .و تشمل هذه القضايا االبتكار و
التكنولوجيا ،و إدارة المشتريات ،و االنبعاثات ،و األثر البيئي ،و
الشفافية ...
تدرك الساير أن أهدافها البيئية مهمة للغاية لمساعدتها على
تحقيق طموحاتها في مجال االستدامة .تهدف الساير إلى
تقليل استهالك المياه و الكهرباء بنسبة  ،%5و زيادة أنشطة
المنتجات المسؤولة بنسبة  ،%10و خفض انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون بنسبة .%5
كما تدرك المجموعة أن االبتكار القائم على التكنولوجيا هو أحد
المحركات الرئيسية لخدمة العمالء .ابتكرت الساير القابضة ،و
صممت ،و نشرت تقنيات مبتكرة مستدامة و تعمل على تعزيز
كفاءتها و إنتاجيتها و التقليل من تأثيرها البيئي.
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الوصيـف االول

(مناصفة)

فئة األعمال التجارية الكبيرة

الشركة السعودية العالمية
للبتروكيماويات
المملكة العربية السعودية

الوصيـف الثاني
فئة األعمال التجارية الكبيرة

تأسست الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(سبكيم) في ديسمبر  ،1999و هي شركة مساهمة سعودية
مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص في المملكة
العربية السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي .و هي
تخدم عمالئها في مجال اإلنشاءات ،المذيبات ،السيارات،
اإللكترونيات ،البوليمر ،الطالءات ،و الصناعات الدوائية في
جميع أنحاء العالم.

مجموعة النابوده
للمشاريع ذ.م.م

دولة اإلمارات العربية المتحدة

قامت سيبكم بموائمة إستراتيجيتها مع البيئة االقتصادية
و السياسية العالمية و اإلقليمية المتغيرة و الرؤية الوطنية
السعودية  .2030لتوجيه أهداف االستدامة للشركة ،تخصص
سبكيم  %1من أرباحها الصافية لمبادرات المسؤولية
االجتماعية .و وصلت برامجها إلى أكثر من  %75من المملكة
العربية السعودية.

أحمد العوهيل
املدير التنفيذي لرشكة سبكيم
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مع الحفاظ على جذورها ،فإن قيم المجموعة مبنية على
األسس المتينة لتراثها العائلي ،الذي يعزز منهجها في
االستدامة .بالنسبة لمجموعة النابوده للمشاريع ،فإن
االستدامة و الربحية تسيران جنباً إلى جنب .يتم اتخاذ جميع
قرارات الشركة على أساس اتجاهات االستدامة  ،مما يمنحها
ميزة تنافسية و محي ً
واسعا من فرص العمل و النمو.
طا
ً
إن مجموعة النابوده للمشاريع ليست العباً وطنياً فقط،
فهي تق ّيِم على نحو استباقي المخاطر العالمية ،و االتجاهات
و الفرص الضخمة مثل تغيير أسواق الطاقة ،و الرقمنة ،و
تغير المناخ ،و ندرة الموارد و التحوالت الديموغرافية و تربطها
بأداء األعمال و نتائجها .تتبنى المجموعة نظام إدارة المخاطر
المؤسسية ،و هو منهج يمكّن مجموعة النابوده من تحديد
و إدارة المخاطر بشكل منهجي و يضمن أن يتم التقاط و
استكشاف فرص األعمال االستراتيجية.

تتوافق فلسفة الشركة مع أخالقيات الرعاية المسؤولة و لها
هدف واضح الستخدام الموارد الطبيعية و الطاقة بكفاءة.
تقوم الشركة بإجراء تحسينات عملية تؤدي إلى تقليل توليد
المواد الخطرة و غير الخطرة و كذلك تقليل انبعاث الغازات
الدفيئة لمعالجة قضية تغير المناخ.

ان الفرصة كبرية ،و ال نعتزم ان نتباطئ يف التقدم  ،و
سنعمل جاهدين من اجل اولويات االستدامة .أننا لن نتغاىض عن
التحديات الكبرية التي تواجه العامل اليوم او غداً .و باالضافة اىل
ذلك فاننا نعمل من اجل الحفاظ عىل مركزنا التنافيس و شغفنا
باالنجاز املستمر و الدائم .ان االعامل البد ان تكون ذات ايجابية
مستقبلية و لها ميزانيات من اجل املساهمة يف تطوير املجتمع.
و إنني مقتنع جدا اننا نستطيع املشاركة يف ايجاد و خلق فرص
متكافئة يف املستقبل  ،انها وظيفتنا و تحدي نحن جاهزون لها.
و هذه الوظيفة تتطلب جبهة موحدة و لذلك فان فكر القيادة
العاملي من منظور االتحاد يكون اكرث اهتامماً بتحقيق النجاحات
باملستقبل.

بدأت مجموعة شركات النابودة كمشروع عائلي صغير من
عاما  ،أصبحت مؤسسة إقليمية
قبل شقيقين .و بعد مرور ً 60
ذات مستوى عالمي و توظف أكثر من  16,000شخص من 47
جنسية في  5دول مختلفة.

ً
طموحا لتخفيض استهالك الطاقة
هدفا
حددت سبكيم
ً
لديها بنسبة  %20بحلول عام  .2022و لمواجهة هذا التحدي،
فإنها تعمل على العديد من المبادرات بما في ذلك استخدام
الطاقة المتجددة لتحقيق هذا الهدف .في عام  ،2016خفضت
الشركة استهالك الطاقة بنسبة .%9

مع التحسين المستمر و االبتكار في قلب كل عملياتها،
تسعى المجموعة باستمرار اليجاد طرق أفضل إلحداث تأثير،
و في هذا المضمار قامت بإطالق برنامج لتدقيق الطاقة و
كذلك أطلقت عالمتها الخاصة لإلضاءة  LEDفي االسواق في
عام .2017

بالنظر إلى أن الشركة تعمل في دولة تعاني من شح المياه،
فإن إدارة المياه هي محور استراتيجي للحفاظ على الموارد
الطبيعية للشركة ،و لديها فريق متخصص يقوم بمراجعة
شهريا .من خالل
أداء إدارة المياه العذبة و الصرف الصحي
ً
العديد من التدابير ،خفضت سبكيم استهالكها من المياه
العذبة بنسبة  %25من عام  2015إلى .2017

تلقت مجموعة النابوده جائزة الريادة في اإلمارات
لمساهماتها المتميزة في رسم المشهد اإلماراتي باإلضافة
لجائزة "أسعد بيئة عمل" في باكوره اطالق الجائزة في عام
 .2017هذا دليل على الجهد الجاد الذي تبذله المجموعة نحو
سعادة موظفيها .و ضمن تعميم العمل المستدام عبر
سلسلة القيمة الخاصة بها  ،كانت مجموعة النابوده هي اول
مؤسسة توفر الحافالت الكهربائية لمواصالت اإلمارات ،وهي
نموذج الحافلة األكثر كفاءة في استهالك الطاقة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،و أطلقت أعمال األلواح الشمسية
لدعم مشاريع حكومة دبي.

على صعيد المجتمع ،تغطي إستراتيجية سبكيم مجموعة
من القضايا مثل الصحة و البيئة ،و التعليم و التدريب ،و
األوقاف ،و برامج االقتصاد المحلي و إعادة التأهيل ،و برامج
اجتماعية و رياضية .يعتمد اختيار أي برنامج ضمن هذه
المناطق على تقييم تقوم فيه الشركة بجمع البيانات ذات
الصلة التي يتم استخدامها في النهاية لتقييم أثر استثماراتها
االجتماعية.
و بناءاً على عملياتها القائمة على االبتكار ،تخلق سبكيم
قيمة من خالل حلولها المبتكرة في الوقت الذي تسعى
فيه إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع و البيئة .يرحب
برنامج سبكيم الداخلي لالبتكار (يوريكا) الطويل األمد بأفكار
الموظفين داخل الشركة ،و هو يعزز التعاون متعدد االطراف
الستكشاف طرق جديدة و فعالة للعمل .منذ أن بدأ برنامج
يوريكا ،و افقت سبكيم على  1,900فكرة ،تم تحويل %10
منها إلى مشاريع رأسمالية .بلغت القيمة الناتجة عن األفكار
المنفذة أكثر من  280مليون ريال سعودي بنهاية عام .2016

ان االستدامة مرتسخة بثقة يف كل مستوى من اعامل رشكتنا.
و اننا حريصون يف مجموعة النابوده للمشاريع عىل االلتزام
بأفضل املامرسات العاملية يف جميع القطاعات مع الرتكيز عىل
تخفيف تأثرينا البيئي  .ال شك أننا نسعى جاهدين من اجل
الحفاظ عىل البيئة املحيطة بنا وتراثنا االصيل والعمل عىل خلق
مستقبل مستدام لالجيال القادمة .و انني عىل يقني بأن النجاح
دامئا يكون مثرة لالبتكارات املستمرة و بناء عالقات قوية مع
الرشكاء .و اننا نقول هنا بان االستدامة هي رحلة و جميعنا
ملتزمون باالستمرار و التطوير و نتطلع اىل خلق قيم جديدة
للجميع.

كان عام  2017عاماً رائعاً و تحويلياً لرحلة استدامة مجموعة
وعيا بآثاره و أهدافه االستراتيجية و
النابوده ،و قد ظهر أكثر
ً
أقرب إلى أصحاب المصلحة .و بهدف تحسين الشفافية و
أيضا باإلبالغ
الكشف عن المعلومات ،قامت مجموعة النابوده ً
عن أدائها المستدام بما يتماشى مع إطار عمل مبادرة إعداد
التقارير العالمية ال ( )GRIفي عام  2017من أجل فهم أفضل
ألدائها و االلتزامات المتجددة.

عبدالله محمد جمعة النابودة
رئيس مجموعة النابودة
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الفــــــــــــائز
فئة األعمال التجارية المتوسطة

شركة الفارابي
للبتروكيماويات

المملكة العربية السعودية

شركة الفارابي للبتروكيماويات هي شركة سعودية تأسست
عام  .2006و تخدم سوق المملكة العربية السعودية ،و أسواق
دول مجلس التعاون الخليجي ،و الشرق األوسط ،و آسيا و
أوروبا .إن ضمان السالمة و األمن و التقليل من التأثيرات
البيئية هي أولويات االستدامة للشركة .تشمل بعض منجزات
الشركة ما يلي:
 10ماليين ساعة عمل دون حوادث.
•
	•المركز األول ألفضل أداء بيئي في عام  2017و المركز
الثاني في عام  2016من الهيئة الملكية بالجبيل.
	•جائزة التميز في الرعاية المسؤولة من االتحاد الخليجي
للبتروكيماويات و الكيماويات ( .)GPCAو جائزة أفضل
استخدام للبيئة والموارد لعام .2018
	•جائزة االستدامة الخليجية للمسؤولية االجتماعية لعام
 - 2018المركز األول في فئة التكنولوجيا النظيفة والمركز
الثاني في فئة نموذج األعمال المستدامة.
ً
وأهدافا لضمان التحسين
حددت الشركة استراتيجيات
المستمر .ولديها محاور إستراتيجية هي التميز التشغيلي ،و
التركيز على العمالء ،و تمكين الموظفين ،و تنمية األعمال و
تحت كل موضوع يتم تحديد وتنفيذ االستراتيجيات واإلجراءات
المناسبة.

فئة األعمال
التجارية
المتوسطة
تعترب رشكة الفارايب للبرتوكيامويات رشكة مسؤولة ،و تهتم
باالستدامة كأسس متأصلة بعمق يف قيمنا والطريقة التي نؤدي بها
أعاملنا .نحن ندرك أن الحفاظ عىل درجة عالية من االستدامة
االقتصادية و البيئية و االجتامعية أمر أسايس لتقديم القيم
للمستفيدين من خدماتنا سواء اآلن أو عىل املدى الطويل.
أود أن أشكر عمالءنا و موظفينا و مساهمينا و موردينا و مجتمعاتنا
عىل دعمهم املستمر ورشاكتهم .نحن ملتزمون بإحداث تغيري
هذه الرحلة.
إيجايب يف
محمد الوديعى
رئيس رشكة الفارايب للبرتوكيامويات

أنشأت الشركة لجنة توجيهية لالستدامة من أعضاء
يمثلون الوظائف المختلفة .يوجه رئيس لجنة االستدامة
استراتيجيات تحسين االستدامة الداخلية و الخارجية و
مبادراتها بطريقة مخططة و من ّ
ظمة .يتمثل أحد أكبر
أهدافها الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة %20
خالل  10سنوات بدءاً من عام  2013بتحسين العملية و تطوير
المنتجات و تقليل النفايات .كما أن لدى الشركة خارطة طريق
واضحة تم تطويرها و هي محرك لتلبية رؤية االستدامة في
المملكة العربية السعودية و أهداف األمم المتحدة ال17
للتنمية المستدامة.
شاركت الشركة في عدد من مبادرات االستدامة العالمية
كالكشف عن الكربون ( ،)CDPو المعهد األمريكي للتنظيف
( ،)ACIو االتحاد الخليجي للبتروكيماويات و الكيماويات
( .)GPCAكما تصدر الشركة تقرير االستدامة الخاص بها طبقا
لمعايير المبادرة العالمية لالبالغ .و تلتزم الشركة ،الموقعة
على وثيقة االتحاد الخليجي للبتروكيماويات و الكيماويات
( ،)GPCAبتنفيذ قوانين و ممارسات الرعاية المسؤولة .كما تم
حصول الشركة على شهادات  RC 14001و  OHSAS 18001و
 ISO 9001و  - ISO 14001و هي أول مؤسسة تحصل على أربع
شهادات دفعة واحدة في عام .2013
أنشأت الشركة لجنة للتوعية بالسالمة و الصحة و البيئة
( )SHEACللتواصل مع الموظفين و الهيئات المجتمعية و
الحكومية لتعزيز الوعي المجتمعي والمساهمة في تحقيق
االستدامة.
كما قامت الشركة بتركيب وحدة إزالة المركبات العضوية
المتطايرة (البنزين ،تولوين ،الزيلين ،ميثيل بنزين) من مياه
الصرف الصناعية.
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الوصيـف االول
فئة األعمال التجارية المتوسطة

شركة الجزيرة الدولية
للتموين ذ.م.م ()JIC

دولة االمارات العربية المتحدة

تأسست شركة الجزيرة الدولية للتموين ( )JICفي عام 2008
كمشروع تعاوني .و تشمل مجموعة خدمات شركة الجزيرة
الدولية للتموين خدمات التموين و التدبير المنزلي و غسيل
المالبس لحقول النفط و المواقع البعيدة و قرى العمال
و المؤسسات التعليمية .شعار الشركة هو " السعي وراء
الكمال ،إمساك الجودة".
لقد تم دمج االستدامة في الثقافة التنظيمية و التشغيلية.
و يعزى النهج االستراتيجي المنظم للمسؤولية االجتماعية و
االستدامة على مر السنين المحرك الرئيسي لنجاح الشركة ،و
التي يتم تعزيزها من خالل االبتكار و الشراكة .و قد أتاحت هذه
الطريقة للشركة الفوز بالعديد من الجوائز الدولية و ارساء
معايير صناعية جديدة في المنتديات العالمية.
تقوم الدعائم الرباعية المتمثلة بالناس و الكوكب و المنتجات
و العمليات على دعم االستراتيجية التنظيمية للشركة .يتم
تحديد التحديات من خالل عملية إدارة التغيير و من اصحاب
المصلحة المعنيين المشاركين في عملية تحليل المخاطر.
و تشمل مجاالت التركيز الرئيسية لالستدامة عمليات خدمات
المطاعم ،و التدبير المنزلي ،و الغسيل ،و اللوجستيات و
المهام اإلدارية ،و توليد النفايات ،و إدارة النفايات ،و استهالك
الطاقة ،و استهالك المياه ،و انبعاثات الدخان ،و مناولة المواد
الكيميائية ،و التخلص من النفايات ،و استنفاد الموارد و
استخدامها.
لقد تم تطوير منهجية فريدة و رائعة من "سبيرز" ()SPEARS
لوضع أهداف واضحة  ،و تخصيص الموارد  ،و تمكين
العمليات ،و تحليل النشر  ،و المراجعة  ،و االعتراف و تقاسم
المعرفة في جميع مراحل عملية إدارة االستدامة.

تعترب رشكة الجزيرة الدولية للتموين ،احدى الرشكات التي
لديها التزام بتوفري خدمات منوذجية تفوق التوقعات .ﺧطﺗﻧﺎ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ،2020توضح أھداﻓﻧﺎ ﻲﻓ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗداﻣﺔ ،و تبنينا
ﻣﻌﺎﯾﯾر ال  IMSو اطار التميز من النموذج االورويب للجودة .كلها
كان لها الفضل يف تقديم االستدامة يف عملياتنا اليومية يف مجال
ادارة الجودة و قد حصلنا عىل العديد من الجوائز و الشهادات و
األوسمة مثل جائزة االعامل العربية ،و جائزة الشبكة العربية
للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات  ،و جائزة أفضل املامرسات
الدولية  ،و جائزة املقارنة املعيارية العاملية ،و جائزة الشيخ خليفة
للتميز .منذ عام  ،2014تعمل رشكة الجزيرة الدولية عىل توسيع
نطاق أعاملها الخريية لفائدة املجتمع عن طريق الرشاكة مع
املنظامت غري الحكومية املحلية .أحد االعامل هو تقديم الدعم
الرئييس و تنظيم توفري إمدادات اإلغاثة للسوريني املترضرين من
الحرب.
رويب ثومي
املدير االداري
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ضمن االبتكار و االستدامة وضعت ( )JICأفضل الممارسات،
على أساس استراتيجية  4Eالتي يتم من خاللها تثقيف جميع
أصحاب المصلحة و تمكينهم و إشراكهم.

فئة األعمال
التجارية
الصغيرة

تقوم لجنة التميز المكونة من ممثلي اإلدارة العليا و رؤساء
اإلدارات ،الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى المدير اإلداري،
بتوجيه أداء اإلدارة و االستدامة الخاص بـالشركة .األهداف
الرئيسية بشأن الحد من النفايات  ،استهالك الوقود ،االحتفاظ
بالموظفين و التطوير ،تدريب و تطوير الموظفين ،تطوير
المنتجات و مشاركة النشاط االجتماعي يتم تضمينها في
األهداف على مستوى اإلدارات  /الفردية .و تماشيا مع هدف
التحسين المستمر ،تم توسيع العملية لتشمل جميع
المديرين المباشرين و المشرفين .تدرج أهداف االستدامة في
مؤشرات األداء الرئيسية لكبار المديرين مع تحديد األهداف ،و
هي تنعكس على النحو الواجب في تعويضاتهم.
و تشمل بعض تدابير االستدامة الجديرة باالهتمام التي
اعتمدتها الشركة تكنولوجيا جديدة إلدارة النفايات ،و نظام
توفير للمياه ؛ و اتباع االخالقيات في عملية التقديم للعطاءات،
و التوريد من السوق المحلي .لقد تم تكريم الجزيرة الدولية
للتموين بالعديد من االعترافات المحلية و الدولية لجهودها
في االستدامة و أفضل الممارسات.
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(مناصفة)

فئة األعمال التجارية الصغيرة

شركة ايه اي أس جي
الستشارت تطوير المشاريع

دولة االمارات العربية المتحدة

(مناصفة)

فئة األعمال التجارية الصغيرة

تأسست شركة ايه اي أس جي كشركة استشارية في مجال
االستدامة ،و تعرض مستوى عال من االلتزام و المشاركة في
الجهود الرامية إلى تعزيز البناء األخضر ،و الطاقة المستدامة،
و مجموعة كاملة من أدوات و منتجات و خدمات التنمية
المستدامة .على سبيل المثال ،المشاركة القوية في تحدي
بناء المعيشة ،و هي أداة جديدة متقدمة لتصنيف المباني
الخضراء التي تقيم المباني كاملة االكتفاء الذاتي.

مجموعة المعارف

دولة االمارات العربية المتحدة

مع مرور الوقت توسعت الشركة لتقدم مجموعة متنوعة من
االستشارات المتخصصة ،بما في ذلك االستشارات البيئية،
و إدارة النفايات ،و التقنيات التكنولوجية الحديثة ،و تصميم
واجهات و مجال الوقاية و الحماية من الحريق .ومع ذلك ،
دائما رؤيتها الراسخة
فإن مهمة الشركة األساسية كانت
ً
إلنشاء بيئة حضرية بشكل أفضل.
تتماشى استراتيجية الشركة مع العديد من أهداف التنمية
المستدامة الـ  17لألمم المتحدة ،مثل:

جزءا
بالنسبة لمجموعة المعارف ،تعد المسؤولية االجتماعية
ً
أيضا عمليات
ال يتجزأ من عملياتها اليومية ،و التي تشكل ً
مجموعة الشركات القابضة و الشقيقة من أجل تحقيق نتائج
إيجابية واسعة النطاق .و قد تنوعت نشاطاتها من دخولها
موسوعة غينيس لألرقام القياسية لمبادراتها المجتمعية،
و تنظيمها أكبر إفطار لمجموعة من األيتام ،و تسعى
المجموعة جاهدة إلى تقديم مثال حاسم للشركات في دولة
االمارات من خالل سلسلة كاملة من المبادرات.

الهدف رقم  - 4الصحة الجيدة و الرفاهية ،تشكل صحة
الموظف و رفاهيته واحدة من الركائز الثالث الستراتيجية
المسؤولية االجتماعية للمؤسسة.

ان محاور االستدامة ،التي حددتها مجموعة المعارف هي
األشخاص األصحاء ،انبعاثات كربونية أقل ،و تشارك المعرفة
مع المجتمع .و قد تم تحديد  20مؤشر لألداء.

الهدف رقم  - 5المساواة بين الجنسين ،تتكون القوى العاملة
في الشركة من  %38من اإلناث.

يضطلع بمسؤلية ادارة جميع المسائل المتعلقة
بالمسؤولية االجتماعية و االستدامة لجان داخلية مكونة
من الموظفين من خالل وحدات األعمال و كذلك المديرين
و المديرين التنفذيين .تلعب هذه اللجان الدور اإلستراتيجي
لنشر التزامات المسؤولية االجتماعية و التزامات االستدامة
عبر التسلسل الهرمي التنظيمي .و تشرف لجنة توجيهية
تتألف من مديري الشركة على أداء اللجنة .و قد ضمن هيكل
اإلدارة المنظم استراتيجية التحسن المستمر ،كما يتضح من
تزايد شهرة مجموعة المعارف كبطل استدامة.

الهدف رقم  - 7طاقة نظيفة و باسعار معقولة ،تعمل الشركة
ضمن قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة الطاقة و تقليل
االستهالك العام.
الهدف رقم  - 9الصناعة و االبتكار و الهياكل االساسية ،تفخر
الشركة بتبنيها لالبتكار و سمعة قادة الفكر.

منذ تأسيس رشكة ايه اي أس جي عام  2010و هي
متوجهه و مركزة نحو استدامة اإلدارة و املوظفني .كوننا
مستشارون متعددون التخصصات ,سعينا دامئا لقيادة و ابتكار
تنمية مستدامة من خالل الخدمات التي نقدمها و املشاريع
التي ننجزها .إن مسؤوليتنا باإلهتامم بأصحاب املصلحة املعنيني
برشكتنا ،داخليا و خارجيا ،متتد لتشمل مسؤوليتنا اتجاه االرض
التي نتشاركها ،لذلك نحن نسعى لعكس التزامنا باإلستدامة يف
عملنا عىل عملياتنا الداخلية.
سعيد العبار
مدير -رشكة ايه اي أس جي الستشارت تطوير املشاريع

رؤية االستدامة العامة لمجموعة المعارف و رؤيتها
المؤسسية هي نفسها ،أن تكون المزود الرائد لحلول التعليم
و التدريب في جميع مجاالتها األساسية ،و أن تكون معروفه
بمساهمتها المستدامة في التنمية االجتماعية و االقتصادية
في المنطقة.
ترتبط استراتيجية المسؤولية االجتماعية باإلستراتيجية
المؤسسية لمجموعة المعارف ،التي تكمن جذورها في
االستدامة البيئية و االجتماعية.

ترتكز التزامات االستدامة على ثالث ركائز أساسية ،البيئة و
االستدامة؛ المجتمع و أصحاب المصلحة و صحة الموظف و
الرفاه .تشمل مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة باستراتيجية
المسؤولية االجتماعية و االستدامة في العمل  /المشاريع و
الوعي و التحويل من مدافن النفايات و االستثمار المجتمعي
و أنظمة الصحة و السالمة و إدارة الجودة .يتم تدريب موظفي
الشركة على  ISO 14001: 2015و .OHSAS 18001 :2007
و تشمل بعض المبادرات الجديرة بالذكر حملة التوعية
باالستدامة ،و األحداث التعليمية  ،و الدورات التدريبية بشأن
إدارة النفايات و المساواة في فرص العمل .يتم تعزيز
صحة الموظف و رفاهيته من خالل االستبيان االجتماعي و
االستبيان السنوي لمردود الموظفين .تتيح مبادرات الشركة
المجتمعية للموظفين المساهمة من خالل فرص العمل
التطوعية واألعمال غير الربحية .تم تحقيق معلم رئيسي في
عام  2018بنشر تقرير االستدامة األول للشركة.

كرئيس تنفيذي ملجموعة املعارف ،كنت متحمس لرؤية نهجنا
تجاه املسؤولية االجتامعية للمؤسسات يتطور .لقد منت مجموعة
املعارف برسعة من رشكة ذات تركيز قوي عىل االستدامة ،إىل رشكة تضع
مثاالً لالخرين عن االستدامة .لقد حافظنا عىل طاقة ال تهدأ لتحسني
أدائنا ،و ال نزال عىل يقني من أنه  -مع االبتكار والتفاين  -هناك دامئًا
طريقة لنحصل عىل تأثري أكرب.
دكتور /احمد بدر
الرئيس التنفيذي ملجموعة املعارف

أدت التدابير المتخذة إلعداد التقارير و التقييم الدقيق
لمؤشرات األداء  ،و اعتماد معايير عالمية إلجراءات المراجعة،
إلى فهم واضح للمخاطر و الفرص و نقاط القوة و الفجوات.
و قد أدى هذا بدوره إلى مراجعة االستراتيجيات و إعادة تحديد
النطاق و الميزانية و عدد المبادرات.
باإلضافة إلى ذلك ،تم توفير قنوات متعددة لتقديم األفكار
و االبتكارات ألصحاب المصلحة الداخليين و الخارجيين
حول معايير التقييم أو االستدامة االجتماعية أو البيئية
أو االقتصادية لالبتكار .و قد وفر هذا ،على وجه الخصوص،
نبعاً ثابتاً من األفكار المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية و
االستدامة لتأخذها إلى المجتمع الختبار قيمتها وتقبل
المجتمع لها.

تعمل الشركة عن كثب مع عدد من المجموعات و الجمعيات
و المجالس المحلية و اإلقليمية و العالمية بقيادة اإلدارة
العليا.
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الوصيـف االول
فئة األعمال التجارية الصغيرة

تاكتكس لالستشارات
اإلستراتيجية

المملكة االردنية الهاشمية

تاكتكس لالستشارات اإلستراتيجية هي شركة متخصصة في
االتصاالت و العالقات العامة ،و أول شركة استشارات عالقات
عامة في األردن .تأسست في عام  ،2003طبقت الشركة نهج
تقييم استراتيجي للتهديدات و الفرص لطرق عملها منذ
مسارا لقطاع العالقات العامة
البداية .و قد حقق نجاح الشركة
ً
في األردن  ،مما شجع على ظهور شركات ناشئة أخرى.
ترصد تاكتكس باستمرار االستدامة العالمية و اتجاهات
األعمال  ،و توازنها مع احتياجات بيئة األعمال األردنية  ،لصياغة
نهج أعمالها المستدام الفريد .و يدعم هذه االستراتيجية
التزام اإلدارة العليا للشركة التي تعزز ثقافة مسؤولة و تحدد
المسؤولية االجتماعية للشركات باعتبارها حجر الزاوية في
استراتيجية الشركة.
انطالقاً من االعتقاد بأن التواصل هو لغة عالمية ،أولت
خاصا للقضايا ذات االهتمام العالمي
اهتماما
تاكتكس
ً
ً
لكونها لديها القدرة و المعرفة للتعامل مع أمور مثل تغير
المناخ و الصحة و اإلعاقات و المساواة .طبقت تاكتيكس
مبادئ االتصاالت والعالقات العامة لمكافحة الممارسات
الضارة مثل التدخين بين موظفيها لتشجيعهم على عيش
دعما لألشخاص ذوي اإلعاقات  ،توفر الشركة
حياة أكثر صحة.
ً
خدمات اتصاالت طوعية وخدمات عالقات عامة لمركز
الحسين لإلعاقة.
من خالل تكريس فريق متخصص يتصدى لمجموعة كاملة
من احتياجات وسائل اإلعالم و االتصاالت في المنظمة ،
قامت تاكتكس بزيادة الوعي حول هذا الجزء المهم .تم
تمكين  600,000شخص من ذوي اإلعاقة في األردن في هذه
العملية .و كجزء من ممارستها المسؤولة اجتماعياً ،تقوم
أيضا بتمكين الالجئين و األشخاص ذوي اإلعاقة من
الشركة ً
خالل مساعدتهم في ايجاد فرص عمل.

آمنت تاكتكس منذ بدايات عام  2003أن النجاح لن يتحقق
إال بأن نكون جزءا فاعال من مجتمعنا؛ من هنا فإننا نفخر بأننا أسهمنا
من خالل خدماتنا و فريقنا مبساعدة جمعية الحسني واألشخاص
ذوي اإلعاقة لتحقيق أهدافهم النبيلة ،وكذلك املشاركة الفاعلة يف
املجتمع  .ونصبوا اىل توفري بيئة مواتية لالشخاص ذوي االعاقة
للحصول عىل مستقبل ميلء بالفرص والشمولية .نعتز بأننا كنا أول
رشكة عالقات عامة يف األردن و اآلن نحن أول من يطبق نهجا
مبتكرا يف مجال املسؤولية االجتامعية التي نعتربها حجر الزاوية
ملجتمعات سليمة ومتطورة.
نور جباصيني
الرشيك /املدير
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كبيرا على التميز ،و تضمن الجودة
تركيزا
تضع تاكتكس
ً
ً
و التوقيت في تقديم خدمات العمالء .تستخدم الشركة
حمالت و ممارسات العالقات العامة المبتكرة لغرس ثقافة
المسؤولية خارج مكان العمل لتحقيق تأثير اجتماعي أوسع.
و التزاما بالميثاق العالمي لألمم المتحدة  ،أصدرت تاكتكس
إعالن االتصاالت العالمية بشأن التقدم المحرز في عام 2016
في محاولة منها للتواصل بشفافية مع أصحاب المصلحة
بشأن أدائها و التزاماتها.

فئة
الخدمات
المالية

أدركت "تاكتكس" قوة االتصاالت و قدرتها القوية على خلق
تأثيرات اجتماعية إيجابية ،و التي تثبت أن أي منظمة يمكن
أن يكون لها تأثير كبير مهما كان حجمها.
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الوصيـف االول

فئة الخدمات المالية

البنك السعودي لالستثمار
المملكة العربية السعودية

فئة الخدمات المالية
بدأ البنك السعودي لالستثمار ( )SAIBعملياته في مارس ،1977
و نشاطاته موزعة على ثالثة أقسام رئيسية هي :الخدمات
البنكية لألفراد ،و الخدمات البنكية للشركات و المنشآت
الصغيرة و المتوسطة ،و مجموعة الخزينة و االستثمار .
حاليا من خالل شبكة من  49وحدة ،منها 44
يعمل البنك
ً
تماما مع أحكام الشريعة اإلسالمية و  12من الفروع
متوافقة
ً
لديها أقسام للسيدات لخدمة عمالئها من اإلناث.

البنك المغربي للتجارة
الخارجية إلفريقيا
المملكة المغربية

تعتمد إستراتيجية االستدامة لدى البنك على اطاراً خاصاً يأخذ
في االعتبار الركائز العالمية الطار االستدامة و يربطها بخمسة
قيم إسالمية ،هي :النمو و الحفظ و تكليف و رعاية و عون..
في بيئة سريعة التغير ،يركز البنك على االبتكار المستمر
ليقدم لعمالئه المنتجات و الخدمات التي تضيف قيمة إلى
حياتهم ،كما و يلتزم البنك بأداء دور رئيسي في تحقيق رؤية
 2030في المملكة العربية السعودية.

كما يهدف البنك إلى زيادة عدد الموظفين من ذوى الهمم إلى
 %4من إجمالي القوى العاملة ،و ضمان ان يكون أكثر من
 %90من اإلنفاق على المشتريات مع الموردين المحليين.

ترتكز ثقافة بنك االستثامر السعودي عىل الفلسفة األساسية
لبناء منظمة تستمر يف تقديم قيمة عىل املدى الطويل لجميع
أصحاب املصلحة .و تدعم هذه القاعدة سياساتنا وأنظمتنا
وإجراءاتنا .يف ظل البيئة االقتصادية واالجتامعية والتنظيمية املتطورة
 ،فإننا ننظر إىل االستدامة من الناحية الشمولية و ليست العتبارات
مالية فقط و لكن بيئية واجتامعية ايضا .و ليك نكون فعالني فإننا
نقوم بدمج مفهوم أهمية االستدامة يف جميع األنشطة و بني
موظفينا.
مساعد املنيفي
املدير التنفيذي  -البنك السعودي لإلستثامر
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من خالل استثماره في االستدامة و االبتكارات المتعلقة به،
يهدف البنك إلى جذب العمالء و الموظفين المميزين وتعزيز
والئهم في نفس الوقت .باإلضافة إلى ذلك ،يعمل البنك في
سياق وطني ،حيث تتطلب التحديات االجتماعية و االقتصادية
المتزايدة حلوال ً و ابتكارات إبداعية ثابتة.

و هو احد البنوك القليلة في اإلقليم الذي يلتزم بمبادئ خط
اإلستواء ،و مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة العشرة
حول حقوق اإلنسان و العمل و البيئة و مكافحة الفساد و
ّ
موقع أفريقي
مبادئ تمويل التأثير اإليجابي .كان هذا هو أول
و شرق أوسطي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المبادرة
المالية في عام  ،2000و هو عضو مؤسس مشارك في بيان
التأثير اإليجابي ،و أول من تبنى في منطقة الشرق األوسط
و شمال أفريقيا طواعية مبادئ خط اإلستواء في عام .2010
في اآلونة األخيرة انضم البنك إلى فريق الحوكمة
للمبادرة الرئيسية بشأن "تعميم اإلجراءات المناخية
في المؤسسات المالية" لتمثيل المؤسسات المالية
التجارية في البلدان النامية .البنك هو أيضا مرشح
العتماد الصندوق األخضر للمناخ منذ عام .2017

يتمثل أحد أهداف االستدامة الرئيسية للبنك في التأكد من أنه
ما ال يقل عن  %10من محفظة التمويل مخصص لالنشطة
الخضراء الصديقة للبيئة و منخفضة الكربون مثل الطاقة
الشمسية و مزارع الرياح و مصادر طاقة أخرى غير تقليدية،
و النفايات و مشاريع إعادة تدوير المواد الخطرة ،و المباني
الموفرة للطاقة و مشاريع البناء ،و تمويل األجهزة ذات
الكفاءة في استخدام الطاقة المتعلقة بالتدفئة و التبريد ،و
االلكترونيات المنزلية ،و السيارات الهجينة  /الكهربائية.

يولي البنك اهتماما خاصا لالحتياجات االجتماعية و
االقتصادية للمجتمع السعودي ،و بالتالي يعزز الشمول
المالي ،حيث يركز البنك برامجه للمسؤولية االجتماعية على
المجاالت ذات األولوية المحددة في سياسة رعاية الشركات
الخاصة به؛ و تشمل هذه الخدمات :التعليم المالي  ،و التنمية
البشرية و االجتماعية ،و حماية البيئة و التنمية الصحية.
كما يراقب البنك فعالية و كفاءة برامجه االجتماعية من أجل
تحسين األثر االجتماعي لكل ريال سعودي يتم إنفاقه.

صنع البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا اسماً
لنفسه في القطاع المصرفي في الشرق األوسط و شمال
أفريقيا كشركة رائدة في مجال التمويل المستدام .انطالقاً
من اإليمان الجوهري بالدور البارز للمصارف و التمويل
في تحقيق التنمية المستدامة ،استخدم البنك منتجاته
و خدماته و موارده لخلق تأثير إيجابي ألكثر من عقدين.

من أجل تعزيز أهداف التنمية املستدامة و
املساهمة يف عامل أكرث استدامة ،يعتمد نهجنا تجاه
املسؤولية االجتامعية للرشكات عىل مشاركة ما يقرب من
 15,000موظف يف املجموعة يف  30دولة .تساهم
أخالقيات و نزاهة و جودة العالقة مع العمالء بشكل كبري يف
ضامن هذه االستدامة .إن طموحنا يف أن نكون مجموعة
بنكية و مالية مبتكرة يف عموم أفريقيا ،من خالل أنشطتنا،
ذات التأثري اإليجايب عىل املجتمع و املناطق التى نتواجد
بها ،وهذا يتضح عام بعد عام من خالل اإلنجازات القوية
التي متيزنا.

يوفر ميثاق المسؤولية االجتماعية للشركات التابع
لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا إطار
العمل الخاص بدمج العناصر البيئية و االجتماعية في
نموذج أعمالها .طرح البنك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة -
الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ،و حشد تمويل كفاءة الطاقة
للمشاريع الصغيرة و المتوسطة ،و صندوق  ،SRIو هو تطبيق
داخلي جديد إلدارة المخاطر االجتماعية و البيئية بشكل
أفضل في المحفظة االستثمارية إلى جانب تقارير مبادى
خط اإلستواء .المصرف حاصل على شهادة اإلدارة البيئية
 ISO 14001و شهادة  ISO 50001إلدارة الطاقة ،و المعايير
الدولية  ISO 26000للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
تم اعتماد نظام إدارة الشؤون االجتماعية و البيئية في عام
 2008لمعالجة المخاطر االجتماعية و البيئية في أنشطة
التمويل و خلق الوعي حول االستثمار المستدام من قبل
العمالء .يستند النظام على معايير األداء لمؤسسة التمويل
الدولية ومبادئ التأثير اإليجابي لمؤسسة التمويل الدولية.
في عام  ، 2018طرح البنك الطبعة الرابعة من جائزة ريادة
األعمال األفريقية  ،و التي شارك فيها أكثر من  5,000من رواد
األعمال من  54دولة في أفريقيا  ،و بدعم من أكثر من  150من
المرشدين الشركاء من أفريقيا و أوروبا و آسيا و أمريكا الشمالية.

عثامن بن جلون،
الرئيس التنفيذي العام
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الوصيـف الثاني
فئة الخدمات المالية

مركز االمارات للصرافة

دولة االمارات العربية المتحدة

تأسست مركز اإلمارات للصرافة في عام  ،1980و هي شركة
مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة تتعامل في المقام األول
في التحويالت المالية ،و تحويل العمالت األجنبية و حلول
تسديد الفواتير .يقع المقر الرئيسي للشركة في أبو ظبي ،و
تعمل من خالل  800مكتب في  31دولة ،مما يجعلها واحدة
من أكبر شركات تحويل األموال في الشرق األوسط و آسيا.
كجزء من استراتيجيته التحويلية ،حدد المركز
برنامج" "LEAP2020و هي أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة التي تتوافق بشكل أفضل مع نقاط القوة لدى
المؤسسة و أصولها و أولوياتها .تغطي هذه األهداف خمسة
مواضيع هي :المنتجات و الخدمات المبتكرة ،و االمتثال
التنظيمي ،و مركزية العمالء ،و إدارة المخاطر ،و تنمية األفراد،
و أمن المعلومات ،و مشاركة المجتمع و البيئة النظيفة.
تهدف هذه الموضوعات إلى تقليل استهالك الطاقة بنسبة
 %25بحلول عام  ،2020و التعامل مع أكثر من  20مليون
شخص بحلول عام  ،2020و ابتكار  5منتجات و عمليات كل
عام و أكثر.
يلتزم مركز اإلمارات للصرافة بدور فعال في المجتمعات
المحلية التي يعمل بها .حوالي  %90من سكان اإلمارات
مغتربين و غالبية هؤالء السكان يقعون تحت نطاق منخفض
أو متوسط الدخل ،هؤالء هم عمالء مركز اإلمارات للصرافة،
لذلك قامت الشركة بتصميم عدد من البرامج التي تركز
على محو األمية المالية و الجريمة ،و اإلدماج المالي ،لتلبية
متطلبات هؤالء العمالء.

إن رحلة التجارة الناجحة مبنية عىل مجموعة من الوعود،
مبسار واضح للتقدم مفعم بالسعادة التي تقدمها املجموعة .إن
الحجة القائلة بأن األعامل التجارية ال ميكن أن توجد أو تزدهر إال
من خالل وضع نفسها بعيدا عن البعد البيئي ،لهو أمر مرفوض متاما
يف عامل اليوم .حيث ان نجاح سوق العمل يعتمد عىل مدى موامئة
السوق مع أطر االستدامة .وعىل تقديم الخدمات والفوائد كام هي
متوقعة من كامل سلسلة أصحاب املصلحة.
بروموث مانغات
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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في غياب الوصول الكافي إلى الخدمات المصرفية والمالية،
أشار مركز اإلمارات للصرافة إلى أن العديد من العمال
المغتربين شوهدوا يلجؤون إلى استخدام قنوات غير رسمية
مثل الهوندي و الحوالة .مما نتج عنه حاالت واسعة من
االحتيال ،وسوء اإلدارة المالية .غالبا ما يؤدي ذلك الى فقدان
هؤالء العمال أجورهم التي حصلوا عليها بشق األنفس نتيجة
هذه القنوات.

فئة قطاع
الطاقة

يدير موظفو المركز جلسات توعوية للعمال حول أهمية
اإلدماج المالي واالدخار واستخدام قنوات نقل األموال
القانونية .حققت حملة محو األمية المالية التي أستهدفت
مباشرا إلى أكثر من 600,000
العمال البنغالديشيين وصوال ً
ً
شخص يشكلون حوالي  %75من المغتربين البنغالديشيين
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وكنتيجة مباشرة للحملة،
شهد نمو حجم التحويالت إلى بنغالديش من اإلمارات زيادة
مذهلة بنسبة .%26
ليكون جزءاً من مجتمع أكبر و يعمل معاً من أجل تحقيق
تنمية مستدامة ،يعمل مركز اإلمارات للصرافة مع العديد
من المؤسسات ،حيث يعمل كشريك استراتيجي لمختلف
رواد األعمال و الشركات الناشئة في مجال تطوير البرامج
المتعلقة بالتكنولوجيا و االبتكار .على الرغم من التأثير البيئي
المحدود ،فقد شرع مركز اإلمارات للصرافة في اتخاذ عدد من
الخطوات إلحداث تغيير في المجتمع و البيئة ،مثل الشراكة
مع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة إلدارة النفايات ،و رعاية
انشطة بيئية ،و تنفيذ إجراءات التحكم في التاثيرات اعتماداً
على تقييم االثر.
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الفــــــــــــائز

الوصيـف االول
فئة قطاع الطاقة

فئة قطاع الطاقة

شركة بترول اإلمارات
الوطنية ‘اينوك’

دولة اإلمارات العربية المتحدة

شركة بترول اإلمارات الوطنية هي مجموعة متكاملة و رائدة في
مجال النفط و الغاز و مساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي.
تلعب اينوك المملوكة بالكامل لحكومة دبي ،دوراً محورياً
في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة .و تندرج
العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي
االستكشاف و اإلنتاج ،و التكرير ،و اإلمداد ،و التجارة و التصنيع ،و
منشآت التخزين ،و أعمال التجزئة و التوزيع ،و وقود الطائرات و
المنتجات النفطية لالستخدامات التجارية و الصناعية.

شركة إنجي

دولة اإلمارات العربية المتحدة

و من خالل محفظة عملياتها المتكاملة و موظفيها البالغ
عددهم أكثر من  11,000موظف ،تق ّدم اينوك خدمات رائدة
آلالف العمالء في  60سوقاً ،مع اإللتزام بتزويدهم بأعلى معايير
الخدمة ،و توفير أحدث اإلبتكارات التقنية و أفضل الممارسات
العملية لدعم مسيرة التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

و نظراً لما تقدمه المجموعة من قيمة مستدامة و أداءاً رائداً
في القطاع ،أصبحت اينوك شريك الطاقة المتكاملة إلكسبو
 2020دبي ،فقد كان نهج الشركة اتجاه البيئة و الصحة و
السالمة أساساً منذ بداية عملياتها ،و لديها لجان توجيهية عليا
في مجال إدارة الطاقة و الموارد تساهم في تحقيق الكفاءة
التشغيلية من خالل تضمين تدابير عملية بعيدة المدى
لتخفيف اإلستهالك و اإلنبعاثات.

يرشفنا أن نكون جزءاً من الجائزة العربية للمسؤولية
االجتامعية للمؤسسات للعام الثالث عىل التوايل ،إذ ميثّل هذا
الحدث منص ًة تسلّط الضوء عىل الهيئات واملؤسسات لتقدير
جهودها املبذولة يف تطوير معايري االستدامة .نحن يف اينوك
ملتزمون دامئاً بتقديم مبادرات االستدامة و املسؤولية املجتمعية
ضمن كافة قطاعات أعاملنا ،ابتدا ًء من تطوير إدارة املوارد و
كفاءة الطاقة يف عملياتنا ،و وصوالً إىل مشاركتنا يف العديد من
برامج التواصل املجتمعي.
سيف حميد الفاليس،
الرئيس التنفيذي ملجموعة اينوك
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ما بين عامي  2014و  ،2017استثمرت المجموعة  16.3مليون
دوالر أمريكي في تطبيق مبادرات االستدامة ،إذ أثمرت جهودها
في تحقيق و فورات بإجمالي  10.9مليون دوالر امريكي .و تساوي
هذه الوفورات قيمة  115ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون ،بما يعادل نمو  2.9مليون شجرة خالل عشرة سنوات ،و
 49مليون لتـر من و فورات البنزين و  451مليون كيلو متر من
متوسط ما تقطعه سيارة شخصية.
هذا و تع ّد المسؤولية المجتمعية للمجموعة أولوية تنظيمية
و جزء ال يتجزأ من ثقافتها المؤسسية ،و ذلك نظراً لتأثيرها
الكبير على المساهمين وثقة أصحاب المصلحة ،و في عام
 ،2017نشرت شركة ’اينوك‘ تقرير أداء االستدامة األول و الذي يتبع
المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير .GRI

على الصعيد العالمي ،تتجه الشركة نحو سيناريو يتوافق مع
اتفاقية باريس من خالل تحولها و استثماراتها .و هي تشجع
على تطوير التمويل المستدام ،و خاصة سوق السندات
الخضراء .و تعتبر المصدر األول لسندات الشركات الخضراء
مع  6.25مليار يورو صدرت منذ  2014حيث عملت على
االستثمار في التبريد في دول مجلس التعاون الخليجي.
من خالل خبرتها العالمية و استخدام التكنولوجيا ،تقدم
الشركة مجموعة واسعة من األنشطة التجارية لخدمات
الطاقة لعمالئها .1 :كفاءة الطاقة (مراجعة الطاقة ،تعاقد
أداء الطاقة ،الحفاظ على الطاقة للمدن)؛  .2التنقل األخضر
و النقل المستدام ،محطات الشحن؛ (إدارة المرور؛ خدمات
المطار)  .3الطاقة الالمركزية (الشبكات المصغرة ،الطاقة
الشمسية على األسطح)؛  .4المدن الذكية (اإلضاءة الذكية،
خدمات إدارة المدينة)؛  .5االستجابة للطلب (تحليل الشبكة،
تجميع الطلب ،إدارة الواجهة)؛  .6تبريد المناطق (تطوير
الشبكة ،التشغيل و الصيانة).

رؤية شركة إينوك أن تصبح شريك االبتكار ،توفر قيمة مستدامة
وأداء صناعي متميز كمزود الطاقة الرئيسي لحكومة دبي ،توائم
إينوك عملياتها لتعكس تطلعات رؤية دبي  2021وخاصة فيما
يتعلق باألهداف اإلقتصادية و اإلجتماعية و البيئية.

و في ضوء النجاح الذي حققته اينوك مطلع  2017على أثر
إطالق أول محطة خدمة عاملة بالطاقة الشمسية في دبي،
أعلنت عن التزامها بأن تكون كافة محطات الخدمة الجديدة
تعمل بالطاقة الشمسية ،و قد تم افتتاح  5محطات عاملة
بالطاقة الشمسية حتى االن.

كانت تعرف شركة إنجي سابقاً باسم غاز دوفرانس سويز ،و
هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات تعمل في مجاالت
توليد الكهرباء و توزيعها و الغاز الطبيعي و الطاقة النووية
و المتجددة .في قطاع يخضع لتغيير جوهري ،أعادت الشركة
أنشطتها اللتقاط فرص جديدة و أصبحت العباً رئيسياً في
عالم الطاقة المتجددة.

ان الرغبة وراء تحويل رشكة انجي إىل رشكة تهتم بالتنمية
املستدامة هي السعي و االسرتشاد إىل تحقيق تقدم منسجم .و
لقد اخرتنا أن نكون جز ًءا من الحل لتمكني أكرب عدد ممكن من
الناس من الوصول إىل الطاقة النظيفة .تحقيق الهدف املنشود
(التقدم املتناغم) هو املبدأ التوجيهي العميل لخياراتنا
االسرتاتيجية و طريقة هيكلة عروضنا للعمالء .و اننا سنواصل
خلق أفضل القيم مبا يتامىش مع أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة لعام .2030
إيزابيل كوترش
الرئيس التنفيذي لرشكة انجي

أنشأت الشركة شراكة مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون،
أيضا ببناء شراكة مع وزارة التغير المناخي و البيئة
و تقوم ً
و جمعية االمارات للحياة الفطرية حول التنوع البيولوجي
وحماية الحياة البحرية .في عام  ،2017منحت روبيكوسام
( )RobecoSAMالشركة تقييم  ،85/100لتحتل المرتبة الثانية
في التصنيف من بين  33شركة في قطاع المرافق العامة و
جزءا من مؤشر داو جونز
المياه و نتيجة لذلك ،تعتبر الشركة
ً
العالمي لالستدامة.
منذ عام  ،2016قامت الشركة بخفض استخدام الفحم إلى
النصف ،و تم تفويضها و بناءها و حصولها على  6جيجاوات
من الطاقة المتجددة اإلضافية .في الوقت الحاضر ٪ 91 ،من
أنشطتها هي منخفضة الكربون .تستثمر الشركة في الغاز
خال من
الحيوي المتجدد و الهيدروجين ،بهدف تحقيق عالم
ٍ
الكربون.
تستند المشاركة المجتمعية لشركة انجي إلى الحوار مع
أصحاب المصلحة .حددت الشركة ثالث ارتباطات رئيسية
تجاه المجتمع المحلي:
1 .1توفير التعليم و التدريب لتمكين المواطنين (كموظفين
مستقبليين أو كمقاولين محليين)
2 .2توفير الوصول إلى الطاقة النظيفة
3 .3توفير الهواء النظيف و الماء (التنوع البيولوجي و حماية
الحياة البحرية لألجيال المستقبلية)
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الفــــــــــــائز
فئة قطاع اإلنشاءات

مجموعة النابوده
لإلنشاءات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

لدى مجموعة النابوده لإلنشاءات اعتقاد راسخ بأن تحقيق
التوازن بين احتياجات الشركة و تلبية احتياجات المجتمع هو
مفتاح نجاح الشركة و البيئة و المجتمع ككل .هذا االعتقاد
هو تقليد طويل من األعمال الخيرية و االستثمار في تنمية
مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة .في غضون العامين
منظما و قائماً على
الماضيين ،أقامت الشركة تمرينًا
ً
االستدامة و ممارسات الحوكمة.
مع تخصيص الموارد و الميزانية المطلوبة ،تم تطوير إطار
االستدامة المدفوع بمدخالت الجهات المعنية و األولويات
االقتصادية و البيئية و االجتماعية المحلية من أجل خلق
القيمة االستراتيجية.
رؤية المجموعة لعام  ،2020أن يكون لها تأثير إيجابي مستدام،
من أجل تحقيق نمو قوي و مستدام و مربح ،ليكون صاحب
العمل و الشريك التجاري المفضل ،ويؤكد التزامه باتباع
نموذج عمل مستدام للمستقبل.
يوجه االستدامة المدير العام لالستدامة ،الذي هو عضو من
الجيل الثالث من العائلة المالكة للشركة .و تتولى لجنة
االستدامة ،التي تضم كبار المسؤولين اإلداريين تقديم التقارير
إلى مجلس اإلدارة  ،و مجلس االستدامة الذي يتألف من 15
قائداً من جميع أنحاء المجموعة  ،لإلشراف على نشر و إدامة
إطار االستدامة .يشمل اإلطار القضايا االقتصادية و البيئية و
االجتماعية مع الفئات الفرعية و األهداف ذات الصلة ،و ينسج
معا خارطة طريق شاملة مع أصحاب المصلحة المعنيين
ً
بشكل واضح.

فئة قطاع
اإلنشاءات
إننا يف مجموعة النابوده لإلنشاءات نعرف جيدا ً أننا منلك
مسؤولية االستخدام االمثل للموارد و فهم كيفية تأثرينا يف االقتصاد
واملجتمع والبيئة .ولذلك  ،فإننا نشارك بشكل كامل يف االستدامة
عىل جميع املستويات يف عملياتنا اليومية  ،و نحن ندرك الدور
الحيوي الذي يجب أن نلعبه يف أهداف التنمية املستدامة لدولة
اإلمارات العربية املتحدة .و إن تراثنا يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة االصيل لها دوراً كبرياً  ،و نسعى دامئاً يف الحفاظ عىل هذا
الرتاث و يف نفس الوقت نعمل من أجل مستقبل مستدام لألجيال
القادمة .نحن فخورون بأن لدينا نهج استدامة شامل يقود أعاملنا
إىل األمام.
ديفيد ايفانز
املدير التنفيذي
مجموعة النابوده لإلنشاءات
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اعتمدت الشركة المعايير الدولية بما في ذلك معايير البيئة
و الطاقة ،و معايير الصحة و السالمة و معايير المبادرة
العالمية لإلبالغ .الطاقة و الماء و النفايات جنبا إلى جنب
مع االستهالك المسؤول هي مجاالت التركيز الرئيسية .يتم
تطبيق إطار شامل لحوكمة الشركات و مدونة قواعد السلوك
المهني بشكل صارم عبر العمليات .تُمنح حقوق العمل و
حقوق اإلنسان أهمية قصوى ،في الوقت الذي يتم فيه السعي
لتحقيق التوطين و المساوة بين الجنسين.
يهدف ميثاق االستدامة و مدونة سلسلة التوريد إلى مواءمة
التزام الموردين بالمعايير المماثلة في أعمالهم التجارية و
سالسل التوريد الخاصة بهم .المدونة عبارة عن مجموعة من
المبادئ التوجيهية االستراتيجية للممارسات الجيدة و تغطي
الممارسات المسؤولة في العمل الدولي و حقوق اإلنسان
و الصحة و السالمة و الوعي البيئي و عدم التسامح مطلقا
مع الفساد وتنمية المجتمع المحلي و التوقيت المناسب .و
تجدر اإلشارة إلى أن  %80من الموارد يتم الحصول عليها من
موردين محليين.
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الفــــــــــــائز
فئة قطاع الضيافة

هوليداي إن البرشاء

دولة اإلمارات العربية المتحدة

فندق هوليداي إن البرشاء ،في دبي يعمل بموجب ترخيص من
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال ( , )IHGو تبلغ القوى العاملة
بالفندق حوالي  264موظفاً ،من  18جنسية .يقدم الفندق
رعاية شخصية و خدمية استثنائية ،و يتمتع الفندق بجذور
استدامة قوية مع رؤية تتخللها روح المسؤولية االجتماعية و
حماية البيئة في جميع مجاالت اعماله.
قام فندق هوليداي إن البرشاء باطالق برنامجه "الفندق ذو
القلب" ،و هو انعكاس قوي اللتزامه باالستدامة ،حيث يأخذ
الفندق هذا العنوان بجدية ،متبنياً
تجاريا يتخطى الربح
منهجا
ً
ً
التقليدي ليشمل حماية البيئة و رفاهية المجتمع.
تم تصميم هيكل اإلدارة في الفندق لخلق رحلة ذات ثالثة
أضلع و التي تتمحور حول اإلدارة البيئية و رفاهية الموظفين
و تحسين المجتمع .هوليداي إن البرشاء يلتزم بدقة بنظم
االدارة البيئية من خالل برنامج متخصص يسمى" التفاعل
األخضر" ،و هو برنامج بيئي عالمي يتيح للفندق تسجيل و
تتبع و تخطيط البصمة الكربونية الخاصة به.
و للحفاظ على البيئة بشكل أكبر ،يحث الفندق ضيوفه على
توفير المياه و الطاقة من خالل إلهامهم عبر رسائل توعوية.
يسعى الفندق الى خلق رعاية و راحة لكافة افراد المجتمع
متجاوزاً بذلك موقع العمل ،ليقدم خدمه الى مجتمعه من
خالل حملة "فندق هوليدي إن دبي يحبكم" الذي يقدم يد
المساعدة للمحتاجين.

فئة
قطاع الضيافة
ان االستدامة يف فندق هوليداي إن – الربشاء  -ديب هي
عملية منظمة ،متجذرة بقوة يف الطريقة التي نؤدي بها أعاملنا.
اليوم ،و مع االلتزام من جميع املوظفني و الضيوف ،نشهد
االستدامة الناشئة كقوة دافعة لجميع العمليات ،يف نهجنا
االسرتاتيجي و كذلك توقعاتنا الشاملة ،و دمج االستدامة يف
ثقافتنا يف جميع عمليات فندق هوليداي ان .نعلن هنا بكل
تواضع ان هذا اإلدماج قد أىت مثاره حيث تم اإلعالن عن
الفندق الفائز يف فئة األعامل املتوسطة من الجائزة العربية
للمسؤلية االجتامعية للمؤسسات لعام  ، 2016للعام الثاين عىل
التوايل .إننا ممتنون حقا و نتعهد بأننا لن ندع هذه الزهرة من
االستدامة تذبل .سنحسن مامرساتنا املسؤولة حتى يرتك فندقنا
إرثًا عظيامً لألجيال القادمة.

لقد جنى الفندق ثمار التزامه المستمر بالتميز و السالمة و
الراحة لضيوفه ،بحصوله على العديد من الجوائز اإلقليمية،
بما في ذلك الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،و جائزة أفضل فندق لألعمال ،و "أفضل فندق
للشركات و األعمال" في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا لمدة ثالث سنوات متتالية ،الجائزة العربية للسفر،
أفضل فندق  4نجوم لعام  2017و غيرها.
يدعم الفندق بقوة المبادئ العالمية العشرة للميثاق
العالمي لالمم المتحدة ( )UNGCالمتفق عليها في مجاالت
حقوق اإلنسان و العمل و البيئة ومكافحة الفساد .كما يعزز
التزامه بالشفافية في تقارير االداء و الجهود المبذولة من أجل
النهوض بهذه المبادئ في نطاق عمله.

روكسانا جعفر
الرئيس التنفيذي لفندق هوليداي إن ديب  -الربشاء
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تكريم خاص
األعمال الجديدة

شركة ديزرت فارمر

دولة اإلمارات العربية المتحدة

ديزرت فارمر هي شركة حديثة اإلنشاء في دولة اإلمارات
العربية المتحدة تقدم االبتكارات لزراعة الخضار باحتياجات
الطاقة الصفرية ،و تشمل المزارع الصغيرة و كذلك المزارع
التي تستهلك نسبة  %90-80أقل من المياه مقارنة بالبستنة
التقليدية.
إن فكرة القدرة على النمو في الظروف المناخية الغير مواتية
تمنع العديد من األشخاص و الكيانات من االستثمار في
زراعة األعشاب و الخضروات .لمعالجة هذه المشكلة ،فإن
االعتقاد األساسي للشركة هو أنه يمكن للجميع زراعة الغذاء
و يجب عليهم ذلك .تسعى ديزرت فارمر جاهدة لتيسير زراعة
األعشاب و الخضراوات لألسر و المدارس و المؤسسات.
يتم تحقيق ذلك بشكل رئيسي من خالل الزراعة المائية
النباتية الحيوانية و هو نظام يجمع بين تربية األحياء المائية
التقليدية ( تربية الحيوانات/المخلوقات المائية مثل القواقع
و األسماك و القريدس في خزانات) و الزراعة في الماء (زراعة
النباتات في الماء) في بيئة تكافلية .ديزرت فارمر توفر
المعدات الالزمة للزراعة المائية النباتية الحيوانية (استنا ًدا
إلى المساحة و الميزانية) .مما يساعد في زراعة الخس و
األعشاب و الخضروات و الفاكهة.
من خالل خدمتها المبتكرة ،تهدف استراتيجية ديزرت فارمر إلى
زيادة الوعي بمفهوم زراعة القوت الذاتي في المنزل ،المكتب ،
إلخ .كما تهدف إلى ايجاد مصادر دخل و ربح مستدامة .من
أهم نتائج هذه االستراتيجية هو أن مزارع الصحراء قادرة على
تمكين و تثقيف األفراد و الشركات لتكون صديقة للبيئة و
مسؤولة عن نمط حياة صحي و مغذي.

فئة األعمال
الجديدة

و تشمل بعض األهداف الرئيسية لديزرت فارمر تحويل 150
وحدة سكنية  /تعليمية  /شركة سنوياً و  100وحدة زراعية إلى
نمو بمعدل .%20

رشكة ديزرت فارمر هي برنامج أو مبادرة ظهرت كاستجابة
لرؤية العديد من األشخاص املهتمني بزراعة األعشاب والخرضوات
يف صحراء اإلمارات العربية املتحدة .و سواء كان ذلك عن طريق
ما يسمى بالبستاين املبتدئ ،أو من يريد أن يكون مزارعاً حرضياً
 ،أو مجرد زراعة أعشاب يف حاويات ،ففي بعض األحيان ميكن أن
يكون منو النباتات الغذائية يف املنطقة تحدياً لعدة اسباب .و
إضافة إىل ذلك  ،فإن النواتج تحت الرتبة ،والسقوط الزائد  ،و
نسب خليط الرتبة  ،و األسمدة ،و االختيارات ،و املباعدة بني
النباتات و غريها ،جميعها نقاط فشل للمزارع الحرضي .و من ثم،
فقد بدأنا كمفهوم لتمكني الناس من الزراعة و ازالة التصحر اىل
التخرض ،بطريقة سهلة و مستدامة من خالل حلول مائية و وفرة
املياه املعالجة  ،و نحن نسعى إىل األمام بقضيتنا فالجميع
يستطيع الزراعة و الحصول عىل الغذاء.

تهدف شركة ديزرت فارمر ،أيضاً إلى توفير تدريب و توعية
منتظمة لمختلف أصحاب المصلحة حول المنتجات و
الخدمات التي تقدمها الشركة .و تركز الشركة بشكل خاص
على رعاية العقول الشابة و تمكين الجيل القادم و توعيته
بأهمية االستدامة و كيفية الحفاظ على هذا العالم بموارده
المحدودة ،و ذلك من خالل مختلف التقنيات و البرامج
لتشجيعهم على استخدام االبتكارات الصديقة للبيئة.

جيجي توماس،
مؤسس ،برنامج املزارع الصحراوي
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تكريم خاص
فئة المؤسسة اإلجتماعية

مجلس األعمال العراقي

المملكة األردنية الهاشمية

تم إطالق مجلس األعمال العراقي ( )IBCفي عام  2007بهدف
خدمة مصالح المستثمرين العراقيين في المملكة األردنية
الهاشمية ،و تحصين االستثمارات العراقية في المملكة و
تطوير العالقات التجارية بين البلدين .و كان الهدف األساسي
من وراء ذلك هو الرغبة الحقيقية في إحداث تحول جذري في
الشركات األعضاء ،و دعمها لتصبح مؤسسات تطبق المواطنة
المسؤولة.
و كان المجلس أول منظمة عراقية ينضم إلى الميثاق
العالمي لالمم المتحدة ( )UNGCو يعتمد مبادئها .ودعا
مجلس االعمال العراقي جميع مجالس األعمال والغرف
التجارية و شبكات القطاع الخاص إلى أن تحذو حذوه و تشجع
أعضائها ليصبحوا اعضاء في الميثاق العالمي لالمم المتحدة.
كانت هذه خطوة مبهرة و فعالة و استباقية نحو بيئة أعمال
عراقية أكثر مسؤولة.
عمل المجلس على مستويات مختلفة و مع مختلف أصحاب
المصلحة لتحقيق أهدافه وتأثيراته المستدامة .و شاركت
لجنته مع اإلسكوا في إحداث تأثير على مستوى السياسات
و دعوة البرلمانيين وصانعي القرار إلى دعم رفاه الشعب في
األردن.

فئة
المؤسسة
االجتماعية

في جهد طموح جدا إلصالح إطار التشريعات التجارية
الضعيفة في العراق ،عمل المجلس مع خبراء دوليين لتطوير
استراتيجية  2024-2030لتنمية القطاع الخاص في الجمهورية
العراقية .و قد ُصممت االستراتيجية لتحفيز مشاركة القطاع
الخاص و العام في التحول إلى اقتصادات صحيحة في كل
من العراق و االردن.

تعزيزا ملفهوم الرشاكة بني القطاع العام و الخاص و مبدأ
الشفافية و النزاهة .آمن مجلس االعامل العراقي منذ تأسيسه
باملسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و من هذا املنطلق كان من
آوائل منظامت األعامل املهنية التي إنضمت اىل امليثاق العاملي لألمم
املتحدة لتعزيز التنمية املستدامة و لرتسيخ املبادئ العرشة التي
تبنتها األمم املتحدة ومنها الشفافية و مكافحة عاملة األطفال و
النزاهة واملحافظة عىل البيئة و حقوق اإلنسان و غريها من املبادئ
السامية التي عمل املجلس عىل تطبيقها يف منهاج عمله من خالل
إطالق الربامج االقتصادية و الثقافية و اإلنسانية ودعم الكفاءات
العلمية و إقامة الندوات و ورش العمل للتعريف بهذه املبادئ و
دورها يف تعزيز التنمية املجتمعية.
سعد ناجي
نائب رئيس وأمني رس املجلس رئيس برامج املسؤولية االجتامعية
مجلس االعامل العراقي  -االردن
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على الرغم من كونه مجلس اعمال ،اال انه قام بتوسيع نطاق
أنشطته لتشمل العديد من المجاالت االجتماعية و اإلنسانية
بهدف تقديم الدعم للشعب العراقي داخل و خارج الدولة ،و
المجلس يشجع التواصل بين المجتمع األردني و المجتمع
العراقي و يعمل بشكل وثيق مع خبراء التنمية االقتصادية في
األردن لتحسين بيئة األعمال و استكشاف سبل نشر مفاهيم
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات و االستراتيجيات الخضراء
في القطاع الخاص.
كما يعتبر المجلس مالذاً آمناً ألفراد المجتمع المحرومين،
و يقدم الدعم التطوعي و المساهمات الخيرية لالجئين
العراقيين المقيمين في األردن ،و األرامل ،و األسر المحرومة
و األيتام.
يعتبر مجلس األعمال العراقي منصة رائعة يلتزم التزاما
حقيقيا بجمع الالعبين االجتماعيين و االقتصاديين و البيئيين
لغرض احراز تغيير ملموس و مستدام .هذه الجهود جعلت
للمجلس مكاناً في الئحة أبطال الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية في عام  ،2018و هو اعتراف يستحقه بجدارة.
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تكريم خاص
فئة قطاع الرعاية الصحية

شركة أستر دي ام
للرعاية الصحية

دولة االمارات العربية المتحدة

تأسست شركة أستر دي ام ( )Aster DMللرعاية الصحية منذ
ّ
أكثر من ثالثين عاماً كعيادة لطبيب واحد في دبي ،و تفتخر
حالياً بشبكة تضم ما يقرب من  317منشأة موزعة على 9
بلدان مع أكثر من  19,000موظف .تتمثل مهمة أستر دي ام
في توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع شرائح المجتمع
من خالل تقديم مجموعة من الخدمات الطبية التي تناسب
ميزانيات مختلفة .تم دمج االستدامة في أستر دي ام في
أنظمة تخطيط األعمال و أنظمة اإلدارة.
ﻣن ﺧﻼل تحليل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻟﺣﺔ  ،لتقييمات اﻟﻣﺧﺎطر  ،و
التقييمات الذاتية و ﺧطط التشغيل قامت أستر دي ام ﺑﺗطوﯾر
ﺛﻘﺎﻓﺔ قوية ﻟﻟﻣﺷﺎرﮐﺔ و اﻟﺗﻌﻟم .و تتمثل عوامل األداء الرئيسية
في االمتثال و األداء البيئي و احتياجات العمالء و المجتمع و
االبتكار في مجال الرعاية الصحية.
يتم إجراء العناية الواجبة في مجال البيئة و الصحة و السالمة
( )EHSمن قبل مدققين خارجيين .يتم إعداد سياسة تقييم
المخاطر و اإلدارة وفقاً لمعايير  ،ISO 31000و تتضمن
مصفوفة الخطورة المخاطر و الفرص البيئية و االجتماعية
و الحوكمة.

فئة قطاع
الرعاية الصحية

ترتكز رؤية االستدامة طويلة المدى ألستر دي ام على اإلشراف
البيئي ؛ و مكان عمل آمن للموظفين و بيئة آمنة و نظيفة
للمرضى؛ جنبا إلى جنب مع اإلدارة المالية السليمة .ﯾﺗم
ﺗﻔوﯾض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺿﻣﺎن اﻷداء ﻓﻲ قضايا البيئة و
السالمة و االدارة إﻟﯽ اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون ﺗﻘﺎرﯾراً
إﻟﯽ مجلس االدارة.

Food for Africa
Famine has turned Somaliland into one of the worst humanitarian crisis in modern history. As a part of our ‘Year of Giving’ initiatives,
150,000 Salma food packets were distributed among famine affected people in Somaliland on 26th August 2017 with the help of Al Hayat

يرسنا املشاركة يف الدورة الحالية للجائزة العربية للمسؤولية
االجتامعية للمؤسسات .و نحن كرشكة نقدم خدمات الرعاية
الصحية .و كمؤسسة عاملة يف العديد من البلدان يف دول مجلس
التعاون الخليجي و الهند  ،فإن رشكة أسرت دي ام للرعاية الصحية
و جميع منشآتها املنتسبة مستمرة يف العمل من اجل االبتكار و
استكشاف طرق مستدامة للمساهمة يف مجتمعنا و بيئتنا .و
تعزيزاً ملا بدأناه من متيز فإننا سنواصل و نستمر و نطور من
كفاءاتنا األساسية و نتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
سوف نضمن التنمية املستدامة و نبذل قصارى جهدنا لضامن
بيئة أكرث أماناً ونظافة و أفضل لألجيال القادمة.

islamic foundation, Asterians volunteered in this act by contributing money for this noble cause. Lives impacted: 3500 families

جليل ب ا
رئيس  -املسؤولية االجتامعية للمؤسسات.

تمتلك أستر دي ام نظاماً عبر اإلنترنت للمشتريات الخضراء.
يتم شراء المنتجات استناداً إلى ميزات االستدامة  ،مثل
المتانة و المحتوى القابل إلعادة التدوير و كفاءة الطاقة و
القابلية للتحلل الحيوي و الخصائص غير السامة.
تستخدم صيدلية آستر األكياس القابلة للتحلل حيثما أمكن
و تُعتبر مشروعات الحقول الخضراء إستراتيجية تنظيمية
و تُعتمد مفاهيم و تدابير خضراء .تدعم مؤسسة أستر دي
ام ،الذراع الغير ربحي للشركة ،برامج للسكان المهمشين و
النساء و الشباب و البيئة.
كما توفر عيادات متنقلة في دبي لمعالجة األولويات المحلية
مثل األمراض غير المعدية ،باإلضافة إلى ذلك  ،قامت بإبرام
شراكات إستراتيجية مع جهات مثل هيئة الصحة بدبي ،و
هيئة الطرق و المواصالت ،دعماً لرؤية دبي  2020لتوفير
الرعاية الصحية للجميع .تمتلك أستر شراكة إستراتيجية مع
مؤسسة الجليلة في بناء أول مركز لألبحاث الطبية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .نظم متطوعي أستر مخيماً طبياً
ألكثر من  1,400من العاملين من ذوي الدخل المنخفض.
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(مناصفة)

فئة الشراكات و التعاون

دال فوود

جمهورية السودان

دال فود كانت أول شركة في السودان تطرح مفهوم التسويق
المسؤول مما سلط الضوء على العالقة بين االعمال
التقليدية و بين االعمال المسؤولة و هذه العالقة كانت نوعاً
ما مهمشة في قطاع االعمال في السودان .و تتحمل الشركة
مسؤولية عميقة ،و هي واضحة في سياساتها وعملياتها و
عالقات أصحاب المصالح والمشاركة المجتمعية .و تستمد
الشركة قوتها من تنوع أفرادها و تستثمر بكثافة في رفاهية
موظفيها وبناء قدراتهم ،مما يعزز العالمة التجارية من
خالل السفراء الذين ينشرون رسالة المسؤولية في عالقاتهم
بالعمل و المجتمع.

فئة الشراكات و
التعاون
املسؤولية االجتامعية يف مجموعة دال مل تعد هي مسؤولية
اإلدارة وال حتى القسم املختص بإدارتها ،بل أصبحت مسؤولية كل
قسم و كل شخص يعمل يف دال ،و جزء ال يتجزأ من ثقافة الرشكة
و طريقتها يف إدارة أنشطتها االقتصادية و إمياننا بها راسخ و
حقيقي .إن تنوعنا و تعدد مجاالت أعاملنا و اهتاممنا باالبتكار و
تحقيق تطلعات مستهلكينا و احتفائنا بتاريخ و ثقافة بالدنا و
تقديرنا ملاضينا و مساهامتنا يف جعل حارضنا أفضل و مستقبلنا
أكرث إرشاقاً ،جميعها تحديات نعمل بجد من أجل تحقيقها بشكل
يتناسب مع مكانتنا كمؤسسة اقتصادية كربى من واجبها أن تكون
إسهاماتها ملحوظة يف دفرت العطاء الوطني.
إيهاب داوود عبد اللطيف،
العضو املنتدب لرشكة دال الغذائية
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شركة دال فوود هي جزء من أكبر تكتل و أكثره تنوعاً في
السودان و رائدة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات .إن
شعارها "طعام جيد للجميع" يلفت انتباهها إلى األعمال
المسؤولة و التطوير الشامل .تحتضن الشركة المسؤولية
المجتمعية كميزة تنافسية استراتيجية من خالل التكامل
اإلبداعي في استراتيجيات األعمال ،و اقتران الثقافة و التقاليد
مع االبتكار في هذه العملية .و قد لعبت الشركة دوراً أساسياً
في إدخال ثقافة األعمال المسؤولة و التكامل في السودان.
كانت قيادة الشركة واحدة من المحركات الرئيسية ألدائها
المتواصل و أخالقيات األعمال التجارية المسؤولة .تدرك
جزءا من
دال فوود المسؤولية الضخمة التي تأتي مع كونها
ً
الحياة اليومية للشعب السوداني.

لتتماشى مع معايير الجودة و التميز ذات المستوى العالمي،
فإن دال فود تنسق استراتيجية المسؤولية االجتماعية و
االستدامة مع التزامات االستدامة الدولية مثل أهداف التنمية
المستدامة .يتم تقديمها من خالل سياسات تنفذ بالتعاون
مع المشاريع االستراتيجية الرائعة في مجاالت التعليم و
البيئة و الصحة و مكافحة الفقر و توفير فرص متكافئة.
و من األمثلة الرائعة على هذه التعاونات مشروع مواقف
الحافالت لدال فوود ،و هو عبارة عن تعاون فريد من نوعه
للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ،مما يجسد التكامل
التجاري ،و خلق القيمة ،و الشمولية و االبتكار .تلعب دال فوود
دور الشريك الرئيسي في تمويل و تنفيذ و تركيب و تشغيل
 1,000كشك طعام عبر الخرطوم بهدف خلق آثار اجتماعية
و اقتصادية و بيئية .أبرمت الشركة اتفاقيات تعاقدية مع
المشغلين ذوي اإلعاقات و هي شريحة شديدة التهميش في
المجتمع.
يتوافق المشروع مع األعمال األساسية للشركة و القيمة
اإلبداعية االقتصادية و البيئية لمجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة و السودان بشكل عام .و قد أدى المشروع إلى
تحول ذهني في الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى هذه
التهميش ،مما يزيد الوعي و يمهد الطريق لمزيد من التنمية
الشاملة .و قد أدى رفع الوعي حول هذه الشريحة و تحفيزها
في المجتمع كعوامل إنتاج إلى تأثيرات اجتماعية و اقتصادية
كبيرة على المشغلين و المجتمع ،و فى ذات الوقت ادى الى
اضافة القيم االجتماعية و البيئية إلى التدابير االقتصادية
للشركة .قاد برنامج دال فوود مرة أخرى الطريق إلثبات أن
المسؤولية االجتماعية و االستدامة هي الحل حتى في أكثر
السياقات صعوبة.
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الوصيـف االول

(مناصفة)

فئة الشراكات و التعاون

فئة الشراكات و التعاون

شركة التعدين العربية
السعودية
المملكة العربية السعودية

تأسس المعهد السعودي التقني للتعدين ( )SMPفي عام
 2012في مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية في
المملكة العربية السعودية ،بشراكة بين شركة معادن و
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( ،)TVTCو جامعة
ميزوري للعلوم و التكنولوجيا ( ،)MSTبالواليات المتحدة
األمريكية.
يوفر معهد التدريب الفني المتخصص في التعدين السطحي
و التعدين تحت األرض و عمليات المصنع .و يهدف إلى زيادة
نسبة التوطين و المهارات في القوى العاملة الصناعية في
صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية .يتماشى
برنامج المؤسسة مع استراتيجية التعدين الشاملة و رؤية
المملكة لعام  2030للنمو في قطاع التعدين .و يهدف الى
الترويج لتخريج طلبة ذوي كفاءات في صناعة التعدين
لتوظيفهم في شركة معادن و شركات التعدين االخرى.

البنك المغربي للتجارة
الخارجية إلفريقيا
المملكة المغربية

تفخر رشكة معادن بان تتقدم للجائزة العربية للمسؤولية
االجتامعية للمؤسسات من خالل رشاكتنا التعليمية الرائدة ،املعهد
السعودي التقني للتعدين “ ”SMPمع الرتكيز عىل التعليم و
التدريب يف منطقة الحدود الشاملية و املجتمعات املحيطة
بعملياتنا .تلتزم رشكة معادن بشكل كبري بتقديم مساهمة مهمة يف
رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030من خالل توفري فرص
تعليمية ممتازة لألجيال الناشئة  ،و بناء القدرات املحلية يف قطاع
التعدين.
خالد الرويس
القائم بأعامل الرئيس واملدير التنفيذي
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يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه برنامج التدريب المهني
في تأمين الطالب المناسبين ،حيث أن مستوى التعليم
منخفض في هذه المنطقة ،و لذلك أطلقت شركة معادن
شراكات تعليمية أخرى مثل برنامج مدارس التميز مع وزارة
التعليم .في إطار التعاون ،تم تحديد مدرستين في عرعر و
طريف ،بهدف توفير تعليم عالي الجودة في هذه المنطقة و
تمكين الطالب من التسجيل في المعهد السعودي التقني
للتعدين و غيرها من الجامعات الهندسية و العلوم.

و لتحقيق أهداف االستدامة للبنك فإنه يتعاون مع عدد من
المنظمات ،إحداها الميثاق العالمي لألمم المتحدة .و البنك
ايضا من الموقعين على:
 .1بيان التزام لبرنامج األمم المتحدة للبيئة من قبل
المؤسسات المالية بشأن التنمية المستدامة ،منذ عام
.2000
 .2مبادئ خط االستواء منذ عام .2010
 .3مجموعة عمل مبادئ تمويل التأثير االيجابي ()UNEP-FI
منذ عام .2017
 .4بيان كفاءة الطاقة و برنامج الشراكة المالية )M(MorSEFF
 -EBRDمنذ عام .2016
 .5التزام اإلدارة البيئية و االجتماعية و الشراكة مع مؤسسة
التمويل الدولية (.)IFC

يعتبر موقع المعهد إستراتيجياً ألنه يستهدف أكثر المناطق
حرماناً من التعليم في المملكة ،و التي تقع أيضاً على مقربة
من مشروع شركة معادن االساسي و هو مناجم الفوسفات،
و مشروع تطوير مدينة وادي الشمال و غيرها من مشاريع
التعدين الكبيرة .يتركز عمل المعهد السعودي التقني
للتعدين بشكل رئيسي على الطالب من هذه المنطقة ،
لتمكين شركة معادن و غيرها من شركات التعدين من
الحصول على تدفق مستمر من القوى العاملة المحلية
اآلن و في المستقبل .يتم تعزيز المحتوى الفني للبرنامج
باستمرار لتلبية المتطلبات المتزايدة لهذه الصناعة.
حتى اآلن ،انضم أكثر من  900طالب إلى المعهد السعودي
التقني للتعدين ،برعاية العديد من شركات التعدين .من هذه
المجموعة تخرج  504طالب و يعملون في شركة معادن
في مواقعها المختلفة في المملكة ،و قد عزز ذلك تنمية
المهارات و فرص العمل في المنطقة .و تبرز شركة معادن
كأحد الشركات التى استفادت بشكل كبير من المعهد
حيث وجدت مصدر وطني موثوق لتزويدها بالقوى العاملة
المتخصصة.

البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا هو عبارة عن
مجموعة مصرفية متعددة الخدمات المصرفية و األصول و
العالمات التجارية ،و الخدمات المالية المتخصصة ،و األعمال
المصرفية التجارية ،إلخ .و للبنك أفرع في  31دولة و  4قارات.

بالنسبة إلى بعض هذه الشراكات ،يشمل نطاق عمل البنك
المغرب بأكمله ،و بالنسبة للبعض لآلخر ،فإنه يشمل القارة
بأكملها .على سبيل المثال بالنسبة إلى مورسيف (،)MorSEFF
فإن تمويل الطاقة المستدامة للبنك ،يركز بشكل أساسي
على المغرب ،بينما فيما يتعلق بجائزة ريادة األعمال األفريقية،
يمتد نطاقه ليشمل القارة األفريقية بأكملها.

منذ عام  ،2017يرشد ميثاق املسؤولية االجتامعية للرشكات
لدينا منوذج منونا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش
و ميثل عملية مشرتكة مع أصحاب املصلحة .نحن ندعم مبادئ
امليثاق العاملي لألمم املتحدة ،ومبادئ متويل التأثري اإليجايب ،و
مبادرة العمل املناخي يف املؤسسات املالية .كام يؤكد التزام
مؤسسة البنك  BMCEللتعليم و البيئة عىل رغبتنا القوية يف بناء
“ما وراء الجدران” .و التزامنا لتشجيع االعامل واضح من خالل
الربنامج السنوي لجائزة ريادة األعامل األفريقية ،و الذي اجتذب
يف دوراته الثالثة األوىل أكرث من  12,000مشارك من  132دولة ،مبا
يف ذلك  54دولة افريقية.
عثامن بن جلون،
الرئيس التنفيذي العام

و يشمل المستفيدون من الشراكات المالية للبنك و برنامج
مورسيف أكثر من  100شركة خاصة في مجاالت كفاءة
الطاقة و إدارة المياه و إدارة النفايات الصلبة .من خالل برنامج
مورسيف ،فإن البنك مسؤول عن تشجيع استخدام الطاقة
النظيفة ،و إقراض األموال للعمالء و مساعدتهم على اختيار
المعدات ذات الكفاءات العالية .إن دور البنك هو نفسه في
مرفق إدارة المياه و خط تمويل إدارة النفايات الصلبة.
من خالل برنامج مورسيف ،يتعين على البنك تحقيق هدف
خفض الطاقة و غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة  .%20و في
مرفق إدارة المياه ،يتعين على العميل االمتثال للحد األدنى
من التصريفات السائلة.
بالنسبة لبرنامج  - Medersat.comالذي يركز على المدارس
و التنمية المجتمعية في ريف المغرب – فإن قائمة
المستفيدين تضم أكثر من  60مدرسة ،و  450معلماً و
 22,000طالب و طالبة .سمح البرنامج لعدد من الشركاء
العمل معاً لتحقيق التنمية الريفية المستدامة .و قد جمع
بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPو وزارة التعليم
الوطنية المغربية ،و جامعة رينيه ديكارت ( ، )Paris Vو وكاالت
المياه و الكهرباء المغربية ،و المؤسسات الخيرية ،و منظمات
التمويل للمشاريع الصغيرة ،و حتى شركات االتصاالت.
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الوصيـف الثاني

(مناصفة)

فئة الشراكات و التعاون

فئة الشراكات و التعاون

شركة مصفاة الدقم و الصناعات البتروكيماوية ،التي تقع في
سلطنة عمان ،هي مبادرة مشتركة بين شركة النفط العمانية
( )OOCو شركة البترول الكويتية الدولية ( .)KPIتعمل مصفاة
الدقم في موقع بحري استراتيجي لخلق تأثيرات اقتصادية
كبيرة و تنمية وطنية.

مصفاة الدقم

سلطنة عمان

الوصيـف الثاني

تعمل الشركة على دمج رؤيتها و رسالتها و قيمها مع
االستدامة في كل جانب من جوانب نهج أعمالها .منذ البداية،
عززت شركة مصفاة الدقم هذه الرؤية من خالل كونها جزءاً ال
يتجزأ من المجتمع الذي تعمل فيه .عزز الشركة شراكات قوية
مع المجتمع و األعمال التجارية من أجل تحقيق هذه الغاية.

مواصالت اإلمارات

دولة االمارات العربية المتحدة

C:100 M:45 Y:02 K:00
C:00 M:86 Y:100 K:00
C:00 M:00 Y:00 K:85
C:00 M:00 Y:00 K:45

تتمثل رؤيتنا يف إيجاد نوع من التكامل بني جوانب
االستثامر االجتامعي بحيث تسهم يف تحقيق الفوائد
للمجتمع و الرشكة يف آن واحد ويتمثل أحد الجوانب املهمة
يف هذا اإلطار يف بناء رشاكات مع املجتمعات املحلية و كل
من له عالقة بعملنا من أجل تحقيق منافع اجتامعية
مستدامة ذات مغزى وقيمة.
جاكوبس نيوهاوزر
رئيس املرشوع

استخدمت مواصالت اإلمارات أحدث التقنيات و االبتكارات
لتجديد اإلطارات من مواد شحيحة مع االلتزام بأعلى معايير
الصحة و السالمة .تمت الموافقة على المشروع من قبل
هيئة المواصفات في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام
 .2013بعد نجاح مذهل في تجديد إطارات المركبات الثقيلة،
بدأت مواصالت اإلمارات بتكرار المشروع على الحافالت
المدرسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .و قد تم اعتماده
من قبل وزارة التعليم في عام .2016

إن التعليم و التعلم و التدريب هما أيضا في صميم استدامة
الدقم مع التركيز على مبادرات و برامج بناء القدرات .و يعد
مشروع "علوم صناعة التكرير" أحد مشروعات الشراكة
الرائعة التي تهدف إلى غرس حب مواضيع  STEMبما في ذلك
العلوم و التكنولوجيا و الهندسة و الرياضيات في طلبة
المدارس االبتدائية .المشروع بالشراكة مع وزارة التعليم و
الشريك التعليمي المحلي "الهندسة لالطفال".
لقد أثر المشروع بشكل مباشر في  1,200طالب و طالبة على
مدار عامين ،مستخدمين طرقاً غير تقليدية و ممتعة للتعلم
و التجارب الحية التي تم تقديمها في أكثر من  24ورشة عمل
تفاعلية .كما استخدمت المصفاة المشروع كمنصة تطوعية
لموظفيها ،و دعوة المهندسين و غيرهم من الموظفين
لتبادل معرفتهم و مناقشة المسارات الوظيفية المستقبلية
المحتملة في المصفاة.
إن علم صناعة التكرير هو برنامج فريد من نوعه و ذو تأثير
على إلهام األطفال و بناء قادة المستقبل الذين سيساهمون
في ازدهار المصفاة و األمة.

استهدفت مواصالت اإلمارات جميع مالكي األساطيل العامة
والخاصة التي تملك سيارات ثقيلة تتسع لعدد  14راكباً أو أكثر
باإلضافة إلى أقسامها الداخلية .وقد غطى المشروع موردين
خارجيين مثل إمداد و مجموعة شركات النابوده و شركة دتكو
و شركة كي جي ال و غيرها.

وضعت دولة اإلمارات اسرتاتيجيات وبرامج عمل لتحقيق
التنمية املستدامة الشاملة مع الرتكيز عىل مسألة االستدامة البيئية
و املسؤولية االجتامعية ،و نلتزم بدعم تنفيذ هذه االسرتاتيجيات
عىل أرض الواقع ،و قد عملنا يف مواصالت اإلمارات بالتعاون مع
رشكائنا االسرتاتيجيني مثل هيئة اإلمارات للمواصفات و املقاييس و
وزارة الرتبية و التعليم و غريها عىل إطالق املرشوع االستثامري
البيئي الرائد املتمثل يف تلبيس اإلطارات ،كمرشوع بيئي استشاري
رائد .إن هذا املرشوع املشرتك يكتسب أهميته و آثاره اإليجابية
عىل الصعيدين البيئي و االقتصادي ،ليواجه بذلك أهم التحديات
البيئية العاملية.
محمد عبد الله الجرمن
املدير العام
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مركز إعادة تأهيل اإلطارات هو مشروع شراكة ثورية بقيادة
مواصالت اإلمارات و الذي انطلق في عام  .2013تم تصميم هذا
المشروع للحد من انبعاثات الكربون في عمليات مؤسسة
االمارات ،بما يتماشى مع أولويات االستدامة المحلية و
العالمية .عالوة على ذلك ،يهدف المشروع ،بالشراكة مع
شركائه الرئيسيين في ماليزيا و البرازيل ،إلى خلق تأثيرات
إيجابية لجميع أصحاب المصلحة المشتركين في استخدام
و شراء اإلطارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة و النظام
البيئي.
تستخدم مواصالت اإلمارات أكثر من  25,000إطار سنوياً مع
سنويا ،اعتماداً
نمو في هذه النسبة المئوية من  5إلى %10
ً
على حجم األعمال .نشأت فكرة إنشاء مركز لتجديد اإلطارات
من التزام المؤسسة تجاه رؤى االستدامة الوطنية و رغبتها
في تحقيق الكفاءة القصوي في عملياتها.

و بوصفها مزوداً للنفط و الغاز ،تركز المصفاة كثيراً على
التميز في األعمال و سالمة و جودة منتجاتها و خدماتها .و
من األمثلة الرائعة على أوجه هذا التعاون اإلستراتيجي هو
برنامج "القيمة المضافة داخل البلد" و الذي يدعم و يمكن
الشركات الصغيرة و المتوسطة ( ،)SMEللمساعدة في خلق
فرص العمل و تطوير المهارات و تشجيع الموردين المحليين
من أجل التنمية الشاملة للمؤسسات المحلية و االقتصاد.
COLOR CODE

(مناصفة)

حقق المشروع جميع ننائجه االقتصادية و البيئية و
االجتماعية ،و تجديد  31,877إطاراً بحلول عام  2017و الحد من
مواد الخردة و الضرر البيئي بنسبة  ،%43كما حقق المشروع
وفورات بقيمة  10,3مليون درهم اماراتي من ميزانية
المؤسسة و خفض البصمة الكربونية بمقدار  1,535,209طناً
مترياً .
و قد ساهمت الطبيعة الفريدة للمشروع و تأثيراته الهائلة في
اكتساب الكثير من التقدير من المنصات المحلية و اإلقليمية
و الدولية بما في ذلك جائزة اإلبداع البريطاني و جائزة اإلمارات
لالبتكار و جائزة اإلبداع العربي و جائزة دبي للنقل المستدام.
أنشأت مواصالت اإلمارات مركبة مستدامة و مبتكرة من خالل
التزامها برفاهية الدولة و كوكب األرض  -و هو إنجاز آخر يشهد
على موقع الكيان كرائد لالستدامة.
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الراعي الحصري
هيئة كهرباء و مياه دبي

ملفات الرعاه
هيئة كهرباء ومياه دبي ...قصة نجاح مستمرة
أنشئت هيئة كهرباء ومياه دبي في األول من يناير  .1992ومنذ ذلك الوقت ،حققت الهيئة إنجازات كبيرة جعلتها واحدة
من أفضل المؤسسات الخدماتية في العالم ،حتى أصبحت اليوم تقدم خدماتها ألكثر من  858,170ألف متعامل عبر
أحدث الوسائل والتقنيات الذكية ،بلغت نسبة سعادتهم نحو  %97في عام  ،2017واضعة نصب عينها تحقيق رؤيتها
بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي ،المرتبة األولى عالمياً في الحصول على الكهرباء
بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة األعمال  2018الصادر عن البنك الدولي ،والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة
األعمال في  190دولة حول العالم .وذلك على الرغم من توسيع نطاق المعايير التي يستند إليها التقرير لتكون أكثر
شمولية .ويضاف هذا اإلنجاز إلى مسيرة الهيئة الحافلة باإلنجازات المشرفة ،فلقد تفوقت الهيئة على مدار السنوات
الماضية على نخبة من الشركات األوروبية واألميركية ،وحققت الهيئة أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع
الكهرباء لكل مشترك سنوياً ،والذي بلغ  2.68دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع  15دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات
سواء في إنتاج الطاقة أو
الكهرباء في دول االتحاد األوروبي .وتتبنى الهيئة مفهوماً شمولياً في تحسين كفاءة الطاقة
ً
إدارة الطلب عليها .وفي جانب اإلنتاج ،حققت الهيئة بين عامي  2006و 2017تحسيناً تراكمياً في كفاءة اإلنتاج بنسبة
 %28.86كما نجحت في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى  %3.3مقارنة مع نسبة  %7-6في أوروبا
والواليات المتحدة األمريكية .كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو  %1.7مقارنة مع  %15في أمريكا
الشمالية ،لنحقق بذلك معدالت عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الهيئة:
www.dewa.gov.ae/en
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الراعي الحصري

الراعي الحصري

شركة بترول اإلمارات الوطنية ‘اينوك’

شركة التعدين العربية السعودية

شركة بترول اإلمارات الوطنية اينوك’ هي مجموعة متكاملة و رائدة في مجال النفط و الغاز و مساهم بارز في قطاع
الطاقة العالمي .تلعب ‘اينوك’ ،المملوكة بالكامل لحكومة دبي ،دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في
مجال الطاقة .و تندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي االستكشاف و اإلنتاج ،و التكرير ،و
اإلمداد ،و التجارة و التصنيع ،و منشآت التخزين ،و أعمال التجزئة و التوزيع ،و وقود الطائرات و المنتجات النفطية
لالستخدامات التجارية و الصناعية .كما تتضمن األعمال غير النفطية للمجموعة كال ً من خدمات السيارات ،و خدمات
البيع بالتجزئة ،إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة .و من خالل محفظة عملياتها المتكاملة و موظفيها
البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف ،تق ّدم ’اينوك‘ خدمات رائدة آلالف العمالء في ستين سوقاً ،مع االلتزام
بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة ،وتوفير أحدث االبتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .تمتلك مجموعة “اينوك” حضوراً واسعاً وتدير عمليات
تشغيلية في العديد من البلدان واألسواق حول العالم.

معادن هي شركة رائدة في مجال التعدين و الصناعات التعدينية في المملكة العربية السعودية ،حيث تحوي
محفظة (معادن) التعدينية مواقع في مراحل مختلفة مثل االستكشاف و التطوير و اإلنتاج .و تعتمد (معادن) في
تنفيذ أعمالها على التنوع ،حيث تعمل في مجال الذهب و الفوسفات و األلمنيوم و المعادن الصناعية المختلفة ،كما
تستشرف شركة معادن الفرص إلضافة مجاالت جديدة ذات قيمة استراتيجية.

وبشكل عام ،تعمل “اينوك” ضمن الفئات التالية:
	•تدير “اينوك” محفظة متنوعة من منتجات النفط و الغاز بما في ذلك منتجات الغاز و المنتجات الصناعية و
وقود الطائرات و مواد التشحيم .و نظراً لتنوع هذه المحفظة ،فإن نطاق االنتشار الجغرافي لهذا القطاع يمتد
للعمالء في مناطق الشرق األوسط و شبه القارة الهندية و جنوب و وسط آسيا و أفريقيا.
	•تمتلك “اينوك” و تشغّ ل و تدير مصفاة ،و محطة للغاز الطبيعي ،كما تحظى بمحفظة متنوعة من المنتجات
بما في ذلك البترول و السلع األساسية .و تتوزع عمليات التزويد و التجهيز في “اينوك” عبر دولة اإلمارات العربية
المتحدة و سنغافورة و لندن.
	•تدير “اينوك” و تشغّ ل  11وحدة تابعة لشركة “هورايزون للتخزين” في كل من المغرب و جيبوتي و المملكة العربية
السعودية و اإلمارات العربية المتحدة و كوريا الجنوبية و سنغافورة.
	•تدير “اينوك” و تشغّ ل العديد من محطات الخدمة في اإلمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية.
	•تملك شركة “دراغون أويل” أصول استكشاف في تركمانستان و العراق و الجزائر و تونس و أفغانستان و مصر.

الرؤية« ....أن تكون شركة تعدين عالمية» الرسالة ...ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة
السعودية من خالل اعتماد أفضل الممارسات العالمية و ذلك لتعظيم قيمة الثروات المعدنية ألصحاب المصالح.
تركز شركة معادن في استراتيجيتها على التميز التشغيلي ،و التسويق و المبيعات إضافة إلى االستكشاف و النمو
و بناء القدرات ،و هو ما ينعكس بدوره على مستوى اهتمامهم بكفاءة االنتاج و التكاليف في تكوين نموذج عالمي
الستدامة أعمالهم و بناء مشاريعهم و فق المخطط له ،إضافة إلى جهودهم المميزة في االستكشاف لتعزيز مسارهم
على األمد البعيد و تعزيز خارطة طريق بالمشاريع ذات القيمة المضافة ،مع تعزيز قدراتهم من خالل االستثمار في
موظفيهم و تطوير الهيكل التنظيمي ،باإلضافة إلى تعزيز المبيعات و القدرات التسويقية و دخول األسواق و جودة
التعامل مع المتغيرات لضمان استمرار الربحية.
تضع شركة معادن نصب أعينها تحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية للمملكة مع خلق فرص العمل
للشباب السعودي و ازدهار المجتمعات المحيطة بمواقع أعمالهم و دعم الصناعات التحويلية و تحقيق القيمة
اإلجمالية لمساهميهم.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة:
www.maaden.com.sa

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة:
www.enoc.com/ar
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الراعي الماسي

الخاتمة

شركة ماكدونالدز اإلمارات

تعتبر شركة (ماكدونالدز اإلمارات) عضواً ملتزماً في المجتمع المحلي منذ افتتاح أول مطعم لها في مركز الغرير في
عام  ،1994و كانت داعماً قوياً القتصادها .و تقوم بتوفير  %80من احتياجاتها من الموردين المحليين و اإلقليميين
في العالم العربي.
تعقد ماكدونالدز اإلمارات شراكة طويلة األمد مع مجموعة عمل االمارات للبيئة منذ تأسيسها من خالل المشاركة
النشطة في عدد من البرامج المختلفة مثل زراعة مستقبل أكثر خضرة و حملة نظفوا اإلمارات و حملة تجميع علب
االلمنيوم ( )Can Collection Campaignباإلضافة إلى ذلك  ،فإن ماكدونالدز اإلمارات هي عضو مؤسس في الشبكة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي أنشئتها المجموعة في عام 2004
تتضمن أجندة شركة «ماكدونالدز» للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات مبادرة وقود الديزل الحيوي  ،حيث تعمل
خدماتها اللوجستية على الوقود المصنوع من الزيوت النباتية المستعملة من مطاعمها في دولة اإلمارات و العديد
من األحداث الرياضية التي تعزز أنماط الحياة النشطة المتوازنة بما في ذلك سباق اليوم األول  ،السباق السنوي الذي
يجذب اآلالف من المتسابقين في كل عام  ،و برنامج «مرافقة الالعبين» الذي تم إطالقه مرتين في دولة اإلمارات ،
ويتيح لألطفال في اإلمارات فرصة االستمتاع بتجربة الحياة اليومية للسفر إلى مكان كأس العالم  FIFAو مرافقة
العبي كرة القدم في الملعب.

استمراراً للتغير الجذري الذي بدأنا نشهده في عام  ،2017في الطريقة التي تتشكل بها المسؤولية
االجتماعية و ممارسات االستدامة في المنطقة العربية ،شعرنا بالغبطة لرؤية استمرار هذا اإلتجاه في
عام  .2018هناك مؤشرات واضحة على طرح الشركات مواضيع المسؤولية االجتماعية و االستدامة من
الناحية االستراتيجية ،مدفوعين جزئياً لتبنيهم االتجاه العام للمسؤولية االجتماعية و التنمية المستدامة
و كذلك الرغبة في ترك إرث دائم .إذ تركز الشركات أكثر فأكثر على القيم و األخالقيات و المبادئ لتطوير
استراتيجيات طويلة المدى للتنافسية .و مع خروجها تدريجياً من تحت وطأة التحديات االجتماعية و
االقتصادية فإن العديد من الشركات العربية اعادت تأسيس نفسها في األسواق العالمية .و قد تجلى ذلك
في الحاجة إلى اعتماد معايير عالمية للتميز في الجودة و اإلدارة البيئية و االستثمار في التأثير االجتماعي.
و لتطوير هذا التوجه ،قمنا بزيادة عدد فئات الجائزة حيث نرى بوضوح أن بعض القطاعات بدأت تأخذ
منحى قيادي في إدارتها ألعمالها .هذه هي أيضا القطاعات التي يمكن أن تخلق تأثيرات إيجابية أو سلبية
عالية على المجتمع و البيئة .في عام  ،2018أضفنا "قطاع الرعاية الصحية" كفئة جديدة ،اعترافاً بارتفاع
مشاركة هذا القطاع في ممارسات ابعد من مجرد توفير العالج للمرضى و الدخول في مجاالت االهتمام
برفاهية المجتمع و البيئة أيضاً.
على غرار الدورات السابقة ،جلبت الدورة الحالية – الدورة ال 11للجائزة العربية المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات إلى الواجهة العديد من المؤسسات التي ال تشوبها أي شك ،و التي طورت و رفعت من سقف
أدائها و تعاملت مع المخاطر و التحديات الجديدة لكي تبرز في المنافسة .من بين ال  29مؤسسة التي
تم انتخابها كأفضل المترشحين ،حقق  15منهم مركز الصدارة في المسابقة في أول مشاركة لهم و هذا
يحصل اول مرة في تاريخ الجائزة .كذلك فإن المؤسسات الفائزة متوزعة على رقعة جغرافية جيدة و
من دول عربية مختلفة بما في ذلك دولة االمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و المملكة االردنية
الهاشمية و دولة الكويت و المملكة المغربية و المملكة العربية السعودية و جمهورية السودان.
تُظهر جميع المؤسسات الفائزة مستوى عال من الوعي حول قاعدة الهرم الثالثي (المجتمع ،الكوكب،
االزدهار) .إن قطاع النفط و الغاز هو الذي يقود بشكل كبير من حيث النماذج المبتكرة و الممارسات الجيدة.
تلتزم شركات البتروكيماويات و النفط في المنطقة بتشغيل الكفاءات و إدارة الموارد .أما بالنسبة للبنوك
فإنها تبحث أكثر فأكثر عن طرق لتعزيز التمويل و االستثمار المسؤول في مشاريع صديقة للبيئة و ذات
بصمة كربونية منخفضة .الحوكمة و المساءلة أصبحا جزءاً من قواعد اللعبة لهذه الجهات و الجهات
الفاعلة االخرى.

إن محتويات هذا الكتاب و جميع المواد المنشورة فيه تعود بملكيتها إلى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات ( ،)ACSRNوتتمتع بالحماية بموجب حقوق النشر و التأليف و حقوق الملكية الفكرية ،ال يجوز نسخ أو
نشر أو تحميل أو تخزين (في أي وسيط) أو توزيع أو تعديل و تغيير هذا التقرير بشكل كامل أو جزئي بأي شكل من
األشكال وألي غرض مهما كان بدون الحصول على إذن خطي مسبق من الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و اإلعتراف بالمصدر عند نشره
و ينبغي أن توجه الطلبات بأي إذن لإلستخدام إلى admin@arabiacsrnetwork.com
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.arabiacsrnetwork.com
جميع الحقوق محفوظة  2018للشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
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من قطاع الضيافة إلى قطاع الرعاية الصحية ،إن خدمة العمالء الجيدة هي الدافع وراء العديد من السياسات
و الممارسات المتعلقة بالصحة و السالمة و البيئة و التي كانت فعالة في زيادة التزامات االستدامة .تماشيا
مع ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة (التي أطلقت في عام  )2015و اتفاق باريس
بشأن المناخ (وقع في عام  ،)2016وضعت الحكومات و الشركات في المنطقة العربية تركيزاً متجدداً على
التوجهات الكبرى لالستدامة مثل مواضيع تغير المناخ و ندرة المياه و الطاقة و الفقر و االستهالك و اإلنتاج
المستدامين و النفايات و النظم اإليكولوجية و الحقوق و أدوار القوى العاملة و المجتمع .هذا اإلهتمام
واضح في التعهدات و التزامات الشركات و الحكومات و منظمات المجتمع المدني .التعمق على خلفية
هذه القضايا يمثل حاجة ملحة لالنخراط مع أصحاب المصلحة على جميع مستويات العالقات التجارية
و المجتمعية ،للتشاور و جمع المدخالت التي تستخدم للتحقق من صحة و ضبط استراتيجيات األعمال و
االستدامة .بمالحظة عامة ،يظهر بوضوح أن المنطقة العربية تتأقلم بسرعة مع أبرز االتجاهات العالمية
مثل األعمال التجارية المسؤولة ،االقتصاد األخضر و الدائري ،النمو الذكي ،التقليل من استهالك الموارد
الطبيعية و التنوع .تبشر هذه التطورات المثيرة بتحقيق التنمية المستدامة محلياً و كذلك تحقيق
األجندة العالمية .2030
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