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شــاركت شــركة دي أن فــي – جــي إل فــي المراجعــة المســتقلة للعمليــات المتعلقــة بالجائــزة العربيــة للمســؤولية
االجتماعيــة للممؤسســات لعــام  ،2019التــي تنظمهــا الشــبكة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة للممؤسســات .اســتناداً
إلــى المعلومــات المقدمــة إلينــا ،أجرينــا مراجعــة عمليــة بمــا فــي ذلــك التواصــل مــع أعضــاء لجنــة التحكيــم المختاريــن،
و مراجعــة منهجيــة التســجيل ،و تجميــع النتائــج النهائيــة .لــم يلفــت انتباهنــا أي شــيء إلــى أن العمليــات المتعلقــة
بتســجيل المتقدميــن لــم يتــم بشــكل صحيــح بواســطة الشــبكة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات ،و ذلــك
اعتمــادا علــى المعلومــات المقدمــة مــن المشــاركين فــي هــذه الجائــزة.
شركة دي أن في – جي إل
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مــقدمة
تكمن القيمة الحقيقية ألي رحلة في العمل و االلتزام اللذين
تتضمنهما هذه الرحلة .قال أحد الفنانين "في النهاية األمر
يتعلق االمر بالعمل ،و ليس بجائزة تحصل عليها عن العمل" ،و
هذا ما ينطبق فعال ً على الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،مما يدفع المتقدمين إلى االنتقال إلى ما بعد الفوز
مسلحين بالثقة و السعادة.
تم تصميم الجائزة كمعيار ،و أداة تعليمية و آلية يمكن
استخدامها لتطوير اطار قيم االستدامة على أعلى مستوى.
لذلك ،فإن استيفاء معايير الجائزة ليس بالمهمة السهلة فهي
تتطلب التركيز و التفاني و العمل الجماعي و المثابرة.
في دورتها ال  ،12قادت الجائزة أكثر من مائة و ستة عشر
مؤسسة من مختلف أنحاء المنطقة العربية ،إلظهار مستوى
النضج الذي سيعكس عملهم الدؤوب و السعي للتحسين
المستمر .و قد وصفت هذه المؤسسات رحلتها نحو التميز في
المسؤولية االجتماعية بالدافع الرئيسي .و قد قدمت ثمانية
و عشرون مؤسسة نفسها بشكل مقنع كأبطال لالستدامة و
نماذج حقيقية لالستدامة.
نهنئ كل المؤسسات التي انضمت إلى الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات عام  ،2019و ليس فقط
الفائزين .نحن ندرك العمل الشاق الذي اضطلعت به المؤسسات
لتلبية المعايير ،و استيفاء الردود و األدلة المطلوبة ،و إرضاء
هيئة التحكيم من الخبراء الدوليين و اإلقليميين .نفتخر بكم
جميعاً حيث اثبتوا أن العمل المسؤول هو القاعدة المتنامية
في منطقتنا.
حبيبة المرعشي

الرئيس و المدير التنفيذي
الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات
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تطور الجائزة
في أوائل عام  ،2000كان مفهوم المسؤولية االجتماعية و االستدامة داخل المؤسسات العاملة في
المنطقة العربية مجرد حديث .و سواء عرف الجميع معنى المسؤولية االجتماعية و االستدامة او ترائى
لهم ذلك ال أحد اعتبره حقاً خياراً قابال ً للتطبيق و الدمج في االستراتيجية التشغيلية لالعمال.
تم إطالق الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات لملىء هذا الفراغ و سد فجوة االحتياج إلى
منصة ألفضل ممارسات االستدامة ،و من أجل تقييم مستوى االهتمام بمفهوم منصة للجوائز الموجهة
نحو أفضل ممارسات االستدامة ،أجرت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات دراسة
استقصائية في عام  2006لقياس عمق تنفيذ ممارسات المسؤولية االجتماعية بين المؤسسات في دولة
اإلمارات العربية المتحدة و المنطقة .كشفت النتائج عن مشهد يرحب بالفكرة و يبدو أنه تم إحراز تقدم
ملحوظ من جانب بعض المؤسسات في المجاالت البيئية و االجتماعية و الحوكمة ،و كانت هناك أنماط
واضحة من السلوك المسؤول .دفعت هذه المؤشرات الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
إلى الشروع في عملية تطوير الجائزة التي اصبحت اليوم أيقونة تجمع بين أفضل الممارسات العالمية
و القضايا المحلية .أصبحت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات خالل اثني عشر عام
«معيار لالستدامة في المنطقة العربية» .ترجع شعبيتها الواسعة االنتشار إلى أساليب التقييم الصارمة
التي تستخدمها لتقييم المتقدمين و تزويدهم بخريطة طريق لتحسين ادائهم المستقبلي.
تشمل أهداف الجائزة ما يلي:
•تقديم أحدث تطورات و اتجاهات و معايير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الدولية إلى العالم
العربي
• رفع مستوى الوعي و نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية و االستدامة
•تعزيز المسؤولية االجتماعية كعنصر أساسي لنموذج األعمال الناجح في المنطقة العربية
•تكريم المؤسسات في المنطقة العربية التي تظهر القيادة المتميزة و االلتزام باالستدامة
•اإلشادة بالمؤسسات الدولية العاملة بالمنطقة العربية و التي تساهم بنشاط في تحقيق االستدامة
•إنشاء قاعدة بيانات لدراسات الحالة ألفضل ممارسات المسؤولية االجتماعية من مختلف أنحاء
المنطقة العربية
من خالل تطبيق األطر و المبادئ الدولية مثل المبادئ ال  10للميثاق العالمي لألمم المتحدة ،و مبادرة
اعداد تقارير االستدامة العالمية ( )GRIو النموذج االوروبي الدارة الجودة ( ،)EFQMحازت الجائزة على تقدير
العالمات التجارية الكبرى و القوى اإلقليمية التي ال تزال تتنافس على الصدارة ،و ذلك ألن الفوز بالجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،و التي تشبه بجوائز األوسكار االخضر في الشرق األوسط،
يعني أن المؤسسة تسير على الطريق الصحيح .في عصر تصنع فيه تصورات العمالء مستقبل الكيانات،
هذا النوع من االنجاز يكون له أكثر من ضعف وزنه الذهب.
جانب مميز آخر من الجائزة هو التقييم الذاتي الذي يساعد المؤسسات على تقييم نفسها مقابل الدرجات
التي قدمتها لجنة التحكيم .تقدم لجنة التحكيم ايضاً مالحظات تفصيلية حول كل فقرة من فقرات
التقديم ،و قد ساعدت التعليقات و التوصيات ،من قبل لجنة التحكيم ،العديد من المؤسسات على تحسين
ممارسات المسؤولية االجتماعية و االستدامة بشكل كبير .كما دفعت الدرجات الخاصة الممنوحة لتقارير
االستدامة العديد من المؤسسات على نشر تقرير االستدامة باعتباره ممارسة ذات قيمة مضافة مما
يؤدي إلى زيادة الشفافية و المساءلة.
تتوج هذه العملية التي تدوم عاماً كامال ً بحفل تكريم المؤسسات الفائزة و تعد بمثابة فرصة لمشاهدة
و استلهام أبطال االستدامة في المنطقة .إنها ايضاً فرصة رائعة للتواصل و للتعلم من رواد االستدامة.
يختتم حفل توزيع الجوائز دورة الجائزة لكل عام ،و بعد ذلك تنشر الشبكة مجموعة من دراسات الحالة
ألفضل الممارسات استناداً إلى دراسات الحالة الخاصة بمجموعة من الفائزين بالجائزة .هذا المورد الثري
له قيمة كبيرة للممارسين و الباحثين على حد سواء و يوفر لمحة عن الممارسات الجيدة من خالل أفضل
األمثلة .كما أنه يوفر رؤية متكاملة للمسؤولية االجتماعية و االستدامة في المنطقة العربية.
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المشاركة حسب الفئات 2019

25

22

فئة المؤسسات
الحكوميه

فئة األعمال
التجارية الكبيرة

فئة األعمال
التجارية المتوسطة

9

6

3

فئه الخدمات
المالية

4

فئة االعمال
الجديدة

8

11

11

فئة األعمال
التجارية الصغيرة

4

فئه قطاع
الطاقة

فئه قطاع
اإلنشاءات

فئه قطاع
الضيافة

10

3

56

فئه المؤسسة
االجتماعية
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فئة قطاع الرعاية
الصحية

فئة الشراكات
و التعاون

القطاعات
•اتصاالت
•االنشاءات و المواد
•البتروكيماويات
•التأمين
•التجزئة
•التدريب الفني
•التصنيع
•التعبئة و التغليف
•التعدين
•التعليم البديل
•التعليم العالي
•الخدمات المالية و البنكية
•الرعاية الصحية
•الزراعة
•السفر و السياحة
•الصناعات الغير حديدية
•الضيافة
•الطاقة
•الطعام و المشروبات
•الطيران
•القطاع الحكومي
•اللوازم الصيدالنية
•المواد الكيميائية
•المؤسسات االجتماعية
•المؤسسات الغير حكومية و الغير
ربحية
•النفط و الغاز
•إدارة المرافق

•إصالح االجهزة االلكترونية
•تجارة السيارات
•تكنولوجيا
•تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
•خدمات
•خدمات التصوير الفوتوغرافي
•خدمات المطاعم و الخدمات المنزلية و
غسيل المالبس
•خدمات النقل
•خدمات إستشارية
•خدمات بيئية
•خدمات دعم األعمال
•صهر األلمنيوم
•شركات متعددة االنشطة
•تجارة التجزئة
•هندسة ميكانيكية أو صناعية

2018

39
قطاع

2019

42
قطاع

مقارنة بين القطاعات المشاركة في  2018و 2019

الدول المشاركة
•الجمهورية التونسية
•الجمهورية اللبنانية
•الجمهورية اليمنية
•المملكة األردنية الهاشمية
•المملكة العربية السعودية
•المملكة المغربية
•جمهورية السودان
•جمهورية العراق
•جمهورية مصر العربية
•دولة اإلمارات العربية المتحدة
•دولة الكويت
•دولة فلسطين
• سلطنة عمان
• مملكة البحرين
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تحليل المؤشرات لعام 2019

تحليل

المؤشرات

شهدت الدورة ال  12من الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات مشاركة بارزة من مجموعة متنوعة
من القطاعات .كانت المنافسة على المركز األول ضارية هذا العام حيث تلقت سكرتارية الجائزة  116تقديم
و ما مجموعه  164طلباً موزعين على  12فئة للجائزة .و من بين  12فئة ،تم تسجيل أكبر عدد من التقديمات في
فئة الشركات و التعاون ( )56يتألف هذا العدد من ( )48تقديم من كيانات شاركت في فئة اخرى إلى جانب فئة
الشراكات و التعاون و ( )8طلباً تم تقديمها حصريا في فئة الشراكات و التعاون .كان توزيع عدد التقديمات كاالتي
(من األعلى إلى األدنى) :فئة المؤسسات الحكومية ( ،)25و فئة االعمال التجارية الكبيرة ( ،)22و فئة االعمال التجارية
المتوسطة ( ،)11و فئة االعمال التجارية الصغيرة ( ،)11و فئة المؤسسات االجتماعية ( ،)10و فئة الخدمات المالية
( ،)9فئة قطاع الطاقة ( ،)6فئة قطاع الضيافة ( ،)4فئة قطاع اإلنشاءات ( ،)3فئة األعمال الجديدة ( ،)4و فئة الرعاية
الصحية ( .)3و قد كان اكبر عدد من التسجيالت من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تلتها المملكة العربية السعودية.
وزعت هذه التقديمات على  42قطاعاً متنوعاً يعمل في المنطقة العربية .في عام  ،2019جاءت التقديمات من 14
دولة في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا ،مما يعكس شعبية الجائزة الواسعة االنتشار و تقدير كبير من قبل
الكيانات الرائدة في المنطقة.
عملية تقييم كل فئة تأخذ في االعتبار المتطلبات التجارية و التشغيلية للقطاع و الطرق التي يمكن بها ألي كيان
من هذه الفئة دمج المسؤولية االجتماعية و أفضل ممارسات االستدامة ضمن استراتيجياته الشاملة .يتم تحديث
تقنيات التقييم بشكل مستمر و منتظم وفقاً ألحدث االتجاهات العالمية .لقد تم اطالق الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات إلنشاء معيار إقليمي يعتمد على أفضل الممارسات و المعايير الدولية ،مثل المبادئ العشرة
للميثاق العالمي لألمم المتحدة و معايير المبادرة العالمية العداد التقارير ( )GRIو النموذج األوروبي الدارة الجودة
( .)EFQMفي الدورة ال  12من الجائزة ،وصل  78تقديماً إلى طاولة لجنة التحكيم و تم تقييمهم ،و تم تحديد  28بطل
من ابطال االستدامة ،استناداً إلى إجاباتهم و األدلة الداعمة و غيرها من المواد المرفقة التي تم الحصول عليها مباشرةً
من المؤسسات المشاركة أو تم الحصول عليها من القنوات المتاحة للجمهور.
و في هذه الدورة كان من الواضح التأييد المزدهر للشفافية و المساءلة بين الكيانات في المنطقة العربية من خالل
العدد الكبير من المؤسسات التي قبلت خيار نشر تقارير االستدامة الخاصة بها .قدم هذا العام  56كياناً تقارير
االستدامة الخاصة بهم و التي تعد مؤشراً على الممارسة المتنامية لإلبالغ غير المالي و اعتماد أفضل ممارسات
المسؤولية االجتماعية و االستدامة في المنطقة.
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الفائز األول
فئة المؤسسات الحكومية

هيئة كهرباء و مياه دبي

دولة االمارات العربية المتحدة

أظهرت الهيئة أداءاً قوياً و تق ّدماً ملحوظاً في نتائج عام 2018
بنسبة  ، ٪ 90.17مقارنة ب  ٪ 88.8مع الجهات الدولية التي
أكملت االستبيان في العام نفسه.
حققت برامج و مبادرات هيئة كهرباء و مياه دبي على مدى السنوات
العشر الماضية وفورات متراكمة من اثنين تيراواط ساعة من
الكهرباء و  7.4مليار جالون من المياه ،أي ما يعادل إجمالي توفير
قدره  1.2مليار درهم إماراتي.
حققت هيئة كهرباء و مياه دبي كفاءة تراكمية بنسبة ٪ 29.68
بين عامي  2006و  .2018و هذا يعادل  50.5مليون طن من
تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تحققت من
خالل تحسين تصميم و استخدام محطات توليد الطاقة و
المياه المشتركة .إن تحقيق توافرية للطاقة في الشبكة بنسبة
تتجاوز  ٪99.9يعكس معايير األداء العالمية للهيئة.
هيئة كهرباء و مياه دبي هي كيان للبنية التحتية للخدمة العامة
أسسه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في  1يناير  .1992و
قد حققت هيئة كهرباء و مياه دبي إنجازات كبيرة منذ التأسيس،
لتصنف كواحدة من أفضل كيانات المرافق في العالم.
وفقاً لتقرير االستدامة لعام  ،2018توظف هيئة كهرباء و مياه دبي
قوة عاملة نشطة تبلغ  11,787موظفاً و تزود  844,216مستهلك
بالكهرباء و  750,172مستهلكاً بالمياه .و نتيجة لذلك ،فإن الهيئة
اكتسبت شهرة عالمية إلبداعتها المستمرة و تحديث انظمتها
و زيادة كفاءة عملياتها و التقنيات و الموارد لتوفير خدمات من
الدرجة األولى للكهرباء و المياه إلمارة دبي.
هيئة كهرباء و مياه دبي هي أول مؤسسة حكومية تعيد صياغة
بناء على التوجيهات المعلنة حديثاً لصاحب السمو الشيخ
رؤيتها
ً
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،لتصبح الهيئة كيان عالمي رائد و مستدام و
مبتكر ،يضمن في الوقت نفسه التوافق مع التطلعات المحددة
في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة الـ .17
في هذا الصدد ،فإن المؤسسة على المسار الصحيح لتحقيق
أهدافها المتمثلة في حماية البيئة ،و الحفاظ على مواردها
الطبيعية ،و الحد من البصمة الكربونية لتحقيق اهداف
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  ،2050يتم ذلك من خالل
توفير  ٪ 75من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة
النظيفة بحلول عام  ،2050و جعل دبي المدينة ذات البصمة
الكربونية االقل عالمياً.
تدعم هيئة كهرباء و مياه دبي استراتيجية الحد من الكربون
لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة  ٪ 16بحلول عام  ،2021و
كذلك تقليل استخدام الطاقة و المياه بنسبة  ٪ 30بحلول عام
..2030

تقوم هيئة كهرباء و مياه دبي كل عام بتحليل خارجي مكثف
لتحديد القوى الخارجية الكلية من خالل تحليل بيستل (تحليل
العوامل السياسية و االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية و
البيئية و القانونية) و جودة المسح األفقي .مع االخذ في االعتبار
العوامل الحاسمة و االتجاهات و التطورات .و يتم استخدام
نتائج التحليل لتحديد نقاط القوة و فرص التحسين و التهديدات.
شرعت هيئة كهرباء و مياه دبي في رحلة االستدامة و االبتكار
برؤية واضحة "مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة و مبتكرة" يتم
توصيل رؤية هيئة كهرباء و مياه دبي و رسالتها و شعارها و قيمها
باستمرار من خالل قنوات التواصل المختلفة .هذا النشاط هو
جزء أساسي من إطار التخطيط االستراتيجي و التنفيذي .في
نهاية المطاف يتم اتخاذ جميع الضمانات لتحسين عمليات
االتصال و القياس بشكل مستمر.

يف هيئــة كهربــاء و ميــاه ديب ،نعمــل يف إطــار رؤيــة و
توجيهــات ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب ،رعــاه اللــه ،و نلتــزم مبســؤولياتنا تجــاه املجتمــع للمســاهمة يف تحقيــق
رؤيــة اإلمــارات  2021التــي تهــدف إىل الحفــاظ عــى مجتمــع متالحــم يعتــز
بهويتــه و انتامئــه مــن خــال توفــر بيئــة شــاملة تدمــج يف نســيجها مختلــف
فئــات املجتمــع ،و خطــة ديب  2021التــي تهــدف إىل أن تكــون ديب موطن ـاً
ألفراد مبدعني و ممكنني.
سعيد محمد الطاير
العضو املنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء و مياه ديب
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الفائز الثاني
فئة المؤسسات الحكومية

جمارك دبي هي دائرة حكومية ذات صبغة عالمية و هي
الذراع التنفيذي لحكومة دبي لتنفيذ القوانين و السياسات و
العمليات داخل الحدود و خارجها .جمارك دبي رائدة في تبني
نهج المسؤولية االجتماعية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة ب
 ،ISO 26000و قد فازت جمارك دبي بالجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات عدة مرات.
عرفت جمارك دبي باسمها العربي االصيل “الفرضة” بمعنى
“محط السفن” ،و هي تتمتع بمكانة راسخة و هيبة و احترام
الكيانات الحكومية في دبي حتى انه اطلق عليها اسم “أم الدوائر”،
خاصة و أن العديد من الدوائر الحكومية الحالية اتخذت في السابق
مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم .على الرغم من ان تاريخ
جمارك دبي يمتد ألكثر من مائة عام ،فانها تواصل عملية البناء و
التطور المؤسسي .و من األمثلة الحديثة على ذلك اعتماد اتجاه
مؤسسي تحت القيادة البصيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
الوظائف الرئيسية لجمارك دبي هي تأمين الحدود ،و تسهيل
التجارة المشروعة و جمع اإليرادات .إن استراتيجية العمل و
التوجيه التشغيلي مبنيان على مبادئ االستدامة و المسؤولية
الوطنية ،و بالتالي يتم تتبعهما مع إجراء تقييم شامل للمخاطر
االجتماعية و الفرص و االتجاهات و التطورات االجتماعية ،حيث
أن لها عالقة مباشرة على األعمال و العمليات.
تعد الدراسات الشاملة بما في ذلك تحليل نقاط القوة و الضعف
و الفرص و المخاطر في كل مستوى وظيفي و تشغيلي و تقييم
عميق للمخاطر في كل مجال من المجاالت التي تشارك فيها
جمارك دبي هي المفتاح لتصميم و تنفيذ و تحسين استراتيجيتها
و توجيهها .و تقدم التقارير مباشرة إلى أعلى مستويات القيادة و
بالتعاون مع جميع الوحدات الوظيفية و اإلدارة العليا.
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جمارك دبي

دولة االمارات العربية المتحدة

تعكس الرؤية و الرسالة و القيم المؤسسية لجمارك دبي بوضوح
االستدامة و مسؤولية العمل .تتمثل رؤية المؤسسة في
“اإلدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة”.
مهمة جمارك دبي هي حماية المجتمع و الحفاظ على التنمية
االقتصادية من خالل االمتثال و التسهيل .تتم مراجعة الرؤية
و الرسالة و القيم بانتظام لضمان أن يتم تخطيطها بقوة مع
اتجاه دبي و األولويات لمجتمع و بيئة أكثر سعادة .لدى جمارك
دبي أيضاً آلية مخصصة لتقييم احتياجات و توقعات أصحاب
المصلحة بهدف تحسين مستوى سعادتهم و رضاهم .حددت
جمارك دبي أصحاب المصلحة على أنهم العمالء و شركاء
سلسلة القيمة و الهيئات الحكومية و الهيئات الدولية و
الكيانات الجمركية األخرى و الموظفون و المجتمع الذي تعمل
فيه .تقوم إدارة اإلستراتيجية ،كل سنتين بإشراك مؤسسات
المسح الخارجي المستقلة إلجراء دراسات استقصائية لتقييم
احتياجات و توقعات أصحاب المصلحة ،بهدف تحسين فهم و
تلبية توقعات أصحاب المصلحة و تحسين مستوى سعادتهم
و تصورهم تجاه جمارك دبي.
كونه كيان حكومي ،على الرغم من أنه ليس له مخاطر و تأثيرات
بيئية مباشرة ،فإن عملية تقييم المخاطر و الفرص تأخذ في
االعتبار اآلثار البيئية المتعلقة بإدارة النفايات ،و استهالك
الطاقة ،و تلوث المياه ،و انبعاثات الوقود ،و نفاد الورق ،و
انبعاثات الكربون و غيرها .في الوقت الذي تبذل فيه جمارك
دبي قصارى جهدها لتقليل هذه اآلثار و تخفيفها وفقاً للمعايير
الدولية  ISO 14001و  ،OHSAS 18001فانه لديها سياسة واضحة
و مكتوبة و متصلة بشأن ممارسات البيئة و الصحة و السالمة
التي يتم تنفيذها داخلياً و خارجياً لجميع أصحاب المصلحة
بما في ذلك عمالئها و الموردين .و من االنجازات التي حققتها
جمارك دبي في  2017هي حماية  541شجرة من القطع ،و
تخفيض االنبعاثات الكربونية  108طن متري ،و اعادة تدوير 32
طن من الورق ،وفورات سنوية تصل الى  199,000درهم إماراتي.

نحــن لســنا مجــرد قســم تحكم .نحــن نهتــم بأصحــاب املصلحة
الداخليــن و الخارجيــن و نعمــل بجــد إلبقائهــم ســعداء و
تلبيــة توقعاتهــم .لدينــا تح ـ ٍد يتمثــل يف كيفيــة الحفــاظ عــى
نظــام التحكــم الفعــال الــذي ميكنــه التكيــف مــع النظــام التجــاري العاملــي
املتغــر باســتمرار .عــى جبهــة التنميــة االجتامعيــة املســتدامة ،برعنــا يف
العمــل التطوعــي و موقعنــا عاملــي يف االســتدامة و املســؤولية.
أحمد محبوب مصبح
مدير جامرك ديب

الفائز الثالث
فئة المؤسسات الحكومية

دائرة البلدية و
التخطيط  -عجمان

دولة االمارات العربية المتحدة

تلتزم بلدية عجمان بالحفاظ على البيئة ،و مكافحة تغير المناخ
و تحسين كفاءة الطاقة بشكل عام .شرعت اإلدارة في العديد من
األنشطة في عام  .2018و تشمل هذه األنشطة ما يلي:
•تطبيق المعايير و التدابير الالزمة للحد من االثار البيئية و
انبعاثات الكربون
•إتمام المرحلة األولى من دراسة تدوير النفايات في البلدية،
من خالل إنشاء نظام إلدارة النفايات.
•استبدال مصابيح الفلورسنت بمصابيح  LEDالموفرة
للطاقة ،مما ادى الى توفير  543,722ميجاوات /ساعة سنويا
•شراء  20مركبة هجينة ،مما أدى لتوفير  20طناً متري
مكافئ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2018-
2017
•إعداد خطة لتركيب الواح الطاقة الشمسية على أسطح
مباني الدائرة من أجل تقليل استهالك الكهرباء
تأسست دائرة البلدية و التخطيط  -عجمان في عام 1968
بتوجيهات سامية من المغفور له ،بإذن الله الشيخ ،راشد بن
حميد بن عبد العزيز النعيمي تحت إشراف إدارة حكومة عجمان
متمثلة بالمجلس التنفيذي لإلمارة .رؤية الدائرة تنصب و تركز
على بناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر ،تحفزه
حكومة متميزة منسجمة مع روح االتحاد.
تعمل الدائرة باستمرار على مواءمة سياساتها مع االستراتيجيات
و األهداف الوطنية و الدولية التي ترسم طريقاً نحو استهداف
التحديات البيئية و االجتماعية و االقتصادية الهامة التي
تواجه عالمنا .تدعم الدائرة مبادرات الحكومة بالكامل و رؤية
دولة اإلمارات العربية المتحدة  2021و جدول األعمال الوطني،
و كذلك أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة (رقم:
.)17,15,14,13,12,11,9,7,6,5,2
تلعب االستدامة دوراً أساسياً في رؤية و مهمة الدائرة ،حيث ان
هدف إمارة عجمان هو الحفاظ على البيئة لالجيال القادمة ،وفي
هذا االطار دشنت الدائرة مركز أبحاث االستدامة للدعم البيئي
لجميع قطاعات الدائرة و جعل مدينة عجمان مدينة بيئية
بجودة حياة و اقتصاد مستدام و كانت هذه مبادرة فريدة من
نوعها على مستوى االمارة .و تشمل بعض األنشطة التي قامت
بها الدائرة على سبيل المثال ،تطبيق تكنولوجيا حماية البيئة و
إدارة الموارد الطبيعية ،و تطبيقات الطاقة المتجددة ،و االدارة
المستدامة لالنشطة البشرية و إدارة المخالفات ،و إدارة موارد
المياه التقليدية كالمياه الجوفية و الغير تقليدية كالصرف
الصحي ،و إدارة المنطقة الساحلية و الواجهه المائية لمدينة
عجمان ،و تطبيق أفضل معايير الصحة و السالمة البيئية ،و
انشاء بنك المعلومات البيئية و االنشطة الحضرية بالتعاون
مع نظم المعلومات المكانية ،و تطوير الكوادر الوطنية في
الدائرة عبر برامج مهنية مرتبطة ببيوت خبرة عالمية (جامعة
بوسطن االمريكية  -مدينة الملك عبد الله للعلوم و التكنولوجيا
 -جامعة ميونيخ التقليدية االلمانية  -جامعة موردوخ االسترالية).

ان كفاءة الطاقة من البنود الرئيسية التي تشملها أعمال
الدائرة اليومية .و يبرز ذلك من خالل الفوائد البيئية الناتجة عن
المبادرات المتنوعة التي نفذتها الدائرة بهدف الحد من االنبعاثات
الكربونية:
•في عام  2018بلغ إجمالي حجم الوقود الذي تم توفيره
 489,888لتراَ ،حيث تم استهالك  598,751لتراً فقط من
الوقود في عام  2018مقارنة بـ  1,088,639لتر في عام ،2017
بفارق .٪45
•ارتفاع استهالك الطاقة أيضاً من  12,527,370كيلوواط ساعة
في  2017إلى  12,026,275كيلوواط ساعة في عام  ،2018أي
بانخفاض قدره .٪4
•فيما يتعلق بإدارة النفايات ،زادت كمية النفايات التي تم
إعادة تدويرها و إعادة استخدامها بدال ً من ان ينتهي بها
المطاف في مكبات النفايات من  7,048طن في عام 2017
إلى  10,612طن في عام  ،2018بزيادة قدرها .٪ 50.6

عملــت الدائــرة بكافــة قطاعاتهــا يــداً بيــد لتحقيــق االســتدامة
التــي تنســجم مــع رؤيــة الدولــة  2021و مســتهدفات األجنــدة
الوطنيــة املنســجمة مــع خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030
لألمــم املتحــدة .و بنــا ًء عليــه أطلقنــا تقريــر االســتدامة األول وفــق معايــر
مبــادرة ال  ،GRIتعزيـزاً ملبــادئ الشــفافية و اطــاع جميــع الفئــات املهتمــة
عــى اإلنجــازات لضــان االســتدامة و املســتقبل األفضــل لألجيــال القادمــة.
و يف اطــار جهودنــا املســتمرة دشــنا مركــز األبحــاث لالســتدامة و الــذي
يهــدف لتمكــن القطاعــات و تعزيــز الكفــاءة لتحقيــق األفضــل مــن خــال
تبنــي أفضــل املامرســات العامليــة.
عبدالرحمن محمد النعيمي
مدير عام ،دائرة البلدية و التخطيط -عجامن
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فئة االعمال
التجارية الكبيرة
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الفائز األول
فئة االعمال التجارية الكبيرة

(مناصفة)

شركة اإلمارات لالتصاالت
المتكاملة
دولة االمارات العربية المتحدة

و إنترنت االشياء و خدمات الحوسبة السحابية و البيانات
الضخمة مثاال ً هاماً على رؤية حكومة دبي للتحول الذي يخدم
البشرية .كما تعد “ نبض دبي” المنصة االكثر شمولية لتبادل
الخدمات الحكومية و خدمات القطاع الخاص حتى االن .يتضمن
التعاون مع مجمع دبي للسيليكون بناء أول منطقة ذكية في
اإلمارات .كما عقدت شراكات بناءه مع مؤسسات حكومية هامة
ليتسنى لها تقديم طيف منوع من الحلول عبر منصة نبض
دبي ،بما في ذلك خدمات البنية التحتية و خدمات المنصات و
خدمات علم البيانات و غيرها الكثير.

شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة هي مؤسسة مقرها دولة
اإلمارات العربية المتحدة و لها عالمتان تجاريتان رئيسيتان
تحتها هما دو و فيرجين موبايل الشرق األوسط .تؤمن الشركة
إيمانا راسخا بأن االستدامة االقتصادية و البيئية و المجتمعية،
أي خط األساس الثالثي ،تعود بالنفع المتبادل ،و هي بدورها
ضارة بشكل متبادل ،إذا تعرض أحدهم للخطر ،فإن له تأثير
الدومينو على الركائز األخرى أيضاً .يتم دعم التزام الشركة
بعمليات تجارية مسؤولة و مستدامة من خالل بنية حوكمة
قوية تتجاوز المتطلبات التنظيمية بكثير لضمان األخالقيات و
النزاهة.
تهدف شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة إلى إحداث تغيير في
تحديات االستدامة على المستوى اإلقليمي ،من تغير المناخ
و بطالة الشباب ،و نضوب الموارد الطبيعية .ركائز الشركة
لالستدامة هي ايصال فوائد تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
للجميع ،تعزيز سعادة الناس و المجتمعات التى تعمل بها
المؤسسة ،العمل بطريقة أخالقية و مسؤولة .استجابةً الهتمام
أصحاب المصلحة بخصوصية البيانات و األمن السيبراني،
حرصت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة على ضمان بيئة
تحكم امنة من ناحية التصميم و التشغيل.
أطلقت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة قطاع حلول
الحياة الرقمية و االبتكار في عام  2018لدعم التحول الرقمي و
االستمرار في عملية التغيير .تعاونت الشركة مع مكتب دبي
الذكية لتصبح الشريك االستراتيجي الرسمي و مزود الحلول و
الخدمات الخاص “بمنصة دبي الذكية”.
تتمثل مهام هذا التعاون في ربط جميع الهيئات الخاصة و
العامة و الحكومية في موقع واحد ال يمكن اختراقه .ان المشروع
يمكن و بلمسة واحدة من الحصول على أي معلومة عن دبي.
يجسد هذا االنسجام و الترابط التكنولوجي بين خدمات المدينة

بدأت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة عدد من الممارسات
الموفرة للطاقة مثل تركيب مولدات هجينة بدال من مولدات
الديزل ،و استخدام ألواح شمسية في عدة مواقع ،و اعتماد
انظمة تبريد تعمل في المواسم الباردة على سحب الهواء البارد
داخل الحجرات و استخراج الهواء الساخن .كما حصلت ثالثة من
متاجر الشركة على الفئة البالتينية من أعلى تصنيف متعارف
عليه عالميا لالبنية الخضراء ( .)LEEDهذا و ادخلت الشركة
بعض التعديالت على تغليف شرائح  SIMمما ساهم في تقليل
كمية المواد البالستيكية المستهلكة بنسبة .٪99
تفتخر الشركة بحصولها على شهادة جودة الهواء في األماكن
المغلقة التي تقدمها مختبرات أندر رايترز .أول برنامج شامل
إلصدار الشهادات و صيانة جودة الهواء في األماكن المغلقة في
العالم .تشمل المبادرات المجتمعية للشركة مبادرة التوعية
العامة عن األمن السيبراني ،باب نور لتلبية احتياجات التواصل
لألطفال من اصحاب الهمم ،و رعاية قادة الغد من خالل دعم
المؤسسات األكاديمية ،و العمل التطوعي الخاص بمجموعة
من المبادرات المجتمعية و البيئية.

تعتمــد إســراتيجية مؤسســتنا لالســتدامة عــى ثــاث ركائــز
أساســية تشــكل اإلطــار العــام ألعاملنــا و ذلــك عــن طريــق
إتاحــة فوائــد تكنولوجيــا املعلومــات و االتصــاالت للجميــع؛
و تعزيــز مــؤرشات الســعادة بــن األف ـراد و املجتمعــات و العمــل بشــكل
مســؤول مــع مراعــاة الجانــب األخالقــي .و بذلــك تســاعدنا هــذه الركائــز
عــى تعزيــز نقــاط قوتنــا و أولوياتنــا األساســية ،و خلــق إسـراتيجيات للفرق
و األقســام املختلفــة داخــل منظومتنــا املؤسســية؛ و األخــذ بعــن االعتبــار
أهميــة االتصــاالت يف تحقيــق أهدافنــا التنمويــة املســتدامة.
عثامن سلطان
الرئيس التنفيذي لرشكة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة (دو)

الدورة ال  12للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 17

الفائز األول
فئة االعمال التجارية الكبيرة

(مناصفة)

شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات
مملكة البحرين

الحوكمة في جيبك تعني منع ضرر أولئك الذين يتعاملون
مع المؤسسة و ان تستوفي الشركة جميع التزاماتها المالية
دون أي تأخير .باإلضافة إلى عملية تأهيل مسبقة و صارمة
قبل قبول أي مؤسسة تجارية جديدة .يتيح إطار حوكمة جيبك
إجراء تدقيق صارم و متكرر وشامل لكل إدارة يتم فيها فحص
المعامالت المالية و إجراء عمليات تدقيق االمتثال للنظام.
باإلضافة إلى ذلك ،يقوم المراجع الخارجي المستقل أيضاً
بمراجعة نظام المراقبة لضمان فعاليته من أجل إبراز أي
حاالت قد تنطوي على الفساد .ان ما تجريه جيبك من مراجعة
شاملة للمساهمين المشتركين كل ثالث سنوات تضيف إلى
مصداقيتها و نزاهتها و قيمها األخالقية.

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) هي الشركة
الوحيدة المنتجة للبتروكيماويات التي يقع مقرها الرئيسي في
مملكة البحرين و تبيع منتجاتها محلياً و تصدر إلى دول الخليج
األخرى و خارجها ،بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية و
الصين و الهند و باكستان و غيرها.
تستخدم جيبك الغاز الطبيعي المتوفر بسهولة في البحرين
كمادة و سيطة إلنتاج األمونيا و اليوريا و الميثانول .باإلضافة إلى
مصانع اإلنتاج ،يتكون مجمع جيبك ،الذي تم بناؤه على مساحة
مستصلحة تبلغ  60هكتاراً ،من منشآت المرافق و ورش
الصيانة و المكاتب و المخازن و المختبرات.
تمتلك جيبك نظام إدارة سالمة و صحة مهنية و بيئة قوي و
معترف به دولياً .فازت الشركة بالعديد من الجوائز منها جائزة
السير جورج إيرل من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث
بالمملكة المتحدة ( ،)RoSPAو جائزة روبرت كامبل العالمية
للسالمة و الصحة و البيئة بالواليات المتحدة االمريكية.
سجلت جيبك اكثر من  27مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع أي
حوادث مضيعة للوقت في  7,639يوماً ،و حققت إنتاجاً ممتازاً
بلغ  1,604,725طناً مترياً في عام  ،2017و قللت من انبعاثات
غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار  1.1مليون طن متري من خالل
محطة احتجاز الكربون التي تعمل منذ  .2009تشمل بعض
اإلنجازات البيئية البارزة للشركة ما يلي:
 ٪ 34تخفيض في استهالك الورق بالمقارنة مع الهدف
•
الموضوع و البالغ ٪ 20
•تحويل  ٪ 33.3من أراضي جيبك إلى مناطق خضراء
•تركيب  1,731مصباح ليد ،مما أدى إلى توفير  746ميجاواط
في الساعة  /عام من الطاقة و خفض غاز ثاني أكسيد
الكربون بمقدار  365طناً مترياً مكافئاً.

18

الدورة ال  12للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

جيبك هي شركة حاصلة على شهادة األيزو  31000و  ،22301و
تقوم بتحليل تأثير األعمال و تختبر خطط استمرارية أعمالها
بانتظام .يتعين على جميع الموردين و المقاولين في شركة
جيبك االلتزام بسياسات الشركة و لوائحها المتعلقة بممارسات
العمل األخالقية ،بما في ذلك المجاالت األربعة التي تركز عليها
الميثاق العالمي لالمم المتحدة وهي العمل و حقوق اإلنسان
و البيئة و مكافحة الفساد.
منذ عام  ،2016أيدت جيبك أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة البالغ عددها  17هدف و دمجتها في إستراتيجية
وظائف أعمالها من خالل التوافق مع أهداف العمل السنوية و
االهداف طويلة األجل .انضمت جيبك إلى الميثاق العالمي لألمم
المتحدة في عام  ،2012كما ّ
وقعت دعماً لمبادئ تمكين المرأة
في الميثاق العالمي في عام  .2014تعتبر الشركة مساهماً
هاماً في االقتصاد الوطني للبحرين من خالل أنشطتها ،و التي
تتمثل في شراء الغاز الطبيعي و توظيف و تدريب المواطنين
البحرينيين ،و االستفادة من المقاولين المحليين ،و استهالك
الطاقة و غيرها من العمليات المالية و التجارية .تضخ جيبك
حوالي  271مليون دوالر أمريكي سنوياً في االقتصاد البحريني.

يرسنــا املشــاركة يف الــدورة الثانيــة عــرة مــن الجائــزة
العربيــة للمســؤولية االجتامعيــة للمؤسســات ،أن اســتمرار
مشــاركة رشكــة الخليــج لصناعــة البرتوكيامويــات يف منافســات
املســؤولية املجتمعيــة هــو تأكيــداً إللتـزام الرشكــة يف التطويــر و التحســن يف
األداء و املهنيــة عــى مــدى الـــ  40عــام املاضيــة ،و ذلــك مــن خــال الرتكيــز
عــى جميــع مجــاالت املســؤولية املجتمعيــة كاإلســتثامر يف تنميــة العنــر
البــري ،و متكــن الشــباب و أعطاءهــم الفــرص للمشــاركة ،و دعــم تقــدم
املــرأة ،باإلضافــة إىل تشــجيع االبــداع و االبتــكار ،و تطبيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة يف مامرســات الرشكــة.
دكتور عبد الرحمن جواهري
رئيس – رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات

الفائز الثاني
فئة االعمال التجارية الكبيرة

اكسنتشر الشرق أوسط

(مناصفة)

دولة االمارات العربية المتحدة

Hour of code activity at Expo Centre during Hour of Code Week in December 2018

The

استراتيجية االستدامة التي حددتها الشركة باعتبارها فرصة
استدامة رئيسية ليكون لها تأثير إيجابي بعملياتها في
المنطقة.
قامت الشركة بمواءمة أهدافها المتعلقة بالبيئة و المجتمع
و الحوكمة مع سبعة من أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة (رقم )17،16،13،10،8،5،4:و التي هي أكثر صلة
بعملياتها في الشرق األوسط .يقود هذه المحاذاة التأثير
المزدوج الذي تنوي الشركة إحداثه في مجالين لتشكيل
األعمال المسؤولة.

The picture shows two of our volunteers leading a coding tutorial with kids visiting the Expo site. During
the session we tell the kids about Accenture, what we do, what role technology plays and what our
academica and skill background is. Then we do an hour of code with them and also show them a video
featuring the application of digital in various industries, from cars to fashion and games.

انضمت أكسنتشر الشرق األوسط إلى المنطقة العربية في عام
 .2001و هي جزء من أكسنتشر ،الشركة الرائدة عالمياً في تقديم
الخدمات عبر مجموعة متنوعة من الفئات مثل اإلستراتيجية
و االستشارات و الرقمية و التكنولوجيا و العمليات .من خالل
شبكة تمتد ألكثر من  40صناعة منتشرة في جميع أنحاء
العالم ،فإن الشركة ال مثيل لها في شبكتها الواسعة التي
تعمل عند تقاطع األعمال و التكنولوجيا.
من خالل خلق قيمة مستدامة ألصحاب المصلحة و مساعدة
العمالء على تحسين أدائهم ،طورت الشركة قاعدة تضم أكثر
من  482,000موظفاً يخدمون العمالء في أكثر من 120
دولة .و قد جعل هذا من الشركة قوة عالمية تساعد الشركات
على ابتكار و تحسين الطريقة التي يعمل بها العالم .حققت
أكسنتشر أكثر من  23مليار دوالر أمريكي من العائدات من
الخدمات الرقمية و السحابية و خدمات االمن.

استثمرت أكسنتشر ما يقرب من  800مليون دوالر امريكي
في البحوث و االبتكار لتطوير األفكار الرائدة و أنفقت 927
مليون دوالر امريكي إضافية في بناء قدرات القوى العاملة
لديها .يبلغ صافي إيرادات الشركة السنوية  39.6مليار دوالر
أمريكي مع استثمار  87مليون دوالر أمريكي في جهود
المواطنة.
منذ فتح عملياتها في المنطقة ،تمكنت من التكيف بسرعة
مع النظام البيئي الجديد .أجرت الشركة تقييماً قوياً لالتجاهات
و المخاطر و الفرص و التطورات ذات الصلة باالستدامة
التي يمكن أن يكون لها تأثير على استراتيجيات أعمالها و
عملياتها .و قد تم ذلك من خالل مشاورات مستفيضة مع
أصحاب المصلحة ،و النهج القائم على العلوم لتحديد األهداف
المتعلقة بالبيئة ،و النهج المستهدف لمعالجة أوجه عدم
اليقين االقتصادية و االجتماعية بعد الرقمية الموضحة في

لقد حددت أكسنتشر االهداف التالية بحلول :2025
•زيادة عدد المستفيدين من برامج مهاراتها بنسبة ٪ 10
•زيادة التحول من بناء المهارات إلى تعزيز معدل العمالة
نتيجة للتدريبات التي تمنحها الشركة
•جمع  3منظمات من مختلف القطاعات إليجاد حلول
دائمة لقضايا البطالة المحلية
•قوة عاملة متوازنة مع  ٪ 50من الموظفات اناث
•خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  ٪ 11آخذين عام 2016
كنقطة بداية
•توسيع الموردين الرئيسيين الذين يكشفون عن أهداف خفض
االنبعاثات لديهم و العمل بنسبة ٪ 75
•المساهمة في تطوير ما ال يقل عن اثنين من الموردين
الصغار و المتوسطين في دولة اإلمارات العربية المتحدة و
المملكة العربية السعودية
•اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على معدالت إتمام الموظف
للتدريب على األخالقيات و االمتثال بشكل سنوى

إن تفعيــل روح املواطــن املشــارك يف املســؤلية االجتامعيــة ألمــر
أســايس ضمــن رؤيتنــا الراميــة إىل تحســن أمنــاط حيــاة النــاس و
عملهــم .و لــي نُحــدث أثـراً إيجابيـاً يف منطقــة الــرق األوســط،
قمنــا بدمــج اســراتيجيتنا للمســؤولية االجتامعيــة املؤسســية يف أعاملنــا
مــن خــال تضمــن األهــداف االجتامعيــة و البيئيــة و الحوكميــة يف رؤيتنــا
اإلقليميــة .و قــد تعاونــا أيضـاً مــع رشكائنــا االسـراتيجيني إليجــاد املواهــب
و تســليحها باملهــارات الالزمــة ملســتقبل أفضــل.
الكسيس لوكانيوت
املدير العام – اكسنترش الرشق أوسط
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الفائز الثاني
فئة االعمال التجارية الكبيرة

(مناصفة)

الساير القابضة

دولة الكويت

لإلدارة العليا و االستدامة ،وضعت الشركة أهدافاً واضحة
ألدائها البيئي (على سبيل المثال ،االنبعاثات و إعادة التدوير)
منذ السنوات الثالث الماضية و للثالث سنوات القادمة،
مع تفويض واضح للمسؤوليات .األهداف البيئية هي:
• تقليل كمية استهالك الماء بنسبة  ٪ 5من  5,564متر مكعب
• تقليل استخدام الكهرباء بنسبة  ٪ 5من  12،468ميجاوات في
الساعة
• زيادة بنسبة  ٪ 10ألنشطة المنتجات المسؤولة
• تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  ٪ 5من 179,919
طن متري.

مجموعة الساير القابضة هي واحدة من الشركات التجارية
اإلقليمية الرائدة و مقرها في الكويت .منذ تأسيسها في عام
 1954كشركة تجارة عامة و شركة الستيراد السيارات ،حافظت
الشركة على سمعتها و زادت من تميزها مع تنويع مجاالت
خبرتها و توسيع نطاقها .تمثل الشركة حالياً نموذج من أفضل
العالمات التجارية في العالم .و تعمل هذه الشركات الرائدة في
سوق السيارات و صناعات توريد المعدات الثقيلة.
تتمثل رؤية االستدامة للشركة في أن تظل مجموعة مستدامة
رائدة من الشركات التي توفر الرخاء لألجيال القادمة عبر العديد
من الصناعات ،و تتمثل رؤيتها في استخدام روح الريادة و
الخبرات الموهوبة لدى موظفيها لتقديم نمو مستمر من خالل
خدمة العمالء الممتازة و الجودة و االلتزام.
تقوم الشركة بتقييم االتجاهات و المخاطر و الفرص و التطورات
األوسع المتعلقة باالستدامة و التي لها تأثير على عملياتها
و االستراتيجيات من خالل تحليل المواد الديناميكية مع
أصحاب المصلحة .تستمر الشركة في التغيير و التعديل وفقاً
لديناميكيات العمل .استناداً إلى هذه التغييرات الديناميكية،
مثل استراتيجية المنافسة ،و التكنولوجيا الجديدة ،و متطلبات
العمالء ،و الرقمنة و ما إلى ذلك ،يتم تقييم مخاطر اتجاهات
االستدامة األوسع نطاقاً ،مثل فقدان أعمال الخدمات و الفرص
البيئية ،و تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون و ما إلى ذلك.
تعتمد استراتيجية االستدامة الخاصة بـالشركة على بوصلة
االستدامة ( )Compassالذى يتكون من المجتمع و االداء الحسن
و االقتصاد و البيئة .جميع أنشطة الشركة تلبي المتطلبات
التنظيمية المحلية ،و خطة التنمية الوطنية الكويتية.
عالوة على ذلك ،قامت الشركة بمواءمة أهدافها مع بعض
األهداف الـ  17للتنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة (1
و  4و  8و  9و  12و  .)17استناداً إلى قرارات اللجنة التوجيهية
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يخلق نموذج مجموعة الساير القابضة لألعمال المستدامة
دورة من تطوير المنتجات و التقنيات و الخدمات المبتكرة مع
المساهمة االيجابية في المجتمع ،و لكن مع الحد األدنى من
التأثير البيئي من خالل مبادراتهات مثل “قم بالمزيد بأقل”
و “دعم األفكار المبتكرة” .و كانت اهم انجازاتها في مجال
االستدامة هي:
• زيادة إنتاج الطاقة المتجددة من  12.35ميجاواط في الساعة
في عام  2016إلى  16.12ميجاواط في عام 2017
• تقليل انبعاثات  179،616طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون
في عام 2017
األهداف األخرى التي تم تبنيها و ذات تأثير غير مباشر على
تحسين التاثير على البيئة ،مثل زيادة عمليات  ISOبنسبة
 ٪ 10من  ،25و زيادة عدد مؤشرات مبادرة اعداد التقارير العالمية
بنسبة  ٪ 5من العدد السابق لمؤشرات المبادرة التي كانت .82
هناك تفويض واضح للمسؤولية عن األداء البيئي و األهداف و
المعايير ،نابعة من قسم التميز المؤسسي و اللجنة التوجيهية
لالستدامة.

ان املبــادئ التــي و ضعناهــا ترشــدنا نحــو أهدافنــا املتمثلــة يف
خفــض انبعاثــات الكربــون ،و خفــض اســتهالك امليــاه و الطاقــة،
و زيــادة أعــاده التدويــر ،و الحــد مــن معــدل االصابــه يف مــكان
العمــل .تفخــر مجموعــه الســاير بالعمــل مــن أجــل تحقيــق أهــداف املبــادئ
العــرة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان و العمــل و البيئــة و مكافحــه الفســاد.
و ســنظل ملتزمــن باإلعــان عــن تقدمنــا و دعــوة أصحــاب املصلحــة إىل
الرشاكــة معنــا الحــداث تأثــر إيجــايب للمــي قدمـاً.

مبارك نارص الساير
املدير التنفيذي لرشكة محمد نارص الساير ،رشكة الساير و اوالده

الفائز الثالث
فئة االعمال التجارية الكبيرة

مجموعة ترانس جارد

دولة االمارات العربية المتحدة

يستخدم مفهوم بطاقة االداء المتوازن ( )BSCكأداة رئيسية
لترجمة رؤية الشركة و استراتيجيتها إلى أهداف و مقاييس و
غايات .و هو يغطي  4مجاالت أساسية :األداء المالي ،و التركيز
على العمالء ،و العملية الداخلية ،و موظفيها ،و التي تدعم
مجتمعة نهج األعمال المستدامة للشركة (األداء االقتصادي و
االجتماعي و البيئي و مكان العمل).
عالوة على ذلك ،تتم عمليات التدقيق على أساس مؤشرات االداء
الرئيسية الخاصة ببطاقة االداء المتوازن على أساس نصف
سنوي من قبل الفريق المالي .تعتبر مؤشرات األداء الرئيسية
هذه ضرورية ألداء المديرين التنفيذيين للشركة و ترتبط
نتائجها ارتباطاً مباشراً بالمميزات و المكافآت .يعد المسؤولين
التنفيذيين هم أبطال استراتيجية الشركة ،و هم مسؤولون عن
مقارنة األداء بمؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بها على أساس
ربع سنوي و سنوي.
منذ تأسيس مجموعة ترانس جارد في عام  ،2001أنشأت اسماً
لنفسها في دولة اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من
أكثر مزودي خدمات الدعم و االستعانة بمصادر خارجية شهرة و
احتراماً .خالل هذا الوقت ،تنوعت مجال عمل الشركة بشكل كبير
مثل الخدمات النقدية و خدمات األمن و خدمات القوى العاملة
و خدمات المرافق المتكاملة .تعتمد الشركة على مجموعة من
الخبراء من القوى العاملة المتنوعة ثقافياً و التي يتجاوز عددها
 65,000شخص.
تتمثل رؤية و مهمة مجموعة ترانس جارد في تغيير المشهد
الخاص بخدمات دعم األعمال و بيئة االستعانة بمصادر خارجية
في المنطقة و أن نكون الشريك الموثوق به للعمالء الذين
يقدمون حلوال ً شاملة لدعم األعمال التجارية ،لتمكين العمالء
من التركيز على أعمالهم األساسية .و قد عمدت المجموعة إلى
المواءمة مع بعض أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
مع فلسفتها األساسية:
•الهدف  :3الصحة الجيدة و الرفاه
•الهدف  :5المساواة بين الجنسين
•الهدف  :6المياه النظيفة و الصرف الصحي
تقوم مجموعة ترانس جارد بتحديد اتجاهات االقتصاد الكلي و
غيرها من االتجاهات فيما يتعلق بكيفية تأثير هذه التطورات
على أعمالها .يغطي تقييم المخاطر ،الذي يتم مرة واحدة في
السنة ،الفئات التالية :المالية و التشغيلية و الموارد البشرية
و االستراتيجية .و لدى الشركة عملية قوية لتحديد المخاطر و
تقييها .كجزء من تقييم مخاطر المجموعة ،تم التقاط تكنولوجيا
المعلومات و القانونية و األمنية و غيرها من المخاطر أيضاً ،مما
مكن مجموعة ترانس جارد من الحصول على شهادة .ISO27001
عالوة على ذلك ،يتم مراقبة أداء الصحة و السالمة و البيئة من خالل
عمليات التدقيق و التفتيش الداخلية للصحة و السالمة و البيئة.

كجزء من نظام اإلدارة البيئية ،قامت مجموعة ترانس جارد
بتحديد مؤشرات األداء الرئيسية ألدائها البيئي و هي :الطاقة
( ،)5٪المياه ( )5٪النفايات و االنبعاثات ( .) 5٪تحدد استراتيجية
مجموعة ترانس جارد للمسؤولية االجتماعية األهداف و الغايات
التي يجب تحقيقها سنوياً حتى عام  ، 2020بما يتماشى مع رؤية
حكومة دبي .لدى الشركة أيضاً مبادرات قائمة بذاتها تتخذها
لدعم حماية البيئة مثل:
 39مبادرة لتوفير الطاقة
•
•توفير  9.59مليون جالون من المياه
•توفير  1.19مليون كيلوواط في الساعة ،أي ما يعادل تخفيف
 842مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون

تشــكل املســؤولية االجتامعيــة عنــرا أساســيا يف رشكــة
ترانســجارد جــروب ،و تحتــل املســؤولية االجتامعيــة موقعــا
جوهريــا يف سياســة الرشكــة .تلتــزم الرشكــة بالعمــل ضمــن
معايــر االســتدامة و نعمــل مــن خــال التزامنــا هــذا عــى تخفيــض
اســتهالك الطاقــة و امليــاه و تقليــل نســبة النفايــات .و قــد متكنــا مــن بنــاء و
تعزيــز عــدة رشاكات مســتدامة .و عليــه ،تلتــزم الرشكــة بــرك أثــر ايجــايب يف
موظفينــا و املجتمــع حيــث تقــع عمليــات الرشكــة .و قــد متكنــا مــن تنفيــذ
مبــادرات مســتدامة متنوعــة مــع الحــرص عــى ضــان ســامة املوظفــن و
مختلــف أفــراد املجتمــع.
عبد الرحمن هاشمي
املدير التنفيذي  -مجموعة ترانس جارد
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فئة األعمال التجارية
المتوسطة
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الفائز األول

فئة األعمال التجارية المتوسطة

شركة الجزيرة الدولية
للتموين

دولة االمارات العربية المتحدة

طورت شركة الجزيرة الدولية للتموين استراتيجية  2020و التي
تضمنت أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة.
هذه األهداف تم تقسيمها و تضمينها في مخرجات العمل و
في مؤشرات األداء الرئيسية ،مع خطط عمل واضحة لضمان
ِ
الفاعل في المؤسسة .بعض مؤشرات األداء األساسية
تطبيقها
هي رضى العمالء ،حقوق العاملين ،و رضى الموظفين ،التدريب
و التطوير ،التوصيل اآلمن للمنتجات ،تقليل المخلفات ،إعادة
التدوير ،العمل األخالقي و غيرها.

شركة الجزيرة الدولية للتموين هي شركة تأسست في أبوظبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة و هي متخصصة في مجال
الضيافة و الخدمات و حاصلة علي العديد من الجوائز لمهنيتها
العالية .حيث تلتزم الشركة بمبادئ االستدامه و المسؤولية
االجتماعية و قد أثبتت شركة الجزيرة الدولية مع مرور الزمن
مقدرتها على الجمع بين االداء المتميز و السمعة الجيدة.
لقد تمكنت الشركة من خالل تقييم العناصر االجتماعية
للسياق التنافسي و تطوير بنية سليمة ،من تمييز نفسها
كرائدة في قطاع األعمال و المجتمع .من خالل ربط العوامل
االجتماعية و االقتصادية و البيئية باستراتيجية الشركة و
العمليات اليومية ،اعتمدت شركة الجزيرة الدولية للتموين
نهجاً و أنظمة متكاملة لإلدارة .بصرف النظر عن منحها جائزة
النظافة و سالمة األغذية ،لدى شركة الجزيرة الدولية للتموين
موقف استباقي بشأن قضايا مثل هدر الغذاء و إدارة النفايات و
استنزاف الموارد الطبيعية.
توظف الجزيرة الدولية طاقم من مختلف الجنسيات ،مدربين
على معايير عالمية لتحقيق أفضل أداء لضمان مستويات عالية
من رضى العمالء ،كما خلقت مسارات جديدة من المسؤولية
عبر سالسل التوريد و ذلك من خالل تبنيها سياسة نبذ الفساد
و المزايدات األخالقية ،و كذلك عبر انتهاج استراتيجية االقتناء
من السوق المحلي مما ساهم في تكوين عالقات مسؤولة مع
الموردين.
تم تحديد األعمدة األربعة االساسية ،الناس ،الكوكب ،المنتج
و طريقة العمل ،باشراك كافة اصحاب المصلحة و تقييم
احتياجاتهم و طلباتهم و توقعاتهم .و ساعدت التحديات،
التي تم التعرف عليها من خالل إدارة التغيير و عملية تحليل
المخاطر في التنسيق بين عمليات التشغيل و الرؤية الشاملة.

كونت شركة الجزيرة الدولية استراتيجية “ كوكبنا  ..مسؤوليتنا”
للتحكم في هدر األطعمة ،و رمي المخلفات في المكبات و
زودتها بحملة توعية الصحاب المصلحة ،كما عززت تنفيذ
الضوابط الهندسية لتقليل الهدر في المصادر الطبيعية.
طبق الشركة نظام اإلدارة الرشيقة للتحكم في استخدام
كما ت ُ َ
الموارد الطبيعية .كل هذه األهداف مبينة على مبادئ سمارت
( )SMARTو تم تفويضها ألفراد و اصحاب عمليات ملتزمين
للتنفيذ .كما يتم استخدام منهجية سبيرز ( )SPEARSالدارة االداء
و منهجية ادج ( )EDGEللتدريب و ما يتعلق بإحتياجات الموارد
و ذلك لضمان وضوح األهداف ،توفير الموارد ،التمكين ،التحليل،
المراجعة ،و مشاركة المعرفة.
تعي الجزيرة الدولية دورها المجتمعي ،و الذي تقوم به من
خالل دعم إحتياجات المجتمع ،و توظيف الكادر المحلي .بعض
المبادرات المحلية التي تقوم بها الشركة هي تبرعات بالطعام
بصورة يومية للمحتاجين ،شراكتها مع الهالل األحمر اإلماراتي،
و مجموعة أبوظبي للتنمية المستدامة ،و بنك الدم إضافة الى
مشاركاتها المختلفة في العديد من المبادرات بالتعاون مع
مجموعة اإلمارات للبيئة و مؤسسة دبي العطاء لدعم مختلف
قضايا المجتمع.

رشكــة الجزيــرة الدوليــة للتمويــن هــى مؤسســة ملتزمــة
بتقديــم خدمــات مثاليــة تتجــاوز التوقعــات و تتضمــن خطتنــا
اإلسـراجية  ،2020تفاصيــل و أهدافنــا ىف مجــاالت اإل ســتدامة و
إطــار عمــل نظــام اإلدارة املتكامــل و معايــر التميــز األورويب إلدارة الجــودة،
ان عمليــة دمــج اإلســتدامة ىف عملياتنــا اليوميــة ،قــد منحنــا تقييــات و
جوائــز منهــا الجائــزة العربيــة للمســؤولية االجتامعيــة للمؤسســات،و جائــزة
أفضــل املامرســات الدوليــة ،و جائــزة املعيــار العاملــى للجائــزة ،و جائــزة
الشــيخ خليفــة للتميــز.

رويب ثومي
املدير االداري-رشكة الجزيرة الدولية للتموين ذ.م.م.
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الفائز الثاني

شركة صاللة
للميثانول

فئة األعمال التجارية المتوسطة

سلطنة عمان

تخصص الشركة  770،000ريال عماني ( 2مليون دوالر امريكي)
للمسؤولية االجتماعية سنويا .يعتمد دعم شركة صاللة للميثانول
على أولوية السبب وفقا للموضوعات و الفئات التالية:

شركة صاللة للميثانول هي شركة تجارية عمانية مملوكة
للحكومة و تعمل في قطاع النفط و الغاز تم إنشاؤها في عام
 .2006تتمثل رؤية شركة صاللة للميثانول المؤسسية في أن
يتم االعتراف بها عالمياً كنموذج رائد للتميز العماني في صناعة
الهيدروكربونات مع نمو مستدام و بأفضل العوائد لجميع
أصحاب المصلحة .تتمثل مهمة الشركة في :اضافة قيمة بأمان،
و بأعلى جودة في منتجات البتروكيماوية بطريقة أكثر فعالية
من حيث التكلفة و صديقة للبيئة ،البحث عن فرص لتوسيع
و تنويع و تعظيم استخدام كل جزيئات الغاز الطبيعي ،قيادة
النمو الصناعي و تطوير القوى العاملة المحلية في المنطقة ،ان
تصبح شركة محلية جيدة بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة و
تزدهر باستمرار من أجل التميز التشغيلي و االبتكار.
تركز الشركة على الحد من بصمتها التشغيلية ،و كثافة الكربون،
و تحسين استخدامات الطاقة و المياه لحماية البيئة التى
تعمل بها ،و تحسن تكاليف التشغيل و جعل منتجاتها أكثر
جاذبية للعمالء الذين يشاركونها نفس الهدف .تسعى شركة
صاللة للميثانول باستمرار إلى إيجاد طرق أكثر فاعلية لتشغيل
مصانعها لتقليل انبعاثاتها الكربونية من خالل تحسين
استخدام الغاز الطبيعي .يتم معالجة مياه الصرف الناتجة عن
عملية الميثانول و استخدامها في الحزام األخضر .كما تتماشى
شركة صاللة للميثانول مع اهداف التنمية المستدامة الـ 17
لألمم المتحدة و تحديداً مع االهداف ( 1و  2و  3و  4و .)5
كدليل على التزامها باالستدامة ،انضمت شركة صاللة للميثانول
إلى المنصات ذات الصلة مثل الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،و
المبادرة العالمية لالبالغ ( ،)GRIو االتحاد الخليجي للبتروكيماويات
و الكيماويات و غيرهم ،كما تدعم الشركة المبادرات ذات الصلة
على المستوى الوطني  /اإلقليمي و القطاعي.
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•بناء القدرات البشرية :مع التركيز على توفير برامج التدريب و
تطوير المهارات .تم تخصيص  ٪60من ميزانية المسؤولية
االجتماعية لهذا الغرض.استهدفت التدريب المهني و
السالمة الصحية و الحرف اليدوية و التدريب على الفنون.
•شؤون المجتمع :معالجة أي تحديات يواجهها المجتمع و
ادارة توقعات المجتمع المحلية .و هي تركز على الصحة و
السالمة و البيئة و تشمل برامج و مبادرات طورتها الشركة
أو البرامج الحالية التي تديرها الحكومة أو المنظمات غير
الحكومية .تم تخصيص  ٪20من ميزانية الشركة لهذا الغرض.
•الرعايات و التبرعات :الغرض من الرعايات و التبرعات هو
مساعدة المبادرات اإلقليمية التي تعزز صورة شركة صاللة
للميثانول على المستوى اإلقليمي و تسهم في تحسين
صورة الشركات العمانية.
كانت نسبة أنشطة المسؤولية االجتماعية في الشركة بين
المبادرات التي تركز على االستدامة و األنشطة الخيرية في
عام  2018هي  ٪40و  ٪60على التوالي .وافقت شركة صاللة
للميثانول على  137مشروعا للمسؤولية االجتماعية ،و قد تم
االنتهاء من  110مشاريع حتى عام .2018
في عام  ،2018استقطبت شركة صاللة للميثانول شركة
استشارية مهنية محلية لتقييم و فهم اآلثار التي أحدثتها
الشركة على المجتمع و البيئة من خالل مشاريعهاالخاصة
بالمسؤولية االجتماعية .و شملت الدراسة  60مشروعاً أنجزتها
الشركة .أظهرت النتائج أن المشروعات حققت  ٪79من توقعات
أصحاب المصلحة.

تعتــر املســؤولية االجتامعيــة لدينــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن
اســراتيجيتها لتحقيــق أهدافهــا و نجــاح أعاملهــا ،إذ نســعى
إىل رد الجميــل للمجتمعــات املحليــة التــي نعمــل فيهــا و ذلــك
مــن خــال تنفيــذ الربامــج الراميــة إىل ضــان صحــة موظفينــا و مقاولينــا
و ســامتهم و ازدهارهــم ،فضــ ًا عــن إدارة عملياتنــا بصــورة مســتدامة،
و الحــد مــن أي تأثــر عــى النظــام البيئــي .بــا شــك ان مثــل هــذه
الجوائــز تعــد دافع ـاً للمؤسســات مــن أجــل تحفيزهــا لبــذل املزيــد مــن
الجهــود الهادفــة لتنميــة املجتمعــات املحليــة؛ لتكــون مثــا ًال يحتــذى بــه.

عوض الشنفري
الرئيس التنفيذي-رشكة صاللة للميثانول ش.م.م.

فئة األعمال
التجارية الصغيرة

الدورة ال  12للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 25

الفائز األول

شركة ايه اي أس جي
الستشارت تطوير المشاريع

فئة األعمال التجارية الصغيرة

دولة االمارات العربية المتحدة

و قد قامت الشركة بوضع مؤشرات أداء رئيسية الستراتيجيتها
الخاصة بالمسؤولية االجتماعية و التي تقوم بتقييم الشركة
ككل ،و تشمل التنوع في سياسة التعيين ،االستدامة في أعمالها
و مشاريعها ،و التوعية ،و تحويل مسار النفايات من المكبات ،و
االستثمار المجتمعي ،الصحة و السالمة و نظم إدارة الجودة.
نفذت الشركة تدابير للحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون
الناتج عن عملياتها من خالل تركيب فالتر المياه ،و حظر
استخدام البالستيك احادي االستعمال بهدف تحقيق مكتب
خالي من البالستيك بحلول عام  .2021كما التزمت مع المجلس
العالمي لألبنية الخضراء بتوفير مسار لتحقيق ابنية صفرية
الطاقة لعمالئها و المساعدة في تحفيز االنتقال إلى اقتصاد
عالمي منخفض الكربون بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس
لتغير المناخ.
أيه إي أس جي هي شركة متخصصة في االستشارات و التشغيل
و مقرها في دبي و لها مكاتب في لندن و أبوظبي و الرياض.
خبرتها تتركز في :هندسة البناء و التصميم ،تطوير األراضي و
البنية التحتية ،التشغيل في الصناعة و النفط و الغاز ،و االبتكار
و االستراتيجية و االستشارات.
تتمتع الشركة بخبرة واسعة في مجال التصميم المستدام
للمباني ،و السالمة من الحرائق ،و هندسة الواجهات ،و التشغيل،
و إدارة النفايات ،و االستشارات البيئية و إدارة الطاقة .منذ
تأسيس الشركة في عام  ،2010تبنت جدول أعمال اإلستدامة و
التي تقودها اإلدارة العليا بمشاركة الموظفين ،و ينعكس التزام
الشركة بالمسؤولية االجتماعية و اإلستدامة على مدار الـ 12
شهراً الماضية في إنجازاتها عبر الركائز األساسية الثالثة :البيئة
و االستدامة ،المجتمع و أصحاب المصلحة ،و صحة و رفاه
الموظفين.
تتوافق استراتيجية شركة أيه إي أس جي مع العديد من االهداف
الـ  17للتنمية المستدامة لألمم المتحدة:
•الهدف  :4الصحة الجيدة و الرفاه ،حيث تشكل صحة
الموظفين و رفاههم إحدى الركائز الثالث الستراتيجية
المسؤولية االجتماعية في الشركة.
•الهدف  :5المساواة بين الجنسين ،حيث تشكل اإلناث ٪34
من القوى العاملة في الشركة.
•الهدف  :7طاقة نظيفة و بأسعار معقولة للجميع ،حيث
تعمل الشركة في قطاع الطاقة و الطاقة المتجددة لتحسين
كفاءة الطاقة و تقليل االستهالك الكلي.
•الهدف  :11المدن و المجتمعات المستدامة ،حيث تساهم
الشركة من خالل قسم استشارات االستدامة ،في أجندة
التنمية المستدامة في المنطقة.
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يتم التركيز على تحسين صحة الموظفين و رفاهيتهم من
خالل األنشطة االجتماعية و اللياقة البدنية .توضح نتائج آخر
استطالع للرأي أن  % 68من الموظفين يعتبرون أنفسهم
“سعداء” ،و أن  % 82من موظفي الشركة يشعرون بالرضا تجاه
وظائفهم و يقولون إن وظيفتهم تمنحهم شعوراً باإلنجاز.
تقر شركة أيه إي أس جي أيضاً بمسؤوليتها تجاه المجتمعات
و المجموعات التي تعمل من خاللها .تتطلب هذه المسؤولية
دعم المجتمعات المحلية و كذلك مسؤولية الرعاية تجاه
عمالئها و شركائها .وضعت الشركة سياسة التبرع و التي من
خاللها يحق لكل موظف ان يقرر و يختار المؤسسة الخيرية التي
ستذهب إليها حصة من ميزانية التبرع المخصصة من الشركة.

بعــد حصولنــا عــى املركــز األول يف الجائــزة العربيــة
للمســؤولية االجتامعيــة للمؤسســات لعــام  ، 2018اســتلهمنا
مــن أفضــل املامرســات املقدمــة ســابقا للســعي نحــو األفضــل
يف عــام  .2019نشــعر مبســؤولية هائلــة يف القيــادة مــن خــال مبــادرات
املســؤولية االجتامعيــة .كانــت الســنة املاضيــة رحلــة مدهشــة بالنســبة لنــا
حيــث كنــا رائديــن يف التحــول إىل األبنيــة صفريــة الطاقــة باألضافــة اىل
مبــادرات تعزيــز املجتمــع و املســاواة بــن الرجــل و املــرأة .نحــن فخــورون
جــداً بصلتنــا بالجائــزة العربيــة املســؤولية االجتامعيــة للمؤسســات ،و التــي
نعتربهــا بالتأكيــد عالمــة إقليميــة ألفضــل املامرســات يف مجــال املســؤولية
االجتامعيــة و االســتدامة.

سعيد العبار
مدير-رشكة ايه اي أس جي الستشارت تطوير املشاريع

الفائز الثاني

مجموعة المعارف

دولة االمارات العربية المتحدة

فئة األعمال التجارية الصغيرة

تتضمن موضوعات مجموعة المعارف اإلستراتيجية المتعلقة
بمسؤولية االجتماعية األشخاص األصحاء ،و انبعاثات كربونية
أقل ،و تبادل المعرفة مع المجتمع .تم إطالق عدد من المشاريع
لتحقيق هذه األهداف ،و لكل منها مؤشر أداء واحد أو أكثر
للنجاح .على سبيل المثال ،هدف “تقليل انبعاثات الكربون”.
تهدف مجموعة المعارف إلى تقليل استهالك الورق بنسبة ٪15
سنوياً .كما تهدف مجموعة المعارف أيضاً إلى زيادة االستثمار
في الدعم االجتماعي بنسبة  ٪20كجزء من أهدافها تبادل
المعرفة مع المجتمع.

تعتبر مجموعة المعارف مزوداً
ً
موثوقا لحلول تنمية رأس
المال البشري في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا .تم
تأسيسها في عام  2006لدعم احتياجات التدريب و التطوير في
المنطقة .من خالل خبرتها الواسعة في دعم و تعزيز القدرات
التشغيلية للقوى العاملة في منطقة الشرق األوسط و شمال
إفريقيا ،أصبحت مجموعة المعارف شركة رائدة على المستوى
اإلقليمي .توفر الشركة حلوال ً مخصصة في التدريب و التطوير و
االستشارات و المشاريع الخاصة و االستعانة بمصادر خارجية و
التي حققت موافقة مجموعة واسعة من العمالء و متطلباتهم
الفردية.
تتميز الشركة بالمرونة في الطريقة التي تطبق بها المعرفة
إليجاد حلول تستفيد من كامل نطاق تجربتها الفريدة لصياغة
مسار يتجاوز توقعات عمالئها .حتى اآلن ،دعمت مجموعة
المعارف التطوير المهني ألكثر من  80,000فرد ،و عملت
مع العديد من المؤسسات و الشركات الحكومية البارزة في
المنطقة .لديها  400شريك عالمي ذوي خبرات متخصصة ،مما
ّ
يمكنها من ان تنهل من قاعدة معرفية عريضة.
لقد ادمجت الشركة المسؤولية االجتماعية في جميع جوانب
عملياتها .و في هذا الصدد ،قامت بانشاء مجلس توجهي
للمسؤولية االجتماعية يتكون من:
•الرئيس التنفيذي
•المدير التنفيذي
•مدير التدريب المهني
•مدير اإلستشارات اإلستراتيجية
•رئيس التسويق و االتصاالت
مجموعة المعارف هي عضو فخري في المؤسسة األوروبية إلدارة
الجودة ( )EFQMالتي تركز على عدد من المفاهيم بما في ذلك
“إنشاء مستقبل مستدام” و “الحفاظ على النتائج المتميزة”.

تستخدم الشركة منهجية تخطيط استراتيجي متطورة
تستند إلى أفضل الممارسات في العالم ،و تتضمن العديد
من المدخالت بما في ذلك سوات ( )SWOTو تحليل بيستل
( )PESTLEالمحدث .و تأخذ المجموعة بعين االعتبار المدخالت
الواردة في تقرير ذكاء األعمال الفصلي الذي يتناول التطورات
االقتصادية و السياسية و البيئية في المنطقة .كما نظمت
المجموعة جلسات العصف الذهني حول عوامل االقتصاد الكلي
الجديدة .و هذا يعطي لمحة عن كيفية تحديد مجموعة المعارف
لالتجاهات و التطورات في احتياجات السوق على الصعيدين
الصناعي و المحلي .و يأخذ في االعتبار التاثيرات العالمية
على االمارات و على مجموعة المعارف بالذات و بناء على هذه
بناء على
المعلومات يتم تحديد المبادرات االستراتيجية للشركة.
ً
هذه االستراتيجية ،تقوم مجموعة المعارف بتطوير استراتيجية
المسؤولية االجتماعية وفقاً الستراتيجيتها الشاملة ،و التي تتم
مزامنتها مع االتجاهات العالمية و اإلقليمية.

تــم منحنــا املركــز األول يف الجائــزة العربيــة للمســؤولية
االجتامعيــة للمؤسســات لعــام  .2018لقــد زودنــا إعــان عــام
 2019عــام التســامح برتكيــز متجــدد عــى التزامنــا الطويــل
األمــد باملســؤولية االجتامعيــة للمؤسســات .يتجــى تفانينــا يف رد الجميــل
للمجتمــع الــذي نعمــل فيــه يف مهمتنــا و رؤيتنــا و قيمنــا و مشــاركة أصحاب
املصلحــة ،و سنســعى دامئـاً إىل توســيع مبادراتنــا يف املســؤولية االجتامعيــة.

أحمد بدر
الرئيس التنفيذي  -مجموعة املعارف
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الفائز الثالث

فئة األعمال التجارية الصغيرة

شركة االتحاد لخدمات
الطاقة “اتحاد اسكو”

دولة االمارات العربية المتحدة

إن الحفاظ على البيئة من خالل تشجيع استخدام الطاقة
المتجددة و خلق و نشر الوعي بشأن استهالك الطاقة يظل
األولوية القصوى التحاد اسكو .قام اتحاد اسكو بتحديث نظام
إدارة السالمة و الصحة المهنية ( )OHSAS 18001ليتماشى مع
( ،)ISO 45001كما تمت مراجعة نظام  ISO 14001-2015من قبل
مدير السالمة و الصحة المهنية و البيئة و الجودة لضمان
استمرار التطبيق و االمتثال ل  .ISO 14001-2015في عام ،2019
حصل اتحاد اسكو على شهادة  ،ISO 9001و التي تتناول قضايا
المسؤولية االجتماعية مثل رضى العمالء ،الذي يضمن جودة
المنتج المتسقة باالستدامة .و بالتالي ،تم تقسيم المسؤولية
عن القضايا البيئية و االجتماعية و قضايا الحوكمة بين 3
مديرين ،حيث يقدمون جميعهم تقاريرهم بشكل مباشر إلى
المدير التنفيذي ،و الذي يوضح نهج اإلدارة العليا الكامل الذي
يبشر بالخير للمستقبل.
تأسست شركة االتحاد لخدمات الطاقة عام  2013كمشروع لهيئة
كهرباء و مياه دبي بهدف جعل دبي بيئة مثالية لكفاءة الطاقة
في المنطقة و العالم .و في هذا الصدد ،ينصب تركيز اتحاد اسكو
بشكل أساسي على تحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة في
دبي من خالل العمل على خفض الطلب على الطاقة بنسبة
 ٪30بحلول عام  2030تماشياً مع استراتيجية إدارة الطلب على
الطاقة التي حددتها حكومة دبي.
كما يركز اتحاد اسكو على تخفيف تكاليف الطاقة للمواطنين
اإلماراتيين من خالل تركيب األسطح الشمسية و التي تحقق
و فورات هائلة في الكهرباء ألصحابها و في ذات الوقت تقلل
من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مما يخلق وضع مربح
للجانبين من خالل تحقيق الرخاء االجتماعي و حماية البيئة
في نفس الوقت .و للوصول لهذه الغاية ،يقوم اتحاد اسكو أيضاً
بتنفيذ العديد من مشاريع االستدامة التي تسهم في تحقيق
هدف خفض البصمة الكربونية لدبي بمقدار مليون طن بحلول
عام .2030
انتهى اتحاد اسكو من مشروع حتا للطاقة الشمسية في عام
 ،2019و الذى اشتمل على تركيب  7,756لوحة للطاقة الشمسية
الكهروضوئية على أسطح  554فيال في منطقة حتا .و من المتوقع
ان يولد المشروع  3,612,357كيلو واط ساعة سنوياً .عالوة على
ذلك ،أدى تحديث أكثر من  1,845منشأة حتى نهاية عام 2018
إلى توفير حوالي  40مليون درهم إماراتي .و سيتبع ذلك تحديث
 2,685منشأة ،و التي هي اآلن في مرحلة التنفيذ و سيتم تسليمها
في العام المقبل .ستضيف األنشطة الجارية إلى تحقيق الهدف
النهائي المتمثل في تحديث  30ألف مبنى بحلول عام  .2030كما
تم تسجيل انخفاض كبير بلغ حوالي  33,360طن متري من غاز
ثاني أكسيد الكربون في عام  2018من مشاريع تحديث المباني.
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فيما يتعلق باألهداف البيئية و االجتماعية ،حدد اتحاد اسكو
أهدافاً محددة كجزء من أولوياته االستراتيجية:
األهداف البيئية
•صفر مخالفات قانونية
•صفر تلوث
•حفض البصمة الكربونية مليون طن من غاز ثاني أكسيد
الكربون سنوياً
•توفير المياه بمقدار  BIG 5.6في عام 2030
•توفير الكهرباء بمقدار  1.7كيلوواط  /ساعة في عام 2030
األهداف االجتماعية
•تشغيل كافة األعمال التجارية بشكل متسق مع التشريعات
اإلماراتية و الدولية ذات الصلة
•ظروف عمل عادلة و متكافئة الفرص

تســعى رشكــه االتحــاد اســكو لتحقيــق أهــداف برنامــج ديب
لكفــاءه الطاقــه لالجيــال القادمــه .و كرئيــس تنفيــذي ،اعتقــد
بــأن الجهــود املبذولــه يف حقــل االســتدامه هــي جــزء أصيــل
و مهــم للقيــام باالعــال التجاريــة ،لــذا أقــوم بدعــم جهــود االتحــاد اســكو
للمســؤوليه املجتمعيــه بشــكل مبــارش مــن خــال فريــق العمــل االداري و
دعــم و مشــاركه كل موظــف.

عيل الجاسم
الرئيس التنفيذي لرشكة اتحاد إسكو

فئة
الخدمات المالية
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الفائز األول

فئة الخدمات المالية

البنك المغربي للتجارة
الخارجية إلفريقيا
المملكة المغربية

لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية الفريقيا قوة عاملة عالمية
تضم أكثر من  15,000موظف في  30دولة يشاركون في القيم
المشتركة التي تعطي معنى لكل إجراء من إجراءات البنك.
تم اعتماد نظام اإلدارة االجتماعية و البيئية للبنك ()SEMS
في عام  2008و ذلك لمعالجة المخاطر االجتماعية و
البيئية في أنشطة التمويل و خلق الوعي حول االستثمار
المستدام من قبل العمالء .يعتمد نظام اإلدارة االجتماعية
و البيئية على معايير األداء لمؤسسة التمويل الدولية
و مبادئ التأثير اإليجابي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

قام البنك المغربي للتجارة الخارجية الفريقيا بوضع نفسه كرائد
إقليمي في مجال التمويل المستدام في القطاع المصرفي في
الشرق األوسط و شمال إفريقيا ،جاء ذلك من خالل اإليمان الراسخ
بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي و المالي في تعزيز
التنمية المستدامة .لقد التزم البنك من خالل استخدام منتجاته و
خدماته و موارده إلحداث تأثير إيجابي ألكثر من عقدين من الزمن.
لقد كان البنك من أوائل الكيانات في المنطقة التي تلتزم بالمبادئ
العشرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان و
حقوق العمل و البيئة و مكافحة الفساد ،باالضافة الى مبادئ
التأثير اإليجابي المالي .لقد كان البنك اول من وقع على المبادرة
المالية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في افريقيا و منطقة
الشرق األوسط في عام  ،2000و هو عضو مؤسس مشارك
في بيان التأثير اإليجابي .ان البنك المغربي للتجارة الخارجية
الفريقيا هو األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط و شمال
إفريقيا الذي يعتمد طوعياً المبادئ االستوائية في عام .2010
يتمثل جزء أساسي من استراتيجية البنك المغربي للتجارة
الخارجية الفريقيا في ممارسة و تشجيع تطبيق التاثير المالي
بما في ذلك كال من التمويل األخضر و عروض التمويل الشامل،
باإلضافة إلى ميثاق االستدامة االجتماعية .يحتوي ميثاق
االستدامة على  6تعهدات رئيسية مقسمة إلى أهداف رئيسية
و أهداف فرعية حول ( )1أخالقيات العمل ( )2التمويل المستدام
( )3صاحب العمل المسؤول ( )4إدارة الحكم و المخاطر ()5
البيئة و ( )6مشاركة المجتمع  /مشاركة أصحاب المصلحة.
و باختصار ،فإن هذه التعهدات تستجيب معاً لاللتزامات
الدولية المختلفة ،و هي :الميثاق العالمي لألمم المتحدة،
و فريق العمل المعني بالتأثير اإليجابي التابع لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ،و الذي ترتبط جميعها بطريقة
أو بأخرى بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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عقد البنك ،خالل عام  ،2019المزيد من ورش العمل مع مختلف
أصحاب المصلحة الداخليين  -موظفي المكاتب االمامية،
و الفرق التجارية ،و فرق المخاطر  -لتحسين منهجية إدارة
المخاطر في النظام البيئي و االجتماعي من خالل تضمين
عدسة “التأثير اإليجابي” .بمعنى آخر ،باإلضافة إلى تحديد اآلثار
السلبية ،يتم قياس التأثير اإليجابي و تحديده و هي وسيلة فعالة
لخلق المزيد من الفرص لألعمال التجارية و المالية المستدامة.
في البنك المغربي للتجارة الخارجية الفريقيا ،تقود االهداف
البيئية و االجتماعية و الحوكمة العديد من القرارات االستثمارية
االستراتيجية للبنك .يلتزم البنك بتعزيز مساعيه فيما يتعلق
بكفاءة الطاقة و تقليل اآلثار البيئية الناجمة عن النقل .يلتزم
البنك بتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نقل
موظفيه و إدخال العوامل البيئية في تقييم مخاطر االئتمان.

كعضــو مشــارك يف املبــادرة املاليــة الخاصــة بربنامــج األمــم
املتحــدة للبيئــة منــذ عــام  ،2000البنــك املغــريب للتجــارة
الخارجيــة إلفريقيــا لديــه اقتناعــا قويــا بــأن القطــاع املــايل
يلعــب دوراً رئيســياً يف بنــاء اقتصــاد مســتدام و شــامل يتــاىش مــع أهــداف
التنميــة املســتدامة .أظهــرت مجموعتنــا التزامهــا بالتمويــل املســتدام و
الشــامل ،و يف عــام  ،2019وقــع بنكنــا عــى املبــادئ املرصفيــة للمســؤولية
املاليــة يف اطــار املبــادرة املاليــة الخاصــة بربنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة ،مام
يــدل عــى إتبــاع املجموعــة لنهــج اســتباقي.
عثامن بنجلون
رئيس مجلس اإلدارة-البنك املغريب للتجارة الخارجية إلفريقيا

الفائز الثاني
فئة الخدمات المالية

تأسس مركز االمارات للصرافة في عام  ،1980و هي شركة مقرها
دولة اإلمارات العربية المتحدة تتعامل في المقام األول في
التحويالت و العمالت األجنبية و حلول دفع الفواتير .يقع المقر
الرئيسي للشركة في أبو ظبي ،و تعمل من خالل  800مكتب
في  31دولة ،مما يجعلها واحدة من أكبر شركات التحويالت مع
شبكة واسعة في الشرق األوسط و آسيا.
تأخذ إستراتيجية مركز االمارات للصرافة نظرة طويلة المدى
على التأثير المتبقي للعمليات على عناصر االستدامة .تم دمج
مفهوم التنمية المستدامة في عملية تخطيط المركز .قبل
تحديد خطط التشغيل ،يجري المركز تحليال ً متعمقاً للمخاطر
المحتملة و التهديدات و الفرص و التطورات المستقبلية
المحتملة و الصناعة و السوق الذي يعمل فيه.
في عام  ،2016شرع مركز االمارات للصرافة في رحلة تحويلية
لالستفادة من قدراته و ابتكاراته .أثناء تحديد أهدافه ،تم اختيار
أهداف التنمية المستدامة ال  17لألمم المتحدة و األهداف
التي تتوافق بشكل أفضل مع نقاط القوة التجارية و األصول و
األولويات من خالل نهج منهجي لتقييم األثر و تحديد األهداف و
مشاركة الموظفين .يتم اإلبالغ عن أداء مركز االمارات للصرافة
بانتظام داخل و خارج المركز من خالل االتصاالت الدورية و
مشاركة أصحاب المصلحة.
في عام ،2017حدد مركز االمارات للصرافة القضايا الجوهرية
له .تمثل هذه أهم اآلثار االقتصادية و البيئية و االجتماعية
لدى مركز االمارات للصرافة و المجاالت ذات األهمية الكبرى
ألصحاب المصلحة .شارك أصحاب المصلحة الداخليين
و الخارجيين في تحديد القضايا الجوهرية و تم التحقق من
صحة نتائج التقييم من قبل اإلدارة العليا للمركز .كما حدد
المركز إطـار إدارة المخاطر من اجل تحديد المخاطر و الفرص
البيئية و االجتماعية و الخاصة بالحوكمة بمجال عمل المركز.

مركز االمارات للصرافة

دولة االمارات العربية المتحدة

يمكن تلخيص انجازات مركز االمارات للصرافة في عام 2018
على النحو التالي:
•زيادة تقدير العمالء بنسبة ٪ 20
•انخفضت تظلمات العمالء بنسبة ٪ 9.25
•حافظت درجة جودة الخدمة على ٪ 91
•بلغ مؤشر سعادة العمالء ( % 93مارس )2019
•زاد عدد الفروع الموفرة للطاقة من  23فرعاً في عام 2017
إلى  39فرعاً ،بزيادة قدرها % 69.5
•إجمالي كمية الورق المعاد تدويره في عام  2018هي
 557,593كجم
•يبلغ عدد األشجار التى تم حمايتها من القطع  9,479شجرة
تم توفير  211,885جالون من النفط
•توفير  223,0372كيلو واط من الطاقة
•تم امتصاص ما يعادل  139,398طن متري من غاز ثاني
أكسيد الكربون بواسطة األشجار التي تم حمايتها من
القطع

في مركز االمارات للصرافة يأتي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
و االستدامة مباشرة من االدارة العليا في جميع المجاالت و
اللجنة التنفيذية في المركز هي المسؤولة عن إدارة العمليات،
حيث تشمل واجباتها صياغة و تحقيق األهداف التنظيمية،
بما في ذلك الجوانب االجتماعية لممارسة األعمال ذات الصلة
بالشركة .يرأس اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي و يدعمها
اللجان الفرعية و المجالس .يتألف مجلس االستدامة في مركز
االمارات للصرافة من أعضاء مختارين من اللجنة التنفيذية و
أعضاء من الوظائف ذات الصلة .يقدم مجلس االستدامة تقارير
شهرية عن األنشطة و البرامج التي يتم إجراؤها في الشهر
المعني و األنشطة المستندة إلى مؤشرات األداء الرئيسية
المحددة للجنة التنفيذية.

		

الميكــن ملؤسســات األعــال أن تزدهــر منفصلــة عــن البيئــة
التــي تؤثــر فيهــا أو تتأثــر بهــا .و نجــاح أي عمــل طويــل األمــد
يتأثربشــدة فعاليــة أهــداف اإلســتدامة فيــا يتعلــق باملجتمــع
و البيئــة و املزايــا لجميــع الــركاء .و مركــز اإلمــارات للرصافــة ،العالمــة
التجاريــة التــي تأسســت يف دولــة اإلمــارات تفخــر مبوامئــة تطلعــات أعاملهــا
مــع املعايــر الذهبيــة العامليــة يف اإلســتدامة مبــا يف ذلــك أهــداف التنميــة
املســتدامة.
بروموث مانغات
الرئيس التنفيذي -مركز االمارات للرصافة
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الفائز الثالث
فئة الخدمات المالية

تأسس البنك السعودي لالستثمار في عام  ،1977كمؤسسة
تمويل متوسطة األجل للمشاريع الصناعية قبل المغامرة في
الخدمات المصرفية التجارية في عام  .1983في الوقت الحاضر،
يوفر البنك السعودي لالستثمار مجموعة واسعة من الخدمات
لعمالئه بما في ذلك المنتجات المصرفية الجملة و التجزئة و
الخدمات المصرفية التجارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
يعمل البنك حالياً من خالل شبكة من  52فرعاً ،تقدم  48منها
خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية و 11
منها تحتوي على قسم للسيدات.
وقعت “االستثمار كابيتال” ،و هي شركة تابعة و مملوكة
بالكامل للبنك ،على مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول
( )UNPRIفي سبتمبر  .2017و قد أصبح البنك من األطراف
الموقعة على الميثاق العالمي لألمم المتحدة منذ عام 2015
و هو عضو من أعضاء المجتمع الذهبي للمبادرة العالمية
العداد التقارير ( .)GRIان البنك أول كيان في الشرق األوسط
يصبح شريكاً للمجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة. لدى
البنك لجنة استدامة يرأسها الرئيس التنفيذي للبنك .تقوم
باإلبالغ عن أداء االستدامة و المقارنة باألهداف المستهدفة
و تقدم التقارير إلى مجلس اإلدارة على اساس سنوي و ربع
سنوي .يتم تحديد مؤشرات االداء الرئيسية لجميع المدراء،
الذين يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى المدير التنفيذي ،فيما
يتعلق بالقضايا البيئية و االجتماعية و الحوكمة المتوافقة
مع استراتيجية البنك ،و جدول األعمال الوطني للرؤية 2030
و أهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة .يتم
تحديد مؤشرات االداء الرئيسية من قبل لجنة االستدامة
و يتم قياس االداء و مراجعته بالنظر إلى هذه المؤشرات.
تتركز اإلستراتيجية األساسية للبنك حول أركانه الخمسة الخاصة
باالستدامة و التي تستند إلى المبادئ اإلسالمية و هي نمو ،تكليف،

32

الدورة ال  12للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

البنك السعودي
لالستثمار

المملكة العربية السعودية

رعاية ،حفظ ،عون .و كلها تتوافق مع كال من األجندة الوطنية
للرؤية السعودية  2030و أهداف التنمية المستدامة لالمم
المتحدة .حدد البنك السعودي لالستثمار أهدافه المتعلقة
بالنواحي البيئية و االجتماعية و الحوكمة مثل الهدف البيئي
لخفض مستويات االستهالك ،و نمط الحياة النشط  /الصحة
الجيدة و الرفاه  -من خالل برنامج مثل “فلكس بايك” الذي
يهدف الى تشجيع المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات
الهوائية في األماكن العامة ،و نصائح التوعية الصحية المنتظمة
و عضوية الصالة الرياضية للموظفين .لقد وضع البنك لنفسه
أهدافاً طموحة من أجل المساهمة في اقتصاد مزدهر .بعض
هذه االهداف هي:
•الحد من البطالة بنسبة  ٪ 7من خالل برامج تشغيل
الشباب مثل برنامج المسار السريع و برنامج الدراسات
العليا و تعيينات الشباب
•زيادة مساهمة الشركات الصغيرة بنسبة تصل إلى ٪ 35
في الناتج المحلي اإلجمالي و المؤسسات المالية .تخصيص
ما يصل إلى  ٪ 20تمويل للشركات الصغيرة و المتوسطة
من خالل منتجات محددة للشركات الصغيرة و المتوسطة
•زيادة الممارسات الصديقة للبيئة في مجاالت النفط و الغاز
و التعدين و السياحة و الترفيه ،رقمنة االقتصاد 9.5 ،جيجا
واط ساعة من الطاقة المتجددة من خالل استهداف ٪ 10
من محفظة القروض لتمويل أنشطة منخفضة الكربون و
صديقة للبيئة.
يراقب البنك رسمياً قضايا المرافق الخاصة بقطاع التصنيع
باستخدام مؤشرات تُعرف باسم “مؤشرات اإلنذار المبكر” لمنع
انتهاكات اللوائح و القواعد البيئية .يقوم البنك أيضاً بتقييم و
توجيه اختياره للعمالء ليكون انعكاساً لصورة البنك في السوق.
أي دليل على أن العميل ال يفي بالمعايير األخالقية العالية
للبنوك يطالب بمراجعة العالقة .تضمنت بعض اإلنجازات
االجتماعية و البيئية للبنك في عام :2018
•زيادة  ٪ 9.4في نسبة الموظفين المتطوعين في األنشطة
المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية
•الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل خفض انبعاثات
الغازات الدفيئة المباشرة بنسبة  ٪ 0.8في استخدام الوقود
من  2018-2017و انخفاض بنسبة  ٪ 10.6انبعاثات الغازات
الدفيئة غير المباشرة في استخدام الكهرباء خالل نفس
الفترة
•اعادة تدوير  48,384كجم من الورق
•اعادة تدوير  1,420كجم من اإللكترونيات

نحــن ملتزمــون بتعزيــز دورنــا داخــل اململكــة و دول مجلــس
التعــاون الخليجــي لتعزيــز االســتدامة الجيــدة للــركات.
فيصل عبد الله العمران
الرئيس التنفيذي -البنك السعودي لالستثامر

فئة
قطاع الطاقة
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الفائز األول
فئة قطاع الطاقة

شركة بترول االمارات
الوطنية “اينوك”

دولة االمارات العربية المتحدة

جرين” و “بروتك اكستريم“ و هي تعمل على تقليل االنبعاثات
الضارة بالبيئة ،يستخدم أسطول اينوك وقود الديزل الحيوي.
ان مباني الشركة عبارة عن مباني خضراء حاصلة على شهادة
“ليد” الذهبية .من خالل هذه التدابير ،تهدف اينوك إلى تقليل
بصمة الطاقة و اثار التلوث الناتج من الشركة إلى الحد األدنى.
تسعى اينوك أيضاً إلى وضع خطط مبتكرة و طموحة للمستقبل،
مثل مشاريع رقمية جديدة و غيرها الكثير .تعيد اينوك التفكير في
مقاربة نماذج األعمال لخدمات التجزئة ،لتلبية احتياجات خدمة
العمالء عند الطلب و خدمات التجزئة الممتازة .تعاونت اينوك مع
جامعة “هيريوت وات” في برنامج منحة دراسية لمواطني دولة
اإلمارات المهتمين بالعمل في مجال الطاقة .كما قاموا بتدريب
 43مواطناً إماراتياً في إطار برنامج تطوير الخريجين التابع إلينوك.
شركة بترول االمارات الوطنية “اينوك” هي شركة مملوكة بالكامل
لحكومة دبي ،و هي شركة عالمية رائدة في مجال النفط و الغاز
تعمل عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة .تعمل المجموعة في
 60سوقاً في مجال التكرير و خلط زيوت التشحيم و التخزين
و الطيران و تجارة التجزئة .يتم دمج االستدامة من خالل مؤشر
االستدامة الخاص بشركة إينوك داخل كل وحدة أعمال و قسم.
قامت اينوك في عام  2017بدمج عمليات “دراجون أويل” ،مما عزز
استدامة شركة إينوك عن طريق تأمين إمدادات المواد الخام في
األعمال التجارية.كان األداء المالي للشركةقوياًفي عام  2017و وصلت
إيرادات شركة إينوك إلى  16.41مليار دوالر أمريكي ،بارتفاع ٪ 24.3
مقارنة بعام  2016على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.
تعالج شركة بترول االمارات الوطنية التحديات و الفرص الناشئة
و تلتزم بالعمل على “التحول” من قطاع النفط و الغاز التقليدى.
إنها تقر بديناميكيات الصناعة ،و التي تنعكس في قطاع تصدير
النفط ،و في سياسات الطاقة النظيفة ،و سياسة دولة اإلمارات
العربية المتحدة الهادفة الى توفير بيئة افضل و تغيير اتجاهات
العمالء نحو العالمات التجارية المسؤولة و المستدامة.
ظهرت اينوك كشركة للطاقة ،بدافع من هذه الضرورات ،مع
التركيز على الطاقة المتجددة ،و الرقمنة و إنترنت األشياء ،و
الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي المضغوط و الغاز الطبيعي
المسال و الوقود الحيوي و الديزل الحيوي ،و كفاءة استهالك
الوقود من خالل البحث و التطوير على نطاق واسع ،و توسيع
أعمالها الدولية.
استثمرت اينوك في الطاقة الشمسية لمحطات البنزين ،و
ذلك باستخدام نظام استعادة البخار ( )VRSالذي يمكنه استرداد
 ٪ 90من بخار المركبات العضوية المتطايرة الخطرة .توفر
اينوك زيوت المحركات الصديقة للبيئة لسياراتها مثل “بروتيك

34

الدورة ال  12للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

باإلضافة إلى ذلك ،شاركت شركة بترول االمارات الوطنية في تدريب
أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين و المقاولين و الموردين
والعمالء و الطلبة و افراد المجتمع و المؤسسات الحكومية
و المؤسسات غير الحكومية ،إلخ .و بغرض رفع الوعي حول
المسؤولية البيئية قامت اينوك بوضع عروض رقمية في محطات
تمويل البترول .كما ان اينوك توفر منصة تعليمية تفاعلية تقدم
عروضاً للطلبة و االطفال بشكل عام في بمعرض ويتكس السنوي.

يرشفنــا أن نكــون جــزءاً مــن الجائــزة العربيــة للمســؤولية
االجتامعيــة للمؤسســات للعــام الرابــع عــى التــوايل ،إذ
مي ّثــل هــذا الحــدث منصـ ًة تسـلّط الضــوء عــى الهيئــات و
املؤسســات لتقديــر جهودهــا املبذولــة يف تطويــر معايري االســتدامة.
نحــن يف اينــوك ملتزمــون دامئــاً بتقديــم مبــادرات االســتدامة و
املســؤولية االجتامعيــة للــركات ضمــن كافــة قطاعــات أعاملنــا،
ابتــدا ًء مــن تطويــر إدارة املــوارد و كفــاءة الطاقــة يف عملياتنــا ،و
وصــو ًال إىل مشــاركتنا يف العديــد مــن برامــج التوعيــة املجتمعيــة.

سيف حميد الفاليس
الرئيس التنفيذي -مجموعة اينوك

الفائز الثاني
فئة قطاع الطاقة

شركة إنجي

دولة االمارات العربية المتحدة

إجراءات مشتركة مع شركاء األعمال و أصحاب المصلحة
اإلقليميين.من هذا المنظور ،تعاونت شركة انجي-مينا و
عملت بنشاط مع وزارة التغير المناخي و البيئة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة لدعم تدابير تقييم مخاطر المناخ و التكيف في
دولة اإلمارات العربية المتحدة و ذلك في القطاعات الرئيسية.
قامت الشركة بمواءمة استراتيجيتها مع أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة الـ  17و لديها أهداف و خطط محددة
من أجل التعامل مع القضايا العالمية من خالل خطط محددة
األولويات .و تشمل مسؤوليتها البيئية و االجتماعية :الوصول إلى
الطاقة ،المناخ  /الهواء النظيف و المياه ،و التعليم  /التوطين.
تتماشى هذه المسؤوليات مع احتياجات أصحاب المصلحة و
تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
إنجي هي شركة مرافق كهربائية فرنسية متعددة الجنسيات،
كانت تُعرف سابقاً باسم غاز دوفرانس سويز ،و تعمل في مجاالت
توليد و توزيع الكهرباء و الغاز الطبيعي و الطاقة النووية و الطاقة
المتجددة ،في منطقة الشرق األوسط و جنوب و وسط آسيا و
تركيا ،نشطت شركة إنجي منذ حوالي  15عاماً.
إنها شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة و مشغل خبير في
القطاعات الثالثة الرئيسية لتوليد الطاقة منخفضة الكربون و
البنية التحتية للغاز و خدمات الطاقة .تعد شركة إنجي -مينا
هي أكبر شركة إقليمية مستقلة في مجال إنتاج الطاقة و المياه
بطاقة إجمالية تبلغ  32جيجا وات من الطاقة و  5.9مليون متر
مكعب في اليوم من المياه .تضم محفظة شركة انجي-مينا 1
غيغاواط من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح)
في الهند ،حيث توفر أيضاً أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ألكثر
من  250,000عميل .شركة انجي-مينا هي المزود الرئيسي لحلول
اإلدارة المتكاملة للمرافق و حلول كفاءة الطاقة في دول مجلس
التعاون الخليجي و تمتلك  ٪40من شركة تبريد ،الشركة الرائدة
في مجال تبريد المناطق في دولة االمارات.
تعد اجتماعات القيادات التنفيذية السنوية العالمية ()ELS
الخاصة بـالشركة ممارسة استراتيجية إلزامية ،حيث تقدم
كل وحدة أعمال إقليمية إنجازاتها في العام السابق و خارطة
الطريق االستراتيجية إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة .و
يتضمن ذلك تحليال ً متعمقاً لالتجاهات و المخاطر و الفرص
اإلقليمية و يحافظ على التركيز المتزايد على تحديات االستدامة.
اختارت الشركة استراتيجية “االنتقال الصفري للكربون” في عام
 2019و التي ركزت من خاللها الشركة على الحد من الكربون و
قضايا المناخ .شهد عامي  2019/2018أيضاً زيادة في الجهود
المبذولة لتقييم مخاطر المناخ و جهود التكيف نحو اتخاذ

تقوم الشركة أيضا بتقييم المخاطر و الفرص البيئية و االجتماعية
و الحوكمة .في هذا الصدد ،في مارس  ،2019أعلنت الشركة
عن الخطوة التالية من عملية التحول في انتقال الطاقة نحو
استراتيجية “االنتقال الصفري للكربون“ لتحقيق ذلك في منطقة
الشرق األوسط و جنوب و وسط آسيا ،شرعت الشركة في “رحلة
استراتيجية” مع موظفيها ،و التي تضم  4مسارات عمل لتقييم
مخاطر و فرص استراتيجية الكربون الصفري و هي :تشغيل
محفظة أصول الطاقة و المياه التي تعمل بالغاز و البالغة 30
جيجاواط؛ استراتيجيات تطوير أعمالها؛ إجراءات المسؤولية
البيئية و االجتماعية؛ و سلوكهم كموظفين و التي تشمل
استدامة مكاتبها .سيؤدي هذا النهج إلى خريطة طريق و خطة
عمل نحو زيادة االستدامة و تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون في هذه المجاالت.

مــع اقــراب عــام  ،2020يســاعدنا كل عمــل ،فرديــاً
أو جامعيــاً ،عــى مواجهــة تحديــات املنــاخ .ســوف
تســاهم رشكــة إنجــي يف نطاقهــا ،مــن خــال االلتــزام
بالقــدوة ،و تجميــع مهــارات موظفيهــا لضــان قــدرة كل فــرد عــى
اســتهالك الطاقــة املتجــددة و بأســعار معقولــة بطريقــة مســتدامة.
إيزابيل كوترش
الرئيس التنفيذي  -رشكة انجي
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شركة الفطيم
للبناء و التشييد

دولة االمارات العربية المتحدة

البيئية و االجتماعية .بعد إطالق أهداف التنمية المستدامة لالمم
المتحدة ،اجرت شركة الفطيم للبناء و التشييد مراجعة جوهرية
ألصحاب المصلحة و قامت الشركة بتحديث استراتيجيتها
لضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
و المبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة و توقعات
أصحاب المصلحة .تعتقد الشركة أنه يمكنها الموائمة الفعالة
مع ما ال يقل عن  6من ال  17هدف من اهداف التنمية المستدامة
لالمم المتحدة و ادراجها في استراتيجيتها.
فيما يتعلق بالبيئة ،تعمل الشركة مع عمالئها و مورديها لتكون
األفضل في فئتها في الحد من النفايات ،و إدارة استخدام المياه
و المواد الخام ،و هي تعمل من خالل التدابير التالية:

شركة الفطيم هي شركة مقاوالت مسجلة في دبي-دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،و متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من
األعمال في مجال تشييد المباني و أعمال الصرف الصحي و
أعمال الهندسة المدنية ،و خدمات إصالح الخرسانة و البناء ،و
النقل و التشييد لعمالء القطاع الخاص و العام في دولة االمارات.
تتمثل مهمة الشركة في جعل الغد مكاناً أفضل حيث تخطط
لتحقيق ذلك من خالل ريادتها في الحلول المتكاملة للبنية
التحتية و البناء و الخدمات ،و من خالل العمل وفقاً لقيم االنفتاح
و االبتكار و االعتماد المتبادل و التعاون و النمو المربح المستدام
و التسليم المهني.
كل عام تصوغ الشركة خطة أعمالها التي يتم من خاللها تحديد
االتجاهات و التطورات ذات النطاق االوسع .و من األمثلة على
ذلك أطلقت الشركة مجموعة “أبطال التغيير” و التي تركز على
تحقيق أهداف األعمال مثل تحقيق جودة أعلى و كفاءة القيادة و
إدخال االبتكار و ما إلى ذلك .و من األمثلة على ذلك مشروع شركة
بيئة ،المقرر أن يتم تشغيله بنسبة  ٪ 100بالطاقة المتجددة ،و
محطات معالجة مياه الصرف الصحي ( )STPفي مشروع المقر
الرئيسي لـ “بيئة” و إكسبو دبي  2020و تقديم المشروع بدرجة
استدامة أكبر .تعمل الشركة أيضاً على تطوير قدراتها في مجال
اإلستدامة ،عبر نظام “ليد”و نظام المباني الخضراء في دبي من
خالل تدريب موظفيها و سلسلة التوريد لديها .تُعد استراتيجية
االستدامة الخاصة بالشركة جزءاً ال يتجزأ من خطة أعمالها و
تحديد اتجاهاتها لتقديم مشروع تجاري ناجح.
يعد التوافق مع أهداف التنمية المستدامة لالمم المتحدة
إستراتيجية أساسية و جزءاً ال يتجزأ من عملية صنع القرار
في الشركة و هو أمر أساسي لكيفية إنشاء قيمة طويلة األجل
ألصحاب المصلحة من خالل إنشاء أعمال أفضل من الناحية

• قيادة التحسين البيئي المستمر من خالل ضمان اإلدارة الفعالة
لآلثار البيئية و تنفيذ أنظمة اإلدارة البيئية بما يتوافق مع نظام
االدارة البيئية ايزو ISO 14001: 2015
• وضع أهداف محددة إلدارة الجوانب البيئية المحتملة
• منع التلوث و تقليل أي أثر سلبي للعمليات على البيئة
تدير شركة الفطيم للبناء و التشييد بانتظام سجل المخاطر و
الفرص الذي يتضمن المخاطر و الفرص البيئية و االجتماعية
و الحوكمة .و يطبق ذلك على جميع مشاريعها و كل الوظائف
لضمان اتباع نهج مشترك في جميع أنحاء الشركة .تدير الشركة
ايضاً خططاً للصحة و السالمة و الجودة و البيئة على مستوى
المشروع تساعد في تحديد المخاطر و الفرص.

نســعى دامئــا ان نكــون رشكــة رائــدة مســتدامة ،فإننــا
نعمــل بجهــد و جنبــا إىل جنــب لــي نكــون أكــر اســتدامة
لتحقيــق مزيــد مــن األعــال الناجحــة .االســتدامة
عندنــا هــي ان تكــون لدينــا قــدرة اســراتيجية أساســية و مرتســخة
يف عمليــة صنــع القــرار ،كــا أنهــا عامــل أســايس لنــا يف خلــق قيــم
مســتدامة تصــب يف مصلحــة أصحــاب املصالــح ،و لقــد قمنــا بتطويــر
اســراتيجيات االســتدامة لدينــا لتحقيــق و تأثــر أفضــل عــى أهــداف
األمــم املتحــدة للتطويــر املســتدام و هــذا مــا نســعى إليــه دومــا.
ادموند ماهابري
املدير التنفيذي-رشكة الفطيم للبناء و التشييد
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هوليداي إن البرشاء

دولة االمارات العربية المتحدة

باإلضافة إلى هذا ،يدعم الفندق بقوة المبادئ العشرة للميثاق
العالمي لألمم المتحدة ( )UNGCفيما يتعلق بحقوق اإلنسان و
العمال و البيئة و مكافحة الفساد .و تأكيداً اللتزامه بالشفافية،
فإنه يقدم تقريراً عن أدائه في مجال االستدامة و الجهود
المبذولة من أجل النهوض بهذه المبادئ في نطاق نفوذه.
وضع الفندق اطار واضح للمسؤوليات عن القضايا البيئية و
االجتماعية و قضايا الحوكمة ،مع تواصل مباشر مع القيادة
العليا .يخدم المجلس التنفيذي للمسؤولية االجتماعية في
الفندق و هو الذراع التنفيذي للمؤسسة ،و هو مجلس للسياسة
العامة للمؤسسة بأكملها ،و يقوم بتقديم االستشارات.
هناك لجان توجيهية و هي تقدم تقاريرها مباشرة إلى المدير
التنفيذي حول القضايا البيئية و االجتماعية و الحوكمة .يتم
ترشيح األعضاء في كل لجنة بناء على شغفهم لتحقيق أهداف
االستدامة.
فندق هوليداي إن البرشاء هو فندق يدار بحق االمتياز ،مكون
من  390حجرة ،يقع في إمارة دبي ،و هو يعمل بموجب ترخيص
من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال .تبلغ القوى العاملة بالفندق
 264شخص من  20جنسية .إنه أفضل فندق  4نجوم في دبي.
إلى جانب تقديم رعاية شخصية و خدمة استثنائية ،يتمتع
هوليداي إن البرشاء بجذور استدامة قوية مع رؤية تتخللها روح
المسؤولية االجتماعية و البيئية في جميع مجاالت أعماله.
لقد جنى الفندق ثمار عمله المستمر من خالل حصوله على
العديد من الجوائز منها الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
في عدة دورات ،و جائزة افضل فندق للشركات و االعمال في
منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا لمدة ثالثة اعوام
متعاقبة و بنى الفندق لنفسه اسم “فندق ذو القلب” ،و هو
انعكاس قوي اللتزامه باالستدامة.
يحرص فندق هوليداي إن البرشاء على إحداث فرق في الحياة
بشكل يومي من خالل خدمات متفوقة و نظام أخالقي قوي،
و يقدم التزاماته التي تدعمها ثقافة الرعاية عميقة الجذور .ان
الفندق يتبنى منهجاً تجارياً يتجاوز الربح التقليدي ليشمل
حماية البيئة و رفاهية المجتمع.
يلتزم فندق هوليداي إن دبي  -البرشاء بأهداف التنمية
المستدامة لميثاق األمم المتحدة العالمي من خالل تطبيق
استراتيجيات الميثاق المستدامة في ممارسات أعماله ،ساعياً
لتأييد  9أهداف من اهداف التنمية المستدامة من اصل 17
هدف .كل هدف من اهداف التنمية المستدامة يشمل غايات
لتتبع مدى تحققه و تقييم و تحليل االثار بشكل ربع سنوى .يتم
تحديد اولوية هذه الغايات و يتم تتبعها من خالل خطة صارمة.
و يتم االعالن عن النتائج للموظفين و شركاء االعمال و العمالء.

لدى فندق هوليداي إن البرشاء إدارة استراتيجية لالستدامة
القائمة على المسؤولية البيئية و المسؤولية االجتماعية و
المسؤولية االقتصادية .كما ان لديه عمليات واضحة معمول
بها لتحديد أنواع االبتكار ذات الصلة بأداء االستدامة و الميزة
التنافسية .يتم الكشف عن نتائج مؤشرات األداء الرئيسية كل
عام في تقرير االستدامة الذي يتم نشره اعتمادا على معايير ال
 GRIو يتم مشاركتها علنا مع المساهمين لتوفير نظرة ثاقبة
على التقدم في مجال االستدامة.

املدينــة املســتدامة الجيــدة هــي املدينــة التــي
يرغــب النــاس يف العيــش و العمــل بهــا و زيارتهــا.
لقــد أثبتــت ديب نفســها خــال هــذه الفــرة القصــرة
مــن خــال التأقلــم مــع التدابــر املســتدامة ؛ نحــن ال نســعي
فقــط يف توفــر عــدد مــن املواقــع الســياحية و لكــن أيضــا تســلق
الســلم نحــو أن تصبــح مدينــة مســتدامة .نحــن نعتقــد أن
هوليــداي إن ديب  -الربشــاء يفعــل ذلــك بالضبــط  -عــن طريــق رد
الجميــل للمجتمــع مــن خــال رؤيــة االســتدامة التــي تتكشــف.
روكسانا جعفر
الرئيس التنفيذي  -فندق هوليداي إن الربشاء
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فندق و شقق تو
سيزونز

دولة االمارات العربية المتحدة

مر السنين ،أبرم الفندق شراكات مع هيئات حكومية مثل بلدية
دبي و دبي للسياحة و شرطة دبي و مع هيئات غير حكومية مثل
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في تصميمها على قيادة أفضل
ممارسات االستدامة في المنطقة.
يأتي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية و األنشطة المركزية
لالستدامة مباشرة من اإلدارة العليا و المالكين الذين يشاركون
بشكل كامل في أنشطة االستدامة للفندق .يرأس لجنة “الفريق
األخضر” المدير اإلداري و يقودها اثنين من ابطال “جرين
جلوب” الذين تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في التأكد من
تشغيل البرنامج بسالسة في الفندق .يتم ضمان ذلك من خالل
اجتماعات االستدامة الشهرية ،و تحديث خطط العمل لتحقيق
أو تجاوز أهداف مؤشرات األداء الرئيسية لالستدامة  ،إلخ.

يتمتع فندق و شقق تو سيزونز بثقافة استدامة قوية تتماشى
مع أجندة التنمية المستدامة لعام  2030في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،و خاصة فيما يتعلق بالحصول على الطاقة
النظيفة ،إلى جانب الغذاء الكافي و بأسعار معقولة و التعليم
الجيد و الرعاية الصحية و النمو االقتصادي المستدام و النظم
اإليكولوجية الصحية و زيادة كفاءة الموارد.
يقوم الفندق بتنفيذ مبادرات خضراء و برامج بيئية منذ ثمان
سنوات .في عام  ،2015نفذ فندق و شقق تو سيزونز برنامج
“ ،”Green Globe Certificationو كمتطلب لهذا البرنامج طبقت
تو سيزونز بنجاح  385معياراً مختلفاً في فندقين مكونين من
 2,029غرفة ،لتصبح بذلك واحدة من الفنادق القليلة في الشرق
األوسط التي قامت بذلك .تتمثل رؤية الفندق في إعادة تنظيمه
كعالمة تجارية جديدة بواسطة خدمة مخصصة ،و معايير
الجودة ،و أن تكون متسقة في تعزيز التميز و االستحواذ و
التطوير في المستقبل .تتمثل مهمة الفندق في تجاوز توقعات
الضيوف و إلهام و تحفيز الزمالء و تحقيق نتائج مالية ممتازة و
ضمان عودة الضيوف.
طبقت إدارة فندق و شقق تو سيزونز ادارة ممنهجة للمخاطر و
الفرص و التطورات من خالل سجل الجوانب و اآلثار البيئية .تتم
مراجعة خطة إدارة االستدامة ( )SMPالخاصة بالفندق سنوياً و
توافق عليها اإلدارة العليا للفندق.
ان رؤية و رسالة و قيم الفندق تعكس إستراتيجيته اتجاه االستدامة
و التى يتم تنفيذها من خالل من خالل سياسة و خطة معلنة على
موقع الفندق االلكتروني .تتوافق خطة إدارة االستدامة مع أهداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة الـ  .17في هذا الصدد ،تتم
مراجعة مؤشرات األداء الرئيسية سنوياً و مراقبتها ،و بالتالي يتم
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسين أداء استدامة الفندق .على
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تشمل مؤشرات األداء الرئيسية التي تحققت خالل العامين
الماضيين ما يلي:
•زيادة بنسبة  % 2في التحسن في نقاط “جرين جلوب”
• % 4نقص في البصمة الكربونبة لكل غرفة مشغولة
• % 2خفض في نفايات الطعام
• % 5توفير الطاقة الكهربائية
• % 5إجمالي توفير المياه
• % 3توفير غاز البترول المسال
• ٪ 15تحسن في إعادة تدوير المواد
يبحر الفندق في رحلة االستدامة الخاصة به بالتعاون مع
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،و قد تم تكريمه من قبل
المجموعة عدة مرات منذ عام  .2013لقد عمل الفندق مع
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في برامج إدارة النفايات و إعادة
التدوير الخاصة به .من أجل تحفيز موظفيه يتم تنفيذ خطة
الحوافز في اإلدارات التي تعمل مباشرة مع برامج إعادة التدوير
و إدارة النفايات.

مبــا أن الحفــاظ عــى البيئــة هــو أحــد القيــم األساســية
للملكيــة ،فإننــا نحــاول رفــع مســتوى الوعــي ملوظفينــا
و ضيوفنــا بشــأن البيئــة املســتدامة لتقليــل انبعاثــات
الكربــون مــن قطــاع الضيافــة يف الــرق األوســط .نحــن فخــورون
بــأن نكــون جــزءاً مــن الجائــزة العربيــة للمســؤولية االجتامعيــة
للمؤسســات لعــام  2019لتحســن مامرســات االســتدامة يف فندقنــا.
فريدي فريد
العضو املنتدب  -فندق تو سيزونز

فئة
المؤسسات االجتماعية
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الفائز األول

فئة المؤسسات االجتماعية

المؤسسة التنموية للشركة
العمانية للغاز الطبيعي
المسال
سلطنة عمان

و تتبنى المؤسسة منهجاً من ثالثة أوجه للمسؤولية االجتماعية:
1 .1المسؤولية االجتماعية للشركة :من أجل استدامة مشاريعها
من خالل ادارتها كبرامج ذات فكرة رئيسية من لتوفير الدعم
بشكل مستمر.
2 .2ضمان المستقبل :توفير االستمرارية عبر صندوق احتياطي
( ٪ 1.5من صافي الدخل بعد خصم الضرائب) و ضمان
االستدامة المالية.
3 .3مركز التميز :تمكين الجهات األخرى من وضع مبادرات
للمسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات و تبادل المعارف
و التمويل و االستثمار.

تم إنشاء المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي
المسال في عام  2009بسبب الحاجة التي شعرت بها الشركة
العمانية للغاز الطبيعي المسال لمواصلة تعزيز جهودها الرائدة
في مجال المسؤولية االجتماعية مع إضفاء مزيد من التركيز
و االستدامة على هذه الجهود .بداءت المؤسسة اعمالها في 1
يوليو  .2015بهدف أساسي و هو توفير الدعم المالي للمشاريع
و المبادرات و البرامج لصالح المجتمع العماني باإلضافة إلى
أن تكون مركزاً متميزاً في المسؤولية االجتماعية في سلطنة
عمان و أن تعمل كنموذج يحتذى به في االستثمار االجتماعي
المستدام في السلطنة.
تتمثل رؤية المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي
المسال في “إيجاد مصدر دخل مستدام و توفير الدعم المالي
للمشاريع و المبادرات و البرامج التي تعود بالنفع على المجتمع
العمانية للغاز الطبيعي
المحلي الذي تعمل فيه الشركة
ُ
المسال ،و بقية المحافظات األخرى في السلطنة” .تستثمر
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ما نسبته  ٪ 1.5من
صافي ايراداتها بعد خصم الضرائب للمساهمة في التنمية
االجتماعية من خالل استحداث و تعزيز برامج تنموية مستدامة.
باإلضافة إلى ذلك ،تجري المؤسسة أيضاً دراسات تساعد على
خدمة المجتمع و تطويره.
تعاونت المؤسسة مع بيت خبرة مستقل خارج السلطنة لتقييم
االثر االجتماعي الذي أحدثته المبادرات االجتماعية التي تبنتها
الشركة مما ساعد على تحديد القيمة التي خلقتها جهود الشركة
في المجتمع المحلي و تقديم التحليل و التوصيات التي تعزز
القرارات االستراتيجية و التخطيط للمشاريع المستقبلية .بدأت
مرحلة تقييم االثر في العام  2017و تم اصدار تقريرين لعام 2017
و  .2018و بحلول يناير  2020سيصدر التقرير الثالث الخاص
بالعام .2019
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تركز أهداف المؤسسة على المجاالت التالية:
•تطوير البنية األساسية
•تنمية الموارد البشرية (التدريب و التعليم)
•مبادرات التوعية و برامج التدريب في مجال الصحة و
السالمة و البيئة
•التراث و الثقافة
•األنشطة الرياضية و أنشطة تطوير الشباب األخرى
•األعمال الخيرية و أنشطة أخرى للمسؤولية االجتماعية
إنجازات المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي
المسال في عام  2018تشمل:
• 2مليون دوالر أمريكي في المشاريع الوطنية ،بزيادة قدرها
 ٪ 25عن عام 2017
•تم إنفاق  0.7مليون دوالر أمريكي على تنمية الموارد
البشرية ،بزيادة قدرها  ٪ 17عن عام 2017
• 2.7مليون دوالر امريكي تم إنفاقها على مشاريع الصندوق
المجتمعي ،بزيادة قدرها  ٪ 50عن عام 2017

ان إنشــاء املؤسســة التنمويــة للرشكــة ال يهــدف إىل تقديــم
الدعــم املــايل للمشــاريع و املبــادرات و الربامــج للمجتمــع
فحســب ،بــل لتكــون مبثابــة أفضــل مركـزا للتميــز يف الســلطنة
يف مجــال االســتثامر االجتامعــي يجمــع املعرفــة و العطــاء .لتكــون
املؤسســة مثــا ًال يحتــذى بــه يف املســاهمة الصادقــة لتحقيــق االســتثامر
االجتامعــي الف ّعــال و املؤثــر و بشــكل مســتدام يف الســلطنة .ندعوكــم
لتعزيــز الرشاكــة معــا لتحقيــق أهــداف التنميــة لجميــع فئــات املجتمــع.
خالد بن عبدالله املسن
الرئيس التنفيذي
للمؤسسة التنموية للرشكة العامنية للغاز الطبيعي املسال

فئة قطاع
الرعاية الصحية
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الفائز األول
فئة قطاع الرعاية الصحية

أستر دي ام
للرعاية الصحية

دولة االمارات العربية المتحدة

قد مكنها ذلك من تقييم جهودها نحو تحقيق رسالتها و رؤيتها
بطريقة أفضل.فيما يتعلق بأنشطة المسؤولية االجتماعية،
أنشأت أستر لجنة المسؤولية االجتماعية التي تضم أعضاء
مجلس اإلدارة و أصحاب المصلحة المختارين و هم مسؤولون
عن التنفيذ الناجح لبرامج االستدامة .تجتمع هذه اللجنة
بانتظام لتخطيط و مراجعة و مراقبة جميع أنشطة المسؤولية
االجتماعية للشركات .و هي تتألف من ثالثة مديرين أو أكثر ،من
بينهم مدير واحد مستقل على االقل.

تاسست شركة آستر دي ام للرعاية الصحية منذ أكثر من ثالثين
عاماً كعيادة واحدة في دبي ،و حالياً تضم أكثر من  300عيادة
موزعة على  9دول و توظف أكثر من  17,335موظفاً و 2,860
طبيباً .تتمثل مهمة آستر دي ام للرعاية الصحية في تقديم رعاية
صحية عالية الجودة بأسعار معقولة لجميع قطاعات المجتمع
من خالل تقديم مجموعة من العالمات التجارية عبر نطاقات
أسعار متفاوتة .تم دمج االستدامة في استراتيجية الشركة و في
أنظمتها االدارية.
تجري آستر تقييم تأثير االستدامة من خالل التشاور المكثف
مع أصحاب المصلحة ،و األطر و اإلرشادات الخاصة بالصناعة ،و
معايير( جي سي آي أيه و نموذج التميز االوربي للجودة ،و تقييم
األهمية الجوهرية ،و مبادرة إعداد التقارير العالمية ال  ،GRIو
مؤشر داو جونز لالستدامة) .نتيجةً لذلك ،تبنت أهداف االمم
المتحدة ال  17للتنمية المستدامة و مبادئ الميثاق العالمي
لألمم المتحدة و دمجتها في أنظمة تخطيط و إدارة المعلومات و
التحكم في أعمالها .عالوة على ذلك ،يتم أيضاً إجراء تحليل منتظم
مع مجموعة من نظرائها لتقييم تأثيرات االستدامة ،مما ساعدها
على تحديد المؤشرات البيئية و االجتماعية و االقتصادية التي
تتوافق مع قضاياها األساسية.
و تشمل واحدة من هذه القضايا التخفيف من تأثيرات تغير المناخ
التي برزت كمسألة هامة و مرتبطة مع االستدامة .يتشابك هذا
الموضوع مع كفاءة استخدام المياه و الطاقة و قطاع النقل.
تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل تقليل
استهالك الطاقة و المياه و متطلبات النقل ،مع العمل على توفير
التكاليف التشغيلية .باإلضافة إلى ذلك ،حددت الشركة  7أهداف
للتنمية المستدامة لألمم المتحدة (األهداف  3و  4و  5و  8و  9و
 10و  )13و وفقت سياساتها و إجراءاتها و عملياتها وفقاً لذلك .و
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تتضمن بعض أنشطة المسؤولية االجتماعية التي قامت بها
استر في العام الماضي ما يلي:
•توعية مجتمعية في  7مدارس ،ألكثر من  6,000طفل و أكثر
من  600مدرس حول صحة األسنان ،و استخدام “فرشاة
أسنان صديقة للبيئة”  ....إلخ.
•توفير  35,000علبة غذائية بقيمة  350,000درهم إماراتي
للمساعدات الصومالية
•إطالق حملة للمساعدة في إعادة بناء  500منزل في نيبال
بعد كارثة طبيعية من خالل التبرع بمبلغ  1.4مليون درهم
إماراتي .و تقديم الدعم إلى  23موظفاً نيباليا في أستر إلعادة
بناء منازلهم.
اما مؤسسة آستر فهي منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة
مجموعة آستر للرعاية الصحية و قد شاركت مع العديد من
المؤسسات األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة و جميع
أنحاء العالم من أجل التركيز على رفاهية المجتمع .تختار الشركة
مختلف برامجها و شركائها بعناية ،و لديها شراكات استراتيجية
مع كيانات حكومة دبي ،و مع العيادة المتنقلة لمجموعة آشوك
ليالند ،و قد تعاونت أيضاً مع مؤسسة الجليلة في بناء أول مركز
للبحوث الطبية في دولة اإلمارات و تدعم المجتمع المحتاج
لرعاية العيون من خالل مؤسسة نور دبي.

بــدأت أســر دي ام للرعايــة الصحيــة رحلتهــا منــذ  3عقــود،
رحلــة بهــدف تقديــم رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة و بأســعار
معقولــة .هــذا الهــدف يرتجم جيداً إىل فلســفة الرعايــة الصحية
الشــاملة املتمثلــة يف الجــودة و القــدرة عــى تحمــل التكاليــف و إمكانيــة
الوصــول .إمياننــا بــأن الربــح يجــب أن يكــون منتجـاً ثانويـاً للتميــز و ليــس
هدفــاً للرعايــة الصحيــة يتعــارض مــع جميــع مبادراتنــا .تهــدف جهودنــا
مــن أجــل مجتمــع أفضــل إىل تحســن الصحــة و التعليــم و البيئــة العامــة.
آزاد موبني
رئيس مجلس ادارة  -أسرت دي ام للرعاية الصحية

فئة
الشراكات و التعاون
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الفائز األول
فئة الشراكات و التعاون

جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر و االبتكار الزراعي

دولة االمارات العربية المتحدة

المصرية بسيوة لكافة مزارعي نخيل التمر و اصحاب المصانع
و المصدرين و المستثمرين على العالم و زيادة في السمعة و
الطلب على التمور المصرية .في حين وصلت هذه الزيادة إلى ٪ 70
خالل الربع األول من عام  2018مقارنة بنفس الفترة من عام ،2017
حيث وصلت صادرات التمور المصرية إلى  42دولة حولة العالم
فالمهرجان ساهم في اشهار التمور المصرية و زيادة إقبال التجار
و المستثمرين عليه.

مهرجان التمور المصرية بسيوة ,في جمهورية مصر العربية
هو شراكة استراتيجية بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و
االبتكار الزراعي في دولة االمارات العربية المتحدة و وزارة التجارة
و الصناعة في جمهورية مصر العربية ،مع العديد من الشركات
الخاصة و مؤسستان غير ربحيتان و هما جمعية سيوة لتنمية
المجتمع و الحفاظ على البيئة ،و جمعية ابناء سيوة.
مدة الشراكة مفتوحة و قد بدأت عام  2015و هي مستمرة الى
اآلن و تجدد سنوياً .منهجية العمل بمشروع مهرجان التمور
المصرية بسيوة بنيت وفقاً لألهداف االستراتيجية لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر و االبتكار الزراعي ،التي تنص على دعم
و تطوير قطاع نخيل التمر و االبتكار الزراعي على المستوى
المحلي و اإلقليمي و الدولي وفقاً لمنهجية التنمية و التعاون
بين بلدان الجنوب لخلق فرص عمل ،و ارساء البنية التحتية و
تعزيز إطار واسع للتعاون.
الفئات المستفيدة من المشروع بيانها كالتالي:
•كافة مزارعي نخيل التمر بواحة سيوة و يقارب عددهم
 10,000مزارع
• 7مصانع تمور من المصانع الصغيرة و المتوسطة بواحة
سيوة
• 9من أصحاب البرادات المثلجة لتخزين التمور بواحة سيوة
• 6جمعيات أهلية محلية بواحة سيوة
• 12مدرسة أهلية محلية بواحة سيوة
تقدر التكلفة المالية اإلجمالية للمشروع في كل عام بمليون درهم
اماراتي ،في حين أن ميزانية تأهيل مصنع التمور الحكومي بسيوة
بلغت  2.4مليون درهم إماراتي .و من اهم النتائج االيجابية لهذا
المشروع هو زيادة صادرات التمور المصرية بنسبة  ٪ 17خالل عام
 2016مقارنة بعام  ،2015جراء االنفتاح الذي حققه مهرجان التمور
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و من ناحية اخري قدم مهرجان التمور المصرية رسالة واضحة
لتجنب استخدام المبيدات و اعتماد الزراعة العضوية ،هذا و
قد حصلت أكثر من  200مزرعة على شهادة الزراعة العضوية
المعتمدة من االتحاد األوروبي ،باإلضافة الى ذلك تم تسليم
جهاز فرامة لسعف النخيل و المخلفات المزارعية الى جمعية
سيوة لتنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة النتاج السماد
العضوي من المخلفات الزراعية ،و يتم توزيع السماد العضوي
الناتج على المزارعين من اعضاء الجمعية.
و قد ساهم المشروع في زيادة دخل المزارع السيناوى فقد
ارتفع سعر البلح السيوي من  2إلى  14جنيه/كيلوجرام خالل
 4سنوات ،مما كان له اثار اجتماعية و اقتصادية ايجابية على
أبناء سيوة .و زادت فرص العمل للشباب السيناوي .كما زاد عدد
مصانع تعليب و تغليف التمور في واحة سيوة من  3الى 12
مصنع .كما ساهم المشروع في زيادة الحراك االجتماعي في
المجتمع السيوي و تمكين المزارع و ارتباطه بأرضه و العناية
بالنخلة ألن مردودها االقتصادي أصبح أكبر ،بما عزز االستقرار
االجتماعي .كما ساهم المشروع في زيادة عدد االيدى العاملة من
االناث التي كان ال يسمح لها بالعمل في مصانع التمور سابقاً.

نحــن نفخــر و نعتــز مبــا حققــه مهرجــان التمــور املرصيــة
بســيوة بصفتــه قصــة نجــاح تعــر عــن رشاكــة مســؤولة
بــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ممثلــة بجائــزة
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر و االبتــكار الزراعــي ،و جمهوريــة مــر
العربيــة ممثلــة بــوزارة التجــارة و الصناعــة ،و بالتعــاون مــع الــركات
الخاصــة و املجتمــع املــدين ،لتطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع النخيــل و
تصنيــع التمــور املرصيــة .كــا حظــي املهرجــان برعايــة فخامــة الرئيــس
عبــد الفتــاح الســييس ،و مبكرمــة مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة.
الدكتور عبد الوهاب زايد
امــن عــام  -جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر و االبتــكار الزراعــي

الفائز الثاني
فئة الشراكات و التعاون

(مناصفة)

شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات
مملكة البحرين

•يستفيد فريق جيبك الذي يدير البرنامج أيضاً من خالل
التواصل مع المجتمع الطالبي ،و المشاركة في التقييمات،
و تقديم التوجيه للطلبة و ما إلى ذلك .و منذ إطالق البرنامج،
شارك فيه أكثر من  100موظف من موظفي جيبك
يبدأ الجدول الزمني للمشروع بأكمله في شهر سبتمبر بعد اإلجازة
الصيفية للمدارس و ينتهي العام التالي في شهر يونيو ،و في
شهر يوليو يقام حفل توزيع الجوائز .يخصص المشروع أمواال ً
بحد أقصى  400دينار بحريني لكل مشروع.

“برنامج التربية و جيبك للبحث البيئي” هو برنامج سنوي
مستمر تم اطالقه بالشراكة بين شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات(جيبك) و وزارة التربية و التعليم في البحرين
عام  .2004الشراكة هي تنفيذ اللتزام جيبك تجاه المجتمع و
البيئة و رفاهية جيل المستقبل في مملكة البحرين .المدارس
و المتخصصون في البيئة هم الشركاء الفنيون في البرنامج.
يطرح البرنامج  20موضوعاً بحثياً سنوياً يتم منح جوائز ل 3
منهم.
الهدف من هذه الشراكة هو تشجيع برامج البحوث البيئية التي
تركز على تعزيز مهارات البحث العلمي لطلبة المدارس و زيادة
الوعي حول حماية البيئة .باإلضافة إلى ذلك ،تهدف تلك الشراكة
إلى تعزيز شعور المنافسة الصحية بين طلبة المدارس و
االستفادة من إبداعاتهم و ابتكاراتهم .على الرغم من عدم وجود
قيود محددة ،تم تحديد الفئات التالية في البرنامج:
•التحكم في التلوث
•الحفاظ على الطاقة و المياه
•إعادة التدوير و إعادة االستخدام
•حماية الحياة البرية و الموارد البحرية
•الترويج الزراعي و تنمية المساحات الخضراء
المشروع هو مربح للجانبين لكل من جيبك و مملكة البحرين.
حيث قدم منذ أن بدأ تشغيله رؤية من خالل إنشاء منصة ذات
سمعة طيبة للبحث العلمي على مستوى المدارس .و من اهم
ااالنجازات التى تحققت منذ بداية الشراكة هي:
•تم استالم  1,100مشروع
•استفادت  332مدرسة من هذا البرنامج
•شارك أكثر من  2,100طالب و طالبة بشكل مباشر في
المشروع
•يستفيد المقيمون الخارجيين أيضاً من خالل طرح أفكار
مبتكرة جديدة .حيث استفاد  30مقيماً منذ إطالق البرنامج.

من بداية مرحلة تطبيق المشروع و حتى حفل توزيع الجوائز ،تتم
مراقبة المشروع عن كثب و يتم إشراك جميع أصحاب المصلحة
من خالل اجتماعات منتظمة .يشرف فريق العمل المختار من
لجنة األنشطة البيئية على التقدم المحرز في مشروع الشراكة
حيث يقوموا بمراقبة البرنامج و المتابعة مع المدارس ذات الصلة
في حالة وجود أي مشاكل عن طريق رسائل البريد اإللكتروني ،و
االتصاالت الهاتفية ،و االجتماعات .يتم الوقوف على التقدم المحرز
من خالل اجتماعات شهرية للجنة االنشطة البيئة .و ترسل محاضر
االجتماعات إلى اإلدارة و جميع المعنيين ،كما يتم نشرها على
موقع شركة جيبك بموجب نظام اللجنة.
في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات نؤمن أن التعليم هو
المفتاح الذي من خالله يمكن عمل التغيير من مستقبل غامض
إلى مستقبل مزدهر.

إن برنامــج الرتبيــة وجيبــك للبحــث البيئــي ،و الــذي
تعــده الرشكــة بالتعــاون و التنســيق مــع وزراة الرتبيــة و
التعليــم مبملكــة البحريــن يعتــر حجــر األســاس لتشــجيع
طلبــة مــدارس البحريــن عــى البحــث و اإلبتــكار البيئــي عــى مــدى
الســنوات الـــ  15املاضيــة ،حيــث و للــه الحمــد اســتفاد منــه اآلالف مــن
الطالبــات و الطــاب و املدرســن و األكادمييــن و الخــراء و املختصيــن
بشــؤون البيئــة و موظفــي رشكــة الخليــج لصناعــة البرتوكيامويــات.
كــا أن الربنامــج جــاء أيضــاً ليتــاىش مــع تبنــي الرشكــة ألهــداف
التنميــة املســتدامة و يظهــر أيضــاً إلتزامنــا باألجيــال القادمــة.
دكتور عبد الرحمن جواهري
رئيس – رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات
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الفائز الثاني
فئة الشراكات و التعاون

(مناصفة)

شركة التعدين العربية
السعودية “معادن”
المملكة العربية السعودية

في حين ،تدير معادن المدرستين من خالل مزود خدمات ذو
سمعة متميزة و هو “ شركة وادي الظهران للتقنية” .توفر شركة
“معادن وعد الشمال للفوسفات” األموال التي تدعم تشغيل
المدرستين.يقع مقر المدرستين في مدينتي عرعر و طريف في
منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية .تم اختيار
هذه المواقع الستهداف المنطقة األكثر حرماناً من التعليم في
المملكة العربية السعودية ،و كذلك على مقربة من مشروع
معادن الرئيسي للفوسفات ،الذي سيتطلب على المدى الطويل،
عمالة محلية عالية المهارات من خلفيات العلوم و الهندسة.

تأسس مشروع مدارس “التميز” الثانوية في عام  2017في
منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية .انها
شراكة تضم شركة التعدين العربية السعودية “معادن” و شركة
وادي الظهران للمعرفة – أحد مشاريع جامعة الملك فهد
للبترول و المعادن  -من جهة و إدارة التعليم في منطقة تعليم
الحدود الشمالية من جهة أخرى ،تم تطوير مبادرات التعليم
الخاصة بمبادرة التعليم للجميع و ذلك استجابة لالحتياجات
المحلية للتعليم و التدريب في منطقة الحدود الشمالية.
كما فازت شركة معادن بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في فئة الشراكات و التعاون لعام  2018عن
مشروعها المسمى “المعهد السعودي التقني للتعدين” و الذي
كان شراكة تعليمية غير ربحية بين معادن و المؤسسة العامة
للتدريب التقني و المهني .هذا دليل على السعي المستمر
للتميز و الصدارة التي أصبحت السمة المميزة لمعادن.
يهدف مشروع مدارس التميز إلى دعم نظام التعليم العام في
منطقة الحدود الشمالية و تقديم مخرجات تعليمية نوعية
تتواكب مع الحراك الصناعي الذي تشهده منطقة الحدود
الشمالية ،من خالل إنشاء و إدارة مدرستان تقومان بوضع أفضل
الممارسات من حيث المناهج و طاقم التدريس و تسهيل
التعلم و النتائج التعليمية ،و تخريج طلبة مؤهلين تأهيال ً عالياً
ليستوفون شروط القبول في جامعات تنافسية في تخصصات
الهندسة و العلوم .هذا و يستهدف المشروع الى تخريج ما
يقرب من  1,000من طلبة المدارس الثانوية المتميزين الذين
سيتصدرون الصناعة في المنطقة.
توفر وزارة التعليم المباني المدرسية و المناهج األساسية و مديري
المدارس و السياسات و المبادئ التوجيهية و النقل المدرسي في
أول عامين من التشغيل و االدارة الرشيدة الرفيعة المستوى.
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المستفيدون المباشرون من الشراكة هم الطلبة الذين
يسجلون في المدرستين .منذ بدء البرنامج في سبتمبر ،2017
قبلت كل مدرسة ما بين  125 - 100طالباً كل عام بسعة 300
طالب كحد أقصى .يوجد في الوقت الحالي  421طالباً في كلتا
المرحلتين في الصفين العاشر و الحادي عشر .ستتخرج
المجموعة األولى في يونيو  .2020هيئة التعليم العام في
منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية هي
أحد المستفيدين من هذه الشراكة .تتم دعوة المشرفين و
المعلمين التربويين للمشاركة في ورش عمل و فعاليات
التطوير المهني التي تجري في المدارس .يتم مشاركة النتائج
و اإلحصائيات من التشخيصات و تقييم اإلنجازات مع وزارة
التربية و التعليم في منطقة الحدود الشمالية.

تفخــر رشكــة التعديــن العربيــة الســعودية (معــادن) أن
تعــرض مبادرتهــا التعليميــة ،مــدارس التميــز العلمــي يف عرعــر
و طريــف ،عــى الشــبكة العربيــة للمســؤولية االجتامعيــة
للمؤسســات .هــذه املبــادرة هــي واحــدة ضمــن منظومــة مــن املبــادرات
التعليميــة و التطويريــة التــي ترعاهــا معــادن يف منطقــة الحــدود الشــالية
و كذلــك يف املناطــق املحيطــة مبنشــآت وأعــال الرشكــة .تعــرب معــادن
عــن اهتاممهــا البالــغ و التزامهــا الراســخ باملســاهمة الفاعلــة يف تحقيــق
رؤيــة اململكــة  2030مــن خــال توفــر التعليــم املتميــز لألجيــال الســعودية
الشــابة و كذلــك بنــاء الكفــاءات الوطنيــة املؤهلــة يف قطــاع التعديــن.
دارين كريستوفر دايفس
الرئيس التنفيذي -معادن

الفائز الثالث
فئة الشراكات و التعاون

(مناصفة)

BMCE Bank

البنك المغربي للتجارة
الخارجية إلفريقيا
المملكة المغربية

االستثمار في تكنولوجيا النجاعة الطاقية .في األساس ،مهد
البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا الطريق لسوق النجاعة
الطاقية في المغرب .لقد زادت البنك من المعرفة بسوق الطاقة
المتجددة ،و رفع وعي العمالء و مهارات الموظفين المكرسين
لتعزيز التنمية المستدامة و كفاءة استخدام الطاقة و الطاقة
المتجددة للشركات الصغيرة و المتوسطة .تم نشر البرنامج
على مرحلتين :موريس )2016-2015( 1بقيمة  20مليون يورو ،و
موريس )2018-2016( 2بقيمة  35مليون يورو ،في  2019جاري
تفعيل موريس.3

من عام  2015إلى عام  ،2018كان البنك المغربي للتجارة
الخارجية إلفريقيا أول مؤسسة مالية في المغرب و في منطقة
جنوب و شرق البحر المتوسط يختم شراكة مبتكرة تسمى
برنامج “ موريس” ( ) MorSEFFو هو برنامج مخصص لتمويل
االستثمارات في النجاعة الطاقية و مشاريع الطاقات المتجددة
ذات الحجم الصغير.
برنامج “موريس” هو شراكة بين البنك المغربي للتجارة
الخارجية إلفريقيا و مؤسسات تمويل التنمية في أوروبا  -البنك
األوروبي لإلنشاء والتعمير ( )EBRDو البنك األوروبي لالستثمار
( )EIBو بنك االئتمان إلعادة اإلعمار ( )KFWو الوكالة الفرنسية
للتنمية ( )AFDبدعم من مرفق االستثمار لدول الجوار (.)NIF
يعمل برنامج “موريس” على تشجيع التكنولوجيات ذات
االستهالك الضعيف للطاقة و تعزز اإلنتاج المحلي للطاقات
النظيفة و الخضراء.يكمن أحد المكونات الرئيسية لهذا النجاح
في حشد االتحاد األوروبي و الجهات المانحة لتوفير دعم فني
عالي الجودة للعمالء و موظفي الشركات المغربية.
الهدف الرئيسي للشراكة هو تشجيع االستثمارات في الطاقة
المستدامة في المغرب .أهداف شراكة برنامج “ موريس” التي
تم تحديدها في بداية المشروع هي :تشجيع المبتكرين ،و
مكافأة مشاريع الطاقة ذات الكفاءة العالية ،و المساعدة في
التثقيف و رفع الوعي حول األثر اإليجابي للنجاعة الطاقية و
الطاقة المتجددة ،و كذلك انتقال الطاقة في المغرب ،و تقديم
الدعم الفني الالزم للعمالء و السماح باالستثمار في المشاريع
التجارية القابلة للتطبيق.
تم تصميم برنامج “موريس” باعتباره “محطة واحدة” للشركات
الصغيرة و المتوسطة للحصول على تمويل مرن و حوافز
استرداد األموال و المساعدة الفنية المجانية للتحفيز على

استفاد من برنامج موريس بين عامي  2015و  2018ما مجموعه
 111مشروعاً من مجموعة واسعة من الصناعات في المغرب
بقيمة اجمالية بلغت  55مليون يورو .و قد شملت القطاعات
الممولة و المساعدة االتي :الزراعة و األعمال التجارية الزراعية؛
صناعة؛ اعمال بناء؛ المواصالت؛ السياحة و غيرها من الخدمات.
معيار األهلية للتمويل هو تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون
بنسبة  ،٪ 20توفير الطاقة بنسبة  .٪ 20تم التحقق من
المشروعات بنجاح و استيفاء الحد األدنى من معايير األهلية
التي مكنتها من الحصول على  ٪ 10من مبلغ القرض نقداً.
مكن برنامج موريس البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا من
مساعدة عمالئه على الحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون و
إنتاج الطاقة النظيفة .من حيث األهداف الكمية ،تم تحديد الهدف
المالي البالغ  55مليون يورو كهدف .عالوة على ذلك ،فإن غرس
األشجار قد ساهم مساهمة كبيرة في مكافحة تغير المناخ .تم
تحقيق وفورات سنوية في الطاقة تفوق  33مليون درهم خالل
الفترة  2018-2015من خالل الحد من انبعاثات الكربون و إنتاج
الطاقة النظيفة .تم حفظ انبعاثات الكربون التي تعادل الكمية
الناتجة عن  5,000شخص سنوياً على مدار عام نتيجة لذلك.

لقــد أثبتــت مجموعتنــا التزامهــا بتهيئــة ظــروف مواتيــة
لالنتقــال إىل اقتصــاد منخفــض الكربــون مــن خــال إصــدار
ســند أخــر ،و هــي تســهيالت متويــل مخصصــة لحاميــة
مــوارد امليــاه ،و تعزيــز االقتصــاد الدائــري ،و كفــاءة املــوارد و الطاقــة،
و مرافقــة للمــرأة يف االعــال التجاريــة .يف ينايــر  ،2017اعتمــد بنكنــا
مبــادئ التمويــل اإليجــايب لربنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة ،و هــو دليــل
آخــر عــى نهجــه االســتباقي تجــاه التنميــة املســتدامة و املســؤولة.
عثامن بنجلون
رئيس مجلس اإلدارة-البنك املغريب للتجارة الخارجية إلفريقيا
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الفائز الثالث
فئة الشراكات و التعاون

(مناصفة)

مروج للسلع المحدودة
جمهورية السودان

على مقربة من مصنع المروج الصناعي و كانت غرس األشجار
خياراً ممتازاً للشركة لمحايدة االنبعاثات الكربونية .و كان
السبب وراء اختيار هذه المنطقة هو سهولة وصول مياه
الصرف الصحي اليها من اجل الري .عالوة على ذلك ،كان يعاني
االفراد حول المنطقة من الحشرات ،و كما هو معروف فان
زراعة أشجار النيم مفيداً جداً لما لهم من اثار في طرد الحشرات.
باإلضافة إلى ان االشجار تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون و
تطلق األكسجين ،و بالتالي توفر هواء نظيف مما يعزى إلى
تحسين صحة أفراد المجتمع.
يتماشى المشروع أيضاً مع هدف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة رقم  ،13و قانون التصحر لعام  ،2009و البرنامج
الوطني لمكافحة التصحر.

مروج للسلع المحدودة هي شركة سريعة النمو تؤمن بالتغيير و
التحسين .مشروع “ غابة مروج” بمنطقة حطاب شرق هو تعاون
نشأ عن التزام الشركة بالتغيير المستدام و نهج القاع الثالثي.
يتم التعاون بين مروج ،و هيئة الصرف الصحي بوالية الخرطوم،
و ناشطة مجتمعية شابة تدعى أمل قدمت هذا المشروع الذي
يتماشى مع أهداف مروج الخضراء و مجتمع حطاب بأسره.
في غضون  25عاماً ،فقد السودان  ٪ 25من غاباته .لقد فقدت
دارفور ثلثها و شرق السودان فقد ثلثي غاباتها .بسبب انخفاض
نسبة هطول األمطار ،زادت مساحة الصحراء من  50إلى 200
كيلومتر مربع .عالوة على ذلك ،أدت أنماط الطقس القاسية
لضرر بنسبة  ٪ 20في اإلنتاج الزراعي .بدأ مشروع “غابة مروج”
في أغسطس  2016بهدف زراعة  10,000شجرة نيم على مساحة
 1,500فدان من منطقة صحراوية تسمى حطاب شرق في
الخرطوم.
تم إجراء بحث لتحديد تحليل االحتياجات على مستويات
مختلفة .في البداية ،كانت حطاب أرض مكب للنفايات و مياه
الصرف الصحي .أرادت شركة مروج التدخل لتغيير هذا الواقع و
االستفادة من هذه الفرصة لري األشجار باستخدام مياه الصرف
الصحي .بدأت المرحلة األولى من المشروع في  11مارس .2017
قام موظفو مروج ،و هم من سكان المنطقة ،و طلبة مدارس
مختلفة ،و مؤسسة صفية النسائية ،بزراعة  9,000شجرة
نيم .تم ري األشجار باستخدام مياه الصرف الصحي التي كان
من الممكن أن تكون غير مستعملة و تحمل الدولة تكاليف
معالجتها .حول مشروع مروج االخضر مكب النفايات إلى
واحة و جلب الحياة إلى المجتمع و علم األجيال الشابة القيمة
الحقيقية للتعاون و االستدامة.
تم تنفيذ المشروع على مساحة  5فدان في المناطق الصحراوية
تسمى حطاب الواقعة في الخرطوم شمال بحري .كان المشروع
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التعاون عبارة عن “مشروع شراكة بين القطاعين العام و
الخاص” مصمم للتطور إلى برنامج مستمر عن طريق نقل
الملكية إلى المجتمع .كانت هذه خطة واعية منذ مرحلة
التصميم التي شملت بناء القدرات ،و الوعي لتمكين المجتمع
من رعاية األشجار لتحقيق مستقبل مستدام.
األهداف الكمية للمشروع هي:
•إنتاج  740,000كيلوجرام من األكسجين في السنة
•زراعة  10,000شجرة على مساحة  1,500فدان من األرض
•تزويد و تثبيت نظام للري من محطة معالجة مياه الصرف
الصحي في والية الخرطوم
•ترشيد استخدام  3,650,000لتر من المياه ( 10،000لتر/
يوم) من موارد مياه الصرف الصحي
•خلق فرص عمل و تمهيد الطريق للنمو االقتصادي

زيــادة انبعاثــات املصانــع عــى مســتوى العــامل تــر بكوكبنــا و
تقــود إىل مشــكالت اإلحتبــاس الحـراري و تغــر املنــاخ ،و تظــل
نــدرة املــوارد الطبيعيــة و الزيــادة املضطــردة لســكان األرض
عوامــل تســهم يف تفاقــم القضايــا االجتامعيــة و البيئيــة و االقتصاديــة مــا
يــؤدي اىل ســوء التغذيــة و الفقــر و غريهــا مــن مشــكالت.
نحــن يف رشكــة مــروج ،نحمــل عــى عاتقنــا مســؤولية املســاهمة يف إحــداث
فــرق يف هــذه القضايــا التــي تؤثــر عــى أعاملنــا و عاملنــا .إمياننــا هــو أن
منــاء األعــال ال ينبغــي أن يكــون عــى حســاب املجتمــع أو البيئــة .نحــن
ملتزمــون باملســاهمة يف الربامــج واألنشــطة و املامرســات الخ ـراء لخلــق
املزيــد مــن األثــر املجتمعــي و املســؤولية املجتمعيــه.
خالد ادريس
الرئيس التنفيذي  -مروج للسلع املحدودة

نبذة عن
الشركات الراعية

الدورة ال  12للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 51

شركة بترول اإلمارات
الوطنية (اينوك)
الراعي الحصري

تأسست شركة بترول اإلمارات الوطنية ( اينوك) في عام  1993ككيان مملوك بالكامل لحكومة دبي ،يعمل عبر
سلسلة القيمة في مجال الطاقة .تعتبر الشركة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال النفط و الغاز و التي تعد
بمثابة قوة إقليمية في قطاعها و كيان رائد لنجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة .منذ تأسيسها ،لعبت اينوك
دوراً فعاال ً في دفع عجلة التنويع االقتصادي و التنمية المستدامة في المنطقة من خالل عملياتها.
تمتلك الشركة و تدير أصوال ً في مجاالت االستكشاف و اإلنتاج و التوريد و العمليات و المحطات و تجارة الوقود
بالتجزئة و وقود الطيران و المنتجات البترولية لالستخدام التجاري و الصناعي .تشمل العمليات التجارية العامة
لشركة اينوك خدمات السيارات و خدمات بيع و تجارة األطعمة و المشروبات بالتجزئة الخالية من الوقود .طوال
تاريخها الذي يمتد ألكثر من عقدين من الزمن ،تواصل اينوك تطبيق معيار التميز في الخدمة .لقد وفرت الراحة
آلالف العمالء في  60سوقاً من خالل قوة عاملة مخصصة تضم أكثر من  9,000موظف يعملون على تقديم
خدمة على مستوى عالمي و ايضا ً من خالل أحدث االبتكارات و التقنيات و أفضل الممارسات الموجهة نحو
تحسين التنمية االجتماعية و االقتصادية في اإلمارات.
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 ،فان نطاق النشاط الجغرافي لهذا القطاع يمتد للعمالء
في مناطق الشرق األوسط و شبه القارة الهندية و جنوب و وسط آسيا و أفريقيا
•تملك اينوك و تشغل و تدير مصفاة و محطة للغاز الطبيعي ،كما تحظى بمحفظة متنوعة من المنتجات بما في
ذلك البترول ،و السلع االساسية .و تتنوع عمليات التزويد و التجهيز في اينوك عبر دولة اإلمارات العربية المتحدة
و سنغافورة و لندن
•تدير اينوك و تشغل  11وحدة تابعة لشركة “هورايزن للتخزين” في المغرب و جيبوتي و المملكة العربية السعودية
و دولة اإلمارات العربية المتحدة و كوريا الجنوبية و سنغافورة
•تدير اينوك و تشغل العديد من محطات الخدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية
•تمتلك “شركة دراجون أويل” أصول استكشاف في تركمانستان و العراق و الجزائر و تونس و أفغانستان و مصر
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شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات
الراعي الذهبي

تعد شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) قوة إقليمية في صناعة البتروكيماويات و األسمدة .و هي
مملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين ،و الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) بالمملكة العربية
السعودية ،و شركة الصناعات البتروكيماوية في دولة الكويت ،و قد انشات في عام  ،1979تتخصص شركة الخليج
لصناعة البتروكيماويات في المقام األول في إنتاج المنتجات البتروكيماوية من الغاز الطبيعي و هي :الميثانول و
األمونيا و يوريا وفقاً ألعلى معايير الصحة و السالمة الدولية ،مما يجعلها تحظى بعدد من الجوائز المرموقة في
مجال الصناعة و االستدامة على مر السنين .و يرجع ذلك إلى رؤيتها المتمثلة في أن تكون “شركة البتروكيماويات
و األسمدة من الطراز العالمي ،و المعروفة بتميزها”.
كشركة مصنعة رئيسية في مملكة البحرين ،فإن الشركة في وضع مثالي للعب دور استباقي في أنشطة
المنطقة و المساهمة في الرفاه االجتماعي و البيئي و االقتصادي للمجتمع المحلي .وضعت جيبك نفسها
كبطل من ابطال االستدامة و داعية في مجال االستدامة العالمية من خالل مساهمتها الواسعة مع المنصات
ذات الصلة .لقد حصلت الشركة على العديد من االعتمادات منها  ، ISO 18001 ،ISO 14001، ISO 9001و كذلك
حصلت على شهادة االعتماد  ISO 27001التى تعني بأمن و سالمة المعلومات و ادخلت سالمة العمليات الى
منشأتها .تشارك الشركة بنشاط في خلق عالم أفضل لألجيال القادمة من خالل معالجة قضايا االستدامة ذات
الصلة و تحقيق التوازن بين القيمة البيئية و االجتماعية و االقتصادية.
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شركة ماكدونالدز
اإلمارات
الراعي الفضي

منذ افتتاح اول مطعم لها في مركز الغرير في عام  ،1994واصلت ماكدونالدز اإلمارات الوفاء بالتزامها بتوفير
منتجات عالية الجودة لعمالئها مع االحتفاظ بأجندة المسؤولية االجتماعية النشطة .شركة اإلمارات للمأكوالت
السريعة ،صاحب و مشغل مطاعم ماكدونالدز في دولة االمارات العربية المتحدة ،كانت داعماً قوياً لالقتصاد
المحلي؛ حيث تحصل على حوالي  ٪ 80من إمداداتها من الموردين المحليين و اإلقليميين في العالم العربي.
كما انها داعماً قوياً لالستدامة و المحافظة على البيئة و التي أقرتها من خالل شراكتها الطويلة مع مجموعة عمل
اإلمارات للبيئة .على مر السنين ،نتج عن هذه الشراكة العديد من المبادرات الخضراء مثل “لزراعة مستقبل أكثر
اخضرارا” ،و “حملة نظفوا اإلمارات” ،و “حملة جمع علب االلمنيوم” التي أثرت بشكل إيجابي على البيئة المحلية.
كما ان ماكدونالدز اإلمارات هي عضو مؤسس في الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
على مر السنين ،ساهم ماكدونالد اإلمارات في العديد من المبادرات الصديقة للبيئة التي حظيت بترحيب
الجمهور .في يوليو  ،2011أطلقت ماكدونالدز اإلمارات مبادرة وقود الديزل الحيوي لتقليل انبعاثات الكربون ،حيث
يتم جمع و معالجة زيوت الطعام المستعملة في المطاعم و تستعمل بعد ذلك في تشغيل اسطول النقل في
ماكدونالدز.
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الخاتمة
واع من قبل األفراد و الكيانات لتحقيق االنجازات و تحدي أنفسهم
أن التميز ليس وليد الصدفة ،إنه اختيار ٍ
دائماً للحفاظ على مركز الصدارة .إن الكيانات الـ  28التي وصلت الى خط النهاية لهذه الدورة من الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات بعد عمليات تحكيم و تقييم شاملة و صارمة في المنطقة
العربية هي دليل على انه لكي تصبح المؤسسة او الشركة األفضل في مجال عملها فإن عليها ان تعمل
بجد و بطريقة شفافة و مسؤولة و هو عمل شاق و قد يكون الطريق وعراً في بعض االحيان و لكن في
النهاية يجني هؤالء الذين يجاهدون و يعملون بجد ثمار عملهم.
استلمت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات هذا العام ما مجموعه  164تسجيل من
 14دولة في المنطقة يمثلون  42قطاعاً ،حيث رسمت كل مؤسسة نكهتها الفريدة في االستدامة .أكدت
الدورة الـ  12من الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الزخم المتصاعد لالستدامة في
منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا .بعد التطور الملحوظ للمسؤولية االجتماعية و االستدامة في
المنطقة ،بدأنا برؤية العديد من المؤسسات التي تعمل مواءمة لمبادراتها المتعلقة باالستدامة ثقافياً و
اجتماعياً و بيئياً بما يتناسب مع االحتياجات و المتطلبات الملحة للمنطقة .يعد هذا تطوراً جيداً مقارنةً
باألعوام السابقة عندما كانت الكيانات تصيغ عملياتها وفقاً لمفاهيم المسؤولية االجتماعية و االستدامة
العالمية فقط.
لقد ساعد التقدم المحرز في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات و اإلستدامة في المنطقة في
تطوير الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .لقد حرصت الجائزة ،و بشكل سنوي ،على
الموائمة مع االحتياجات المتزايدة لتحسين تجربة التقديم و المشاركة في الجائزة .و بإقترابنا من خط
النهاية بالنسبة لتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة و اجندة  ،2030سجلت الجائزة ارتفاع
ملحوظ في المؤسسات التي تتماشي ممارساتها مع األهداف الـ  17لالمم المتحدة للتنمية المستدامة.
حيث الحظنا وجود اهتمام استراتيجي في إدارة التأثير البيئي و المساهمات المجتمعية بشكل واضح
داخل جميع الكيانات في منطقة الشرق األوسط و ندر وجود تقديم لمؤسسة فائزة ال يحتوي تقديمها على
نظام إدارة بيئية مع شهادات ذات الصلة لضمان االلتزام بمعايير الصحة و السالمة و البيئة من الدرجة
األولى .لقد أصبح هذا هو الحد األدنى من الممارسات المطلوبة من قبل المؤسسات إذا كانوا يرغبون في
الوقوف على منصة الفوز الخاصة بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
هذا العام ،بينما يمكننا أن نرى عدداً من الفائزين من الدورات السابقة ،اال انه تجدر اإلشارة إلى أن هناك
نمواً مطرداً من مشاركين جدد و الذين لديهم بصمة واضحة في مشاركتهم األولى .هذا تطور مرحب به و
سيؤدي إلى تعزيز المنافسة الصحية و تعريب أفضل ممارسات االستدامة التي سيتم تكرارها و بالتأكيد
ذياع صيتها في أجزاء أخرى من العالم .تواصل فئة الشراكات و التعاون جذب نصيب األسد من التقديمات.
و هذا يشير إلى ان ثقافة التعاون المتبادل و المعرفة بدأ ينتشر و ينبئ بالخير في المنطقة ككل.
اثبتت هذه الدورة من الجائزة و الفائزين بها على أن هناك خياراً يتعين علينا أن نتخذه اذا كنا نطمح
للتميز و نيل مراكز الصدارة في مجال عملنا و هو تخطي المعايير و الممارسات العادية للوصول الى
المعايير المتميزة و المتفردة .أثبت الفائزون الـ  28في الدورة الـ  12من الجائزة ،أن الهدف المنشود في
نهاية الطريق يستحق كل هذا الجهد.
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