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يبية الدورات التدر
و ورش العمل

خدمات الضمان
الخارجي

الخدمات
ا�ستشارية

المنتدى العربي
للمسؤولية ا�جتماعية

للمؤسسات

البحوث
و المطبوعات

الجائزة العربية للمسؤولي
للمؤسسات ا�جتماعية

الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات هي مؤسسة لألبحاث و التدريب و مركز استشاري يركز على نشر و 
اعتماد مفاهيم المسؤولية اإلجتماعية و اإلستدامة بين المؤسسات العاملة في المنطقة العربية. و قد طورت الشبكة 
جميع  من  المؤسسات  لمختلف  القدرات  بناء  و  اإلستشارات  و  المعلومات  بتقديم  المتعلقة  الخدمات  من  مجموعة 

األحجام و القطاعات و نماذج الملكية.

تأسست الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات عام 2004 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، و قد نجحت 
خالل ما يقارب من عقدين في حشد مؤسسات القطاعين العام و الخاص تحت شعار »بناء الشراكات من أجل مستقبل 
مستدام« لزيادة الوعي و استيعاب مفاهيم و ممارسات المسؤولية اإلجتماعية و اإلستدامة كأساس  لإلدارة اإلستراتيجية. 
تلبي  برامج  الشبكة حزمة  االقليمية، صممت  و  المحلية  القضايا  و خبرتها في  السوق  و من خالل معرفتها التجاهات 
احتياجات و متطلبات المؤسسات في جميع أنحاء العالم العربي بهدف دمج الممارسات البيئية  و اإلجتماعية و اإلدارة 

الرشيدة في عملياتها اليومية.

نبذة عن الشبكة 

مجاالت التخصص

������������א���

حبيبة المرعشي
الرئيس و المدير التنفيذي

قال سقراط: "سر التغيير هو تركيز كل طاقتك، ليس على محاربة القديم، و لكن على بناء الجديد". ال تزال 
الحكمة القديمة للفيلسوف اليوناني منارة لنا، حتى بعد مرور ألفين و أربعمائة عام و نحن في زمان و مكان 

مختلفين بشكل كبير.

ال يزال العالم يكافح من أجل التكيف مع التطورات غير المسبوقة التي تميز حالة الجائحة؛ المؤسسات 
ذوي نهج و عقلية االستدامة، لديها تحديات جديدة للتغلب عليها و حلول مختلفة تماًماً لتطويرها. اتخذت 
لتقرير حديث  وفًقا  المثال.  العمل" على سبيل  جديداً. "مستقبل  الناشئة طابعا ملحاً  االتجاهات  بعض 
لشركة ماكينزي، "تزدهر التجارة اإللكترونية و المعامالت االفتراضية مما يؤدي إلى زيادة الطلب على أعمال 

الوظائف المؤقتة". ما كان هامشياً هو السائد اآلن.

إذاً، ما هي التغييرات الناتجة التي يتعين على الشركات في منطقتنا التعامل معها؟ هل أدت في النهاية 
إلى تسريع تبني الممارسات المستدامة، أو خلق حواجز غير متوقعة؟ هل أدى ذلك إلى إبطاء جدول أعمال 
اإلجراءات في  باالستدامة و دمج  الخاصة  العمل  أنها عززت حالة  أم  التنمية المستدامة؟  أهداف  2030 و 

جميع أنحاء العالم؟

اإلنجازات  على  الضوء  تسليط  هو  للمؤسسات  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  للجائزة  المزدوج  الهدف 
المستدامة في العالم العربي و خلق مساحة تعليمية يمكن الوصول إليها بسهولة للخبراء و المتعلمين 
على حد سواء. ما الذي يصلح و ما ال يصلح في سياق محلي معين و األولويات التي تهيمن على المشهد و 
الـ14 من  الدورة  للغاية. أسفرت  الصعبة  المواقف  الجيدة حتى في ظل  الممارسة  الحفاظ على  تم  كيف 

الجائزة عن رؤى جديدة و رائعة حول األعمال التجارية في المنطقة في هذا الصدد.

الدورة، كما حدث في  بالوباء في تحدينا في هذه  المرتبطة  العوامل  التشغيلي، استمرت  المستوى  على 
على نحو فعال، لضمان عملية سلسة  التعامل مع كل منها  تمكنا من  ذلك، فقد  و مع  السابق.  العام 
العام منافسة جيدة، حيث شاركت 74 مؤسسة عامة و  التحكيم. شهدنا هذا  للمتقدمين و أعضاء لجنة 

خاصة بأكثر من 100 تقديم يمثلون 29 قطاع من 9 دول عربية في الجائزة.

يسعدنا في هذا الكتيب أن نقدم الفائزين بالدورة الـ14، نحن على ثقة من أنكم ستقدرون جهودهم الجديرة 
بالثناء و ستقدرون الحلول و االبتكارات و المنصات التعاونية التي طوروها ؛ بنشاط و طوعية متسقة.

 2021 للمؤسسات  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  الجائزة  المشاركين في  جميع  و  األبطال  نهنئ  دعونا 
إلثبات أن الوضع الطبيعي الجديد يمكن أن يؤخذ كمحفز للتغيير.
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قال سقراط: "سر التغيير هو تركيز كل طاقتك، ليس على محاربة القديم، و لكن على بناء الجديد". ال تزال 
الحكمة القديمة للفيلسوف اليوناني منارة لنا، حتى بعد مرور ألفين و أربعمائة عام و نحن في زمان و مكان 

مختلفين بشكل كبير.

ال يزال العالم يكافح من أجل التكيف مع التطورات غير المسبوقة التي تميز حالة الجائحة؛ المؤسسات 
ذوي نهج و عقلية االستدامة، لديها تحديات جديدة للتغلب عليها و حلول مختلفة تماًماً لتطويرها. اتخذت 
لتقرير حديث  وفًقا  المثال.  العمل" على سبيل  جديداً. "مستقبل  الناشئة طابعا ملحاً  االتجاهات  بعض 
لشركة ماكينزي، "تزدهر التجارة اإللكترونية و المعامالت االفتراضية مما يؤدي إلى زيادة الطلب على أعمال 

الوظائف المؤقتة". ما كان هامشياً هو السائد اآلن.

إذاً، ما هي التغييرات الناتجة التي يتعين على الشركات في منطقتنا التعامل معها؟ هل أدت في النهاية 
إلى تسريع تبني الممارسات المستدامة، أو خلق حواجز غير متوقعة؟ هل أدى ذلك إلى إبطاء جدول أعمال 
اإلجراءات في  باالستدامة و دمج  الخاصة  العمل  أنها عززت حالة  أم  التنمية المستدامة؟  أهداف  2030 و 

جميع أنحاء العالم؟

اإلنجازات  على  الضوء  تسليط  هو  للمؤسسات  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  للجائزة  المزدوج  الهدف 
المستدامة في العالم العربي و خلق مساحة تعليمية يمكن الوصول إليها بسهولة للخبراء و المتعلمين 
على حد سواء. ما الذي يصلح و ما ال يصلح في سياق محلي معين و األولويات التي تهيمن على المشهد و 
الـ14 من  الدورة  للغاية. أسفرت  الصعبة  المواقف  الجيدة حتى في ظل  الممارسة  الحفاظ على  تم  كيف 

الجائزة عن رؤى جديدة و رائعة حول األعمال التجارية في المنطقة في هذا الصدد.

الدورة، كما حدث في  بالوباء في تحدينا في هذه  المرتبطة  العوامل  التشغيلي، استمرت  المستوى  على 
على نحو فعال، لضمان عملية سلسة  التعامل مع كل منها  تمكنا من  ذلك، فقد  و مع  السابق.  العام 
العام منافسة جيدة، حيث شاركت 74 مؤسسة عامة و  التحكيم. شهدنا هذا  للمتقدمين و أعضاء لجنة 

خاصة بأكثر من 100 تقديم يمثلون 29 قطاع من 9 دول عربية في الجائزة.

يسعدنا في هذا الكتيب أن نقدم الفائزين بالدورة الـ14، نحن على ثقة من أنكم ستقدرون جهودهم الجديرة 
بالثناء و ستقدرون الحلول و االبتكارات و المنصات التعاونية التي طوروها ؛ بنشاط و طوعية متسقة.

 2021 للمؤسسات  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  الجائزة  المشاركين في  جميع  و  األبطال  نهنئ  دعونا 
إلثبات أن الوضع الطبيعي الجديد يمكن أن يؤخذ كمحفز للتغيير.
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ظهرت الحاجة إلى نظام قوي لتقييم ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي برزت على الساحة العربية 
في السنوات األولى من األلفية. لم تكن المسؤولية االجتماعية في ذلك الوقت تُعتبر حًقا أداة إستراتيجية للتضمين 
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في عام  الشبكة  في نموذج األعمال. سلطت دراسة استقصائية أجرتها 
2006 الضوء على الحاجة إلى سد الفجوة و خلق الوعي و التثقيف و بناء المعرفة حول مجاميع ممارسات المسؤولية 
االجتماعية و االستدامة. استهلت الشبكة الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في عام 2008  و التي 

تُعرف بأنها منصة حقيقية و صادقة نمت في المنطقة العربية.

14 عاما، حازت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على استحسان واسع و  في فترة قصيرة مدتها 
على دعم قيم  الجائزة  و صرامتها، حصلت  لدقتها  بها  العربية. معترف  المنطقة  االستدامة” في  “مقياس  أصبحت 
من المؤسسات المحلية و اإلقليمية و الدولية و العالمية على مر السنين. و جاء معظم الدعم اإليجابي من الميثاق 
العالمي لألمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة للبيئة، جامعة الدول العربية. أقيمت الدورة االفتتاحية للجائزة تحت 

رعاية ولي عهد دبي؛ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

تُقام الجائزة كل عام وفقا للمعايير و المبادئ الدولية لنموذج تميز المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة، معايير مبادرة 
اإلبالغ العالمية الـ GRI، المبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة و أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 

لألمم المتحدة. يتم دمج هذه بدورها لتصميم أنسب مجموعة من المعايير لقياس التطبيقات. 

تتم مراجعة الهيكل و المعايير و عملية التقديم و نموذج التقييم على حد سواء داخلًيا و من قبل لجان خارجية بصورة 
مستمرة . يتضح هذا من حقيقة أن الجائزة قد انتقلت من ثالث فئات على أساس الحجم إلى ثالثة عشر فئة متنوعة 
و قطاعية. تدعم الشركات المشاركة تطبيقاتها بأدلة في شكل تقارير االستدامة و صور و مقاطع فيديو و غيرها من 
التقييم  المتقدمة من  الكيانات  الذي يمّكن  الذاتي  التقييم  الصلة. ميزة أخرى مهمة للجائزة هي جانب  الوثائق ذات 
التحكيم،  لجنة  أعضاء  العديد من  تقييم  يجمع  الذي  التوصيات  و  المالحظات  تقرير  ذلك، فإن  إلى  باإلضافة  الذاتي. 
يعمل كمنفعة محورية للمتقدمين. يساعد ذلك المؤسسة على إعادة تقييم ممارسات االستدامة الخاصة بها و اتخاذ 
تدابير ملموسة لدمج سياسة المسؤولية االجتماعية األكثر حداثة و االرتقاء في سلم مؤشر االستدامة. و بالتالي، تعتبر 
الجائزة بمثابة تحقيق SWOT و قد شجعت عدًدا من المنظمات على إحداث تغيير إيجابي في عملياتها و التحرك في 

االتجاه المستدام الصحيح .

جعلت البوابة اإللكترونية الكاملة الجديدة من الجائزة نظاًما منطقًيا يقبل الطلبات بثالث لغات:العربية و اإلنجليزية و 
الفرنسية مما يجعلها أداة عالية الكفاءة للتسجيل و التقديم و التسليم و التحكيم.

حفل تكريم المؤسسات الفائزة هي المنصة االكثر ارتقاباً حيث يتم تقديم دروع كريستال للجائزة العربية للمسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات المشهورة باسم “جوائز األوسكار الخضراء في الشرق األوسط” و يتم تكريم جميع المؤسسات 
التي وصلت لمرحلة التصفيات النهائية. و يتم نشر النتائج على شكل ملخص في هذا الكتيب السنوي للفائزين. و 
يعتبر هذا الكتيب  ذات قيمة كبيرة للباحثين و المشاركين في الجائزة في المستقبل و الممارسين لتعلم عناصر 
متنوعة لالستدامة، على الصعيدين العالمي و المحلي. هذا التطور الرائع يشهد على الشعبية المتزايدة للجائزة و في 

هذه الدورة سجلنا رقم قياسي للحائزين على الجائزة حيث بلغ 40 و هو األعلى حتى اآلن في تاريخ الجائزة.

تطور الجائزة

2021

���������א�כ��������� א������א�

�א��������א����א��

دولة االمارات
العربیة املتحدة

سلطنة عمان

مملکة البحرین

الجمهوریة اللبنانیة

جمهوریة
السودان

اململکة االردنیة
الهاشمیة

اململکة املغربیة

34
قطاع

التسویق و  اإلعالن  •
الهندسة املعماریة  •

السیارات  •
املواد الکیمیائیة  •

اإلنشاءات و مواد البناء  •
•  االستشارات و البحوث

الثقافة و السیاحة   •
الطاقة و الخدمات   •

إدارة املرافق  •
•  الخدمات املالیة و البنوك

املأکوالت و املشروبات  •
•  الحکومة / الخدمة العامة

الرعایة الصحیة  •
الضیافة  •
التأمین  •

اإلستثمار  •
صناعة تکنولوجیا املعلومات   •

هندسة املناظر الطبیعیة و التصمیم      •
الحضري  

•  اللوجستیات و التخزین
الصناعة  •

املؤسسات الغیر حکومیة و الغیر ربحیة  •

النفط و الغاز  •
العقارات  •

الطاقة املتجددة  •
التجزئه  •

املؤسسات اإلجتماعیة  •
التنمیة الحضریة املستدامة  •

التکنولوجیا  •
االتصاالت السلکیة و الالسلکیة   •

السفر و السیاحة   •
الخدمات  •

اململکة العربیة
السعودیة

دولة الکویت

2020

31
قطاع



9 الـدورة الـ 14 للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات

2021

���������א�כ��������� א������א�

�א��������א����א��

دولة االمارات
العربیة املتحدة

سلطنة عمان

مملکة البحرین

الجمهوریة اللبنانیة

جمهوریة
السودان

اململکة االردنیة
الهاشمیة

اململکة املغربیة

34
قطاع

التسویق و  اإلعالن  •
الهندسة املعماریة  •

السیارات  •
املواد الکیمیائیة  •

اإلنشاءات و مواد البناء  •
•  االستشارات و البحوث

الثقافة و السیاحة   •
الطاقة و الخدمات   •

إدارة املرافق  •
•  الخدمات املالیة و البنوك

املأکوالت و املشروبات  •
•  الحکومة / الخدمة العامة

الرعایة الصحیة  •
الضیافة  •
التأمین  •

اإلستثمار  •
صناعة تکنولوجیا املعلومات   •

هندسة املناظر الطبیعیة و التصمیم      •
الحضري  

•  اللوجستیات و التخزین
الصناعة  •

املؤسسات الغیر حکومیة و الغیر ربحیة  •

النفط و الغاز  •
العقارات  •

الطاقة املتجددة  •
التجزئه  •

املؤسسات اإلجتماعیة  •
التنمیة الحضریة املستدامة  •

التکنولوجیا  •
االتصاالت السلکیة و الالسلکیة   •

السفر و السیاحة   •
الخدمات  •

اململکة العربیة
السعودیة

دولة الکویت

2020

31
قطاع



الـدورة الـ 14 للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات10

�א� 2021������ א�����א� 

������������

كانت الدورة الرابعة عشرة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات مهمة بشكل استثنائي ألنها أبرزت الجهود 
الجديرة بالثناء لقطاع األعمال و القطاعات االقتصادية الرئيسية في تحديد مسار مستدام لعملية التعافي بعد كوفيد-19.

االجتماعية  المسؤولية  موضوع  يجعل  مما  البيئية،  النظم  و  البشرية  الضعف  نقاط  على  الضوء  الوباء  سلط  لقد 
التنمية  أهداف  بشأن  أكثر حسماً  إجراءات  اتخاذ  إلى  الملحة  الحاجة  المؤسسات  أقرت  أهمية.  أكثر  اليوم  للمؤسسات 
المستدامة. إن معالجة األسباب الكامنة للضعف في أنظمتنا و التي تنبع من عدم المساواة و الظلم و التمييز و ضعف 
حوكمة المؤسسات و عدم كفاية الخدمات العامة و البنية التحتية و استنفاد الموارد الطبيعية و تدهور التنوع البيولوجي 
و المناخ، ستكون ضرورية لبناء القدرة على الصمود ضد تفشي االوبئة في المستقبل. في هذا السياق، تكتسب أهداف 
التنمية المستدامة أهمية قصوى اليوم، نظًرا ألنها تهدف إلى معالجة نقاط الضعف هذه بدقة. و تتجلى هذه المعرفة 

بشكل كبير في التقديمات إلى الجائزة هذا العام.

و الجدير بالذكر في هذه الدورة، ان الجائزة 2021 تلقت أكثر من 100 تسجيل من 74 كيانًا من القطاعين الخاص و العام 
في 13 فئة عبر 9 دول في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا، و هو إنجاز كبير خالل الوباء المستمر. و سجلت دولة 
اإلمارات العربية المتحدة أكبر عدد من التقديمات، تلتها المملكة العربية السعودية و الكويت و البحرين ثم دول الشرق 
األوسط األخرى. من بين الفئات الـ 13، تم استالم 25 تسجياًل لفئة الشراكات و التعاون، تلتها )بترتيب تنازلي من األعلى إلى 
األدنى( 13 تسجياًل للشركات كبيرة الحجم، تبع ذلك التسجيالت المتبقية. اختار أعضاء لجنة التحكيم 40 كيانًا مشارًكا بناًء 
على األدلة المقدمة في شكل تقارير االستدامة و غيرها من الوثائق الداعمة. يتم تحسين منهجية المراجعة سنوًيا لتشمل 

االتجاهات العالمية و أطر العمل الدولية الرائدة و أحدث إرشادات االستدامة العالمية.

بين  الشفافة  المستدامة  التقارير  تأييد  و  المستدامة  بالممارسات  المتجدد  االلتزام  من  موجة  التحكيم  لجنة  شهدت 
التي تعد شهادة  تقارير االستدامة  33 مؤسسة  العام،  إفريقيا. قدمت هذا  الشرق األوسط و شمال  الكيانات في منطقة 
مشجعة على التبني المتزايد لممارسات المسؤولية االجتماعية و التنمية المستدامة الشاملة. تم إصدار هذه التقارير 
أفضل  و  العالمية  المعايير  من  أكثر  تقترب  المؤسسات  أن  على  يدل  مما  العالمية،  اإلبالغ  مبادرة  معايير  باستخدام 

الممارسات.
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الفــــائزون
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فئة المؤسسات 
الحكومية الكبيرة
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شرطة دبي
دولة االمارات العربية المتحدة

مبنية  مؤسسة  هي  و  عاًما،   63 منذ  دبي  شرطة  تأسست 
القيم  و  األمن  و  السالمة  بين  تجمع  عالمية  أسس  على 
تتمثل مهمة  المجتمعات.  و سعادة  المجتمعية كرفاهية 
ألسعد  أمانًا  األكثر  المدينة  على  "الحفاظ  في  دبي  شرطة 
و  آمنة  مدينة  رئيسية:  أهداف  ثالثة  دبي  لشرطة  مجتمع". 
مرنة، إسعاد المجتمع، االبتكار في القدرات التنظيمية، و هي 
تقود قوة شرطة متكاملة و مستدامة توفر خدمات رفيعة 
المستوى للمجتمع و العمالء و الشركاء. قيمها المؤسسية 
و  اإليجابية  و  الجماعي  العمل  و  الشفافية  و  العدل  هي   5

الموضوعية.

عملياتها  في  االستدامة  بتضمين  دبي  شرطة  قامت 
للتميز  عمل  إطار  طورت  و  عملها  نطاق  و  األساسية 
)التخطيط  رئيسية  مكونات   6 يتضمن  الذي  المؤسسي 
المخاطر،  إدارة  و  األخالقيات  الحوكمة،  هيكل  االستراتيجي، 

الشراكات و الجمعيات، الجوائز و الشهادات(.

اإلدارة  في  الدولية  المعايير  تتبع  و  محدد  مبدأ  توفر  إنها   
التشغيلية و التخطيط االستراتيجي و إدارة الموارد بكفاءة و 
الشراكات المجتمعية و االبتكار التنظيمي الذي يغذي بيئة 
لتعزيز االستقرار  الالزمة  المساءلة  و  الشفافية  و  الثقة  من 

الفائز األول
فئة المؤسسات الحكومية

الكبيرة

في األوقات العصيبة األخيرة ، أصبح من الواضح 
بشكل متزايد أن مستقبلنا اآلمن يعتمد على 
قدرتنا على االتحاد و العمل مًعا بشكل وثيق 

للبحث عن حلول لبعض التحديات األكثر إلحاًحا على كوكب 
 في العالم، فإننا 

ً
 منا لتنمية المواهب األكثر ابتكارا

ً
األرض. سعيا

نحتضن التنوع كمصدر لالبتكار و اإلبداع و الميزة التنافسية. تظل 
المسؤولية المجتمعية و الشراكات محورية في رؤيتنا للحفاظ 

على األمن و السالمة و الرفاهية في إمارة دبي.

العقيد الدكتور/ متيم محمد الحاج

مدير إدارة البيئة و الصحة و السالمة العامة

على المدى الطويل و نزاهة المؤسسة. مع وجود هذا اإلطار، 
فإنهم يزيدون من قدرتهم على دعم نمو أقوى و مجتمعات 
أكثر شموالً مما يساهم في تحقيق الرؤية لتأمين أكثر مدن 

العالم أمانًا. 

تقوم  العالم  في  شرطية  مؤسسة  أول  الواقع،  في  إنها 
األداء  بطاقة  مشاهير  لقاعة  وفقاً  استراتيجيتها  بتحديث 
على  أيضاً  اعتمدت  كما  االستراتيجية،  لتنفيذ  المتوازن 
المنهجيات و المعايير العلمية الدولية استنادا الى أفضل 

الممارسات العالمية في قطاعها.

توظف شرطة دبي أكثر من 25% من موظفي حكومة دبي و 
تخدم أكثر من 2.5 مليون مواطن و مقيم. عكست مؤشرات 
بلغت  قوية  نتائج  المجتمع  إسعاد  مثل  الرئيسية  األداء 
100% من الشعور باألمان في إطار زمني  93.4%، و حققت 
الثالث  السنوات  خالل  باستمرار  دبي  شرطة  عملت  محدد. 
الماضية، على تقليل وقت االستجابة لجميع حاالت الطوارئ 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  األساس،  خطوط  من  دقائق   3 من  بأكثر 

نسبة األفراد الذين يثقون في الشرطة إلى %98.

التنمية  طريق  خارطة   ،2018 عام  في  دبي  شرطة  أطلقت 
المستدامة 2030 لها و التي تتماشى مع التوجيهات المحلية 
 2021 مثل خطة دبي 2021 و رؤية اإلمارات العربية المتحدة 
اإلمارات  مئوية  و  المستدامة  للتنمية  األخضر  االقتصاد  و 
األمم  أهداف  و  الدولية،  التفويضات  إلى  باإلضافة  2071؛ 
العالمي  الميثاق  مبادئ  و  المستدامة  للتنمية  المتحدة 
لألمم المتحدة. كما شكلت شرطة دبي فريق االستدامة الذي 
إطار  ببناء  المكلف  العام  القائد  إلى  مباشرة  تقاريره  يقدم 

عمل شامل لالستدامة. 

الكربون، مما  خالية من  2020 مبادرة شرطة  تدعم خطة  و 
يجعلها أول قوة شرطة تنفذ هذا اإلنجاز على مستوى العالم. 
خالل  من  ممكنة  كربونية  بصمة  أقل  تحقيق  هو  الهدف 
مبادرات كفاءة الطاقة و الموارد و زيادة المساحات الخضراء 
المركبات  اعتماد  و  المتجددة  الطاقة  إنتاج  و  الطبيعية 

الكهربائية / الهجينة لتقليل استهالك الوقود.

حصلت شرطة دبي على شهادة ISO 20400: 2017 لتوجيهات 
المشتريات المستدامة لتطبيق معايير االستدامة البيئية و 

االجتماعية و االقتصادية.



الـدورة الـ 14 للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات14

هيئة كهرباء و مياه دبي
دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز الثاني 
)مناصفة(

فئة المؤسسات الحكومية
الكبيرة

تأسست هيئة كهرباء و مياه دبي في عام 1992، لتزويد امارة 
دبي بخدمات الكهرباء و الماء. هيئة كهرباء و مياه دبي هي 
مؤسسة حكومية رائدة في العديد من الجبهات االقتصادية 
و االجتماعية و البيئية و تلتزم بأهداف التنمية المستدامة 
مواجهة  في  خدماتها  خالل  من  تساهم  المتحدة؛  لألمم 

بعض أكبر التحديات العالمية.

المياه  و  الكهرباء  توصيل  في  الهيئة  خدمات  تجاوزت  لقد 
سجالت األداء العالمية و ميزتها كواحدة من أكثر المؤسسات 
اإلشراف  في  به  يحتذى  نموذجاً  و  المنطقة  في  نجاحاً 

المسؤول.

يتماشى التوجه االستراتيجي للهيئة 2021 مع مئوية اإلمارات 
2071، رؤية اإلمارات 2021 و خطة دبي 2021 لتأمين مستقبل 
الدولة  مكانة  رفع  القادمة،  لألجيال  أفضل  حياة  و  سعيد 
كأفضل دولة في العالم لتكون في المرتبة األولى في جميع 
المجاالت. تم إطالق برنامج الهيئة للحد من االنبعاثات في 
عام 2012 و هو األول من نوعه في المنطقة. إنها استراتيجية 
الركائز  أحد  و  الكربون  انبعاثات  من  للحد  األجل  طويلة 
في  بصمة كربونية  بأقل  للبيئة  صديقة  مدينة  دبي  لجعل 

تكون  أن  في  الهيئة  رؤية  تتمثل   .2050 عام  بحلول  العالم 
مؤسسة مبتكرة و مستدامة و رائدة عالمياً و ذلك من خالل 
مستوى  على  المستدامة  المياه  و  الكهرباء  خدمات  تقديم 
في  السالمة  و  الكفاءة  و  التوافر  و  الموثوقية  من  عالمي 
بيئة تغذي االبتكار مع قوة عاملة مؤهلة و شراكات فعالة؛ 
مسؤولية  الرشيدة،  اإلدارة  تعتبر  الموارد.  استدامة  لدعم 
أصحاب المصلحة، العمل البيئي، االبتكار، العمل التطوعي 
الرئيسية ألداء االستدامة في هيئة  العوامل  المستدام، من 

كهرباء و مياه دبي.

المصلحة  ألصحاب  "سعادة"  استراتيجية  الهيئة  وضعت 
لتعزيز مبادرات السعادة الحكومية و المساهمة في جعل 
دبي واحدة من أسعد مدن العالم. و هذا يتوافق مع معيار 
اإلبالغ  مبادرة  معايير  و   SA 8000 االجتماعية  المساءلة 
المصلحة  أصحاب  رضا  استبيان  نتائج  كشفت  العالمية. 
كانوا  الهيئة  في  المصلحة  أصحاب  غالبية  أن   2020 لعام 
سعداء بأداء االستدامة، في حين أن غالبية مورديها كانوا على 

استعداد للترويج للمزيد من المنتجات الصديقة للبيئة.

في مارس 2020، حصلت الهيئة على شهادة األيزو: 20400: 
لتصبح  التوريد،  سلسلة  و  المستدامة  للمشتريات   2017
الشهادة. هذه  على  يحصل  األوسط  الشرق  في  مرفق  أول 

قامت الهيئة بتعميم دمج أصحاب الهمم )ذوي اإلعاقة( في 
المؤسسة و في خدماتها و ثقافتها التنظيمية و سياساتها 
القانوني لبرنامج  و أنشطتها و عملياتها. تماشياً مع اإلطار 
األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل و دولة اإلمارات العربية 
المساواة،  و  التنوع  لدعم  الهيئة سياسات  المتحدة، قدمت 
"رأس  الهمم"،  ألصحاب  التمكين  و  الشمول  و  "السعادة 
البشرية"،  الموارد  تنوع  إدارة  و  "تقييم  البشري"،  المال 
هيئة  أكاديمية  في  الشامل  "التعليم  األعمال"،  "استمرارية 

كهرباء و مياه دبي" و"حماية الطفل في حضانات الهيئة ". 

مدى  لقياس  االستدامة  ثقافة  مؤشر  الهيئة  استخدمت 
االستدامة.  الموظفين حول  زيادة وعي  فاعلية جهودها في 
يوجه قسم السعادة االجتماعية في الهيئة أصحاب الهمم و 
ثقافتهم و مجاالتهم الوطنية و أولوياتهم الدولية. في فترة 
العشر سنوات الماضية، و كجزء من جهودها و مسؤوليتها 
تجاه المجتمع، نفذت الهيئة 330 مبادرة اجتماعية بأكثر من 

129,636 ساعة من العمل التطوعي من موظفيها.

وضعت القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات 
 راسخة للمسؤولية 

ً
العربية المتحدة أسسا

المجتمعية المستدامة في إطار منظومة 
متكاملة تشمل وضع الخطط، التطبيق، التقييم، و قد شهدنا 

النتائج الباهرة التي حققتها هذه المنظومة خالل الظروف 
االستثنائية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19، حيث تضطلع 

المؤسسات الحكومية و الخاصة بمسؤولياتها تجاه المجتمع و 
تتكاتف جهودها لدعم الجهود الحكومية و خدمة الصالح العام.

معايل/ سعيد محمد الطاير
العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي
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)سيوا( كشركة  الشارقة  غاز  و  و مياه  تأسست هيئة كهرباء 
تم  و  المياه  و موارد  للكهرباء  الشارقة  تسمى شركة  خاصة 
هيئة  نمت  الشارقة.  حكومة  إلى  ملكيتها  نقل  بعد  فيما 
كهرباء و مياه الشارقة على مر السنين لتصبح كياناً حكومياً 
رائداً يولد و يوزع الكهرباء و المياه و الغاز للوحدات السكنية و 

التجارية في إمارة الشارقة.

تضمن  فإنها  الشارقة،  في  للمرافق  الوحيد  المزود  كونها 
الطاقة  إلمداد  الكهرباء  على  الطلب  و  العرض  بين  التوازن 
بشكل مستقر و موثوق للنمو االقتصادي. تماشياً مع أهداف 
أهداف  األولوية لخمسة  المستدامة، أعطت "سيوا"  التنمية 
لالستدامة:  استراتيجيتها  من  كجزء  المستدامة  للتنمية 
الصحية،  النظافة  و  النظيفة  المياه  المناخي،  العمل 
طاقة نظيفة و بأسعار معقولة، مدن و مجتمعات محلية 

مستدامة، االستهالك و اإلنتاج المسؤوالن.

و  المجتمع  و  البيئة  تجاه  واضحة  استراتيجية  "سيوا"  لدى 
تعزيز مكان عمل متطور  الناس هو  تجاه  رؤيتها  الحوكمة. 
العمل  المستدام مثل مرونة ظروف  و  الشامل  النمو  يعزز 
بما يتماشى مع التغييرات األخيرة التي حدثت مع كوفيد-19 
"سيوا"  تهدف  البيئي،  الجانب  في  الماضيين.  العامين  في 

الفائز الثاني 
)مناصفة(

فئة المؤسسات الحكومية
الكبيرة

تستمر هيئة كهرباء و مياه و غاز الشارقة في 
إطالق المبادرات التي تهدف إلى تشجيع شرائح 

المجتمع على االلتزام باالستخدام األمثل للطاقة 
و المياه و تخفيض االنبعاثات الكربونية و التحول الذكي في 
تقديم الخدمات و استخدام الغاز الطبيعي بديال عن الوقود 
األحفوري في إنتاج الكهرباء و تحلية المياه. و تسعى الهيئة 
لتوسيع مظلة مسؤوليتها المجتمعية من خالل الشراكات و 
موائمة استراتيجية الهيئة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة و المشاركة في منصات و مبادرات االستدامة و 

دعم تطوير آليات برامج المسؤولية االجتماعية بما يخدم أهداف 
المجتمع.

سعادة/ سعيد سلطان السويدي

الرئيس

للمساهمة في  الشارقة.  الكربوني إلمارة  الحياد  إلى ضمان 
العربية  اإلمارات  دولة  و  الشارقة  في  المستدامة  التنمية 
االحتباس  الشارقة  مياه  و  كهرباء  هيئة  حددت  المتحدة، 
و  الناس  و  البيئة  على  المناخ كتهديد ملح  تغير  و  الحراري 
من  التخفيف  و  االنبعاثات  من  للحد  خطوات  عدة  اتخذت 

تغير المناخ. و تشمل:

الوقود األحفوري . 1 الوقود: لقد تحولت "سيوا" من  تبديل 
انتاج  الذي هو أقل كثافة من حيث  الغاز الطبيعي  إلى 
الغازات الدفيئة و بالتالي يقلل من االنبعاثات من جميع 

وحدات إنتاج الطاقة و المياه الرئيسية.
كفاءة . 2 تدابير  من  العديد  "سيوا"  تتخذ  الطاقة:  كفاءة 

الفعالة   )LED( الليد  مصابيح  إلى  التحول  مثل  الطاقة 
في  المحركات  و  المضخات  استبدال  و  الشوارع  في 

محطات الضخ.
الطاقة المتجددة: اعتمدت مصابيح الشوارع الشمسية . 3

شبكة  إلى  باستمرار  تضيف  و  الماضيين  العامين  في 
إنارة الشوارع الحالية.

لسكان . 4 توعية  بحمالت  "سيوا"  تقوم  توعية:  حمالت 
على  الحفاظ  أهمية  فهم  على  لمساعدتهم  الشارقة 

الطاقة و المياه.

تنظيم  خالل  من  المجتمعات  تمكين  على  "سيوا"  تعمل 
ممارسة  على  الناس  تساعد  التي  المجتمعية  المبادرات 
مبدأها األول: برنامج ) ابتسامة(. يتم إجراء التوعية و الدورات 
"سيوا"   قبل  من  الصغار  الطلبة  تستهدف  التي  التدريبية 
تعليم  يتم  حيث  اآلمنة"  "روضتي  مثل  برامج  خالل  من 
و  الكهرباء  على   للحفاظ  الصحيحة  الممارسات  األطفال 
جامعة  مع  "سيوا"  تعاونت  كما  المياه.  استهالك  توفير 
الشارقة لتنفيذ مشاريع بحثية في مجاالت المياه و الطاقة و 
االستدامة. و تقدم منحاً دراسية منتظمة لطالب الجامعات 
المستحقين من أجل االرتقاء بهم و إدخالهم في مجموعة 

الخريجين العلميين المؤهلين.

و  الذكي  التحول  حول  استراتيجية  عمل  ورش  سيوا  تنظم 
مع  تماشياً  العمل  ورش  تأتي  و  الطاقة،  قطاع  في  االبتكار 
استراتيجية الهيئة لتزويد كوادرها البشرية بالدورات التدريبية 
و المؤهالت الالزمة لتمكينهم من مواكبة أحدث االتجاهات 
التكنولوجية و تعزيز مهاراتهم للتعامل مع متطلبات التحول 

الذكي و الترويج إلمارة الشارقة كمدينة ذكية مستدامة .

هيئة كهرباء و مياه و غاز 
الشارقة

دولة االمارات العربية المتحدة



الـدورة الـ 14 للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات16

هيئة  و  حكومية  مؤسسة  هي   )DHA( بدبي  الصحة  هيئة 
الرعاية الصحية في إمارة دبي. تم تأسيسها رسمياً في يونيو 
2007، بموجب القانون 13 - الصادر عن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
لتشمل  موسعة  برؤية  تأسيسها  تم  دبي.  حاكم  الوزراء، 
اإلشراف االستراتيجي الكامل لقطاع الرعاية الصحية في دبي. 
النحو  على  المستدامة  بالتنمية  بدبي  الصحة  هيئة  تلتزم 
المبين في الرؤية "نحو مجتمع أكثر صحة و سعادة" و يتم 
تنفيذها من خالل مهمة "تحويل دبي إلى وجهة رعاية صحية 
رائدة من خالل تعزيز نماذج الرعاية المبتكرة و المتكاملة و 
بدبي  الصحة  هيئة  صاغت  المجتمعية".  المشاركة  تعزيز 
االستدامة  في  أدائها  لدفع  واضحة  أهداف  ذات  استراتيجية 

االجتماعية و البيئية و االقتصادية. 

قيم الهيئة هي التركيز على العميل / المريض، الكفاءة، القوى 
الشفافية،  و  المساءلة  المتحمسة،  و  المتفاعلة  العاملة 
االبتكار و التميز. تتماشى جهود االستدامة التي تبذلها الهيئة 
بشكل جيد مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة و 

أولويات خطة دبي و خطتها االستراتيجية الخاصة.

تعكس المبادرات االستراتيجية لهيئة الصحة بدبي 
تركيزها على تحقيق دور مستدام ومؤثر عن 

طريق اتباع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية. 
وذلك من خالل رصد التقدم المحرز نحو أهداف التنمية 

المستدامة ضمن نظام الهيئة إلدارة األداء. بدًءا من توفير 
81مليون ورقة سنوًيا عن طريق أتمتة إجراءات التأمين الصحي، 
إلى 343 مليون درهم من الدعم المقدم من الهيئة للمجتمع 

منذ2016 و٣٠٠ ألف ساعة تطوع عبر بوابة التطوع الخاصة بالهيئة 
في 2020. وعليه فإن مبادرات االستدامة في الهيئة لها تأثير 

واضح األثر على المجتمع .

أحمد النعيمي

الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الدعم املشرتك

إلى  الرئيسية  األداء  و مؤشرات  واضحة  أهداف  إضافة  تمت 
لوحات معلومات إدارة األداء لضمان التكامل لجوانب اإلدارة 
تأثيراتها في  البيئية و االجتماعية و الحوكمة المؤسسية و 

كل مجال من مجاالت التشغيل و النشاط.

لدى الهيئة لوحة تحكم خاصة باالستدامة تبحث في مراقبة 
الصلة.  ذات  المبادرات  و  الرئيسية  األداء  مؤشرات  تقييم  و 
و  يبادر  مخصص  و  فريد  صحة"  "صندوق  الهيئة  تمتلك 
يدير أنشطة و برامج الدعم االجتماعي و يتجاوز تأثيره دولة 
العالم.  أنحاء  ينتشر في جميع  و  المتحدة  العربية  اإلمارات 
و لها مبادرات ملموسة استفاد منها 125,000 شخص على 
مستوى العالم في السنوات األربع الماضية. أنفق الصندوق 
أكثر من 350 مليون درهم تبرعات و بقيمة 300 ألف ساعة 

تطوع عبر بوابة التطوع في 2020.

أنظمة  من  جزءاً  بدبي  الصحة  لهيئة  البيئية  األهداف  كانت 
اإلدارة المتكاملة. لتعزيز أدائها، استثمرت الهيئة بشكل كبير 
التأمين  االفتراضي، خدمات  الطب  الرقمنة مع خدمات  في 
حكومة  الستراتيجية  الكامل  الدعم  المؤتمتة،  الصحي 
و  العامة  الصحية  الرعاية  صناعة  عبر   2050 الالورقية  دبي 
الخاصة. تضمنت بعض النتائج توفير 290 مليون ورقة على 
مدار 4 سنوات، كفاءة الموارد، انخفاض استهالك الكهرباء عبر 
مرافقها بنسبة 11.7% بين 2019-2017 ، باإلضافة إلى ابتكارات 
الشمسية،  بالطاقة  المتنقل  الدم  بنك  دبي،  تقنية  مثل 
منصة التطبيب عن بعد )دكتور لكل مواطن( معتمدة من 

.ISO قبل نظام إدارة االبتكار المعتمد من

للهيئة،  الخاصة  االجتماعية  المبادرات  إحدى  هي  نبضات، 
للحياة  منقذة  جراحة  و  مجانية  طبية  مساعدة  تقدم  فهي 
الدخل المحدود  الجراحة ألطفال األسر ذوي  و رعاية ما بعد 
القلب  أمراض  عالج  تكاليف  تحمل  يستطيعون  ال  الذين 
الخلقية. و قدمت استشارات مجانية ألكثر من 5,000 طفل 
في  طفل   1,500 لـ  للحياة  منقذة  جراحية  عمليات  أجرت  و 
و  إثيوبيا  و  طاجيكستان  و  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

موريتانيا و مصر و الهند و المغرب و السودان.

تم اعتماد ممارسات الهيئة وفًقا لمعايير ISO إلدارة الحوكمة 
و  المهنية  السالمة  و  الصحة  و  البيئية  اإلدارة  و  االبتكار  و 
ظروف العمل اآلمنة في ظل الجائحة و ما إلى ذلك، باإلضافة 
الدولية  االعتمادات  و  المشتركة  الدولية  اللجنة  اعتماد  إلى 

المتخصصة المتعددة. 

هيئة الصحة بدبي
دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز الثالث
)مناصفة(

فئة المؤسسات الحكومية
الكبيرة
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تأسست بلدية دبي في عام 1954، و تُعّد من أكبر المؤّسسات 
المؤّسسة  و  المتحدة،  العربية  اإلمارات  الحكومّية في دولة 
لناحية  سواء  تطّورها،  و  دبي  إمارة  لنمو  الُمحرّكة  و  الرائدة 
الخدمات المبتكرة التي تقّدمها أم لناحية األنشطة و األعمال 
بناء  إلى  رؤيتها  تسعى  و  تنّفذها.  التي  الكبرى  المشاريع  و 

مدينة سعيدة و مستدامة. 

توائم البلدية إطار اإلستدامة مع أهداف التنمية المستدامة 
تتوائم مع  التي  لألهداف  األولوية  تحديد  المتحدة مع  لألمم 
طبيعة عملها. و كجزء من إعداد الخطة االستراتيجية و إطار 
اإلستدامة في البلدية، تعمل على تحليل السياق المؤسسي 
و بيئة العمل الداخلية و الخارجية باستخدام أدوات تحليل 
الرباعي  التحليل  مثل  العالمية،  الممارسات  أفضل  وفق 
المخرجات  لترجمة  ذلك  و   ،)PESTEL( تحليل  و   )SWOT(
و  الضعف  نقاط  لمعالجة  ملموسة  خطط  إلى  تحويلها  و 
و مبادرات  الفرص،  إستنباط  و كذلك  التهديدات  و  المخاطر 
البلدية  تتبع  و  المؤسسي.  األداء  على  التطوير  و  للتحسين 
عملها  من  تطور  و  تعزز  التي  األيزو  مواصفات  من  العديد 
مثل: ISO 20400 للشراء المستدام و قامت بتطبيقها على 

سالسل اإلمداد و الموردين لتحقيق أهداف اإلستدامة.

إلى  السياسة  ترجمت  حيث  الرشوة  لمكافحة   ISO  7001 و  
عدة لغات و نشرتها على موقعها اإللكتروني،...إلخ. كما عززت 
تدابير لضمان حماية حقوق العمالة الوافدة، من خالل العمل 
منظمة  و  التوطين  و  البشرية  الموارد  دائرة  عقود  بنماذج 

الفائز الثالث
)مناصفة(

فئة المؤسسات الحكومية
الكبيرة

وضعت الدائرة كل اهتماماتها في سبيل تطبيق 
هذه التوجيهات السامية، و إطالق المزيد من 

 منها بأن توجيهات سموه 
ً
هذه المبادرات إيمانا

تكرس مفهوم العمل الخيري و اإلنساني و هو توجه راسخ و 
نظرة حكيمة في مجال مد التواصل اإلنساني مع كل الفئات و 
الشرائح بمختلف مستوياتهم و على مختلف المناطق و الصعد، 
و بلدية دبي كانت و ما زالت سباقة في هذا المجال، و أطلقت 

 لهذه التوجيهات 
ً
العديد من المبادرات في هذا الجانب تطبيقا

الحكيمة.

سعاد املهندس/ داوود الهاجري

املدير العام

إلتزام  يتضح  األجور.  حماية  نظام  إنشاء  و  الدولية،  العمل 
اإلدارة العليا في البلدية باإلستدامة و المسؤولية المجتمعية 
من خالل اعتمادها لسياسة و دليل المسؤولية المجتمعية 
و إطار اإلستدامة، و التوجيه بنشره و دعم تطبيقه على كافة 
المستويات، و كذلك من خالل متابعة نتائج التدقيق الداخلي 
و الخارجي عليه، و عقد اجتماعات المراجعة اإلدارية الدورية 
يوجد  المجتمعية.  المسؤولية  و  االستدامة  منظومة  على 
لدى البلدية آلية أداء اإلستدامة للمديرين التنفيذيين و كبار 
الموظفين من خالل مؤشرات محددة ضمن بند الحوافز و 

التعويضات.

توفر  التي  المجتمعية  المبادرات  خطة  البلدية  وضعت 
مجموعة من المبادرات المستدامة منها :مبادرة بنك اإلمارات 
مركبات،... بال  إمارات  مبادرة  العالم،  نظفوا  مبادرة  للطعام، 

إلخ. تطبق البلدية إطار لالستدامة يتضمن 180 مؤشرا إلدارة 
األداء في مجاالت اإلستدامة و المسؤولية المجتمعية موزعة 
كالتالي:  تطبيقيا  برنامجا   17 و  رئيسية  محاور  أربعة  على 
موظفينا - محركنا للنجاح، عملية االبتكار، تطوير المجتمع، 
مدن مستدامة. تخصص البلدية موارد بشرية و مالية لدعم 
تطبيق و تنفيذ مبادرات االستدامة و المسؤولية المجتمعية 
المعتمدة، حيث تم تحديد إدارة التسويق المؤسسي كوحدة 
تنظيمية مسؤولة عن إدارة منظومة العمل المجتمعي، و 
بلغ حجم اإلنفاق على مبادرات المسؤولية المجتمعية في 
سنة 2019 أكثر من ثالثة مليون درهم إماراتي. تطبق البلدية 
معايير دولية في إعداد التقارير مثل مواصفة األيزو 26000 
معايير  مع  و  معها  المطابقة  شهادة  على  حصلت  التي  و 

مبادرة اإلبالغ العالمية.

تقوم البلدية بالتواصل مع مختلف فئات أصحاب المصالح 
المعنيين بشكل دوري إلشراكهم في إعداد و تحديث الخطة 
منهم  الراجعة  التغذية  على  للحصول  و  االستراتيجية 
باستخدام  التواصل  يتم  البلدية.  نتائج  و  أداء  بخصوص 
أو  الفعلية  االجتماعات  و  اللقاءات  مثل  مختلفة  وسائل 
حضور هذه  يتم  الرأي،...إلخ.  استبيانات قياس  و  االفتراضية 
االجتماعات من قبل المدراء و القياديين في البلدية حسب 
أجندات االجتماعات. كما حصلت البلدية على 91% في تقرير 
في  يساهم  الذي  و  االلكتروني   لموقعها  الذكية  الحكومة 
سهولة وصول المعلومات للشرائح المعنية. يتم عقد دورات 
تدريبية منتظمة لتعميق الوعي و تعزيز الريادة لدى أصحاب 
المبادرات  و  البرامج  في  المجتمع  إشراك  يتم  و  المصلحة 
يشمل  هو  و  البيئيين  األكاديميين  برنامج  مثل:  البيئية، 
البيئية  المحاضرات  في  إشراكهم  و  المدارس  طلبة  توعية 

حيث بلغت نسبة المشاركة 2,100 طالب في عام 2020.

بلدية دبي 
دولة االمارات العربية المتحدة
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فئة المؤسسات
الحكومية المتوسطة
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تعمل  و   2008 عام  في  المجتمع  تنمية  هيئة  تأسست 
بشكل حثيث و عبر مسارات متنوعة على تطوير أطر التنمية 
رائد  إجتماعي  قطاع  تكوين  و  دبي  إمارة  في  المجتمعية 
يدفع عجلة التنمية المستدامة. و تعمل الهيئة على تطوير 
الفئات األكثر عرضة للخطر، ككبار  سياسات لحماية حقوق 
السن، ذوي اإلعاقة، أصحاب الهمم، األطفال، بما يضمن لهم 
الحصول على حقوقهم و التمتع بفرص عادلة في الحماية و 

االندماج مع المجتمع.

المسؤولية  الرائدة في تطبيق ممارسات  الجهة  الهيئة  تعد 
إعداد قانون  تم  الحكومي حيث  المستوى  المجتمعية على 
دبي  إمارة  في  المجتمعية  المسؤولية  ممارسات  تنظيم 
للمنشآت الخاصة. و تم إستحداث تدريبات للشركات الخاصة 

في مجال خلق برامج داعمة للخدمات الحكومية.

تتكون من  و   2017-2021 استراتيجيتها لألعوام  الهيئة  طورت 
االستراتيجية  المناظير  على  موزعة  األهداف  من  مجموعة 
العمليات،  المالي،  األداء  المصلحة،  )أصحاب  القياسية 
مع  اإلستراتيجيات  موائمة  تمت  المؤسسية(.و  الممكنات 
المستدامة  التنمية  أهداف  و   2021 اإلستراتيجية  دبي  خطة 
لألمم المتحدة. تتبنى الهيئة منهج متكامل يأخذ في إعتباره 
الناتجة عن قرارات  البيئية  و  اإلجتماعية  و  اإلقتصادية  اآلثار 

الفائز األول
فئة المؤسسات الحكومية 

المتوسطة

منذ أن تأسست هيئة تنمية المجتمع في 
العام2008 ، عملت بشكل حثيث و عبر مسارات 
متنوعة على تطوير أطر التنمية المجتمعية في 

إمارة دبي، و على تحقيق مخرجات القطاع االجتماعي التي 
تسعى لها األجندة الوطنية.و مع كل إنجاز نحققه، تزداد آمالنا 

و تتسع تطلعاتنا بالوصول إلى نموذج مجتمعي ريادي، يتيح 
ألفراده أفضل مستويات الرخاء المجتمعي و يسخر لهم كل 

مقومات التطور و الحضارة.

سعادة/ أحمد عبد الكريم جلفار

املدير العام

في  الهيئة  تسعى  المعنية.  األطراف  و  الهيئة  أنشطة  و 
استشراف خدماتها في مجال إدارة المسؤولية المجتمعية 
و البحث عن التطوير المستمر و من نتائج قياس األثر على 
مؤشرات  بعدة  المعنية  النتائج  في  إرتفاع  تبين  المجتمع؛ 
منها : عدد الساعات التطوعية في السنة إلمارة دبي خالل عام 

2018 هو 127,959 ساعة و في عام 2020 هو 289,504 ساعة.

إسعاد  "نسبة  في   %95 معدل  على  الهيئة  حصول  و 
المتعاملين على مستوى القطاع االجتماعي". تمتلك الهيئة 
قياس  مؤشر  مثل  أهدافها  تحقيق  لضمان  مؤشرات  عدة 
األداء البيئي كنسبة المباني التي تستخدم مكيفات صديقة 
الموظفين  كعدد  المجتمعي  األداء  قياس  مؤشر  و  للبيئة 

الذين شاركو بأعمال تطوعية خالل آخر ثالث سنوات. 

مستوى  على  المجتمعية  المسؤولية  سياسة  إعداد  تم 
الهيئة للتأكد من إلتزام الموظفين بإدارة رشيدة  لممارسات 
سيادة  بإحترام  الهيئة  تلتزم  و   المجتمعية.  المسؤولية 
القانون  و معايير الشفافية و النزاهه و اإلفصاح طبقا لهيكل 
و  الفساد  مخاطر  بتحديد  تلتزم  كما  المعتمد.  الحوكمة 
تطبيق السياسات التي تكافح فساد الرشوة و اإلبتزاز؛ كمؤشر 
نسبة الشكاوي التي تم حلها. تم توقيع عدد من اإلتفاقيات 
العالمية و المحلية مع أصحاب المصلحة لدعم اإلستدامة 
و  المنتجة  األسر  مشاريع  لدعم  أكشاك  مع  اتفاقية  مثل: 

اتفاقية مع منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

و  الصحة  بمفهوم  تعنى  تدريبية  ورش  بعقد  الهيئة  تقوم 
السالمة و ترشيد النفقات و ممارسات العمل و المخاطر و 
إستمرارية األعمال، و لقد حصلت على ايزو إستمرارية االعمال 
تقييمات دورية  بإجراء  الهيئة  يقوم فريق عمل   .22301:2012
لمؤشرات و مبادرات اإلستدامة بناء على المخرجات الواردة و 

تكريم الموظفين بشكل "معنوي/ مادي".

سعادة  استبيان  عن  ناتجة  داخلية  مبادرات  الهيئة  تنشيء 
الموظفين )سوالف مع سعادة المدير العام( . كما توفر اإلرشاد 
حول طرق  العملية  خبراتهم  مراحل  جميع  للموظفين في 
تنمية مهاراتهم. وضعت الهيئة منهجية اإلبتكار المؤسسي 
و  العالمية  الممارسات  ألفضل  معايير  وضع  خالل  من 
مستوى  على  االبتكار  إستدامة  و  بتعزيز  تعنى  داخلية  فرق 
العصف  و جلسات  العمل  الموظفين من خالل عقد ورش 
أفضل  على  تعتمد  التقارير فإنها  إلعداد  بالنسبة  و  الذهني. 
المعايير الدولية حسب مواصفات االيزو و معايير منظومة 

الجيل الرابع للتميز الحكومي.

هيئة تنمية المجتمع
دولة االمارات العربية المتحدة
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اإلستدامة هي جزء رئيسي من رؤية و رسالة وزاة اإلقتصاد و 
تطبيقها في  على  تعمل  التي  المؤسسية  القيم  أحدى  هي 
جميع مجاالت عملها سواء اإلستدامة اإلقتصادية من خالل 
االمارات  رؤية  لتحقيق  األمد  طويل  االستراتيجي  التخطيط 
2071، و تحقيق اإلستدامة المالية من خالل التخطيط المالي 
الفعال و وضع مؤشرات أداء تقيس فعالية تحقيق اإلستدامة 
المالية، باإلضافة إلى تطبيق اإلستدامة في إدارة الموارد مثل 
استخدام السيارات الهجينة في اسطول سيارات الوزارة ، شراء 

المواد الصديقة للبيئة...إلخ.

إجراءات   بعدة  تمر   باإلستدامة  المتعلقة  التقييم  عمليات 
على سبيل المثال:

التهديدات 	  و  الفرص  و  الضعف  و  القوة  نقاط  تحليل 
للخطة  السنوية  المراجعة  عمليات  اثناء   )SOWT(
االستراتيجية  و تحليل العوامل البيئية و االقتصادية و 

.)PESTEL( السياسية و االجتماعية
و 	  المحاسبة  معايير  وفق  التقييم  و  التدقيق  عمليات 

نتج  المالي  بالتخطيط  المتعلقة  المالية  وزارة  معايير 
عنها تحقيق وفر مالي حوالي مليون درهم إماراتي عام 
2020 ، باإلضافة إلى تحقيق أرباح نتيجة التحول الذكي 

بنسبة %100.

تركز الوزراة على خطط الخمسين من خالل فرق عمل تقوم 
الممكن  العالمية  اإلتجاهات  المستقبلية و  الفرص  بتحديد 

الفائز الثاني
فئة المؤسسات الحكومية 

المتوسطة

سعادة/ عبد الله بن أحمد آل صالح                                     

وكيل وزارة االقتصاد

اإلستفادة منها في عمل الوزارة، و كذلك خطة تدريب معتمدة 
حيث يتم تدريب الموظفين على: إدارة المخاطر و األزمات و 
الصحة و السالمة المھنیة و الحوكمة و اإلمتثال باإلضافة 
إلى ورش التوعية المختلفة. الوزارة كانت سباقة في الموائمة 
في  جلياً  ذلك  يظهر  حيث  المستدامة  التنمية  أهداف  مع 
و نمو  الالئق  العمل  و هو   8 رقم  الهدف  الوزارة في  إنجازات 
االقتصاد و الهدف رقم 9 و هو الصناعة و اإلبتكار و الهياكل 
األساسية. و تعد الوزارة من أولى الجهات االتحادية الحاصلة 
الحوكمة  ممارسة  بقواعد  الخاصة  الدولية  المواصفة  على 

 .BS  13500:2013 الفعالة للمؤسسات

للوزراة مبادرات عالمية  بخصوص إشراك أصحاب المصلحة 
أهمها:  التشريعات من  و  القوانين  و  السياسات  تطوير  في 
ملتقى االستثمار السنوي و في آخر دورة  تم إطالق النسخة 
الرقمية األولى من الملتقى بحضور 25 ألف مشارك من 176 
دولة. كما تعقد الملتقيات سواء بشكل مباشر أو  منصات 
مباشر  لقاء  مثل:  المصلحة  أصحاب  إلشراك  إفتراضية 
المشاريع  و  األعمال  لريادة  الدولة  لوزير  إنستغرام  على 
تساهم في  التي  األفكار  إلستقطاب  المتوسطة  و  الصغيرة 
تعي  القادمة.  عاما  للخمسين  السياحة  مستقبل  تصميم 
واضحة  إستراتيجية  إنشاء  ضرورة  و  اإلبتكار  أهمية  الوزارة 
لتعزيز ثقافة اإلبتكار بين موظفيها باإلضافة إلى الريادة في 
العالمية،  التنافسية  لتحقيق  و  تميزها  و  الخدمات  تقديم 
 ISO - االبتكار  الدولية إلدارة  المواصفة  تطبيق  بتبني  قامت 

. 56002:2019

الدائري  اإلقتصاد  إعتماد سياسة  تم  الشركاء  بالتنسيق مع 
إستهالك  و  مستدام  نقل  و  نظيف  إنتاج  إلى  تهدف  التي 
و  البيئة  على  يحافظ  بما  للنفايات  فعالة  إدارة  و  مستدام 
إتحادي  تشكيل مجلس  تم  و  جديدة  إقتصادية  يولد فرص 
وقعت  كما  االستراتيجية.  هذه  لتنفيذ  الدائري  لإلقتصاد 
العالمي  اإلقتصاد  منتدى  مع  بالتعاون  اإلمارات  حكومة 
للشرق األوسط و شمال أفريقيا على مبادرة "تسريع االقتصاد 

الدائري 360 " لتكون أولى الدول الداعمة للمبادرة.

كما ساهمت الوزارة في دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية 
من خالل إنشاء قانون التعاونيات االتحادي رقم 13 حيث تم 
المتابعة و التنسيق مع الجمعيات التعاونية في توفير ما 
مبادرات  تنفيذ  تم   ،2019 عام  خالل  درهم  مليون   50 يقارب 
تخدم المجتمع و تعزز من جودة حياة األفراد  كمبادرة دعم 
أصحاب العوائل المتعففة و كذلك مبادرة سقيا األمل التي 
الله،  راشد حفظه  بن  الشيخ محمد  السمو  أطلقها صاحب 
رئيس مجلس  المتحدة  العربية  اإلمارات  رئيس دولة  نائب 

الوزراء، حاكم إمارة دبي.

وزارة اإلقتصاد 
دولة االمارات العربية المتحدة

منذ تأسيس اتحاد اإلمارات على يد الوالد 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، سعت قيادة الدولة إلى ترسيخ فكرة رد 
الجميل للمجتمع في النسيج االجتماعي، وتهدف إلى غرس 
السلوك االجتماعي المسؤول. اليوم، ينعكس هذا السلوك 

بوضوح في تكامل جهود الحكومة مع مبادرات القطاع الخاص 
لدعم أهداف التنمية، و يعتبر صندوق المسؤولية االجتماعية 

للشركات اإلماراتية أحد تلك المبادرات التي لديها رؤية طموحة 
لتعزيز ريادة الدولة العالمية في مجال المسؤولية االجتماعية 

للشركات من خالل بناء إطار متكامل إلدارة و تعزيز المساهمات 
ا 

ً
و المبادرات االجتماعية للشركات. و أيض

لتكون بمثابة نموذج ألفضل الممارسات على 
المستويين اإلقليمي و العالمي.
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فئة األعمال التجارية 
الكبيرة 
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الفائز األول
فئة األعمال التجارية

الكبيرة

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( هي من بين 
أفضل الشركات التي تمارس مفاهيم المسؤولية االجتماعية 
عام  منذ  أفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  في  للمؤسسات 
و  األعمال  مجاالت  في  الريادة  من  حافل  سجل  مع   .1979
االستدامة، تعد جيبك واحدة من الشركات القوية في المنطقة 
و لديها العديد من اإلنجازات الرائدة في رصيدها. رسالتها هي 
"أن تكون الخيار  األول بين شركات البتروكيماويات و األسمدة 
على المستوى العالمي، و تُعرف بتميزها".  قامت جيبك بدمج 

االستدامة كركيزة عمل إستراتيجية.
االحترام  و  النزاهة  و  بالتميز  المتمثلة  المؤسسية  و قيمها 
و الشفافية و السالمة و االحتراف و المسؤولية االجتماعية 
غايات  و  أهداف  تلهم  كلها  و  الجماعي  العمل  و  اإلبداع  و 
مشتركة. تتوافق استراتيجية جيبك مع رؤية مملكة البحرين 
االقتصادية 2030 و المبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم 
لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف  إلى  باإلضافة  المتحدة، 
المتحدة. كانت شركة جيبك أول مؤسسة من المنطقة توقع 
على مبادئ تمكين المرأة و مبادئ األعمال التجارية لألغذية 
المتحدة. كما انضمت  العالمي لألمم  الميثاق  الزراعة في  و 
إلى مجتمع مبادرة اإلبالغ العالمية. حددت الشركة أنشطتها 
وفًقا لألهداف الـ17 لألمم المتحدة للتنمية المستدامة. شغل 
رئيس جيبك مناصب عليا في جمعية التمويل األمريكية و 

الدكتور/ عبد الرحمن جواهري

الرئيس

الحكومي  االستشاري  الفريق  و مع  مستشار مالي مستقل 
للتقرير   )HLG( المصلحة  أصحاب  و  المستوى  رفيع  الدولي 
السادس لتوقعات البيئة العالمية. جيبك هي عضو مؤسس 
في االتحاد الخليجي للبتروكيماويات و الكيماويات )جيبكا( و 
رائدة في برنامج الرعاية المسؤولة. موظفو جيبك هم أعضاء 
و  البحث  البالستيك،  الدولية،  التجارة  لألسمدة،  جيبكا  في 
هناك  التوريد.  سلسلة  لجان  و  المسؤولة  الرعاية  االبتكار، 
أيضاً شراكات مع مجلس األمن القومي األمريكي و الجمعية 
الملكية للوقاية من الحوادث و مجلس االمتحانات الوطني 
على  جيبك  تركز  )نيبوش(.  المهنية  الصحة  و  السالمة  في 
تنمية رأس المال البشري، تمكين الشباب، النهوض بالمرأة، 

االبتكار، أهداف التنمية المستدامة. 
طورت جيبك مؤشرات األداء الرئيسية و األهداف طويلة المدى 
مع مسؤوليات واضحة تتم مراجعتها بشكل دوري و معايرتها 
الضرورة.  حسب  جديدة،  أهداف  تطوير  كذلك  و  تنقيحها  و 
ألكاسيد  للغاية  منخفضة  مواقد  بتركيب  جيبك  قامت 
النيتروجين في الغاليات مما أدى إلى تقليل انبعاثات أكاسيد 
الهواء  جودة  وحدة  إنشاء  تم  كما   .%50 بنسبة  النيتروجين 
المعايير  تشمل  المحيط.  الهواء  جودة  لمراقبة  المتنقلة 
البيئية المستخدمة معايير األداء المحلية، مؤسسة التمويل 
و  المستقلين،  الماليين  المستشارين  أداء  قياس  الدولية، 
مقاييس أداء جيبكا. واجهت جيبك تحديات هائلة خالل عام 
2020 و النصف األول من عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. 
العاملة  القوى  سالمة  ضمنت  السريعة  االستجابات  لكن 
جيبك  أدرجت  العمل.  استمرارية  و مكنت من  المقاولين  و 
ملف  في  الجديدة  المخاطر  كأحد  التاجي  الفيروس  جائحة 
للمخاطر  متعمق  بتحليل  قامت  و  المؤسسة  مخاطر 

.)Bow Tie( باستخدام منهجية بو تاي
و  االجتماعية  و  البيئية  الحوكمة  مخاطر  مع  التعامل  تم 
المؤسسية الخاصة بكوفيد-19 فيما يتعلق بالحفاظ على قوة 
العمل آمنة و متاحة من خالل تنفيذ جدول مستجد لنظام 
الدوريات للموظفين.  كانت جيبك أول شركة في البحرين تصل 
إلى معدل تطعيم 100% تقريباً لموظفيها و فرضت لقاحات 
كوفيد-19 لمقاوليها أيضاً. و عملت خالل هذه الفترة بكفاءة و 
بأعلى معايير السالمة مع 34 مليون ساعة عمل دون وقوع 
حادث يسبب إضاعة الوقت )10,000 يوم من العمل اآلمن(. و 
سجلت أقل استهالك ممكن للطاقة و خفض بصمة الكربون 
من خالل عمليات فعالة و احتجاز الكربون  و  ساهمت في 
تقليل 1.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون منذ عام 
2009. و حققت جيبك صفر نفايات خطرة الى مكب النفايات 
المنصات  عبر  االجتماعية  البرامج  استمرت   .2020 عام  في 
 2030 االفتراضية. تهدف الخطة اإلستراتيجية لشركة جيبك 
و  النمو  تأمين  و  الطاقة  لتحسين  جديدة  تقنيات  تبني  إلى 

التوسع في المشاريع.

شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات )جيبك(

مملكة البحرين

 تتشرف شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
بالمشاركة في الدورة الرابعة عشر من الجائزة 

العربّية للمسؤولية االجتماعّية للمؤسسات.
إن استمرار مشاركة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في 
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على الرغم 
من تفشي جائحة فيروس كورونا، لهو في واقع األمر تأكيد 

واضح على التزامنا بالتحسين المستمر ألداء الشركة على مدى 
 على جميع 

ً
 كبيرا

ً
السنوات الـ 41 الماضية. تولي الشركة تركيزا

مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات، مع إيالء اهتمام 
خاص بتنمية العنصر البشري، و تمكين الشباب و دعم تقّدم 

المرأة إلى جانب تشجيع اإلبداع و االبتكار و كذلك تنفيذ أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة و ذلك في إطار أنظمة 

الشركة و ممارساتها. أتمنى الحظ و التوفيق 
لجميع المتسابقين.
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الفائز الثاني
فئة األعمال التجارية

الكبيرة

تريستار هي شركة لوجستية للطاقة تخدم صناعة النفط و 
الغاز التي تم إنشاؤها في عام 1996 و لها حضور عالمي في 
و  آسيا  و  أفريقيا  و  األوسط  الشرق  أنحاء  21 دولة في جميع 

المحيط الهادئ و األمريكيتين.

صنعت تريستار اسماً لنفسها في مجال الخدمات اللوجستية 
و أيضاً في مجال االستدامة حيث دفعت ممارسات االستدامة 
في عملياتها الخاصة لسنوات عديدة و تجاوزتها مع الشركاء 
محرك  من  انطلق  ما  إن  اآلخرين.  المصلحة  أصحاب  و 
السالمة على الطرق اكتسب قوة دفع على مر السنين و تقف 
المجموعة اليوم شامخة كمثال رائد على االستدامة المنظمة 

و االستراتيجية للمؤسسات.

تصنف تريستار نفسها على أنها "عمل من أجل الغرض"، و 
االستدامة.  مبادئ  قيمها  و  رسالتها  و  الشركة  رؤية  تعكس 
و  رسالتنا  و  رؤيتنا  أن  نضمن  "نحن  الشركة  رئيس  ويصرح 
أن  و  بأن نكون شركة مسؤولة  التزامنا  تتماشى مع  قيمنا  
نضع األعمال التجارية للغرض على نفس القدر من األولوية 

باعتبارها شركة من أجل الربح". 

كانت تريستار من أوائل الشركات في منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي التي انضمت إلى الميثاق العالمي لألمم 

إطــار  لدمــج  جهودنــا  اســتمرار  و  بمتابعــة  قمنــا 
العمــل البيئــي و االجتماعــي و الحكوميــة داخــل 
مجموعــة ترايســتار خــالل عــام 2020 عندمــا حققنا 
ــا بنســبة 29% فــي كثافــة اســتخدام الميــاه مقارنــة 

ً
بنجــاح انخفاض

بخــط األســاس مــع اعتمــاد المبانــي الخضــراء و مصــادر الطاقــة 
البديلــة. سنســتمر فــي دعــم مهمــة العمليــة كشــركة للغــرض، 
الجميــل لجميــع أصحــاب  نــرد  أننــا نحمــي و نقــدر و  ممــا يؤكــد 
المصلحــة بينمــا نعمــل و نوســع أعمالنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم.

يوجني ماين

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المتحدة في عام 2011 و ال تزال ملتزمة بالمبادئ العشرة. كما 
تستخدم أهداف التنمية المستدامة و معايير مبادرة اإلبالغ 
توجه  التقارير.  إعداد  و  الستراتيجيتها  لإلسترشاد  العالمية 
الخطة اإلستراتيجية الرسمية للحوكمة البيئية و االجتماعية 

و المؤسسية )2025-2020( اإلجراءات المتعلقة بااللتزامات. 

حوكمة  و  االجتماعية  و  البيئية  اإلدارة  سياسة  تستند 
دعم  التالية:  المبادئ  إلى  تريستار  في  المتكاملة  الشركات 
البصمة  تقليل  التشغيل،  مجاالت  في  المجتمع  تنمية 
العمل  و  االستدامة  في  المصلحة  أصحاب  إشراك  البيئية، 
بإطار عمل قوي من األخالق و السالمة و المسؤولية. تقوم 
اللجان البيئية و االجتماعية و اإلدارية التي تقدم تقاريرها إلى 
الرئيس التنفيذي للمجموعة، بتوجيه المشاريع بما في ذلك 
وضع  و  االستدامة  و  االجتماعية  المسؤولية  مشاريع  تنفيذ 

الميزانيات و الخطط السنوية.

تحكي إنجازات تريستار في عام 2020 قصة المرونة و االلتزام. 
تسليم  ضمان  و  انقطاع  دون  العمل  من  تمكنت  حيث 
في  السالمة  و  )الصحة  الموظفين  رفاهية  و  المنتجات 
مكان العمل و اإلقامة و الصحة العقلية و عدم التسريح و 
التحديثات  مشاركة  و  لألجور(  إلزامي  تخفيض  وجود  عدم 
المستمرة مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدول الـ21 

التي تعمل فيها. 

للركيزة  الصحي  الجانب  على   2020 عام  ركزت مبادراتها في 
اإلدارة  و  المجتمع  و  البيئة  الثالثية  القاعدة  في  االجتماعية 
الرشيدة مع اتخاذ تدابير إضافية في أماكن إقامة الموظفين 
الوباء.  أثناء فترة  و العمليات و المكاتب لحماية الموظفين 
و  بمراقبة  ترايستار  قامت  البحارة،  جمعية  مع  بالشراكة 
أيام  طوال  الساعة  مدار  على  يعمل  ساخن  خط  تشغيل 
قيود  بسبب  السبل  بهم  تقطعت  الذين  للطاقم  األسبوع 
التنقل و أسرهم، مع اتخاذ اإلجراءات و الدعم المقدم لجميع 
البحارة الذين يواجهون مشاكل في الصحة العقلية كما هو 

مطلوب.

من  عدد  مع  األمد  طويلة  شراكات  تريستار  مجموعة  لدى 
المنظمات الحكومية المحلية و شبه الحكومية و الخاصة 
مشاركة  إن  االستدامة.  لتعزيز  سعيهم  في  االجتماعية  و 
في  إدارة  مجلس  كعضو  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
الميثاق العالمي لألمم المتحدة - فرع دولة اإلمارات العربية 

المتحدة منذ عام 2019 يدعم التزام القيادة العليا.

مجموعة تريستار
دولة االمارات العربية المتحدة
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الفائز الثالث
فئة األعمال التجارية

الكبيرة

مهنية  خدمات  شركة  هي  األوسط  الشرق  أكسنتشر 
عالمية تقدم خدمات إستراتيجية و إستشارات في مجاالت 
التكنولوجيا و األعمال و اإلدارة و التسويق الرقمي و التحليالت 
األوسط  الشرق  أكسنتشر  رؤية  تتمثل  التنقل.  خدمات  و 
إلى  استناداً  البشري"  اإلبداع  و  التكنولوجيا  بوعد  "الوفاء  في 
يجعلها  الجديدة، مما  الرقمنة  االستدامة هي  بأن  اعتقادها 
األوسط،  للشرق  بالنسبة  الشركة.  و مسؤولية  عمل  فرصة 
التغيير لخلق قيمة  تبني قوة  تتمثل مهمة أكسنتشر في 
360 درجة لعمالئها و األفراد  و المجتمعات. طورت أكسنتشر 
مجموعة من الخدمات لمساعدة عمالئها على مواجهة أكبر 
تحديات االستدامة لديهم. و تتراوح هذه الخدمات من تحوالت 
الصناعات إلى الصفرية و التقنيات المستدامة إلى سالسل 
القيمة المسؤولة و االقتصاد الدائري مع القياس المستدام 

و تجارب المستهلك.

عدة  في  عضوة  هي  األوسط  الشرق  أكسنتشر  شركة 
األعمال  مجلس  منها  الوطنية  الساحة  على  مؤسسات 
و  بأبوظبي  األمريكية  التجارة  غرفة  و  اإلماراتي   - األمريكي 
اإليطالي. كما  األعمال  و مجلس  الفرنسي  األعمال  مجلس 
العالمي  للميثاق  المحلية  الشبكة  في  نشطة  عضوة  أنها 
لألمم المتحدة في دولة اإلمارات. وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج 
تسريع تنفيذ طموح أهداف التنمية المستدامة لــ 30 شركة 
إماراتية. و انضمت إلى فرع الميثاق العالمي لألمم المتحدة 
الذي تم إنشاؤه حديثًا في المملكة العربية السعودية. قامت 
لفهم  الموظفين  لجميع  تعليمي  برنامج  ببناء  أكسنتشر 

ا من نهجنا لتبني استراتيجية العمليات 
ً

انطالق
ا على التكنولوجيا التي تحدث 

ً
المستدامة و ارتكاز

تغييرات في جميع المجاالت حول العالم، تلتزم 
أكسنتشر الشرق األوسط بأن تقود رحلة التحول إلى ثقافة 
التجارة المسؤولة، باإلضافة إلى العمل يًدا بيد مع الشركات 

اإلقليمية و الحكومات و المجتمع لنعيد تشكيل و بناء اقتصادنا 
المحلي و تحويله إلى اقتصاد يعمل لصالح الجميع، في الوقت 

الحالي و للسنوات القادمة.

ألكسيس ليكانويت

 املدير العام اإلقليمي

جميع  من  المطلوب  حيث  أعمق،  مستوى  على  االستدامة 
قادة األعمال أن يكون لديهم المعرفة و القدرة على تحليل 
المخاطر و التحديات و الضغوط و تحويلها إلى فرص خدمة. 
تركز وحدات التدريب في هذا البرنامج التعليمي على المناخ 
أكسنتشر مهاراتها  الدائري. تستخدم  االقتصاد  و  الكربون  و 
التي  المتنوعة  المواهب  تطوير  في  للمساهمة  خبراتها  و 
بذلك  تقوم  هي  و  المستقبل.  في  العاملة  القوى  ستكون 
من خالل دعم المؤسسات مثل المفوضية السامية لألمم 
اإلمارات و دبي  إنجاز  الالجئين و مؤسسة  المتحدة لشؤون 
األمم  أهداف  بعض  أكسنتشر  اختارت  غيرها.  و  للعطاء 
استراتيجيات  لها  وضعت  و  المستدامة  للتنمية  المتحدة 

محددة لتحقيق تأثير قوي على االستدامة.

جميع  على  الجنسين  بين  متوازنة  عاملة  قوة   :5 الهدف 
المستويات و استخدام التكنولوجيا لتعزيز تمكين المرأة.

لجميع  المعيشة  أجور  من  األدنى  الحد  دفع  يتم   :8 الهدف 
في  االستثمار  و  المستمر  التدريب  و  أكسنتشر  موظفي 

إمكانية الوصول.
الهدف 9: االستثمار بكثافة لالبتكار من أجل مستقبل أفضل، 
الفضاء  إلى  واضح  بشكل  التحول  و  االستدامة  أجل  من 

األخضر.
الهدف 10: إجراءات محددة لمكافحة العنصرية و تركيز قوي 

على زيادة تنوع الموردين.
من  الكهرباء  من   %100 إلى  بالوصول  االلتزام   :12 الهدف 
مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2023، و االنتقال إلى صفر 
نفايات بحلول عام 2025، و القضاء على المواد البالستيكية 

أحادية االستخدام في جميع مكاتبها.
الهدف 13: تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2025، 
و إلزام 90% من مورديها الرئيسيين بالكشف عن أهدافهم و 

إجراءاتهم البيئية.
الهدف 16: يجب على جميع الموظفين إكمال جميع التدريبات 
المطلوبة حول أخالقيات العمل و االمتثال المطلوب ليكونوا 

مؤهلين للحصول على مكافآت نهاية العام.
الشرق  في  البيئية  النظم  عبر  المكثف  التعاون   :17 الهدف 

األوسط لحشد العمل.

نتيجة لوضع مثل هذه األهداف الطموحة، سجلت أكسنتشر 
في عام 2020 بعض النتائج القوية حيث شكلت النساء %35 
من القوى العاملة و 49% من الموظفين الجدد في الشركة. 
في عام 2020 ايضا، تفادت الشركة ارسال أكثر من 99% من 
إجمالي  انخفض  كما  النفايات.  لمكب  اإللكترونية  النفايات 
بنسبة   2020 لعام  عنها  المبلغ  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
في  العديدة  االستدامة  إنجازات  بعض  هذه   .%30 عن  تزيد 

أكسنتشر.

شركة أكسنتشر الشرق 
األوسط        

دولة االمارات العربية المتحدة
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تقدير خاص
فئة األعمال التجارية

الكبيرة

شركة نفط البحرين )بابكو( هي شركة نفط وطنية متكاملة في 
مملكة البحرين تأسست في عام 1929. كان تأسيسها بمثابة 
بداية تحول جذري ذو تأثير محسوس عبر المنطقة. من بلد 
معروف بتجارة اللؤلؤ، أصبحت البحرين رائدة في قطاع النفط 

و الغاز و قادت التغيير نحو االقتصاد الصناعي.    

تعد االستدامة جزءاً ال يتجزأ من سياسة تشغيل بابكو كما هو 
مذكور في بيانات الهدف و الرؤية و الرسالة. و تؤمن الشركة 
الربح  على  فقط  يعتمد  ال  الشركة  نجاح  بأن  راسخاً  إيماناً 
و مستدامة.  بطريقة مسؤولة  يدار  ان  يجب  لكنه  و  المادي 
لذلك، سعت بابكو بقوة لتحقيق التنمية المستدامة كوسيلة 

للمضي قدماً نحو النجاح و التميز على المدى الطويل.

التطوير  عمليات  حول  لبابكو  االستراتيجي  التوجه  يتركز 
المطلوبة لتشغيل منشأة  التجارية  العمليات  التنظيمي و 
المستقبل  في  الفنية  الناحية  من  تنافسية  أكثر  و  أكبر 
بشكل آمن و مثالي. تركز إستراتيجيتهم على تحقيق األهداف 
المحددة في فئات االستدامة و االستقرار المالي و األفراد حيث 
يتم تتبع التقدم و تقييمه باستمرار من خالل مؤشرات األداء 
في  أساسية  البيئية  اإلدارة  األقسام.  و  للشركات  الرئيسية 

االستدامة ركن جوهري و جزء ال يتجزأ من 
سياسة التشغيل في شركة نفط البحرين )بابكو(، 

كما هو موضح و منصوص عليه في رسالة 
الشركة و أهدافها و رؤيتها. و في هذا اإلطار، تسعى بابكو 

جاهدة لترسيخ التزامها الجاد باإلدارة و التشغيل المستدام عبر 
كوادرها البشرية الواعدة و الماهرة بغية تعزيز النسيج البيئي و 

االجتماعي و االقتصادي لمملكة البحرين. و خالل هذه األوقات 
غير المسبوقة، فإننا نتخذ كافة التدابير و االحتياطات الالزمة 

لضمان استمرارية األعمال، و صون و حماية موظفينا، و إدارة 
عملياتنا التشغيلية بأمان و استدامة.

الدكتور/ داوود نصيف

رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي

النطاق  بابكو، حيث تم االلتزام بإستثمارات واسعة  عمليات 
للتخفيف من التأثير على جودة الهواء و الماء و األرض. قام 
برنامج فصل النفايات و إعادة تدويرها بتعويض ما يقرب من 
200 مليون طن مكافئ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
منذ عام 2017. يعد برنامج تحديث مصفاة بابكو )BMP(  أكثر 
مشاريع الشركة طموًحا حتى اآلن، و قد تم تصميمه و إدارته 
وفًقا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية و هو مدعوم بخطة 
و  الشفافية  لضمان  المصلحة  أصحاب  إلشراك  شاملة 

المساءلة.

جميع  إلى  الوصول  لضمان  العمال  رعاية  تشكيل فريق  تم 
حقوق  احترام  ضمان  الصحية،  العمل  بيئة  متطلبات 
 / الدولية  التمويل  تجاوز معايير مؤسسة  أو  تلبية  العمال؛ 
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار و التنمية. ال تهدف الشركة  إلى 
تحسين المنتج فحسب، بل تهدف أيًضا إلى كفاءة الطاقة و 
و  ربحاً  المصافي  أكثر  واحدة من  يجعلها  البيئي، مما  األداء 
كفاءة في استخدام الطاقة المتوافقة مع البيئة. من المتوقع 
الطاقة  المصفاة كفاءة  الطاقة في  أن يحسن مؤشر كفاءة 
أيضاً  و  النيتروجين  أكسيد  انبعاثات  يقلل  و   %28 بنسبة 
و  النصف  إلى  الكبريت  أكسيد  انبعاثات  فعال  بشكل  يقلل 
مياه الصرف الصحي المعالج التي يتم تصريفها في البحر. 
طورت شركة بابكو أنظمة إدارة قوية لحماية صحة و سالمة 
خطوات  الشركة  اتخذت  معها.  المتعاقدين  و  موظفيها 
برنامج  مثل  المستمر،  الوباء  من  موظفيها  صحة  لحماية 
السريع  االختبار  و  الشركة  الموظفين على مستوى  تطعيم 
المجاني، و سياسة العمل من المنزل، مع ضمان استمرارية 

العمل أيًضا.

خالل  من  االجتماعية  بمسؤوليتها  بابكو  اعتراف  يتجلى 
الموجهة  االجتماعية  و  البيئية  المبادرات  من  مجموعة 
المبادرات  من  العديد  ساعدت  كما  المجتمع.  لتحسين 
الهادفة إلى تعزيز البيئة الطبيعية و التنوع البيولوجي، مثل 
مشاتل المنغروف و خطط الزراعة في خطوة واضحة إلدارة 
بصمتها البيئية. كانت المبادرات القائمة على التعليم مثل 
بمسؤولياتها  للوفاء  أخرى  وسيلة  الغاز،  و  النفط  أكاديمية 
تجاه المجتمع البحريني و ال سيما إلعداد الشباب في البالد 
المدرسة  جائزة  بابكو  تنظم  الصناعة.  قطاع  في  للوظائف 
الخليج  جامعة  و  البحرين  جامعة  مع  تتعاون  و  الخضراء 
العربي في مجال البحث و التطوير، على سبيل المثال، في 

مجال الطاقة الشمسية و المعالجة الحيوية.

شركة نفط البحرين 
مملكة البحرين
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تقدير خاص
فئة األعمال التجارية

الكبيرة

العربية  المملكة  في  السعودية  االتصاالت  شركة  تأسست 
خدمات  تقدم  رقمية  شركة  هي  و   ،1998 عام  السعودية 
خدمات  المحمول،  الهاتف  األرضية،  الخطوط  االتصاالت، 
التكنولوجيا  الترفيه،  للمؤسسات،  الرقمية  الحلول  اإلنترنت، 
مستقبل  بناء  في  للمساهمة  الكمبيوتر.  شبكات  المالية، 
الشركة  قامت  كما  السعودية،  العربية  المملكة  في  أفضل 

بمواءمة أعمالها مع أهداف رؤية السعودية 2030.

أساس  توفير  إلى  للشركة  االستدامة  حوكمة  نموذج  يهدف 
متين لتطوير و ترسيخ إستراتيجية و أهداف االستدامة. و يهدف 
االستدامة في  دمج  على  الشركة  تركيز  إلى ضمان  النموذج 
األعمال التجارية من خالل تنفيذ القرارات في مجاالت األعمال 
باالستدامة،  المتعلقة  الفرص  و  المخاطر  الصلة، دمج  ذات 
بما في ذلك المخاطر و الفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية 
و االجتماعية و المؤسسية و المخاطر المرتبطة بالمناخ، في 

عملية صنع القرار.

و  الشركة  لعمليات  فريداً  تحدياً  كوفيد-19  جائحة  شكلت 
موظفيها و عمالئها. لضمان رفاهية أصحاب المصلحة طوال 

فترة الوباء، تضمنت بعض مبادراتها ما يلي:

الفئات 	  لَمنح  مجاناً  إنترنت  شريحة   40,000 توفير 
المنصات  و  اإلنترنت  إلى  الوصول  إمكانية  المحرومة 

التعليمية.
التعليمية، 	  المنصات  إلى  الوصول  حرية  األطفال  منح 

املهندس/ عليان بن محمد الوتيد

الرئيس التنفيذي للمجموعة

لضمان  الوطنية؛  التربية  بوابة  إضافة  إلى  باإلضافة 
الرقمية  القنوات  جميع  خالل  من  التعلم  استمرارية 

المتاحة.
إلغاء رسوم تعليق الخدمة المؤقتة للشركات الصغيرة 	 

االقتصادية  اآلثار  من  التخفيف  أجل  من  المتوسطة  و 
المحتملة.

اتخاذ إجراءات سريعة إستجابة للظروف و التعاون مع 	 
خالل  الصحية من  الحمالت  عدد من  الصحة في  وزارة 
إرسال أكثر من 1.5 مليار رسالة توعوية لجميع العمالء 

بلغات متعددة.
توفير خدمات اإلنترنت و االتصال المجانية للمواطنين 	 

ذلك  و  الصحي،  الحجر  في  الموجودين  المقيمين  و 
لضمان استمرارية عملهم و أنشطة حياتهم اليومية.

مرفقاً 	   129 تغطي  مجانية  عامة  فاي  واي  شبكة  فتح 
دعمهم  من  كجزء  المملكة  أنحاء  جميع  في  صحياً 
المقدم للمرافق الصحية أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 

العالمي.

األساسية  الحاجة  و  باريس  اتفاقية  تدعم  و  الشركة  تدرك 
للحد من اآلثار البيئية من خالل عملياتها و سلسلة التوريد و 
المنتجات و الخدمات. تمتلك الشركة برنامج "بال ورق" حيث 
تحولت إلى العقود الرقمية للعمالء لتقليل الهدر في استخدام 
الورق. تم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي و التي 
مما  استخدامها،  إلعادة  الرمادية  المياه  معالجة  إلى  تهدف 
وفر 35-40% من استخدام المياه. يجري حالياً تطوير أنظمة 
و  الشمسية  الطاقة  توليد  ذلك  في  بما  طرحها  و  الطاقة 
التبريد الموفرة للطاقة. تمتلك الشركة  المتجددة و أنظمة 
أيضاً مراكز بيانات توفر كفاءة في استخدام الطاقة و تقلل 
من التأثير البيئي لألنظمة الحالية. انخفض إجمالي استهالك 
بسبب كفاءة   %11.4 بنسبة   2017 عام  للكهرباء منذ  الشركة 

استخدام الطاقة و برامج و أنظمة التوفير.

به  يحتذى  نموذجاً  تكون  أن  و  قيمة  بخلق  الشركة  تلتزم 
التنمية  في  المساهمة  خالل  من  تعمل  حيث  للمجتمع 
االجتماعية و االقتصادية للمملكة العربية السعودية. تمتلك 
الجهات غير  الثالث و  القطاع  الشركة مبادرة تطوعية تدعم 
الذين يساعدون  المتطوعين  الهادفة للربح من خالل توفير 
الشركة مقعد  أسست  تأثيرهم.  تعظيم  و  بناء قدراتهم  في 
االصطناعي  للذكاء  المعلومات  و  الحاسوب  علوم  كلية  في 
بجامعة الملك سعود لتعزيز االبتكار و الحلول الرقمية في 
المجاالت الحيوية مثل االستدامة و تحليل البيانات و األمن 

السيبراني.

شركة االتصاالت السعودية
المملكة العربية السعودية

تمثل االستدامة أحد الركائز الجوهرية ضمن 
استراتيجيتنا “تجرأ” بأن نكون قدوة في تبني 

أفضل ممارسات األعمال المسؤولة. يأتي ذلك 
 على التزامنا التام بدعم التنمية المستدامة بكافة جوانبها 

ً
تأكيدا

 في دورنا كممكن 
ً
البيئية و االجتماعية و االقتصادية و استمرارا

رقمي رئيسي للمجتمع و الوطن. إن تعظيم القيمة االقتصادية، 
و إحداث تأثير بيئي إيجابي، و دعم التنمية االجتماعية هو جوهر 
نهجنا لالستدامة، يظهر ذلك بوضوح في “إطار stc لالستدامة” 
الذي يشمل مجاالت التركيز التي تمثل العوامل األساسية لنجاح 
أعمالنا و تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة لدينا.
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فئة األعمال التجارية
المتوسطة



الـدورة الـ 14 للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات28

الفائز األول
فئة األعمال التجارية

المتوسطة

مذاق اإلمارات لخدمات التموين )ETCS( هي شركة للتموين 
تأسست  المتحدة.  العربية  اإلمارات  الحفالت مقرها دولة  و 
أنماط  و  المأكوالت  ألنواع  قوائم  تقدم  و   2008 عام  في 
تشمل  المناسبات.  لجميع  خصيصاً  المصممة  الخدمة 
و  المتكاملة  المرافق  إدارة  و  الغسيل  و  التنظيف  خدماته 
تدير الشركة مجمعين حديثين لمطابخ اإلنتاج المركزي في 

مصفح أبوظبي و جبل علي دبي.

تلتزم الشركة بخلق قيمة طويلة األجل و إحداث تأثير إيجابي 
في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا من خالل مبادئ 

االستدامة التي تتماشى مع أربع ركائز:

النمو بكفاءة: التحسين المستمر للجودة و الكفاءة في . 	
الخدمة، خلق قيمة من خالل تنويع الخدمة و االستثمار 
في الموظفين لتعزيز تأثيرهم المباشر و غير المباشر.

و . 	 المصلحة  أصحاب  بسالمة  االهتمام  بأمان:  العمل 
الموظفين  رضا  ضمان  فيه،  يعملون  الذي  المجتمع 
تعزيز  و  العميل  توقعات  تلبية  و  المعنوية  الروح  و 
الرضا، حماية االمتثال لمتطلبات العمالء و المتطلبات 

التنظيمية.
من . 	 الوطنية  التنمية  في  المساهمة  محلياً:  التسليم 

توفير  و  المهارات  تعزيز  و  األعمال  رواد  تشجيع  خالل 
فرص العمل في المجتمع الذي يعملون فيه.

تم تضمين شعار التميز التشغيلي في ثقافة 
شركتنا. يطلب المانترا األفكار و العمل - هل 

يمكن القيام به بشكل أفضل؟ - أكثر اقتصادًيا، 
أكثر كفاءة، أكثر استدامة، و أكثر عناية؟ تضمن حوكمتنا و 

عملياتنا أن يفهم كل أصحاب المصلحة التميز التشغيلي.
مكنتنا عملية الجائزة هذه من دراسة قوتنا و ضعف ممارسات 

االستدامة لدينا و مكنتنا من التركيز على المجاالت األوسع للتميز 
في االستدامة.

هيامل آية

مدير تنفيذي

سبل . 4 إنشاء  و  االمتثال  ضمان  األخضر:  التخطيط 
اإلشراف  في  مساهمتها  تعزيز  و  التكاليف  لخفض 
البيئي من خالل معالجة قضايا مثل نفايات الطعام و 

إعادة التدوير.

دمج  تم  األربعة،  المجاالت  هذه  في  االستدامة  أداء  لتعزيز 
مؤشرات  من  كجزء  باالستدامة  متعلقة  محددة  أهداف 
األداء الرئيسية لكبار المديرين مع أهداف محددة كجزء من 
أدائهم.  على مستوى  التعويض  يستند  و  أدائهم  متطلبات 
و  الصحة  رئيس  العمليات،  مدير  مثل  األدوار  تضمين  يتم 
السالمة، مدير المشتريات، مدير الموارد البشرية، المحاسب 

و التميز التشغيلي كجزء من عملية مراجعة االستدامة. 

النفايات،  من  الحد  مثل  الرئيسية  األهداف  تضمين  يتم 
استهالك الوقود، االحتفاظ بالموظفين، تطويرهم و تدريبهم، 
النشاط االجتماعي كجزء  المشاركة في  المنتجات و  تطوير 

من أهداف مستوى اإلدارة / الفرد.

تشمل األهداف البيئية الرئيسية في الشركة تقليل النفايات 
تقليل  و   %20 بنسبة  التدوير  إعادة  زيادة  و   %20 بنسبة 
استهالك المياه بنسبة 5% و تقليل استخدام الورق بنسبة 
لكل   %5 بنسبة  الطاقة  و  الوقود  استهالك  تقليل  و   %5
قضايا  الشركة  في  البيئية  المخاطر  تقييم  يتناول  منها. 
المياه،  و  الطاقة  استهالك  إدارتها،  و  النفايات  توليد  مثل 
التخلص  الكيميائية،  المواد  مع  التعامل  الدخان،  انبعاثات 

من النفايات، و نضوب الموارد.

عمليات  من  كجزء  و  تنظيمية  كثقافة  االستدامة  دمج  تم 
بالنسبة  االستراتيجي.  الداخلي  النهج  خالل  من  الشركة، 
بنسبة  التعريف  مثل  أهدافاً  الشركة  حددت  لموظفيها، 
عمل  أماكن    %100 و  للموظفين  العمل  لحقوق   %100
خالية من الحوادث، تنفيذ نظام حماية األجور بنسبة %100، 
التغطية التأمينية بنسبة 100% لجميع الموظفين، و عدم 
سلسلة  و  مؤسساتها  و  الشركة  في  أطفال  عمالة  وجود 

التوريد ذات الصلة.

جميع  في  المحلية  المجتمعات  في  الشركة  تساهم 
المجاالت التي تعمل فيها، ال سيما في ثالثة مجاالت رئيسية 
الرفاه   )1 المجتمع:  اتجاه  مسؤوليتها  برنامج  من  كجزء 
االقتصادي و التنمية الشخصية، 2( حماية البيئة، 3( تحسين 
المجتمعات و مساعدتها. تخلق الشركة قيمة غير مباشرة 
بالتالي  و  بها  الخاصة  التطوير  و  التدريب  برامج  خالل  من 
و  المحليين  للسكان  التوظيف  قابلية  و  المهارات  تعزيز 

كذلك من خالل برامج المسؤولية االجتماعية و االستدامة.

شركة مذاق اإلمارات لخدمات 
التموين

دولة االمارات العربية المتحدة

شركة الخليج لصناعة البترو
كيماويات

مملكة البحرين
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الفائز الثاني 
)مناصفة(

فئة األعمال التجارية
المتوسطة

كانباك هي شركة عالمية رائدة في تصنيع عبوات المشروبات، 
بدأت في بولندا منذ أكثر من 30 عاماً و توفر حلول تغليف 
من  متنوعة  لمجموعة  مخصصة  الجودة  عالية  مبتكرة 
علب  تشمل مجموعة منتجاتهم  التطبيقات.  و  المنتجات 
المشروبات و الطعام  و الحاويات  الزجاجية و أغلفة المعادن 
في مواقع إنتاجها الواقعة في خمس قارات. تأسست كانباك 
عام  المتحدة في  العربية  اإلمارات  األوسط في دولة  الشرق 
2007 بسعة أولية تبلغ 650 مليون علبة و 1.5 مليار أغطية 

للعلب.

تعمل الشركة جاهدة لتكييف نظام إدارة االستدامة الخاص 
و  المعاصرة  للتحديات  يستجيب  و  نضجاً  أكثر  ليكون  بها 
المستقبلية التي تواجه صناعتها و المجتمع و البيئة. يستند 
كل هذا إلى سياسة االستدامة العالمية لشركة كانباك، التي 
تم تقديمها في عام 2019 في جميع مصانعها، بما في ذلك 

كان باك الشرق األوسط.

العالمي  الميثاق  على  الموقعة  الجهات  إحدى  هي  كانباك 
لألمم المتحدة، و قد حددت أهدافاً طموحة لكفاءة استخدام 
المياه و الطاقة، باإلضافة إلى إعادة التدوير لتقليل بصمتها 
البيئية. منتجات الشركة قابلة إلعادة التدوير بنسبة %100 
و ترسل 100% من خردة إنتاجها إلى موردي األلمنيوم لفرض 

نفتخر في كانباك بأننا نأتي ضمن المراكز األولى 
 في تصنيع علب األلمنيوم.

ً
عالميا

تبقى البيئة أحد أهم أولوياتنا، فنحن كنا و ما نزال 
مستمرين بتصنيع بضائع قابلة للتدوير  و نحث و نحفز موردينا و 
زبائننا على ذلك. كما أننا نثمن و نقدر موظفينا لكونهم العامل 

األساسي في نجاحات الشركة و إستدامتها.

دورين هورفاث 

املدير العام

تكملة منظومة االقتصاد الدائري لمنتجاتهم. أدخلت كانباك 
لتقليل  عملياتها  في  الكهربائية  الشوكية  الرافعات  أيضاً 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. و حصلت لجهودها على 

ميدالية ذهبية من ايكوفاديس )Eco Vadis( في عام 2021.

الغازات  لبرتوكول  وفقاً  الكربونية  بصمتها  الشركة  تقيس 
الدفيئة للشركات- النطاق 1 و 2 و 3. يشمل الحساب جميع 
و  الطاقة  و  الوقود  استهالك  مثل:  الصلة  ذات  االنبعاثات 
انبعاثات الكربون من المواد الخام، خدمات نقل المواد الخام، 
تغليف البضائع الجاهزة و النفايات و بصمة الكربون الناتجة 
تراقب  الموظفين.  تنقل  و  الكيميائية  المواد  استخدام  عن 
جودة  مثل  البيئية  القضايا  دبي  في  مصنعها  في  كانباك 
مياه الصرف الصحي المفرغة، مستوى الضوضاء، انبعاثات 

الهواء، نوعية و كمية النفايات التي يتم التخلص منها.

تمتثل كانباك للمعايير الدولية كما حددتها منظمة العمل 
الميثاق  في  الواردة  اإلنسان  حقوق  مبادئ  و   )ILO( الدولية 
العالمي  اإلعالن  من  المستمدة  المتحدة  لألمم  العالمي 
بها،  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  في  اإلنسان.  لحقوق 
و  بالموردين  الخاصة  السلوك  قواعد  بمدونة  المتصلة  و 
سياسة االستدامة، صاغت الشركة سياسات واضحة بشأن 
و  القصر  توظيف  و  الجبري  العمل  و قضايا  العمل  حقوق 
التمييز في مكان العمل و حرية التجمع. كما قامت بتنفيذ 
تتعامل  )التي  العالمية  البيئية  السالمة  و  الصحة  سياسة 
المهنية(،  السالمة  و  الصحة  و  التهديدات  و  الحوادث  مع 
سياسة مكافحة الفساد، سياسة األمن و سياسة االستدامة.

على  باستمرار  الشركة  في  التطوير  و  البحث  قسم  يعمل 
عبوات  لتصنيع  بصفتها شركة  و منتجاتها.  أدائها  تحسين 
المواد  كمية  لتقليل  كبيرة  جهوداً  كانباك  تبذل  األلمنيوم، 
استهالك  في  خفض  كل  يؤدي  اإلنتاج.  في  المستخدمة 
لمنتجها  الكربونية  البصمة  في  كبير  انخفاض  إلى  المواد 
النهائي. في الوقت نفسه، يتحمل مديرو المصنع و فرقهم 
داخل  باالستدامة  المتعلقة  المشاريع  تنفيذ  مسؤولية 

المصانع لتحسين كفاءتها.

كما تدعم كانباك المبادرات االجتماعية داخل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من خالل التعاون مع مركز راشد ألصحاب 
)وجبات  خليفة  مؤسسة  و  التعليم(  رسوم  )رعاية  الهمم 

رمضان للعمالة(.

شركة كانباك الشرق األوسط   
دولة االمارات العربية المتحدة
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الفائز الثاني 
)مناصفة(

فئة األعمال التجارية
المتوسطة

في   2006 عام  للبتروكيماويات  الفارابي  شركة  تأسست 
بإنتاج  السعودية، و تقوم  العربية  المملكة   - الجبيل  مدينة 
و توزيع البتروكيماويات. تقوم بتشغيل محطتين للبارافين 
باإلضافة  الخطي،  البنزين  ألكيل  إلنتاج  مصانع   3 و  العادي 
مدينة  في  المتخصصة  الكيماويات  و  الزيوت  مصانع  إلى 
ينبع الصناعية. تعد الشركة حالياً أكبر منتج لمادة البارفين 
العادي و ثاني أكبر منتج ألكيل البنزين الخطي في العالم؛ 
تقدم المنظفات المنزلية و سوائل غسيل األطباق و مبيدات 
األعشاب الزراعية و الدهانات و المواد الالصقة و عوامل إزالة 

الشحوم و الزيوت العازلة و الشموع.

للعمليات  الرئيسي  المحرك  السالمة  و  الصحة  تعتبر 
ببناء  الشركة  قامت  حث  الفارابي.  شركة  في  المستدامة 
نظام اإلدارة المتكامل الخاص بها )FIMS( و الذي يعتمد على 
متطلبات معايير الصحة و السالمة و األمن و االستدامة و 

 .)HSSSQ( الجودة الدولية

 ISO 45001: السالمة  و  الصحة  معايير  الشركة  اعتمدت 
تباعاً   2013 عام  منذ  االعتماد  على  حصلت  التي    2018
باالنتقال منOHSAS 18001. لدى شركة الفارابي أهداف بيئية 
ثاني  غاز  انبعاثات  تقليل كثافة  أحدها في  يتمثل  طموحة، 

تلتزم شركة الفارابي للبتروكيماويات، كعالمة 
 باإلستدامة و بتقديم 

ً
تجارية موثوق بها عالميا

أعلى درجة من الخدمات إلى عمالئنا على 
مستوى العالم في هذا الوقت الصعب، و حرصنا على استمرارية 
العمل بدرجة عالية من االقتصادية و البيئية و االجتماعية حيث أننا 

قمنا بإضافة القيمة إلى شركائنا. أود أن اقدم الشكر و التقدير 
الى عمالئنا و موظفينا و مساهمينا و شركائنا و مجتمعاتنا 
لدعمهم المستمر حيث أننا و بدورنا الدائم بإلتزامنا كشركة 

الفارابي بإضافة قيمة من خالل الكيمياء.

محمد الوادعي

الرئيس التنفيذي

بدءاً من  10 سنوات  20% على مدى  بنسبة  الكربون  أكسيد 
عام 2013. و سيتم تحقيق ذلك من خالل تحسين العمليات 
الفارابي  النفايات. نفذت شركة  المنتجات و تقليل  و تطوير 
التركيز  المبادرات كجزء من عملياتها من خالل  العديد من 
على اإلدارة المستدامة للطاقة و االستخدام الفعال للموارد 

الطبيعية. 

 ISO 9001 و OHSAS 18001 و RC14001 تم اعتماد الشركة مع
ISO 14001 و هي أول منظمة تحصل على أربع شهادات  و 
على  كبير  بشكل  تركز  كما   .2013 عام  في  واحد  وقت  في 
التدريبات لتعميق الوعي و اإلشراف البيئي لموظفيها. على 
االجتماعية  بالمسؤولية  الشركة  تلتزم  المجتمع،  مستوى 
األطفال،  لتنمية  بها  الخاصة  االستدامة  برامج  خالل  من 
زراعة  الشواطئ،  تنظيف  للناس،  الوصول  حمالت  و  برامج 

األشجار. 

وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  أعمالها  نجاح  أن  الشركة  تؤمن 
بعالقتها مع العديد من أصحاب المصلحة، ال سيما األفراد 
 "CAER" المسؤولة  الرعاية  رمز  من  كجزء  المجتمعات  و 
دمجه  تم  الذي  للطوارئ(  االستجابة  و  المجتمعي  )الوعي 
في العمل. تقوم الفارابي بتقييم رمز الرعاية المسؤولة كل 
التي  االجتماعية  المسؤوليات  جميع  مراعاة  خالل  من  عام 
التزمت بها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وفقاً 
للتقييم األخير، تم استيفاء ما يقرب من 99% من ممارسات 
المتكاملة  لإلدارة  الفارابي  نظام  في  المسؤولة  الرعاية  رمز 

.)FIMS(

 كانت شركة الفارابي رائدة في الجبيل و مدينة ينبع الصناعية 
العادية.  أعمالها  من  كجزء  االستدامة  ترسيخ  حيث  من 
جائزة  للجبيل  الملكية  الهيئة  قبل  من  الفارابي  ُمنحت 
للصناعات  الجبيل  شركات  بين  أداءاً  بيئية  شركة  أفضل 
نتيجة  الماضية  الست  السنوات  في  مرات  أربع  األساسية 

لتركيزها القوي على االستدامة التشغيلية.

الخليجي  االتحاد  تكريمهم من قبل  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
للبتروكيماويات و الكيماويات )GPCA( و منحوا جائزة التميز 
في الرعاية المسؤولة ألفضل استخدام للبيئة و الموارد بين 
جميع أقرانهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. 
في  االستدامة  منتديات  من  العديد  في  الفارابي  تكريم  تم 
الشرق األوسط، مثل جوائز الخليج لالستدامة و المسؤولية 
للمسؤولية  العربية  الجائزة  للشركات،  االجتماعية 
غيرها  و  لالستدامة  خالد  الملك  للمؤسسات،  االجتماعية 

المزيد.

شركة الفارابي للبتروكيماويات
المملكة العربية السعودية
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الفائز الثالث
فئة األعمال التجارية

المتوسطة

تمتد أعمال شركة سدكو القابضة إلدارة الثروة الخاصة على 
مستوى عالمي و كمستثمر مؤسسي على مدى أربعة عقود 
على  القابضة  سدكو  تأسست   .1976 عام  في  إنشائها  منذ 
االستدامة  جعلت  و  اإلسالمية  الشريعة  أخالقيات  و  مبادئ 
التشغيل.  و  االستثمار  قرارات  جميع  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
أعطيت المجاالت البيئية و االجتماعية و الحوكمة األهمية 

الواجبة في تقييم عمالئها من الشركات.

تتولى سدكو كابيتال بإدارة األصول و تدير الصندوق العالمي 
حصرًيا  يركز  الذي  و   – للمجموعة  المستدامة  لألسهم 
القطاعات  في  تعمل  التي  الشركات  في  االستثمار  على 
الناشئة  الخضراء  التقنيات  على  تركز  التي  تلك  أو  الخضراء 
مثل إدارة النفايات، كفاءة المياه و الطاقة، الكفاءة الزراعية. 
أيضا مدفوعة  البناء هي  العاملة في مجال  حتى شركاتهم 

باالستدامة.

خالل  من  المجتمعات  تمكين  في  سدكو  مهمة  تتمثل 
على  تركز  التي  المؤسسية  و  النوعية  و  المستدامة  المنح 
المدني،  المجتمع  تنمية  التعليم،   - أساسية  مجاالت  ثالثة 
"ريالي  الناجحة  المبادرات  تشمل  المجتمعية.  األنشطة  و 
للوعي المالي"، و هو برنامج محو األمية المالية عالي التأثير، 
التثقيف  خالل  من  الصمود  على  القدرة  لغرس  مصمم 
االستدامة  استراتيجية  تنطلق  المجتمع.  أفراد  بين  المالي 

منذ تأسست سدكو، وضعنا أحكام الشريعة 
اإلسالمية و االستدامة و الحوكمة البيئية و 

االجتماعية و المؤسسية في أساس أعمالنا. و 
بصفتنا شركة رائدة في مجال االستثمار األخالقي المسؤول و 

المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فنحن نأخذ في االعتبار 
اآلثار االجتماعية و البيئية و االقتصادية لجميع أنشطتنا قبل اتخاذ 

أي قرار إستثماري، أو عند اختيار شركاءنا، و نحرص على تعزيز 
أسس االستدامة من خالل اعتماد أعلى المعايير العالمية، مثل 
مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول، و المعايير السعودية 

لالستدامة المستندة على إطار مبادرة اإلبالغ العالمية.

حسن الجابري

املدير التنفيذي

الخاصة بسدكو القابضة من القيم التي يحملها مساهموها 
بشكل  تدعو  التي   ،2030 السعودية  رؤية  أسس  تطبق  و 
المجتمعية.  مسؤوليته  تحمل  إلى  الخاص  القطاع  خاص 
على سبيل المثال، تعمل إستراتيجية سدكو القابضة 2025 
الرئيسية  القطاعات  مع  االستثمارية  أولوياتها  مواءمة  على 

المذكورة في الرؤية.

اعتبارات االستدامة، و  الشركة بنشاط في  يشارك مساهمو 
قد تم توسيع عملهم و إضفاء الطابع الرسمي عليه من خالل 
 )SBMF( مؤسسات سدكو مثل مؤسسة سالم بن محفوظ 
التي تأسست لتقديم القيادة نحو التنمية المستدامة. تتبع 
سدكو نهج االستثمار األخالقي الحكيم )PEI( عبر عملياتها و 
و  األخالقي  االستثمار  مبادئ  بين  تجمع  حيث  استثماراتها، 
االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية في إطار عمل قوي نشط 

للغاية في مراقبة المخاطر و الفرص الشاملة.

برامج  في  يتجلى  و  رئيسياً  مكوناً  سدكو  في  االبتكار  يعد 
مشاركة الموظفين التصاعدية التي تتم مراجعتها من قبل 
النوع من  الشراكة. كان هذا  و  االستثمار  لجان تحلل فرص 
االستثمار  عمل  إطار  تطوير  في  مفيداً  الالمركزي  االبتكار 
األخالقي الحكيم. وفقاً ألبحاثهم و نتائجهم، يمكن أن تتفوق 
الظروف  التقليدية في ظل  األدوات  على   PEI الـ  استثمارات 
المناسبة، مع الحفاظ أيضاً على ملفات تعريف مخاطر أقل. 

لذلك، منحهم نهج اإلستثمار المرونة خالل جائحة كوفيد-19 
االستثمار  نهج  يقتصر  حيث  المخاطر  إدارة  تحسين  و 
التي  القطاعات  على  االستثمار  ألنشطة  الحكيم  األخالقي 
المخاطر  القطاعات عالية  اجتماعية و يتجنب  تحقق ميزة 
شركتا  وقعت  سلبية.  اجتماعية  تداعيات  لها  التي  تلك  أو 
مشاركين  كشركاء  مؤخراً  كابيتال  وسدكو  القابضة  سدكو 
في المنتدى االقتصادي العالمي. كما أنها عضو في منصة 
هذه  مثل  في  المشاركة  ساهمت  االستثمار.  مستقبل 
المنصات في إثراء معرفة و قدرات سدكو بشكل كبير و أدت 

إلى مساهمتها القيمة في جهود االستدامة العالمية.

جميع  تنفيذ  يتم  و  المتطوعين  الموظفين  تشجيع  يتم 
مليئة  منظمة  بطريقة  المجتمعية  التوعية  أنشطة 
بالتقييم و إعداد التقارير و مراقبة التنفيذ. إن ممارسة سدكو 
و  البيئية  األداء  مؤشرات  حول  التقارير  إلعداد  المستمرة 
االجتماعية و حوكمة الشركات مستنيرة بمعايير االستدامة 
العالمية مع  اإلبالغ  تدمج معايير مبادرة  التي  و  السعودية 

التفويضات و التقاليد المحلية.

شركة سدكو القابضة 
المملكة العربية السعودية
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فئة األعمال التجارية
الصغيرة
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الفائز األول
فئة األعمال التجارية

الصغيرة

و  الحدائق  لتصميم  معمارية  هندسية  شركة  هي  سنابل 
المواقع و التصميم و التخطيط الحضري، تأسست عام 1985 
و مقرها المملكة األردنية الهاشمية. نطاق عملها هو األقليم 
العربي و ملتزمة باستخدام نهج شمولي في التصميم من 
أجل إنتاج حدائق خاصة و مساحات عامة جمالية مستدامة 
بكل  المكاني  السياق  مراعاة  على  تصميمها  يعتمد  بيئياً. 
و  البيئي  و  العملي  و  الجمالي  ذلك  في  بما  خصائصه 
و  الثقافية  اإلجتماعية  الهوية  مثل:  اإلقتصادي،  و  الثقافي 
جمالية  الطمأنينة،  و  التوازن  بفعالية،  التخطيط  الحداثة، 
الموقع، صديقة للبيئة، الفعالية اإلقتصادية. و يتميز عملنا 

بالتصميم الفريد و المبتكر لكل عميل. 

الفرص  و  المخاطر  إلدارة  منهجية  بتبني  سنابل  تلتزم 
و رضى  تأثير على عملياتها  أي  و تحسين  تقليل  و  لتجنب 
أيزو  البيئة المحيطة، و لقد حصلت على شهادة  عمالئها و 
2009. و توائم إستراتيجياتها  9001:2008 إلدارة الجودة من 
 ،7  ،4  ،2  ،1( المتحدة  لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف  مع 
األولوية  تعطي  للشراكات  بالنسبة  و   .)17  ،15  ،15  ،13  ،12  ،11
تتماشى مع مبادئها عند  بيئية  أنظمة  تتبع  التي  للشركات 
أو  المتنافسة سواء كانوا موردين  الشركات  بين  االختيار ما 

لقد أدركنا أن الزحف العمراني في مدننا كان 
يبتلع المساحات الخضراء فأنشأنا مؤسسة 
متخصصة لتعالج الغياب لمفهوم تصميم 

الحدائق و المساحات العامة و تنفيذها في األردن و اإلقليم و 
اختير اسم “سنابل” لتجسيد معاني اإلزدهار و اإلستدامة. كان 

هدفنا الرئيسي تلبية حاجات المجتمع المحلي و معالجة تحديات 
المواقع و المساحات  من خالل حرصنا على شمولية النهج 

الذي نتبعه لتوفير توازن اجتماعي و اقتصادي و نفسي و بيئي 
 بأسلوب عمل تشاركي مع مكونات 

ً
للمجتمع. تتميز الشركة أيضا

المجتمع و ما يشمله أطراف المصلحة و الشركاء. 

املهندسة/ زينة الجعجع 

الرئيس التنفيذي

مقاوليين بالباطن. و نظرا لمشاركاتها في الندوات العالمية 
السياحة  جذب  في  البارز  دورها  و  األقليمية  و  المحلية  و 
للمنطقة، كلفتها أمانة عمان الكبرى و وزارة البيئة لتطوير 
كتيب إرشادي يعرض كيفية اختيار أنواع النباتات المناسبة 
لتلك  البيئية  الفوائد  و  الوظيفي  الدور  و  الشكل  حيث  من 
النباتات في األماكن العامة المفتوحة في العاصمة عَمان. 
للقطف  زهور  إنتاج  مشاريع  أول  تكوين  في  سنابل  بادرت 
اإلقليمي  و  المحلي  السوق  احتياجات  لتلبية  األردن،  في 
إلى  أدى  و  الصعبة  العملة  إدخار  المتزايدة، مما ساهم في 

إنشاء قطاع إنتاجي كبير لألزهار في األردن. 

الزينة  نباتات  مشاتل  أكبر  من  واحد  إنشاء  في  ساهمت  و 
في األردن و المتخصص في إنتاج النباتات البيئية و القابلة 
للتكيف مع إدخال أصناف عديدة و جديدة إلى السوق. تحرص 
في إختيارها للنباتات، بأن تكون محلية أو قابلة للتكيف مع 
المناخ المحلي و تستخدم أنظمة ري مبتكرة و ذكية لترشيد 
إستهالك المياه. و من ضمن جهودها لحماية البيئة و الوفاء 
العربية  الجمعية  سنابل  أنشأت  اإلجتماعية  بمسؤوليتها 
لحماية الطبيعة و تدعمها ماديا و إستشاريا؛ كإنشاء مشروع 
األشجار   عدد  بلغت  حيث  فلسطين،  في  شجرة"  "المليون 
المزارع  2,515,245 دعماً لصمود  أكثر من  التي تمت زراعتها 
و  اإلقتصادي  و  الغذائي  األمن  تحسين  بهدف  الفلسطيني 

تقليل نسبة البطالة. 

تحرص سنابل على دعم و تحقيق األمن الغذائي و إستدامته 
في المنطقة. كما تقدم محاضرات توعوية لطلبة المدارس 
االستهالك  قليلة  حدائق  و  الزراعة  بأهمية  وعيهم  لزيادة 
في  التعليمية  "ألوان"  حديقة  بتنفيذ  بادرت  كما  للمياه. 
مدرسة األونروا للفتيات في مخيم غزة لالجئين في األردن. 
و حولت مساحة تقّدر ب 888 متراً مربعاً من بقعة مهملة و 
مغلقة إلى واحة بيئية تحتوي على زوايا تفاعلية و تعليمية. 

التدريبات و  تهتم سنابل بتحسين أداء موظفيها من خالل 
إشراكهم في أخذ القرارات لتحقيق أهدافها و تعزيز مكانتها 
التنافسية في مجال العمل. و تولي إهتماما كبيرا لإلبتكار و 
اإلبداع في عملها و تقيم أداء موظفيها بإستمرار لتحسين 
األداء و رفع اإلنتاجية و تكافئ الموظفيين ماديا و معنويا. و 
تتبع الشركة سياسة الباب المفتوح مع موظفيها للتواصل 
مع مجلس اإلدارة إليصال شكواهم أو طلب المشورة. كما 
تحرص على المساواة و النزاهة في التعامل مع الموظفين 

و تتبع المعايير العالمية و قانون العمل األردني.

شركة سنابل 
المملكة االردنية الهاشمية

Landscape Architecture 
Urban Design & Planning
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الفائز الثاني
فئة األعمال التجارية

الصغيرة

في عام 2010 بدأت شركة الظفرة إلعادة التدوير في تشغيل 
أنحاء  جميع  في  البناء  و  الهدم  مخلفات  لمعالجة  كسارة 
مكبات  في  المواد  دفن  من  التقليل  بهدف  أبوظبي،  إمارة 
النفايات في اإلمارة. شركة الظفرة شريك استراتيجي لمركز 
تدوير  أعادة  مشروع  إلدارة  )تدوير(  النفايات  إلدارة  ظبي  أبو 
مخلفات الهدم و البناء على أساس الشراكة بين القطاعين 
العام و الخاص. تأسست شركة الظفرة بهدف المساهمة في 
مستقبل أكثر اخضراراً و تحقيق رؤية اإلمارات لالستدامة و 
دعم طموحاتها في مجال تغير المناخ. قامت الشركة ببناء 
منشأة إلعادة التدوير على أحدث طراز للمساعدة في تحويل 

70% من نفايات الهدم و البناء بعيداً عن مكب النفايات.

جميع المواد الُمعاد تدويرها الُمنتجة عبارة عن ركام ُمكسر 
ُمعاد تدويره بنسبة 100% في الشركة. يساعد استخدام هذه 
المصنفة  للمشاريع  استدامة  تقييمات  تحقيق  في  الركام 
النفايات  مكب  في  النفايات  تقليل  و  استدامة  برنامج  في 
الشركة دوراً  تلعب  لذلك،  الحراري.  االحتباس  تأثير  تقليل  و 
التنمية المستدامة إلمارة أبوظبي و دولة  للغاية في  مهماً 
للطاقة  نظاماً  الشركة  طورت  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
إعادة  لكسارة  الطاقة  من   %90 إلى   %80 يوفر  الشمسية 
التدوير المستخدمة في مخلفات الهدم و البناء. و هذا يسهم 
العربية  اإلمارات  لدولة  الخضراء  االجندة  في  مباشر  بشكل 
في  المناخ  لتغيير  الوطنية  الخطة  و   2015-2030 المتحدة 

تغيير مفهوم المتعاملين في مجال االنشاءات 
للتحول من استخدام الموارد الطبيعية إلى 

استخدام منتجات معاد تدويرها.
و ذلك للوصول الى مستقبل البيئة النظيفة و تحقيق رؤية 

االستدامة، و دعم التغير المناخي لتحقيق نتائج بيئية امنة و 
نظيفة. و يشرفنا أن نكون الرواد في الدولة و المنطقة في 

تأسيس مشروع ) محطة إعادة تدوير مخلفات الهدم و البناء(. 

أحمد طاهر

املدير العام

إجمالي،  بشكل   .2017-2050 المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
ساعدت إدارة المصنع و تغلغل الطاقة الشمسية في تقليل 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2,300 طن متري 
الظفرة  شركة  حددت  األساس.  خط  من   %43 أو  مكافيء 

أولويات المسؤولية االجتماعية على النحو التالي:

توليد نمو مستدام طويل األجل	 
بالمسائل 	  المرتبطة  االستثمار  مخاطر  من  التخفيف 

البيئية و االجتماعية و االقتصادية و قضايا الحوكمة
استقطاب القوى العاملة الماهرة و االحتفاظ بها	 
المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي يعملون 	 

فيها
بناء الثقة و تعزيز السمعة	 

أدائها  الشركة  تقيس  األولوية هذه،  لكل مجال من مجاالت 
العام  في  محددة.  اجتماعية  و  بيئية  مجاالت  باستخدام 
الماضي، لم تكن هناك أية حوادث بيئية و ال مخالفات بيئية 
و مستويات مقبولة من الضوضاء و الغبار و بصمة كربونية 
أقل من 3,500 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون و توفير 

أكثر من 50% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة. 

أي  الشركة  لدى  يكن  لم  االجتماعية،  مؤشراتها  بين  من  و 
خرق للتشريعات المحلية فيما يتعلق بالصحة و السالمة 
سجلت  فقد  الضائع  الوقت  إلصابات  بالنسبة  أما  المهنية. 
أقل من  LTI 0.12 )إصابة عمل أو مرض نتج عنه وفاة أو إعاقة 
دائمة أو وقت ضائع من العمل( و بمعدل الخطورة أقل من 

3.1 )يوم / ساعات عمل × 1 مليون(. 

دعم  سياسة  تنفذ  تنظيمية  ثقافة  بتطوير  الشركة  تلتزم 
حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً و تسعى إلى تجنب التواطؤ 
قنوات  نفذت  و  أنشأت  لقد  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  في 
اتصال فعالة تنطبق على جميع االتصاالت و االستشارات التي 
تحدث في جميع أنحاء الشركة داخلياً و خارجياً للمساهمة 
و  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االجتماعية  التنمية  في 
زيارة  على  الجامعية  و  العليا  الدراسات  طالب  أيضاً  تشجع 

مبانيهم للبحث في إعادة تدوير نفايات الهدم و البناء.

منذ عام 2010، استلمت الشركة أكثر من 17 مليون طن من 
مليون   16 من  أكثر  انتجت  و  عالجت  و  العمرانية  النفايات 
طن و أعيد بيع 15 مليون طن إلى السوق. كجزء من جهودها 
لدعم إمارة أبوظبي لتحويل 75% من المخلفات من مكبات 
إعادة  خالل  من  للغاية  قوياً  دوراً  الشركة  تلعب  النفايات، 
االستخدام وفقاً للمعايير الدولية للمنتجات المعاد تدويرها 

المطبقة في مشاريع البنية التحتية و البناء.

مصنع الظفرة إلعادة التدوير
دولة االمارات العربية المتحدة
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الفائز الثالث
فئة األعمال التجارية

الصغيرة

و  1992، و هي شركة لألجهزة  أيسر في عام  تأسست شركة 
البرامج و الخدمات مكرسة للبحث و التصميم و التسويق 
الناس.  حياة  تعزز  التي  المبتكرة  المنتجات  دعم  و  البيع  و 
استرشدت شركة أيسر بمهمتها المتمثلة في كسر الحواجز 
بين األشخاص و التكنولوجيا و اليوم أصبحت هذه المهمة 
خالل  متاحاً  التعليم  جعل  مثل  قبل،  ذي  من  أهمية  أكثر 

وقت الوباء عندما انتقل العالم بأسره إلى منصة رقمية.

2030 من خالل  تدعم أيسر خطة التنمية المستدامة لعام 
بالتوافق  ألهدافها  األولوية  إعطاء  و  استراتيجيتها  مواءمة 
أيسر  تأخذ  المتحدة.  لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف  مع 
في االعتبار التأثيرات البيئية لمنتجاتها في كل خطوة، مما 
يضمن أنها ليست مبتكرة فحسب، بل صديقة للبيئة أيضاً. 

"جعل العالم مكانًا أفضل" هو الطموح الدافع وراء مبادرات 
إيرثيون  30 عمل مستدام، منصة  اإلنسانية،  مثل:  مشروع 
المواضيع  أيسر و  اتجاه أعمال  التي تتوافق مع   )Earthion(
المهمة حول العالم، بدءاً من التعليم و البيئة. كرست شركة 
عملياتها.  و  إدارتها  جوانب  جميع  في  لالبتكار  جهوداً  أيسر، 
أيسر  قامت  االجتماعية.  و  البيئية  المبادئ  تبني  خالل  من 
بمبادرات بشأن العمل المناخي، إدارة النفايات، المسؤولية 

تعهدت شركة أيسر باستخدام الطاقة المتجددة 
بنسبة 100% بحلول عام 2035، مما يعزز 

التزامنا بمستقبل أخضر. في عام 2020، ساهم 
مكتبنا المحلي بالعديد من اإلنجازات للمجتمع: قمنا بمساعدة 

األشخاص في العودة إلى وطنهم، وزعنا طروًدا غذائية، زرعنا 
األشجار، تطوعنا في مركز للكالب الضالة، و ساهمنا في جمع 

التبرعات لكارثة االنفجار في بيروت. في المكتب، طبقنا سياسة 
عدم استخدام البالستيك و أطلقنا برنامج”األعمال العشوائية 

اللطيفة” و هو برنامج  يعزز الصحة الشخصية.

بول كولينز

مدير البلد

لضحايا  الدعم  تقديم  التطوع،  و  للموظفين  االجتماعية 
الحروب و النزاعات، ضحايا جائحة كوفيد-19. انضمت أيسر 
إلى RE100، و هي مبادرة عالمية للطاقة المتجددة للشركات 
و تعهدت بتحقيق استخدام للطاقة المتجددة بنسبة %100 
دفتر  أول  أطلقت  ذلك،  إلى  باإلضافة   .2035 عام  بحلول 
 )Aspire Vero( مالحظات يركز على االستدامة - أسباير فيرو
التي تنطلق من مشروع اإلنسانية  إيرثيون  في إطار منصة 

و هي مبادرة مدتها ثالث سنوات تم إطالقها في عام 2019. 

ساهم مكتب أيسر في دولة اإلمارات بالعديد من اإلنجازات 
الذين  األشخاص  إعادة  خالل  من   ،2020 عام  في  خاصة  و 
يواجهون صعوبات في الرجوع إلى مواطنهم، توزيع الطرود 
الغذائية، زراعة العديد من األشجار المحلية، التطوع في مركز 

الكالب الضالة و المساهمة في صندوق كارثة بيروت.

بين  الحواجز  كسر  في  المتمثلة  أيسر  مهمة  تستمر 
األشخاص و التكنولوجيا في دفع عجلة األعمال و قد تجلى 
ذلك في اآلونة األخيرة في جهودها لجعل التعليم في متناول 
عندما  الوباء  فترة  خالل  خاصة  الناس  من  شريحة  أكبر  يد 
العالمة  قيم  تُترجم  الرقمية.  المنصات  إلى  العالم  انتقل 
التجارية لشركة أيسر اإلنسانية و التقدمية إلى تصميم على 
تغيير العالم نحو األفضل. تم إدراج الشركة للسنة السابعة 
)DJSI( لألسواق  التوالي في مؤشر داو جونز لالستدامة  على 
الناشئة و حصلت على تصنيف AA من قبل مؤشرات شركة 

مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال.

أيسر،  في  المخاطر  إدارة  عمل  مجموعة  عضوية  تشمل 
إدارة  و  البشرية  الموارد  و  المالية  و  القانونية  المجاالت 
سلسلة التوريد و االتصاالت المؤسسية و التسويق و ضمان 
السالمة  و  المعلومات  تكنولوجيا  و  الخدمات  و  الجودة 
البيئية و الصحة و إدارة األصول و جميع مجموعات أعمال 
التمرين  يشمل  الشركات.  استدامة  مكتب  و  المنتجات 
و  االقتصادية  المخاطر  تحديد  العمل  لمجموعة  السنوي 

البيئية و االجتماعية.

الطاقة  استخدام  هي:  بالبيئة  المتعلقة  أيسر  التزامات 
المتجددة بنسبة 100%  ضمن تصميم المنتج الذي يتضمن 
االبتكارات الخضراء، تصميم العبوات عبر استخدام مواد أقل 
و المزيد من المواد المعاد تدويرها، فضالً عن تقليل التأثير 
على البيئة، و في الخدمات اللوجستية، ترك بصمة كربونية 
أقل و إعادة التدوير و إعادة االستخدام و إعادة تأهيل الموارد.

شركة أيسر الشرق االوسط  
دولة االمارات العربية المتحدة
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الفائز األول
فئة الخدمات المالية

أفريقيا"  "بنك  أفريقيا  الخارجية في  للتجارة  المغربي  البنك 
أكثر من  المغربية و لديه  المملكة  هو بنك تجاري كبير في 
697 فرعاً في البالد و 560 فرعاً في باقي القارة األفريقية. وفقاً 
للبحوث  المستقل  الدولي  المزود  آيريس،  فيجيو  لشركة 
البنك  كان  الحوكمة،  و  االجتماعية  و  البيئية  الخدمات  و 
جميع  من   %2 بنسبة  أعلى  الخارجية  للتجارة  المغربي 
الشركات العالمية )4,880 شركة(، و حل في المركز األول من 
90 مؤسسة في القطاع المصرفي، و حصل على لقب  بين 
"أفضل أداء في المسؤولية االجتماعية للشركات" لعام 2020 

للعام السابع على التوالي.

رسمياً  التزاماً  الخارجية  للتجارة  المغربي  البنك  أصدر 
بحماية البيئة في سياسته البيئية و في ميثاق المسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات. يتمثل أحد مبادئ السياسة البيئية 
للبنك في مراعاة المعايير البيئية في تمويل األنشطة. قام 
البنك بتحديث إجراءاته إلدارة المخاطر البيئية و االجتماعية 
في اإلقراض. عالوة على ذلك، قام بدمج معايير أداء مؤسسة 
التمويل الدولية في نظام إدارة المخاطر البيئية و االجتماعية 
إلدارة اآلثار السلبية و تعظيم اآلثار اإليجابية للمشروع الذي 
يدرك  االستدامة،  استراتيجية  من  كجزء  و  تمويله.  سيتم 
البنك المغربي للتجارة الخارجية أهمية إدارة مخاطر المناخ 
و يرصد آثار تغير المناخ على محافظه االستثمارية الحالية 
يتعلق  األول  شقين:  ذات  الحالية  األهداف  المستقبلية.  و 
الخاصة  االستبعاد   بقائمة  الثاني مرتبط  و  الفحم.  بتمويل 

 2020 هو بالتأكيد العام الذي أظهر فيه بنك 
أفريقيا تعدد أدائه مع أسس متينة، و بصمة 
بيئية تتحسن باستمرار و تأثيًرا اجتماعًيا إيجابًيا. 
يستمر طموحنا الدائم و يدفعنا بشكل يومي للترويج للقارة 
من أجل جعلها رائدة في التنمية المستدامة و تمويل التأثير 

اإليجابي. 

عثامن بن جلون

الرئيس

بمؤسسات تمويل التنمية األوروبية. من أجل تلبية األهداف 
المناخية التفاقية باريس، لن يمول البنك أي محطات طاقة 
للشركات  بالنسبة  أما  المغرب.  في  بالفحم  تعمل  جديدة 
فال  المرخصة،  البلدان  في  الموجودة  للبنك  التابعة  األخرى 
األساسية  المحفظة  من   %10 من  أكثر  تخصيص  يمكنها 
الطاقة  إنتاج  في  المنخرطين  العمالء  لتمويل  للمجموعة 

التي تعمل بالفحم.

لغازات  حصر  بإجراء  البنك  يقوم  المناخي،  لعمله  استمراراً 
التغيير في  أجل مراقبة  عامين من  الحراري كل  االحتباس 
طريق  خارطة  توحيد  و  للبنك  اإلجمالية  الكربونية  البصمة 
للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة و / أو التعويض عنها. 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  إجمالي  انخفاض  تقييم  آخر  أظهر 
بعام  مقارنة   %25 بنسبة   2020 عام  المسجلة في  الكربون 
2018. كما يقوم البنك بتقييم و مراقبة االمتثال للمتطلبات 
البيئية التنظيمية فيما يتعلق بالجوانب المهمة مثل المياه 

و النفايات و تلوث الهواء.

لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة المتضررة من جائحة 
  )EBRD( كوفيد-19، منح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار و التنمیة
تسهيالت تمويلية بقيمة 145 مليون يورو إلى البنك المغربي 
االستجابة  من  جزء  هي  المبادرة  هذه  الخارجية.  للتجارة 
ألزمة كوفيد-19، و التي تم إعدادها لتلبية احتياجات السيولة 
الفورية و احتياجات رأس المال العامل قصيرة األجل للعمالء 
الحاليين. هذا القرض مّكن البنك المغربي للتجارة الخارجية 
الشركات  خاصة  و  للشركات  السيولة  احتياجات  تلبية  من 

الصغيرة و المتوسطة الحجم.

كما أطلق البنك بالشراكة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار و 
التنمية حالً لرائدات األعمال يسمى " سيدات األعمال"، و الذي 
يهدف إلى مضاعفة األثر االقتصادي و االجتماعي. يقدم هذا 
الناحية  األعمال، ليس فقط من  لرائدات  البرنامج حالً كامالً 
المالية و لكن أيضاً من حيث الخدمات المقدمة مثل التدريب 

و االستشارات.

إلى دعم ريادة  النطاق يهدف  واسع  البنك برنامجاً  كما طور 
الشركات  خاص  بشكل  و  المستويات،  جميع  على  األعمال 
الصغيرة و األشخاص العاملين لحسابهم الخاص. تم تنفيذ 
الدعم  توفير  أجل  من  الشرقية  المنطقة  في  تجربة  أول 
المالي و اإلضافي للمؤسسات الصغيرة جداً و التعاونيات و 
البرامج  امتدت هذه  الخاص. بعد ذلك،  العاملين لحسابهم 

إلى جميع مناطق المملكة.

بنك أفريقيا 
المملكة المغربية
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الفائز الثاني
فئة الخدمات المالية

و  الحياة  التأمين على  انترناشيونال اليف حلول  تقدم زيورخ 
االستثمار و الحماية في جميع أنحاء العالم من خالل مكاتب 
المتحدة و هونغ كونغ و  العربية  مرخصة في دولة اإلمارات 
الشرق  في  خدماتها  تشمل  مان.  جزيرة  و  قطر  و  البحرين 
الحرجة،  األمراض  تغطية  و  الحياة  على  التأمين  األوسط 
الرئيسيين،  األشخاص  على  التأمين  االستثمارات،  و  االدخار 
لموظفي  العمل  مكان  التوفير في  حلول  الموظفين،  مزايا 

مركز دبي المالي العالمي.

الشركات  أكثر  من  واحدة  لتصبح  ملتزمة  زيورخ  شركة  إن 
استراتيجيتها  من  كجزء  العالم.  في  تأثيراً  و  مسؤولية 

لالستدامة، تركز على أربعة أهداف:

تعزيز . 	 و  حياة صحية  - ضمان  الرفاه  و  الجيدة  الصحة 
الرفاهية للجميع في مختلف األعمار

العمل الالئق و النمو االقتصادي - تعزيز النمو االقتصادي . 	
و  الكاملة  العمالة  و  المستدام  و  الشامل  و  المطرد 

المنتجة و العمل الالئق للجميع
المدن و المجتمعات المحلية المستدامة - جعل المدن . 	

شاملة و آمنة و مرنة و مستدامة
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير . 	  - العمل المناخي 

المناخ و آثاره

و  الكربونية  بصمتها  لتقليل   EV100 إلى  زيورخ  انضمت 
السيارات  من  العالمي  أسطولها  بتحويل  بالتزامها  ذلك 
بالكامل للعمل بالكهرباء. EV100 هي مبادرة عالمية تجمع 

التزامنا بمساعدة عمالئنا ليكونوا جاهزين للحياة 
هو ما يدفعنا في زيوريخ الشرق األوسط. كما 

اننا نلهمهم في بناء عمل مستدام بكل معنى 
الكلمة. لدينا مسؤولية رئيسية كشركة عالمية و كشركة محلية 

رائدة في التأمين على الحياة هادفين في أن نكون قدوة 
يحتذى بها للرعاية و العمل من أجل الناس و البيئة ساعيين 
للعمل مع عمالئنا و موظفينا و شركاء التوزيع و المجتمعات 

ا مًعا.
ً

لخلق مستقبل أكثر إشراق

رينا فيفيك

الرئيس التنفيذي

السيارات  إلى  أساطيلها  بتحويل  الملتزمة  الشركات  بين 
و  للموظفين  للشحن  التحتية  البنية  تركيب  و  الكهربائية 
العمالء بحلول عام 2030. تعمل الشركة على توسيع نطاق 
الطبيعية  المخاطر  بشأن  الحالية  االستشارية  خدماتها 
المستمر  التزامها  من  كجزء  المناخ  تغير  خدمات  لتشمل 
تجاه توفير الحماية من خالل التأمين، مع مساعدة العمالء 

بشكل استباقي على أن يصبحوا أكثر صموداً. 

عملياتها  في  الكربون  انبعاثات  معالجة  على  زيورخ  تعمل 
خدماتها،  و  منتجاتها  رقمنة  في  استثمرت  فقد   - اليومية 
قبول طلبات الخدمة اإللكترونية، فرض قيود على الطباعة، 
تقليل استخدام الورق و االنبعاثات الناتجة من نقل األعمال 

الورقية.

في  و شاملة  مسؤولة  استثمار  إستراتيجية  الشركة  تطبق 
اإلدارة  و  االجتماعي  و  البيئي  التكامل  استثماراتها،  جميع 
الرشيدة ألعمالها، االستثمار المؤثر، الملكية النشطة، شاشات 
االستبعاد االنتقائي، و هدف صافي انبعاثات الكربون الصفري 
الموقعة على  الشركات  إحدى  زيورخ هي   .2050 عام  بحلول 
تمويل  مبادرة  مبادئ  المتحدة،  لألمم  العالمي  الميثاق 
التأمين المستدام و  برنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل 

مبادئ االستثمار المسؤول. 

في عام 2020، تمت إدارة جميع أصولها تقريباً من قبل أحد 
الموقعين على مبادئ االستثمار المسؤول أو مديري األصول 
الذين يستوفون متطلباتهم لالستثمار المسؤول. استثمرت 
الروابط  من  متنوعة  مجموعة  في   2020 عام  في  زيورخ 
معالجة  بهدف  كوفيد"  "سندات  تسمى  التي  و  االجتماعية 
المصدرون  يخصص  الوباء.  عن  الناجمة  العالمية  األزمة 
المتعلقة  االستجابة  لتمويل  إما  السندات  هذه  عائدات 
المتوسطة  و  الصغيرة  الشركات  لدعم  أو  لألزمة  بالصحة 
الشركات  و  العمل  فرص  تخلق  التي  الشركات  و  الحجم 
الناشئة المتضررة من جائحة  كوفيد-19 لفائدة المجتمعات 

المحرومة في جميع أنحاء العالم.

شكلت زيورخ مجموعات موارد الموظفين التي تقدم الدعم 
التواصل لموظفيها. تتضمن بعض  الشخصي و المهني و 
المبادرات الرئيسية في الشرق األوسط ما يلي: 1( خط زيورخ 
الساخن لألخالقيات، 2( سياسة الكرامة في العمل، 3( برنامج 
المجتمعي جزءاً مهماً  االستثمار  يعد  الموظفين.  مساعدة 
أنشأت  لذا  لزيورخ  الموظفين  مشاركة  إستراتيجية  من 
ركائزها  المسجلة في سويسرا.  و  زيورخ"،  "مؤسسة  الشركة 
االستراتيجية هي التكيف مع تغير المناخ، تحسين الرفاهية 

العقلية و تمكين العدالة االجتماعية.

زيورخ انترناشيونال اليف
دولة االمارات العربية المتحدة
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الفائز الثالث
فئة الخدمات المالية

تأسس بنك البحرين الوطني في عام 1957 كأول بنك محلي 
 25 من  وطنية  شبكة  اليوم  يمتلك  و  البحرين  مملكة  في 
فرعاً و أكثر من 4,000 نقطة صرف باإلضافة إلى فروعه في 
دولة االمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية. 
في  قوياً  دوراً  السنين  مر  على  الوطني  البحرين  بنك  لعب 
تنمية المجتمع و االقتصاد البحريني و بصفته بنك البحرين 
الوطني، فإنهم ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي على عمالئهم 
و شعبهم و بلدهم و مجتمعهم. يهدف بنك البحرين الوطني 
داخل  تأثيره  تعظيم  و  االستدامة  نحو  األسواق  تحويل  إلى 

البحرين و األسواق األخرى التي يعمل فيها.

تم تعيين أهداف إلدارات مختلفة داخل البنك للمساعدة في 
دمج الركائز األساسية إلطار االستدامة لبنك البحرين الوطني 
)أوالً: النمو االقتصادي، ثانياً:المصرفية المسؤولة، ثالثاً: خدمة 
االستثمارات  خامساً:  العاملة،  القوى  رعاية  رابعاً:  العمالء، 
المجتمعية، سادساً: الحفاظ على الموارد الطبيعية، سابعاً: 
و  األعمال  سلوكيات  ضمن  األخالقي(  السلوك  و  الحوكمة 
البحرين  لبنك  االقتصادي  النمو  ركيزة  إن  البنك.  عمليات 
و  الصغيرة  الشركات  تمويل  و  دعم  في  تتمثل  الوطني 

إن هدفنا الراسخ في بنك البحرين الوطني هو أن 
نكون رواد في الخدمات المصرفية المستدامة، 
و ذلك تجسيدا إللتزامنا و طموحنا المستمرين، 
حيث نعتقد أننا قد أحرزنا تقدما قياديا بالفعل من خالل اتباع 

نهج صارٍم و منظم لدمج القضايا البيئية و اإلجتماعية و جوانب 
الحوكمة في أعمالنا األساسية، بدعٍم من اإلجراءات العملية. 

يتوقع من القطاع المصرفي أن يساهم في تشكيل مستقبل 
أكثر استدامة بيئيا، من خالل تأثير اجتماعي و وعي بيئي أفضل 

وفرص اقتصادية أفضل للجميع.

جان كريستوف دوراند 

الرئيس التنفيذي

المتوسطة. باإلضافة إلى منتجات و خدمات البنك المقدمة 
لهذا القطاع، فقد أطلق مؤخراً برنامج "التمويل الوطني" الذي 
بشروط  المتوسطة  و  الصغيرة  الشركات  تمويل  إلى  يهدف 
الوطني هو  البحرين  بنك  يقدمه  آخر  أحكام سهلة. عرض  و 
الدخل  ذوي  من  األفراد  احتياجات  يلبي  الذي  "مزايا"  برنامج 

المنخفض إلى المتوسط لتمكينهم من امتالك منازل.

تم وضع سياسة االئتمان العالمية للبنك بطريقة ال تشجع 
و  البيئية  األمور  تراعي  ال  معينة  ألنشطة  اإلقراض  على 
االجتماعية و اإلدارة الرشيدة. على سبيل المثال، هذه األنواع 
القواعد االحترازية للسلوك  من المقترضين هم من ينتهك 
و  البيئية  المعايير  ذلك  في  بما  المسؤول  المؤسسي 
و  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الرشيدة  اإلدارة  و  االجتماعية 
و مكافحة  البيئي  التأثير  و  األطفال  و عمالة  العمل  ظروف 

الفساد و إنتاج المواد المحظورة، و األسلحة و التبغ.

الموارد  الوطني للحفاظ على  البحرين  تم وضع دعامة بنك 
المباشرة من خالل  البيئية  للتركيز على بصمته  الطبيعية 
الورق،  استهالك  تقليل  المياه،  و  للطاقة  الفعال  االستخدام 
البالستيك.  و  الورق  تدوير  إعادة  جهود  تعزيز  عن  فضالً 
لتشجيع  للبنك  المجتمعي  االستثمار  ركيزة  وضع  تم 
المساهمات في الجمعيات االجتماعية و الخيرية. يركز نهج 
و  التعليم  مثل  مجاالت  على  للبنك  المجتمعي  االستثمار 
الرعاية الصحية و االجتماعية و التنمية و التنوع و الشمول 

و الرياضة الوطنية.

قام البنك بتنفيذ سياسة إدارة مخاطر االحتيال التي تغطي 
الرشوة و الفساد و اختالس األصول. وضع البنك أيضاً خطة 
إلرشاد الموظفين بشأن البروتوكول الذي يجب اتباعه في كل 
فئة من فئات االحتيال المحتملة. و من ضمن أولويات البنك 
بشأن  المشورة  تقديم  يتم  المالية.  األمية  محو  هي  أيضا، 
الهجمات  و  االحتيال  منع  كيفية  و  النفقات  إدارة  و  االدخار 
للعمالء سواء من خالل  ربع سنوي  أساس  على  اإللكترونية 
أو  االجتماعي  التواصل  منصات  على  علناً  التوعية  حمالت 
من خالل جلسات التدريب الداخلية للموظفين. يكرس بنك 
البحرين الوطني جهوده للعمل من أجل جعل البحرين أكثر 
المجتمع  أفراد  و خلق بيئة يكون فيها لكل فرد من  ازدهاراً 

الفرصة لبناء مستقبل آمن و سعيد.

بنك البحرين الوطني
مملكة البحرين
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فئة قطاع الطاقة
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الفائز األول
فئة قطاع الطاقة

2006، و  تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل في عام 
هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة و التنمية 
الحضرية المستدامة. تتمثل مهمة الشركة في المساهمة 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ريادة  على  الحفاظ  في 
قطاع الطاقة المستدامة عالمياً، مع دعم تنويع اقتصادها و 

مصادر الطاقة لصالح األجيال القادمة.

اإلستراتيجية  المنصات  من  مجموعة  مصدر  تستضيف 
مثل أسبوع أبوظبي لالستدامة، جائزة زايد لالستدامة، شباب 
الطاقة  و  البيئة  و  لالستدامة  السيدات  االستدامة،  أجل  من 
المتجددة و مبادرات خاصة اخرى. كما استثمرت مصدر في 
مشاريع الطاقة النظيفة للطاقة الكهروضوئية حول العالم، 
الطاقة الشمسية المركزة، طاقة الرياح، تحويل النفايات إلى 

طاقة، و تخزين الطاقة.

المختلفة،  مشاريعها  و  مبادراتها  خالل  من  مصدر،  تُحدث 
للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  تحقيق  نحو  كبيراً  تأثيراً 
المستدامة التالية: القضاء التام على الجوع، التعليم الجيد، 
المياه  الجنسين،  بين  المساواة  الرفاه،  و  الجيدة  الصحة 
النظيفة و النظافة الصحية، طاقة نظيفة و بأسعار معقولة، 
الصناعة و االبتكار و الهياكل األساسية، العمل المناخي و عقد 
الشراكات لتحقيق األهداف. كمثال على جهودها في تطوير 

لطالما كانت المسؤولية االجتماعية للشركات تقع 
في صلب عمل شركة مصدر التي حرصت منذ 
 على أن يكون 

ً
تأسيسها قبل خمسة عشر عاما

من مهامها األساسية إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي 
تعمل فيها الشركة و تدير مشاريعها. و باعتبار مصدر شركة 

رائدة على مستوى المنطقة في إعداد تقارير الحوكمة البيئية و 
 يحتذى 

ً
االجتماعية و المؤسسية، فإنها تسعى ألن تكون نموذجا

في تطبيق المسؤولية االجتماعية للشركات بالتوازي مع تعزيز 
التنمية المستدامة و دعم المشاريع التي تعود بالنفع على 

المجتمع.

محمد جميل الرمحي

الرئيس التنفيذي

طاقة نظيفة و بأسعار معقولة )الهدف 7(، أنتجت مصدر أكثر 
من 11,000 جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة و أعلنت 
عن 16 مشروعاً جديداً للطاقة النظيفة على مستوى المرافق 
في عام 2020 و تقوم بتطوير مشاريع طاقة متجددة قادرة 
16 منطقة كاريبية.  المناخ في  تغير  وجه  الصمود في  على 
مشاريع مصدر لها تأثير مباشر و ملموس في مكافحة تغير 
المناخ في جميع أنحاء العالم، حيث أدت مشاريعها إلى إزاحة 
 2020 عام  الكربون في  أكسيد  ثاني  غاز  6.5 مليون طن من 

)الهدف 13(.

يساعد عمل مصدر في تحديد المخاطر و الفرص المتعلقة 
نظر  وجهة  من  المؤسسية  و  االجتماعية  و  البيئية  باإلدارة 
عالمية. أصدرت مصدر في أبريل 2021 نتائج دراسة استقصائية 
استكشفت كيفية استجابة الشركات في جميع أنحاء العالم 
جائحة  أعقاب  في  الحوكمة  و  االجتماعية  األمور  و  للبيئة 
المستدامة  التنمية  "أهداف  دراسة  استطلعت  كوفيد-19. 
من  التنفيذيين  المديرين  من   525 التحول"  نقطة  وراء  ما 
 250 تبلغ  سنوية  عائدات  تحقق  التي  العالمية  الشركات 
مليون دوالر أمريكي أو أكثر، مما يشير إلى أن الجائحة  لها 
التنمية  أهداف  لقضايا  الشركات  تصورات  على  عميق  تأثير 
المستدامة. و وجد البحث أن 87% من المستجيبين أشاروا 
التنمية المستدامة هو اآلن أحد األهداف  أداء أهداف  إلى أن 
85% منهم  رأى  بينما  األساسية لمؤسستهم،  االستراتيجية 

أن الجائحة بمثابة جرس إنذار لالستدامة.

للطاقة  الدولية  للوكالة  مقراً  بكونها  مصدر  مدينة  تفخر 
في  البلدان  لمساعدة  جهودهم  تدعم  و  "إيرينا"  المتجددة 
انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة. تتعاون مصدر مع 
التوعية و االستدامة، بما في  المؤسسات من خالل أنشطة 

ذلك أسبوع أبوظبي لالستدامة و جائزة زايد لالستدامة. 

أسبوع أبوظبي لالستدامة هو محفز عالمي للنهوض بالتنمية 
المستدامة في العالم. يجمع األسبوع صانعي السياسات و 
المتخصصين في الصناعة و رواد التكنولوجيا و الجيل القادم 
من قادة االستدامة. من خالل جائزة زايد لالستدامة، تتفاعل 
مصدر مع العديد من شركاء الصناعة أثناء عملية التحكيم 
لتقييم الجوائز المقدمة من الشركات الدولية ورجال األعمال 
أكثر من  إيجابي على حياة  الجائزة بشكل  أثرت  المدارس.  و 

352 مليون شخص في العقد الماضي.

العالم  في  المتجددة  الطاقة  لتطوير  المحفز  مصدر  تعد 
من  العديد  خالل  من  و  الماضي  العقد  مدى  على  العربي 
البرامج و المشاريع الفريدة؛ فإنها توضح كيف يمكن لمجتمع 

األعمال تقديم أجندة االستدامة العالمية.

مصدر
دولة االمارات العربية المتحدة
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مجال  في  الرائدة  الشركة  هي  ُعمان  نفط  تنمية  شركة 
و  ُعمان؛  سلطنة  في  إنتاجهما  و  الغاز  و  النفط  استكشاف 
و  الخام  النفط  من  األكبر  النسبة  إنتاج  عن  مسؤولة  هي 
الغاز الطبيعي في سلطنة عمان. و ما تجدر االشارة اليه هن 
هو تركيز الشركة على تحقيق التميز و النمو و إيجاد قيمة 

مستدامة داخل صناعتها و خارجها على حد سواء.  

النفط من  الشركة حافظة كبيرة و متنوعة من حقول  تدير 
حيث أحجام الحقول، أنواع المكامن و النفط، أساليب التنمية 
و النضج. و  تهدف إلى المشاركة بفاعلية و بطريقة مسؤولة 
و بدرجات سالمة عالية في مجال استكشاف الهايدروكربونات 
و إنتاجها و تطويرها و تخزينها و نقلها في السلطنة لتحقيق 
التنمية المستدامة. و تسعى الشركة لتحقيق أفضل معايير 
األجل  الفوائد طويلة  المزيد من  تقديم  العزم على  األداء مع 
و  بأكمله.  العماني  للمجتمع  و  موظفيها  و  للمساهمين 
تركز جهودها على التوجه إلى الطاقة الخضراء ) طاقة الرياح، 
الزراعة(، جميع من يتعامل مع الشركة هو  طاقة الشمس، 
ملزم وفق العقد باإللتزام بمعايير البيئة الصحية و الطاقة 
الخضراء، و هنالك غرامات مالية و قسرية قد تصل إلى انهاء 

العقد.

أصبحت شركة تنمية نفط عمان اآلن أكثر 
أمانا و”خضراء” و أكثر كفاءة و تنافسية و أكثر 

شموال و أكثر شفافية و أكثر مسؤولية تجاه 
أصحاب المصلحة و على مدار العام، أنجزنا 26 مشروعا لالستثمار 

االجتماعي، و التزمنا بدعم 48 مشروعا جديدا بلغ مجموعها 
4.74 مليون دوالر أمريكي لصالح المجتمعات المحلية و تعزيز 

التنمية المستدامة في جميع أنحاء السلطنة. وتشمل المجموعة 
التزامات في المجاالت الرئيسية للصحة و السالمة والبيئة، و 

تطوير الهياكل األساسية للمجتمعات المحلية.

راؤول ريستويش 

العضو املنتدب

تهتم الشركة باإلبتكار و لذلك أطلقت بالتعاون مع مجلس 
البحثية  الحلول  إليجاد  "إيجاد"  منصة  العلمي  البحث 
و  النفط  تواجهها شركات  التي  للتحديات  المبتكرة  العلمية 
الثانية  الطاقة. و تعمل الشركة حاليا على توسعة المرحلة 
أكبر محطات  و هو  الشمسية،  للطاقة  "مرآة"  من مشروع 
و  الذروة  عند  العالم  في  الشمسية  بالطاقة  البخار  توليد 

ستبلغ طاقة المشروع 1,021 ميجاواط حراري.

و  المخاطر  و  اإلتجاهات  تقييم  إلى  دائماً  الشركة  تسعى 
المتصلة  و  باالستدامة  الصلة  ذات  التطورات  و  الفرص 
على  تؤثر  التي  و  استدامتها  و  الطاقة  أمن  بتحديات 
استراتيجياتها و عملياتها التجارية عن طريق إتباعها لمعايير 
مبادرة اإلبالغ العالمية الـ GRI، و موائمة أهدافها مع أهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

العالمية و هي عضو في  للمعايير  تتبع دائم  إنها على  كما 
لمجال  التابعة  الدولية  و  المحلية  المنظمات  من  العديد 
و  النفط  لمنتجي  الدولية  الرابطة  مثل:  النفط،  و  الطاقة 
الغاز ، الجمعية العمانية لخدمات النفط )أوبال(،..إلخ. و توفر 
و  المحلي  للمجتمع  اإلقتراحات  و  للشكاوى  نظام  الشركة 
أصحاب  جميع  و  لموظفيها  رأي  إستطالعات  تجري  كذلك 
المصلحة. و تجري إجتماعات كل أسبوعين بين الموظف و 

مديره لطرح التحديات الشخصية و العملية.

تماشيا مع التحديات العالمية أطلقت الشركة في عام 2011 
مبادرة  "إمداد" لتمد بفرص التوظيف و التدريب و التأهيل و 
حققت حتى عام 2019، 81,000 فرصة  و  في عام 2020 رغم 
استطاعت  فقد  النفط  أسعار  إنخفاض  و  كوفيد-19  ظروف 
لتلبية  تسعى  الشركة  وظيفة.   2,500 بـ  السوق  ترفد  ان 
إحتياجات المجتمع من خالل مبادراتها المختلفة في تعزيز 
المحلي،  المجتمع  مع  شراكات  تأسيس  المحلية،  القيمة 
توفير فرص التدريب و الدراسة. في عام 2020 قدمت 65 بعثة 

خارجية لموظفيها للدراسة.

برامج  في  دوالر  مليون   30 قرابة  سنويا  الشركة  تنفق 
اآلخيرة  مراحلها  في  اآلن  هي  و  المجتمعية.  المسؤولية 
 .ISO  2600 اإلجتماعية  المسؤولية  شهادة  على  للحصول 
يجري تدريب و توعوية سنوية لكل موظفي الشركة بخصوص 
مكافحة الفساد و حتى اآلن تم تدريب أكثر من 11 ألف موظف 
و متعاقد و هنالك إفصاحات إلزامية يجب أن يتعهد و يقر 

بها الموظف سنوياً.

شركة تنمية نفط عمان 
سلطنة عمان

فئة قطاع الطاقة

الفائز الثاني
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فئة قطاع الطاقة

منخفضة  الكهرباء  إنتاج  في  عالميا  رائدة  شركة  هي  إنجي 
الكربون و تحلية المياه و خدمات كفاءة استخدام الطاقة و 
لديها حضور يبلغ حوالي 30 عاما في منطقة الشرق األوسط. 
تميزت  التي  الشركات  من  قليل  عدد  من  واحدة  هي  إنجي 

باتباع نهج إيجابي لوباء كوفيد-19.

أكثر  ليصبحوا  الفرصة  لهم  أتاح  الوباء  أن  إنجي  ذكرت 
ذلك من خالل  تحقيق  تم  أعمال.  و صموداً كوحدة  تماسكاً 
بسرعة مع  التكيف   - السياقية؛  التدابير  نشر مجموعة من 
التعاون  الواجب،  االنضباط  ضمان  مع  الساعة  احتياجات 
للحفاظ  المطلوبة  المرونة  و  التكنولوجيا  تسريع  العملي، 
الثقافة  الشامل  النهج  هذا  يجسد  األعمال.  استمرارية  على 
الناضجة و الموجهة نحو التأثير على المدى الطويل للشركات 
مثل إنجي و التي ستقطع شوًطا طويالً في المساعدة على 
التعافي بعد الجائحة و إعادة التنظيم و بناء اقتصاد مستدام 

و الحد من ظاهرة االحتباس الحراري.

إنجي هي أكبر مطور مستقل للطاقة و المياه في منطقة 
و  إفريقيا،  و  تركيا  و  آسيا  وسط  و  جنوب  و  األوسط  الشرق 
تعمل  و  الكربون  استخدام  في  كفاءة  ذات  مشاريع  تتبنى 
بالغاز و الطاقة المتجددة و تبريد المناطق. من التنقيب عن 

ا بالتحديات من نواٍح 
ً
 2020 كان عاًما مليئ

مختلفة، لكن هدفنا ال يزال حازًما كما كان دائًما 
لتحقيق ليس فقط طموحنا نحو اقتصاد محايد 

ا أهدافنا العالمية التسعة 
ً

للكربون بحلول عام 2045، و لكن أيض
عشر التي تعزز أداءنا البيئي و االجتماعي و اإلداري و تدعم 

االستدامة على المدى الطويل . يعد تقرير االستدامة اإلقليمي 
األول لدينا شهادة على هذا الغرض و تأكيد واضح على قوة 

الوحدة بين أصحاب المصلحة لدينا لبناء غد أقوى و آمن ، بدًءا 
من اليوم.

فلورنس فونتاين

رئيس الرشق األوسط لالستدامة واالتصاالت

الفحم و النفط و اإلنتاج الى التخطيط لزيادة االستثمارات في 
مصادر الطاقة المتجددة بأكثر من 40% بين اعوام 2020 إلى 
2030 لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في التحول إلى الطاقة 

الخالية من الكربون. 

حددت إنجي أهدافاً جديدة و مؤشرات أداء رئيسية في ثالث 
السالمة  و  الصحة  الجنسين،  بين  )التنوع  األشخاص  فئات: 
مصادر  تطوير  الدفيئة،  غازات  )انبعاثات  الكوكب  البيئة(،  و 
االزدهار  و  المستدامة(  المشتريات  المتجددة،  الطاقة 
مستدامة(.  قيمة  بإنشاء  المتعلقة  )المؤشرات  االقتصادي 
للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  مع  األهداف  هذه  تتماشى 
للقدرة  ستوكهولم  لمركز  الكوكبية  الحدود  و  المستدامة، 
للحياة  الضرورية  البيئية  النظم  تحدد  )التي  الصمود  على 
على األرض( و النصوص التأسيسية مثل حقوق اإلنسان أو 

االتفاقيات اإلطارية لمنظمة العمل الدولية،...إلخ.

لمعالجة الطلب المتزايد على الطاقة و النقص المتوقع في 
الطاقة، نفذت إنجي عدة مبادرات لمصادر الطاقة المتجددة 
و صندوق االستثمار و غيرها. يعتمد أداء االستدامة على ستة 
مؤشرات أداء غير مالية رئيسية و 10 مؤشرات داخلية. إلثبات 
معيار  مع  بالتكيف  إنجي  قامت  استراتيجيتها،  استدامة 
الداخلي  العمل  فريق  توصيات  و  العالمية  اإلبالغ  مبادرة 

المعني باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.

العالمي  الميثاق  في  العالمي،  الصعيد  على  إنجي  تشارك 
لألمم المتحدة و تفويض الرئيس التنفيذي للمياه و مجلس 
العالمي  التحالف  و  المستدامة  للتنمية  العالمي  األعمال 
لتحلية المياه النظيفة. محلياً: هم من األعضاء المؤسسين 
لنادي السيارات الكهربائية، مجلس صناعات الطاقة النظيفة 
الشرق  جمعية  إفريقيا،  شمال  و  األوسط  الشرق  لمنطقة 
األوسط لصناعات الطاقة الشمسية. بالنسبة إلنجي الشرق 
و  التعليم  هو  الرئيسية  التركيز  مجاالت  أحد  فإن  االوسط، 
أو  المستقبل  في  )كموظفين  المواطنين  لتمكين  التدريب 

كرواد أعمال محليين( في دول مجلس التعاون الخليجي.

دعمت إنجي خيار تسعير حوافز الكربون الذي طرحه تحالف 
قيادة تسعير الكربون و هي مبادرة أطلقها البنك الدولي و 
تعزيز  على  بنشاط  إنجي  تعمل  الدولي. كما  النقد  صندوق 
الخضراء  السندات  سوق  سيما  ال  و  المستدام  التمويل 
الشركات  إصدار  في  الرائدة  الشركات  من  واحدة  تعد  التي 
للطاقة  شراء  اتفاقية  أول  إنجي  شركة  أبرمت  العالم.  في 
الشمسية للشركة في الموقع )PPA( لتخصص صناعي في 

المملكة العربية السعودية.

شركة إنجي - انترناشونال باور 
)فرع دبي(

دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز الثالث
)مناصفة(
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هو  و  السعودية  أرامكو  شركة  من  جزء  هو  الشيبة  حقل 
خالل  الخفيف من  العربي  الخام  الزيت  إنتاج  عن  المسؤول 
معالجة  منشآت  و  الزيت  عن  الغاز  لفصل  محطات  أربع 
مركزية. كجزء من مشاريع أرامكو السعودية الضخمة، تقوم 
الخالي  الربع  في  التوسع  خطط  بتنفيذ  الشيبة  حقل  إدارة 

لزيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط و سوائل الغاز الطبيعي.

و  الطاقة  تكون شركة  أن  السعودية في  أرامكو  رؤية  تتمثل 
بطريقة  تعمل  و  العالم،  في  الرائدة  المتكاملة  الكيماويات 
آمنة و مستدامة و موثوقة. تطبق نهجاً متكاماًل في جميع 
المجاالت، من خالل  أقسامها لضمان االستدامة في جميع 
البيئي  األداء  و  التشغيلية  للكفاءة  المستمر  التحسين 
الكربون،  منخفضة  الطاقة  حلول  وراء  السعي  لمنشآتها، 
ضمان  على  أرامكو  تعمل  للنمو،  االستراتيجي  االستثمار 

ديمومة اعمالها على المدى الطويل.

أرامكو هي أيضاً عضو مؤسس في مبادرة مناخ النفط و الغاز 
)OGCI(  و تستخدم هذه المنصة لتبادل أفضل الممارسات و 
ابتكار حلول مشتركة للتعامل مع تغير المناخ مع الشركات 
الكبرى األخرى. قسم حقل الشيبة و أرامكو السعودية لديهما 
يتم  العمل.  خطة  ضمن  واضحة  بيئية  استراتيجية  أهداف 

في عام 2020، تأثرت معظم الشركات بما فيها 
أرامكو السعودية بتداعيات تفشي جائحة فيروس 

كوفيد-19. ضمن جهود مواجهة كوفيد-19، 
قدمنا الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية 

السعودية، بما في ذلك التبرع بأجهزة التنفس  الصناعي وغيرها 
من المستلزمات الطبية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، و 
امتد نطاق أنشطة و مبادرات المواطنة التي تقوم بها الشركة 

للتصدي للجائحة إلى خارج المملكة، حيث قامت الشركات التابعة 
أرامكو السعودية في آسيا و أوروبا و أمريكا الشمالية بمبادرات 

مماثلة. و على الصعيد التشغيلي، يواصل برنامج القيمة 
المضافة دوره في تطوير التوريد.

أمني حسن النارص

الرئيس و الرئيس التنفيذي

لألهداف  وفقاً  مراقبتها  و  السنوية  البيئية  األهداف  تحديد 
البيئية  الموضوعة للمؤسسة. تشمل هذه األهداف  البيئية 
ثاني  غاز  انبعاثات  و  االحتراق  انبعاثات  و  االحتراق  كثافة 
أكسيد الكبريت و خسائر الهيدروكربونات و انبعاثات الغازات 
2019، أظهر التحقق من طرف ثالث  الدفيئة،...إلخ. في يونيو 
بتكليف من  الحراري،  االحتباس  غازات  أرامكو من  النبعاثات 
الـ  األشهر  مدى  على  للشركة  الميثان  غاز  كثافة  أن  أرامكو، 
أدنى  واحدة من  أيضاً  و هي  0.06% فقط  السابقة كانت   12
المعدالت في هذا القطاع. و بفضل برنامج تقليل حرق الغاز 
في الشركة فإن المملكة العربية السعودية تتمتع بمعدالت 

حرق غاز منخفضة لكل برميل.

بسبب  تجنبها  تم  التي  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 
التقنيات المتبعة لتقليل االحتراق تعادل ما يقدر بنحو 100 
مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون كل عام. و في الوقت 
عام  منذ  الكفاءة  في  المتراكمة  التحسينات  أدت  نفسه، 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد  2000 إلى قيام الشركة بتخفيض 
الكربون السنوية بمقدار 25 مليون طن متري اضافي. تقوم 
أرامكو السعودية بتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون و انبعاثات 
أولية  مواد  و  صناعية  منتجات  إلى  األخرى  الدفيئة  الغازات 
بوليوالت  تُستخدم  محتملة.  إضافية  قيمة  لخلق  مفيدة 
كونفيرج عالية األداء من أرامكو في التطبيقات اليومية مثل 
المواد الالصقة االستهالكية و الصناعية و العزل و غير ذلك. 

عمر  خالل  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  المنتجات  هذه  تخزن 
البيئة. الضارة من  الحراري  االحتباس  غازات  تزيل  و  المنتج 

الدرجة  تشغيلية من  لمعايير  وفقاً  الشيبة  حقل  إدارة  تتم 
األولى حول جودة الهواء و المياه و إدارة النفايات. يشرف إنتاج 
و  االحتراق  يقلل من  بعناية، مما  النفط  حقل  على  الشيبة 
الطاقة.  استخدام  يحد من  و  الحراري  االحتباس  غازات  يدير 
حقن مياه  إعادة  يتم   - بكفاءة  ماء  استخدام كل قطرة  يتم 
التكوين من وحدات معالجة الزيت في خزان الشيبة لألغراض 
البيئية، بينما يتم جمع مياه الشرب المستخدمة و إرسالها 
إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي لري أشجار الزينة 

حول مرافق الموقع.

المسؤولية  مبادرات  و  بمشاريع  فخوراً  إرثاً  الشركة  تمتلك 
التي  البيئة  و  المجتمعات  لدعم  للمؤسسات  االجتماعية 
تعمل فيها. تسعى الشركة جاهدة إلحداث تأثير إيجابي عبر 
الركيزتين األساسيتين الستراتيجية المواطنة من خالل دعم 
اإلبداعية و االقتصادية لشعبها، و حماية  الفكرية و  التنمية 
كوكب  على  المتنوعة  الموائل  و  الفريدة  البيئة  استدامة  و 

األرض.

شركة أرامكو السعودية - 
إدارة إنتاج حقل الشيبة

المملكة العربية السعودية

الفائز الثالث
)مناصفة(

فئة قطاع الطاقة
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فئة قطاع الضيافة
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في قلب المدينة، في وسط أطول أفق في العالم، يقدم فندق 
هوليداي إن البرشاء )HIAB( أماكن إقامة مصممة خصيصاً 
االستدامة  استراتيجيات  إلى  الفضل  يعود   .2008 عام  منذ 
يعد  السنين.  مر  على  بنجاح  تنفيذها  تم  التي  األمد  طويلة 
و  المسؤولية  و  اإلشراف  و  باألخالقيات  العميق  االلتزام 
الفندق.  في  االستدامة  ممارسات  صميم  من  المساءلة 
أدى  "فندق ذو قلب" – مما   بأنه  إن نفسه  ُيعِرّف هوليداي 
إلى تكوين ثروة ذات مغزى و بطريقة مسؤولة تشمل جميع 
في  للنجاح  محركاً  ذلك  يعتبر  و  التجارية،  األعمال  جوانب 

بيئة اجتماعية و اقتصادية متغيرة.

ينشر الفندق ثقافة جديدة تسمى "طريقة الحياة"، و هي جزء 
ال يتجزأ من القيم األساسية "افعل الشيء الصحيح"؛ "أظهر 
أننا نهتم"؛ "اطمح لألعلى"؛ "احتفل باالختالف"؛ "العمل معاً 

بشكل أفضل".

قيادة موحد  أسلوب  الثقافة في خلق  لهذه  الفضل  ينسب 
في  قسم  كل  متنوعة.  جنسيات  من  الموظفين  تقارب  و 
لدفع مهمة  الفريق،  لديه مشرف مخصص، رئيس  الفندق 

حتى خالل عام 2020 المتأثر بفيروس كورونا، 
استمرت االستدامة على الرغم من تضاؤل عدد 

الضيوف و اإليرادات و انخفاض عدد العاملين.
لقد قدمنا مبادرات محدثة من خالل رؤية طويلة المدى لنرى 
كيف سيتأثر موظفونا-الضيوف و الموظفون على حٍد سواء. 

قدمنا مشروبات الكركم المجانية في المقاهي الخاصة بنا، 
و وضعنا آالت البخار لكل من الموظفين و الضيوف لحماية 

رئتيهم، و استضافنا ندوات عبر اإلنترنت للصحة العقلية و دروس 
المشاركة في الطبخ على زوم.

روكسانا جعفر

املدير التنفيذي

إن،  لهوليداي  وفقاً  بين كل عضو.  االجتماعية"  "المسؤولية 
"نشهد ظهور االستدامة كقوة دافعة في كل عملية تجارية". 
تتماشى إستراتيجية هوليداي إن لالستدامة مع تسعة من 
المتحدة،  لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف  من  17 هدفاً  الـ 
كل منها مدعوم بخطط العمل و المراقبة و التقييم و إعداد 

التقارير.

لألمم  العالمي  الميثاق  على  الموقعين  أحد  هو  الفندق 
المتحدة و يتبع مبادئه، كما أنه يطبق معايير مبادرة اإلبالغ 
العالمية الـ GRI في ممارسات إعداد تقارير االستدامة الخاصة 
به. هيكل االستدامة مفصل و يتألف من مستويات مختلفة 
من المسؤولية، من الفريق األخضر إلى اللجان التوجيهية و 
المجلس التنفيذي للمسؤولية االجتماعية للشركات؛ الذي 

يشمل الرئيس التنفيذي و مجموعة من المديرين.

على  اإليجابي  التأثير  حول  تتمحور  مبادرات  الفندق  طور 
المشروبات  و  األغذية  من  الموظفين.  و  الضيوف  من  كل 
الخام  المواد  تفويضات  التغذية،  و  الصحة  نحو  الموجهة 
التدابير  إلى  للبائعين  األخالقية  المباديء  و  العضوية 
استجاب  كما  الموظفين،  و  للضيوف  بـكوفيد-19  المتعلقة 
للضرورات الناشئة في فضاءات الصحة و السالمة و البيئة 

و اإلدارة الرشيدة.

و تشمل بعض الجهود الملحوظة، فرز النفايات – التقليل 
و إعادة االستخدام و إعادة التدوير؛ "توفير المياه، كل قطرة 
محسوبة"، تقليل الغسيل )أغطية السرير / المناشف( في 
تنظيف  مياه  يقدم  و  للبالستيك"،  ال  "قل  أيضا  و  الغرف؛ 
شفاطات  و  زجاجية،  أباريق  في  تقدم  السموم  من  الجسم 
شرب قابلة للتحلل الحيوي، و إعالم الضيوف باإلمتناع عن 

استخدام البالستيك للمساعدة في حماية الحياة البحرية. 

للموظفين - عدم التسامح مطلقاً مع انتهاك أمن البيانات 
و السلوك غير األخالقي. و تنفذ دورات تدريبية حول النفايات 
أخرى  مواضيع  و  الخضراء  السلع  و  الطاقة  على  الحفاظ  و 
من  الرغم  على  الوباء،  خالل  خارجية(.   / داخلية  )مصادر 
الضيافة، استثمر  السياحة و  التي واجت قطاعي  التحديات 
كورونا  فيروس  حول  التوعية  حمالت  في  إن  هوليداي 
للموظفين و الضيوف، الصحة العقلية للموظفين العاملين 

عن بعد، و ما إلى ذلك. 

هوليداي إن البرشاء
دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز األول
فئة قطاع الضيافة
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عالمية  تجارية  عالمة  هي  فورسيزونز  منتجعات  و  فنادق 
عاماً. من  أربعين  الراقية منذ  الضيافة  خدمات  تقدم  فاخرة 
اإلدارة  و  االجتماعية  و  البيئية  المعايير  نطاق  توسيع  خالل 
العالمي  االستدامة  إطار  يدعم  أساسية،  كركائز  الرشيدة 
في  الموجودة  تلك  ذلك  في  بما  عقار،  كل  في  العمليات 
من  الرغم  على  إفريقيا.  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة 
 2020 اتخاذ خطوات ملموسة في عام  جائحة كوفيد-19، تم 
لتحديد فرص التحسين. أثبتت دراسة استقصائية ألصحاب 
في  للغاية  فعالة  أنها  عامالً  فندقاً   118 شملت  المصلحة 
تعزيز  في  طويالً  شوطاً  قطعت  و  الناس  بنبض  الشعور 

مبادرات االستدامة التي قدمتها فورسيزونز.

برنامج  نتائج  المنتجع  استخدم  المحلي،  المستوى  على 
السياحة المستدامة التابع لدائرة السياحة و التسويق التجاري 
في اإلمارة، لتطوير إستراتيجية مخصصة لمواصلة مساعي 
و  اجتماعية  و  بيئية  إستراتيجية  المنتجع  لدى  االستدامة. 
الصادرة  البيئية  االستدامة  توجيه  وثيقة  تؤكد  رشيدة.  إدارة 
االستراتيجية  و  لالستدامة  أهداف   4 على  فورسيزونز  عن 
العمل،  و خطط  األولوية  ذات  األهداف  إلى جانب  لتحقيقها، 
فضالً عن أهداف قصيرة و طويلة المدى. تم تأسيس الفريق 
االخضر في الفندق على أساس االختصاص األساسي "تطور 
ثقافتنا" لتحديد الركائز ذات الصلة بشأن البيئة و المجتمع و 

االستدامة مهمة كما كانت دائًما و يجب أن 
تكون جزًءا من هويتنا. أنا فخور بإنجازات فريقنا 

في مجال االستدامة. انخفض استهالكنا للطاقة 
و المياه باستمرار على مدى السنوات األربع الماضية و قمنا 

بالتخلص من البالستيك الذي يستخدم لمرة واحدة في مطاعمنا 
و غرفنا. مع وجود إستراتيجية قوية و “فريق اإلستدامة” الذي 

ا، نتطلع إلى اتخاذ المزيد من الخطوات نحو عالم 
ً
تم تشكيله حديث

أكثر صحة.

ليوناردو بايوتيش

نائب الرئيس اإلقليمي و املدير العام

اإلدارة الرشيدة. تم تعريفها على أنها:

تصميم األماكن و العمليات من أجل االستدامة. 1
تقليل التأثير البيئي . 2
تعزيز االتصاالت للمبادرات المستدامة. . 3

إدارة النفايات: تقنيات جديدة مقترحة  أ(  كانت مهام الفريق: 
للشراء و تحسين كفاءة تحويل نفايات الطعام إلى سماد و 
إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. تدقيق طرف ثالث لتحديد 
السالمة  و  الصحة  معايير  األكثر فعالية ب(  التسميد  نظام 
اختيار  يتم  الكيميائية/المواد:  المواد  التنظيف/  لمنتجات 
الموردين بناءاً على الشهادات الحكومية و شهادات السالمة 
المطلوبة. تُفضل المنتجات الطبيعية/العضوية  ج( معايير 
التوريد لألغذية و المشروبات: تم تنفيذ خطة الشراء للمساعدة 
بطرق  المزروعة  و  المحلية  المنتجات  على  الحصول  في 
لالستهالك.  المستمرة  المراقبة  الطاقة:  كفاءة  د(  مسؤولة 
ذات   )LED( اللد  بمصابيح  المصابيح  من   %98 استبدال  تم 
أجهزة اإلستشعار كما يتم تسخين 40% من المياه من خالل 

الطاقة الشمسية.

اما بالنسبة ألهداف عام 2021 هي: - القضاء على المنتجات 
البالستيكية ذات االستخدم األحادي، تحقيق االمتثال للتدريب 
استهالك  تقليل  الموظفين،  لجميع   %100 بنسبة  البيئي 
تقليل   ،2019 بعام  مقارنًة   2021 عام  في   %1 بنسبة  الطاقة 
عام  في   %3 بنسبة  النفايات  مكبات  إلى  المرسلة  النفايات 
خالل  من  الهواء  جودة  تحسين   ،2019 بعام  مقارنًة   2021
تخصيص 75% من الغرف لغير المدخنين، زيادة بنسبة %5 
في شراء سلع و خدمات مستدامة و محلية و عادلة و صديقة 
للبيئة في عام 2021، المشاركة في مبادرة واحدة على األقل 

من مبادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات المؤثرة.

االشادة؛ خفض استهالك  و  بالذكر  الجديرة  اإلنجازات  تشمل 
الطاقة و المياه على مدى 4 سنوات )27% و 36% على التوالي 
من  الذي قلل  النزالء  غرف  إدارة  نظام  2020(؛  إلى   2016 من 
استهالك طاقة التبريد بنسبة 40%؛ التخلص من البالستيك 
و  المرافق  استهالك  قياس  واحدة،  لمرة  يستخدم  الذي 
من   %40 لـ  الشمسية  الطاقة  نظام  استخدام  المناورة، 
المياه؛ إستيفاء جميع متطلبات تدقيق  متطلبات تسخين 
برنامج دبي للسياحة المستدامة لدائرة السياحة و التسويق 
التجاري؛ تركيب نظام ترشيح برج التبريد مما أدى إلى توفير 
الطعام  فضالت  تحويل  و  الطعام،  زيوت  تدوير  إعادة  30%؛ 
إلى سماد، تخصيص حاويات للنفايات الزجاجية و الورقية و 

البالستيكية في جميع الفنادق.

منتجع فور سيزونز دبي شاطيء 
جميرا 

دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز الثاني
فئة قطاع الضيافة
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فئة قطاع الرعاية
الصحية
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رعاية صحية منتشرة في  الصحية هي شبكة  للرعاية  أستر 
9 دول عبر الشرق األوسط و الهند و الشرق األقصى. تشمل 
العيادات و مراكز التشخيص و  محفظتها المستشفيات و 
صيدليات البيع بالتجزئة. لديها 17,594 موظفاً و 2,860 طبيباً 
ساعدوا في إنشاء نموذج يقدر المسؤولية االجتماعية و النمو 
الشامل و يجعل الرعاية الصحية الجيدة في متناول جميع 

طبقات المجتمع.

و  صحي  مجتمع  خلق  هو  الصحية  للرعاية  أستر  هدف 
في  كذلك  و  عملياتها  في  الهدف  هذا  تضمين  يتم  سعيد. 
برامج التوعية المجتمعية. تخصص أستر 20% من إيراداتها 
أنشأت  كما  االستدامة.  و  االجتماعية   المسؤولية  لمبادرات 
للعمل  ربحية،  غير  منظمة  هي  و  أم،  دي  أستر  مؤسسة 
من أجل تحقيق طموحات االستدامة طويلة األجل. أطلقت 
"متطوعي  برنامج  لتأسيسها،  الثالثين  الذكرى  في  أستر 
أستر" ليقود مبادرات المسؤولية االجتماعية. يحصل رئيس 
تقارير مباشرة  على  اإلدارة  أعضاء مجلس  و  اإلدارة  مجلس 
من مؤسسة أستر دي أم و متطوعي أستر من خالل رؤسائها 
التنفيذيين. ربطت أستر للرعاية الصحية أهدافها المؤسسية 
تبني  خالل  من  الحوكمة  و  االجتماعية  و  البيئية  باألهداف 
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة و مبادئ الميثاق 

العالمي لألمم المتحدة و بعض هذه األهداف تشمل:
توظيف 100 من أصحاب الهمم	 
االحتباس 	  غازات  انبعاثات  و  الطاقة  استهالك  خفض 

لدي شركة آستر إطار عمل بيئي و اجتماعي 
و حكومي راسخ. يقود  أعضاء مجلس االدارة 
أدائهم البيئي و اإلجتماعي و الحوكمي من 
خالل لجنة االستدامة. و تعد هذه المعايير جزء من مراجعة 
األداء السنوي للموظفين. باإلضافة لهذا يتم الكشف عن 

أداء االستدامه الخاص بنا للجمهور من خالل تقرير االستدامة 
السنوي الخاص. في األوقات الصعبة، تمكنا من مواصلة 

مبادرة االستدامه و المسؤولية االجتماعية للشركات أثناء محاربة 
الجائحة.

الدكتور/ آزاد موبني

رئيس مجلس اإلدارة املؤسس و العضو املنتدب

الحراري بنسبة %5
تقليل استخدام المياه بنسبة %2	 
استبدال األكياس البالستيكية بأكياس قابلة للتحلل في 	 

جميع أنحاء دولة اإلمارات
تقديم خدمات طبية مجانية إلى 50,000 شخص محتاج	 

فيما يتعلق بصحة و سالمة منشآتها و أصحاب المصلحة، 
مجموعة  مع  للتعامل  مستعدة  أستر  مرافق  جميع  فإن 
متنوعة من المواقف، بما في ذلك رعاية المرضى في المراحل 
الحرجة، السالمة من الحرائق، تجنب إصابات ناتجة عن الوخز 
باإلبرة، السالمة من اإلشعاع، مكافحة العدوى،  إدارة النفايات 
تدقيق  عمليات  خالل  من  ذلك  ُيستكمل  الحيوية.  الطبية 
المرافق  مديري  تدريب  يتم  حيث  المياه  و  للطاقة  دورية 
و  الطاقة  استخدامات  المستشفيات على كفاءة  في جميع 
مبادرات توفير المياه، و يتلقى قسم التدبير المنزلي التدريب 

على فرز النفايات و تخزينها و التخلص منها.

يتم فصل النفايات الطبية، النفايات المعدية، األدوات الحادة، 
نفايات المختبرات، مخلفات األدوية، نفايات الطعام، النفايات 
نوعه.  حسب  كل  مختلفة  باساليب  ذلك  إلى  ما  و  العامة، 
كما يتم تدريب الموظفين الذين يقومون بإنتاج أو التعامل 
مع القمامة أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها و تقييمها 
النفايات  إدارة  باستراتيجية  االلتزام  عن  مسؤولين  ليكونوا 
أنشأ  المجتمعية،  مبادراتها  من  بالمؤسسة. كجزء  الخاصة 
متطوعو أستر الخدمات الطبية المتنقلة بهدف زيادة الوعي 
و تقليل األمراض المتعلقة بأنماط الحياة. باإلضافة إلى ذلك، 
يدعم متطوعو أستر معسكرات التبرع بالدم و خيم التطعيم. 
تقدم أستر فحوصات صحية مجانية على أساس منتظم و 

تركز بشدة على التعليم العام.

أنشأت أستر للرعاية الصحية أول صيدلية صديقة للبيئة في 
الشرق األوسط، و هي ملتزمة بالحصول على أجهزة موفرة 
إلعادة  قابلة  خراطيش  تدويره،  معاد  ورق  محتوى  للطاقة، 
االستخدام، معدات خالية من الزئبق، قفازات خالية من مادة 
و  إضاءة  للبيئة،  صديقة  أخرى  تنظيف  منتجات  الالتكس، 
دخلت  الخضراء".  العمليات  "غرفة  لمشروع  فعالة  معدات 
أستر للرعاية الصحية في شراكة مع منظمات مختلفة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة و مناطق جغرافية أخرى في 
جميع أنحاء العالم لمساعدتها على توسيع هدفها المتمثل 
في رفاهية المجتمع. أبرمت أستر للرعاية الصحية شراكة مع 
الطبية في دولة  للبحوث  أول مركز  لبناء  الجليلة  مؤسسة 
اإلمارات العربية المتحدة و دعم شريحة المجتمع المحتاجة 

لرعاية العيون من خالل مؤسسة نور دبي.

أستر للرعاية الصحية   
دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز األول
فئة قطاع الرعاية الصحية
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ميديكلينيك الشرق األوسط هي واحدة من الشركات الرائدة 
في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في دولة اإلمارات 
أبوظبي  و  دبي  في  عملياتها  غالبية  مع  المتحدة  العربية 
جزء  األوسط هي  الشرق  العين(. ميديكلينيك  ذلك  )بما في 
من ميديكلينيك إنترناشيونال و هي مجموعة مستشفيات 
خاصة لها ثالث منصات تشغيل في جنوب إفريقيا و سويسرا 

و دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كمقدم رعاية صحية، تسعى ميديكلينيك جاهدة لخلق قيمة 
من خالل توفير رعاية فعالة من حيث التكلفة و عالية الجودة 
و خدمات عمالء متميزة. تتبع ميديكلينيك أيضاً نهجاً أوسع 
عملياتنا  عن  المسؤولية  تحمل  خالل  من  القيمة  إلنشاء 
في كل  مستدام  نهج  اتباع  يستدعي  هذا  و  منشآتها.  خارج 
و  الطبيعية  للموارد  استخدامهم  طريقة  من  يفعلونه؛  ما 
يقومون  التي  االستثمارات  نوع  إلى  الموظفين  التعامل مع 
بها و كيفية إدارتهم لألعمال. ميديكلينيك لديها ثالثة أهداف 

كجزء من إستراتيجيتها و إطار عملها لالستدامة:
تحييد األثر البيئي للشركة. 	
أن تكون الشريك المفضل الذي يثق به جميع أصحاب . 	

المصلحة
و . 	 أخالقية  مواطنة  شركة  لتبقى  الشركة  ثقافة  تعزيز 

مسؤولة
تتبع ميديكلينيك نهجاً مستداماً و طويل األمد لألعمال من 
خالل تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة باستمرار، و 

أثبتت الفترة الماضية أهمية الرعاية الصحية فقد 
ل قطاع  الصحة محور  اهتمام جميع الدول 

ّ
مث

بع 
ّ
خالل فترة جائحة كوفيد. و أساس النهج المت
في ميديكلينيك هو الوقاية و العالج و الرعاية و الحماية، و 

تخصيص الموارد سواء كانت مادية أو اجتماعية أو بيئية لتحقيق 
أهداف المجموعة.  نحن ملتزمون بضمان تحسين االستدامة من 
خالل إدارة مواردنا بمسؤولية و كفاءة ليعود بالنفع على أصحاب 

المصلحة و البيئة.

ديفيد هاديل

الرئيس التنفيذي

استثمار كبير في منشآتها من أجل رفاهية مرضاها. تلتزم 
السلوك  و  السريرية  الحوكمة  معايير  بأعلى  المجموعة 
األخالقي عبر أقسامها  و تستثمر الكثير من الوقت و الموارد 
في تعيين الموظفين الماهرين و االحتفاظ بهم. كما تحترم 
ميديكلينيك المجتمعات و البيئة في المناطق التي تعمل 

فيها.
اإلدارة  ممارسات  و  أنظمة  أن  بضمان  ميديكلينيك  تلتزم 
البيئية الخاصة بها تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية و 
التشريعات الوطنية لحماية سمعتها و تقديم ضمانات فيما 
يتعلق بالجودة البيئية و السالمة و الموثوقية لعملياتها و 
خدماتها. حددت لجان االستدامة في ميديكلينيك مجموعة 

من األهداف للفترة من 2021 حتى عام 2030.
)أ( تحقيق الحياد الكربوني 

)ب( تقليل استخدام الكهرباء و التحول إلى الطاقة المتجددة 
)ج( تقليل استخدام المياه و تأمين إمدادات المياه الجيدة  

)د( عدم ارسال أي نفايات الى المكب بحلول عام 2030.
في  للبدء  المجموعة  نفايات  إدارة  سياسة  تطوير  تم  كما 

التنفيذ خالل عام 2021، مع أهداف مثل:
رفض - تجنب توليد النفايات في المصدر، بما في ذلك 	 

على مستوى المورد
إعادة االستخدام - إعادة استخدام مواد النفايات ألغراض 	 

خاصة أو الستخدام طرف ثالث
التقليل / إعادة التدوير - إدارة دورة النفايات البالستيكية 	 

بفعالية
استعادة - استعادة الطاقة من النفايات	 

في  للمساعدة  األساسية  مسؤوليتها  تدرك  ميديكلينيك 
تحسين حياة األفراد المحرومين في المنطقة. يركز برنامج 
المسؤولية االجتماعية في المقام األول على المجتمعات في 
مستشفياتها و تتبع ميديكلينيك نهجاً ثالثي المستويات في 
ممارساتها و تطبيقاتها للمسؤولية االجتماعية، و تخصص 

مواردها على النحو التالي:
الميزانية . 1 من   %60 تخصيص  يتم  االجتماعية:  القيادة 

السنوية للمسؤولية االجتماعية لمبادرة وطنية رئيسية 
واحدة و لقضايا فردية أخرى تعتبر جديرة بالدعم.

يتم . 2 المشتركة:  المشاريع  و  التشغيلية  الشراكات 
للمسؤولية  السنوية  الميزانية  من   %30 تخصيص 
مع  الحالية  المشاريع  و  المبادرات  لتعزيز  االجتماعية 

مؤسسات المجتمع المعتمدة.
الميزانية . 3 من   %10 تخصيص  يتم  الموظفين:  مشاركة 

مشاركة  لتشجيع  االجتماعية  للمسؤولية  السنوية 
الموظفين من خالل العمل التطوعي.

ميديكلينيك الشرق األوسط
دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز الثاني
فئة قطاع الرعاية الصحية
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فئة قطاع اإلنشاءات
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في  اإلنشائية  للهندسة  الحكومية  الصين  شركة  تأسست 
الشرق األوسط عام 1982 في الصين، و هي أكبر مجموعة بناء 
و استثمار في العالم. انطلقت عملياتها في الشرق األوسط 
المشاريع.  و  الحضري  البناء  أعمالهم  2003. تغطي  عام  في 
في غضون 18 عاماً، امتدت العمليات إلى خارج دولة اإلمارات 
التعاون  مجلس  دول  جميع  لتشمل  المتحدة  العربية 

الخليجي. 

حتى عام 2020، تم بناء أكثر من 100 مشروع ضخم يغطي 
الشاهقة  المكاتب  و  الصحية  المنشآت  و  السكنية  المباني 
و  الجسور  و  الطرق  و  التجارية  المجمعات  و  الجامعات  و 
األنفاق و المطارات و السكك الحديدية و أنابيب النفط و الغاز 
و ما إلى ذلك. ساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في تقوية 
مستوى  متوسط  رفع  في  ساعدت  و  المحلية  االقتصادات 

المعيشة. 

من  بعض  فيها  بما  الجوائز  من  العديد  على  الشركة  حازت 
أفضل جوائز األعمال و السالمة و ممارسات العمل. باعتبارها 
واحدة من الشركات الخارجية الرئيسية التابعة لشركة الصين 
مستدامة  تنمية  لتحقيق  دائماً  تسعى  فإنها  الحكومية، 
الجيدة و خلق  "الجودة  لمبدأ  ابتكار مستمر وفقاً  واسعة و 
القيمة". لديهم خطط مراقبة مختلفة تم طرحها في عام 2013 

ألكثر من عقد من الجهود، قد بذلنا جهودنا و 
قوتنا في دفع االزدهار في الشرق األوسط، 
تعزيز سعادة الشعب في المنطقة و تحقيق 

التنمية المشتركة في العالم. و في المستقبل، سنواصل 
في تطبيق التنمية المستدامة عالية الجودة و تنفيذ الخطط 
خلق القيم 

َ
االستراتيجية لنحافظ على هويتنا كشركة عالمية ت

القوية، القدرة التنافسية الدولية، القيادة الصناعية، و تصنع التأثير 
اإليجابي للعالمات التجارية و  تنشر القوة الثقافية الناعمة.

يو تاو

الرئيس و املدير التنفيذي

صياغة  خالل  من  العمل  استراتيجية  في  التوسع  لمواكبة 
على  المستدامة  بالتنمية  تتعلق  معينة  أعمال  مؤشرات 
المدى الطويل؛ و بيان المخاطر و الفرص و التنمية طويلة 
األجل و قصيرة المدى المتعلقة بتقديم الخدمات ألصحاب 
تتمثل  يركز على األشخاص،  اتباع نهج  المصلحة. من خالل 
رسالة الشركة في "توسيع بيئة معيشية سعيدة" عبر رؤيتها 

"بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك و خلق حياة أفضل".

التنمية  أهداف  على  للشركة  االستدامة  إستراتيجية  تركز 
مع  تتوافق  و  العالمية  اإلبالغ  مبادرة  معايير  و  المستدامة 
إدارة  عمليات  تتضمن  و   .2030 االستراتيجية  دبي  خطة 
 4 على  الرشيدة  اإلدارة  و  االجتماعية  و  البيئية  المخاطر 

خطوات: 

و . 1 قضايا  و  االجتماعية  و  البيئية  القضايا  في  التنقل 
االدارة الرشيدة )التقييم البيئي و االجتماعي و تقييمات 

الحوكمة(
بناء خريطة. 2
اإلداري . 3 و  االجتماعي  و  البيئي  اإلفصاح  مسار  اتباع 

)باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية(
االدارة . 4 و  االجتماعية  و  البيئية  األهداف  إلى  الوصول   )4

الرشيدة.

المديرين  من  المكونة  االجتماعية،  المسؤولية  لجنة 
التنفيذيين و رؤساء األقسام هي المسؤولة عن صياغة خطط 
المسؤولية االجتماعية و االستدامة في الشركة و إنشاء نظام 
و  المستويات  جميع  يغطي  االجتماعية  للمسؤولية  عمل 
المجاالت. صياغة نظام إدارة المسؤولية االجتماعية؛ تنظيم 
اتصاالت  إجراء  االجتماعية.  المسؤولية  ممارسات  تنفيذ  و 
المسؤولية االجتماعية الخارجية، و تجميع تقارير االستدامة 

و الجمع بين االبتكار التكنولوجي للشركة و تطوير األعمال.  

و  اإلدارات  جميع  و  العليا  اإلدارة  المسؤولية؛  هيكل  يشمل 
األقسام و المشاريع. خالل جائحة كوفيد-19 ، شكلت الشركة 
ضمان  على  عملوا  لقد  لألوبئة.  خاصة  قيادة  و  عمل  فريق 
المصلحة،  أصحاب  العالقات مع  إدارة  المشاريع،  استمرارية 
االعتناء بالقوى العاملة، قيادة مشاريع و مبادرات المشاركة 
المجتمعية. وفقاً للشركة، تظهر النتائج أن أكثر من 12,000 
ماليين   5 من  أكثر  شراء  تم  بوظائفهم،  احتفظوا  موظف 
كمامة إلى جانب 40 ألف قنينة مطهر و 30 ألف قطعة من 
صحتهم.  و  الموظفين  سالمة  لضمان  الواقية،  المالبس 
ميزانية المسؤولية االجتماعية للشركة مخصصة لألنشطة 

المجتمعية و التبرعات و العمل التطوعي.

الفائز األول
فئة قطاع اإلنشاءات

شركة الصين الحكومية 
للهندسة اإلنشائية في الشرق 

األوسط
دولة االمارات العربية المتحدة
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فئة المؤسسات 
اإلجتماعية
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تأسست مدينـــة الشارقة للخدمات اإلنسانية في عام 1979، 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص من  لتمكين  أهلية  و هي مؤسسة 
تمتلك رؤية أن تكون مؤسسة رائدة في مناصرة و احتواء و 
الوطن  و  االمارات  دولة  في  االعاقة  ذوي  األشخاص  تمكين 
العربي. و تعمل للحد من أسباب اإلعاقة بالتدخل المبكر و 
التوعية المجتمعية، و تمّكن األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم 
في  مستقلين  و  مشاركين  ليكونوا  التوظيف  و  التأهيل  و 
و  التميز  روح  تنمية  على  المدينة  تحرص  و  مجتمعاتهم. 
اإلبداع لتحقيق الريادة في أساليبها و آليات عملها و خدماتها. 
رسالتها،  و  رؤيتها  لتحقيق  أساسياً  أمراً  اإلستدامة  تعتبر  و 
مما يضمن تحقيق مستقبل أفضل و مستدام لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

توظف  مؤسسة  أول  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة 
و  بناء على قدرتهم و مؤهالتهم،  اإلعاقة  أشخاص من ذوي 
اإلعاقات  ذوي  و موظفة من  59 موظف  حاليا  لديها  يعمل 
المختلفة، و لضمان عدم تعرضهم لإلساءة فقد جهزت كوادر 
و قادرة على حمايتهم. كما كانت سباقة في تطبيق  واعية 
وراء  و هي  العامة  المدارس  للمكفوفين في  التربوي  الدمج 

منذ تأسيس مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، 
أخذت على عاتقها قضية اإلعاقة في جميع 

 
ً
المجاالت. اهتمام المدينة لم يكن مقتصرا

على األشخاص ذوي اإلعاقة بل شمل األسرة ألنها الشريك 
األساسي كما تحرص المدينة على استدامة الخدمات وفق 

أفضل الممارسات. و فتحت المدينة أبوابها للمتدربين كي ينهلوا 
( و 

ً
 و عالميا

ً
 مع المجتمع الخارجي )محليا

ً
من خبرتها مما فتح آفاقا

 .
ً
ساعد على توقيع اتفاقياٍت طورت من خدماتها عموما

 لتحسين 
ً
، تعمل مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية دائما

ً
ختاما

جودة حياة األشخاص ذوي اإلعاقة و تمكينهم في المجتمع.

سعادة الشيخة/ جميلة بنت محمد القاسمي

املدير العام

صدور هذا القرار و كما ساهمت في وضع قانون في الدولة 
الثقافة  نادي  أسست  ذلك،  إلى  باإلضافة  حقوقهم.  يضمن 
الدولة. تحدد  األول من نوعه في  و هو   1987 للمعاقين عام 
و  الصلة  ذات  الهامة  الجوهرية  القضايا  أولويات  المدينة 
التحليل  البيئية و مناهج  آثارها اإلجتماعية و االقتصادية و 
وفقا لمبادرة اإلبالغ العالمية و تجري تدقيقا ماليا من خالل 
طرف عالمي مستقل، و يتم نشر و مشاركة هذه التقارير مع 

أصحاب المصلحة. 

كما يتم سنويا تقييم األعمال و النجاحات و رصدها و نقاش 
تقدم  و  تنفيذها،  إلتباع  خطط  وضع  و  التحسين  فرص 
أحرزوا  الذين  للموظفين  التشجيعية  و  المالية  المكافأت 
تقدماً في عملهم. كما تحرص على مكافحة الفساد بشكل 
صارم؛ في حال إكتشاف مخالفة فإنها تعقد لجنة تحقيق و 
تصدر الحكم المناسب الذي قد يصل أحياناً إلى إنهاء الخدمة.

تهتم المدينة بموائمة أهدافها مع أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة و تركز على سبعة أهداف. كما تولي إهتماماً 
و  اإلتفاقيات  إبرام  خالل  من  المصلحة  ألصحاب  كبيراً 
للتواصل  منصات  توفر  و  التوعوية  الحمالت  و  المؤتمرات 
المباشر معهم لتقديم الشكاوي و اإلقتراحات و غيرها من 

الممارسات التي تدعم إستدامة عالقتها معهم. 

الشامل  اإلحتواء  منظمة  من  كل  في  عضو  هي  المدينة 
لمركز  التابعة  اإلعاقة  و  للفنون  الدولية  المؤسسة  الدولية، 
السياحة  و  للدمج  الدولي  اإلتحاد  األدائية،  للفنون  الكينيدي 
و الترويج للجميع، المدارس المنتسبة لليونسكو،...إلخ. كما 
حصلت على إعتمادات دولية لتميزها في خدماتها بمعايير 

الجودة؛ كإعتماد مؤسستي كارف و بيرسون.

و  المخاطر  فهم  على  العمل  فريق  تأهيل  و  تدريب  يتم 
مواجهة التحديات. كما تحرص المدينة على مواكبة كل جديد 
المعينة  الجهات  مع  الخبرات  تبادل  و  عملها  مجاالت  في 
محليا و عربيا و دوليا، مما جذب و شجع أصحاب المصلحة 
و تحرص على تطبيق  للتعاون معها.  البلدان  من مختلف 
المدينة  إهتمامات  تمتد  للبيئة.  الصديقة  المواصفات 
لتشمل القضايا التربوية و التعليمية و الصحية و البيئية و 
حتى األمنية؛ كدورها في إطالق جائزة الشارقة للوعي البيئي 

و تأسيسها لرابطة التوعية البيئية.

الفائز األول
فئة المؤسسات

اإلجتماعية
مدينة الشارقة للخدمات 

اإلنسانية
دولة االمارات العربية المتحدة
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مؤسسة السالم االجتماعية
جمهورية السودان

عام  في  تأسست  التي  االجتماعية  السالم  مؤسسة  دخلت 
الضعفاء  األفراد  لمساعدة  التنفيذ  حيز  السودان  في   2018
ليصبحوا مستقلين و تمكينهم من التغلب على الصعوبات 
أن  يجب  المرأة  بأن  واضح  بإيمان  نشأت  قد  و  المالية. 
تتمثل  التنمية.  عمليات  في  إنتاجية  أكثر  دور  لها  يكون 
بين  المساواة  السالم في سد فجوات عدم  مهمة مؤسسة 
الجنسين و مساعدة النساء في مهارات العمل. و قد أسست 
مؤسسة السالم منذ نشأتها التزاماً قوياً تجاه أهداف التنمية 

المستدامة المتمثلة في:

 الهدف 1: القضاء على الفقر على جميع المستويات	 
الهدف 3: ضمان حياة صحية و تعزيز الرفاه للجميع في 	 

جميع األعمار 
تمكين 	  و  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق   :5 الهدف 

جميع النساء و الفتيات 
و 	  الشامل  المطرد و  النمو االقتصادي  8: تعزيز  الهدف 

المستدام و العمالة الكاملة و المنتجة و العمل الالئق 
للجميع.

تمتلك المؤسسة رؤية للمرأة السودانية القوية و المستقلة 
و المستقرة مالياً. لتحقيق هذا، تشارك المؤسسة في تنمية 

إنشاء سالم كان خالصة عدد من المحاوالت و 
التجارب للمشاركة في تنمية المجتمع. بدأت منذ 

دخولي للمجتمع الجامعي بخلق مبادرة محبة 
لتوفير التأمين الصحي. ثم دفع الغرامات للسيدات المستدينات 
و إخراجهن من السجن. هذه المحاوالت العدة ساعدتني لفهم 

طبيعة مشكالت المجتمع و ان الحلول يجب أن تكون مستدامة 
و لهذا السبب تم إنشاء مشغل سالم االجتماعي الربحي 

لتوفير فرص التدريب و العمل للفئات الضعيفه و في نفس 
الوقت إنتاج منتجات تكون بمثابة حلول مجتمعية كما حدث في 

كمامات سالم الواقيه.

صفية عبد الرحمن الفدين 

املؤسس و الرئيس التنفيذي

مهارات  تعزيز  و  مستمرة  عمل  فرص  لتوفير  المجتمع 
على  النساء  لتدريب  تدريبية  برامج  أنشأت  لقد  التوظيف. 
المنتجات  الحقائب،  الوجه،   أقنعة  مثل  منتجات  تصميم 
الصحية،...إلخ. و تبذل قصارى جهدها لضمان أن تصبح المرأة 
السودانية آمنة مالياً. مؤسسة السالم االجتماعية تسترشد و 
النزاهة، االحتراف، االحترام،  التالية: الصدق،  بالفضائل  تتدرج 
مراعاة المساواة بين الجنسين و اإلنصاف، العمل الجماعي، 

المساءلة االجتماعية، المشاركة المجتمعية.

المؤسسة  مع  بالتعاون  و  الوباء  خالل  المؤسسة  صنعت 
من  للحد  هذا  كان  قناع.  مليوني  الدولي  للتعاون  األلمانية 
انتقال كوفيد-19 عبر الالجئين و مجموعات النازحين داخلياً 
وزارة  إلى  السالم  انضمت  السودان.  في  دافور  منطقة  من 
الصحة االتحادية كمورد رئيسي ألقنعة الوجه القابلة إلعادة 
للمنتجات  اليونيسف كصناع  إلى  انضمت  كما  االستخدام. 
الصحية للمدارس في ظل عدم إمكانية الوصول إلى منتجات 
في  مشاريع  إنشاء  إلى  السالم  تهدف  المنتظمة.  التعقيم 

عموم أفريقيا و العالم. 

من خالل شراكات فاعلة على المستوى المحلي و الوطني و 
العالمي، تهدف السالم إلى تحقيق:

لإلنتاج لضمان فعالية . 1 العالية  الجودة  إجراءات مراقبة 
المنتج النهائي 

تقييم الطاقة اإلنتاجية الحالية و سد الفجوات. 2
عقد جلسات توعية حول مواصفات المنتج و استخدامه . 3

و التخلص منه في المستقبل.

مؤسسة السالم تقوم على نهج واع للتنمية االجتماعية مع 
تركيزهم  ينصب  حيث  االجتماعي.  للنوع  عالية  حساسية 
مع  السوق  في  للمرأة  متساوية  فرص  خلق  على  الرئيسي 
إدراج األشخاص المستضعفين من كال الجنسين. لقد بدأوا 
بـ 100 موظف في عام 2018  و اآلن تجاوزوا الـ500 و ما زالوا 
يتزايدون. أما نهج البيئة و الصحة و السالمة في المؤسسة 
التنفيذية.  و  التشغيلية  العمليات  في  بقوة  منسوج  فهو 
تحافظ مؤسسة السالم على منهجية صديقة للبيئة إلنتاج 

منتجات عالية الجودة. 

مجموعة  دمج  و   %2 بنسبة  النفايات  تقليل  إلى  تهدف  و 
تهدف  كما  الحالية.  المنتجات  في  التدوير  إعادة  منتجات 
الحياة،  نمط  تعزيز  الجنسين،  بين  المساواة  تحقيق  إلى 
تلبية احتياجات التوظيف و العديد من األهداف االجتماعية 
للمجتمع. كما تتجه إلى تجربة الطاقة الشمسية إلدارة جزء 

من مكائنها بإستخدام الطاقة النظيفة.

الفائز الثاني
فئة المؤسسات 

اإلجتماعية
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فئة قطاع السيارات
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مؤسسة محمد ناصر الساير و أوالده هي شركة تابعة لشركة 
الساير القابضة التي تأسست عام 1967 و التي تقدم خدمات 
إصالح و صيانة السيارات. وفقاً للساير، "األعمال المستدامة" 
هي مفهوم شامل للنظام يشمل كل أبعاد عمليات الشركة 
من األداء المالي إلى المسؤولية االجتماعية و رفاهية العمال 

و العمالء و االهتمام بالبيئة.

شركات  مجموعة  تظل  "أن  هو  لالستدامة  الساير  رؤية 
القادمة عبر صناعات  رائدة توفر االزدهار لألجيال  مستدامة 
و  البيئة  على  الشامل  تركيزها  القيم  تعكس  و  متعددة"، 
و  المجتمع  و  االقتصاد  و  الطبيعة  الحوكمة؛  و  المجتمع 
الرفاهية عبر إستراتيجية و قواعد و سياسات طويلة المدى. 
الوطنية  التنمية  القيم مع خطة  الرسالة و  الرؤية و  تتوافق 
2035 و أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  للكويت 
إنتاج  زيادة  و  للطاقة  استهالكه  تحسين  على  الساير  ركز 
الصرف  المياه و مياه  تقليل استخدام  الشمسية و  الطاقة 

الصحي و النفايات و إعادة التدوير في مباني الشركة.

على  الساير  في  لالستدامة  التوجيهية  اللجنة  تشرف 
االستدامة  منصة  كانت  تقودها.  و  االستدامة  قضايا  جميع 
المعلومات  العديد من لوحات  التي تجمع بين  المخصصة 
فعالة  باالستدامة  المتعلقة  األداء  بيانات  لتركيز  الداخلية 

كجزء من مهمتنا لتحقيق أجندة التنمية 
المستدامة 2030 بما يتماشى مع خطة التنمية 
الوطنية للكويت 2035، ركز الساير بشكل خاص 

على تصميم و تنفيذ مبادرات مستدامة متماسكة و متوازنة 
و اتخاذ إجراءات جادة نحو تحسين استهالك الطاقة و زيادة 

إنتاج الطاقة الشمسية، و تقليل استخدام المياه و إعادة تدوير 
مياه الصرف الصحي و النفايات في مباني الشركة و التوعية 

باالستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

مبارك نارص الساير 

الرئيس التنفيذي

متعددة  المدخالت  تسجيل  و  تتبع  في  فقط  ليس  للغاية 
الوظائف و لكن أيضاً في إعداد المحتوى لتقارير االستدامة.
تمكين  مثل  المبادرات،  و  األنشطة  تقود  ركائز  اربع  هناك 
الشباب و األفراد من أجل اإلبداع و تنمية المهارات المبتكرة 
الكويت على  العامة في  الهيئات  تقني لطالب  تدريب  )مركز 
التقنيات التطبيقية( و تعزيز التعليم و التعلم الذاتي داخلياً 
قبل  من  المديرين  لكبار  التنفيذي  للتطوير  الساير  )برنامج 
دورية  عمل  ورش  إجراء  و  بيروت(  في  األمريكية  الجامعة 
التوازن بين الجنسين  إلشراك أصحاب المصلحة و تحقيق 

خاصة في اللجان و مناصب صنع القرار.

جائحة  خالل  الممارسات  أفضل  تطبيق  الساير  واصل 
كوفيد-19 و من اإلجراءات الجديرة بالمالحظة على المستوى 
اإلدارات  و  الفروع  جميع  على  دوري  تدقيق  إجراء  التشغيلي 
التفتيش  و  الصحة  وزارة  عن  الصادرة  االحتياطات  لتأكيد 
الموحدة  التشغيل  إجراءات  و  الفروع  جميع  على  اليومي 
االجتماعية  المسؤولية  مبادرات  تنفيذ  تم  البروتوكوالت.  و 
وزارة  3,000 موظف مع  لـ  التطعيم  يوم  للمؤسسات، مثل 

الصحة و فريق الساير التطوعي. 

تم وضع مجموعة من 10 أهداف و مشاريع ذات الصلة إلى 
جانب خطة زمنية الذي يتماشى مع كل من قضايا التنمية 
الثقافية  و  االجتماعية  و  البيئية  القضايا  و  المستدامة 
مجال  في  الكويت  تقدم  المثال،  سبيل  على  المحلية. 
الكبير  التحول  بسبب  الجديدة  االستراتيجية  و  الهيدروجين 
إلى صفرية موارد الطاقة للحد من ظاهرة االحتباس الحراري، 
مما حفز الساير على التنسيق مع شريكم االستراتيجي تويوتا، 
و  تويوتا ميراي  جهود مثل  الفضل في  إليها  ُينسب  التي  و 
هذه  لجلب  الهيدروجينية  الوقود  بخاليا  الشوكية  الرافعات 

التقنيات إلى السوق الكويتي.

المنصات  مع  الشراكة  في  هاماً  دوراً  الساير  لعب  كما 
التعاونية المحلية و العالمية الرائدة التي شملت مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي و مجلس األعمال العالمي للتنمية 
المستدامة و الميثاق العالمي لألمم المتحدة. تمت مكافأة 
مجموعة الساير على ممارساتها في مجال الحوكمة البيئية 
الجوائز،  من  العديد  على  بحصولها  االدارية  و  االجتماعية  و 
مثل: جائزة الكويت للعالقات العامة و خدمة العمالء للتميز 
التصنيف  للمؤسسات،  االجتماعية  المسؤولية  برامج  في 
البالتيني للمباني الخضراء لبعض المرافق الجديدة و القائمة 
و  الذهبية  كوربوريشن  موتور  تويوتا  جائزة  الساير،  لشركة 

جائزة سيرفس هيرو.

الفائز األول
فئة قطاع السيارات مؤسسة محمد ناصر الساير و 

أوالده
دولة الكويت
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فئة الشراكات 
و التعاون
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الجوائز  أقدم  من  واحدة  هي  البيئية  لألبحاث  جيبك  جائزة 
عام  تأسيسها في  تم  قد  و  البحرين،  نوعها في مملكة  من 
و  والبيئة  المجتمع  تجاه  الشركة  التزام  مع  تماشياً   .2004
رفاهية الشباب في البحرين، أطلقت جيبك الجائزة بالتعاون 
مع وزارة التربية و التعليم و المدارس و أصحاب المصلحة 

اآلخرين.

تم تحديد أهداف البرنامج على النحو التالي:

المجتمع 	  أوساط  في  العلمي  البحث  مهارات  تعزيز 
الطالبي في مدارس البحرين

توعية الطلبة تجاه الحفاظ على البيئة	 
تعزيز المنافسة الصحية بين طلبة المدارس	 
بالمشاريع 	  يتعلق  فيما  خاصة  االبتكار  و  اإلبداع  تعزيز 

البيئية

يتم تحليل الحاجة للموضوعات المحلية المتعلقة بالمياه و 
الطاقة و النفايات و انبعاثات غازات الدفيئة قبل بدء كل دورة 
و يتم اختيار المشاريع بناءاً على هذه الموضوعات المركزية و 

 إنه لمن دواعي سرورنا أننا قد اختتمنا الدورة 
السادسة عشرة من برنامج “جائزة جيبك لألبحاث 

البيئية” للعام الدراسي 2020/2021 حيث إنه 
و على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا 
نا بفضل الله تعالى من اختتام الدورة 

ّ
المستجد، إال أننا قد تمك

ه شركة الخليج 
ّ
افتراضًيا بنجاح تام. إن هذا البرنامج الذي تنفذ

لصناعة البتروكيماويات بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم في 
مملكة البحرين، قد أصبح قاعدة مهّمة لالبتكار البيئي عالوة 

 للشباب الباحثين في مجال البيئة 
ً
 شيقا

ً
 تعليميا

ً
على كونه برنامجا

وذلك على مدار الـ 17 عاًما الماضية حيث استفاد منه الكثير من 
المشاركين. كما ينسجم هذا البرنامج كذلك مع أهداف األمم 

المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة ذات الصلة بالشراكات 
و أهداف التنمية المستدامة األخرى المتعلقة بالبيئة و ذلك بما 
يسلط الضوء على التزامنا تجاه األجيال القادمة 

و رؤية 2030. 

الدكتور/ عبد الرحمن جواهري

الرئيس

مجاالت التركيز. و يتم تقديم األبحاث و  المشاريع في أي فئة 
التلوث؛ ترشيد  التي تشمل: مكافحة  الفئات المدرجة و  من 
التدوير و إعادة االستخدام؛  استهالك الطاقة و المياه؛ إعادة 
حماية الحياة البرية و الموارد البحرية؛ تعزيز الزراعة و تنمية 

المساحات الخضراء.

دخل المشروع عامه الـ 17، تبدأ كل دورة بعد العطلة الصيفية 
في شهر سبتمبر. يتم تقدير الفائزين بجوائز برنامج البحوث 
العائلي  السالمة  و  الصحة  يوم  أمسية  خالل  من  البيئية 
يعمل هذا كمحفز   الطالب.  بحضور مئات  لجيبك  السنوية 
البحث  الضوء على أهمية  و دافع للطلبة اآلخرين لتسليط 
البيئي. ترعى جيبك 20 برنامجاً بحثياً و تكرم أفضل 3 مداخل 

كل عام.

استفادت  و  مشروعاً   1,198 استالم  تم  البرنامج،  إنشاء  منذ 
463 مدرسة. كما استفاد أكثر من 2,740 طالباً و طالبًة بشكل 
جيبك  استفاد فريق  ذلك،  على  عالوة  المشروع.  مباشر في 
حيث  الطلبة،  مع  التفاعل  من  البرنامج  يدير  الذي  الداخلي 
شارك أكثر من 100 موظف في جيبك بشكل مباشر في هذا 

البرنامج. 

أفكار مبتكرة  الخارجيون من خالل طرح  المقيمون  استفاد 
جديدة. منذ اإلطالق، تم إشراك 35 مقيِّماً بشكل فعال. تماشياً 
مبادئ  و  الجنسين  بين  المساواة  تجاه  جيبك  التزام  مع 
مبادرة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة، فإن %49 
من المدارس المشاركة هي مدارس حكومية للبنات و %39 

مدارس حكومية للبنين و 12% مدارس خاصة.

األمم  أقرت  و دولياً.  إشادة كبيرة محلياً  المشروع على  حاز 
المتحدة للبيئة و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنه مشروع 
جيبك  عرضت  كما  المستدامة.  التنمية  بأهداف  مرتبط 
المشروع على جائزة الملك حمد الدولية للشباب لمساهمته 

في أهداف التنمية المستدامة، و فازت في عام 2018.

يتقدم البرنامج بنجاح عاماً بعد عام، و من الجدير بالذكر هنا 
التأكيد على أنه استمر على الرغم من التحديات التي شكلتها 
جائحة كوفيد-19. كان أحد التحديات المحددة في 2019-2020 
على  التعليم  وزارة  و  جيبك  أجبر  مما  المدارس،  إغالق  هو 
معاً  عملوا  و  بالكامل  افتراضية  منصة  في  البرنامج  تنفيذ 

لتطوير منصة افتراضية مخصصة للبرنامج / الجائزة.

الفائز األول
فئة الشراكات 

و التعاون
شركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات )جيبك(
مملكة البحرين
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 2 رقم  الوزراء  على قرار مجلس  بناء  اإلقتصاد  وزارة  أطلقت 
لعام 2018 مبادرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية 
اإلطار  بوضع  ُيعنى  اتحادي  برنامج  لتأسيس  للشركات؛ 
آلية  و  المجتمعية  المسؤولية  لمساهمات  التنظيمي 
توثيقها و إدارتها و توجيهها في الدولة، مع وضع اإلطار العام 
و  المجتمعية،  المسؤولية  لممارسة  االمتيازات  و  للحوافز 
الممارسات   تحفيز  و  لتنظيم  المعنية  الجهات  دور  تفعيل 

المستدامة.

إلى خلق تحول جذري  المبادرة  الوزارة من خالل هذه  سعت 
في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات و االنتقال من 
إطالق مبادرات  إلى  الخيرية  األنشطة  المساهمة في  مجرد 
تماشياً  الوطني  المستوى  على  التنظيم  محكمة  إنمائية 
المستويات  على  الشاملة  للتنمية  الدولة  استراتيجية  مع 

اإلنسانية و االجتماعية و االقتصادية و البيئية.

هنالك 4 اهداف استراتيجية لمسار المسؤولية المجتمعية 
تتمثل في زيادة الوعي بقيم المسؤولية المجتمعية و تعزيز 
و  المجتمعية  المسؤولية  ممارسة  لمفهوم  العام  اإلدراك 
الخاص  و  العام  القطاعين  بين  مستدامة  تنموية  شراكة 
المسؤولية  ممارسات  تطبيق  على  الشركات  تشجيع  و 
هي  للشركات  المجتمعية  المسؤولية  مبادرة  المجتمعية. 

سعادة/ عبد الله بن أحمد آل صالح                                     

وكيل وزارة االقتصاد

السمو  برعاية كريمة من صاحب  إطالقها  تم  ريادية  مبادرة 
رئيس  نائب  الله،  حفظه  مكتوم  ال  راشد  بن  محمد  الشيخ 
دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
للمسؤولية  الوطني  الصندوق  إنشاء  تتضمن  و  دبي،  إمارة 
المجتمعية ليكون بمثابة نتاج شراكة فعالة بين الحكومة و 
القطاع الخاص. تهدف المنصة الذكية إلى تنظيم و تنسيق 
كما  الدولة،  مستوى  على  المجتمعية  المسؤولية  عمل 
المشاركة  في  الراغبة  المنشآت  و  الشركات  ربط  إلى  تهدف 
إلى  تسعى  التي  الجهات  مع  المجتمعية  بالمسؤولية 
)الجهات  المجتمعية  المسؤولية  مشاريع  لتنفيذ  التمويل 
بتوفير  الخاص  القطاع  من  الشركاء  يساهم  المستفيدة(. 
الى  باإلضافة  الصندوق  مبادرات  و  لبرامج  المالي  الدعم 
الجهات  من  الشركاء  لدى  تخصصيها  يتم  التي  الموازنات 

االتحادية و المحلية لتنفيذ المبادرات.

المساهمات يختلف بشكل سنوي  المستفيدين من  حجم 
االسر  و  المرضى  و  )المحتاجين  المستهدفة  للفئة  وفقا 
مبادرات  على  األمثلة  أحدى  الطلبة(.  فئات  و  المتعففة 
الصندوق، حملة "خليفة اإلنسانية" حول "كوفيد-19" بالشراكة 
اإلنسانية.  لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  مع 
استهدفت المبادرة توزيع آالف الطرود من المواد الغذائية و 
الصحية و 3,500 جهاز ذكي لدعم مبادرة التعلم عن ُبعد و 
المرضى و دعم  و  للمستشفيات  العاجلة  الطبية  المعدات 
المبدعين. نتج عن هذه الحملة  1,404,212 مساهمة نقدية 
مستفيد  ألف   395 من  أكثر  و  عينية  مساعدة   216,647 و 
للمسؤولية  الوطني  المؤشر  تطوير  تم  كما  الدولة.  في 
المجتمعية للشركات بهدف قياس و ترتيب الممارسات في 

الدولة.

مؤشر   20 و  رئيسي  أداء  مؤشر   32 على  يحتوي  المؤشر 
فرعي متوافقة مع المعايير الدولية. كما يهدف هذا المؤشر 
إلى جعل دولة اإلمارات رائدة وطنياً و  إقليمياً و عالمياً في 
المؤشر  يقوم  االستدامة.  و  المجتمعية  المسؤولية  مجال 
بتحديد الثغرات و العقبات التي يمكن معالجتها من خالل 
العديد  الوزارة  واجهت  المسؤولة.  اإلدارة  و  السياسات  وضع 
من التحديات إلستقطاب الشركات لإلنضمام إلى الصندوق؛ 
و تغلبت عليها من خالل: إطالق مبادرة إضافية و هي عالمة 
من  مجموعة  الشركات  منح  و  المجتمعية  المسؤولية 
الحوافز من أهمها استخدام العالمة للترويج عن الشركات و 
أيضاً إطالق مبادرة فرعية و هي جواز المسؤولية المجتمعية 
و هو عبارة عن برنامج لمكافأة الشركات الخمس األكثر تميزاً 

في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات،...إلخ.

وزارة اإلقتصاد 
دولة االمارات العربية المتحدة

الفائز الثاني
فئة الشراكات 

و التعاون

في إطار مساهمة وزارة االقتصاد في تحقيق 
التنمية االقتصادية و االجتماعية المستدامة للفرد 

و المجتمع ترتكز سياسة الوزارة على األسس 
التالية : تبني تطبيق إرشادات المواصفة الدولية للمسؤولية 

المجتمعية أيزو 26000. ممارسة أنشطة الوزارة و اتخاذ القرارات 
وفق مبادئ الشفافية و المساءلة و السلوك األخالقي و احترام 

حقوق اإلنسان و احترام حقوق المتعاملين و احترام القوانين 
و األعراف الدولية بما ال يتعارض مع عادات و ثقافة المجتمع 

اإلماراتي. 
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سكن هي مؤسسة أهلية مستقلة، تمّكن القطاع غير الربحي 
المستدامة،  التنموية  السكنية  الحلول  إيجاد  من  اإلسكاني 
المجتمع  في  األسر  حياة  جودة  تحسين  في  تساهم  و 
المستهدف و نطاقها هو المملكة العربية السعودية، و من 

ضمن مبادرات المؤسسة هو منصة "جود اإلسكان".

منصة جود هي المنصة األولى في المملكة العربية السعودية 
اإلسكاني هدفها  المجال  الجماعي متخصصة في  للتمويل 
اإلسكان  مجال  في  الخيري  للعطاء  رشيدة  إدارة  و  تنظيم 
مناطق  جميع  في  حاجة  األشد  لألسر  ليصل  استدامته  و 
و  أفراداً  المجتمع  إشراك  إلى  جود  منصة  تهدف  المملكة. 
تحقق  إلكترونية  منصة  خالل  من  العطاء  في  منظمات 
الشفافية و الدقة و االحترافية في تقديم المساهمة الخيرية. 

اما األهداف اإلستراتيجية للمنصة فهي:

المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 . 	
لتمكين حياة صحية و عامرة.

زيادة معدل االستقرار األسري و تكاتف المجتمع.. 2
رفع مستوى الموثوقية في تقديم المساعدات في مجال . 3

اإلسكان.

جود اإلسكان المنصة الرقمية األولى للتمويل 
الجماعي و أحد مبادرات رؤية المملكة 2030 

و هو مشروع وطني يسعى الستدامة 
العطاء اإلسكاني لألسر األشد حاجة و تيسير مساهمة 

األفراد و المنظمات في تقديم يد العون و زيادة معدل 
االستقرار األسري. تحقق الشفافية و الدقة في تقديم الدعم 
للمستفيدين من خالل التأكد من احتياج المستفيدين عبر الربط 

مع قواعد البيانات الحكومية و البحث الميداني الذي يتم عن 
طريق الجمعيات الشريكة، كما تتميز بإتاحة خيارات متنوعة في 

تقديم المساهمة تشمل دعم توفير َمسكن و اإليجار.

الدكتور/ محمد عبدالله املجيدل 

األمني العام

تفعيل الشراكة و التكامل بين القطاع الحكومي و األهلي . 4
و الخاص لتحقيق األولويات الوطنية.

تتعاون جود مع شركاء تنفيذيين كالجمعيات و المؤسسات 
و شركات  و متبرعين  و شركاء ماليين من مانحين  األهلية 
التبرعات   قيمة  إجمالي  بلغت  حيث  الخاص؛  القطاع 
 2,941,892 المساهمين  عدد  و  سعودي  ريال   508,452,475
الذين  األهلية  الجمعيات  هم  المنصة  من  المستفيدون   .
يعملون بالشراكة مع منصة جود لتمكين المستفيد النهائي 
من تملك مسكن أو دعم إيجار الذين تنطبق عليهم الشروط 

و األحكام. 

ضمن  من  و  شخص.   26,835 المستفيدين  عدد  بلغ  حيث 
مسكن،  توفير  دعم  اإليجار،  دعم   : هو  المنصة  مسارات 
التأثيث،  الصيانة،  و  الترميم  اإلسكانية،  المشاريع  التطوع، 
فواتير الخدمات )كهرباء و مياه(، و الصندوق الوقفي. تعمل 
أفضل  قبل  من  بناؤها  تم  استراتيجية  خالل  من  المبادرة 
التجارب  العالمية عبر دراسة منهجية ألفضل  الخبرة  بيوت 
للمعالم  دقيق  و  واضح  بتحديد  و  العالمية  الممارسات  و 
خالل  من  تعمل  كما  المبادرة.  من  المطلوبة  االستراتيجية 
يتم  و  العمل  مؤشرات  تحدد  سنوية  مستهدفات  وضع 

مراجعتها و تدقيقها بشكل دوري. 

الرقابة  نظام  يسهل  و  يساهم  تقني  نظام  المنصة  توفر  و 
المراجعة  و  بالتدقيق  المختصة  اللجنة  لتقوم  التقييم  و 
اإلضافية. و من أجل التحسين المستمر تقوم المنصة بعقد 
ورش عمل متخصصة مع خبراء و مختصين بشكل سنوي. 
و لضمان استمرارية الشراكات تخضع جود للتدقيق المالي و 
المراجعة و تفصح عنه لجميع أصحاب المصلحة بشفافية. 

مدى  و  المنصة  إنجازات  و  تأثيرات  دراسة  على  تعمل  كما 
خالل  من  جود  إستطاعت  الموضوعة،  لألهداف  تحقيقها 
هذه العملية إكتشاف التحديات التي تواجهها و إيجاد حلول 
ضعف  و  المشروع  حداثة  المثال:  سبيل  على  لتخطيها. 
طريق  عن  معالجتها  تمت  حيث  المجتمع  فئات  تفاعل 
للفكرة،  اإلنتباه  التسويق لجذب  إقامة حمالت  الوعي و  نشر 
ما أدى الى تسهيل و تطوير التواصل عن طريق المنصة. و 
وقعت إتفاقية لمدة أربع سنوات مع أكبر المنصات التسويقة 

للترويج و دعم المبادرة. 

الفائز الثالث 
)مناصفة(

فئة الشراكات 
و التعاون

مؤسسة اإلسكان التنموي 
األهلية )سكن(  

المملكة العربية السعودية
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الطبيعة  لحماية  العربية  الجمعية  سنابل  شركة  أسست 
إلى زراعة األشجار و حماية  و هي جمعية غير ربحية تهدف 
البيئة و تعزيز السيادة على الغذاء في العالم العربي. تدعم 
الخبرات  شركة سنابل الجمعية ماديا و معنويا و توفر لها 
التقنية المطلوبة في كافة برامجها على جميع المستويات 

المحلية و األقليمية و العالمية. على سبيل المثال:

سنابل 	  تقدم  حيث  الغذاء:  على  السيادة  برنامج 
السياسات  تطبيق  و  صياغة  على  للتأثير  مساهمات 
في  المشاركات  ضمن  الغذائية  و  الزراعية  و  البيئية 

منابر إقليمية و دولية.
برنامج القافلة الخضراء في األردن: و هدفها زيادة الرقعة 	 

الخضراء المستدامة و الحد من معدل التصحر و دعم 
صغار المزارعين كونهم اللبنة األساسية في تعزيز سلة 

غذاء األردن.
لدعم 	  يهدف  فلسطين:  في  شجرة  المليون  برنامج 

المزارع الفلسطيني اتجاه ممارسات قوات اإلحتالل.
طلبة 	  يستهدف  توعوي  برنامج  تعرف:  لو  برنامج 

بأهمية  الوعي  لنشر  األردن،  المدارس في  و  الجامعات 
مع  البيئية،  بالتحديات  تعريفهم  و  فوائدها  و  الزراعة 
اإلشارة إلى الحلول التي تسعى لتطبيقها المجتمعات 

و منظمات المجتمع المحلي في هذا اإلطار.

تؤمن سنابل بشراكات راسخة و تعود بالفائدة 
على مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك 

المجتمعات المحلية و الهيئات الخاصة و العامة 
من أجل الوصول إلى مشاريع  مستدامة و مبتكرة للمساحات 

العامة و الخاصة الحضرية في المدن و ضواحيها و المناطق 
الريفية.  تقود سنابل منهج تشاركي مدروس تركز فيه على 

احتياجات و قدرات المجتمع المحلي بينما تهدف إلى توفير حلول 
ذكية و مستدامة بيئًيا لألماكن المفتوحة الخاصة و العامة.

محمد الجعجع

مدير العمليات

القافلة الخضراء في األردن  المزارعين في برنامج  تم اختيار 
التي  و  المتدني  الدخل  ذات  األسر  مثل:   معايير،  على  بناًء 
تعاني من البطالة، األسر التي تعيلها نساء، األسر التي يوجد 
البرنامج  بدء  الخاصة،...إلخ،  االحتياجات  ذوي  من  أفراد  بها 
من عام 2003 و مازال مستمرا. و بلغ عدد المستفيدين نحو 
14,399 فرداً. و  افراد أسرهم و عددهم  2,729 مزارع يعيلون 
استفاد من برامج المليون شجرة في فلسطين نحو 29,281 

مزارع يعيلون أفراد أسرهم و عددهم 215,503 فردا.

المستدامة  التنمية  أهداف  تطبيق  على  سنابل  من  حرصا 
آخرين  مصلحة  أصحاب  و  الجمعية  مع  تعاونت  فقد 
األهداف(؛  لتحقيق  الشراكات  )عقد   17 رقم  الهدف  لتحقيق 
عقد  خالل  من  تشاركي  نهج  على  برامجهم  تعمل  حيث 
إجتماعات إستشارية مع المقاولين و المساهمين و جميع 
و  اإلجراءات  أفضل  إتخاذ  و  الفكرة  إليضاح  البرامج  داعمي 

التغلب على التحديات.

يتم عمل تقييم للبرامج قبل و أثناء و بعد إنجازه لمشاركته 
3 سنوات من  و كذلك   بعد سنة  و  المصلحة،  مع أصحاب 
تدقيق  شركة  قبل  من  مالي  تدقيق  يجري  كما  انتهائه. 
محاسبية إقليمية "الشركةالعالمية للتدقيق و المحاسبة". 
ألوان"   " حديقة  تصميم  في  الجمعية  مع  سنابل  تعاونت 
منها  إيماناً  غزة  مخيم  في  للفتيات  األونروا  مدرسة  في 
الطبيعة من قبل  التواصل مع  و  للناس  الحدائق حق  بأن 
حيث  لألطفال.  بالنسبة  خصوصاً  و  ضروري  المجتمعات 
لفهم  الطلبة  و  المدرسين  و  المدراء  مع  مقابالت  إجراء  تم 
تعليمية  حديقة  تصميم  تم  ذلك  خالل  من  و  إحتياجاتهم 
مساحة  تعطي  و  الزراعة  تعليم  و  الغذائي  باألمن  تعنى 

لإلبداع و تشجع على إقامة أنشطة ثقافية و فنية خارجية.

إلى  باإلضافة  سنة   6-16 عمر  من  طالبة   3,000 إستفادت 
و  المخيم.  في  القاطنين  األشخاص  و  المدرسة  عاملين 
 4 الهدف  إلى  باإلضافة   ،17 رقم  الهدف  خالله  من  حققت 
)التعليم الجيد( من خالل تعزيز السالمة النفسية و العقلية 
و خلق جو هادئ جميل مما عزز قدرة الطالبات على التفكير 
و التركيز، و الهدف 11 )مدن و مجتمعات محلية مستدامة( 
بيئية مستدامة  تفاعلية  توفير مساحة تعليمية  من خالل 
البيئة،  الفن،  )العلوم،  مساقات  عدة  في  الطالبات  تخدم 

الزراعة(.

تختار شركة سنابل النباتات المزروعة في برامجها بناًء على 
عوامل  عدة:  منها قدرتها على توفير الظل و تحّمل الجفاف، 
احتياجها  األسطح، قلة  استخدام مياه  إعادة  على  اعتمادها 

إلى الصيانة، و بما يتوافق مع طبيعة المناخ للمنطقة. 

الفائز الثالث 
)مناصفة(

فئة الشراكات 
و التعاون

شركة سنابل 
المملكة االردنية الهاشمية

Landscape Architecture 
Urban Design & Planning
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إدارة  مجال  في  بارزة  شركة  لتصبح  أديب  مجموعة  نمت 
و  الميكانيكية  و  الكهربائية  الهندسة  صناعة  و  المرافق 
اإلمارات  دولة  أنحاء  جميع  في  خدماتها  لتوسيع  السباكة 
العربية المتحدة. تأسست في عام 1994 و هي حاصلة على 
الجودة  إدارة   ،ISO 9001 ، 14001 ISO، 45001 ISO شهادات 
الكلية و جائزة الشيخ خليفة للتميز 2015. يقع مقر مجموعة 

أديب الرئيسي في أبوظبي و لها مكاتب في دبي و العين.

أصحاب  مع  الشراكة  خالل  من  نتائج كمية  الشركة  حققت 
لتنفيذ  العالميين  و  الخارجيين  و  الداخليين  المصلحة 

العديد من برامج المسؤولية االجتماعية و اإلستدامة مثل:

استكشاف الطاقة الشمسية كبديل للمستقبل. 1
تنفيذ حلول توفير المياه في مواقع مختلفة. 	
تركيب مصابيح ليد LED في المواقع الرئيسية للتركيز . 	

على الطاقة و الحلول المستدامة
تنظيم دورات منتظمة إلعادة تدوير المخلفات. 4
حمالت توعية حول االجراءات االحترازية لكوفيد-19. 5
برامج كفاءة الطاقة. 	

شاركت أديب في عقد و رعاية ندوة افتراضية لجمعية الشرق 
األوسط إلدارة المرافق )MEFMA(  تحت شعار "تحويل إدارة 

املهندس/ أنصاري

املدير التنفيذي

أديب  المستدامة". شاركت  التنمية  الرقمنة نحو  المرافق و 
في  المجتمع  تنمية  أنشطة  لمختلف  الترويج  في  بنشاط 
مؤسسية  عضوية  على  حصلت  كما  المرافق.  إدارة  قطاع 
في معهد إدارة أماكن العمل و المرافق و الرابطة الوطنية 
و  للبيئة  اإلمارات  عمل  مجموعة  و  الحرائق  من  للحماية 
المسؤولية  وضع  مع  الخضراء.  لالبنية  االمارات  مجلس 
التنظيمية  القيم  صميم  في  االستدامة  و  االجتماعية 
لمجموعة أديب، فإنها تشارك بشكل منتظم في العديد من 
البرامج و ورش العمل المتعلقة بإدارة النفايات، االستدامة، 
حماية البيئة، تطوير المباني الخضراء، جودة إدارة المرافق و 

غيرها من المواضيع التي تصب في صميم عملها.

عملياتها  الشركة  بدأت  االستدامة،  لتحقيق  خطوة  في 
الخاصة بنظام إدارة السالمة و الصحة المهنية )OSHMS( و 
حققت نسبة نجاح بلغت 94% من بلدية أبوظبي و حصلت 
على شهادة أوشاد صالحة حتى نهاية عام 2021. تماشياً مع 
سياسات الشركة المتناغمة مع أهداف التنمية المستدامة، 
المسؤولية  توجيهات  أحكام  مدى  دراسة  إلى  أديب  تسعى 
في  العادلة  الشراكات  و  القدرات  بناء  لتعزيز  االجتماعية 

االستدامة العالمية. 

تأمين  و  الطاقة  موارد  "تخطيط  أجل  من  التدوير  إعادة 
بين  لها  بالترويج  التي قاموا  إحدى مبادرتهم  الطبيعة" هي 
إدارة  شاركت  االخرين.  المصلحة  أصحاب  و  الموظفين 
الشركة في "أسبوع االستدامة" الذي نظمته حكومة ابوظبي 
و الذي يؤسس منبرا للمجتمع العالمي لمناقشة القضايا 
و الموضوعات التي يمكن أن تسرع التنمية المستدامة في 
جميع أنحاء العالم. كما تبنت و انضمت الى – ساعة االرض 
و هي واحدة من أكبر الحركات في العالم و ركزت أديب من 

خاللها على قضايا تغير المناخ.

ترتبط  و  البيئة  على  تأثيرها  بتقليل  أديب  مجموعة  تلتزم 
التي  التنظيمية  بقيمها  وثيقاً  ارتباطاً  البيئية  إستراتيجيتها 
البيئية  المعايير  بأعلى  و  مستدام  مستقبل  بناء  تعكس 
في جميع مجاالت عملها، تلبية و تجاوز جميع المتطلبات 
التشريعية ذات الصلة، االستمرار في كونها عضواً فاعال في 
كل من مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء و مجموعة عمل 
مبادئهما  في  بفاعلية  اإللتزام  خالل  من  للبيئة  اإلمارات 
برامج  تطوير  اإلستدامة،  و  البيئة  حماية  بشأن  التوجيهية 
تدريبية للموظفين لزيادة الوعي بالقضايا البيئية و التنمية 
غيرها  و  التدوير  إعادة  تعزيز  و  النفايات  تقليل  المستدامة، 
من األمور ذات االرتباطات المباشرة بإستراتيجية الشركة و 

سياساتها التشغيلية.

مجموعة أديب
دولة االمارات العربية المتحدة

تقدير خاص
فئة الشراكات 

و التعاون

إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون مرتبطين 
بالعديد من المنظمات االجتماعية مثل مجموعة 

عمل اإلمارات للبيئة و مجلس اإلمارات لألبنية 
الخضراء و تدوير وجمعية الشرق األوسط إلدارة المرافق و 

معهد إدارة أماكن العمل و المرافق )IWFM( و الرابطة الوطنية 
للحماية من الحرائق و المعهد البريطاني لعلوم التنظيف و 

بنك الدم في أبو ظبي و جمعية اإلمارات للطبيعة- الصندوق 
العالمي للطبيعة،...إلخ، كشركاء لبدء و تنفيذ مختلف الممارسات 

المستدامة و الرفاهية و تعمل مع الشركاء االجتماعيين منذ 10 
سنوات لصالح الجمعية. بالفعل تعد الجائزة العربية للمسؤولية 

االجتماعية للمؤسسات منصة رائعة لتقييم و قياس أداء 
مشاركاتنا المجتمعية و تحفيزنا على المشاركة 

بشكل أكبر.
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تأسست شرطة دبي في مطلع شهر يونيو من عام 1956، و 
تسعى لجعل دبي المدينة األكثر أماناً و سالماً بخدمات ذكية 
مبتكرة، تَفّوق مؤسسي عالمي و تطور حرفي وفقاً للتقنيات 
الحديثة في بيئة محفزة لالبتكار و اإلبداع؛ إلسعاد المجتمع. 
تستخدم شرطة دبي أعلى و أدق مقاييس األداء في تطبيقها 
األداء  مؤشرات  خالل  من  مهامها،  و  لواجباتها  المتميز 
الموارد  إدارة  االستراتيجي،  التخطيط  ممارسة  المؤسسي، 
البشرية و المالية بكفاءة عالية، و من خالل تبسيط اإلجراءات 

و تعزيز الشراكة المجتمعية و العمل بروح الفريق الواحد.

المجتمع  لخدمة  مسؤوليتها  بتحقيق  دبي  شرطة  تهتم 
من خالل الشراكات مع المعنيين من الجهات الحكومية و 
الخاصة؛ مثل: مشروع "الروح اإليجابية" و هو مشروع ثقافي، 
إجتماعي، رياضي، توعوي. يهدف المشروع إلى االرتقاء بجودة 
الحياة و تحسين نمطها في المناطق السكنية المكتظة و 
التي  الضارة  الممارسات  و  االجتماعية  المشكالت  معالجة 
من  للحد  أسبابها  معالجة  على  العمل  و  حدوثها  يتوقع 
ما  استقراره،  و  المجتمع  أمن  تهدد  مشكالت  إلى  تطورها 
يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في بعدها االجتماعي. 
يوفر المشروع برامج مبتكرة تفرض تبني التواصل و الحوار و 

تولي شرطة دبي أهمية عالية للشراكة مع 
القطاع العام و الخاص و بما يساهم في تنفيذ 

خطتها اإلستراتيجية و قد حددت قسم محدد 
إلدارة الشراكات و تفعليها بما يعمل على تحقيق المنفعة 
المتبادلة و األهداف المشتركة، و يتم التواصل الفعال مع 
الشركاء بطريقة ممنهجه بما يضمن تبادل األفكار و اآلراء 

المشتركة و يعزز العالقات مع الشركاء و قد نفذت شرطة دبي 
العديد من المشاريع المشتركة مع الشركاء و القت نجاح كبير 

ساهم في إسعاد المجتمع و منها مبادرة الروح اإليجابية.

العقيد/ عيل خلفان املنصوري 

نائب مدير اإلدارة العامة إلسعاد املجتمع

اإلقناع لحث المجتمع على التعاون المشترك لبناء مجتمع 
آمن و مستقر و مستدام. قدم المشروع خالل 3 سنوات 204 
برنامج و شارك به 56 متطوع و ساهم في معالجة 63 قضية 
إلى   99,000 المحاكم من  القضايا في  تكاليف  توفير  و في 
بيئية  محاضرة   155 قدم  و   2020 عام  خالل  درهم   153,000
توعوية و حقق 89.5% في نسبة إسعاد المجتمع. من 2018 
إلى 2020 وصل عدد المستفيدين إلى 19,971، كما ساهم في 
خفض نسبة الجرائم إلى 48%. األهداف الرئيسية للمشروع: 

إسعاد المجتمع الخارجي . 1
خفض معدالت الجريمة. 2
زيادة الشعور باألمان . 3
تفعيل دور الشرطة المجتمعية. . 4

و من  للشرطة  اإلستراتيجية  األهداف  تدعم  األهداف  و هذه 
اهتمامات  ضمن  من  و  المجتمع.  إسعاد  نسبة  ضمنها 
الشرطة بأمن و رضى المجتمع، يتم رصد الحاالت و القضايا 
المثال: في  المجتمع. على سبيل  المقدمة من  اإلجتماعية 
قدموا  الجمهور  مع  للشرطة  العام  القائد  لقاء  في   2018
بسبب  الشوارع  إزدحام  اإللكترونية،  الجرائم  مثل  قضايا 
المدارس، اإلزعاج العام بسبب كافتيريات الشاي،...إلخ. و تم 
األخذ بهذه القضايا و مناقشتها مع الشركاء مما ساهم في 
اآلمنة.  المدينة  محور  في  دبي  حكومة  إستراتيجية  تحقيق 
إلى تدقيق مؤسسي داخلي و خارجي  يخضع هذا المشروع 
 9001 الجودة  إدارة  نظام  عالمية؛ مثل:  يطبق مواصفات  و 
المسؤولية  نظام   ،)2009(  14001 البيئة  إدارة  نظام   ،)2015(
 44001 الشراكات  نظام   ،)2020(  26000 المجتمعية 
العالمي  الميثاق  إلى  الشرطة  انضمت  كما  )2020(،...إلخ. 

لألمم المتحدة في 2019.

تركز شرطة دبي على جميع شركائها الداخليين و الخارجيين 
لتحقيق أهدافها، على سبيل المثال كونت فريق عمل موحد 
لضمان  عضو؛   47 يتكون من  خارجها  و  الشرطة  داخل  من 
لمناقشة  دوري  إجتماع  عقد  يتم  المستمر.  التواصل 
اداء  3 مؤشرات  المشروع و تم وضع  المنافع من  النتائج و 
العامة  القيادة  تمتلك  المشروع.  فعالية  و  كفاءة  لمراقبة 
السياسات و  تنفيذ  إدارة عامة متخصصة في  لشرطة دبي 
حكومة  المتبعة في  المالية  االنظمة  وفق  المالية  االنظمة 
دبي و يخضع المشروع للرقابة المالية و يتم مراجعة االداء 
أصحاب  جميع  مع  بشفافية  مشاركته  و  للمشروع  المالي 

المصلحة.

شرطة دبي
دولة االمارات العربية المتحدة

تقدير خاص
فئة الشراكات 

و التعاون
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نبذة عن
الشركات

الراعية
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شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات

الراعي الماسي

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( هي قوة إقليمية في صناعة البتروكيماويات و 
األسمدة. تشكلت نتيجة لمشروع مشترك بين حكومة مملكة البحرين )الشركة القابضة للنفط 
و  السعودية  العربية  المملكة  )سابك( في  األساسية  للصناعات  السعودية  الشركة  و  الغاز(  و 
شركة صناعة الكيماويات البترولية )PIC( في دولة الكويت. تتخصص جيبك بشكل أساسي في 
وفًقا  اليوريا  و  األمونيا  و  الميثانول  هي:  و  الطبيعي  الغاز  من  البتروكيماوية  المنتجات  إنتاج 
ألعلى معايير الصحة و السالمة الدولية، مما أكسبها عدًدا من الجوائز المرموقة في الصناعة 

و االستدامة على مر السنين.

رؤيتها  إلى  ذلك  يرجع  و  النمو.  و  التوسع  في  الشركة  استمرت   ،1979 عام  في  تأسيسها  منذ 
بها  معترف  األسمدة،  و  للبتروكيماويات  عالمية  األول كشركة  "الخيار  تكون  أن  في  المتمثلة 
للتميز". تتمتع الشركة بمكانة جيدة من حيث الموقع نظًرا ألنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى 

الغاز الطبيعي الخام الذي تستخدمه في إنتاج األمونيا و الميثانول و اليوريا الحبيبية.
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شركة الصحراء العالمية 
للبتروكيماويات
الراعي الذهبي

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( هي واحدة من شركات البتروكيماويات الرائدة 
في العالم مع أكثر من 35 عاًما من تاريخ التشغيل المشترك، و حضورها في السوق في أكثر من 
40 دولة. تنتج سبكيم مجموعة واسعة من المنتجات من الكيماويات األساسية و البوليمرات 
إلى الكيماويات المتخصصة. تصل منتجاتهم إلى ماليين المستهلكين يومًيا في أكثر من 100 
دولة حول العالم. سبكيم هي شركة تصنيع كيميائية معترف بها عالمًيا و مقرها في المملكة 

العربية السعودية، و يقع مقرها الرئيسي في الرياض و لديها مكتب للشركة في الخبر.

سبكيم  شركة  الخبر،  في  مقرها  الصناعية.  الجبيل  مدينة  في  الرئيسي  الصناعي  مجمعهم 
و  مبيعات  تدعم  و  مستقل  بشكل  تعمل  لسبكيم،  بالكامل  مملوكة  شركة  هي  و  للتسويق، 
تسويق منتجات سبكيم. لديها مكاتب في سويسرا و سنغافورة و المملكة العربية السعودية. 
تسعى الشركة إلى استخدام تقنيات التسويق األكثر تطوراً لضمان تقديم منتجات عالية الجودة 
لديها محفظة منتجات قوية و متنامية و  اليوم،  العالم.  أنحاء  الموجودين في جميع  للعمالء 

متنوعة و تسوق ما يزيد عن 75% من إجمالي حجم منتجاتها على مستوى العالم.
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مجموعة الساير 
الراعي الفضي

قبل وقت طويل من اكتشاف النفط في الكويت في ثالثينيات القرن الماضي، كانت عائلة الساير 
أدى  فقد  ذلك،  مع  و  عقدين.  من  أكثر  مدى  على  الغذائية  المواد  تجارة  في  ريادتها  أثبتت  قد 
اكتشاف النفط إلى ظهور رؤية جديدة يشاركها رئيسهم الراحل السيد ناصر الساير و والده محمد 
و شقيقه بدر. و قد دفع ذلك إلى تأسيس شركة الساير القابضة، و بداية رحلة عبر آسيا بحثًا عن 
فرص جديدة. و هكذا، وصلت أول سيارة تويوتا في الكويت عام 1955 و كانت عالمة على بدء فصل 

جديد في تاريخ الساير و تاريخ الكويت في الوقت ذاته.

اليوم، لديهم مجموعة متنوعة من األعمال و المنتجات و الخدمات، مع فرق متخصصة مكرسة 
لزراعة و نمو كل األعمال التجارية التي يشاركون فيها. و هم يمثلون بعًضا من أفضل العالمات 
الثقيلة.  المعدات  السيارات و  توريد  السوق في صناعات  العالم، بما في ذلك رواد  التجارية في 
يمكن رؤية وجودهم في كل جانب من جوانب الحياة اليومية مع أكبر حصص في السوق في 
كل صناعة يعملون فيها تقريًبا. ليس من المستغرب أن ُينظر إليهم على أنهم الشركة األكثر 
تركيزًا على العمالء في الدولة، مع القدرة على تقديم حل كامل و مرٍض لكل عميل في ملكية 

المنتجات و صيانتها.
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ماكدونالدز اإلمارات 
الراعي الفضي

وتلتزم  المجتمع  في  محلًيا  عضًوا  بكونها  تفخر  و   ،1994 عام  منذ  اإلمارات  ماكدونالد  تعمل 
بشدة بكونها قائًدا مسؤوالً. شركة اإلمارات للوجبات السريعة، التي تمتلك و تدير سلسلة الغذاء 
العالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كانت داعًما قوًيا لالستدامة و الحفاظ على البيئة و 
التي تم اعتمادها من خالل شراكتها طويلة األمد مع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة. نتج عن هذه 
الشراكة العديد من المبادرات الخضراء مثل لزراعة مستقبل أكثر اخضراًرا، حملة نظفوا اإلمارات 
، حملة جمع علب األلمنيوم الذي كان له تأثير إيجابي على البيئة المحلية. ماكدونالدز اإلمارات 

هي أيًضا عضو مؤسس في الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

مبادرتها  اإلمارات  ماكدونالد  أطلقت  البيئة،  على  إيجابي  تأثير  إلحداث  مستمرة  محاولة  في 
للديزل الحيوي لتقليل انبعاثات الكربون في يوليو 2011. من خالل هذا البرنامج، يتم جمع جميع 
اإلمارات  دولة  أنحاء  جميع  في  بيعها  منافذ  من  ماكدونالد  من  المستخدمة  النباتية  الزيوت 
أسطول  تزويد  في  إلستخدامه   ،%100 بنسبة  حيوي  وقود  إلى  تحويلها  و  المتحدة،  العربية 

الشركة اللوجستي بالوقود.
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إننا نشهد أكبر ظاهرة في القرن و التي تتحدى فهمنا لنقاط القوة البشرية في جوهرها.
الذين  األشخاص  عدد  يدفع  أن  يمكن  كوفيد-19  فيروس  أن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  حديثة  دراسة  وجدت 
2030، مع دفع ربع مليار شخص إلى الفقر المدقع كنتيجة  يعيشون في فقر مدقع إلى أكثر من مليار بحلول عام 
مباشرة للوباء. تظهر دراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع هيئة األمم المتحدة للمرأة و مركز فريدريك إس باردي 
في جامعة دنفر في عام 2021 عن توقعات بأنه سيكون هناك 118 امرأة في حالة فقر مقابل كل 100 رجل فقير على 

مستوى العالم، و قد يرتفع هذا بحلول عام 2030. 

و أظهرت دراستهم أيضاً أن االستثمار في تمكين المرأة في مصر يمكن أن يؤدي إلى تخفيض عدد الناس في دائرة 
إيجابية  مضاعفة”  “تأثيرات  يظهر  و  ذلك،  بخالف  متوقًعا  كان  مما   2030 عام  بحلول  شخص  مليون   3.8 بـ  الفقر 
لالستثمارات في المساواة بين الجنسين. وجد استطالع أجرته شركة Ipsos ألكثر من 21,000 بالغ من 27 دولة أن %72 

يفضلون تغيير حياتهم بشكل كبير بدالً من العودة إلى ما كانت عليه قبل بدء أزمة كوفيد-19.

ال يكتمل أي نقاش حول المستقبل دون الحديث عن اآلثار و التداعيات المستهلكة لفيروس كورونا. عالم خرج من 
تقف عند مفترق طرق ال مثيل  البناء، مجتمعات  أكثر من  بالدمار  تنبئ  االقتصادي، ديناميكية  و  االجتماعي  توازنه 
له في أي وقت مضى و تريد مستقبالً مختلًفا كليا عما كانت عليه قبل الجائحة. تقع األعمال التجارية عند تقاطع 

االقتصاد و المجتمع، و قد اتخذ دورها في التعافي و إعادة التأهيل و إعادة النمو في المستقبل أبعاًدا هائلة.

 ليس هناك شك في أن كل سحابة لها جانب مضيء. يبعث الوباء و الصمود ما بعد الوباء و التعافي التفاؤل حتى بين 
أكثر المتشككين. يتم تضمين استدامة الشركة في كليهما، المرونة التي جاءت من هياكل أهداف التنمية المستدامة 

الصلبة و التعافي الذي سيبدأ من خالل إدارة المخاطر و الفرص على المدى الطويل.

بالنسبة لقطاع الصناعة و االعمال، قدم فيروس كوفيد-19 اختباًرا حقيقًيا. لقد ساعد في إثبات صحة المعتقدات و 
توطيد االلتزامات، ال سيما في سياق مستقبل غير مؤكد. لقد فتحت التحديات سيناريوهات لفرص غير مستكشفة 
حتى اآلن لالبتكار. و هذا الجانب بنظرنا كان هو األبرز بين غالبية الطلبات التي تم تقديمها للجائزة العربية للمسؤولية 

االجتماعية للمؤسسات هذا العام. 

الـ14  مجموعة من المؤسسات المتميزة و الرائدة الذين تعد التنمية المستدامة أمًرا حتمًيا بالنسبة  أبرزت الدورة 
لهم، و هو أمر لم يقلل الفيروس من أولوياته. و قد تم منح 40 مؤسسة عامة و خاصة الجائزة المرموقة عبر 13 فئة. 
أظهر الجميع أن الرحلة إلى االستدامة هي رحلة مستمرة و ذاتية الدفع. و تشير الجائزة إلى النهج اإليجابي الذي تتبعه 
المؤسسات الوطنية و الدولية التي تعمل في المنطقة العربية في مواجهة المستجدات االجتماعية و االقتصادية 
المضطربة. كما تبرز أن مساهمتها في التنمية المستدامة ال تقل عن أي مكان آخر في العالم. األبطال لم يوقفوا 

جهودهم، االستمرار في السعي إلى تحقيق قيمة شاملة و االستثمار في االبتكار التحويلي و التأثير طويل المدى.

الخاتمة



اإلجتماعية  للمسؤولية  العربية  الشبكة  إلى  بملكيتها  تعود  فية  المنشورة  المواد  جميع  و  الكتاب  هذا  محتويات  إن 
التأليف و حقوق الملكية الفكرية، يجوز نسخ أو نشر  )ACSRN(، و تتمتع بالحماية بموجب حقوق النشر و  للمؤسسات 
أو تحميل أو تخزين )في أي وسيط( أو توزيع أو تعديل و تغيير هذا التقرير بشكل كامل أو جزئي بأي شكل من األشكال و 
ألي غرض مهما كان بشرط الحصول على إذن خطي مسبق من الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و 

اإلعتراف بالمصدر عند نشرة.

  admin@arabiacsrnetwork.com و ينبغي أن توجه الطلبات ألذونات اإلستخدام إلى

www.arabiacsrnetwork.com لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 2021. ©
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