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الممارسات

الريادية
المستدامة

خطاب موجه ألصحاب المصلحة

كاونتبلتــي إعــداد حقيبــة دورة الممارســات الرياديــة  كة مــع شــركة أ يســر مؤسســة الملــك خالــد بالشــرا
المســتدامة العمليــة ، والتــي تتنــاول جانــب االســتدامة يف الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 

داخــل المملكــة العربيــة الســعودية. 

وانطالقــاً مــن مبــدأ تطويــر رؤيــة ودور مؤسســة الملــك خالــد الرائــد يف مجــال اإلســتدامة يف المملكــة 
ولــم لهــا مــن أثــر ايجــايب علــى حيــاة النــاس عبــر توفيــر الحلــول المبتكــرة لمواجهــة التحديــات االقتصاديــة 
اتفاقيــات  بعقــد  مــدار عشــر ســنوات مضــت  المؤسســة علــى  قامــت  فلقــد  الحرجــة.  واالجتماعيــة 
كات مــع القطــاع الخــاص يف المملكــة. وعليــه أتــت حقيبــة دورة الممارســات الرياديــة المســتدامة  وشــرا
مــدار  المملكــة علــى  العاملــة يف  الشــركات  بهــا  التــي شــاركتنا  والتحديــات  الخبــرات  المبنيــة علــى 
الســنوات الماضيــة، ومــن خــالل فعاليــات مؤشــر جائــزة الملــك خالــد فــرع االســتدامة. جــاءت حقيبــة 
الــدورة هــذه لتكــون بمثابــة الداعــم للبرنامــج التدريبــي للممارســات الرياديــة المســتدامة، والتي تحتوي 
علــى معلومــات تفصيليــة عــن التوجهــات والتحديــات التــي تواجــه الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

الحجــم العاملــة يف المملكــة وتزويدهــا بحلــول االســتدامة ذات الصلــة. 

هــذا وتســتعرض هــذه الحقيبــة مفهــوم االســتدامة بشــكل موســع، حيــث تســلط الضــوء علــى أهميتهــا 
ومالءمتهــا وكيفيــة تأثيرهــا علــى الشــركات علــى مســتوى العالــم والمملكــة علــى حــد ســواء. حيــث 
كثــر عمقــاً لمجــاالت تركيــز مختــارة تتعلــق باالســتدامة  ترســخ الحقيبــة األســاس الــالزم إلجــراء نقــاش أ

وتصــب يف اهتمــام الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم يف المملكــة العربيــة الســعودية. 

وترتكز األقسام التالية على ستة مجاالت موضوعية رئيسية لالستدامة:   

 مشاركة أصحاب المصلحة 
 تقييم األهمية النسبية

 قياس األثر
 إدارة البيئة والصحة والسالمة

 تطوير القوى العاملة
 الحوكمة المسؤولة 

وتحتــوي هــذه األقســام علــى توّجــه عملــي، كمــا تطــرح األمثلــة حــول الممارســات الرائــدة دوليــاً وإقليمياً 
)دول مجلــس التعــاون الخليجــي(، وتشــمل تدريبــات تفاعليــة لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

الحجــم يف اســتمرارها بالتعلــم والنمــو. 

البرنامــج التدريبــي للممارســات الرياديــة المســتدامة هــو أول ورشــة عمــل للتدريــب علــى التنميــة 
الحجــم. ومــن  الصغيــرة والمتوســطة  الشــركات  أعــدت بشــكل خــاص لتســتفيد منهــا  المســتدامة 
هــذا المنطلــق تتطلــع المؤسســة لتأســيس حــوار يــدور حــول مجــاالت التركيــز المطروحــة يف حقيبــة 
الــدورة مــع مجموعــة كبيــرة مــن أصحــاب المصلحــة يف المملكــة، كمــا تســهم يف تحســين الممارســات 

المســتدامة ورؤيــة المملكــة 2030. 

علماً أننا نرحب باستفساراتكم وآرائكم.

مؤسسة الملك خالد
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ما هي االستدامة؟
يمكــن تعريــف االســتدامة علــى أنهــا القــدرة علــى الثبــات 
االســتدامة   وتعتبــر  التحمــل.  علــى  القــدرة  أي  والــدوام، 
هــي اإلدارة المســؤولة للمجتمــع والبيئــة واالقتصــاد وأثــر 
الحوكمــة لتحســين أداء األعمــال علــى المــدى الطويــل. 

رئيســية  فئــات  ثــالث  إىل  االســتدامة  تقســيم  يمكــن 
هــي: اســتدامة البيئــة ، المجتمــع والحوكمــة. تضــم هــذه 
األساســية  المســتدامة  اإلدارة  مكونــات  كثــر  أ الفئــات 
ضمــن هيكليــة الشــركة وسياســاتها وعملياتهــا وبرامجهــا 

وتأثيرهــا.

الحوكمة

المجتمع البيئة

لجنة
االستدامة

قواعد السلوك 
المهني

تقييم األهمية 
النسبية

المجلس
التنفيذي

االلتزام

دوائر مخصصة 
للمسؤولية االجتماعية 

للشركات/االستدامة

مقاييس البيئة 
والمجتمع والحوكمة 

واإلبالغ

إدارة
سلسلة التوريد

تقييم األداء

كات شرا
استراتيجية

مشاركة أصحاب 
المصلحة

موارد 
الموظفين

سياسات إدارة 
البيئة

إدارة
النفايات

تطوير القوى 
العاملة

التقليل
من اإلنبعاثات

برامج
مميزة

أعمال
خيرية إدارة

الماء
عالقات مع

المجتمع المحلي تطوع
الموظفين

كفائة
الطاقة

رفاهية 
الموظفين تدريب 

الموظفين

أبنية
خضراء

طاقة
متجددة

مقدمة حول اإلستدامة
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وهذه المقاييس ذات الصلة المشمولة يف هذه الفئات تساعد على تحقيق النمو المستدام لشركتك الصغيرة والمتوسطة 
الحجــم، كمــا تســهم يف بنــاء عالقــات قويــة مــع كل مــن الموظفيــن، العمــالء، الشــركاء، المورديــن وغيرهــم مــن أصحــاب 

المصلحــة الرئيســيين. 

وتستخدم العامة والشركات أسماء مختلفة لإلشارة إىل مفهوم االستدامة، من بينها:    

 توطين الشركات
 المسؤولية االجتماعية للشركات

 مسؤولية الشركات
 التنمية المستدامة

وألن مصطلح االستدامة هو المصطلح األكثر استخداماً يف األعمال التجارية، لذا سوف نعتمده يف حقيبة الدورة الحالية. 

االســتدامة تعنــي أشــياء مختلفــة لشــركات مختلفــة – وهــي تركــز علــى القطــاع بشــكل كبيــر،  يف حيــن أن لحجــم المؤسســة 
وموقعهــا الجغــرايف تأثيــراً بدرجــة أقــل.

تشجيع أسلوب 
الحياة الصحي من 

خالل المزايا واألنظمة 
والحوافز

 أمثلة على
 التعامل مع
االستدامة

توفير فرص العمل 
للنساء والشباب 
من السعوديين

ترقية النساء 
خاصة يف الوظائف 

القيادية

التصرف
األخاليق

المبادرات البيئية 
مثل إعادة التدوير

تطوير منتجات 
وخدمات مبتكرة 

ومستدامة

االستثمارات يف 
المجتمع والتطوع

كات الشرا

األداء يف مجاالت 
الصحة والسالمة 

واألمن

مقدمة حول اإلستدامة
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مقدمة حول اإلستدامة

ما أهمية االستدامة؟

لكــي تتمكــن الشــركة مــن حمايــة قدرتهــا علــى االســتمرار والتحمــل، لــذا مــن الضــروري أن تعمــل الشــركات الخاصــة منهــا والعامــة 
علــى دمــج المســؤولية واالبتــكار والكفــاءة يف ممارســاتها. علمــاّ أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مســتقبالً هــي التــي 

تخلــق القيمــة داخــل الشــركة وخارجهــا اضافــة إىل الســوق والمجتمعــات التــي تديــر عملياتهــا فيهــا. 

فوائد االستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

المصادر: أكسنتشر، نيلسن، ماك كنزي، الميثاق العالمي لألمم المتحدة، مجموعة كون ميلينيال كوز

تخفيض 
التكاليف

خلق قيمة 
مشتركة

الوصول إىل 
رأس المال

تحسين 
السمعة

جذب 
الموظفين 

والوالء

اإلحتفاظ 
بالعمالء

العائد على 
اإلستثمار

رخصة
العمل

تقليل
المخاطر

أسواق
جديدة

تحسين 
الكفاءة

زيادة
اإلنتاجية

 وبمــا أن االســتدامة يف الوقــت الحــايل أصبحــت مــن األولويــات االســتراتيجية المعتــرف بهــا يف أجنــدة عــدد مــن الشــركات 
العالميــة فإنه:

 يرى %87 من الرؤساء التنفيذيون ألكبر 1000 شركة وفقاً لتصنيف فورتشن بأن االستدامة ضرورية لتحقيق أرباح الشركة.
 يعتقــد %89 مــن الرؤســاء التنفيذيــون ألكبــر 1000 شــركة وفقــاً لتصنيــف فورتشــن بــأن االســتدامة ســتصبح مــن المســائل البــارزة 

يف المســتقبل القريــب.

كما أظهر سلوك المستهلك تحوالً تجاه الوعي باالستدامة والتقليل من األثر: 
 يهتم %87 من العمالء باآلثار البيئية واالجتماعية للمنتجات التي يشترونها.

 أبــدى %55 مــن العمــالء الذيــن يتســوقون عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن 60 دولــة حــول العالــم اســتعدادهم لدفــع مبالــغ إضافيــة مقابــل 
الحصــول علــى خيــارات ذات تأثيــر متــدين.
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مقدمة حول اإلستدامة

أهمية االستدامة

على مستوى الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم
تستثمر الشركات يف مختلف القطاعات والصناعات على 

المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية يف جهود االستدامة 
االستراتيجية بهدف تحقيق مجموعة من الفوائد وتحسين إدارة 

المخاطر.

على المستوى الوطني
تروج الحكومة السعودية والجهات التنظيمية 

للتنمية المستدامة الشاملة، وتتوقع من 
الشركات أن تبرهن على التزامها وأدائها.

على المستوى العالمي
تلتزم المنشآت يف جميع أنحاء العالم 

بالتنمية المستدامة، والمواءمة مع آليات 
االستدامة الدولية.
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ما الذي يدعو إلى الحاجة لالستدامة؟

أصبحــت مجتمعــات األعمــال الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة تعتــرف باالســتدامة علــى أنهــا إحــدى ممارســات األعمــال الذكيــة 
الضروريــة. ولقــد دفعــت المحــركات الرئيســية التاليــة باالســتدامة لتكــون يف صلــب اســتراتيجية األعمــال الناجحــة.

عــام 2011 إىل 7 مليــار نســمة،  الســكاين يف  التعــداد  وصــل 
الســكان  عــدد  يصــل  بــأن  للســكان  المتحــدة  األمــم  وتتوقــع 
حــول العالــم إىل 9 مليــار نســمة عــام 2043 و10 مليــار نســمة 

عــام 2083.

يشــكل النمــو الســريع يف التعــداد الســكاين تحديــاً أمــام حــدود 
الطاقــات الطبيعيــة لكوكبنــا مــن حيــث دعــم ســكان الكوكــب 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المشــكالت  تفاقــم  مــن  ويزيــد 
درايــة  كثــر  أ حاليــاً  أصبحــت  الشــركات  أن  علمــاً  والصحيــة، 
بالفــرص والتحديــات التــي ترافــق تزايــد التعــداد الســكاين علــى 

العالــم.  مســتوى 

النمو السكاني
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Why is Sustainability Needed? 
Within the international, regional and local business communities, sustainability is now 
recognized as intelligent business practice out of necessity. The following key drivers have 
pushed sustainability to the core of successful business strategy. 

 

 
In 2011, the global population reached 7 billion and the 
UN Population Division projects a world population of 9 
billion by 2043 and 10 billion by 2083.  

The rapid expansion of the human population challenges the 
limits of our planet’s natural capacity to support its 
inhabitants and exacerbates economic, social, and health 
problems. Businesses are recognizing the opportunities and 
challenges that come with an increasing global population. 

 

Notes: 
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pushed sustainability to the core of successful business strategy. 

 

 
In 2011, the global population reached 7 billion and the 
UN Population Division projects a world population of 9 
billion by 2043 and 10 billion by 2083.  

The rapid expansion of the human population challenges the 
limits of our planet’s natural capacity to support its 
inhabitants and exacerbates economic, social, and health 
problems. Businesses are recognizing the opportunities and 
challenges that come with an increasing global population. 

 

Notes: 

 

  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

Population Density (people/sq km)

World GCC KSA

POPULATION GROWTH

مالحظات:

مقدمة حول اإلستدامة



الحقيبة التدريبية9
٢٠١٩

10

 

As a global community, we depend on the resources available to us to survive and function as a society and economy. 
According to the Natural Capital Coalition, “Natural Capital” is another term for the stock of renewable and non-renewable 
resources that combine to yield benefits to people.  

These include clean air, food, water, energy, shelter, medicine, and the raw materials used for manufacturing, as well as 
the benefits of flood defense, climate regulation, pollination, and recreation. Population growth has increased demand on 
natural capital, and climate change has challenged the supply capacity, resulting in resource constraints that have forced 
organizations to consider resource management and efficiency a key component of their core strategy and operational 
practices. 

 

Notes: 

 

  

 

RESOURCE CONSTRAINTS

Source: Natural Capital Coalition

يعتمــد المجتمــع عالميــاً علــى المــوارد المتوفــرة لكــي يتمكــن مــن االســتمرار والعمــل علــى الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي 
وفقــاً الئتــالف رأس المــال الطبيعــي، ويســتخدم مصطلــح »رأس المــال الطبيعــي« للداللــة علــى مخــزون المــوارد المتجــددة 

والمــوارد غيــر المتجــددة التــي تجتمــع مــع بعضهــا البعــض لمــا فيــه فائــدة النــاس. 

ومــن بيــن هــذه المــوارد الهــواء النظيــف، الغــذاء، المــاء، الطاقــة، المــأوى، الــدواء، والمــواد الخــام المســتخدمة يف التصنيــع، إىل 
جانــب الفوائــد المترتبــة علــى مواجهــة الفيضانــات، تنظيــم المنــاخ، التلقيــح واالســتجمام. حيــث أســهمت زيــادة النمــو الســكاين 
مــن الطلــب علــى رأس المــال الطبيعــي، وأصبــح التغيــر المناخــي يشــكل تحديــاً أمــام القــدرة علــى اإلمــداد، األمــر الــذي نتجــت 
عنــه قيــود علــى المــوارد أجبــرت الشــركات علــى التعامــل مــع إدارة المــوارد وكفاءتهــا باعتبارهــا أحــد المكونــات األساســية 

الســتراتيجياتها الرئيســية وممارســاتها التشــغيلية. 

القيود المفروضة على الموارد

مالحظات:

Source: Natural Capital Coalition
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األعمال التجارية المجتمع
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التغير المناخي

بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  أصــدرت 
تغيــر  بعلــم  المعنيــة  العالميــة  )الســلطة  المنــاخ 
المنــاخ(، تقريرهــا حــول تأثيــر اإلنســان الواضــح علــى 
غــازات  انبعاثــات  بــأن  وأفــادت  المناخــي،  النظــام 
األعلــى  هــي  المنشــأ،  البشــرية  الحــراري  االحتبــاس 
منــذ بدايــة التاريــخ، إذ أنهــا تتســبب برفــع درجــة حــرارة 

خطــر. مســتوى  إىل  والمحيطــات  الجــوي  الغــالف 

لقــد كان لهــذه المســألة أثــراً كبيــراً علــى أنظمــة األرض 
الســكان مــن تفاقــم  ارتفــاع عــدد  الطبيعيــة، كمــا زاد 
التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة. حينهــا 
أدركــت المنظمــات الحكوميــة وغيــر الربحيــة والخاصــة 
عليهــا  المفروضــة  التحديــات  هــذه  ســواء  حــد  علــى 
معهــا  للتكيــف  المناســبة  اإلجــراءات  تتخــذ  وبــدأت 

والحــد مــن أثرهــا. 

11

 

The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), the global authority on 
climate change science, has reported that 
human influence on the climate system is 
clear and recent anthropogenic emissions of 
greenhouse gases are the highest in history, 
warming the atmosphere and oceans to 
dangerous temperatures. 

This has had a major impact on earth’s 
natural systems, further aggravating economic, 
social and health challenges for the increasing 
human population. Government, nonprofit, and 
private organizations alike have recognized the 
threats posed and taken action to adapt to and 
mitigate impact. 

 

 

 

 

 

Notes: 

 

  

CLIMATE CHANGE

Source: IPCC, Climate Change 2014 Synthesis Report 
Summary for Policymakers

المصدر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. تغير المناخ 2014. ملخص التقرير التجميعي لواضعي السياسات.

مالحظات:
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مقدمة حول اإلستدامة

االلتزام 

يــدل مؤتمــر األطــراف 21 الــذي عقــد يف باريــس عــام 2015 علــى التحــول العالمــي 
المحليــة لمعالجــة  السياســات  تجــاه  وااللتــزام  الــدويل  التعــاون  مــن حيــث  الهائــل 
موضــوع التغيــر المناخــي. فقــد التزمــت 177 دولــة قامــت بالتوقيــع علــى اتفاقيــة 
باريــس برفــع حــد درجــة الحــرارة إىل درجتيــن مئويتيــن، األمــر الــذي أدى بالفعــل إىل 
التركيــز علــى تغييــر السياســات المحليــة، وتطويــر البنــى التحتيــة، وااللــزام باإلبــالغ، 
التجاريــة  والممارســات  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  األطــراف  متعــدد  والتعــاون 

المســتدامة. 

المســتثمرون  فيهــم  بمــن   – الشــركات  مــن  المصلحــة  أصحــاب  وعــي  ازداد  لقــد 
والعمــالء – بأثــر التغيــر المناخــي علــى أرباحهــم. فقــد ارتفعــت شــعبية المقاييــس 
البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة بيــن صفــوف المســتثمرين باعتبارهــا أحــد مؤشــرات 
األداء الرئيســية. وبالمثال، أصبح المســتثمرون يدركون قيمة إدارة األداء االجتماعي 
والبيئــي عندمــا يكــون األمــر متعلقــاً بالبضائــع والخدمــات التــي يشــترونها. ونتيجــة 
األعمــال  لممارســات  الحيويــة  المكونــات  مــن  واإلبــالغ  الشــفافية  لذلــك، أصبحــت 
العالمــات  لألثــر ووضــع  تقييــم  إجــراء  العــادة  يتطلــب يف  األمــر  المســتدامة. وهــذا 

التجاريــة علــى المنتجــات، واإلبــالغ عــن اســتدامتها. 

REGULATORY

STAKEHOLDER 
DEMANDS
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In 2015, Conference of the Parties 21 (COP21) held in Paris signifies a monumental global shift in 
international collaboration and domestic policy commitments to address climate change. 177 parties 

signed the Paris Agreement, committing to a temperature rise limit of 2°C. This has already lead to a 
focus on domestic policy reform, infrastructure development, reporting mandates, and multilateral 
collaboration for sustainable development and business practices. 

 

 

Corporate stakeholders – including investors and consumers – have become increasingly aware of the 
impact of their dollar. ESG metrics have grown in popularity among investors as a key performance 
indicator. Likewise, consumers now recognize the value of social and environmental impact 
management when it comes to the goods and services they purchase. As a result, transparency and 
reporting have become a vital component of sustainable business practice. This often requires impact 
assessment, product labeling, and sustainability reporting. 

 

 

 

Notes: 
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منظور عالمي

مــن  كبيــرة  مجموعــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتغطــي 
الفقــر  مــن  ابتــداء  المســتدامة،  بالتنميــة  المتعلقــة  المســائل 
هــي  وهــا  المناخــي،  التغيــر  إىل  وصــوالً  المســاواة،  وعــدم 
للحكومــات ضمــن  األساســية  الطريــق  خارطــة  تعمــل  اليــوم 
األجنــدة التطويريــة لمــا بعــد 2015م. حيــث بــدأت المنظمــات 
بمواءمــة  العالميــة  والشــركات  الربحيــة  وغيــر  الحكوميــة 
التنميــة  أهــداف  مــع  يتوافــق  بمــا  وممارســاتها  برامجهــا 
المســتدامة بهــدف دعــم هــذه المطامــح الدوليــة والتماشــي 

المســتدامة.  الرياديــة  الممارســات  مــع 

يلــزم  خاصــاً  مخططــاً  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تعتبــر 
تحديــد  أجــل  مــن  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
نمــاذج  مــع  تتماشــى  التــي  المســتدامة  التنميــة  مســائل 
أعمالهــا الجوهريــة، األمــر الــذي يســاعد يف تحديد اســتراتيجيات 
كبــر قــدر  االســتدامة وتصميمهــا ويف الوقــت نفســه تحقيــق أ
شــركة  تعمــل  قــد  المثــال،  ســبيل  علــى  األثــر.  مــن  ممكــن 
هندسية ما على تعزيز هدف التنمية المستدامة رقم 11 من 
خــالل تصميــم المشــاريع للمــدن والتجمعــات المســتدامة يف 
المملكــة. كمــا تتداخــل أهــداف التنميــة المســتدامة مــع أهــداف 
رؤيــة المملكــة 2030، حيــث قــد تســاعد الشــركة الهندســية 
نفســها يف تعزيــز الهــدف رقــم 3 ضمــن رؤيــة المملكــة 2030 
المتمثــل يف االعتــراف بثــالث مــدن ســعودية لتكــون مــن بيــن 

أفضــل 100 مدينــة حــول العالــم. 

تعتبــر منظمــة األمــم المتحــدة مــن المنظمــات العالميــة التــي تلقــى اعترافــاً كبيــراً بمصداقيتهــا فيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة 
والتشــجيع علــى اتبــاع أفضــل الممارســات علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي. وقــد أطلقــت األمــم المتحــدة مؤخــراً مــا 
يعــرف باســم أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــي عبــارة عــن 17 هدفــاً ترمــي إىل تحقيــق 169 غايــة – كجــزء مــن أجنــدة 2030م 

للتنميــة المســتدامة التــي أطلقــت يف ســبتمبر 2015.

مقدمة حول اإلستدامة
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وجهة نظر سعودية

متناميــاً  اهتمامــاً  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تشــهد 
بالممارســات المســتدامة مــع ســعي الدولــة إىل تعزيــز االزدهــار 
المنافســة  مضمــار  يف  والخــوض  األمــد  طويــل  االقتصــادي 
العالميــة. فقــد أصبحــت الدوائــر الحكوميــة والشــركات الخاصــة 
لتحقيــق  وتعاونيــة  راســخة  إجــراءات  تتخــذ  ســواء  حــد  علــى 
المعاييــر الدوليــة، إذ قامــت بوضــع االســتراتيجيات والبرامــج 
لتحقيــق أثــر بيئــي واجتماعــي، وبــدأت باإلفصــاح عــن مبادراتهــا 
لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  أصــدرت  وقــد  للعامــة.  وأنشــطتها 
الــوزراء  والبيئــة مؤخــراً – بالتماشــي مــع توجيهــات مجلــس 
الســعودي لعــام -2008 مرســوماً جديــداً يقضــي بمنــح مهلــة 
5 ســنوات لجميــع الشــركات كــي تتمكــن خاللهــا مــن االمتثــال 

لمعاييــر تلــوث الهــواء والمــاء والضوضــاء. 

شــجعت  االســتدامة   فــرع  خالــد  الملــك  جائــزة  خــالل  ومــن 
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  خالــد  الملــك  مؤسســة 
والكبيــرة الحجــم وعملــت معهــا مــن أجــل تحســين الممارســات 
الماضيــة.  العشــر  الســنوات  خــالل  بهــا  الخاصــة  المســتدامة 

هــذا وقــدم صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ويل العهــد و نائــب رئيــس مجلــس 
الطموحــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  الــوزراء مؤخــراً 
2030، وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020 المرتبــط بهــا، والــذي 

يدعمــه أيضــا ســمّوه الكريــم. 

مــن  جديــدة  مجموعــة   2030 المملكــة  رؤيــة  وتتضمــن 
المبــادرات التــي أطلقتهــا الحكومــة الســعودية بغــرض إعطــاء 

المملكــة:  مســتقبل  يف  التاليــة  لألمــور  األولويــة 

 التنافسية العالمية
 االستدامة االقتصادية طويلة المدى 

 رفاهية المواطن 
 تعزيز الهوية الوطنية 

 دفع عجلة التجارة الدولية

تقــوم رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية علــى ثالثــة محــاور 
أساســية هــي: 

 مجتمع حيوي
 اقتصاد مزدهر

 أمة طموحة 

حــددت الحكومــة ضمــن كل محــور مــن هــذه المحــاور األهــداف 
بحلــول  تحقيقهــا  إىل  المملكــة  تطمــح  التــي  وااللتزامــات 
التــي تتصــل مباشــرة  عــام 2030. وهنــاك بعــض األهــداف 
باســتدامة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، وهــي: 
 زيــادة مســاهمة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 

يف الناتــج المحلــي اإلجمــايل
 زيادة مشاركة المرأة يف صفوف القوى العاملة 

 رفع التصنيف يف مؤشر فاعلية الحكومة 
 رفع التصنيف يف مؤشر استقصاء الحكومة اإللكترونية 

المحلــي  الناتــج  يف  الخــاص  القطــاع  مســاهمة  زيــادة   
اإلجمــايل 

 تخفيض معدالت البطالة 
 زيادة االستثمار األجنبي المباشر

 زيادة الصادرات غير النفطية 

رؤيــة  تحقيــق  يف  للمســاعدة  الوطنــي  التحــول  برنامــج  أعــد 
المملكــة 2030، وهــو يفّصــل المبــادرات التــي يجــري تنفيذهــا 
لتوفيــر  حكوميــة،  هيئــة   24 تنفيذهــا  تتــوىل  التــي  والبرامــج 
لتشــارك  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات  الفــرص 
المشــاركة  يمكنهــا  برامــج  أي  مــن  وتســتفيد  الهيئــات  هــذه 
فيهــا. ومــن بيــن فوائــد المواءمــة بيــن هــذه البرامــج تحســين 
الصــورة العامــة، االســتفادة مــن البرامــج الحكوميــة، التقليــل 
مســاعي  تحقيــق  يف  والمســاهمة  التنظيميــة،  المخاطــر  مــن 
المملكــة ولعــب دور يف المســتقبل االقتصــادي المزدهــر فيهــا. 

ســتحرزه  الــذي  التقــدم  مــن  المزيــد  هنــاك  يــزال  ال  أنــه  غيــر 
هــذه الرحلــة الطويلــة. ونأمــل بــأن تســاعد حقيبــة الــدورة هــذه 
يف توفيــر المعلومــات واإلرشــاد واإللهــام للشــركات الصغيــرة 
كبــر مــن  والمتوســطة الحجــم يف المملكــة كــي تســتفيد بشــكل أ
الجهــود المســتدامة التــي بذلــت حتــى اليــوم، بمــا يتماشــى مــع 
رؤيــة المملكــة 2030، وكــي تســعى إىل الحصــول علــى القيمــة 

الكامنــة يف الممارســات التنظيميــة المســتدامة.

برنامج التحول
الوطƠنƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠي

مقدمة حول اإلستدامة
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من أين يمكن للشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة أن تبدأ؟

لقــد وقــع اختيارنــا علــى ســتة مجــاالت تركيــز رئيســية لحقيبــة الــدورة الحاليــة، وذلــك بنــاء علــى صلتهــا بالشــركات الصغيــرة 
الشــركات  مــن  التــي جمعناهــا  والتعليقــات  والــردود  البيانــات  وعلــى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الحجــم يف  والمتوســطة 
المشــاركة يف جائــزة الملــك خالــد فــرع االســتدامة ، إىل جانــب الممارســات والتوجيهــات الدوليــة الرائــدة المعتــرف بهــا. فمجــاالت 
كثــر الممارســات الحرجــة الالزمــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم كــي تبنــي عليهــا  التركيــز الرئيســية الســتة هــذه هــي أ

األســاس المســتدام لتحســين أدائهــا:  

 مشاركة أصحاب المصلحة 
 تقييم األهمية النسبية

 قياس األثر
 إدارة البيئة والصحة والسالمة

 تطوير القوى العاملة 
 الحوكمة المسؤولة 

ستعرض أقسام حقيبة الدورة التالية تفاصيل مجاالت التركيز المذكورة أعاله، وسوف تقدم توجيهاً نافعاً حول: 

 ماهية كل مجال من مجاالت التركيز 
 أهمية كل مجال من مجاالت التركيز بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 الكيفيــة التــي يمكــن للشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــن خاللهــا أن تنفــذ مكونــات االســتدامة الرئيســية لتحقيــق 
النجــاح. 

مشاركة أصحاب المصلحة 
يمكن الشركات من إدارة عالقاتها للتوصل 

إىل النجاح

تقييم األهمية النسبية
يوفر فهماً واضحاً حول المسائل التي 

تواجهها الشركة

قياس األثر
وضع أساسات قوية لقياس أثر المبادرة 

على المنشأة وأصحاب المصلحة

تطوير القوى العاملة 
يعزز إنتاجية الموظفين ويجذب أفضل 

المواهب

الحوكمة المسؤولة 
يقلل من التعرض للخطر ويوفر 
هيكالً تنظيمياً لممارسة األعمال 
الرئيسية مثل التقارير واإلفصاح

إدارة البيئة والصحة والسالمة
إدارة استباقية للشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم على البيئة 
وموظفيها

مقدمة حول اإلستدامة
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تتوفــر العديــد مــن أطــر العمــل الراســخة لتوجيــه النمــو المســتدام. وســوف نناقــش يف هــذا الســياق ثالثــة مــن بيــن أطــر العمــل 
هــذه، وهــي مبــادئ األكاونتبلتــي AA1000، خلــق قيمــة مشــتركة، والمبــادئ الخمــس لميثــاق األمــم المتحــدة العالمــي. 

إن مبــادئ األكاونتبلتــي AA1000 عبــارة عــن إطــار عمــل قائــم علــى المبــادئ، وهــو مطبــق علــى نطــاق واســع لتمكيــن الشــركات، 
 AA1000 أيــاً كان حجمهــا ونضوجهــا، أو القطــاع الــذي تعمــل فيــه، مــن معالجــة االســتدامة بشــكل ناجــح. أمــا مبــادئ األكاونتبلتي

األربعــة، وهي: 

شمولية
أصحــاب  مشــاركة  الشــمولية  تعنــي 
االســتجابة  وإنجــاز  إعــداد  يف  المصلحــة 
لالســتدامة.  المســؤولة  االســتراتيجية 
تتقبل الشــركة الشــاملة مســؤوليتها تجاه 
أولئــك الذيــن يؤثــرون عليهــا ويتأثــرون بها.

استجابة  
للمشــكالت  الشــركة  اســتجابة  تعنــي 
المتعلقــة بأصحــاب المصلحــة والتــي تؤثــر 
علــى أدائهــا المســتدام، وتتــم مالحظتهــا 
واألداء،  واإلجــراءات  القــرارات  مــن خــالل 
أصحــاب  مــع  االتصــاالت  جانــب  إىل 

 . لمصلحــة ا

نسبية
مســألة  تحديــد صلــة  النســبية  تعنــي     
مــا وأهميتهــا بالنســبة للشــركة وأصحــاب 
المصلحــة فيهــا. والمســألة النســبية هــي 
المســألة التــي مــن شــانها أن تؤثــر علــى 
أو  الشــركة  وأداء  وإجــراءات  قــرارات 

فيهــا.  المصلحــة  أصحــاب 

األثر
و/أو  واألداء  الســلوك  تأثيــر  هــو  األثــر 
والمنشــآت  األفــراد  علــى  المخرجــات 
واالقتصــاد، والبيئــة، والمجتمــع، وأصحاب 

نفســها  المنشــأة  أو  المصلحــة 

الشمولية
يتعين على األشخاص 
إبداء آرائهم يف القرارات 

التي تؤثر بهم.

األثر
يتعين على المنشآت مراقبة 
وقياس كيفية تأثير إجراءاتهم 
على األنظمة البيئية األوسع 

نطاقا وتحمل المسؤولية 
االستجابةتجاهها.

يتعين على المنشآت 
العمل بشفافية حيال 

مواضع االستدامة الجوهرية 
واآلثار المتعلقة بها.

األهمية النسبية
يتعين على صانعي القرارات 
أن يحددوا مواضيع االستدامة 

الهامة وأن يكونوا واضحين 
بشأنها.

مقدمة حول اإلستدامة
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خلــق قيمــة مشــتركة إيجــاد قيمــة اقتصاديــة، توجــد يف الوقــت ذاتــه قيمــة للمجتمــع مــن خــالل معالجــة احتياجاتهــا وتحدياتهــا. 
تتحقــق ممارســة خلــق قيمــة مشــتركة مــن خــالل ثــالث طــرق أساســية هــي: 

 إعادة تصور المنتجات واألسواق 
 إعادة تعريف اإلنتاجية ضمن سلسلة القيمة

 تمكين تطور التجمع السكاين المحلي. 

إنتاجية
الشركة

تحسن
بيئي

التعليم

صحة 
وسالمة 
العمال

تطور اقتصادي 
يف المجتمع 

المحلي
سكن بأسعار 

معقولة

كفاءة
الطاقة

مهارات 
القوى 
العاملة

استخدام 
الماء

المصدر: مايكل بورتر ومارك كرايمر. خلق قيمة مشتركة. مجلة هارفرد لألعمال. 2011. 
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يوصــى بدمــج مبــادئ االســتدامة التعريفيــة الخمــس لميثــاق األمــم المتحــدة العالمــي يف أي منظمــة كانــت حيــث تشــجع 
الشــركات علــى االنضمــام إليهــا بصفتهــم أعضــاء، وتوفــر مــوارد كثيــرة حــول المســائل المتعلقــة باالســتدامة. 

إن مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة عضــو يف ميثــاق األمــم المتحــدة العالمــي وتعمــل علــى تكويــن شــبكات مــن الشــركات المحليــة 
وتعزيــز مبــادئ الميثــاق يف المملكــة. أمــا المبــادئ الخمــس فهي: 

 عمليات مسؤولة تتماشى مع المبادئ العالمية 
 تعزيز المجتمعات التي تعمل الشركات داخلها
DNAدمج االستدامة يف الحوكمة التنظيمية و 

 إعالم فعال باالستراتيجيات وإحداث األثر من خالل عملية اإلبالغ
 إجراء عملي وتأثير على أرض الواقع. 
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الشــركات.  الســتراتيجيات  الحيويــة  العناصــر  مــن  االســتدامة  عــن  اإلبــالغ  تقاريــر  أصبحــت 
كثــر مقاييــس اإلبــالغ عــن االســتدامة اســتخداماً حــول العالــم.  ومبــادرة اإلبــالغ العالميــة هــي أ
المصلحــة  إعــالم أصحــاب  مــن  تتمكــن  كــي  للشــركات  المنظــم  آليــة لإلفصــاح  توفــر  فهــي 
الرئيســيين باســتراتيجيات االســتدامة، وسياســاتها وبرامجهــا وأدائهــا. وتعــرف تقاريــر اإلبــالغ 
عــن االســتدامة علــى أنهــا إحــدى الممارســات الرائــدة التــي تــأيت اســتكماالً لجميــع أطــر عمــل 

االســتدامة. 

أسئلة للنقاش

يرجى اإلجابة عن أسئلة النقاش التالية:

1. ما أهمية االستدامة بالنسبة للشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك؟
ً  مهمة جدا

 مهمة
 ليست مهمة

2. هل تناولت الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك موضوع االستدامة مؤخراً؟
 ليس بعد. هذا التدريب هو األول من نوعه بالنسبة لنا من حيث تناول موضوع االستدامة. 

 لقد قامت شركتنا بالتعامل مع موضوع االستدامة على أنه أحد األولويات على الصعيد الداخلي. 
 لقد قامت شركتنا بالتعامل مع موضوع االستدامة على أنه أحد األولويات على الصعيدين الداخلي والعلني.

3. هل تناولت الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك ما يلي؟ اختر جميع ما ينطبق. 
 تقييم األهمية النسبية 

 مشاركة أصحاب المصلحة 
 استراتيجية االستدامة 

 برامج االستدامة
 فريق مخصص لالستدامة

 تقييم األداء
 تقارير اإلبالغ عن االستدامة 

 ال شيء مما ذكر

مقدمة حول اإلستدامة
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مشاركة أصحاب المصلحة
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المستدامة

تعريف
التــي  العمليــة  هــي  المصلحــة  أصحــاب  مشــاركة 
تســتخدمها الشــركة مــن أجــل تحديــد أصحــاب المصلحــة 
الخاصيــن بهــا، وفهــم احتياجاتهــم، وإدارة العالقــات معهــم 

النجــاح.  تعزيــز  بهــدف 

الــذي  والمجموعــات  األفــراد  هــم  المصلحــة  أصحــاب 
يؤثرون و/أو يمكن أن يتأثروا بأنشــطة الشــركة ومنتجاتها 

أو خدماتهــا، واألداء المرتبــط بهــا، بمــا يف ذلــك: 

أصحاب المصلحة الداخليون: 

 الموظفون
 اإلدارة الوسطى

 القيادة العليا
 أعضاء مجلس اإلدارة

أصحاب المصلحة الخارجيون: 

 ممثلون عن الحكومة 
 مستثمرون

 منظمات غير حكومية 
 زمالء ومنافسون من القطاع 

 اإلعالم 

أصحاب المصلحة الداخليون

الموظفون اإلدارة الوسطى

أعضاء مجلس 
اإلدارة

القيادة العليا

أصحاب المصلحة الخارجيون

منظمات غير حكومية

مستثمرون

العمالء

ممثلون عن الحكومة

اإلعالم
زمالء ومنافسون 

من القطاع

أفراد المجتمع 
المحلي

الموردون

مشاركة أصحاب المصلحة



الحقيبة التدريبية21
٢٠١٩

انظر النشاط ١ للحصول على تعليمات مفصلة:

خطوات التنفيذ
تؤســس مبــادئ األكاونتبلتــي لمشــاركة أصحــاب المصلحــةAA1000 معاييــر مقارنــة مشــاركة أصحــاب المصلحــة ذات 
الجــودة الجيــدة، وتبنــي علــى مبــادئ األكاونتبلتــي AA 1000، وبالتحديــد مبــدأ الشــمولية. وخطــوات تنفيــذ مشــاركة 

أصحــاب المصلحــة بجــودة جيــدة )تشــمل الصفحــات التاليــة شــرحاً لهــا( وهــي: 

 حدد أصحاب المصلحة، داخل وخارج الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك على حد سواء 

 صنف وجهة نظر كل واحد من أصحاب المصلحة تجاه الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك على أنها: 

 أ. إيجابية
 ب. محايدة

 ج. سلبية

 حدد أبرز المخاوف والمواضيع التي تهم كل واحد من أصحاب المصلحة 

 رتب أصحاب المصلحة حسب األولوية لتحدد أولئك الذي يحتاجون إىل مشاركة نشطة 

 خطط لعمليات المشاركة الرئيسية من خالل تعريف المؤشرات: 

 أ. الغرض: ما هو الهدف من المشاركة؟ 
 ب. النطاق: ما هي المواضيع التي ستتناولها المشاركة؟ 

 ج. أصحاب المصلحة: من هم األشخاص الذين ستشملهم عملية المشاركة؟
 وثق عملية المشــاركة، قم بإعالم أصحاب المصلحة بالنتائج، وقم بتقييم العملية من أجل إجراء المزيد من التحســينات 

عليها. 

1
2

3
4

5
6

حدد أصحاب 
المصلحة 
الداخليين 

والخارجيين

صّنف أراء 
أصحاب المصلحة

حدد أهم 
المخاوف بالنسبة 

لكل واحد من 
أصحاب المصلحة

رتب أصحاب 
المصلحة 

حسب األولوية 
لتحدد مستوى 

مشاركتهم

عّرف مؤشرات 
خطة المشاركة

وثق عملية 
المشاركة وقم 

باإلعالم عن 
نتائجها

مشاركة أصحاب المصلحة
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الريادية
المستدامة

مشاركة أصحاب المصلحة

توفر مبادئ األكاونتبلتي لمشاركة أصحاب المصلحة 
AA١٠٠٠ إطار عمل للمساعدة في التأكد من قوة 

وفاعلية عمليات مشاركة أصحاب المصلحة. 

AA1000 المصدر: مبادئ األكاونتبلتي لمشاركة أصحاب المصلحة

لماذا
(الغرض)

من
(أصحاب
المصلحة)

ماذا
(النطاق)

األهداف
التنظيمية

أداء متحسن

الحكم

خطة
التدخل

الموارد
المطلوبة

تحديد
أصحاب
المصلحة

حدود
اإلفصاح

مستوى
(مستويات)

وأساليب
المشاركة

أنشطة
ما قبل

المشاركة

الغرض
والنطاق

أصحاب
عملية

المشاركة

تنميط
وتنظيم
أصحاب
المصلحة
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مشاركة أصحاب المصلحة

الفوائد
توفــر عمليــة مشــاركة أصحــاب المصلحــة ذات الجــودة 

الفوائــد التاليــة: 

 وجهة نظر مهمة يف تحديد المسائل الجوهرية 

 إدارة المخاطر والسمعة 

المــال،  النــاس،  المعرفــة،   – المــوارد  مشــاركة   
والتكنولوجيــا – لحــل المشــكالت وتحقيــق األهــداف 

منفــرد  بشــكل  تحقيقهــا  يمكــن  ال  التــي 

 فهــم بيئــات التشــغيل المعقــدة، بمــا فيهــا ديناميكيــات 
الســوق والثقافــة 

الــذي ســينتج   التعلــم مــن أصحــاب المصلحــة، األمــر 
واالبتــكار والعمليــات  المنتــج  عنــه تحســن يف 

 تحســن األثــر علــى الشــركة والمجتمــع مــن خــالل إخطــار 
صنــاع القــرار مــن أصحــاب المصلحــة وإعالمهــم والتأثير 

فيهم

 تعزيــز الثقــة يف العالقــات مــع أصحــاب المصلحــة عــن 
طريــق الشــفافية 

واســتدامة مــن خــالل  إنصافــاً  كثــر  أ تنميــة اجتماعيــة   
المصلحــة  أصحــاب  يعطــي  الــذي  األمــر  الشــمولية؛ 
اتخــاذ  عمليــة  مــن  جــزءاً  ليكونــوا  فرصــة  حظــاً  األقــل 

القــرار

مالحظات:
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مشاركة أصحاب المصلحة

أسئلة للنقاش

يرجى اإلجابة عن أسئلة النقاش التالية:

هل أجرت الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك تقييماً رسمياً ألصحاب المصلحة لديها؟   .1
 نعم

 ال

مــا هــي أســاليب المشــاركة التــي تســتخدمها يف الوقــت الحــايل مــع أصحــاب المصلحــة لديــك؟ اختــر جميــع مــا   .2
ينطبــق.  

 الموقع اإللكتروين
 وسائل التواصل االجتماعي

 البيانات الصحفية 
 التواصل عبر البريد اإللكتروين

 اإلستبيانات االلكترونية
 االجتماعات أو المقابالت الفردية 

 اجتماعات عادية مفتوحة 
 مؤتمرات وفعاليات 

 غير ذلك

من يدير مشاركة أصحاب المصلحة يف شركاتك؟   .3
 ال يوجد لدينا يف الوقت الحايل من يدير نشاط مشاركة أصحاب المصلحة

 يقوم أحد موظفينا بإدارة نشاط مشاركة أصحاب المصلحة
 يوجد مدير مسؤول عن نشاط مشاركة أصحاب المصلحة

 يوجد مدير من اإلدارة العليا مسؤول عن نشاط مشاركة أصحاب المصلحة
 غير ذلك. 

هل توثق الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة؟   .4
 نعم، جميع أنشطة المشاركة موثقة 
 نعم، بعض أنشطة المشاركة موثقة 

 ال، شركتنا ال توثق أنشطة المشاركة
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مشاركة أصحاب المصلحة

النشاط ١ »الكيفية« 

تعليمات النشاط

ســيوجهك النشــاط عبــر خطــوات تنفيــذ مشــاركة أصحــاب المصلحــة التــي تطرقنــا لوصفهــا يف القســم أعــاله. اســتعن 
بالمجموعــة المتواجــدة معــك علــى نفــس الطاولــة، وقــم بمــا يلــي: 

اختر شخصاً من بين الموجودين يف المجموعة ممن قامت شركته باختياره لتنفيذ هذا النشاط.   .1

قــم بالتعــاون مــع المجموعــة بتحديــد أصحــاب المصلحــة للشــركة التــي يتبــع لهــا هــذا الشــخص تحديــداً. ضــع قائمــة   .2
بأســماء أصحــاب المصلحــة علــى الملصــق الموجــود علــى الطاولــة )يوجــد جــدول مرفــق يف الصفحــة التاليــة يمكنــك 

اســتخدامه كمرجــع(. 

قــم بمناقشــة وجهــة نظــر كل واحــد مــن أصحــاب المصلحــة علــى حــده تجــاه الشــركة. هــل وجهــة نظــر صاحــب   .3
الجــدول.  يف  النتيجــة  دّون  ســلبية؟  أم  محايــدة  أم  إيجابيــة  الشــركة  تجــاه  المصلحــة 

حــدد موضوعــاً واحــداً علــى األقــل يقــع ضمــن دائــرة اهتمــام كل واحــد مــن أصحــاب المصلحــة علــى حــدة فيمــا يتعلــق   .4
بالشــركة. دّون النتيجــة يف الجــدول. 

قــم بمناقشــة واختيــار اســتراتيجية المشــاركة المالئمــة مــن بيــن مبــادئ األكاونتبلتــي لمشــاركة أصحــاب المصلحــة    .5
AA1000 لــكل صاحــب مصلحــة علــى حــده. دّون النتيجــة يف الجــدول. 

مالحظات:
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مشاركة أصحاب المصلحة
النشاط ١ »الكيفية«

 تمكين
تعاون

تضمين
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استشارة

تعامل
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مشاركة أصحاب المصلحة
النشاط ١ »الكيفية«

يرجى العلم بأن هذا الجدول سيكون متوفراً كذلك على 
ملصق على جميع الطاوالت خالل ورشة العمل التدريبية. 

StakeholdersView of CompanyPrimary ConcernEngagement Level

ً يا
خل

دا

 الموظفون

 اإلدارة المتوسطة

 القيادة العليا

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

ً يا
رج

خا

 ممثلون عن الحكومة

 مستثمرون

 أفراد المجتمع المحلي

 منظمات غير حكومية

 منافسون وزمالء القطاع

 اإلعالم

 

 

سلبيمحايدإيجايبالمفاتيح



مجال التركيز الثاني

تقييم األهمية النسبية
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مراجعة 
النتائج

ترتيب المسائل
حسب أولويتها

تحديد المسائل

تعريف
خاللهــا  مــن  الشــركة  تقــوم  عمليــة  هــو  النســبية  األهميــة  تقييــم 
حســب  وترتيبهــا  بالعمــل  الصلــة  ذات  المســائل  أبــرز  بتحديــد 
أولويتهــا، مــع األخــذ بالحســبان أثــر كل مســألة مــن هــذه المســائل 

فيهــا.  المصلحــة  وأصحــاب  الشــركة  مــن  كل  علــى 

الماليــة  الشــؤون  علــى  تؤثــر  كانــت  إذا  المســألة جوهريــة  وتعتبــر 
للشــركة، مثــل المســائل المتعلقــة بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة. 

مــن بيــن عناصــر تقييــم األهميــة النســبية الناجــح: 

 تحديد المسائل
 ترتيب المسائل حسب أولويتها

 مراجعة تقييم األهمية النسبية ونتائجه
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انظر النشاط ٢ للحصول على تعليمات مفصلة:

خطوات التنفيذ
تشمل خطوات تحقيق تقييم ناجح لألهمية النسبية:

 حدد المسائل المهمة بالنسبة للشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك وألصحاب المصلحة الخارجيين

 قّيم كل موضوع من المواضيع المطروحة بناء على العاملين أدناه: 

أ - أهميته بالنسبة ألصحاب المصلحة 
ب - أثره على األعمال 

 حدد وزناً لكل مدخل من مدخالت أصحاب المصلحة

 أعّد خارطة بالقضايا بناء على العامالن أعاله 

 ناقش النتائج مع إدارة الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم وادمج المسائل الجوهرية ضمن استراتيجية الشركة 

 أفصح عن النتائج أمام أصحاب المصلحة الخارجيين كجزء من جهود مشاركة أصحاب المصلحة. 

1
2

3
4

5
6

حدد المسائل 
التي تخص 

أصحاب المصلحة 
الداخليين 

والخارجيين

قيم المسائل 
بناء على أهميتها 
بالنسبة ألصحاب 
المصلحة وأثرها 

على األعمال

رتب المسائل 
المحددة حسب 

أولوياتها بناء على 
مدخالت أصحاب 

المصلحة

رتب المسائل: 
المحور »س« 

ألصحاب 
المصلحة والمحور 

»ص« للشركة

ناقش النتائج مع 
اإلدارة

أفصح عن النتائج 
أمام أصحاب 

المصلحة

تقييم األهمية النسبية
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الفوائد
هناك فوائد كبيرة لتقييم األهمية النسبية الشامل: 

الصغيــرة  الشــركة  اســتراتيجية  أن  مــن  التأكــد   
والمتوســطة الحجــم الخاصــة بــك تراعــي مخاطــر البيئــة 

والحوكمــة  والمجتمــع 

 دمج اإلدارة المستدامة يف عمليات الشركة العامة 

 تحديــد المخاطــر طويلــة األمــد التــي مــن المحتمــل جــداً 
أن تؤثــر علــى عمليــات الشــركة 

 تحديد فرص المنتجات والخدمات الجديدة 

كثر فاعلية   تخصيص الموارد بشكل أ

كتشاف الثغرات يف ممارسات إدارة المخاطر الحالية   ا

كثــر كفــاءة  المشــاركة مــع أصحــاب المصلحــة بطريقــة أ  
وفاعليــة

 فهــم الكيفيــة التــي تقــوم مــن خاللهــا الشــركة الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم بخلــق أو تخفيــض قيمــة مشــتركة.

مالحظات:

تقييم األهمية النسبية
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أسئلة للنقاش

النشاط ٢ »الكيفية« 

يمكــن التوصــل إىل أهميــة تقييــم األهميــة النســبية بالنســبة للشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــن 
خــالل الــرد علــى سلســلة مــن األســئلة، مثــل: 

1. هل قامت شركاتك يف أي وقت كان بإجراء تقييم رسمي ألولوياتها؟
 نعم

 ال

هل أنت على دراية باألولويات المتباينة ضمن شركاتك؟   .2
 نعم

 ال

هــل تأخــذ اســتراتيجية الشــركة المتوســطة والصغيــرة الحجــم الخاصــة بــك آراء أصحــاب المصلحــة الخارجييــن بعيــن   .3
االعتبــار؟     
 نعم

 ال

هل يطلب من الشركة المتوسطة والصغيرة الحجم الخاصة بك الدفاع عن أولوياتها واستراتيجياتها أو شرحها؟  .4
 نعم

 ال

يرجى العلم بأن 
هذه المصفوفة 

متوفرة كذلك 
على الملصقات 

الموضوعة على كل 
طاولة من طاوالت 

ورشة العمل 
التدريبية

األثر على األعمال منخفضمرتفع

صلحة
ب الم

صحا
سبة أل

األهمية بالن

تقييم األهمية النسبية

مرتفع
ض

منخف
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تعليمات النشاط

ســوف يوجهــك النشــاط عبــر خطــوات تنفيــذ تقييــم األهميــة النســبية التــي ســبق وصفهــا يف القســم 
أعــاله. يرجــى القيــام بمــا يلــي بالتعــاون مــع المجموعــة الحاضــرة معــك علــى الطاولــة: 

اختر شخصاً من بين الموجودين يف المجموعة ممن قامت شركته باختياره لتنفيذ هذا النشاط   .1

قــم بالتعــاون مــع المجموعــة بتحديــد المســائل المهمــة بالنســبة للشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم   .2
التاليــة. دّون هــذه المســائل علــى الملصقــات  حيــث توجــد أمثلــة علــى هــذه المســائل يف الصفحــة 

الصفــراء 

حــدد المســائل المهمــة بالنســبة ألصحــاب المصلحــة الخارجييــن يف الشــركة الصغيــرة والمتوســطة   .3
الحجــم توجــد أمثلــة علــى هــذه المســائل يف الصفحــة التاليــة. دّون هــذه المســائل علــى الملصقــات 

الزرقــاء

اطلب من أفراد المجموعة أن يشــاركوا بآرائهم حول كل مســألة من المســائل المحددة وفقاً لعاملين   .4
هما: 

أهمية المسألة بالنسبة ألصحاب المصلحة أ . 
أثرها على أعمال الشركة ب . 

ضــع ملصــق المســائل علــى مصفوفــة األهميــة النســبية بحســب العامليــن أعــاله. تتوفــر مصفوفــة   .5
بحيــث  التاليــة  الصفحــة  )المصفوفــة موجــودة كذلــك علــى  لديــك  الملصــق  النســبية علــى  األهميــة 

إليهــا(.  الرجــوع  يمكنــك 

مالحظات:

مسائل
داخلية

مسائل
خارجية

تقييم األهمية النسبية
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تقييم األهمية النسبية

أمثلة على المسائل
داخلي خارجي

 عمليات تدقيق مستقلة ظروف العمل

 تقارير سنوية أماكن عمل مختلطة

 انبعاثات الكربون  إشراك النساء يف القوى العاملة 

 استخدام المياه/الطاقة النمو السنوي

 النفايات الجوائز والتقدير

 الشفافية يف الحوكمة  السعودة 

االلتزام القانوين  صحة وسالمة الموظفين

 التماشي مع رؤية المملكة 2030 التماشي مع رؤية المملكة 2030

  

  



مجال التركيز الثالث

إدارة البيئة والصحة والسالمة
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إدارة البيئة والصحة والســالمة عبارة عن إدارة اســتباقية 
لتأثيــر الشــركات الصغيــرة المتوســطة الحجــم علــى البيئــة 
وموظفيهــا. تشــمل هــذه اإلدارة يف العــادة االلتــزام باألنظمة، 
غيــر أن علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطات الحجــم 
باألنظمــة  التــزام  مجــرد  هــو  مــا  تتخطــى  أن  المســتدامة 

واللوائــح. 

تضــم عناصــر إدارة البيئــة والصحــة والســالمة الفعالــة مــا 
يلــي: 

 التخفيــف مــن التأثيــر البيئــي )علــى الميــاه، والهــواء، والتربــة 
والمنظومــات البيئيــة(

 التقليل من مخاطر وحوادث مكان العمل
 تحسين صحة الموظفين

تعريف

البيئة

السالمة

الصحة

إدارة البيئة والصحة والسالمة
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انظر النشاط 3 للحصول على تعليمات مفصلة:

خطوات التنفيذ
تشمل خطوات تنفيذ اإلدارة المسؤولة للبيئة والصحة والسالمة ما يلي: 

 حــدد القوانيــن المحليــة والعالميــة التــي تحكــم التأثيــرات البيئيــة وممارســات صحــة وســالمة الموظفيــن التــي تحتكــم إليهــا 
الشــركة الصغيــرة أو المتوســطة الحجــم الخاصــة بــك

 باســتخدام تقييــم األهميــة النســبية الخــاص بــك، حــدد المواضيــع المهمــة المرتبطــة بالبيئــة، وصحــة الموظفيــن، وســالمة 
الموظفيــن

 بّيــن حــدود تأثيــر الشــركة الصغيــرة أو المتوســطة الحجــم الخاصــة بــك علــى تلــك المواضيــع المهمــة نســبياً والتــي تتعلــق 
بالبيئــة، وصحــة الموظفيــن، وســالمة الموظفيــن )لمزيــد مــن التفاصيــل، أنظــر دليــل قيــاس األثــر(

 إبــدأ بقيــاس ومراقبــة تأثيــر الشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم الخاصــة بــك علــى البيئــة، وصحــة الموظفيــن، وســالمة 
الموظفيــن بشــكل منتظــم

 نّفــذ السياســات، واإلجــراءات أو البرامــج الهادفــة إىل التخفيــف مــن التأثيــر البيئــي، والتقليــل مــن حــوادث مــكان العمــل، 
وتحســين صحــة الموظفيــن

 قم بقياس األداء بشكل مستمر، وقارنه بالممارسات الجيدة، وحدد مجاالت التحسين ذات الصلة. 

1
2

3
4

5
6

تحديد األنظمة 
واللوائح 

واالتجاهات ذات 
الصلة بالبيئة 

والصحة والسالمة

تحديد المواضيع 
الجوهرية للبيئة 

والصحة والسالمة

تحديد حدود 
تأثيركم على 

البيئة والصحة 
والسالمة

المراقبة المنتظمة 
لتأثيركم على 

مواضيع البيئة 
والصحة والسالمة

تطبيق السياسات 
واإلجراءات 

الخاصة بالبيئة 
والصحة والسالمة

المراقبة 
المستمرة 

لألداء ومقارنتها 
بالمؤشرات 

المرجعية

إدارة البيئة والصحة والسالمة
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الفوائد
إن اإلدارة البيئيــة المســؤولة هــي إحــدى مســائل االســتدامة المركزيــة يف كل مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية والمنطقــة. وتعتبــر مســألة شــح الميــاه وتركيــز الصناعــة 
المحليــة علــى االســتخراج والتعديــن مــن المســائل المهمــة ذات الصلــة. وفيمــا يلــي 

عــرض لفوائــد إدارة البيئــة والصحــة والســالمة:  

 تعزيز رفاهية الموظفين ورضاهم يف مكان العمل.

 تحسين صحة الموظفين وتقليل تكاليف التأمين/ الرعاية الصحية

زيادة إنتاجية الموظفين.  

 تقليل مخاطر الحوادث

 تقليل فقدان القوى العاملة

 تقليل دوران الموظفين ورفع معنوياتهم

 تقليل التلوث البيئي

 تجنب تكاليف الضرر والتعويض

 القيمــة المؤسســية التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الســمعة اإليجابيــة التــي تحققــت 
مــن خــالل تحســين االلتــزام، والعالقــات مــع أصحــاب المصلحــة والنشــاط التمويلــي

 إبراز صورة تعكس مزيدا من اإليجابية واالهتمام

 تقليل تكاليف المواد الخام

 الوفاء بمتطلبات التنظيم وااللتزام المحلية

 تعزيز التغيرات اإليجابية فيما يتعلق بالربح والكوكب واألشخاص

مالحظات:

إدارة البيئة والصحة والسالمة
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أسئلة للنقاش

يرجى اإلجابة عن أسئلة النقاش التالية: 

هــل أنــت علــى درايــة بــأي مــن المــوارد المســتهلكة أو االنبعاثــات الناتجــة التاليــة يف الشــركة الصغيــرة أو المتوســطة   .1
الحجــم الخاصــة بــك؟

 استخدام الطاقة )مثال: الوقود، الكهرباء، التبريد(
 استخدام المياه
 استخدام األرض

 المخلفات الصلبة 
 المخلفات الصناعية السائلة، غير المعالجة 

كسيد الكربون(  انبعاثات غازات االحتباس الحراري )مثال: ثاين أ
 انبعاثات من غازات أخرى أو جزيئات صغيرة يف الهواء، مثال: تلك التي تتسبب بها عملية اإلنتاج الصناعي

إذا كنت على دراية بأي من اآلثار المذكورة أعاله، هل تقوم بمراقبتها؟   .2
 نعم، أراقب جميع اآلثار المهمة
 نعم، ولكن أراقب بعضها فقط

 ال

هــل تقــدم التأميــن لجميــع الموظفيــن يف حــال وقــوع حــادث يف مــكان العمــل أو ضــرر صحــي ســببه القيــام بأنشــطة   .3
العمــل لوقــت طويــل؟

 نعم 
 ال

هل توجد لديك بروتوكوالت متبعة يف حاالت الطوارئ/الحوادث؟  .4
 نعم 

 ال

هل تقدم التدريبات لموظفيك حول منع وقوع الحوادث واالستجابة لها؟    .5
 نعم 

 ال

بــك مــع  هــل تجــري أي مبــادرات لتحفيــز صحــة موظفيــك؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، ناقــش المبــادرات الخاصــة   .6
اآلخريــن.  المشــاركين 

 نعم 
 ال

إدارة البيئة والصحة والسالمة
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النشاط 3 »الكيفية« 

تعليمات النشاط

ســوف يرشــدك هــذا النشــاط حــول خطــوات تنفيــذ عمليــة إدارة البيئــة والصحــة والســالمة التــي أدرجنــا وصفــاً لهــا 
يف القســم أعــاله. يرجــى اتبــاع الخطــوات التاليــة:

1. بصفتكــم مجموعــة، يتعيــن مناقشــة مواضيــع البيئــة والصحــة والســالمة التــي  يمكــن لشــركاتكم صغيــرة ومتوســطة 
الحجــم البــدء بالتعامــل معهــا يف المســتقبل القريــب.

2. النظــر يف مبــادرات وبرامــج البيئــة والصحــة والســالمة المحتملــة التــي يمكنكــم البــدء بتنفيذهــا بعــد التدريــب )الشــهر 
المقبــل، بعــد 3 أشــهر، وبعــد 6 أشــهر(

3. االطــالع علــى مثــال مؤشــرات األداء الرئيســية المدرجــة يف الجــدول الخــاص بكــم، ومناقشــة أي المؤشــرات قــد 
ينطبــق علــى المبــادرات والبرامــج الجديــدة التــي يمكــن أن تبــدأ شــركاتكم الصغيــرة والمتوســطة الحجــم يف تنفيذهــا، 
واســتكمال ورقــة التمريــن والبحــث عــن مؤشــرات األداء الرئيســية ذات الصلــة لجميــع البرامــج والمبــادرات المدرجــة.

4. سنقوم بمناقشة النتائج كمجموعة

مالحظات:

إدارة البيئة والصحة والسالمة
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البيئة أو 
الصحة أو 

السالمة

المبادرات والبرامج 
المحتملة الجديدة

الخط الزمني )الشهر 
القادم، بعد 3 أشهر، أو 

بعد 6 أشهر(
مؤشرات األداء الرئيسية مؤشرات األداء الرئيسية

للبيئة والصحة والسالمة

كمية المياه المستخدمة )غالون(

الورق الذي تم شراؤه )باوند(

اإلصابات يف الوقت الضائع )#(

انبعاثات الغازات الدفيئة )طن 
كسيد الكربون( معادل ثاين أ

الموظفون الذي يرتدون نظارات 
للسالمة )#(

التدريب على السالمة يف مكان 
العمل )ساعة(

حوادث السيارات )#(

الورق المعاد تدويره )باوند(

معدل خطوات الموظف يف اليوم 
)%(

الموظفون المدخنون )%(

الكهرباء التي تم شراؤها )كيلو واط(

التدريب على بيئة العمل )ساعة(

المرافق التي تستخدم دهانات قليلة 
المركبات العضوية المتطايرة

الموظفون الذين يمارسون تمارين 
رياضية مرة واحدة على األقل 

أسبوعيا

الموظفون الذين تلقوا تدريبا 
للتعامل مع الحريق يف مكان العمل 

)%(

إدارة البيئة والصحة والسالمة



مجال التركيز الرابع

تطوير القوى العاملة 
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تعريف
القــوى العاملــة التنافســية هــي مجموعــة مــن األفــراد 
تتميــز بتنــوع مالئــم مــن المهــارات والمــوارد تمكنهــا مــن 
التنافــس بفاعليــة يف الســوق العالميــة. مــن أبــرز عناصــر 
الصغيــرة  الشــركات  يف  التنافســية  العاملــة  القــوى 
والمتوســطة الحجــم يف المملكــة العربيــة الســعودية مــا 

يلــي: 

 فرص التطوير المهني 
 إشراك المرأة 

 فرص توظيف الشباب
 التنوع التقني واألدوار اإلبداعية 

فرص
الشباب

اشراك
المرأة

تنوع
األدوار

التطور
المهني
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انظر النشاط ٤ للحصول على تعليمات مفصلة:

خطوات التنفيذ

1
2

3
4

5
6

حدد احتياجات 
التوظيف

قّيم التكوين 
الديمغرايف

حدد المخاطر 
والفرص

صمم 
استراتيجيات 
قصيرة األمد 

وأخرى طويلة 
األمد

قم بإعداد البرامج 
لتلبية احتياجات 

التوظيف

شارك مع 
الحكومة من 

أجل توافق 
االستراتيجية 

وتعزيز البرامج

يتطلــب بنــاء قــوى عاملــة تنافســية يف المملكــة اتبــاع ممارســة جيــدة إىل جانــب عــدد مــن المجــاالت الرئيســية ضمــن 
عمليــات الشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. ومــن يبــن الخطــوات التــي يمكــن اتباعهــا للتوصــل إىل قــوى عاملــة 

تنافســية مــا يلــي: 

 تحديد وتوثيق التكوين الديمغرايف للموظفين 

 تقييــم التكويــن الديمغــرايف الحــايل مقارنــة بالمتطلبــات القانونيــة المعمــول بهــا يف المملكــة العربيــة الســعودية وأهــداف 
رؤيــة المملكــة 2030.

 تحديد المخاطر والفرص بناء على التطور الحايل واحتياجات التكوين الديمغرايف للموظفين 

 تصميــم خططــاً طويلــة األمــد وخطــوات قصيــرة األمــد لتعزيــز الفــرص والتقليــل مــن المخاطــر ذات الصلــة بالقــوى العاملــة 
لديك

 إعداد برامج حول جذب وتطوير المواهب واالحتفاظ بها

 المشــاركة يف البرامــج الحكوميــة التــي تســتهدف الســعودة، وتوظيــف الشــباب وإشــراك المــرأة يف القــوى العاملــة كــي 
تحظــى بالدعــم وباالعتــراف بالجهــود المبذولــة مــن قبلــك. 

 تطوير القوى العاملة
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الفوائد

الصغيــرة  للشــركات  بالنســبة  جــداً  المهــم  مــن 
والمتوســطة الحجــم بنــاء قــوى عاملــة تنافســية، ال ســيما 
مــع التحديــات الخاصــة التــي تطــال المملكــة، بمــا فيهــا 
كثــر  النــدرة يف المهــارات، »تضخــم شــريحة الشــباب« )أ
مــن %50 مــن الســكان هــم دون 24 ســنة مــن عمرهــم(، 
واالفتقــار لوجــود النســاء بيــن صفــوف القــوى العاملــة يف 

الوقــت الحــايل. 

 ارتفاع مستوى التنافسية العالمية 
 أفكار ابداعية 

 توسع الطاقات االستيعابية للمهارات التقنية 
 تنوع متسارع يف القطاعات غير النفطية 

 تزايد االحتفاظ بالموظفين والوالء
 تدريبات ميسرة للشباب ذوي اإلمكانات العالية

كات مع منظمات دولية   بناء أساس للشرا
 تعزيز االستدامة يف الشركة 

مالحظات:

 تطوير القوى العاملة
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أسئلة للنقاش

يرجى اإلجابة عن األسئلة التالية ألغراض النقاش: 

1. هل يوجد تنوع يف الموظفين والمهارات داخل الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك؟   
 نعم

 ال

2. هل نفذت الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك أي برامج لتوظيف الموظفين أو االحتفاظ بهم؟    
 نعم

 ال

3. هل تقدم الشركة الصغيرة والمتوسطة الخاصة بك برامج تدريبية للموظفين؟
 نعم

 ال

4. ما هي مكونات برنامج التوظيف التي ستجذب العاملين السعوديين بشكل أفضل؟
 فرص التدريب

 المساعدة يف التعليم 
 برامج التبادل الدويل 

5. ما هي مكونات برنامج التوظيف التي ستجذب النساء العامالت بشكل أفضل؟
 فرص التدريب

 المساعدة يف التعليم 
 برامج التبادل الدويل

 تطوير القوى العاملة
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النشاط ٤ »الكيفية« 

ســيعلمك هــذا النشــاط كيــف تقــوم بخطــوات تنفيــذ تطويــر القــوى العاملــة التــي ســبق وصفهــا يف 
القســم أعــاله، بالتعــاون مــع المجموعــة التــي يف طاولتــك يرجــى القيــام بمــا يلــي مــع: 

اختر شخصاً من بين الموجودين يف الطاولة ممن ستستخدم شركته لتنفيذ هذا النشاط  .1

حــدد المخاطــر والفــرص الخاصــة بالشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بنــاء علــى تنــوع القــوى   .2
العاملــة والتطويــر المهنــي للموظفيــن 

حــدد تنــوع الموظفيــن والتكويــن الديموغــرايف الخــاص بهــم، يرجــى مــلء الجــدول علــى الملصــق   .3
الموجــود علــى الطاولــة .قــم أيضــا بحســاب النســب الخاصــة بمجموعــات الموظفيــن المحــددة.

للتعامــل مــع المخاطــر والفــرص يف التطويــر المهنــي وتنــوع القــوى العاملــة، يتعيــن التفكيــر يف   .4
ً خطــة عمــل، وتحديــد األهداف/الغايــات ووضــع خطــة تنفيــذ وإطــار زمنــي أيضــا

المخاطرالفرص

تنوع القوى العاملة

التطوير المهني

البرامجاالطار الزمنيالهدف/الغاية

تطوير القوى العاملة 

تخطيط التنويع

% من المجموع #
% المجموع # يف القيادة المجموع

% المجموع # يف اإلدارةيف القيادة 
# دوام جزيئيف اإلدارة 

% المجموع 
من الدوام 

الجزيئ

المجموع

سعودي

إناث

شباب  )25-18(

العدد  / نسبة الموظفينالتصنيف

 تطوير القوى العاملة
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 تطوير القوى العاملة

مالحظات:



مجال التركيز الخامس

قياس األثر
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يعنــي قيــاس األداء تحديــد وقيــاس ومراقبــة أنشــطة الشــركة. القيــاس الفعــال هــي 
عمليــة مدروســة وتســتخدم المقاييــس المحــددة مســبقاً. إنهــا توفــر فرصــة لتصحيح 

المســار عندمــا تبيــن المقاييــس بــأن المبــادرات خرجــت عــن الهــدف المحــدد. 

مــن خــالل تحديــد وقيــاس  األمــام  إىل  األداء خطــوة  بقيــاس  األثــر  قيــاس  يتقــدم 
ومراقبــة التأثيــرات المتوســطة والطويلــة المــدى علــى مبــادرات الشــركة. يمكــن 
اســتخدام قيــاس األثــر مــن أجــل تقييــم المبــادرات علــى اختالف أحجامهــا، ونطاقاتها 
أو مجــاالت تركيزهــا. يتوجــب علــى الشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم أن تجــري 

عمليــات تقديــر األثــر للمبــادرات ذات الصلــة بمواضيعهــا المهمــة. 

تتطلب عملية القياس الفعال لألثر تعريف القيود الثالثة التالية:
 تركيز األثر

 مجال األعمال
 نطاق النتائج 

تعريف

مؤشرات األداء الرئيسية 
هي مقاييس تستخدم في 

عمليتي قياس األداء وقياس 

خصص 
ُ
األثر على حد سواء. ت

هذه المقاييس لتناسب 

مبادرات المنظمة المحددة 

والمصممة بهدف تقديم 

رؤى ذات معنى لطريقة 

عمل تلك المبادرات وأدائها. 

تركيز األثر مجال األعمال

أثر ممتد

اقتصاديمحلي

أثر غير مباشر

اجتماعيإقليمي

أثر مباشر

على مستوى
الشركة / عالمي

بيئي

نطاق النتائج

قياس األثر



الحقيبة التدريبية51
٢٠١٩

انظر النشاط ٥  للحصول على تعليمات مفصلة:

خطوات التنفيذ
فيما يلي عرض للخطوات المطلوبة لتصميم برنامج فعال لقياس األثر:

 حــدد المبــادرات التــي يجــب قيــاس أثرهــا مــن خــالل تحديــد جميــع المبــادرات المتعلقــة بأهــم مواضيــع الشــركة الصغيــرة 
أو المتوســطة الحجــم

 للبــدء بعمليــة تقديــر األثــر لــكل مبــادرة، قــم بتعريــف الحــدود المفروضــة علــى عمليــة القيــاس: تركيــز األثــر، مجــال األعمــال، 
ونطــاق النتائــج )أو الرســم البيــاين علــى الصفحــة الســابقة(

 لــكل عمليــة مــن عمليــات تقديــر األثــر، حــدد المقاييــس المحــددة المخصصــة –مؤشــرات األداء الرئيســية – التــي تقيــس 
ً األثــر نوعيــاً أو كميــا

 راقب مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة باألثر وحلل التوجهات ذات الصلة بها مع مرور الزمن

 اســتخدم بيانــات وتوجهــات مؤشــرات األداء الرئيســية مــن أجــل تحديــد فــرص تعديــل مبــادرات الشــركة الصغيــرة أو 
االســتراتيجية الحجــم واالســتفادة منهــا يف  المتوســطة 

 استخدم المقاييس من تحقيق مشاركة أصحاب المصلحة. 

1
2

3
4

5
6

حدد ما الذي 
ترغب بقياسه 

بناء على األهمية 
النسبية 

عّرف حدود قياس 
األثر

حدد مؤشرات 
األداء الرئيسية 

الخاصة باألثر 

راقب مؤشرات 
األداء الرئيسية 

وحلل التوجهات 
مع مرور الزمن

تعديل المبادرات 
بناء على مؤشرات 

األداء الرئيسية 
والتوجهات

استخدم 
المقاييس 

لمشاركة أصحاب 
المصلحة 

قياس األثر
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الفوائد
يمكــن تشــهد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
التــي تقيــس أثــر عملياتهــا ومبادراتهــا الفوائــد التاليــة: 

 تحسين التواصل مع أصحاب المصلحة

 تحسين إدارة المخاطر

 الرخصة االجتماعية للعمل

 فعالية التكلفة 

كثر استنارة  عملية اتخاذ قرار أ

 خلق فرص أعمال محتملة 

 زيادة مستوى المساءلة حول تقديم األثر

 تعزيــز ســمعة العالمــة التجاريــة وزيــادة مســتوى ثقــة 
أصحــاب المصلحــة 

 تصميم أفضل للمنتجات والخدمات 

 زيــادة التغيــرات اإليجابيــة يف المجتمــع المحلــي مــن 
والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المســائل  حيــث 

)األربــاح، والكوكــب والنــاس(

مالحظات:

قياس األثر
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أسئلة للنقاش

يرجى اإلجابة عن أسئلة النقاش التالية: 

1. هــل تقــوم يف الشــركة الصغيــرة أو المتوســطة الحجــم الخاصــة بــك بتتبــع اداء مؤشــرات األداء الرئيســية ألي مــن 
األنشــطة التاليــة؟ 

 األداء المايل أو االقتصادي
 مسائل مجتمعية أو اجتماعية 

 مسائل بيئية 
 جميع ما ذكر

 ال شيء مما ذكر

2. يف حال قمت باإلفصاح عن معلومات األداء ألصحاب المصلحة، كيف تقوم بإخطارهم بتلك المعلومات؟ 
 محادثات غير رسمية 

 وسائل التواصل االجتماعي
 الموقع اإللكتروين الخاص بالشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم

 منشورات مطبوعة
 البريد اإللكتروين

 غير ذلك

3. هــل تقــوم يف الشــركة الصغيــرة أو المتوســطة الحجــم الخاصــة بــك بتتبــع اثــر مؤشــرات األداء الرئيســية ألي مــن 
التاليــة؟ األنشــطة 

 األداء المايل أو االقتصادي
 مسائل مجتمعية أو اجتماعية 

 مسائل بيئية 
 جميع ما ذكر

 ال شيء مما ذكر

4. يف حال قمت باإلفصاح عن أثر المعلومات ألصحاب المصلحة، كيف تقوم بإخطارهم بتلك المعلومات؟
 محادثات غير رسمية 

 وسائل التواصل االجتماعي
 الموقع اإللكتروين الخاص بالشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم

 منشورات مطبوعة
 البريد اإللكتروين

 غير ذلك

5. هل الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك على دراسة بأثر مبادراتها على المجتمع المحلي أو البيئة؟ 
 نعم

 ال

6. ما هي تلك اآلثار؟

قياس األثر
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النشاط ٥ »الكيفية« 

تعليمات النشاط

ســوف يرشــدك هــذا النشــاط حــول خطــوات تنفيــذ عمليــة قيــاس األثــر التــي أدرجنــا وصفــاً لهــا يف القســم أعــاله. 
يرجــى اتبــاع الخطــوات التاليــة مــع المجموعــة الجالســة معــك علــى الطاولــة نفســها:

كثر ثالث مسائل جوهرية أهمية تم تحديدها خالل النشاط 2. اختر أ  .1

حدد مبادرة واحدة تم إجراؤها بخصوص كل مسألة من المسائل الجوهرية.   .2

قم بالتعاون مع المجموعة بتحديد القيود الخاصة بعملية قياس األثر:  .3
أ . حدد تركيز األثر الخاص بالمبادرة. ضع الملصقات على حاالت تركيز األثر المتفق عليها يف الخانات المناسبة. 

ب .  مجال األعمال التي يتأثر بالمبادرة. ضع الملصقات على مجاالت األعمال المتفق عليها يف الخانات المناسبة. 
حدد نطاق نتيجة المبادرة. ضع الملصقات التي تحمل نطاقات النتائج المتفق عليها يف الخانات المناسبة.  ت . 

ناقــش أقطــار مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة باألثــر بهــدف قيــاس كل مبــادرة مــن المبــادرات الثالثــة المختــارة.   .4
احــرص علــى أن تعمــل مؤشــرات األداء الرئيســية تلــك علــى قيــاس األثــر وليــس فقــط األداء.

أذكر ثالث مؤشرات أداء رئيسية لكل مبادرة مهمة بحيث تقيس األثر ضمن قيود القياس التي قمت بتحديدها.  .5

يرجى العلم بأن هذا الجدول سيكون متوفراً كذلك على ملصق موزع على جميع الطاوالت خالل ورشة العمل التدريبية. 

مؤشرات األداء 
الرئيسية

نطاق النتائج 
)أثر مباشر، أثر 
غير مباشر، أثر 

ممتد(

مجال األعمال
)محلي، 

إقليمي، على 
مستوى 
الشركة(

نطاق النتائج 
)أثر مباشر، أثر 
غير مباشر، أثر 

ممتد(

مؤشرات األداء الرئيسية

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.1

.2

.3

قياس األثر



مجال التركيز السادس

الحوكمة المسؤولة 
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الحوكمــة المســؤولة هــي اآلليــة التــي تقــوم الشــركة مــن 
المســاءلة،  لتضمــن  وهياكلهــا  عملياتهــا  بــإدارة  خاللهــا 
العدالــة، والشــفافية مــع جميــع أصحــاب المصلحــة فيهــا. 

أمــا عناصــر الحوكمــة المســؤولة فتضــم: 
 مشاركة أصحاب المصلحة

 الشفافية 
 عمليات وضوابط مكافحة الفساد

آليات التظلم  
 تقييم األداء

 االلتزام بالمعايير غير الملزمة 
 قيم الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 األدوار والمسؤوليات 

تعريف

قواعد السلوك المهنيقيم الشركة

مشاركة أصحاب المصلحة

الشفافية األدوار والمسؤوليات

تقييم األداء

 الحوكمة المسؤولة
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انظر النشاط ٦  للحصول على تعليمات مفصلة:

خطوات التنفيذ

1
2

3
4

5
6

صياغة الرؤية 
واألهداف

إعداد السياسات 
واإلجراءات

توزيع األدوار 
والمسؤوليات

ممارسة الشفافية

التأسيس 
لمشاركة أصحاب 

المصلحة

االلتزام بالتدقيق

تتطلــب الحوكمــة المســؤولة الممارســة الجيــدة إىل جانــب عــدد مــن المجــاالت الرئيســية يف عمليــات الشــركة الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم. مــن بيــن الخطــوات الالزمــة لتحقيــق الحوكمــة المســؤولة مــا يلــي: 

 ضــع صياغــة واضحــة لرؤيــة ورســالة وقيــم الشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وأعــّد آليــات لتتبــع التقــدم يف تحقيــق 
األهــداف 

 ضع سياسات وعمليات تتعلق بـ:
 أ. األخالقيات 

 ب. سلوك الموظفين
 ج. مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة 

 د. االلتزام القانوين

 وزع األدوار والمسؤوليات الواضحة على الموظفين لتويل مهام: 
 أ. ضمان الجودة 

 ب. التواصل مع أصحاب المصلحة 
 ج. االستدامة 

 قــم بممارســة الشــفافية مــن خــالل اإلفصــاح عــن المعلومــات الرئيســية المتعلقــة بالمســائل الجوهريــة ألصحــاب المصلحــة 
يف الشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وذلــك عبــر اتبــاع أطــر العمــل العالميــة المقبولــة لإلبــالغ 

 أسس لمشاركة أصحاب المصلحة يف عمليات اتخاذ القرار 

 التزم بعمليات التدقيق الداخلي والخارجي باستخدام معايير الضمان العالمية المقبولة. 

 الحوكمة المسؤولة
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العربيــة  المملكــة  يف  لالســتدامة  خالــد  الملــك  جائــزة  مثــل  الجوائــز،  نظــم  تنظــر 
الســعودية، إىل الحوكمــة المســؤولة بأنهــا ميــزة تنافســية، وتــكائف الشــركات التــي 
المتقدمــون  ويعتبــر  المصلحــة.  أصحــاب  مــع  وشــفافة  وعادلــة  مســؤولة  تكــون 
للجائــزة بأنهــا أداة تمكيــن أساســية تســاعدهم يف تحســين قدرتهــم علــى االســتدامة، 
والحوكمــة المســؤولة، وتعزيــز أدائهــم المؤسســي، وأنظمتهــم وممارســاتهم.  يبيــن 
الرســم البيــاين التــايل بــأن الشــركات تســعى إىل مزيــد مــن التحســين لممارســاتها 

المســؤولة

األداء العام للمجال األساسي

تســتخدم جائــزة االســتدامة مجــاالت خمســة أساســية لتقييــم األداء يف المنشــآت.  وعلــى مــر الســنوات، برهنــت المنشــآت علــى 
التزامهــا بالحوكمــة المســؤولة، والتزاماتهــا يف مجــاالت أخــرى أساســية.

كتساب المعرفة حول  ا
االستدامة

تحسين االستدامة/ 
المسؤولية على مستوى 

الشركة

تحسين سمعة 
الشركة

االستجابة لطلب 
المشاركة

الفوز بالجائزة أخرى

%60

%40

%20

%00

 2013
 2014
 2015

 2016
 2017

القوى العاملة االبتكار من أجل التنمية الموردون المحليون الحوكمة البيئة

%80

%60

%40

%20

%00
 2010
 2013

 2014
 2015  2018

 2016
 2017

جائزة الملك خالد لالستدامة عبارة 
عن برنامج يعمل على تكريم 
الشركات في مجال الحوكمة 

المسؤولة.  وتشكل بطاقة األداء 
الرسمية والمالحظات المتعلقة 

باألداء والتي تشكل جزءا من الجائزة 
داعما لنمو الشركات التي تتقدم 
للجائزة وتحسين األداء فيها على 

أساس سنوي. 

العوامل المحفزة للمشاركة في الجائزة

 الحوكمة المسؤولة

جائزة الملك خالد
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الفوائد
االســتدامة  عناصــر  أحــد  هــي  المســؤولة  الحوكمــة 
الشــركات  يف  المصلحــة  ألصحــاب  بالنســبة  المهمــة 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. فهــي توفــر فوائــد ماليــة 
وأخــرى غيــر ماليــة للشــركة مــن حيث الســمعة وااللتزام، 

وتضــم:    المحســنة،  واألنظمــة  والعمليــات 

 عمليات اتخاذ قرارات إدارية محسنة 

 تحسن مستوى إيمان الناس وثقتهم بالشركة 

 انخفاض التكلفة وشروط تمويل مفضلة 

كثر  فرص استثمارية أ

 هياكل داخلية فعالة ومخصصة 

 آليات قوية إلدارة المخاطر وااللتزام 

 غرامات وعقوبات أقل 

 الكفاءة اإلجمالية لألداء

مالحظات:

 الحوكمة المسؤولة
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أسئلة للنقاش

النشاط ٦ »الكيفية« 

يمكــن تحليــل عمليــة فهــم الجوانــب ذات الصلــة بالحوكمــة المســؤولة مــن خــالل الــرد علــى سلســلة مــن 
األســئلة، مثــل اآليت: 

هل توجد لديك أدوار ومسؤوليات واضحة إلدارة أمور الشركة المتعلقة بالسلوك واالستدامة؟   .1
 نعم

 ال

هل تخضع الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك ألنظمة إقليمية، وطنية، دولية لحوكمة الشركات؟   .2
 نعم

 ال

هل تقوم شركاتك بتحسينات على العمليات، األنظمة، المراقبة؟    .3
 نعم

 ال

تعليمات النشاط

ســيعلمك هــذا النشــاط كيــف تقــوم بخطــوات تنفيــذ الحوكمــة المســؤولة التــي ســبق وصفهــا يف 
القســم أعــاله. يرجــى القيــام بمــا يلــي: 

كتب ما يلي على قصاصات الورق الموجودة أمامك:  ا  .1
 أ- ممارسات الحوكمة السليمة التي أنت على دراية بتطبيقها يف شركتك 

 ب- الثغراث يف الحوكمة السليمة التي قد تكون الحظتها أو تعلم بوجودها يف شركتك 
 ج- المجاالت التي يمكن لشركتك أن تستفيد منها كفرص لتحسين الحوكمة فيها

عند انتهائك من تنفيذ الخطوة األوىل، يرجى وضع أفكارك يف الصناديق يف مقدمة الغرفة.   .2

سوف نقوم بمناقشة األفكار المقدمة كمجموعة من دون ذكر أسماء أصحابها.   .3

مالحظات:

 الحوكمة المسؤولة
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أمثلة على الثغرات في الممارسة الرائدة للحوكمة المسؤولة في 
الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بي 

أمثلة على الممارسة الجيدة للحوكمة المسؤولة في الشركة 
الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بي

للتذكير فقط، فيما يلي عرض لعناصر الحوكمة السليمة الرئيسية: 
 مشاركة أصحاب المصلحة

 الشفافية 
 عمليات وضوابط مكافحة الفساد

 آليات التظلم
 تقييم األداء

 االلتزام بالمعايير غير الملزمة 
 قيم الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 األدوار والمسؤوليات 

الثغرات في 
الممارسات 

الرائدة للحوكمة 
المسؤولة

الممارسات 
الجيدة 

للحوكمة 
المسؤولة

 الحوكمة المسؤولة
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مجال التركيز السابع  |  تسليط الضوء

اإلفصاح والتقارير
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تعريف
اإلفصــاح هــو جعــل المعلومــات معروفــة. يبــدأ اإلفصــاح يف الشــركة الصغيــرة والمتوســطة 

الحجــم الخاصــة بــك مــن: 
 تضمين ثقافة الشفافية داخلياً

 تتبع وقياس مؤشرات األداء الرئيسية

 النشــر الخارجــي للمعلومــات ذات الصلــة والتــي تــزود أصحــاب المصلحــة بصــورة شــاملة 
وذات معنــى حــول أداء الشــركة مقارنــة بأقرانهــا

 اإلخطار عن المعلومات الجيدة والسيئة على حد سواء 

 اإلخطار بالمعلومات المالية، وغير المالية، والهامة والمتوقعة مستقبالً.

التقاريــر مــن المكونــات المهمــة والرســمية يف عمليــة اإلفصــاح ألصحــاب المصلحــة عــن 
حالــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم الخاصــة بــك. يمكــن أن تكــون التقاريــر إمــا 

ماليــة أو غيــر ماليــة.  
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انظر النشاط ٧ للحصول على تعليمات مفصلة:

خطوات التنفيذ

1
2

3
4

5
6

حدد ممارسات 
اإلفصاح الحالية

احرص على 
االلتزام بالقوانين 

التي تشترط 
اإلفصاح

استخدم أولويات 
أصحاب المصلحة 

كي تحدد 
المواضيع التي 

ستقوم باإلفصاح 
عنها

اختر المعلومات 
ذات الصلة 

والدقيقة والكاملة 
لتفصح عنها

اختر أسلوب 
اإلفصاح المالئم

حدد أطر عمل 
اإلفصاح وقم 

باإلفصاح ألصحاب 
المصلحة

تشمل خطوات تحقيق اإلفصاح الفعال والتقارير الفعالة:

 حدد المعلومات التي تقوم الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بك باإلفصاح عنها يف الوقت الحايل؛ 

عــن  اإلفصــاح  بــك  الخاصــة  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركة  علــى  تشــترط  التــي  بالقوانيــن  االلتــزام  مــن  تأكــد   
المعلومــات؛ 

 راجــع المواضيــع ذات االهتمــام األساســي بالنســبة ألصحــاب المصلحــة كــي تحــدد المواضيــع اإلضافيــة التــي تســتفيد 
الشــركة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم الخاصــة بــك مــن اإلفصــاح عنهــا؛

 لــكل موضــوع مــن المواضيــع المختــارة، قــم بتقييــم المتوفــرة منهــا الختيــار مجموعــة ذات صلــة ودقيقــة وكاملــة لتفصــح 
عنهــا؛

 اختر أسلوب اإلفصاح عن معلوماتك:
التقارير  أ. 

 ب. الموقع اإللكتروين
 ج. النشرة

 د.وسائل التواصل االجتماعي

 حــدد إطــار اإلفصــاح المناســب لمشــاركة معلوماتــك مــع أصحــاب المصلحــة )أنظــر النشــاط لمزيــد مــن التفاصيــل حــول 
خيــارات إطــار العمــل( ومــن بعدهــا قــم باإلفصــاح ألصحــاب المصلحــة عــن المعلومــات. 

اإلفصاح والتقارير
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الفوائد

التقاريــر واإلفصــاح مــن العناصــر المهمــة يف الحوكمــة 
فوائــد  واإلفصــاح  التقاريــر  توفــر  أن  يمكــن  المســؤولة. 

ماليــة وغيــر ماليــة للشــركة، بمــا فيهــا: 

 تحسين االلتزام التنظيمي
 تحسين السمعة اإليجابية والظهور يف وسائل اإلعالم 

 تحســين العالقــات مــع العمــالء والمورديــن وغيرهــم 
مــن أصحــاب المصلحــة 

 ارتفاع مستوى التميز عن المنافسين 
كتمــال ودقــة المعلومــات التــي يتــم   ارتفــاع مســتوى ا

جمعهــا 
 تحسين إدارة المعلومات

 تبسيط وتحسين معالجة المعلومات 
 التعلم يف إطار الشركة وبناء القدرات 

 تحسين عملية اتخاذ القرار وتخصيص الموارد 
المملكــة  رؤيــة  تحقيــق  يف  المســاهمة  معــدل  زيــادة   

المســتدامة  التنميــة  وأهــداف   2030

مالحظات:
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النشاط ٧ »الكيفية« 

تعليمات النشاط

ســوف يرشــدك هــذا النشــاط حــول خطــوات تنفيــذ عمليــات التقاريــر واإلفصــاح التــي أدرجنــا وصفــاً لهــا يف القســم 
أعــاله. يرجــى اتبــاع الخطــوات التاليــة:

كملتمــوه حــول مشــاركة أصحــاب المصلحــة. )كمــا ســيتم تزويدكــم يف  قــم أنــت والمجموعــة بتذكــر الملصــق الــذي أ  .1
الصفحــات التاليــة بجــدول يتســنى لكــم الرجــوع إليــه(. 

دّون مالحظــة واحــدة عــن جانــب مهــم واساســي بالنســبة لــكل واحــد مــن أصحــاب المصلحــة يف حــال كنــت تفصــح   .2
كتــب ذلــك يف الجــدول.  عــن المعلومــات عــن ذلــك الموضــوع يف الوقــت الحــايل. أ

دّون مالحظــة واحــدة عــن جانــب مهــم وأساســي بالنســبة لــكل واحــد مــن أصحــاب المصلحــة يف حــال كان مــن   .3
المفــروض أن تقــوم باإلفصــاح عــن المعلومــات عــن ذلــك الموضــوع. هــل االهتمــام بهــذا الجانــب مهــم بمــا فيــه الكفايــة 

كتــب ذلــك يف الجــدول.  بالنســبة ألصحــاب المصلحــة؟ أ

اختــر أســلوب اإلفصــاح المالئــم بالنســبة للمواضيــع األساســية التــي قمــت باإلشــارة إليهــا، والتــي قمــت باإلبــالغ عنهــا   .4
كتــب ذلــك يف الجــدول. أو التــي يتوجــب عليــك اإلبــالغ عنهــا يف التقريــر. أ

اختــر إطــار عمــل اإلفصــاح المالئــم بالنســبة للمواضيــع األساســية التــي قمــت باإلشــارة إليهــا، والتــي قمــت باإلبــالغ   .5
كتــب ذلــك يف الجــدول. عنهــا أو التــي يتوجــب عليــك اإلبــالغ عنهــا يف التقريــر. أ
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المراجع
مقدمة حول االستدامة

األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان
www.un.org/en/development/desa/population/theme/trends/

تضطلع شعبة السكان المنبثقة عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة 
العامة لألمم المتحدة بمهمة تقدير أعداد السكان وتوقع مستوياتهم وتوجهاتهم يف جميع 
بلدان العالم، فيما يتعلق بمؤشرات التكوين الديمغرايف، أي يف مجال الخصوبة والوفيات 

والهجرة، مع استخدام أسلوب مكون المجموعات. 

ائتالف رأس المال الطبيعي
naturalcapitalcoalition.org/protocol/

بروتوكول رأس المال الطبيعي هو إطار عمل مصمم للمساعدة يف توليد المعلومات 
الموثوقة العملية ذات المصداقية لمدراء األعمال كي يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة. 

يهدف البروتوكول إىل دعم عملية اتخاذ قرارات أفضل من خالل تضمين الكيفية التي 
كثر تحديداً مع رأس المال الطبيعي.  نتفاعل من خاللها مع الطبيعي، أو بشكل أ

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
www.ipcc.ch/report/ar5/

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي هيئة دولية لتقييم العلوم المتعلقة 
بتغير المناخ. أسست الهيئة عام 1988 من قبل الشركة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج 

األمم المتحدة للبيئة لتزود واضعي السياسيات لعمليات تقييم منتظمة وأساس علمي 
حول تغير المناخ، وآثاره، والمخاطر المستقبلية المتعلقة به، وخيارات التكيف والحد من 

هذه المخاطر. 

منصة األمم المتحدة للتنمية المعرفية المستدامة
sustainabledevelopment.un.org/sdgs

تتناول منصة المعرفة األساسية أهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة، 
وتغطي البحوث، ومؤشرات األداء الرئيسية، وورش عمل بناء القدرات والفعاليات 

المرتبطة بهذه األهداف حول العالم. 

رؤية الملكة 2030
vision2030.gov.sa/en

يغطي الموقع اإللكتروين الرسمي لرؤية المملكة 2030 جميع الجوانب المتعلقة برؤية 
المملكة 2030، مثل الوثيقة الرسمية، والبرامج الحكومية، واألخبار المتعلقة بالتقدم يف 

تحقيق أهداف الرؤية. 

مبادئ األكاونتبلتي
www.accountability.org/standards/aa1000aps.html

تقدم مبادئ األكاونتبلتي )AA1000APS( إطار عمل للمنظمات كي تتمكن من تحديد 
تحديات االستدامة الخاصة بها وترتيبها وفقاً ألولوياتها واالستجابة لها. أما معايير مبادئ 

AA1000 األخرى – وهي معيار الضمان ومعيار مشاركة أصحاب المصلحة – فتقوم على 
مبادئ AA1000APS وتدعم تحقيقها. 

خلق قيمة مشتركة
www.isc.hbs.edu/creating-shared-value/csv-explained/Pages/default.aspx

يشرح مايكل بورت وروبرت كابالن من كلية هارفرد لألعمال مفهوم خلق قيمة مشتركة، 
إذ يغطي أهم المفاهيم ودراسات الحالة. 

الميثاق العالمي لألمم المتحدة
www.unglobalcompact.org/library/1151

دليل استدامة الشركات الذي يعرض خمس سمات الستدامة الشركات، وهي السمات 
التي يطلب الميثاق العالمي السعي لتحقيقها، وذلك بالبحث يف السبب الذي يجعل كل 
عنصر عنصراً أساسياً، وكيف يمكن للشركة أن تتقدم، وما الذي يقدمه الميثاق العالمي 

من أجل المساعدة يف هذا المجال. 

مشاركة أصحاب المصلحة
مبادئ مشاركة أصحاب المصلحة AA1000 )AA1000SES( لعام 

2015
www.accountability.org/standards/aa1000ses.html 

مبادئ مشاركة أصحاب المصلحة AA1000 عبارة عن إطار عام قابل للتطبيق وظيفته 
تقييم وتصميم وتنفيذ ونشر أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة. تعتمد مبادئ مشاركة 

أصحاب المصلحة AA1000 على سلسلة مبادئ األكاونتبلتي AA1000 تحديداً وهو 
يعمل بالتوافق معها، وباألخص معايير مبادئ األكونتبلتي AA1000 )2008( ومبدأ 

الشمولية. تهدف المبادئ إىل ترسيخ المقارنة المعيارية لمشاركة أصحاب المصلحة ذات 
الجودة الجيدة. 

أصدقاء النقد: الدور الناشئ لهيئات أصحاب المصلحة يف حوكمة 
الشركات واإلبالغ والضمان 

www.accountability.org/images/content/3318/1//Critical%20Friends_
StakeholderPanels_report.pdf 

أصدقاء النقد عبارة عن تقرير بحثي، تعده األكونتبلتي وUTOPIES®، يعمل على 
فحص مستوى خبرة الشركة التي تعتقد هيئات أصحاب المصلحة المكونة من الخبراء 

الخارجيين أو ممثلين عن أصحاب المصلحة، للمساعدة يف تعزيز استراتيجية الشركة 
وأدائها ومستوى المساءلة من حيث االستدامة. 

تقييم األهمية النسبية 
)GRI G4( مبادرة اإلبالغ العالمية

g4.globalreporting.org/how-you-should-report/reporting-principles/
principles-for-defining-report-content/materiality/Pages/default.aspx 

دليل مبادئ اإلبالغ واإلفصاح المعياري والتنفيذ

مجلس المعايير المحاسبية المستدامة
www.sasb.org/materiality/sasb-materiality-map/

خارطة األهمية النسبية التابعة لمجلس المعايير المحاسبية المستدامة عبارة عن أداة 
تفاعلية تحدد مواضيع اإلفصاح وتقارنها عبر مختلف القطاعات والصناعات. 

تقرير األهمية النسبية: التوفيق بين االستراتيجية واألداء والتقارير
www.accountability.org/our-services/research/

تغطي القيادة الفكرية ألكاونتبلتي أهمية النسبية ووظيفتها كإطار إلدارة مخاطر 
المنظمات. 

مبادرة التمويل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
www.unepfi.org/fileadmin/documents/fiduciary_duty_21st_century.pdf 

يناقش تقييم الواجب االئتماين لألمم المتحدة يف القرن الحادي والعشرين دمج مسائل 
البيئة واالقتصاد والحوكمة يف قرارات الشركات واالستثمارات. 

منتدى المستقبل
www.forumforthefuture.org/sites/default/files/project/downloads/five-
capitals-model.pdf 

النموذج الخماسي عبارة عن إطار عمل لالستدامة وظيفته دعم المنطق الكامن وراء 
تقييم األهمية النسبية. 

إدارة البيئة والصحة والسالمة 
منظمة المعايير الدولية – السلسلة 14000

www.iso.org/iso/iso14000 
تقدم سلسلة منظمة المعايير الدولية أيزو 14000 حول أنظمة اإلدارة البيئية أدوات 
عملية للشركات والمنظمات التي تسعى إىل إدارة مسؤولياتها البيئية على اختالف 

أنواعها. 

OHSAS 18001 سلسة مواصفات تقييم الصحة والسالمة المهنية
www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/what.htm 
سلسلة مواصفات تقييم الصحة والسالمة المهنية 18001 عبارة عن مقياس مطبق دولياً 

إلدارة الصحة والسالمة المهنية، ليرشد المنظمات حول كيفية اإلبالغ عن أدائها.
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مبادرة اإلبالغ العالمية، السلسلة 300: المعايير البيئية
www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/

تشمل معايير مبادرة اإلبالغ العالمية، السلسلة 300 معايير محددة بحسب المواضيع 
تستخدم لإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالتأثيرات الجوهرية ذات الصلة بمواضيع البيئة. 

توجيهات البنك الدويل حول البيئة والصحة والسالمة 
www.ifc.org/ehsguidelines  

توجيهات البيئة والصحة والسالمة عبارة عن مصدر تقني للمعلومات مصحوبة بأمثلة 
عامة ومخصصة حسب القطاع حول الممارسات الصناعية الدولية الجيدة. تغطي 

التوجيهات العامة حول البيئة والصحة والسالمة،  المسائل ذات الصلة بالبيئة، والصحة 
والسالمة المهنية/المجتمعية التي يمكن تطبيقها يف جميع الصناعات، والتي يجدر 

استخدامها إىل جانب التوجيهات الخاصة بقطاع الصناعة. 

تطوير القوى العاملة
الئحة العمل السعوي الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 

بتاريخ 23 شعبان 1426 هجري
المرسوم الملكي لالئحة العمل السعودي 

دستور المملكة العربية السعودية الذي يضم أحكام حول العالقة بين الموظف وصاحب 
العمل والحوكمة. 

معايير المهارات المهنية الوطنية )NOSS( / معايير المهارات 
)SSS( السعودية

www.nqa.gov.ae/en/VET/Pages/NOSS.aspx 
معايير المهارات المهنية الوطنية عبارة عن معايير توجيهية تحدد معيار األداء المطلوب يف 

مهنة محددة، أي هي الحد األدىن لألداء الكفؤ. 

)GRI G4( مبادرة اإلبالغ العالمية
www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-
and-Standard-Disclosures.pdf 

مؤشرات تتعلق بممارسات العمل، والعمل الالئق وحقوق اإلنسان، وتعرف باسم 
.LA1-HR12 مؤشرات مبادرة اإلبالغ العالمية

)ILO( مبادئ منظمة العمل الدولية
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
publication/wcms_086223.pdf 

تغطي المبادئ والحقوق الرئيسية يف العمل: 
الحرية النقابية واالعتراف بحق المفاوضة الجماعية  •

القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي  •
•  القضاء الفعلي على عمالة األطفال

القضاء على التمييز يف االستخدام والمهنة.  •

)UDHR( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

إعالن تبنته الجمعية العمومية لألمم المتحدة عام 1948، يركز على التعبير عن القيم 
الجوهرية لحقوق اإلنسان. 

)UNGC( مبادئ ميثاق األمم المتحدة العالمي
www.aeca.es/comisiones/rsc/documentos_fundamentales_rsc/pactomundial/
after_the_signature.pdf 

مبادئ يف مجال حقوق اإلنسان وممارسات العمل ومكافحة الفساد.

)ISO( الشركة الدولية للمعايير
www.iso.org/iso/home.html 

وهي:
ISO/TC 260 إدارة الموارد البشرية  •

ISO/NP 30409 إدارة الموارد البشرية-التخطيط للقوى العاملة  •
.ISO/IEC 17024 برامج إصدار شهادات الموظفين  •

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=52993  •

)IFC( مقاييس مؤسسة التمويل الدولية
www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/
IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES 

ثماين مقاييس أداء حول االستدامة البيئية. 

OHSAS 18001 سلسة مواصفات تقييم الصحة والسالمة المهنية
www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/what.htm 

سلسلة مواصفات تقييم الصحة والسالمة المهنية عبارة عن مقياس مطبق دولياً إلدارة 
الصحة والسالمة المهنية، ليرشد المنظمات حول كيفية اإلبالغ عن أدائها.

قياس األثر 
استثمار األثر

casefoundation.org/resource/short-guide-impact-investing/
 إن االستثمارات المدروسة والمتعمدة هي إحدى الطرق المتبعة إلحداث األثر. فوكاالت
كثر مجموعات المقاييس المستخدمة  اإلبالغ وشركات استثمار األثر تمتلك على األرجح أ
 يف قياس األثر تطوراً. ويمكن نقل العديد من مؤشرات األداء الرئيسية المعدة لالستثمار
 .يف األثر إىل مجاالت أخرى من مجاالت قياس األثر

مؤشرات األداء الرئيسية 
smallbusiness.chron.com/develop-key-performance-indicators-4676.html

إن أصعب جزء يف عملية قياس األثر، على الرغم من كونه الجزء األكثر أهمية فيها هو 
إعداد مؤشرات أداء رئيسية ذات جدوى. تفّصل هذه المقالة بعض الخطوات األوىل 

المفروض مراعاتها عند إعداد مؤشرات أداء رئيسية مخصصة وتحديد األهداف. 

إعداد استراتيجية قياس األثر
www.socialimpactinvestment.org/reports/Measuring%20Impact%20
WG%20paper%20FINAL.pdf

عند القيام بمبادرة لقياس األثر، ينصح بالبدء بإعداد استراتيجية. فوجود فكرة واضحة 
حول األمر المراد قياسه، وكيفية قياسه، والسبب الذي يدعو إىل قياسه، وفكرة حول 

المخرجات المرغوب تحقيقها من شأنه أن يساعد يف ضمان نجاح المبادرة. تقدم هذه 
الورقة التوجيهات والتوجهات المتعلقة بالموضوع. 

معايير اإلبالغ عن األثر واستثماره – الشبكة العالمية الستثمار األثر 
iris.thegiin.org/metrics

أعدت الشبكة العالمية الستثمار األثر إطار عمل لإلبالغ عبر شبكة اإلنترنت تهدف 
 .IRIS من خالل إىل قياس األثر، وأطلقت عليه اسم معايير اإلبالغ عن األثر واستثماره

يفّصل إطار العمل مئات مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بالشركات يف كل قطاع من 
القطاعات كي تتم مراعاتها عند البدء بتطبيق مبادرة ما لقياس األثر. 

الحوكمة المسؤولة 

مؤشر جائزة االستدامة 
kkf.org.sa/ar/KKA/Pages/RCI.aspx 

مؤشر جائزة االستدامة من المؤشرات الرائدة يف المنطقة. إنه يعمل كآلية لإلفصاح عن 
ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة وتقييمها. أظهر المشاركون يف 

مؤشر جائزة االستدامة  تحسناً يف األداء يف عدد من المجاالت الرئيسية، وذلك من خالل 
مشاركتهم المتكررة عاماً بعد عام. 

قواعد حوكمة الشركات 
www.cma.org.sa/En/Documents/CORPORATE%20GOVERNANCE%20
REGULATIONS-2011.pdf 

وضعتها هيئة السوق المالية السعودية، وتشمل األنظمة واللوائح والمبادئ التوجيهية 
المتعلقة بااللتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تضمن حماية حقوق المساهمين 

وأصحاب المصلحة. تشمل القواعد ثالث أقسام رئيسية هي حقوق المساهمين والجمعية 
العمومية، واإلفصاح والشفافية، ومجلس اإلدارة. 

قانون الحوكمة األساسي الذي يشير إىل الدولة 
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sa/sa016en.pdf 

يشتمل القانون على مواد حول الحكم الملكي يف الدولة، وسمات آل سعود، والمبادئ 
االقتصادية، وحقوق وواجبات سلطات الدولة.  

)GRI G4( مبادرة اإلبالغ العالمية
www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-
and-Standard-Disclosures.pdf 
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مؤشرات تدور حول ممارسة الحوكمة المسؤولة، تستخدم على نطاق 
 G4 واسع من قبل الشركات على المستوى الدويل، وخاصة مؤشرات

من رقم 34 إىل رقم 58.
مبادئ حوكمة الشركات من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)OECD(
www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf 
وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ ممارسة حوكمة الشركات ضمن ست 

أبعاد هي: 
إطار فعال لحوكمة الشركات   .1

حقوق المساهمين وأهم وظائف الملكية   .2
المعاملة العادلة للمساهمين   .3

دور أصحاب المصلحة يف حوكمة الشركات   .4
اإلفصاح والشفافية   .5

مسؤوليات مجلس اإلدارة.   .6

)ICGN( مبادئ المنتدى العالمي لحوكمة الشركات
www.icgn.org/policy 

تستخدم مبادئ المنتدى العالمي لحوكمة الشركات يف العادة كمبادئ توجيهية ألفضل 
الممارسات وكمادة مرجعية تغطي ثقافة الشركة، إدارة المخاطر، التعويض، التدقيق، 

اإلفصاح، الشفافية، إضافة إىل حقوق أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم فيما يتعلق 
بمجلس إدارة الشركة. 

قواعد حوكمة الشركات يف المملكة المتحدة
www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-
Corporate-Governance-Code-April-2016.pdf 

وضعت المملكة المتحدة مجموعة من مبادئ الحوكمة الرشيدة يف قيادة، فاعلية، 
مساءلة، تعويض ، والعالقات مع أصحاب المصلحة. تستخدم القواعد من قبل الشركات 

على مستوى العالم باعتبارها مرجع صحيح لتوقعات األداء الجيد. 

اإلفصاح والتقارير 
مشروع اإلفصاح المناخي 

www.cdp.net 
مشروع اإلفصاح المناخي عبارة عن مشروع غير هادف للربح يدير نظام اإلفصاح العالمي 

للمستثمرين، والشركات، والمدن، والواليات، والمناطق بهدف إدارة اآلثار البيئية الخاصة 
بها. 

مبادرة اإلبالغ العالمية 
www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

تعلن مبادرة اإلبالغ العالمية عن إطار العمل الدويل لإلفصاح عن االستدامة. تطبق يف 
الوقت الحايل توجيهات مبادرة اإلبالغ عالمية G4. وسوف يكون لزاماً على مستخدمي 

مبادرة اإلبالغ العالمية االنتقال إىل تطبيق معايير مبادرة اإلبالغ العالمية اعتباراً من 1 
يوليو/تموز 2018.

التقارير المتكاملة 
integratedreporting.org/ 
إطار عمل التقارير المتكاملة، المعد من قبل المجلس الدويل للتقارير المتكاملة عبارة عن 

إطار لإلفصاح عن المعلومات المالية ومعلومات االستدامة يف التقرير نفسه. 

تقارير التوافق الخاصة برؤية المملكة 2030
www.accountability.org/visioncheck 
يمكن أن تطلق الشركات تقريراً يركز على مساهمتها يف تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن 

األمثلة على هذا النوع من التقارير تقرير األكونتبلتي للتحقق من الرؤية. 

ميثاق األمم المتحدة العالمي – االتصال بشأن التقدم 
www.unglobalcompact.org/participation/report/cop 

على الشركات الملتزمة بميثاق األمم المتحدة العالمي أن تعد تقريراً سنوياً يطلق عليه 
اسم االتصال بشأن التقدم. يمكن إعداد هذا التقرير على ثالث مراحل إفصاح مختلفة، 

يمكن االطالع على تفاصيلها عبر الموقع اإللكتروين الخاص بميثاق األمم المتحدة 
العالمي.

المراجع
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