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دليل إعداد تقارير حوكمة الشركا ت
والمسؤولية االجتماعية والبيئية

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة الشركات المدرجة،
بالنيابة عن مجلس اإلدارة يشرفني أن أقدم إليكم دليل سوق دبي المالي حول إعداد تقارير حوكمة الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والبيئية (ESG)، وذلك في إطار جهود السوق المستمرة لنشر أفضل الممارسات ذات الصلة 
بإعداد تقارير االستدامة بين الشركات المدرجة ، األمر الذي يعكس التزامنا بتعزيز االستدامة في أسواق رأس المال 
بالتوازي مع التزامنا برؤية اإلمارات العربية المتحدة وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) ومبادرة أسواق رأس المال 

.(SSE)  المستدامة

لقد شهدت السنوات العشر الماضية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين لالطالع على تقارير عالية الجودة عن 
االستدامة في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. ويزداد توجه المستثمرين إلى دراسة 

عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية (ESG) التخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خالل تحديد 
المخاطر والفرص التي قد ال يرصدها التحليل المالي التقليدي. كما يتوقع المستثمرون من الشركات المدرجة إعداد 

تقارير عن مؤشرات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية التي قد تؤثر على األداء المالي.

وباعتباره أول سوق مالي متوافق مع الشريعة اإلسالمية على مستوى العالم منذ العام 2007، يدرك سوق دبي 
المالي الصلة الوطيدة بين حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية من جهة والشريعة اإلسالمية من جهة 

أخرى. وتبعًا لذلك، قد قام سوق دبي المالي بتحديث معاييره الشرعية بما يواكب اهتمام المستثمرين المتزايد 
باالستدامة. وتغطي هذه المعايير إصدار أدوات خضراء مثل الصكوك واألسهم الخضراء وصناديق االستثمار الخضراء. 

كما شكل سوق دبي المالي لجنة لالستدامة للتحقق من تضمين مباديء االستدامة ضمن عملياته الرئيسية 
بالتوازي مع إطالق خطتنا االستراتيجية لالستدامة 2025.

ويشارك سوق دبي المالي في الجهود الداعمة لهذه التوجهات من خالل عدة مبادرات وشراكات مع منظمات دولية، 
مثل فريق عمل االستدامة التابع التحاد البورصات العالمية (WFE)، بهدف إعتماد أفضل الممارسات في سبيل تعزيز 

حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في األسواق العالمية.

كما يتعاون السوق مع الفريق االستشاري لمبادرة األمم المتحدة ألسواق رأس المال المستدامة (UN SSE)، وساهم 
في إعداد تقرير عن دور الجهات التنظيمية في دعم أهداف التنمية المستدامة. وقد درس الفريق االستشاري آليات 
تحسين توافر وجودة المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في الشركات وآليات 

التمويل المستدامة ذات العالقة، بما في ذلك السندات الخضراء ومؤشرات األسهم المستندة إلى التزام الشركات 
بحوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. ويتعاون سوق دبي المالي عن كثب مع كافة فئات المتعاملين 

في السوق، كما يتعاون بوجه خاص مع الجهات التنظيمية وواضعي السياسات، من أجل تطوير بيئة عمل مواتية 
وداعمة للتمويل المستدام في أسواق رأس المال.

وبالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين وشبكة مبادئ االستثمار المسؤول، استضاف سوق دبي المالي 
ورشة عمل عن مباديء حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. واستهدفت الورشة التوسع في تطبيق 

حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في الشركات بمنطقة الخليج العربي، مع الوضع بعين االعتبار 
طلب المستثمرين في المنطقة على مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. ونتج عن ورشة 

العمل، وهي واحدة من بين 23 ورشة عمل تم تنظيمها في 17 سوقًا رئيسيًا، إصدار تقرير بعنوان ''تطبيق حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا'' الذي يسلط الضوء على اتجاهات 

وممارسات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. وركزت مساهمة 
سوق دبي المالي في التقرير على تضمين مبادئ االستدامة في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 

والبيئية في معايير الشريعة االسالمية.

كما أطلق سوق دبي المالي مبادرات عديدة بالتعاون مع مؤسسات وطنية، بما في ذلك مركز دبي لتطوير االقتصاد 
اإلسالمي ومجموعة عمل االستثمار المستدام بدولة اإلمارات، وذلك بهدف تطوير وصقل القدرات المحلية من أجل 

التوسع في تبني حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية واإلفصاح.

وختامًا، فإنني لعلى ثقة أن السنوات المقبلة ستشهد حضورًا ملفتًا لتقارير االستدامة ضمن أولويات المتعاملين 
في السوق. وفي سبيل ذلك، فسوف نواصل عملنا الدؤوب من أجل تحقيق هذه الغاية والمساهمة في تحقيق 

طموحات اإلمارات العربية المتحدة ودبي على صعيد تعزيز واستدامة النمو االقتصادي.

ولكم أطيب تحياتي،،،
عيسى عبد الفتاح كاظم

رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي (ش.م.ع)
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وفاًءَ بالتزامه بدفع نمو السوق واالستدامة في األسواق المالية، يقدم سوق دبي 
المالي هذا الدليل الخاص بإعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 

والبيئية لمساعدة الشركات المدرجة على دمج المعلومات المتعلقة بمجاالت 
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في عمليات إعداد التقارير 

المعتمدة لديها.

يهدف هذا الدليل إلى تعزيز الشفافية واالفصاح بين الشركات المدرجة عن 
طريق تسليط الضوء على أهم فوائد تقارير االستدامة لتلبية طلب المستثمرين 
المؤسساتيين على المعلومات المتعلقة بمجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية. ويشجع هذا الدليل الشركات المدرجة على االفصاح عن 
مجموعة من المقاييس والمؤشرات وعددها 32 بالتوازي مع توصيات مبادرة األمم 

المتحدة ألسواق رأس المال المستدامة واالتحاد الدولي للبورصات.

وهذا الدليل موجه إلى جميع الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وُيطبق 
اختياريًا. ومع ذلك، نشجع الشركات المدرجة بشدة على الرجوع إلى هذا الدليل 

كنقطة انطالق في مسيرتها في إعداد تقارير االستدامة.

الغرض من الدليل



دليل إعداد تقارير حوكمة الشركا ت
والمسؤولية االجتماعية والبيئية

04

بصفته سوقًا لألسهم، يدرك سوق دبي المالي أنه عليه القيام بدور محوري في 
نظام أسواق رأس المال لتشجيع التنمية االقتصادية وحشد االستثمارات الالزمة 

لتحقيق النمو المستدام في البالد.

وبصفته عضو مشارك في مبادرة األمم المتحدة ألسواق رأس المال المستدامة، 
حدد سوق دبي المالي لنفسه التزامًا رسميًا بترقية االستدامة في أسواق رأس المال 
والمساهمة بفاعلية في تحقيق جميع أهداف رؤية اإلمارات العربية المتحدة من خالل 

خلق مناخ استثمار قادر على جذب المستثمرين الدوليين وتشجيع االستثمارات 
المستدامة.

وحتى نتمكن من تحقيق هذه الرؤية، اتخذ سوق دبي المالي عددا من الخطوات 
العملية على المستوى الداخلي وبين الشركات المدرجة التي تصدر األوراق المالية، 

بما في ذلك إصدار دليل بإعداد تقارير االستدامة في مجاالت حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية  (ESG) لتعزيز الشفافية واالفصاح في األسواق 

المالية. وتتماشى الجهود التي يبذلها سوق دبي المالي مع طموحات الدولة لخلق 
اقتصاد يتمتع باإلنتاجية العالية يدفعه االبتكار والتقنية مع الحفاظ على البيئة 

وتعزيز االقتصاد والتنمية االجتماعية في الوقت نفسه.  

التوافق مع األجندة الوطنية لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة



 يقدم الجدول المبين أدناه أمثلة على معايير حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية التي
تخضع إلى تقييم المجتمع االستثماري بشكل تقليدي

حوكمة الشركات المسؤولية االجتماعية المسؤولية البيئية

مجلس اإلدارة واللجان تدريب وتطوير الموظفين اإلدارة البيئية

نظم اإلدارة الداخلية والتدقيق الصحة والسالمة انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة

رواتب المسؤولين التنفيذيين تكافؤ الفرص استهالك الطاقة

حقوق المساهمين حقوق اإلنسان إدارة المياة

سرية البيانات إدارة النفايات

مكافحة الفساد  التنوع الحيوي
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من االستدامة إلى حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية  

تطورت االستدامة على مستوى الشركات في البداية من فكرة المسؤولية 
االجتماعية للشركات التي تركز بشكل أساسي على األعمال الخيرية للشركات، 

حتى أصبحت أولوية استراتيجية للشركات الغتنام الفرص وخفض التكاليف وبناء 
ميزة تنافسية. إدارة االستدامة هي اإلدارة المتكاملة لألداء االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي بغرض تعظيم المنافع التي تعود على جميع فئات أصحاب المصلحة. 
وهي تساعد الشركات على الوقوف على المخاطر والفرص االجتماعية والبيئية 

واالقتصادية والحوكمة التي تترك أثر شديد على نجاح الشركات من خالل تحفيز 
مكاسب األداء وزيادة التنافسية.

وُيستخدم مصطلح ESG (حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية) 
بشكل أساسي في األوساط االستثمارية لتقييم أداء الشركات في عوامل حوكمة 

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية التي قد تؤثر على األداء المالي.

وتشمل العوامل البيئية نظام اإلدارة البيئية المتبع في الشركة وقدرته على 
التخفيف من أثر األخطار المختلفة التي قد تضر بالبيئة، بما في ذلك التغير 

المناخي. قد يطلع المستثمرون على معدل استهالك الطاقة والمياة وكمية 
المخلفات الناتجة وإدارة المخلفات ومستوى التلوث الناتج واستغالل الموارد في 

الشركة.

وتفحص العوامل االجتماعية عالقات الشركة مع موظفيها ومورديها والمجتمعات 
التي تعمل بها. بشكل نموذجي، قد يقوم المستثمرون بتقييم شركة على 

أساس موقفها من التنوع وحقوق االنسان وحماية المستهلك وسلسلة التوريد 
ومكافحة الفساد. وقد تشمل المسائل االجتماعية رفاهة الموظفين وإدارة سلسلة 

التوريد.

وتشمل عوامل حوكمة الشركات العالقات الداخلية للشركة، مثل العالقات مع 
المساهمين وتشكيل مجلس اإلدارة واستقالليته ونظم الرقابة الداخلية. وترتبط 

ممارسات حوكمة الشركات السليمة والشفافة بنجاح الشركة وسمعتها على 
المدى الطويل.
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يعتبر المستثمرين المؤسساتيين هم المحرك الرئيسي لنمو حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. في شهر ابريل 2019، تعهدت أكثر من 2300 شركة 
في مجال إدارة االستثمار تمثل أصول خاضعة لإلدارة قيمتها 86 تريليون دوالر بدمج عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في قراراتها االستثمارية من 
خالل التوقيع على مبادئ االستثمار المسؤول التي تدعمها األمم المتحدة. ويمثل ذلك نمو اقتصادي بواقع 309% في األصول الخاضعة لإلدارة منذ عام 2010 عندما كان 

الموقعون على المبادئ يمثلون أصول خاضعة لإلدارة قيمتها 21 تريليون دوالر .1

نشأة حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة منتدى االستثمار المستدام والمسؤول 
األمريكية لسنة 2018 حول اتجاهات االستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر أنه 

بدءًا من نهاية عام 2017، يتم استثمار دوالر واحد من بين كل 4 دوالر ُيستثمر في 
الواليات المتحدة، بواقع 12.0 تريليون دوالر أو أكثر، بموجب استراتيجيات االستثمار 

التي تراعي حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية، وهي زيادة حادة من 
المبلغ الذي ُسجل في عام 2010 والذي اقترب من حاجز 3 تريليون دوالر تقريبًا2.

هناك عدة دوافع تحفز المستثمرين على تبني االستثمار المسؤول، من بينها 
المساهمة في االرتقاء بالممارسات في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية وتلبية الطلب المتزايد من العمالء، واألهم من ذلك، تحسين 
األداء المالي. وقد ثبت أن الشركات ذات األداء القوي في مجاالت حوكمة الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والبيئية تتمتع بتنافسية أكبر وتحقق عائدات تفوق العادة، 
وهو ما يؤدي في الغالب إلى ارتفاع األرباح وتوزيعات األرباح، وال سيما عند المقارنة 

بالشركات ذات األداء المحدود في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية3.

في عام 2015، نشر بنك دويتشه إلدارة األصول وجامعة هامبورغ تحليل بعدي 
(Meta analysis) لما يزيد عن 2000 دراسة تجريبية تم إعدادها منذ عقد 

السبعينيات من القرن العشرين لفحص العالقة بين عوامل حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية واألداء المالي للشركة ووجد أن أغلب الدراسات 

أظهرت وجود ارتباط إيجابي بين عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية واألداء المالي للشركات4.

يعمل أغلب أكبر المستثمرين المؤسساتيين على مستوى العالم، بما في 
ذلك صناديق الثروة السيادية (SWFs)، على تخصيص المزيد من رؤوس األموال 

إلى الشركات المهيأة لالستفادة من االنتقال إلى االقتصاد األخضر انطالقًا من 
رغبتهم في حماية محافظهم من المخاطر المرتبطة بمسائل حوكمة الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والبيئية. 

في ضوء تأثيرها وآفاقها االستثمارية طويلة األمد، تتمتع صناديق الثروة السيادية 
بوضع فريد يؤهلها لتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل ومخرجات السوق 

المستدام. عقب التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 تأسست مجموعة 
صندوق الثروة السيادية One Planet Sovereign Wealth Fund في ديسمبر 

2017 لمعالجة األخطار المتعلقة بالتغير المناخي في إدارة مجموعات األصول 
الكبيرة وطويلة األمد والمتنوعة.

للبدء في عملية االنتقال، التزمت 6 من اكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى 
العالم بالتسريع من االستثمار في الشركات التي تأخذ مخاطر التغير المناخي 
في االعتبار في استراتيجياتها وبالتالي تساعد على تحقيق األهداف المناخية 

 One Planet Sovereign Wealth Fund في اتفاقية باريس. وتضم مجموعة
جهاز أبوظبي لالستثمار والهيئة العامة لالستثمار الكويتية وصندوق التقاعد 

النيوزيلندي والبنك النرويجي لالستثمار وصندوق االستثمارات العامة بالمملكة 
العربية السعودية وجهاز قطر لالستثمار الذين يتعاونون معًا في إدارة أصول تزيد 

قيمتها عن 3 تريليون دوالر4. 

    /UN RIP)  https://www.unpri.org( 1مبادئ االستثمار المسؤول التابعة لألمم المتحدة

20FINAL.pdf%20summry%20executive%202018%2018https://www.ussif.org/files/Trends/Trends ،تقرير عن اتجاهات االستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر – )US SIF( 2مؤسسة

3غيزي، ليي، ميالس، ناجي، & نيشيكاوا   - أساسات استثمار الحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية، 2017

4دويتشه إلدارة األصول والثروات- جامعة هامبورغ - الحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية والبيئية ESG واألداء المالي للشركات: تخطيط المشهد العالمي، 2015

    pdf.)2)_Final_151201_Academic_Insights_UK_EMEA_RZ_Online_https://institutional.dws.com/content/_media/K15090
   http://www.ifswf.org/sites/default/files/One_Planet_Sovereign_Wealth_Fund_Framework.pdf 2018 - The One Planet Sovereign Wealth Fund Frameworkإطار صندوق الثروات السيادي – SWF5

األصول المدارة (تريليون دوالر أمريكي) عدد الموقعين 

األصول المدارة (تريليون دوالر أمريكي) عدد الموقعين
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أهمية حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية

تلبية متطلبات المستثمرين ووكاالت تصنيف حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية ومؤشرات االستدامة

مع تزايد االهتمام باالستثمار المسؤول، يرتفع الطلب على معلومات حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية من الشركات. من الممكن أن يؤدي 

اإلفصاح السليم عن هذه المسائل إلى زيادة فرصة الشركات المدرجة على اجتذاب 
عدد أكبر من المستثمرين اإلقليميين والدوليين. تظهر التقارير الخاصة بأداء 
الشركات في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية وجود 

الشفافية واإلدارة الفعالة ويؤدي إلى تحسين قدرة الشركة على اجتذاب رؤوس 
أموال ومستثمرين مؤسساتيين على المدى الطويل، مثل صناديق التقاعد6. 

يستخدم المستثمرون المسؤولون معلومات حوكمة الشركات والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية التخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وهم يعملون على تحديد 

منشآت األعمال التي تظهر قوة تشغيلية وثبات في السمعة والشركات التي 
تعالج وتخفف من تأثيرها على البيئة والمجتمعات المحيطة بها. غالبًا ما يرغب 

المستثمرون في فهم إذا ما كانت الشركات التي يستثمرون بها قادرة على 
تحقيق وفورات في التكاليف من خالل التوفير وتحديد الفرص من خالل فرص 

تحقيق اإليرادات المستدامة. كما يرغبون في فهم مدى استجابة الشركات 
لالتجاهات طويلة األمد واتجاهات االقتصاد الكلي، مثل المناخ والتغيرات السكانية 

والتكنولوجية باإلضافة إلى المستجدات السياسية.

وبينما يتزايد اإلقبال على االستثمار المسؤول بشكل تصاعدي، تتزايد أهمية وكاالت 
تصنيف عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. وقد أدى تركيز 

المستثمرين المتزايد على أداء االستدامة إلى تشجيع وكاالت التصنيف المالية 
وغير المالية على إجراء تقييمات لعوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية بالنيابة عن المستثمرين. تتولى وكاالت تصنيف عوامل حوكمة الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والبيئية (ESG) تقييم البيانات غير المالية النوعية 
والكمية المعلنة للجمهور وتحويل هذه المعلومات إلى درجات في أداء حوكمة 

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية، وأفكار يستخدمها المستثمرين التخاذ 
قرارات استثمارية مستنيرة. تتفاوت اآلليات والمناهج التي تتبعها وكاالت تصنيف 

عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية، بيد أنها تتشارك في 
نفس األساسات من حيث تقييم مستوى أداء الشركة في اإلفصاح واستعدادها 

إلدارة مخاطر وفرص حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في مسائل 
هامة من الناحية المالية7. 

 
أيضًا تدرس وكاالت التصنيف االئتماني األداء غير المالي للشركات من أجل تقييم 
المخاطر االئتمانية. في الفترة األخيرة، استحدثت وكالة فيتش Fitch، وهي إحدى 

أكبر ثالثة وكاالت بمجال التصنيف االئتمانى بالعالم ، نظامًا جديدًا الحتساب الجدارة 
االئتمانية لتسليط الضوء على عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية التي تؤثر على قرارات التصنيف االئتماني الفردية للوكالة.8 كذلك تقدم 

وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global Ratings ومؤسسة موديز أفكار جوهرية عن 
عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية وتدمج اعتبارات حوكمة 

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في اآلثار الجوهرية المترتبة على الجدارة 
االئتمانية.  

6االتحاد الدولي للبورصات- الفريق العامل المعني باالستدامة وتبادل المشورة والتوصيات- 2015
    pdf.2015-WFE-ESG-Recommendation-Guidance-Oct/11/2015/http://www.sseinitiative.org/wp-content/uploads

7بيتي موي هوبر ومايكل كومستوك- ديفيد بولك وواردويل ش.ذ.م.م – تقارير وتصنيفات ESG: ما هي وما سبب أهميتها، 2017 

    /esg-reports-and-ratings-what-they-are-why-they-matter/27/07/2017/https://corpgov.law.harvard.edu
8وكالة فيتش للتصنيف االئتماني – فيتش تطلق نظام نقاط الصلة بمعايير ESG إلظهار أثر ESG على الجدارة االئتمانية- 2019

   10058528/https://www.fitchratings.com/site/pr
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كثيرًا ما تم الربط بين األداء في حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
وانخفاض تكلفة رأس المال. وقد استعرضت دراسة مشتركة تم إجراءها بين معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة هامبورغ في عام 2017 االرتباط بين 
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية وتكلفة رأس المال وتوصلت 

إلى أن ارتفاع مستوى األداء في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية له أثر واسع النطاق على المستثمرين والمديرين الماليين حيث أنه ُيترجم 

إلى انخفاض في تكلفة رأس المال للشركة9. 

 Leaders ُصممت مؤشرات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية، مثل
Index  MSCI ESG ومؤشر داو جونز لالستدامة ومؤشر Index FTSE4 لدعم 

المستثمرين المؤسساتيين في إجراء المقارنة المرجعية ألداء االستثمار في مجاالت 
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. ويستخدم المستثمرون هذه 

المؤشرات على نطاق واسع لمعرفة الشركات المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا والتي 
تخضع إلى حوكمة جيدة مما يساعدهم على رصد فرص استثمارية جذابة.

باالشتراك مع ستاندرد آند بورز للخدمات المالية ش.ذ.م.م (S&P) ومؤسسة 
التمويل الدولية (IFC) أعد معهد حوكمة الشركات ''حوكمة'' أول مؤشر لعوامل 

حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. ويتضمن المؤشر العربي لعوامل حوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية الذي قامت بإعداده ستاندرد آند بورز ومعهد حوكمة أكبر 50 
شركة عربية من واقع األداء في ما يقرب من 200 مقياس من مقاييس حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية وهو يستخدم نظام للتقييم على 

أساس مجموع الدرجات لتحديد أعلى الشركات من حيث األداء في مجاالت حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية10. 

يؤدي االشتراك في مؤشرات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
إلى رفع مستوى شهرة الشركة بالنسبة ألصحاب المصلحة والمستثمرين وتمييز 
الشركة وممارساتها في حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية على 
المستوى الشعبي. وبينما تستمر حركة االستثمار المسؤول في النمو، نتوقع أن 

نشهد تخصيص المزيد من رؤوس األموال التي تركز على االستدامة للشركات التي 
تتبع ممارسات أفضل في اإلفصاح عن أدائها في حوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية. 

9كولبيل وجوليان & بوسك وتيمو – وجه االرتباط بين ESG وألفا وتكلفة رأس المال: األثر على المستثمرين والمديرين الماليين- 2017

    The_link_between_ESG_alpha_and_the_cost_of_capital_Implications_for_investors_and_CFOs_315815434/https://www.researchgate.net/publication
10معهد حوكمة – مؤشر ESG العربي الُمعد باالشتراك بين ستاندرد آند بورز ومعهد حوكمة الشركات »حوكمة«– 2011

    https://www.hawkamah.org/uploads/Methodology_SP_Hawkamah_ESG_Pan_Arab_Index_Web.pdf



الموائمة مع األجندة الوطنية لدولة اإلمارات ودعم أهداف التنمية 

(SDGs) المستدامة
على مدار الخمسة أعوام األخيرة، بذلت اإلمارات العربية المتحدة جهودًا حثيثة 
تجاه دفع االستدامة إلى األمام في البالد في إطار رؤية اإلمارات العربية المتحدة 

2021، وتماشيًا مع األجندة الخضراء لدولة اإلمارات 2015-2030 وخطة دبي 2021 
واتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. وتقدم أهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر التي تبنتها الدول األعضاء في األمم المتحدة وعددهم 

193 دولة في عام 2015 إطار عمل مشترك للتعامل مع أهم التحديات العاجلة 
التي تواجه االستدامة على مستوى العالم.

ال يكفي التزام الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل يجب على 
المستثمرين والشركات االلتزام بها. وفقًا للتقديرات، بحلول عام 2030 يجب 
توفير 90 تريليون دوالر أمريكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتوزيع 

هذا المبلغ يجب على الشركات اإلبالغ عن اإلجراءات التي تتخذها لتطوير أهداف 
التنمية المستدامة بطريقة ال تكتفي فقط بمساعدة المستثمرين على اتخاذ 

قرارات مستنيرة بل أيضًا تحدد الشركات التي تحقق أثر صافي إيجابي على البيئة 
والمجتمع ككل11. 

 
ويساهم دمج عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في إعداد 

التقارير في الشركة في انجاز أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر. يلزم 
المقصد 6 من هدف التنمية المستدامة الثاني عشر الذي ينص على ''ضمان وجود 

أنماط استهالك وانتاج مستدامة'' الدول األعضاء بتشجيع الشركات، وال سيما 
الشركات الكبيرة والتي تمر بمرحلة انتقالية، على تبني ممارسات مستدامة ودمج 

معلومات االستدامة في دورة إعداد التقارير المتبعة لديها. وبناء على هذا المقصد 
المحدد، تشترك إحدى المبادرات الرائدة المعنية بإعداد تقارير االستدامة، أال وهي 
المبادرة العالمية إلعداد التقارير (GRI)، مع الحكومات الوطنية واإلقليمية للعمل 

على تمكين ومراقبة وتسريع تقدم الشركات في إعداد تقارير أهداف التنمية 
المستدامة وتحقيقها. 

وفي هذا السياق، وضعت الحكومة اإلماراتية عدة أهداف قصيرة األمد وطويلة األمد 
تتصل باالستدامة ووضعت إطارات عمل وإرشادات توجيهية وطنية للمؤسسات 

العامة والخاصة تهدف إلى تشجيعها على تحسين األداء فيما يتعلق باالستدامة. 
في يناير 2017، شكلت الحكومة اإلماراتية لجنة وطنية معنية بأهداف التنمية 

المستدامة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

كما طورت الحكومة اإلماراتية منصة محلية لمنشآت األعمال والمؤسسات األكاديمية 
والقطاع العام حتى يتمكنوا من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتهدف شبكة 
االتفاق العالمي التابعة لألمم المتحدة في دولة اإلمارات إلى غرس المبادئ العشرة 

لالتفاق العالمي وأهداف التنمية المستدامة، في السياق الوطني، وبالتالي خلق 
منصة لتطوير ممارسات الشركات المستدامة12. 

من خالل تبني أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل، وتطوير استراتيجيات 
وتنفيذ إجراءات كمية ومؤشرات أداء رئيسية، يمكن للشركات تمهيد الطريق حتى 

تتماشى أعمالها وعملياتها اإلنتاجية مع األجندة الوطنية لدولة اإلمارات وأجندة 
األمم المتحدة 2030. ويؤدي دمج مؤشرات أداء حوكمة الشركات والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية في إطار إعداد التقارير بالشركة إلى تقديم خريطة طريق 

باإلجراءات وااللتزامات التي من شأنها تسهيل التماشي مع أهداف التنمية 
المستدامة وتنفيذها.
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 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/addressing-investor-needs-SDGs-reporting.pdf 2018  -تلبية احتياجات المستثمرين – )UNGC( االتفاق العالمي لألمم المتحدة -)PRI( مبادئ االستثمار المسؤول -)GRI( 11المبادرة العالمية إلعداد التقارير

    )/http://ungcuae.org/our-story( 12شبكة االتفاق العالمي في دولة اإلمارات – نبذة عنا

تشجيع الشركات على تبني 
ممارسات االستدامة وإعداد 

تقاريرها

TARGET12.6
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SSE13- قاعدة بيانات أسواق رأس المال

14الخطة الرئيسة ألسواق رأس المال المستدامة الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع

   pdf.20v3%-20%20Plan%20Master%20Markets%20Capital%20Sustainable%https://www.sca.gov.ae/Arabic/Documents/ImportantLinks/SCA

الشكل 1 – أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

تلبية المتطلبات التنظيمية المحتملة
إن اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية يساعد الشركات على استباق المتطلبات االختيارية وااللزامية الجديدة 

المتعلقة بالحوكمة والبيئة والمسؤولية االجتماعية والبيئية وإعداد التقارير ويقلل 
من مخاطر وتكاليف االمتثال المتعلقة بأنظمة إعداد التقارير المالية. وقد فرض 

األعضاء السبعة عشر الموقعين على مبادرة أسواق رأس المال المستدامة ارشادات 
إلزامية عن حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية كقاعدة لإلدراج13. 

 
أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع (SCA) في دولة اإلمارات خطة رئيسية ألسواق 
رأس المال المستدامة من أجل دعم وتحفيز التقدم في تحقيق أجندة االستدامة 

لدولة اإلمارات. وتعتبر الخطة جزء من دور الهيئة في تنظيم األسواق المالية 
الوطنية وتطبيق المبادرات الرامية إلى تحفيز األسواق ودعم أجندة االستدامة 

الوطنية وأهداف التنمية المستدامة14. 

أهم أهداف الخطة الرئيسة ألسواق رأس المال المستدامة الصادرة عن هيئة األوراق 
المالية والسلع:

1. توفير قنوات لتمويل المشاريع المستدامة، بما فيها المشاريع التي تدعم البيئة 
     والمجتمع واالقتصاد وإعادة تخصيص رأس المال على مشاريع أكثر استدامة.

2. تشجيع الشركات وإداراتها على التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.

3. توفير فرص استثمارية ومعلومات إلى المستثمرين لالستثمار في مشاريع 
     مستدامة وتمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل في هذا الصدد.

4.نشر الوعي بين جميع أصحاب المصلحة في األسواق بشأن أهمية االستدامة    
    ودورهم في دعم االستدامة من خالل أفعالهم. 

من المقرر أن تطلق هيئة األوراق المالية والسلع هذه الخطة الرئيسية من خالل 
تنفيذ مهام وأنشطة محددة الزمة لتنفيذ المحاور السبعة للخطة بحلول العام 

2020. المحاور الرئيسية للخطة الرئيسية لهيئة األوراق المالية هي:

1. التصنيف ووضع المعايير

2. اإلطار القانوني والتنظيمي

3. منصة السوق وأدوات االستثمار

4. حوكمة وإدارة الشركات

5. الشفافية واالفصاح

6. التوعية والتثقيف

7. الجوائز والحوافز
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إدارة المخاطر
يمكن أن تقدم اتجاهات االستدامة، مثل التغيرات المناخية والسكانية وتفاقم ندرة 

الموارد، أفكار متعمقة أكثر عن المخاطر طويلة األمد التي قد تواجهها الشركات 
والتي من شأنها تهديد وجودها. على الشركات التي تستهدف إدارة المخاطر 

طويلة األمد التي تواجها قياس أداءها في مجال االستدامة والتخفيف من مخاطر 
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. إن عملية جمع بيانات حوكمة 

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية ودمجها في ممارسات اإلدارة وتحسين 
األداء في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية يؤدي إلى 

تحسين مراقبة وإدارة المخاطر. ويتيح دمج الحوكمة والبيئة والمسؤولية االجتماعية 
للشركات إمكانية تصفح معلومات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 

والبيئية بفاعلية واألخذ بعين االعتبار مجموعة أكثر شمولية من المخاطر والفرص 
التي قد تؤثر على األداء.

من خالل اإلفصاح عن معلومات جوهرية، تعمل الشركات على طمأنة المستثمرين 
بأنه يتم التعامل مع المخاطر المتعلقة بعوامل حوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية والتخفيف منها. وتواجه الشركات ذات األداء الجيد في حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية عدد أقل من مرات تكرار وقوع األخطار، 

مثل عمليات السحب الكبرى، كما أثبتت أنها أقل عرضة للمخاطر النظامية والتقلب 
النظامي15. من شأن ممارسات االستدامة توفير فرصة إلدارة المخاطر وتتميز هذه 
الممارسات بأنها غنية بالمعلومات التي تفيد في التخطيط االستراتيجي. تمهد 

االستدامة الطريق أمام الشركة لغرس القوة والفعالية في عملياتها16.

حفز األرباح ووفورات التكلفة والتنافسية 
 إن مراعاة مسائل االستدامة يمكن أن ينتج أفكار متعمقة أفضل عن قدرة الشركة 

على االستفادة من الفرص والعمل في بيئة عرضة لمخاطر أقل من أقرانها، ومن 
شأن ذلك حفز تحقيق عائدات ضخمة على المدى الطويل.

مع انخراط كبريات المؤسسات على مستوى العالم في المسائل البيئية 
واالجتماعية، فحصت العديد من الدراسات العالقة بين أداء الشركة في مجال 

االستدامة وأدائها المالي وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التي تتمتع بأداء قوي 
في مجال االستدامة تميل إلى التفوق على أقرانها في القطاع.

قد يساعد إعداد وتطبيق استراتيجيات االستدامة الشركات على تحديد وفورات 
التكلفة وفرص جديد لتحقيق إيرادات. على سبيل المثال، يمكن للشركات تحديد 

أكثر عملية تستهلك الطاقة في أعمالها ثم تحديد أكثر الطرق الفعالة للتقليل 
من استهالك الطاقة مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق وفورات في التكاليف. 

ويمكن أن تساعد االستدامة منشآت األعمال على زيادة قدرتها التنافسية من 
خالل تحسين قدرة الشركة على اجتذاب الموظفين والحفاظ عليهم وتحفيزهم 

مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية للموظفين. ومن الممكن أيضًا أن تعمل على تحسين 
والء العميل وزيادة قدرة الشركة على دخول أسواق جديدة وتوليد روافد جديدة 

لإليرادات.

تحسين السمعة
يؤدي اإلبالغ عن أداء الشركة في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 

والبيئية إلى إظهار التزامها بالمعايير األخالقية وأطر العمل الوطنية والدولية 
المتعلقة باستدامة الشركات والتنمية المستدامة. ويؤدي اإلفصاح عن بيانات عن 

حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية إلى تحسين سمعة الشركة 
من خالل تحسين صورتها لدى أصحاب المصلحة من خالل إعداد تقارير عن مشاركة 

أصحاب المصلحة.

تؤدي االستدامة إلى زيادة ثقة أصحاب المصلحة، مما يؤدي بشكل مباشر إلى 
تحسين الصورة العامة للشركة وسمعتها. من خالل اتخاذ قرارات األعمال 

المستدامة، يخلق المديرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات قيم إيجابية 
مما يؤدي إلى تحسين سمعة الشركة والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وإثبات 

التزام الشركة بإدارة مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
بشكل مسؤول.

15شركة MSCI – تقديم االستثمار في حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية

-34b3-872b-fe75-ESG+Investing+brochure.pdf/bcac11cb/7943776/1296102/https://www.msci.com/documents
2eaca4526237

16كريستوفر ب. سكروبا – إدارة المخاطر واالستدامة: وجهين لعملة واحدة، 2017 

risk-management-and-sustainability-two-sides-of-/24/07/2017/https://www.forbes.com/sites/christopherskroupa
3a759ccc2044#/the-same-coin
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لماذا يتعين على الشركات إعداد تقارير عن مسائل حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية الجوهرية؟

ما المقصود بالجوهرية؟
يميل المستثمرون إلى تعريف المسائل الجوهرية بأنها أي عامل قد يكون له تأثير 

في الوقت الحالي أو في المستقبل على العوامل المحركة لقيم الشركات ووضعها 
التنافسي، وبالتالي تؤثر على خلق القيم طويلة األمد ألصحاب المصلحة. المسائل 

الجوهرية هي المسائل التي تعكس اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية الكبيرة 
للشركة وهي تؤثر على قرارات أصحاب المصلحة. وتعتبر العوامل التي لها أثر 

كبير على محركات القيم الرئيسية ألعمال الشركة، مثل النمو وكفاءة رأس المال 
والسمعة والتعرض للمخاطر، عوامل جوهرية ماليًا للمستثمرين. 

يتفاوت مدى جوهرية مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
بين الشركات المختلفة، على حسب اعتبارات مثل العضويات التي تمتلكها 

الشركة في القطاع وحجم التعرض للمخاطر الُقطرية واختيارات نموذج األعمال 
األساسي. تؤثر مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية الجوهرية 

على األحوال المالية للشركة في المحاور التالية: (أ) اإليرادات – (ب) التكاليف- (ج) 
تكلفة رأس المال. وعليه، يمكن للمحللين الذين يدمجون بيانات مسائل حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية الجوهرية في تحليل األعمال اكتساب 
ميزة حيث قد تكون هذه البيانات مؤشر الستشراف األداء المالي في المستقبل.

لماذا يهتم المستثمرون بالمسائل الجوهرية؟
تزود مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية الجوهرية 
المستثمرين بأفكار فريدة عن أهم عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية التي يمكن أن تؤثر على األداء المالي للشركة. وقد كشفت 
دراسة أجريت في جامعة هارفارد17 عن العالقة بين الجوهرية واألداء المالي أن 
الشركات التي تتميز بأداء جيد في مسائل االستدامة الجوهرية تتفوق على 

الشركات التي تسجل درجات ضعيفة في تصنيفات هذه المسائل، وعلى العكس 
من ذلك، الشركات التي تتميز بأداء جيد في مسائل االستدامة غير الجوهرية ال 
تتفوق على الشركات التي تسجل درجات ضعيفة في تصنيفات هذه المسائل.

عند دراسة األثر على محركات القيم في الشركة ووضعها التنافسي، عادة ما يراعي 
المستثمرون ما يلي18: 

1. فرص اإليرادات والمخاطر التي تنشأ عن نمو السوق والحصة السوقية والوضع 
     التنافسي.

2. اآلثار المترتبة على التكاليف التي تنشأ عن المصروفات المرتبطة باالمتثال 
     التنظيمي والحفاظ على رخصة اجتماعية للعمل واإلدارة البيئية والسالمة وإدارة 

     الموارد البشرية.

3. اتجاهات كفاءة رأس المال التي تعكس االستثمارات اإلضافية المطلوبة لتلبية 
     المتطلبات التنظيمية وغيرها من متطلبات أصحاب المصلحة، واإلدارة البيئية 

     واتجاهات تكلفة السعة المقررة واتجاهات العمر التشغيلي لألصول.

4. العرضة للمخاطر نتيجة االرتباط الحوكمي والتنظيمي والممارسات التجارية 
     والبيئي واالجتماعي مع أصحاب المصلحة من غير المستثمرين.

12

   2575912=https://ssrn.com/abstract 2016 – The Accounting Review 17خان، مظفر & صيرافيم، جورج & يون، آرون – استدامة الشركات: أول دليل على األهمية الجوهرية. مجلة

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/defining-materiality-what-matters-to-reporters-and-investors.pdf 2015 – 18المبادرة العالمية إلعداد التقارير، روبيكوسام – تعريف األهمية الجوهرية
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كيف يتم تحديد المسائل الجوهرية؟
من خالل تحديد العناصر التي تعتبر جوهرية، تقيم الشركات مدى حساسية أصحاب 

المصلحة تجاه عمليات األعمال التي تؤثر عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

تصف المبادرة العالمية إلعداد التقارير، وهي من المبادرات الرائدة المعنية بإعداد 
تقارير االستدامة على مستوى العالم، عملية مكونة من 4 خطوات يمكن أن 

تستخدمها الشركة لتحديد المسائل الجوهرية19. 

الخطوة األولى هي الوقوف على المسائل الجوهرية التي قد يتم دراسة ضمها بناًء 
على اآلثار المتعلقة بجميع أنشطة الشركة ومنتجاتها وخدماتها وعالقاتها وتأثيرها 

المحتمل على أصحاب المصلحة في الشركة، بما في ذلك الموظفين والموردين 
والمجتمعات المضيفة والعمالء والمستثمرين والبيئة.  

الخطوة الثانية هي ترتيب أولويات المسائل والموضوعات التي تم الوقوف عليها 
مسبقًا لتحديد أهم المسائل الجوهرية التي ينبغي إعداد تقارير عنها. ويتم تقييم 

الجوانب والموضوعات الجوهرية بناًء على تأثيرها على قرارات أصحاب المصلحة 
وجسامة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

الخطوة الثالثة هي التحقق من صحة الجوانب والموضوعات الجوهرية التي تم 
تحديدها قبل جمع المعلومات لرفع التقرير. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن 

التقرير يقدم تمثيل معقول ومتوازن ألداء المنظمة في مجال االستدامة وآثار 
االستدامة.

الخطوة الرابعة هي مراجعة الجوانب والموضوعات التي كانت جوهرية في فترة 
التقرير السابقة ومراعاة مالحظات أصحاب المصلحة. وتتم هذه الخطوة بعد نشر 

التقرير وأثناء استعداد المنظمة لدورة اإلبالغ التالية.

   Implementation-Manual.pdf-Part2-https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4 الخطوط التوجيهية إلعداد تقارير االستدامة: دليل التنفيذ -GRI G419

الشكل 2 تعريف الجوانب والحدود الجوهرية

الخطوة 1
تحديد المسائل 

محتوى 
االستدامة

محتوى 
االستدامة

شمول أصحاب 
المصلحة

شمول أصحاب المصلحة

االكتمالاألهمية
التقرير

الخطوة 2
تحديد األولويات 

الخطوة 4 
المراجعة

الخطوة 3
التحقق
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أطر إعداد التقارير العالمية

المبادرة العالمية إلعداد التقارير (GRI) عبارة عن منظمة دولية ال تهدف 
إلى الربح وتعمل لخدمة الصالح العام لخلق اقتصاد عالمي مستدام حيث تتمكن 

المنظمات من التعامل مع أدائها في المجاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية 
والحوكمة وتأثيرات ذلك على نحو مسؤول. تستخدم جهات إعداد التقارير في 

الشركات والقطاع العام فيما يزيد عن 90 دولة المبادئ التوجيهية للمبادرة 
العالمية إلعداد التقارير. وقد تم تسجيل أكثر من 24 ألف تقرير في قاعدة بيانات 

المبادرة العالمية إلعداد التقارير في مجال اإلفصاح عن االستدامة.
 www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة (IIRC) عبارة عن مجموعة من 
القادة الدوليين الذين وضعوا على عاتقهم مهمة خلق »إطار متكامل إلعداد 

التقارير«. يقدم اإلطار معلومات جوهرية عن استراتيجية وحوكمة وأداء المنظمة 
وآفاقها بصيغة مختصرة وقابلة للمقارنة، وهو ما يعتبر نقلة كبيرة في إعداد 

www.integratedreporting.org/ .التقارير عن الشركات

مجلس المعايير المحاسبية لالستدامة (SASB) عبارة عن منظمة ال تهدف 
إلى الربح تابعة لألمم المتحدة ويقع مقرها في الواليات المتحدة ومهمتها خلق 

ونشر المعايير المحاسبية التي يمكن للجهات المصدرة للتقارير استخدامها 
لإلفصاح عن عوامل جوهرية تتعلق باالستدامة في الملفات المودعة لدى هيئة 

األوراق المالية والبورصات األمريكية. يحدد مجلس المعايير المحاسبية لالستدامة 
مسائل االستدامة التي قد تؤثر على الحالة المالية أو األداء التشغيلي للشركات 

داخل قطاع ما من خالل خريطة لألهمية الجوهرية تبين بالتفصيل 26 مسألة 
 www.sasb.org/ .تتعلق باالستدامة في 10 قطاعات

منظمة الكشف عن انبعاثات الكربون (CDP) (مشروع الكشف عن 
انبعاثات الكربون سابقًا) عبارة عن منظمة عالمية ال تهدف إلى الربح تأسست 
عام 2000 وتتخذ لندن مقرًا رئيسيًا لها. وتطلب المنظمة معلومات معيارية عن 

التغير المناخي المياه والغابات من بعض من أكبر الشركات المدرجة من خالل 
استبيان سنوي ُيرسل بالنيابة عن المستثمرين المؤسساتيين الذين يوافقون 

عليهم بصفتهم ''موقعين على مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون''
www.cdp.net/en

االتفاق العالمي لألمم المتحدة  (UNGC) عبارة عن مبادرة للسياسات 
االستراتيجية موجهة لمنشآت األعمال الملتزمة بموائمة عملياتها واستراتيجياتها 
مع عشرة مبادئ متعارف عليها عالميًا في مجاالت حقوق االنسان والعمل والبيئة 

ومناهضة الفساد. وتتكون هذه المبادرة من 13 ألف منظمة في 80 شبكة محلية 
في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع من منشآت األعمال الذين يشاركون في 

المبادرة تقديم تقارير علنية على التقدم الذي تحرزه في تقرير سنوي عن تقدم سير 
www.unglobalcompact.org/ .األعمال
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المبادرات العالمية الخاصة بقطاعات محددة

مبادئ االستثمار المسؤول (PRI) هي شبكة دولية من المستثمرين الذين 
يعملون سويًا على تفعيل ستة مبادئ. وتهدف الشبكة إلى فهم آثار االستدامة 

على المستثمرين ومساندة الموقعين على دمج هذه المسائل في ممارسات صنع 
القرارات االستثمارية والملكية لديهم. وتنفيذًا لهذه المبادئ، يساهم الموقعون 

www.unpri.org/ .في تطوير نظام مالي عالمي أكثر استدامة

مبادئ خط االستواء (EP) عبارة عن إطار إلدارة المخاطر تتبناه المؤسسات 
المالية لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية في تمويل المشروعات. 

وقد طورت مؤسسة التمويل الدولية مجموعة من المعايير والمبادئ المتعلقة 
باالستدامة االجتماعية والبيئية بقصد توفير معيار أدنى للعناية الواجبة من أجل 
دعم صناعة القرارات المسؤولة المتعلقة بالمخاطر. وقد أدى تطوير هذه المبادئ 

إلى زيادة االهتمام والتركيز على المسؤولية االجتماعية والبيئية وتعزيز دمج مخاطر 
 حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في القرارات االستثمارية.

www.equator-principles.com/

المبادرة المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) عبارة عن 
شراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والقطاع المالي العالمي الذي تأسس في 
أعقاب قمة األرض المنعقدة عام 1992 لتنفيذ مهمة الترويج للتمويل المستدام. 

تعمل أكثر من 230 مؤسسة مالية، تشمل بنوك وشركات تأمين ومستثمرين، مع 
برنامج األمم المتحدة للبيئة لفهم التحديات البيئية واالجتماعية وتحديات الحوكمة 
الراهنة وسبب أهميتهما للتمويل وكيفية المشاركة بنشاط في التعامل مع هذه 

www.unepfi.org/ .التحديات

مبادئ السندات الخضراء (GBP) هي إرشادات توجيهية لعملية اختيارية 
توصي بالشفافية واالفصاح وتعزز النزاهة في تطوير سوق السندات الخضراء من 
خالل توضيح النهج المتبع في إصدار السندات الخضراء. مبادئ السندات الخضراء 

موجهة إلى األسواق حتى تستخدمها على نطاق واسع، فهي تزود مصدري األوراق 
المالية بإرشادات عن المكونات الرئيسية المتضمنة في إطالق سندات خضراء 

جديرة بالثقة وتساعد المستثمرين على تعزيز توافر المعلومات الالزمة لتقييم 
األثر البيئي المترتب على استثماراتهم في السندات الخضراء، كما تساعد ضامني 

االكتتاب من خالل تحريك السوق نحو افصاحات متوقعة من شأنها تسهيل 
الصفقات.

www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/
green-bond-principles-gbp/

مبادرة السندات المناخية عبارة عن منظمة دولية تعمل بمفردها على حشد 
أكبر سوق لرأس المال على اإلطالق، أي سوق سندات بقيمة 100 تريليون دوالر، 

لحلول التغير المناخي. وتروج المنظمة لالستثمار في مشاريع وأصول ضرورية 
لتحقيق التحول السريع إلى اقتصاد قائم على مصادر طاقة منخفضة الكربون 

وقابل للتكيف مع تغير المناخ. وتكمن استراتيجية المنظمة في تطوير سوق كبير 
ويتمتع بالسيولة للسندات الخضراء والمناخية يساعد على تقليل تكلفة رأس مال 

المشاريع المناخية في األسواق المتطورة والناشئة وزيادة آليات تجميع القطاعات 
المجزأة وتقديم الدعم إلى الحكومات التي تسعى إلى دخول أسواق الديون المالية. 

مبادرة السندات المناخية هي منظمة تركز على المستثمرين وال تهدف إلى الربح. 
www.climatebonds.net

مجلس تحقيق االستقرار المالي - فرقة العمل المعنية باإلفصاحات 
المالية المتصلة بالمناخ (FSB TCFD) عبارة عن إفصاحات اختيارية ومتسقة 

عن المخاطر المالية المتصلة بالمناخ موجهة للشركات حتى تستخدمها في 
توفير معلومات للمستثمرين والمقرضين وشركات التأمين وغيرهم من أصحاب 

المصلحة. وتدرس فرقة العمل المخاطر المادية والمخاطر على صعيد المسؤوليات 
والتحول المتصلة بالتغير المناخي وما الذي يشكل افصاحات مالية فعالة في 

الصناعات. وتستهدف فرقة العمل تطوير إفصاحات متصلة بالمناخ يمكن أن تعزز 
إصدار مزيد من القرارات المستنيرة بشأن االستثمار واالئتمان واالكتتاب في التأمين، 
ومن ثم، تمكين أصحاب المصلحة من فهم تركيزات األصول المتصلة بالكربون في 

القطاع المالي بشكل أفضل واحتماالت تعرض النظام المالي إلى مخاطر متصلة 
www.fsb-tcfd.org .20بالمناخ

 pdf.11052018-TCFD-Report-2017-FINAL/06/2017/https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads 20توصيات فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية المتصلة بالمناخ
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جودة وتوقيت إعداد التقاريرأطر إعداد التقارير اإلقليمية

قواعد حوكمة الشركات لدولة اإلمارات تم تحديثها على يد هيئة األوراق المالية 
والسلع في عام 2016 وهي ترسي مجموعة جديدة من قواعد حوكمة الشركات 

وتحل محل قواعد الحوكمة السابقة التي صدرت في عام 2009. وتسري هذه 
القواعد الجديدة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي 

وهي تشمل مراجعات لمتطلبات الجمعيات العمومية ومدد اإلشعارات والسجالت 
االلزامية بموجب القانون والقيود المفروضة على تعامالت األطراف ذات العالقة 

واخطارات اجتماعات مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة بهدف االرتقاء بحوكمة 
الشركات في البالد وتوفير حماية أكبر ألصحاب المصلحة وتعزيز المسؤولية 

االجتماعية للشركات21. 

إعالن دبي للتمويل المستدام تم إطالقه في عام 2016 حيث تعهدت 
مؤسسات التمويل المحلية بالتزام هام. وقد اعلنت 11 مؤسسة تمويل تتخذ 

من دولة اإلمارات مقرًا لها عن التزامها باإلعالن وأكدت على دعمها لرؤية اإلمارات 
2021 والتحول إلى االقتصاد األخضر من خالل االعتراف بالدور الهام الذي يمكن 
أن يقوم به قطاع التمويل في تحقيق اقتصاد أخضر شامل وقابل للتكيف مع 

تغير المناخ وتنمية مستدامة وااللتزام بتسريع ممارسات التمويل المستدام 
باالشتراك مع الحكومة اإلماراتية. وبالتالي تعهدت هذه المؤسسات المالية بااللتزام 
بالمساعدة واالستثمار في وتيسير تمويل المشاريع ومنشآت األعمال ذات األغراض 

المستدامة22. 

عند النظر إلى اإلفصاح عن مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية، يطلب المستثمرون معلومات متسقة وواضحة وقابلة للمقارنة. وعند 
إعداد التقارير، يجب على الشركات المدرجة إيالء االهتمام بدقة البيانات المدرجة 

في التقارير وقابلية المعلومات للمقارنة واتساقها باالستفادة من المعايير العالمية 
إلعداد التقارير، مثل المبادرة العالمية إلعداد التقارير أو المجلس الدولي إلعداد 

التقارير المتكاملة أو مجلس المعايير المحاسبية لالستدامة، ومكيفة مع السياق 
المحلي عند اللزوم. إذا لم تكن التقارير مدمجة في التقرير السنوي للشركة، يجب 
أن يتم إعدادها بما يتماشى مع دورة إعداد التقارير السنوية لضمان إعداد التقارير 

في المواعيد المحددة.

كما يتم تشجيع الشركات المدرجة على توكيد بياناتها المتعلقة بمسائل حوكمة 
الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية باالستعانة بجهات خارجية للتوكيد. 

فالتوكيد أو التحقق الذي تنفذه جهة خارجية يمكن أن يزيد من ثقة المستثمرين 
ووكاالت تصنيف مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في 

جودة واستدامة بيانات األداء مما يزيد من احتمال التعويل على هذه البيانات 
واستخدامها في اتخاذ القرارات. 

  114/https://regulations.sca.gov.ae/en-us/Service/GetRegulationByIdAsPdf 21قواعد حوكمة الشركات لدولة اإلمارات

   wp-content/uploads/Dubai-Declaration_launched.pdf/2016/www.unepfi.org/grt 2016 ،22إعالن دبي للمؤسسات المالية في دولة اإلمارات بشأن التمويل المستدام
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أشكال التقارير

التقرير السنوي
الغرض من التقارير السنوية هو تزويد أصحاب المصلحة وغيرهم من فئات أصحاب 

المصلحة بمعلومات عن أنشطة الشركة وأدائها المالي، بيد أن بعض الشركات 
تدمج مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في تقاريرها 

السنوية بهدف تزويد المستثمرين بافصاحات عن حوكمة الشركات والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية في نفس الوقت كمعلومات أشمل عن الشركة. ومع ذلك، 

نظرًا لوجود مخاوف بشأن حجم ودرجة تعقد التقارير، تميل الشركات إلى مناقشة 
مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية بايجاز في التقارير 

السنوية والتركيز فقط على مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية محل اهتمام المستثمرين. عالوة على ذلك، قد ال يتناسب المحتوي 

المتعلق بمسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية مع االسترسال 
والهيكل الذي يتميز به التقرير السنوي.

إعالن دبي للتمويل المستدام
تقديم تقرير مستقل عن االستدامة هو أسلوب تحبذه أغلب الشركات. بداية من 

يناير 2019 تم إدراج 31,552 تقرير في قاعدة بيانات المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير الخاصة باإلفصاح عن االستدامة . وتتوافق هذه التقارير مع معايير المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير. تقدم تقارير االستدامة محتوى مجمع عن مسائل حوكمة 

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في الشركة في موقع واحد وتتناول 
احتياجات المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل المستهلكين 

والمجتمع المدني، إلى معلومات ذات صلة بمسائل حوكمة الشركات والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية.

التقرير المتكامل
التقرير المتكامل هو بيان مختصر يبين كيف تؤدي استراتيجية وحوكمة وأداء 

المنظمة وآفاقها، في سياق بيئتها الخارجية، إلى خلق قيمة. ويتم عرض معلومات 
وبيانات عن حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية بطريقة متكاملة في 

تقرير سنوي.

 

يقدم التقرير المتكامل أفكار عن الموارد المالية والصناعية والفكرية والبشرية 
واالجتماعية للمنظمة وعالقاتها ورأس مالها الطبيعي الذي تستخدمه والتفاعل 
بين هذه الموارد لتقديم صورة كاملة عن القيمة التي تخلقها الشركة. وقد حاز 

هذا النهج على دعم وتأييد المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة، وهو تحالف 
دولي من المنظمين والمستثمرين والشركات وواضعي المعايير والعاملين في 

مهن المحاسبة والمنظمات غير الحكومية.

 )IR) طور المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة إطار إعداد التقارير المستدامة
بهدف تزويد المستثمرين بأفكار جامعة وموجزة وشاملة حول أداء وتأثير منشآت 
األعمال. كما يشجع هذا اإلطار كل شركة على التعرف على التحديات والفرص التي 

يكشفها الفهم المتعمق للسياق الذي تعمل به الشركة وتحسين الموائمة مع 
االستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية اإلمارات 2021.

http://database.globalreporting.org/ 23قاعدة بيانات المبادرة العالمية إلعداد التقارير الخاصة باإلفصاح عن االستدامة
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كيف يدعم سوق دبي المالي إعداد التقارير واإلفصاحات عن 
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية

تماشيًا مع مبادئ االستدامة الصادرة عن االتحاد الدولي للبورصات24 يستهدف سوق 
دبي المالي دعم تبني ممارسات االستدامة داخليًا وبين مصدري األوراق المالية 

المدرجين في سوق دبي المالي من خالل نشر عدة إجراءات في المجاالت الرئيسية 
التالية:

تعزيز توعية السوق: سيعقد سوق دبي المال جلسات جماعية للمشاركة في 
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية مع الشركات المدرجة لتعزيز حالة 

العمل الخاصة باالستدامة. ويهدف سوق دبي المالي إلى عقد جلسات مشاركة مع 
كل شركة مدرجة على حدة لطرح توصيات مخصصة حسب كل شركة ومحددة عن 

اإلفصاح عن مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية. 

تعزيز اإلفصاح والبحث: أطلق سوق دبي المالي هذا المستند االرشادي االختياري 
المعني باإلفصاح عن مسائل حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 

للشركات المدرجة ومن المقرر أن يصدر إرشادات أخرى عند اللزوم. كما يستهدف 
سوق دبي المالي نشر دراسات بحثية تتعلق بحوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية عن واقع حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
للشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

تعزيز االبتكار الرقمي: يهدف سوق دبي المالي إلى تعزيز االفصاح الرقمي 
لبيانات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية من خالل نشر 

معلومات رئيسية عن حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية موجهة 
للمستثمرين.

تعزيز التعاون: يهدف سوق دبي المالي إلى تبني ممارسات االستثمار المسؤول 
وتعزيز الحوار بين المستثمرين والشركات بشأن ممارسات حوكمة الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والبيئية.

تعزيز المنتجات المالية المستدامة: يهدف سوق دبي المالي إلى تعزيز تطوير 
منتجات مالية مستدامة مثل مؤشرات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية 

والبيئية واألطر واإلرشادات التوجيهية المعنية بإدراج السندات الخضراء/االجتماعية/
المستدامة.

تعزيز القدرة الداخلية: يهدف سوق دبي المالي إلى القيادة بالقدوة عن طريق 
نشر تقرير سنوي عن االستدامة يتعلق بأداء البورصة. كما يهدف سوق دبي المالي 

إلى تعزيز االستدامة داخليًا من خالل عقد جلسات تدريبية للموظفين واإلدارة في 
سوق دبي المالي.

 pdf.202018%20October%20Principles%20Sustainability%WFE/2018/https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/research/Studies_Reports 2018 ،24مبادئ االستدامة الصادرة عن االتحاد الدولي للبورصات
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سعيًا لتحسين الفهم والوعي في السوق عن حوكمة الشركات والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية وإعداد التقارير، نظم سوق دبي المالي عدة ورش عمل 

وجلسات مائدة مستديرة. في عام 2017، استضاف سوق دبي المالي جلسة 
تدريبية متقدمة عن أفضل الممارسات في حوكمة الشركات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية موجهة للشركات. وبالتعاون مع شبكة مبادئ االستثمار 
المسؤول ومعهد المحللين الماليين المعتمدين نظم سوق دبي المالي ورشة 

عمل ثانية عن حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في عام 2018 
وهي جزء من مبادرة مائدة مستديرة عالمية مخصصة لتلقي مالحظات وتعليقات 

من المستثمرين والمحللين. كما عقد سوق دبي المالي ورشة عمل عن حوكمة 
الشركات موجهة للشركات المدرجة بالتعاون مع معهد حوكمة في عام 2016.

أسهم سوق دبي المالي في إعداد ورقتي عمل عالميتين بعنوان ”كيف يدعم 
منظمو األوراق المالية أهداف التنمية المستدامة”25 و ”دمج حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ”.26كما 

استضاف سوق دبي المالي المائدة المستديرة اإلقليمية العالمية بالتعاون مع 
شبكة مبادئ االستثمار المسؤول التابعة لألمم المتحدة ومعهد المحللين 

الماليين المعتمدين الموجهة لمديري ومستثمري الصناديق في الشرق األوسط 
لفحص االتجاهات اإلقليمية في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا قبل إصدار 

التقرير. كما استضاف سوق دبي المالي ورشة عمل ثالثة حول حوكمة الشركات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية لتسليط الضوء على نتائج التقرير المعني 

بممارسات دمج حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في الشرق 
األوسط وهي موجهة للوسطاء والمستثمرين. بصفته شركة عامة مدرجة، أنشأ 

سوق دبي المالي لجنة االستدامة لغرس االستدامة في جميع عملياته وتنفيذ 
خطته االستراتيجية لالستدامة، وتشمل خطة لدمج عوامل حوكمة الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والبيئية في إطار إدارة المخاطر المتبع لدى سوق دبي 
المالي. ويعمل السوق في الوقت الراهن على تطوير أول تقرير مستقل عن 

االستدامة.

بدأ سوق دبي المالي في دمج االستدامة في استراتيجية سوق دبي المالي 2021 
منذ عام 2016 واشترك في أعمال التأييد من خالل عضويته في الكيانات التالية:

•  الفرق االستشارية لمبادرة األمم المتحدة ألسواق رأس المال المستدامة 2018   
– ساهم سوق دبي المالي في تقرير مبادرة األمم المتحدة ألسواق رأس المال 

المستدامة بعنوان (كيف يمكن للجهات التنظيمية دعم أهداف التنمية 
المستدامة)

•  االتحاد الدولي للبورصات - الفريق االستشاري لمبادرة األمم المتحدة ألسواق   
رأس المال المستدامة- غرس االستدامة في عمليات البورصة (2019)

الفريق العامل المعني باالستدامة التابع لالتحاد الدولي للبورصات  •  
•  الفريق العامل المعني بالصكوك الخضراء التابع لمركز دبي لتطوير االقتصاد   

اإلسالمي
مجموعة االستثمار المستدام بدولة اإلمارات  •  

مجلس االستدامة   •  
•  شبكة مبادئ االستثمار المسؤول – ساهم سوق دبي المالي في تقرير حوكمة   

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية العالمي حول االتجاهات اإلقليمية 
واستضاف المائدة المستديرة العالمية في يناير 2018 المخصصة للمنطقة.

جهود سوق دبي المالي في مجال االستدامة

SSE-Regulator-Report-compressed.pdf/10/2018/http://www.sseinitiative.org/wp-content/uploads 2018 ،25كيف يدعم منظمو األوراق المالية أهداف التنمية المستدامة

    6036=https://www.unpri.org/download?ac 26دمج حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

SSE13- قاعدة بيانات أسواق رأس المال

14الخطة الرئيسة ألسواق رأس المال المستدامة الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع

   pdf.20v3%-20%20Plan%20Master%20Markets%20Capital%20Sustainable%https://www.sca.gov.ae/Arabic/Documents/ImportantLinks/SCA



تم تأسيس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار حكومة دبي رقم 14 لعام 2000، وبدأ السوق نشاطه في 26 مارس 
2000. ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مالي يتم طرح أسهمه لالكتتاب العام في الشرق األوسط، األمر الذي يعكس ريادة حكومة دبي في مجال بيع أسهم 
المؤسسات الحكومية في المنطقة. سوق دبي المالي متوافق مع الشريعة اإلسالمية وأحكامها، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. سوق دبي المالي عضو شريك في مبادرة األمم المتحدة ألسواق رأس المال المستدامة 
(SSE) كجزء من جهوده الدولية الرامية إلى تعزيز االستثمار المستدام ودعم الشفافية في أسواق رأس المال.

+971 4 305 5555
customerservice@dfm.ae
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 الهدف المقابل في أهداف

SDGs التنمية المستدامة
 المعايير المقابلة في المبادرة

GRI العالمية إلعداد التقارير
الحساب المقياس الفئة

المقياس E1: انبعاثات الغازات الدفيئة

المقياس E1.1) مجموع االنبعاثات، على 
شكل مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 

للنطاق 1 (عند االقتضاء)
المقياس E1.2) مجموع الكميات المنبعثة، 

على شكل مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 
للنطاق 2 (عند االقتضاء)

المقياس E1.3) مجموع االنبعاثات، على 
شكل مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 

للنطاق 3 (عند االقتضاء)

المعيار GRI 305: االنبعاثات في العام 
2016

البيئة

المقياس E2: كثافة االنبعاثات

المقياس E2.1) مجموع انبعاثات الغازات 
الدفيئة لكل معامل لقياس اإلخراج

المقياس E2.2) مجموع انبعاثات الغازات غير 
الدفيئة لكل معامل لقياس اإلخراج

المعيار GRI 305: االنبعاثات في العام 
2016

المقياس E3: استخدام الطاقة

المقياس E3.1) مجموع كميات الطاقة 
المستهلكة بشكل مباشر 

المقياس E3.2) مجموع كميات الطاقة 
المستهلكة بشكل غير مباشر 

المعيار GRI 302: الطاقة في العام 2016

المقياس E4: كثافة الطاقة مجموع كميات الطاقة المستخدمة بشكل 
مباشر لكل معامل لقياس اإلخراج المعيار GRI 302: الطاقة في العام 2016

المقياس E5: مزيج الطاقة نسبة مئوية: استخدام الطاقة حسب نوع 
توليد الطاقة المعيار GRI 302: الطاقة في العام 2016

المقياس E6: استخدام المياة

المقياس E6.1) مجموع كميات المياة 
المستهلكة 

المقياس E6.2) مجموع كميات المياة 
الُمعالجة 

المعيار GRI 303: المياة والنفايات السائلة 
في العام 2018

المقياس E7: العمليات البيئية

المقياس E7.1) هل تنتهج شركتك سياسة 
رسمية بشأن البيئة؟ 

نعم/ ال
المقياس E7.2) هل تنتهج شركتك 

سياسات محددة بشأن النفايات و/أو المياة 
و/أو الطاقة و/أو إعادة التدوير؟

نعم، ال
المقياس E7.3) هل تطبق شركتك نظام 

معترف به إلدارة الطاقة؟ نعم/ ال

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس E8: المراقبة البيئية
 هل يتولى مجلس اإلدارة/ فريق اإلدارة

 اإلشراف على و/أو إدارة المخاطر المتصلة
بالمناخ؟ نعم/ال

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المقياس E9: المراقبة البيئية
 هل يتولى مجلس اإلدارة/ فريق اإلدارة

 اإلشراف على و/أو إدارة مسائل أخرى في
مجال االستدامة؟ نعم/ال

المقياس E10: التخفيف من مخاطر تغير 
المناخ

 مجموع المبلغ المستثمر سنويًا على تطوير
 البنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ

وتطوير المنتجات المتصلة بالمناخ؟

(ESG) الملحق أ: مقاييس حوكمةالشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية
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 الهدف المقابل في أهداف

SDGs التنمية المستدامة
 المعايير المقابلة في المبادرة

GRI العالمية إلعداد التقارير
الحساب المقياس الفئة

المقياس S1. معدل أجور الرئيس التنفيذي

المقياس S1.1) معدل: مجموع رواتب 
الرئيس التنفيذي إلى متوسط مجموع 

الرواتب على أساس مكافئ الدوام الكامل
المقياس S1.2) هل تقدم شركتك تقارير 
عن هذا المقياس في الملفات التنظيمية؟

نعم/ال

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المسؤولية االجتماعية

المقياس S2. معدل األجور بين الجنسين  معدل: متوسط رواتب الذكور إلى متوسط
رواتب اإلناث

المعيارGRI 405: التنوع وتكافؤ الفرص في 
العام 2016

المقياس S3. معدل حركة الموظفين

المقياس S3.1) نسبة مئوية: تغيير 
الموظفين بنظام الدوام الكامل سنويًا

المقياس S3.2) نسبة مئوية: تغيير 
الموظفين بنظام الدوام الجزئي سنويًا

المقياس S3.3) نسبة مئوية: تغيير 
المقاولين و/أو المستشارين سنويًا

المعيارGRI 102: العمل في العام 2016

المقياس S4. التنوع بين الجنسين

المقياس S4.1) نسبة مئوية: مجموع 
الوظائف التي يشغلها الرجال والنساء 

في المنشأة
المقياس S4.2) نسبة مئوية: المناصب التي 

يشغلها الرجال والنساء في المستويات 
الوظيفية المبتدئة والمتوسطة 

المقياس S4.3) نسبة مئوية: المناصب التي 
يشغلها الرجال والنساء في المستويات 

الوظيفية العليا والتنفيذية 

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المعيارGRI 405: التنوع وتكافؤ الفرص في 
العام 2016

المعيارGRI 405: التنوع وتكافؤ الفرص في 
العام 2016

المقياس S5. معدل العمال المؤقتين

المقياس S5.1) نسبة مئوية: مجموع 
الوظائف التي يشغلها موظفين بنظام 

الدوام الجزئي في المنشأة
المقياس S5.2) نسبة مئوية: مجموع 
الوظائف التي يشغلها مقاولون و/أو 

مستشارون في المنشأة

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المقياس S6. عدم التمييز  هل تنتهج شركتك سياسة لمناهضة
التحرش الجنسي و/أو التمييز؟ نعم/ال

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس S7. نسبة اإلصابات  نسبة مئوية: مدى تكرار وقوع اإلصابات
 .بالنسبة لمجموع ساعات عمل العاملين

المعيارGRI 403: الصحة والسالمة المهنية 
في العام 2018

المقياس S8. الصحة والسالمة الشاملة  هل تنتهج شركتك سياسة للصحة المهنية
و/أو الصحة والسالمة الشاملة؟ نعم/ال

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس S9. عمل األطفال والعمل القسري

المقياس S9.1) هل تنتهج شركتك سياسة 
لمناهضة عمل األطفال و/أو العمل القسري؟ 

نعم/ال
المقياس S9.2) إذا كانت اإلجابة نعم، هل 

تشمل سياسة مناهضة عمل األطفال و/أو 
العمل القسري هذه الموردين والبائعين؟

نعم/ال

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس S10. حقوق اإلنسان

المقياس S10.1) هل تنتهج شركتك 
سياسة بشأن حقوق اإلنسان؟ نعم/ال

المقياس S10.2) إذا كانت اإلجابة نعم، هل 
تشمل سياسة حقوق اإلنسان هذه الموردين 

والبائعين؟ نعم/ال

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس S11. التأميم

المقياس S11.1) نسبة الموظفين 
المواطنين

المقياس S11.2) خلق الوظائف المحلية 
بشكل مباشر وغير مباشر

المقياس S12. االستثمار في المجتمع 
المقياس S12.1) المبلغ المستثمر في 

المجتمع، على شكل نسبة مئوية من 
إيرادات الشركة
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 الهدف المقابل في أهداف

SDGs التنمية المستدامة
 المعايير المقابلة في المبادرة

GRI العالمية إلعداد التقارير
الحساب المقياس الفئة

المقياس G1. التنوع في مجلس اإلدارة

المقياس G1.1) نسبة مئوية: مجموع عدد 
مقاعد مجلس اإلدارة التي يشغلها أعضاء 

رجال ونساء
المقياس G1.2) نسبة مئوية: مقاعد اللجان 

التي يشغلها أعضاء رجال ونساء

المعيارGRI 405: التنوع وتكافؤ الفرص في 
العام 2016

الحوكمة

المقياس G2. استقاللية مجلس اإلدارة

المقياس G2.1) هل تحظر الشركة الرئيس 
التنفيذي من العمل رئيسًا لمجلس اإلدارة؟ 

نعم/ال
المقياس G2.2) نسبة مئوية: مجموع عدد 
مقاعد مجلس اإلدارة التي يشغلها أعضاء 

مستقلين 

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المقياس G3. الحوافز التشجيعية
 هل يتم صرف حوافز إلى المسؤولين

 التنفيذيين بصفة رسمية لتطبيق
االستدامة؟ نعم/ال

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المقياس G4. التفاوض الجماعي

 نسبة مئوية: مجموع عدد الموظفين في
 المنشأة المشمولين باتفاقية/اتفاقيات

للتفاوض الجماعي
 ًيطبق على الشركات التي تعمل في بلدان*

تطبق التفاوض الجماعي بموجب القانون

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المقياس G5. مدونة قواعد سلوك الموردين

المقياس G5.1) هل البائعون أو الموردون 
في شركتك ملزمون باتباع مدونة لقواعد 

السلوك؟ نعم/ال
المقياس G5.2) إن كانت اإلجابة نعم، ما 

هي نسبة الموردين الذين أقروا رسميًا 
بالتزامهم بالقواعد؟

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس G6. األخالق ومكافحة الفساد

المقياس G6.1) هل تنتهج شركتك 
سياسة لألخالقيات و/أو مناهضة الفساد؟ 

نعم/ال
المقياس G6.2) إن كانت اإلجابة نعم، ما 

هي نسبة العاملين في الشركة الذين أقروا 
رسميًا بالتزامهم بالسياسة.

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس G7. سرية البيانات

المقياس G7.1) هل تنتهج شركتك 
سياسة لحماية سرية البيانات؟ نعم/ال
المقياس G7.2) هل اتخذت شركتك 

خطوات للتقيد بقواعد الالئحة العامة لحماية 
البيانات (GDPR)؟ نعم/ال

المعيار GRI 103: نهج اإلدارة في العام 
*2016

المقياس G8. إعداد تقارير االستدامة

المقياس G8.1) هل تنشر شركتك تقرير 
عن االستدامة؟ نعم/ ال

المقياس G8.2) هل بيانات االستدامة 
مدرجة في الملفات التنظيمية لشركتك؟ 

نعم/ال

المقياس G9. ممارسات اإلفصاح

المقياس G9.1) هل تقدم شركتك 
بيانات عن االستدامة إلى أطر إعداد تقارير 

االستدامة؟ نعم/ال
المقياس G9.2) هل تركز شركتك 

على أهداف بعينها في أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة (SDGs)؟ نعم/ال

المقياس G9.3) هل تضع شركتك أهداف 
وترفع تقارير عن تقدمها في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة؟ نعم/ال

المقياس G10. التوكيد الخارجي
 هل يضطلع طرف ثالث بتوكيد أو التحقق

 من صحة االفصاحات التي تقدمها شركتك
عن االستدامة؟ نعم/ال

المعيارGRI 102: اإلفصاحات العامة في 
العام 2016

* المعيار GRI 103: ُيستخدم نهج اإلدارة 
في العام 2016 باالقتران مع المعايير 

المعنية بالموضوع
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دليل إعداد تقارير حوكمة الشركا ت
والمسؤولية االجتماعية والبيئية
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