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خفض االنبعاثات الغازية

زيادة المسطحات الخضراء

االهتمام بالثروة الطبيعية

الكفاءة في استهالك الطاقة

نتحمل المسؤولية في أعمالنا
نريــد بنــاء قطــاع أعمــال ال يكتفــي بالوصــول إىل األربــاح الماليــة فحســب ،بــل يســهم فــي
النهــوض بمجتمعــه ووطنــه ويقــوم بمســؤوليته االجتماعيــة ،ويســهم فــي تحقيــق اســتدامة
االقتصــاد الوطنــي ،كمــا يســهم فــي إيجــاد فــرص عمــل مناســبة ومحفــزة ألبنائنــا ،ليتمكنــوا
مــن بنــاء مســتقبلهم المهنــي .وســنعمل عــى دعــم قطــاع األعمــال القائــم بمســؤوليته تجــاه
الوطــن والشــركات التــي تســاهم فــي التصــدي للتحديــات الوطنيــة

ما هي ممارسات

االستدامة
ESG

S

ocial

التنمية المجتمعية

توفير فرص العمل الالئق

االستثمارات في مبادرات مبتكرة
لمعالجة تحديات اجتماعية

التطوع ودعم المنظمات غير الربحية
الصحة والسالمة المهنية

G

overnance

الحوكمة الرشيدة
الشفافية واإلفصاح
إدارة المخاطر

إشراك أصحاب المصلحة
مكافحة الفساد
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أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

مقدمة
اســتطاعت البشــرية التغلــب عــى الكثير مــن التحديــات واألمراض
التــي كان يعانــي منهــا الســابقون ،وتقديــم الحلــول الخالقــة للقضــاء
عــى الفقــر وتحســين المســتويات المعيشــية ،بفضــل التطــور
العلمــي الهائــل ،والنمــو االقتصــادي المطــرد .وفــي حيــن اســتطعنا
رفــع معــدالت حيــاة األفــراد ،حيــث تنخفــض بشــكل متوالــي نســب
وفيــات األطفــال والرضــع ،وتغلبنــا عــى كثيــر مــن األمــراض واألوبئــة،
إال أن اســتهالكنا المفــرط لمواردنــا البشــرية وهــدر المــاء والغــذاء
وغيرهــا مــن ثــروات األرض النابضــة ،والتغيــر المناخــي الهائــل،
يجعلنــا أمــام تحديــات غيــر مســبوقة لــم تواجههــا األجيــال الســابقة.
مــا يضــع حقــوق األجيــال القادمــة فــي خطــر حقيقــي .ومــن غيــر
الممكــن أن نضمــن مســتويات كريمــة مــن العيــش لهــذه األجيــال
فــي حــال اســتمرار نمــط اســتهالكنا.
مصطلحات عدة تستخدم
لإلشارة إىل ثالثي االستدامة:

الحوكمة الرشيدة وممارسات
المسؤولية البيئية والمجتمعية (:)ESG
المواطنة المسؤولة
Corporate Citizenship
االستدامة
Sustainability
المسؤولية االجتماعية
Social Responsibility
برامج المسؤولية االجتماعية للشركات
Corporate Social Responsibility

ولــدور المنظمــات غيــر الحكوميــة داخــل الــدول دور مهــم ،ســواء
كانــت منظمــات غيــر ربحيــة أو شــركات ،وبــات دور الالعبيــن غيــر
الحكومييــن أكثــر تأثيـ ً
ـرا مــن أي وقــت ســبق .ولذلــك فــإن التحديــات
التــي تواجههــا الــدول لــم تعــد فقــط مســؤولية الحكومــات ،وإنمــا
توســع نطــاق المســؤولية ليضــم شــركاء التنميــة مــن القطــاع
الخــاص وغيــر الربحــي .وتعاضــد هــذه الجهــود وتكاتفهــا هــو
الكفيــل بحــل المشــكالت المعقــدة التــي تواجهنــا اليــوم .لذلــك أتــت
أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  ،2030لتؤكــد عــى
الــدور التكاملــي والتشــاركي لمكونــات الدولــة الثــاث( :الحكومــات،
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والقطــاع الخــاص) ،ولتؤكــد كذلــك عىل
أن الطريــق نحــو تحقيــق هــذه األهــداف يتطلــب قيــام كل القطاعــات
بااللتفــات إىل مســؤوليتها تجــاه ثــاث مكونــات رئيســية :تحقيــق
الحوكمــة الرشــيدة داخــل المنظمــات ،وتبنــي ممارســات مســؤولة
تجــاه البيئــة ،باإلضافــة إىل االلتــزام بالمســاهمة ببنــاء وتنميــة
المجتمــع .وتعــرف هــذه المكونــات الثالثــة باالســتدامة ،ولذلــك
يشــار إىل أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة عــى أنهــا مســتدامة.

تعــد أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة مــن أبــرز التزامــات المملكــة
تجــاه االســتدامة ،فقامــت الســعودية بتبنــي األهــداف والســعي لتحقيقهــا بحلــول
عــام 2030م .واســتطاعت أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر القيــام
بتوحيــد مفهــوم االســتدامة عالميـ ًـا المرتكــز عــى الحوكمــة الرشــيدة والمســؤولية
االجتماعيــة والبيئيــة

وشــاركت المؤسســة مــع الوفــد الســعودي الرســمي فــي المنتــدى السياســي
رفيــع المســتوى 2018م حــول أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة،
وقدمــت المملكــة تقريرهــا الطوعــي األول بمشــاركة وزارة االقتصــاد والتخطيــط
ً
ممثلــة للقطــاع الخــاص ،ومؤسســة الملــك
كممثــل للحكومــة ،وشــركة ســابك
خالــد ممثلـ ًـة للمجتمــع المدنــي .وكان عنــوان المنتــدى هــذا العــام «التحــول نحــو
مجتمعــات مرنــة ومســتدامة» ،وتنــاول بالتفصيــل التقــدم المحــرز فــي األهــداف
الخاصــة باالســتدامة.
وســلط الهــدف  12.6بالتحديــد الضــوء عــى أهميــة دور القطــاع الخــاص
مــن خــال اتبــاع الشــركات ممارســات مســتدامة والحــرص عــى أن تفصــح فــي
تقاريرهــا عــن الجهــود التــي تبذلهــا لتحقيــق االســتدامة .ومــن مؤشــرات أداء هــذا
الهــدف زيــادة نســبة الشــركات التــي تقــوم بتقديــم تقاريــر اســتدامة.

12.6
تشجيع الشركات ،وال سيما
الشركات الكبيرة وعبر الوطنية،
عىل اعتماد ممارسات مستدامة،
وإدراج معلومات االستدامة في
دورة تقديم تقاريرها
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مالمح معايير االستدامة الوطنية:
برنامج التحول الوطني 2020

رؤية المملكة  2030والتأكيد عىل المواطنة المسؤولة:
يجســد محــور «الوطــن الطمــوح» فــي رؤيــة المملكــة  2030منطلقــات ودعامــة
االســتدامة فــي المملكــة ،حيــث يؤكــد هــذا المحــور عــى مبــدأ التشــاركية فــي
المســؤولية بيــن الجميــع ،ابتــداء بتحمــل األفــراد لمســؤوليتهم فــي حياتهــم،
وتحمــل الشــركات المســؤولية فــي أعمالهــا ،وتحمــل المجتمــع لمســؤوليته مــن
خــال األوقــاف ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

تمكين المسؤولية االجتماعية

مجتمع
حيوي
اقتصاد
مزدهر
وطن
طموح

تنــاول البرنامــج مبــادرات خاصــة بــكل مــن تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للشــركات
باإلضافــة إىل تعزيــز ممارســات االســتدامة لــدى الشــركات الوطنيــة.

أ .مبادرات تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية
 .1تعزيــز أهميــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ببنــاء معيــار
وطنــي وسياســات ومحفــزات تفعيــل برامــج المســؤولية
االجتماعيــة

1

تعزيز القيم االسالمية والهوية الوطنية

2

تمكين حياة عامرة وصحية

3

تنمية وتنويع اإلقتصاد

 .2زيــادة التأثيــر االجتماعي للشــركات بتحفيز الشــركات لتأســيس
مؤسســات أهليــة وإطــاق حمــات تعريفيــة بإنجــازات قطــاع
األعمــال فــي المســاهمة المجتمعيــة وقيــاس الصــورة الذهنية
لمســاهمة قطــاع األعمــال فــي المجتمــع

4

زيادة معدالت الوظيف

5

تعزيز فعالية الحكومة

ومــن المالحــظ التركيــز فــي هــذه المبــادرات عــى تشــجيع ممارســات
التنميــة المجتمعيــة لــدى القطــاع الخــاص ،بــدون التطــرق لممارســات
االســتدامة األخــرى :الحوكمــة الرشــيدة والممارســات البيئية المســؤولة.

6

تمكين المسؤولية
االجتماعية

تمكين تحقيق أثر أكبر
6.3
للقطاع غير الربحي

 .1زيــادة مســاهمة الشــركات فــي تبنــي االســتدامة بدعــم
الشــركات العائليــة وتحفيــز تبنــي المعاييــر العالميــة لالســتدامة
 .2تعزيــز وتمكيــن الشــركات عــى االســتقرار المؤسســي مــن
خــال برامــج التحفيــز كالجوائــز وربــط اإلقــراض باالســتدامة
 .3وضــع وتفعيــل إطــار لتحفيــز الشــركات الكبــرى لتطبيــق
المعاييــر الوطنيــة لالســتدامة وإلزامهــا بإصــدار تقاريــر
االســتدامة
 .4تطويــر ودعــم الشــركات العائليــة نحــو االســتدامة فــي أداء
األعمــال
 .5الجائــزة الوطنيــة لمســاهمة القطــاع الخــاص فــي التنميــة
المســتدامة
 .6تأهيــل وتحفيــز الشــركات عــى تبنــي المواصفــات الدوليــة
التابعــة للمنظمــة الدوليــة للتقييــس ()ISO

رفع مستوى تحمل
6.1
المواطن للمسؤولية

تمكين الشركات من
6.2
المساهمة

ب .مبادرات تعزيز اهتمام الشركات باستدامة
االقتصاد الوطني:

6.2.1
6.2.2

تعزيز قيام الشركات
بمسؤوليتها االجتماعية
تعزيز اهتمام الشركات
باستدامة االقتصاد الوطني

 .7إنشــاء منصــة وطنيــة لتعزيــز مســاهمة الشــركات فــي التنميــة
المستدامة
 .8تحفيــز صنــدوق التنميــة الوطنــي والصناديــق األخــرى إلدراج
معاييــر االســتدامة ضمــن معاييــر اإلقــراض للشــركات الوطنيــة
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برنامج صندوق االستثمارات العامة 2020
وفــي الوقــت الــذي تطــرق برنامــج التحــول الوطنــي  2.0إىل تحفيــز
صناديــق التمويــل الوطنيــة إلدراج معاييــر االســتدامة ضمــن معاييــر
اإلقــراض ،فــإن صنــدوق االســتثمارات العامــة قــد أكــد عــى تحفيــز
الشــركات التــي سيســتثمر فيهــا عــى تبنــي معاييــر االســتدامة.
قام صندوق االستثمارات العامة،
كأحد الصناديق السيادية البارزة
ً
عالميا ،بالمساهمة في تأسيس
مجموعة عمل الكوكب الواحد
للصناديق السيادية ،والتي
تضم مجموعة من الصناديق
السيادية حول العالم ،وتبنت إطار
عمل يتضمن معايير مستدامة
الستثمارات هذه الصناديق.

وفيمــا يتعلــق بالتزامــات البرنامــج التنفيــذي لصنــدوق االســتثمارات
العامــة ،فقــد التــزم الصنــدوق برفــع مســتوى الحوكمــة فــي الشــركات
التــي يســاهم فيهــا الصنــدوق ،ورفــع مســتويات الشــفافية واإلفصاح،
باإلضافــة إىل مســاندة الشــركات فــي تعزيــز معاييــر المســؤولية
االجتماعيــة .ومــن مبــادرات الصنــدوق تأســيس الشــركة الســعودية
إلعــادة التدويــر وإنشــاء الشــركة الوطنيــة لخدمــات كفــاء الطاقــة.
ومــن المتوقــع لهــذه المبــادرات الحفــاظ عــى المقــدرات الطبيعيــة
للمملكــة والمحافظــة عــى البيئــة ،كمــا ينــوي الصنــدوق دعــم نشــر
مفهــوم إعــادة التدويــر واالســتدامة ،والترويــج لهمــا.

المواد االسترشادية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية
الواردة في الئحة حوكمة الشركات:
المادة السابعة والثمانون :المسؤولية االجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية – بناءً عىل اقتراح من مجلس
اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف
التي يصبو المجتمع إىل تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

المادة الثامنة والثمانون :مبادرات العمل االجتماعي

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح
مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي ،ويشمل ذلك ما
يلي:
 .1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من
مبادرات في العمل االجتماعي ،ومقارنة ذلك بالشركات
األخرى ذات النشاط المشابه.

 .2اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها
الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

 .3اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في
التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
 .4وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية
االجتماعية للشركة.

تطوير دليل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اإلرشادي للمسؤولية االجتماعية :
تعــد الهيئــة المرجــع الرئيســي إلصــدار المواصفــات القياســية وتوطيــن المقاييــس والمعاييــر الوطنيــة.
وفيمــا يتعلــق بجهودهــا فــي موضــوع االســتدامة ،فقــد قامــت الهيئــة العــام الماضــي بترجمــة وتبنــي
مواصفــة اآليــزو رقــم  26000للمســؤولية االجتماعيــة ،لتكــون أداة استرشــادية للشــركات.
وتركــز هــذه المواصفــة عــى مبــادئ أساســية لتحقيــق االســتدامة ،مثــل :الحوكمــة المؤسســية ،وحقــوق
اإلنســان ،والعمــل الالئــق ،وحمايــة المســتهلك ،وإشــراك المجتمــع وتنميتــه .وتعتبــر أحــد المعاييــر االختياريــة
المحليــة القليلــة لالســتدامة.

معايير جائزة الملك خالد لالستدامة:
 .1بناء قوة عمل تنافسية سعودية

زيادة نسب السعودة ،وتوظيف القوى العاملة النسائية،
وجاذبية بيئة العمل وتحفيزها ،ووضع أطر إلدارة أداء
العاملين ،ومعايير الصحة والسالمة المهنية.

 .2ابتكار حلول للتنمية المستدامة

االنتقال من المساهمة الخيرية والتبرعات إىل االستثمار
االستراتيجي في المجتمع ،وتشجيع التطوع وبناء الشراكات
المجتمعية.

الئحة حوكمة الشركات:
تعــد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق
الماليــة بنــاء عــى نظــام الشــركات ،مــن أهــم اللوائــح المنظمــة لمعاييــر
النزاهــة والشــفافية واإلفصــاح وتضــارب المصالــح وتنظيــم العالقــة
مــع أصحــاب المصلحــة ،وغيرهــا مــن معاييــر الحوكمــة .وأشــارت
الالئحــة بشــكل استرشــادي إلنشــاء لجنــة إلدارة المخاطــر فــي الشــركة،
ومــن المتعــارف عليــه األهميــة القصــوى إلدارة المخاطــر كمعيــار
للحوكمــة الرشــيدة .وفيمــا يتعلــق بممارســات االســتدامة البيئيــة
والمجتمعيــة ،فنجــد بــأن الئحــة حوكمــة الشــركات لــم تقــف عــى
الممارســات البيئيــة ،واكتفــت باإلشــارة بشــكل استرشــادي وغيــر ملــزم
لبعــض ممارســات التنميــة المجتمعيــة ،أو مــا أشــارت لــه بالمســؤولية
االجتماعيــة.
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 .3دعم وتمكين الموردين المحليين

الترويج لدعم الموردين المحليين وبناء قدراتهم ،باإلضافة
إىل المشتريات المسؤولة.

 .4االلتزام بالحوكمة الجيدة والجودة العالية
تشجيع الشفافية وأخالقيات العمل في اإلدارة

 .5اإلدارة البيئية المسؤولة

التركيز عىل كفاءة الموارد وإعادة التدوير وكفاءة التشغيل.

وتمنح الجائزة جميع المنشآت المشاركة بطاقة أداء
تستطيع من خاللها تقييم أدائها مقارنة بالشركات
العاملة في نفس المجال بهدف التطوير المستمر.

تؤمــن مؤسســة الملــك خالــد بمبــدأ الشــراكة مــن أجــل التنميــة ،وأن لــكل
قطــاع فــي الدولــة دور تنمــوي مهــم يجــب أن يقــوم بــه بالتكامل والتشــاركية
مــع القطاعــات األخــرى .ولذلــك حرصــت المؤسســة منــذ بداياتهــا عــى
ً
وأيضــا فــي تحســين
إشــراك القطــاع الخــاص فــي الحــوارات الوطنيــة،
ممارســاته المســؤولة والمســتدامة اتجــاه البيئــة والمجتمــع ،إليمانهــا بــأن
لتحســين ممارســات االســتدامة بالــغ األثــر عــى المجتمــع والبيئــة ،باإلضافــة
إىل تحســين مســتوى الربــح وزيــادة التنافســية لهــذه الشــركات عــى الصعيد
المحلــي والعالمــي .ومــن هنــا أتــت فكــرة جائــزة الملــك خالــد لالســتدامة
والموجهــة لشــركات القطــاع الخــاص ،وهــي الجائــزة الوحيــدة مــن نوعهــا
فــي المملكــة التــي تمنــح للشــركات المحليــة التــي اســتطاعت أن تكــون
رائــدة فــي مجــال االســتدامة.
وتشــتمل منهجيــة جائــزة التنافســية المســؤولة عــى اســتبيان يتكــون
مــن  64سـ ً
ـؤال رئيسـ ً
ـيا ،يتــم تصنيفهــا إىل خمســة مجــاالت أساســية مبنيــة
عــى الحوكمــة ،والبيئــة ،والمجتمــع .وتراعــي الجائــزة فــي معاييرهــا االلتــزام
بأهــداف التنميــة الوطنيــة والعالميــة ،كرؤيــة المملكــة  2030وأهــداف
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

ورشة عمل الممارسات الريادية المستدامة:

رأت المؤسســة مــن خــال تجربتهــا فــي جائــزة الملــك خالــد حاجــة
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة لخطــة طريــق تســاعدهم
فــي تبنــي معاييــر االســتدامة .فقامــت بتطويــر محتــوى تدريبــي يقــدم لهــذه
المنشــآت ،أمـ ً
ـا فــي زرع هــذه الممارســات في الشــركات منذ نشــأتها لضمان
اســتمراريتها عنــد كبرهــا وتوســعها .وقــد قامــت المؤسســة بتقديم الورشــة
فــي عــدة مناطــق فــي المملكــة مثــل مكــة المكرمــة وعســير والريــاض
والمنطقــة الشــرقية بمشــاركة عــدد مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
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أبرز المعايير الدولية لممارسات االستدامة
الشركات الوطنية التي تفصح عن ممارسات االستدامة:

المبادرة العالمية إلعداد التقارير ()GRI
ً
تحقيقــا لهــدف التنميــة المســتدامة رقــم ( )12.6المعنــي بتشــجيع الشــركات عــى
اعتمــاد ممارســات وإفصاحــات االســتدامة ،تلعــب المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر
ً
ً
ً
دوليــا لشــكل
مهمــا فــي تقديــم أدلــة العمــل االسترشــادية والمعتمــدة
دورا
()GRI
ومضمــون ومحتــوى تقاريــر االســتدامة الســليمة وممارســات اإلفصــاح الشــفافة
والموحــدة .وتعتبــر المبــادرة المرجعيــة األكثــر تبنيـ ًـا بيــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال
إفصاحــات االســتدامة.

تمكنــت المؤسســة مــن الوصــول إىل  13شــركة ســعودية فقــط تقــوم
باإلفصــاح عــن ممارســاتها فــي مجــال االســتدامة عــن طريــق تقاريــر
اســتدامة منفصلــة ،أو مــن خــال تضميــن تقاريرهــا الســنوية فصــو ً
ال
خاصــة بممارســاتها فــي مجــال االســتدامة.

ً
ً
عونــا
عالميــا فــي نهايــة التســعينات الميالديــة لتكــون
ورغــم إطــاق المبــادرة
للشــركات والحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي إبــراز آثارهــا عــى البيئــة
وتكافــؤ الفــرص والفســاد وغيرهــا مــن مجــاالت االســتدامة ،إال أن معاييرهــا حصلــت
عــى تحديــث جــذري وتبســيط فــي اإلجــراءات ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام 2018م،
ممــا ســهل عــى قطــاع األعمــال تبنيهــا واســتخدامها لإلفصــاح عــن مجــاالت األهميــة
ّ
ـتقبال .ويقــوم عــدد محــدود جـ ً
ً
ـدا
ويمكــن مــن تحديثهــا مسـ
النســبية ()material topics
مــن الشــركات الســعودية بتبنــي متطلبــات المبــادرة فــي تقاريرهــا.

12.6
تشجيع الشركات ،وال سيما
الشركات الكبيرة وعبر الوطنية،
عىل اعتماد ممارسات مستدامة،
وإدراج معلومات االستدامة في
دورة تقديم تقاريرها
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تجارب دولية في تحفيز ممارسات االستدامة
ميثاق األمم المتحدة العالمي ()UN Global Compact
يقــدم الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة عشــرة ممارســات للمنشــآت تشــكل المبــادئ
والقيــم األصيلــة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان ،معاييــر العمــل ،البيئــة ،ومكافحة الفســاد.
وتقــوم المنشــآت حــول العالــم بالتوقيــع عــى الميثــاق وااللتــزام بمبادئــه اختياريـ ًـا ،وقــد
انضمــت رسـ ً
ـميا مؤسســة الملــك خالــد للميثــاق والتزمــت بــه منــذ عــام 2014م ،باإلضافــة
إىل تقديــم تقاريــر دوريــة عــن منجزاتهــا فــي تطبيــق المبــادئ العشــرة ،وهــي:
ً
دوليا.
 .1عىل الشركات أن تدعم وتحترم حقوق اإلنسان المتفق عليها

توجيه االتحاد األوروبي لتحفيز اإلفصاحات غير المالية
أصــدر برلمــان ومجلــس اإلتحــاد األوروبــي فــي عــام  2014توجيهـ ًـا للــدول األعضــاء حــول اإلفصاحــات غيــر الماليــة
ومعلومــات التنــوع للشــركات الكبــرى  ،والــذي طالــب بتحفيــز الشــركات األوروبيــة لتبنــي المزيــد مــن ممارســات
الشــفافية فــي اإلفصــاح والمســؤولية فــي الجوانــب االجتماعيــة والبيئيــة .وبنهايــة عــام  ،2017أقــرت جميــع الــدول
األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي قوانيــن وتشــريعات وطنيــة لتحقيــق التوجيــه داخــل دولهــا .وقــد أتــاح التوجيــه
للشــركات اختيــار المعاييــر الدوليــة األنســب لهــا لتنفيــذ اإلفصاحــات مثــل ميثــاق األمــم المتحــدة العالمــي (UN
 )Global Compactأو المعيــار الدولــي للمســؤولية االجتماعيــة ( ،)ISO 26000عــى أن تراعــي اإلفصاحــات
المواضيــع ذات األهميــة النســبية للشــركات وتعكــس مخاطــر أعمالهــا عــى المجتمــع والبيئــة المحيطــة.

 .2عىل الشركات أن تتأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات لحقوق اإلنسان.
 .3يجــب أن تحتــرم الشــركات حقــوق تكويــن اللجــان العماليــة واالعتــراف بحــق المفاوضــة
الجماعيــة للعامليــن.
 .4القضاء عىل جميع أشكال العمل القسري واإللزامي.
 .5إلغاء جميع أشكال عمل األطفال والقاصرين.
 .6القضاء عىل التمييز في الوظائف والمهن.
 .7عىل الشركات اتخاذ منهج وقائي وحذر تجاه مخاطر البيئة المحيطة.
 .8دعم وتفعيل المبادرات لضمان المسؤولية تجاه البيئة.
 .9التشجيع عىل تطوير ونشر تكنولوجيا صديقة للبيئة.
 .10عىل الشركات مكافحة جميع أشكال الفساد ،بما في ذلك االبتزاز والرشوة.

مؤشرات داو جونز لالستدامة ()DJSI
أطلقــت مؤشــرات داو جونــز لالســتدامة منــذ عــام  1999كمجموعــة مــن مؤشــرات
أســواق المــال األمريكيــة التــي تقيّ ــم أداء آالف الشــركات المدرجــة فــي مؤشــرات
االســتدامة .وتــم بنــاء المؤشــر مــن خــال تحليــل األثــر البيئــي واالجتماعــي للشــركات،
مثــل ممارســات الحوكمــة ،إدارة المخاطــر ،مواجهــة التغيــر المناخــي ،الممارســات العادلــة
فــي سالســل التوريــد وأنظمــة التوظيــف .ويقــدم المؤشــر بيانــات تفصيليــة لفتــرات
زمنيــة طويلــة توضــح اتجاهــات الشــركات المدرجــة فــي تبنــي معاييــر االســتدامة .ويخــدم
المؤشــر المســتثمرين المهتميــن فــي تبنــي معاييــر االســتدامة عنــد اختيارهــم للشــركات
التــي يرغبــون فــي االســتثمار فيهــا ،ويســمى هــذا النوع مــن األمــوال االســتثمارية المهتمة
بممارســات االســتدامة بـــ(رأس المــال المســؤول).

متطلبات اإلفصاح في نظام الشركات البريطانية
تضمــن تحديــث نظــام الشــركات البريطانــي لعــام  2013متطلبــات إلزاميــة للشــركات المدرجــة باإلفصــاح فــي
النصــف األول مــن تقاريــر مجالــس اإلدارة الســنوية عــن بيانــات إضافيــة مثــل كميــة االنبعاثــات الغازيــة الناتجــة عــن
أنشــطة الشــركة ،قضايــا حقــوق اإلنســان والمجتمــع ،وبيانــات عــن التنــوع فــي قــوة العمــل مثــل تفصيــل نســبة
اإلنــاث والذكــور بيــن الموظفيــن وبيــن الوظائــف القياديــة.

إلزامية إنفاق  2%للمسؤولية االجتماعية في الهند
فــي عــام 2013م ،قامــت حكومــة الهنــد بتعديــل نظــام الشــركات الهنديــة ليشــمل مــادة إلزاميــة جديــدة تفــرض
إنفــاق كل شــركة خاضعــة لعــى إنفــاق  2%عــى األقــل مــن متوســط صافــي أرباحهــا آلخــر ثــاث ســنوات ماليــة عــى
برامــج المســؤولية االجتماعيــة فــي الهنــد .ومكنــت وزارة التجــارة الهنديــة مجالــس اإلدارة فــي الشــركات مــن وضــع
اســتراتيجيات المســؤولية االجتماعيــة الخاصــة بشــركاتهم واعتمــاد مشــاريعها الســنوية بمــا يتفــق مــع أهــداف
النظــام .كمــا ألــزم النظــام الشــركات بتشــكيل لجــان للمســؤولية االجتماعيــة عــى مســتوى مجالــس اإلدارات تشــكل
مــن  3أعضــاء عــى األقــل عــى أن يكــون أحدهــم عضـ ً
ـوا مسـ ً
ـتقال

متطلبات اإلدراج في البورصة الماليزية
فــي عــام 2015م ،قامــت البورصــة الماليزيــة بإجــراء تعديــات عــى متطلبــات اإلدراج لتشــمل إلزاميــة تضميــن
التقاريــر الســنوية للشــركات بيــان عــن إدارتهــا للمخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ذات األهميــة النســبية.
كمــا قدمــت البورصــة أدلــة إرشــادية إلعانــة الشــركات عــى تقديــم إفصاحــات االســتدامة المطلوبــة .كمــا قامــت
البورصــة بتقديــم دورات وحمــات توعويــة للشــركات والمســتثمرين حــول برامــج االســتدامة والحوكمــة وأهميــة
تضمينهــا فــي اســتراتيجيات الشــركات وأنشــطتها الرئيســية.
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ورقة نقاش
مؤسسة الملك خالد

أسئلة النقاش

يظهر من ورقة النقاش أن مبادئ االستدامة ولغتها حاضرة في
األهداف العالمية والممارسات الدولية ،ومالمحها انعكست في
رؤية المملكة  2030وبرامجها التنفيذية .لكن تبقى السياسات
الوطنية بعيدة عن التحفيز الحقيقي لتبني ممارسات االستدامة
وتقدم مواد إرشادية مجتزئة بين الئحة حوكمة الشركات والدليل
اإلرشادي للمسؤولية االجتماعية .ونطمح في أن تناقش هذه
الجلسة المحفزات األنسب للسياق المحلي السعودي للترويج
لممارسات االستدامة وإفصاحاتها بين منشآت القطاع الخاص.

• مــن محفــزات االســتدامة ممارســة اإلفصــاح عــن البيانــات غيــر الماليــة المتعلقــة بأثــر الشــركات
(الســلبي أو اإليجابــي) عــى البيئــة والمجتمــع مــن حولهــا ،كيــف نحفــز الشــركات لتقديــم هــذا النــوع
مــن اإلفصاحــات؟

• هــل مــن األنســب فــرض ممارســة اإلفصاحــات غيــر الماليــة بشــكل إلزامــي أو طوعــي للشــركات؟
وهــل مــن المناســب وضــع إطــار زمنــي تدريجــي إللزاميــة اإلفصاحــات؟

المصادر
وثيقة رؤية المملكة 2030
vision2030.gov.sa/download/file/fid/422

وثيقة برنامج التحول الوطني 2.0
vision2030.gov.sa/download/file/fid/1510

• كيــف نتأكــد مــن صــدق وموثوقيــة البيانــات الــواردة فــي تقاريــر االســتدامة حــول اإلفصاحــات غيــر

وثيقة البرنامج التنفيذي لصندوق االستثمارات العامة
vision2030.gov.sa/download/file/fid/1365

• هــل هنــاك ممارســة حقيقيــة عــى األرض لجميــع ممارســات االســتدامة (الحوكمــة والبيئــة

بموجــب القــرار رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ (1438 /5/16هـــ) بنــاء عــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي
رقــم م 3/وتاريــخ 1437 /1/28هـــ

• حتــى تكــون ممارســات االســتدامة جـ ً
ـزءا أصيـ ً
ـا مــن أعمــال الشــركة فإنهــا تحتــاج إىل اســتقاللية

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة« ،دليل إرشادي حول المسؤولية المجتمعية»
www.saso.gov.sa/ar/about/PublicConsultation/Documents/Guidance_on_social_responsibility.pdf

الماليــة مــن الشــركات الوطنيــة؟

والمجتمــع) ،أم أن هنــاك غلبــة لممارســة عــى األخــرى؟

ودعــم مــن قيادتهــا التنفيذيــة ،مــا هــي الممارســات األفضــل لتوطيــن االســتدامة داخــل الشــركات؟

ابتــداء إلطــاق ونشــر ممارســات االســتدامة فــي
• ماهــي الشــركات التــي يمكــن اســتهدافها
ً
القطــاع الخــاص؟ هــل هــي الشــركات المملوكــة للدولــة؟ أو الشــركات المدرجــة؟ أو الشــركات
ً
حــدا معينــا؟
التــي يتجــاوز رأس مالهــا أو عــدد موظفيهــا

• كيــف يمكننــا أن نــزرع ممارســات االســتدامة فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مبكـ ً
ـرا لضمــان
اســتمراريتها عنــد كبرهــا وتوســعها؟

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CGRegulations_ar.pdf

توجيه االتحاد األوروبي حول اإلفصاحات غير المالية ومعلومات التنوع للشركات الكبرى
(.)EU/95/Directive 2014
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN

نظام الشركات البريطانية (ضوابط التقرير االستراتيجي وتقرير مجلس اإلدارة) 2013
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/206241/
bis-13889--companies-act-2006-draft-strategic-and-directors-report-regulations-2013.pdf

وثيقة معلومات البورصة الماليزية
www.sseinitiative.org/fact-sheet/bursa/

