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إن التغيــرات الهائلــة التــى تشــهدها أســواق املــال العامليــة فــى ســبيل بنــاء أســواق أكثــر اســتدامة مبــا يســاعد فــى
حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة لــأمم املتحــدة ،دفعــت العديــد مــن البورصــات نحــو التأكيــد علــى دمــج مفهــوم
االســتدامة فــى أعمــال الشــركات املقيــدة بهــدف تعزيــز دور هــذه الشــركات فــى حتقيــق التنميــة املســتدامة.
وقــد لعبــت البورصــة املصريــة دورا ً هامــا ً فــى بنــاء أطــر االســتدامة بأســواق األوراق املاليــة علــى املســتوى العاملــى
واإلقليمــى ،وســاهمت فــى تأســيس مبــادرة األمم املتحــدة للبورصــات املســتدامة عــام  2012مبشــاركة أربــع بورصــات
كبــرى ،وفــى عــام  2014شــاركت فــى تأســيس مجموعــة عمــل االســتدامة باالحتــاد العاملــى للبورصــات ،وتشــارك حاليـا ً
فــى قيادتهــا ورســم أهدافهــا وسياســات العمــل بهــا خاصــة بعــد انتخــاب أحــد ممثليهــا نائب ـا ً لرئيــس اللجنــة فــى
مايــو املاضــى وملــدة عامــن.
وقــد ســاهمت البورصــة املصريــة فــى رعايــة وإقامــة عــدد مــن مبــادرات االســتدامة ،فأقامــت املؤمتــر األول لالســتدامة
ومتيزهــم علــى الصعيديــن احمللــى والدولــى ،كمــا تشــارك بانتظــام
فــى عــام  2015والــذى ع ـزّز رســالته تنـ ّ
ـوع احلضــور ّ
فــى االحتفــال باليــوم العاملــى للمــرأة كأول بورصــة تلتــزم بتلــك املبــادرة .وعلــى صعيــد حمايــة البيئــة وقّعــت البورصــة
علــى تعهــدات باريــس ومراكــش للعمــل مــن أجــل املنــاخ ،كمــا تشــارك بانتظــام وفاعليــة فــى أعمــال احلــوار العاملــى
إلســتدامة أســواق األوراق املاليــة والتــى تقيمــه مبــادرة األمم املتحــدة للبورصــات املســتدامة بصفــة دوريــة.
وإلتزامـا ً مــن البورصــة املصريــة برفــع الوعــى بأهميــة االســتدامة فــى ســوق املــال املصريــة ،كأحــد أهــم الفاعلــن علــى
املســتوى اإلقليمــى والعاملــى فــى أجنــدة اســتدامة أســواق املــال ،يأتــى إصــدار "الدليــل االسترشــادى إلفصــاح الشــركات
املقيــدة عــن أداء االســتدامة" والــذى يهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية فــي ســوق رأس املــال ،والتأكــد مــن أن الشــركات
املقيــدة بالبورصــة قــادرة علــى وضــع مفهــوم واضــح لالســتدامة ،وإصــدار التقاريــر واملعلومــات اخلاصــة بهــا ،حتــى
يتس ـنّى لهــا اإلفصــاح عــن سياســاتها وأدائهــا وأعمالهــا ذات الصلــة.
والدليــل ال يحمــل صفــة اإللــزام ،وال يغنــى عــن متطلبــات اإلفصــاح التــى تفرضهــا قواعــد القيــد بالبورصــة ،ولكنــه
املقيــدة ،إذ تتجــه أمــوال العديــد مــن صناديــق االســتثمار حــول العالــم نحــو االســتثمار
يصــب فــى مصلحــة الشــركات ّ
فــى أوراق ماليــة تســاهم شــركاتها فــى حتقيــق التنميــة املســتدامة ،كمــا إن قواعــد احلوكمــة حينمــا وضعــت أول مــرة
كانــت جميعهــا علــى ســبيل االسترشــاد ثــم مــا لبثــت أن أدمجــت فــى كثيــر مــن قواعــد القيــد بالبورصــات.
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الدليل اال�سرت�شادي لإف�صاح ال�رشكات املقيدة عن �أداء اال�ستدامة ٢٠١٦

مــقـــدمــــة
باعتبارهــا واحــدة مــن البورصــات الرائــدة فــي التنميــة املســتدامة ،تهــدف البورصــة املصريــة ( )EGXإلــى تعزيــز
الشــفافية فــي ســوق رأس املــال املصــري ،والتأكــد مــن أن الشــركات املقيــدة بالبورصــة قــادرة علــى وضــع مفهــوم
واضــح لالســتدامة حتــى يتســنى لهــا اإلفصــاح عــن سياســاتها وأدائهــا وأعمالهــا ذات الصلــة.
تســهم التوصيــات الــواردة بهــذا الدليــل االسترشــادي فــي التعــرف علــى أســس االســتدامة املتعلقــة بحمايــة البيئــة
واملســئولية االجتماعيــة واحلوكمــة فــي أعمالهــا ،وتفعيــل هــذه األســس ســعيا ً لتواصــل فعــال بــن تلــك الشــركات،
وبينهــا وبــن أطــراف الســوق .كمــا يقــدم الدليــل االسترشــادي توصيــات لدعــم التنميــة املســتدامة دون إلــزام علــى
الشــركات املقيــدة ،كمــا أنــه ال يلــزم الشــركات الراغبــة فــي االلتــزام بــه باتخــاذ تدابيــر جديــدة فــي تقاريرهــا اإلفصاحية
التــي تُطبــق علــى الشــركات املقيــدة فــي البورصــة املصريــة.
يقــدم الدليــل املنطــق االســتثماري وراء دعــم التنميــة املســتدامة ،كمــا يقــدم إرشــادات عمليــة إلصــدار تقاريــر تنميــة
وموجهــة إلــى املســتثمر ســعيا نحــو نشــر ثقافــة ممارســة اإلفصــاح عــن املعلومــات اخلاصــة
مســتدامة شــاملة ُ
باملســئولية االجتماعيــة للشــركات ،والتــي يرتقــب أن تقدمهــا الشــركات املقيــدة فــي تقاريرهــا بشــكل طوعــي.

الهدف من ا�صدار الدليل اال�سرت�شادي
علــى الرغــم مــن توافــر التقاريــر اإلفصاحيــة التــي مت إصدارهــا عــن حمايــة البيئــة واملســؤلية االجتماعيــة واحلوكمــة
واملعروفــة بـــ  ،ESGإال أنــه لــم يتــم بعــد وضــع معاييــر موحــدة لتلــك التقاريــر وتعــد حمايــة البيئــة واملســؤلية
االجتماعيــة واحلوكمــة  ESGإحــدى أهــداف التنميــة املســتدامة  SDGsالتــي تتضمــن  17هدفـا ً رئيسـاً ،وينــدرج حتتهــا
 169هدف ـا ً فرعي ـاً.
توضــح فيهــا أداءهــا وممارســاتها
يســهم الدليــل فــي إرشــاد الشــركات املقيــدة إلــى تقــدمي تقاريــر اســتدامة دوريــة ّ
املتعلقــة بحمايــة البيئــة واملســئولية االجتماعيــة واحلوكمــة  ،ESGإذ أن تقاريــر االســتدامة تعــد مــن أهــم العناصــر
املؤثــرة علــى القــرارات االســتثمارية التــي يتخذهــا املســتثمرون مــن املؤسســات واألفــراد ،كمــا تعتمــد البورصــة املصريــة
فــي مراجعتهــا الدوريــة ملؤشــر املســؤولية االجتماعيــة  S&P/EGX ESG Indexعلــى اإلفصاحــات الــواردة بتلــك التقاريــر
الدوريــة التــي تصدرهــا الشــركات املقيــدة.
ويســاعد الدليــل االسترشــادي الشــركات املقيــدة علــى أن تقتصــر تقاريرهــا املتصلــة بحمايــة البيئــة واملســئولية
االجتماعيــة واحلوكمــة علــى األحــداث اجلوهريــة ،واالســتغناء عــن ســرد معلومــات غيــر مجديــة ،فاملســتثمرون أو محللــو
أســواق املــال قــد ال يرغبــوا فــي االطــاع علــى معلومــات تفصيليــة ال حتقــق األهــداف التنمويــة.
طبقـا ً للنهــج العاملــي الــذي يتبعــه الدليــل االسترشــادي ،ينبغــي علــى الشــركات املقيــدة نشــر إفصاحــات متخصصــة
تبعـا ً للصناعــة أو القطــاع أو النشــاط التابــع لــه الشــركة ،وكذلــك الدراســات التحليلــة اخلاصــة باملعلومــات اجلوهريــة
التــى تخــص أصحــاب املصالــح املعنيــن.
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�إر�شادات يف كيفية ا�ستخدام الدليل اال�سرت�شادي
متاشــيا ً مــع األطــر املعتمــدة إلعــداد تقاريــر االســتدامة دوليـاً ،وطبقـا ً للنمــوذج االسترشــادي إلعــداد تقاريــر االســتدامة
الــذي أصدرتــه مبــادرة األمم املتحــدة للبورصــات املســتدامة ( ،)SSEمت إعــداد الدليــل االسترشــادي لإلفصــاح للشــركات
املقيــدة عــن أداء االســتدامة ليقــدم إرشــادات لتلــك الشــركات إلعــداد تقاريــر اســتدامة تتماشــى مــع معاييــر ومتطلبات
التنميــة املســتدامة عامليـا ً كاملبــادرة العامليــة إلعــداد التقاريــر ( )GRIوامليثــاق العاملــي لــأمم املتحــدة (.)UNGC
ينقســم الدليــل االسترشــادي إلــى ثالثــة أقســام؛ يتضمــن القســم األول املنطــق االســتثماري للتنميــة املســتدامة،
كمــا يقــدم توضيحـا ً عــن مفهــوم احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي  ،ESGوتوضيحـا ً ألهميــة احلوكمــة واألداء البيئــي
واجملتمعــي بالنســبة للبورصــة املصريــة ،وللشــركات املقيــدة ،وكذلــك ســوق املــال .ويحــدد القســم الثانــي مســئولية
تقــدمي تقاريــر االســتدامة وكذلــك مهمــة اإلشــراف علــى أعمــال التنميــة املســتدامة ،أي يتــم حتديــد الكفــاءات التــي
بإمكانهــا حتقيــق الشــفافية واملوضوعيــة فــي تقاريــر االســتدامة بداخــل كل شــركة .كمــا يحــدد القســم الثانــي الــدور
اإلشــرافي الــذي يقــوم بــه مجلــس إدارة الشــركة فــي إدراج التنميــة املســتدامة فــي اســتراتيجياتها وطبق ـا ً للقيــم
العامــة املتفــق عليهــا ،والتــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى ترســيخ األنشــطة املســتدامة فــي األداء اليومــي لــكل
شــركة.
فعالــة
أمــا القســم الثالــث للدليــل االسترشــادي ،فيقــوم باســتعراض اخلطــوات املتبعــة فــي إعــداد تقاريــر اســتدامة ّ
طبق ـا ً ملبــادرة األمم املتحــدة للبورصــات املســتدامة ( )SSEواألطــر املعتمــدة إلعــداد تقاريــر االســتدامة دولي ـاً .وتتضمــن
اخلطــوات املتبعــة النقــاط التاليــة-:
1.1دمج االستدامة في اعمال الشركة املقيدة
 2.2إشراك مجلس إداراة الشركة
 3.3إشراك أصحاب املصالح.
4.4حتديد موضوعات اإلفصاح عن االستدامة.
 5.5حتديد موضوعات اإلفصاح عن االستدامة طبقا ً لـ القطاع /الصناعة
 6.6حتديد األحداث اجلوهرية.
 7.7مؤشرات قياس األداء
ويختتــم الدليــل االسترشــادي بتقــدمي ثالثــة مالحــق :امللحــق األول يقــدم أهــداف التنميــة املســتدامة ،وامللحــق
الثانــي يتضمــن مؤشــرات األداء املعروفــة بـــ  KPIsوالتــي ســوف تســاعد الشــركات املدرجــة علــى قيــاس األداء طبق ـا ً
للمعاييــر املعمــول بهــا فــي أســواق املــال ،وامللحــق الثالــث يســتعرض املبــادرات التــى ميكــن للشــركات االســتعانة
بهــا فــى إعــداد تقاريــر االســتدامة مثــل االتفــاق العاملــى لــأمم املتحــدة  UN Global Compactومبــادرة األمم املتحــدة
ملبــادئ االســتثمار املســئول  UN PRIومعاييــر املســئولية االجتماعيــة  ISO 26000ومبــادرة إعــداد التقاريــر العامليــة
( Global Reporting Initiative (GRIومعاييــر اإلفصــاح عــن أحــوال املنــاخ  Climate Disclosureوغيرهــا مــن مبــادرات.
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الق�سم الأول� :أهمية الإف�صاح عن �أداء اال�ستدامة

مــقـــدمــــة
ألقــت أحــداث األزمــة املاليــة العامليــة فــي  2008بظاللهــا علــى أصحــاب األعمــال واملتعاملــن فــي ســوق املــال ،إذ أصبــح
هنــاك حاجــة ملحــة إلعــادة التفكيــر فــي آليــات تســعير األصــول املاليــة ومنــاذج األعمــال .فقــد كشــفت األزمــة املاليــة
عــن ضعــف أســواق املــال العامليــة وتعــرّض االقتصــاد القومــي لصدمــات كان لهــا األثــر الســلبي علــى النمــو االقتصــادي
والتــي بدورهــا أظهــرت أهميــة قيــام الشــركات املقيــدة واملؤسســات املاليــة بدمــج املعاييــر البيئيــة واجملتمعيــة ومعاييــر
احلوكمــة فــي خطــط أعمالهــا ودراســات التحليــل املالــي.
وتــزداد أهميــة إدمــاج مبــادئ احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي فــي سياســات الشــركات وأنشــطتها اليوميــة مــن أجــل
حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة علــى املــدى البعيــد .إن التقاريــر اإلفصاحيــة التــي تقدمهــا الشــركات مــن شــأنها
أن متنــح املســتثمرين كيفيــة االدارة بــن اخملاطــر والفــرص املتاحــة لتحقــق مبــدأ الشــفافية فــي أســواق املــال.
املقيــدة إلرشــادهم إلــى اخلطــوات املتبعــة فــي
وتقــدم البورصــة املصريــة هــذا الدليــل االسترشــادي إلــى الشــركات
ّ
إعــداد تقاريــر اإلفصــاح عــن أداء االســتدامة.
يعــد حتديــد األحــداث اجلوهريــة أحــد أهــم العناصــر الهامــة فــي إعــداد تقاريــر االســتدامة .وميكــن تعريــف األحــداث
الفعــال فــي إجــراءات احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي ،أو تلــك التــي لهــا
اجلوهريــة «باملمارســات العمليــة ذات التأثيــر
ّ
تأثيــر جوهــري علــى تقييمــات وقــرارات أصحــاب املصالــح».

أوال ً :ماهية معايير احلوكمة واألداء البيئي واجملتمعى
تؤثــر آليــة إدارة الشــركة إلجــراءات احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي والتــي تعــد عناصــر «غيــر ماليــة» أو
«ماليــة إضافيــة» ،علــى منــو إيراداتهــا ،وفــرص التواجــد باألســواق ،واملكاســب احملققــة عبــر الوفــورات فــي
التكاليــف ،والكفــاءة اإلنتاجيــة ،وإمكانيــة احلصــول علــى رأس املــال ،وإدارة اخملاطــر ،والترخيــص بالعمــل،
واملــوارد البشــرية ،وكذلــك ســمعة الشــركة وقيمــة عالمتهــا التجاريــة.
وقــد تختلــف األحــداث التــي تؤئــر علــى الشــركة بحســب نشــاطها أو الصناعــة التــي تنتمــي لهــا ،أو
بحســب موقــع الشــركة اجلغرافــى ،كمــا ميثــل عامــل الوقــت أحــد تلــك العوامــل .ولذلــك تبنّــت املبــادرات
العامليــة واملؤسســات الدوليــة إصــدار مبــادئ توجيهيــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة كمبــادرة إعــداد التقارير
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العامليــة ( Global Reporting Initiative (GRIوالتــي قامــت باصــدار الدليــل االسترشــادي إلعــداد تقاريــر
االســتدامة ( 1G4تضــم  140مؤشــراً) ،باإلضافــة الــى املعاييــر املو ّحــدة التــي اعتمدهــا مجلــس املعاييــر
احملاســبية لالســتدامة واملعروفــة بـــ  SASBمــن أجــل اســتخدامها فــي قيــاس األحــداث اجلوهريــة عــن كل
قطــاع (والتــي تضــم ســبعة مؤشــرات لــكل قطــاع).
ـمى " "ESGقــد شــاع اســتخدامه بني املســتثمرين لإلشــارة إلــى مبدأ االســتدامة،
واجلديــر بالذكــر أن مسـ ّ
بينمــا قــد يختلــف مفهــوم االســتدامة بــن أصحــاب املصالــح عــن هــذا املفهــوم احملــدد ،بينمــا تســتخدم
العديــد مــن الشــركات ،والهيئــات احلكوميــة ،ومنظمــة األمم املتحــدة التســمية اخملتصــرة «اســتدامة»
للتعبيــر عــن ذات املدلــول .قــد تشــمل التســميات اخملتصــرة األخــرى وال تقتصــر علــى املبــادئ التاليــة:
املســئولية اجملتمعيــة للشــركات ،وممارســة املواطنــة ،التنميــة املســتدامة ،اســتدامة األعمــال ،مســئولية
قطــاع األعمــال ،والقيمــة املشــتركة أو .2 Triple Bottom Line

ثانياً :أهمية تطبيق معايير احلوكمة ،واألداء البيئى واجملتمعى ESG
واملصدريــن علــى
إزداد الوعــي بأهميــة مجــاالت احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي مــن قبــل املســتثمرين
ّ
حــد ســواء ،وبتقــدمي دليــل استرشــادي غيــر الزامــي للشــركات املقيــدة لإلفصــاح عــن أعمــال االســتدامة
الفعــال بــن الشــركات
ميكــن منــح فرصــة حقيقيــة لبورصــات األوراق املاليــة لتيســير ســبل االتصــال
ّ
املقيــدة.
 .1بالنسبة للبورصة املصرية:
إن البورصــات التــي توفــر إطــارا ً جيــدا ً لإلفصــاح عــن أداء االســتدامة ومعاييــر احلوكمــة واألداء البيئــي
واجملتمعــى  ،ESGتســهم فــى:
•إمناء أسواق جيدة األداء أكثر صمودا ً وأقل ميال ً إلى التقلبات
•اإلسهام في توفير شركات مقيدة أكثر قوة وأقدر على تقييم اخملاطر والفرص و إدارتها
• خلــق أســواق أكثــر جاذبيــة ،حيــث يتمكــن املســتثمرون مــن تقييــم أداء الشــركات بشــكل أفضــل ،ومــع زيــادة
وعــي املســتثمرين بقيمــة املعلومــات التــي تق ّدمهــا تقاريــر ال ESGالدوريــة ،ســوف يو ّجــه املســتثمرون أموالهــم
نحــو البورصــات التــي تســهم فــي تعزيــز ودعــم التنميــة املســتدامة لــدى الشــركات املقيــدة.

 .1املبادرة العاملية إلعداد التقارير .املعروفة بـ  ،GRI4التحديث الرابع
 .٢تقارير اإلفصاح من قبل املستثمرين طبقا للمعايير املوحدة لتنمية االستدامه واملسئولية اجملتمعية ()SSE
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• مســاعدة الشــركات علــى اإلفصــاح عــن املعلومــات ،وتهيئتهــا نحــو االلتــزام باملعاييــر املتبعــة فــي تقــدمي
املعلومــات اجلوهريــة ذات الصلــة بحمايــة البيئــة واملســئولية اجملتمعيــة واحلوكمــة ولهــا تأثيــر علــى األداء املالــي
للشــركة.
•تهيئــة الشــركات نحــو رفــع قدرتهــا التنافســية فــي مجــاالت التنميــة املســتدامة مــن خــال التعــرف علــى
متيزهــا عــن غيرهــا فــي تلــك اجملــاالت.
ســماتها التــي ّ
•الشــراكة فــي التزامــات وأولويــات التنميــة املســتدامة املصــدرة عامليـا ً ومحليـا ً كأهــداف األمم املتحــدة للتنميــة
املســتدامة  ،UN SDGsوتوجيــه االســتثمار نحــو أولويــات التنميــة املســتدامة.

.٢

بالنسبة للشركات املقيدة:
أ .حتسني إمكانية احلصول على رؤوس أموال:
• إن إدمــاج جوانــب االســتدامة فــي التقاريــر الدوريــة اخلاصــة بالشــركات املقيــدة ســوف ينتج عنــه أداء اســتراتيجي
ومؤسســي أفضــل ،وســوف ينعكــس ذلــك بــدوره علــى أداء تلــك الشــركات نحــو حتســن عائــدات االســتثمار،
والقــدرة علــى جــذب رؤوس األمــوال ،ال ســيما التمويــل طويــل األجــل ،وتوفيــر شــروط متويليــة أفضــل.
• بجانــب جــذب رؤوس األمــوال ،تســتطيع الشــركات املقيــدة أن جتــذب االســتثمارات طويلــة األجــل كأمــوال صناديــق
املعاشات.

ب .الربحية والنمو
• خلــق قيمــة ماليــة للشــركة مــن خــال توفيــر الفــرص املناســبة لرفــع الدخــل ،وتخفيــض التكاليــف ،وإدارة
اخملاطــر.
• دفــع آليــات التطويــر املســتمر مــن خــال تعزيــز التدابيــر التــي تكفــل املســاءلة ،وحــث التعــاون مــع أصحــاب
املصالــح.
•التوصــل إلــى فهــم أعمــق الحتياجــات أصحــاب املصالــح ،ممــا يســاهم فــي توجيــه قــرارات االســتثمار وحتفيــز
االبتــكار ،وكذلــك تعزيــز التمييــز بــن املنتجــات املماثلــة فــي إطــار الســوق التنافســية.
• متكــن الفحــص املنتظــم مــن قبــل اإلدارات ومجلــس اإلدارة للفــرص واخملاطــر قياسـا ً علــى أهــداف حمايــة البيئــة
واملســئولية اجملتمعيــة واحلوكمــة ،وكذلــك تعزيــز جهــود الشــركة املبذولــة للموائمــة الراميــة إلــى حتقيــق
أهدافهــا طويلــة األجــل.
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ج .االمتثال خلطط العمل التصحيحية وإدارة اخملاطر
• متّكــن أعمــال إدارة االســتدامة وتقاريــر أداء االســتدامة الشــركات املقيــدة مــن التعــرّف علــى اخملاطــر مــن منظــور
متكامــل ،وميكّنهــا مــن وضــع اســتراتيجيات مناســبة للتخفيــف مــن حــدة اخملاطــر.
• تســاعد تقاريــر االســتدامة كال ً مــن املســتثمرين واحملللــن فــي التعــرف علــى إمكانــات الشــركة فــي حتقيــق
أهدافهــا االســتثمارية مــن خــال تقــدمي تقريــر دقيــق عــن نســبة اخملاطــر إلــى معــدل العائــد ،كمــا أنــه ميكّــن
توفيــر فــرص متويليــة حملفظــة االســتثمار مــن خــال خفــض نســبة التعــرّض للمخاطــر والــذي مــن شــانه أن
يســهم فــي زيــادة العائــدات التــي تفــوق املتوســط معدَّل ـ ًة بحســب اخملاطــر.
• تعزيز ممارسات الشركة في الكشف الطوعى عن بياناتها.

د .تعزيز السمعة اجليدة للشركات ورفع قيمة عالماتها التجارية
• يجــب علــى الشــركات أن تظهــر التزام ـا ً عــن مســئوليتها فــي خفــض اآلثــار الســلبية علــى البيئــة واجملتمــع
واالقتصــاد.
• االمتثــال للقواعــد األخالقيــة التــي وضعتهــا معاييــر ممارســة الصناعــة ،إضاف ـ ًة الــى العمــل مبعاييــر التنميــة
املســتدامة التــي حددتهــا األطــر الدوليــة واحملليــة ،خاصــة فــي ضــوء أهــداف األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة
.UNSDGs
• املســاهمة فــي بنــاء الســمعة اجليــدة مــن خــال اإلفصــاح عن إشــراك أصحــاب املصالــح في القــرارات واملشــاورات
املعنيــة بدعــم التنمية املســتدامة.
• حتســن صــورة الشــركة لــدى العاملــن بهــا من خــال تشــجيع ممارســات هادفــة إلــى جــذب العاملــن أو إبقائهم،
أو حتفيزهم.

هـ .تشجيع إشراك العاملني
• يســاهم مبــدأ التنميــة املســتدامة فــي وضــع سياســات أفضــل للمــوارد البشــرية ،ويســاعد بشــكل غير مباشــر
فــي ارتفــاع معنويــات املوظفــن و زيــادة والئهم.
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الق�سم الثاين :امل�سئولية والإ�رشاف

مــقـــدمــــة
تتميــز الشــركات التــى تتمتــع بالكفــاءة وباســتراتيجيات االســتدامة الفاعلــة بحرصهــا علــى دمــج مفهوم االســتدامة،
وإســتراتيجية عمــل االســتدامة بالشــركة فــى قيمهــا املؤسســية واســتراتيجياتها العامــة ،وهــو مــا يســاعد علــى
ـهل مــن أعمــال املتابعــة وقيــاس النتائــج
دمــج أنشــطة االســتدامة فــي أنشــطة الشــركة اليوميــة ،والــذي بــدوره يسـ ّ
املرتبطــة بــأداء أنشــطة االســتدامة.

�أو ً
ال :م�س�ؤلية ال�رشكة املقيدة جتاه اال�ستدامة

حتديد أوجه التنمية املستدامة

دد

اإلشراك فى مبادرات التنمية
املستدامة العامة

توفير املوارد إلجراء التغييرات
الالزمه

تطوير خطة إشراك أصحاب
املصالح

تشكيل املسئوليات وحتديد األدوار
املرتبطة بها

وضع تدابير لتقييم مشاريع االستدامه
وقياس ما أحرزته من تقدم

تطوير تقارير االستدامة وحتديد
األحداث اجلوهرية
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 .1حتديد دقيق ألوجة االستدامة املعنية بها الشركة
يلتــزم كل مــن مجموعــة عمــل االســتدامة ،واملديــرون ،ومجلــس اإلدارة بالتوصــل إلــى اتفــاق حــول مفهــوم االســتدامة
طبق ـا ً لنشــاط الشــركة ،وكذلــك االتفــاق علــى حتديــد اإلجــراءات الرئيســة ،والتحديــات التــي قــد تواجههــا الشــركة.
ولتبنــي مبــدأ االســتدامة كاســتراتيجية عمــل يتطلــب ذلــك أحيان ـا ً إحــداث تغييــر ثقافــي داخــل الشــركة .كمــا أن
وضــع سياســة االســتدامة للشــركة يعــد أمــرا ً فــي غايــة األهميــة حتــى يســهل مــن ترجمــة اســتراتيجية االســتدامة
والتزامــات الشــركة إلــى أهــداف ومبــادئ إرشــادية ألنشــطة الشــركة .ويســتوجب عنــد وضــع سياســة الشــركة حتديــد
األهــداف وتوضيــح اإلجــراءات املتخــذة بهــدف حتقيقهــا لدعــم االســتدامة.
كمــا ينبغــي علــى الشــركة أن تضــع أهــداف واضحــة ملؤشــرات محــددة ميكــن قياســها ،وأن تعلــن عنهــا ،مــع التأكــد
مــن أن تلــك املؤشــرات ميكــن تتبعهــا داخــل املؤسســة ومــن قبــل أصحــاب املصالــح علــى حــد ســواء.
وعلــى الشــركة إجــراء التعديــات الالزمــة فيمــا يخــص التزاماتهــا ،ونظــم اإلدارة ،وكذلــك نظــام تقييــم األداء ومــن
خــال اختيــار املؤشــرات املناســبة واحتســابها تســتطيع اإلدارة رصــد أداء الشــركة.

 .2توفير املوارد الجراء التغييرات الالزمة
ينبغــي حتديــد املــوارد التــي مــن شــأنها أن تدعــم اجلهــود املبذولــة مــن قبــل الشــركة لتحقيــق االســتدامة ،كمــا ينبغــي
أن تــدرج فــي املوازنــة اخلاصــة بالشــركة .وتشــمل املــوارد األصــول املاليــة ،واملمتلــكات ،والعاملــن ،واملــواد اخلــام ،وامللكيــة
الفكريــة ،والعمــاء .إن تفعيــل االســتدامة فــي أعمــال الشــركة يعــد أمــرا ً ضروري ـاً ،إذ هــو إجــراء يســاهم فــي رصــد
الفجــوات فــي آليــات التنفيــذ وفــي خطــط العمــل قصيــرة األجــل ومتوســطة إلــى طويلــة األجــل.
كمــا إن هــذه املرحلــة تســهم فــي حتديــد الهيــاكل القائمــة ،واإلجــراءات والنظــم املعمــول بهــا والتــي ال ينبغــي تغييرها
حيــث مت مالئمتهــا للخطــة االســتراتيجية اجلديدة للشــركة.

 .3حتديد املسئوليات واألدوار املرتبطة بها
ـوض إلــى العاملــن،
إن وضــع مبــدأ االســتدامة فــي هيــكل تنظيمــي مــن شــأنه أن يحــدد بوضــوح املســئوليات التــي تفـ ّ
ووضــع توصيفــات لتلــك الوظائــف ،مــع إضافــة مؤشــرات األداء الرئيســة .كمــا يســهم تواجــد هيــكل حلوكمة الشــركات
وإصــدار تقاريــر اســتدامة فــي رفــع درجــة نضــج سياســة االســتدامة داخــل الشــركة.

 .4وضع تدابير لتقييم مشاريع االستدامة وقياس ما أحرزته من تقدم
حتديــد مجموعــة واضحــة مــن املعاييــر التــي تتضمــن إجــراءات ســير نشــاط االســتدامة وقيــاس أثرهــا ،وذلــك ســعيا ً
يوضــح الصــورة كاملــة
لتقييــم مشــروعات دعــم التنميــة املســتدامة ومــدى حتقيــق األهــداف املعتمــدة ،والــذي بــدوره ّ
لــإدارات ومجلــس اإلدارة فــي اختيــار مشــروعات االســتدامة واعتمادهــا .كمــا ُتــرى دراســات اجلــدوى مــن أجــل دعــم صنع
القــرار فــي اعتمــاد املشــروعات املقدمــة أو رفضهــا.
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يجــب حتديــد نظــم القيــاس أو غيرهــا مــن أدوات رصــد أداء املشــروعات مــن أجــل تقييــم جناحهــا أو إخفاقهــا ،وذلــك
طبق ـا ً الحتياجــات أصحــاب املصالــح ،ومــن املمارســات اجليــدة أن تخطــر الشــركة أصحــاب املصالــح بنتائــج الرصــد
وباألهــداف التــي حددتهــا ،ممــا قــد يحفّ ــز أصحــاب املصالــح علــى دعــم مشــروعات االســتدامة.

 .5تطوير تقارير االستدامة و حتديد األحداث اجلوهرية
يســهم تطويــر منــاذج داخليــة إلعــداد التقاريــر ،ووضــع إرشــادات ،وخطــط عمــل ،وحتديــد املســئوليات ،فــي تيســير عملية
جمــع املعلومــات وحتليلهــا ،وهــذا بــدوره يدعــم عمليــة إعــداد تقاريــر داخليــة وخارجية.
كمــا ينبغــي توفيــر جهــة مراجعــة خارجيــة علــى هــذه التقاريــر لدعــم مصداقيــة تقاريــر االســتدامة .كمــا يســتلزم
الفعــال في إجــراءات
ذلــك حتديــد األحــداث اجلوهريــة والتــى ميكــن تعريفهــا علــى أنهــا "املمارســات العمليــة ذات التأثيــر ّ
احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي ،أو تلــك التــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى تقييمــات وقــرارات أصحــاب املصالــح".

 .6تطوير خطة إشراك أصحاب املصالح
املقيــدة التــي شــرعت فــي خطــة
يعــد إشــراك أصحــاب املصالــح إلتزامـا ً واضحـا ً لدعــم االســتدامة ،وعلــى الشــركات
ّ
دمــج االســتدامة أن حتــدد بوضــوح الغــرض مــن إشــراك أصحــاب املصالــح .وعلــى الشــركة حتديــد أصحــاب املصالــح
الرئيســن واهتماماتهــم الرئيســة ،إضافــة الــى ترتيــب األولويــات وتبويبهــا .ويســاهم هــذا اإلجــراء فــي حتديــد األحــداث
اجلوهريــة لــدى الشــركة .وينبغــي اســتعراض نتائــج مشــاركة أصحــاب املصالــح وإدراجهــا فــي تقاريــر االســتدامة
للشــركة.

 .7االلتزام باملشاركة فى املبادرات العاملية
تســهم عمليــة االلتــزام جتــاه املبــادرات ســوا ًء علــى املســتوى العــام أو القطاعــي فــي صياغــة اســتراتيجية االســتدامة
وتطويــر خطــط عمــل فعالــة ،وشــبكة تواصــل للتعــرف علــى أصحــاب املصالــح والتفاعــل معهــم عبــر هــذه الشــبكة.
هنــاك العديــد مــن املبــادرات العامليــة مثــل مبــادئ االتفــاق العاملــي لــأمم املتحــدة  ،U.N. Global Compactومبــادئ األمم
املتحــدة لدعــم متكــن املــرأة  ،WEPsومبــادرة إعــداد التقاريــر العامليــة (.Global Reporting Imitative (GRI

ثانيا :دور جمل�س الإدارة يف تعزيز اال�ستدامة

3

توضــح رؤيــة الشــركه ودورهــا جتــاه االســتدامة؛
يلعــب مجلــس إدارة الشــركة دورا ً رئيس ـا ً فــي وضــع خارطــة طريــق ّ
فالتخطيــط اجليــد إلجــراءات التنفيــذ ووضــع آليــات حوكمــة مــن شــأنه أن يســهم فــي جنــاح مجلــس اإلدارة فــي دمــج
" .3تقوية استدامه نشاط األعمال  -دليل من أجل املديرين" الصادر عن سوق األوراق املالية مباليزيا (بورصة ماليزيا)
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وتوضــح خارطــة الطريــق خطــوات إرشــادية جمللــس إدارة الشــركات التــى
االســتدامة فــي أنشــطة الشــركة اليوميــة.
ّ
تســعى لتفعيــل ودمــج إجــراءات االســتدامة فــى سياســتها ،كمــا مت إعــداد خطــوات استرشــاديه جمللــس إدارة الشــركات
التــي حققــت جناح ـا ً فــي اخلطــوات الســابقة وتتوجــه نحــو مســتوى أكثــر تقدم ـاً.

املرحلة الأوىل
مجلس إدارة الشركات التى تسعى لتفعيل ودمج إجراءات االستدامة فى أعمالها

 .١دمج فكر االستدامة فى مهمة الشركة وفى
قيمتها

 -4دمج االستدامة في استراتيجية الشركة وتطبيق
اإلجراءات اإلشرافية الالزمة

إرساء مبدأ االستدامة في املهمة والرؤية والقيم
واملبادئ والسياسات مع األخذ فى االعتبار أولويات
أصحاب املصالح وتطبيق املعاير الدولية

دمج االستدامة في استراتيجية الشركة واخلطط
املوضوعة لهذا الشأن ،وحتديد األهداف ،ومراقبة أداء
الشركة في حتقيق أهدافها

 .٢التواصل من أجل الوفاء بالتزامات
الشركة

 -5تفويض جلنة الدارة مسئولية الشركة جتاة
مجاالت االستدامة

التواصل من أجل الوفاء بالتزامات الشركة داخليا ً
(العاملني بالشركة) أو خارجيا ً (أصحاب املصالح).

تفويض أعمال االستدامة للجنة حالية أو انشاء جلنة
لهذا الغرض مع توضيح دورها املنوط به

 -6اعداد التقارير الالزمة لالفصاح عن أعمال
االستدامة ألصحاب املصالح

 -3إرساء مبدأ االستدامة في إدارة اخملاطر املتوقعة
بالشركة

مراجعة واعتماد تقارير االستدامة من قبل طرف ثالث
لتوزيعها على املساهمني وأصحاب املصالح ،وضمان
توافق تقارير االستدامة مع معايير اعداد تقارير
االستدامة الدولية

اإللتزام باالعتبارات اجملتمعية والبيئية في حتديد
اخملاطر ،ورصدها ،وإدارتها
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املرحـلة الثـانـيـة
مجلس إدارة الشركات التي حققت جناحا في اخلطوات السابقة وتتوجه نحو
مستوى أكثر تقدما

 -٧منح مكافأت للمسئولني عن أعمال اإلستدامة
بالشركة

 -10توفير آليات إلشراك أصحاب
املصالح

ضم أهداف غير ربحية طويلة األجل لنظام مكافأة
العاملني بالشركة

العمل على توفير االليات الالزمة حتى يستطيع
مجلس االدارة االطالع على اسهامات أصحاب
املصالح

 -8توظيف مديرون ذو خبرات في مجاالت
االستدامة

 .11تعيني رئيس تنفيذي للشركة ذو كفاءة
في مجاالت االستدامة

اإلعالن عن توظيف املديرون ذو اخلبرات السابقة
في اعمال االستدامة

التأكد من أن املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي قد
مت تقييم كفاءته في مجاالت االستدامة

 -9توجيه وتدريب العاملني على دور دمج االستدامة
في أعمال الشركة

 -12أخد اعتبارات االستدامة في قرارات الشركة
احملورية

منح دورات تدريبية وتعليمية للمديرين وتقييم
مجلس اإلدارة بنا ًء على أدائهم في أعمال االستدامة،
والتأكد من تواجد اخلبرات الكافية وتوفير املعلومات
االزمة التخاذ قرارات صائبة

أخذ اعتبارات االستدامة في قرارات االستحواذ ،أو
الدمج ،او اي قرار استثماري محوري
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ثالثا� :إخت�صا�صات جلنة اال�ستدامة وقواعد حوكمة ال�رشكات املقرتحة
تســاعد جلنــة االســتدامة وقواعــد حوكمــة الشــركات مجلــس اإلدارة فــي حتقيــق مســئولياتها اإلشــرافية املتصلــة
بــإدارة موضوعــات احلوكمــة اخلاصــة بالشــركة.

املسئوليات العامة
•السياســات :إســتعراض النظــم اإلداريــة والسياســات املتبعــة لتحقيــق االســتدامة ،وتقــدمي التوصيــات،
ورصــد قيــام الشــركة بتوفيــق أوضاعهــا وفق ـا ً للسياســات املتبعــة ،وااللتزامــات ،والقواعــد املتعلقــة بأنشــطة
االســتدامة.
•االســتراتيجيات :اســتعراض خطــط العمــل واســتراتيجيات االســتدامة ،وتقــدمي التوصيــات تســهم جميعهــا
فــي توجيــه اإلدارة نحــو حتقيــق األهــداف ،كمــا تقــوم اللجنــة بتقــدمي التوجيهــات واإلشــراف علــى مســار أنشــطة
االســتدامة بالشــركة والتقــدم الــذي حققتــه.
•االجتاهــات :رصــد التوصيــات املق ّدمــة وتقــدمي التوصيــات طبقــا ً لسياســة الشــركة العامــة ،واملســتهلك،
وأصحــاب املصالــح ،واالجتاهــات العامــة الســائدة ،واملســائل والتطــورات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى الشــركة.
•مشــاركة أصحــاب املصالــح :رصــد العالقــات القائمــة بــن الشــركة وأصحــاب املصالــح ،واســتعراض األداء فــي
هــذا الصــدد مــن أجــل النظــر فــي فــرص االســتفادة بشــكل مباشــر مــن املدخــات الــواردة مــن أصحــاب املصالــح
فــي أعمــال جلنــة االســتدامة.
•تقرير االستدامة :حتديد اإلطار العام للمدخالت املقدمة وتقدمي التوصيات الالزمة جمللس إدارة الشركة.
•إدارة اخملاطــر :رصــد خطــط إدارة اخملاطــر واإلشــراف عليهــا ،بجانــب اســتعراض فاعليــة وكفــاءة اخلطــوات املتخــذة
لتحديــد املشــكالت وإدارتهــا.
•إدارة األحــداث (اخملاطــر احملتملــة) :إســتعراض األحــداث وإجراءتهــا التصحيحيــة ،ورصــد كيفيــة االســتعداد
ملواجهــة األزمــات واالســتعداد ملواجهــة األحــداث الطارئــة.
•تقييــم أنشــطة االســتدامة :تقييــم اآلثــار املترتبــة علــى أنشــطة االســتدامة ،بهــدف مســاعدة صانعــي
القــرارات علــى التوصــل إلــى نتائــج تتســق مــع أهــداف الشــركة مــن دمــج االســتدامة بهــذه األنشــطة.

الهياكل التنظيمية
•يقتصــر تكويــن جلنــة االســتدامة علــى مديريــن غيــر تنفيذيــن بالشــركة ،علــى أال تؤثــر مراكزهــم الوظيفيــة
علــى حكمهــم كأعضــاء بلجنــة االســتدامة بالشــركة.
•تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
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•تُعقــد اللجنــة أربــع مــرات علــى األقــل إذا أقتضــى األمــر أكثــر مــن ذلــك خــال العــام .ويجــوز ألعضــاء اللجنــة
مطالبــة أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو غيرهــم مــن العاملــن بحضــور اجتماعــات اللجنــة لعــرض معلومــات ذات
صلــة .وتتــم هــذه االجتماعــات بحضــور األشــخاص ،أو بواســطة الفيديــو كونفرانــس أو عبــر الهاتــف إذا لــزم األمــر.
•للّجنــة صالحيــات متكّنهــا مــن احلصــول علــى املشــورة القانونيــة مــن قبــل مستشــارين مســتقلني أو غيرهــم ،أو أن
تتخــذ القــرارات التــي تراهــا مناســبة فــي كل حالــة علــى حــدة .كمــا للجنــة االســتدامة صالحيــة املوافقــة علــى
األتعــاب املتصلــة باخلدمــات االستشــارية أو تلــك التــي قــد تنشــأ عــن إنهــاء تلــك اخلدمــات االستشــارية .كمــا
يجــوز للجنــة االســتدامة أو رئيــس اللجنــة إعــادة تكليــف املهــام للجنــة فرعيــة أو جلنــة أخــرى.
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الق�سم الثالث� :إعداد تقرير الإف�صاح عن اال�ستدامة

مــقـــدمــــة
فــى ســبيل حــرص البورصــة املصريــة علــى اتّبــاع املعاييــر الدوليــة فــى إفصــاح الشــركات املقيــدة
بالبورصــات عــن أداء االســتدامة ،مت إعــداد هــذا الدليــل طبقــا ً للدليــل االسترشــادى لإلفصــاح عــن املعاييــر
البيئيــة واجملتمعيــة ومعاييــر احلوكمــة الصــادر عــن مبــادرة األمم املتحــدة ألســواق األوراق املاليــة املســتدامة -
( UN Sustainable Stock Exchange Initiative (UN-SSEمبــا يوفّــر إطــارا ً معتمــدا ً لإلفصــاح عــن أداء االســتدامة .كمــا
تشــجع البورصــة املصريــة الشــركات املقيــدة علــى تبنّــى األطــر العامليــة فــى اإلفصــاح عــن االســتدامة ،ومنهــا إطــار
مبــادرة ( ،Global Reporting Imitative (GRIوإطــار االتفــاق العاملــى لــأمم املتحــدة  ،UN-Global Compactمبــا يســاعد
الشــركات علــى إعــداد تقاريــر االســتدامة بشــكل أكثــر كفــاءة.
يبــدأ اإلفصــاح عــن أداء الشــركات املقيــدة املتصــل باملعاييــر البيئيــة واجملتمعيــة ومعاييــر احلوكمــة  ،ESGبدمــج
مفهــوم االســتدامة فــي األنشــطة اليوميــة للشــركة ،وكذلــك إشــراك كل مــن مجلــس إدارة الشــركة وأصحــاب
املصالــح فــي حتديــد وترتيــب أهــداف وأولويــات االســتدامة التــي تســعى الشــركة إلــى حتقيقهــا .يلــي ذلــك ،حتديــد
األحــداث اجلوهريــة التــي يتعــن اإلفصــاح عنهــا فــي تقاريــر االســتدامة ،وكذلــك حتديــد مؤشــرات قيــاس األداء  KPIsالتي
ينبغــي علــى الشــركة املقيــدة رصدهــا واإلفصــاح عنهــا فــي تقاريــر االســتدامة الدوريــة.
وفيمــا يلــى أهــم اخلطــوات املقترحــة إلعــداد تقاريــر اإلفصــاح عــن أداء املعاييــر البيئيــة واجملتمعيــة ومعاييــر احلوكمــة
للشــركات املقيــدة بالبورصــة املصريــة:

 .1دمج مفهوم االستدامة في أعمال الشركة:
فــى ظــل الطلــب املتزايــد علــى اإلفصــاح عــن أداء االســتدامة والنمــو الشــامل ،ينبغــي علــى الشــركات املقيــدة البــدء
فــى إدمــاج مفهــوم االســتدامة فــي األنشــطة اليوميــة للشــركة ،وهــو مــا يســهم فــى حتســن آليــات متابعــة وقيــاس
األثــار املترتبــة علــى دمــج االســتدامة فــى أنشــطة الشــركة .وميكــن حتســن آليــات دمــج االســتدامة فــى أنشــطة
الشــركة املقيــدة مــن خــال التالــى:٤
1.1حتديد استراتيجية االستدامة التى ستتبعها الشركة.
2.2حتديد االحتياجات السنوية من املوارد.
3.3إضفاء الصفة الرسمية للمسئوليات ووضع هيكل تقرير اإلفصاح عن االستدامة.

4. Bursa Malaysia. Powering Business Sustainability: A Guide for Directors. 2010
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4.4حتديد معايير التقييم.
5.5حتديد معايير قياس األداء ملتابعة أداء أنشطة االستدامة.
6.6تطوير خطة إشراك أصحاب املصالح.

 .2إشراك مجلس إدارة الشركة:
مــع االهتمــام املتزايــد بدمــج معاييــر االســتدامة فــى أنشــطة الشــركات ،فــإن مســئوليات مجلــس إدارة الشــركات
والتــى تتضمــن رســم االســتراتيجة العامــة وخطــط العمــل التفصيليــة للشــركة ،بــدأت تأخــذ فــى اإلعتبــار دمــج
املعاييــر البيئيــة واجملتمعيــة ومعاييــر احلوكمــة فــى االســتراتيجية العامــة للشــركة.5
إن دمــج مفهــوم االســتدامة ضمــن املهــام الرئيســة جمللــس إدارة الشــركة ميكّــن أعضــاء اجمللــس مــن دمــج املعاييــر
التفصيليــة ملبــادئ االســتدامة فــي اســتراتيجية أعمــال الشــركة ،والثقافــة املؤسســية ،وممارســات التشــغيل ،مبــا
يدعــم العائــد اجملتمعــى وربحيــة الشــركة علــى املــدى الطويــل .6هــذا وقــد جــرى العــرف علــى أن يشــارك مجلــس إدارة
الشــركة فــي حتديــد أولويــات وأهــداف وآليــات العمــل علــى دمــج املعاييــر البيئيــة واجملتمعيــة ومعاييــر احلوكمــة علــى
جميــع املســتويات التنظيميــة للشــركة.
مــع إزديــاد قناعــة املســتثمرين بــأن اإلدارة اجليــدة للمســائل املتعلقــة بجهــود حمايــة البيئــة واملعاييــر اجملتمعيــة
ومعاييــر احلوكمــة تســاعد الشــركة علــى خلــق قيمــة علــى املــدى الطويــل ،فــإن املهمــة الرئيســة للشــركة تصبــح
توفيــر احلمايــة ألصحــاب املصالــح فــى إطــار عمــل مســتدام .ولذلــك يتعــن علــى مجلــس اإلدارة العمــل علــى تضمــن
اإلفصــاح عــن أداء االســتدامة فــى تقاريــر اإلفصــاح الدوريــة للشــركة ،والــذى يأخــذ فــى العديــد مــن احلــاالت شــكل
تقريــر منفصــل حــول "اإلفصــاح عــن أداء اإلســتدامة بالشــركة" ،مبــا يســاعد املســتثمرين علــى اتخاذ قــرارات االســتثمار
احلاســمة ،وذلــك وفقـا ً للّوائــح التنظيميــة وقواعــد اإلفصــاح بالبورصــة ،وقــد تقــع علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إلتزامات
محــددة لضمــان الشــفافية فــي التقاريــر الدوريــة للشــركة وذلــك عــن طريــق التحقــق مــن أن التقريــر لــم يحــذف منــه
معلومــات جوهريــة ذات شــأن أو أن املعلومــات املدرجــة ال متثّــل الواقــع.
بينمــا تتمثــل املســئولية الرئيســة جمللــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى إعــداد تقريــر اإلفصــاح عــن أداء االســتدامة فــي
مراحلــه اخملتلفــة ،إال أن وجهــة نظــر املســتثمرين تــرى أن الــدور األساســى جمللــس اإلدارة فــى عمليــة إعــداد هــذه التقاريــر
هــو التحديــد الواضــح ألصحــاب املصالــح واألطــراف ذات الصلــة التــي يســتهدفها التقريــر وحتديــد األحــداث اجلوهريــة
التــي ينبغــى اإلفصــاح عنهــا ألصحــاب املصالــح املســتهدفة ،كمــا يــرى املســتثمرون أن علــى مجلــس اإلدارة اإلشــراف
علــى مراجعــة وتدقيــق تقريــر اإلفصــاح عــن االســتدامة وإعتمــاده .وفــى هــذا الســياق قــد تلجــأ الشــركة إلــى املراجعــة
اخلارجيــة ،والتــى قــد تتضمــن جلنــة املراجعــة ،أو مراجــع خارجــى معتمــد ،أو ممثـا ً عــن أصحــاب املصالــح ،بــل قــد تتــم
مناقشــة التقريــر مــع أصحــاب املصالــح قبــل البــدء فــى نشــره ،مبــا يضمــن مصداقيــة أكثــر للنتائــج النهائيــة بتقريــر
االفصاح		 .7

5. Singapore Stock Exchange. Guide to Sustainability Reporting for Listed Companies. 2011.
6. UN Global Compact Board Programme. 2011
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باإلضافــة إلــى اإلشــراف التــام علــى مراحــل إعــداد التقريــر ،قــد يقــوم مجلــس اإلدارة بنشــر بيــان رســمي يســتعرض فيه
األســاس املنطقــي إلعــداد التقريــر ،مبــا يوفــر للمســتثمرين املعلومــات الكافيــة عــن كيفيــة حتديــد أولويــات االســتدامة
بالشــركة ،وآليــات حتديــد األهميــة النســبية لألطــراف أصحــاب ذات الصلــة واملصالــح ،وكذلــك اإلطــار الزمنــي إلعــداد
التقريــر وإعتمــاده  .يعــد هــذا البيــان مبثابــة فرصــة جمللــس اإلدارة للتعبيــر عــن رؤيتــه آلليــات دمج االســتدامة فى أنشــطة
الشــركة ،وقيــاس أثــر هــذه العمليــة علــى أداء الشــركة املالــى واجملتمعــى.

 .3إشراك األطراف أصحاب املصالح
علــى الشــركات املقيــدة أن تســعى نحــو إشــراك أصحــاب املصالــح اخملتلفــة فــى إطــار بيئــة األعمــال التــى تنظــم عمــل
الشــركة ،وقــد تشــمل األطــراف أصحــاب املصالــح املنظمــن والعمــاء ،واملوردّيــن وشــركاء األعمــال والعاملــن بالشــركة
واجملتمــع ،حيــث لــم يعــد يقتصــر دور الشــركة علــى إدارة العالقــة مــع األطــراف أصحــاب املصالــح فقــط.
يؤثّــر إشــراك أصحــاب املصالــح وإدماجهــم علــى القيمــة الســوقية للشــركة ،خاصــة علــى القيمــة غيــر امللموســة؛
فعلــى ســبيل املثــال تتراجــع القيمــة الســوقية للشــركة فــى حــاالت املقاطعــة ،أو إضرابــات املوظفــن ،أو حمــات
مقاطعــة ملنتجــات بعينهــا للشــركة .كمــا أن إشــراك أصحــاب املصالــح فــى حتديــد أولويــات االســتدامة بالشــركة
يســهم فــى تســهيل التواصــل مــع األطــراف اخملتلفــة مبــا يبنــى ثقــة متبادلــة بينهــم وبــن الشــركة.
أخيــراً ،وعلــى الرغــم مــن أن مســئولية اإلفصــاح عــن أداء االســتدامة تقــع علــى عاتــق مجلــس إدارة الشــركة ،إال إن
إشــراك األطــراف أصحــاب املصالــح مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى الشــركة ،ويســهل عمليــات الدمــج ،واملتابعــة
والتقريــر ألنشــطة االســتدامة.

أ -العائد من مشاركة األطراف أصحاب املصالح:
ـهل عمليــة حتديــد اخملاطــر البيئيــة واجملتمعيــة ومخاطــر
•املشــاركة اإليجابيــة مــن قبــل أصحــاب املصالــح تسـ ّ
احلوكمــة واحلــد منهــا وإدارتهــا.
•إن إقامــة عالقــات أفضــل بــن الشــركة واجملتمــع مــن خــال إشــراكه فــى اســتراتيجية عمــل االســتدامة يعــزز
الوعــي بالتحفظــات املتعلقــة باالســتدامة والتــى قــد تواجههــا الشــركة.
•املساعدة على رصد احلاالت الطارئة التي من شأنها أن تؤثر على ظروف السوق.
•اإلفصــاح عــن إشــراك األطــراف أصحــاب املصالــح يعكــس التــزام الشــركة مببــادئ ومعاييــر حمايــة البيئــة
واملعاييــر اجملتمعيــة ومعاييــر احلوكمــة ،وهــو مــا يســاعد املســتثمرين علــى تقييــم أداء الشــركة وقدرتهــا علــى
إدارة اخملاطــر واالســتفادة مــن الفــرص املتاحــة ذات صلــة.
•يعــد إشــراك األطــراف أصحــاب املصالــح مصــدرا ً جيــدا ً لإلبــداع ،كمــا يســهم فــي توفيــر فــرص أفضــل
للمســتقبل ،وإقامــة شــراكات جديــدة تدفــع بعجلــة منــو الشــركة.
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•يســاعد الشــركات علــى تلقّ ــى العديــد مــن اآلراء والتوصيــات فيمــا يتعلــق بآليــات عمــل االســتدامة فــى
الشركة.

ب -حتديد األطراف أصحاب املصالح:
يركّــز مجلــس األعمال العاملــي للتنميــة املســتدامة World Business Council For Sustainability Development
علــى حتديــد األطــراف أصحــاب املصالــح وفقـا ً لــكل مــن التالى:٨
 .1التصنيــف األول ،أصحــاب املصالــح املباشــرون الذيــن يتأثــرون بشــكل مباشــر بخطــة عمــل الشــركة
وأنشــطتها ،مثــال حملــة األســهم واملوظفــن.
 .2التصنيــف الثانــى ،أصحــاب املصالــح غيــر املباشــرين الذيــن يتأثــرون بشــكل غيــر مباشــر بخطــة عمــل
الشــركة وأنشــطتها ،وهــم جميــع األفــراد واملنظمــات التــى تتعامــل مــع الشــركة ..مثــال ذلــك ،العمــاء،
واملورديــن ،واملؤسســات غيــر احلكوميــة  ،NGOواحملللــن املاليــن ،والهيئــات احلكوميــة ،واجملتمعــات احملليــة.
يســاعد هــذا التصنيــف فــي حتديــد نتائــج املعلومــات التــي تتعلــق بتأثيــر أصحــاب املصالــح وتأثرهــم حســب مجــال
املقيــدة أن تراعــى حتديــد فئــة أصحــاب املصلحــة التــي تســتهدفها بحســب األلويــات.
احتياجاتهــم .وعلــى الشــركات
ّ
ويوضح اجلدول التالي موجزا ً للمعلومات املتعلقة باالستدامة بحسب مجال اهتمام األطراف أصحاب املصالح:٩

املعلومات املطلوبة

األطراف أصحاب املصالح
أسواق املال ،حملة األسهم

• معلومات تدعم االستثمار طويل املدى
• أداء االستدامة
• رصد احلوكمة وإدراج املعلومات املتعلقة بها في تقرير اإلفصاح

احلكومة

• صياغة السياسات
• االلتزام
• األهداف التنظيمية
• اآلثار اجملتمعية والبيئية

املوظفون

• األداء البيئى ،واجملتمعى واالقتصادى للشركة
• العائد من مبادرات االستدامة التى تنفذها الشركة
• األداء البيئي للشركة
• نتائج إشراك املوظفني
• مؤشرات األداء فى مجال املساواة بني اجلنسني

 .٨تقرير  .اجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة لعام  2002املعنون ب":إقامة التوازنات"
" .٩تقوية استدامه نشاط األعمال  -دليل من أجل املديرين" الصادر عن سوق األوراق املالية مباليزيا (بورصة ماليزيا)

19

البــور�صــة املـ�صـريـة

املعلومات املطلوبة

األطراف أصحاب املصالح
العمالء

• اآلثار البيئية ،واجملتمعية واالقتصادية للمنتجات واخلدمات
• قيم الشركة وممارساتها
• أداء سلسلة اإلمداد Supply chain
• جودة املنتجات واخلدمات
• رضا العمالء عن اخلدمات واملنتجات

املورّدون

• حقوق اإلنسان
• املنتجات
• أنشطة الشركة
• ظروف العمل بالشركة
• أداء الشركة في املسائل املتعلقة بالسلوك األخالقي

اجلمعيات األهلية

• معلومات حول األداء البيئى ،واجملتمعى واالقتصادى للشركة

اجملتمع

• مــدى قــدرة الشــركة علــى اإلســهام واالســتثمار فــي األنشــطة
املســئولة اجتماعي ـا ً وبيئي ـاً ،كاحلفــاظ علــى ســامة البيئــة ،وحمايــة
احلقــوق اإلنســانية ،وتدابيــر مكافحــة الفســاد (االســتثمار املســئول).
• حقوق اإلنسان
• اآلثار اجملتمعية
• فرص للعمل والتشغيل

ج -أساليب إشراك األطراف أصحاب املصالح:
ميكــن إشــراك األطــراف أصاحــب املصالــح فــى اســتراتيجة عمــل االســتدامة بالشــركة مــن خــال أربعــة محــاور
مختلفــة هــى كالتالــى:
•التواصــل :مشــاركة املعلومــات مــع أصحــاب املصالــح مــن خــال التواصــل مــن جانــب واحــد فقــط ،مثــال
ذلــك بيــان مجلــس اإلدارة إلــى أصحــاب املصالــح.
•التشــاور :ويتــم ذلــك مــن خــال جمــع املعلومــات أو التوصيــات مــن قبــل أصحــاب املصالــح ،واحلــرص علــى
تنفيــذ هــذه التوصيــات.
•احلــوار :يتــم ذلــك مــن خــال تبــادل اآلراء ووجهــات النظــر اخملتلفــة ،والتعــرّف علــى احتياجــات أصحــاب
ويرســخ ثقــة
والتوصــل إلــى البدائــل
املصالــح،
ّ
الفعالــة ،فاحلــوار مــن شــأنه أن يعــزز التفاهــم املتبــادلّ ،
ّ
أصحــاب املصالــح بالشــركة ،والتعــاون معهــا فــي وضــع االســتراتيجيات واألهــداف.
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•الشــراكة :فــي ســياق ممارســة االســتدامة ،تشــير الشــراكة إلــى التفاعــل بــن األفــراد واملنظمــات اخملتلفــة،
ســوا ًء فــي الدوائــر العامــة أو األعمــال التجاريــة أو اجملتمعــات املدنيــة ،وتتضمــن تلــك التفاعــات العديــد مــن
األفــكار والــرؤى اخملتلفــة مــن أجــل حتقيــق الغايــات اجملتمعيــة املشــتركة ،وذلــك مــن خــال تعبئــة مواردهــم.

 .4حتديد موضوعات اإلفصاح عن االستدامة
املقيــدة التــي قــررت االلتــزام مببــادئ احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي حتديــد اإلطــار العــام
ينبغــي علــى الشــركات
ّ
للتقريــر وأهــم مــا يتضمنــه .كمــا يتــم حتديــد مــدى عمــق التفاصيــل التــي ســوف يتــم اإلفصــاح عنهــا وذلــك طبقـا ً
لنمــوذج أعمــال الشــركة ،وموقعهــا اجلغرافــي ،واألهــداف احملــددة ،واملــوارد املســتخدمة وغيرهــا مــن اخلصائــص .وعلــى
الشــركة مراعــاة طــرح القضايــا ذات األولويــة التــي لهــا صــدى بــن األطــراف أصحــاب املصالــح.
املفضــل اإلفصــاح عــن نتائــج ومؤشــرات أداء
ونظــرا ً حلجــم املعلومــات التــي قــد يتضمنهــا التقريــر ،فقــد ال يكــون مــن
ّ
جميــع األنشــطة املتصلــة باحلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي ،إذ أن تقــدمي تقريــر ذو كفــاءة وفاعليــة مــن شــأنه أن
يتضمــن جميــع األحــداث اجلوهريــة ذات الصلــة باســتراتيجية الشــركة ومــدى تأثيرهــا علــى القيمة الســوقية للشــركة
علــى املــدى البعيــد .وهــو مــا قــد يــؤدي بالتبعيــة الــى اإلقبــال علــى املعلومــات املفصــح عنهــا مــن قبــل املســتثمرين
مــن أجــل حتديــد آرائهــم جتــاه أداء الشــركة.
وبنــا ًء علــى األحــداث التــي حتددهــا الشــركة ،تســتطيع الشــركة أن تضــع قائمــة مبدئيــة بهــا طبقـا ً للمصــادر الدوليــة
واحملليــة؛ فالشــركة التــي تبحــث عــن مرجعيــة فــي األحــداث التــي تخــص حقــوق اإلنســان عليهــا مراجعــة املبــادئ
ويوضح
االرشــادية التــي أقرتهــا األمم املتحــدة ١٠إذ أن بنودهــا متخــذة علــى أســاس توافــق اآلراء خــال اجتماعــات متتاليــة.
ّ
اجلــدول التالــي الفئــات واجلوانــب الــواردة فــي إرشــادات إعــداد تقاريــر االســتدامة كمرجــع للشــركة املقيــدة فــي إعــداد
تقاريرهــا:

إرشادات إعداد تقارير االستدامة كمرجع للشركة املقيدة في إعداد تقاريرها
اجلوانب االقتصادية
• األداء االقتصادي
• الوجود التنافسي في السوق
• اآلثار االقتصادية غير املباشرة
• ممارسات الشراء

اجلوانب البيئية
• املواد اخلام
• الطاقة
• املياه
• التنوع البيولوجي
• االنبعاثات
• الفضالت والنفايات

• املنتجات واخلدمات
• االلتزامات
• النقل
• التقييمات البيئية من قبل املوردين
• آليات معاجلة التضرر البيئي

10. Shift and Mazars. The UN Guiding Principles Reporting Framework. 2015
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إرشادات إعداد تقارير االستدامة كمرجع للشركة املقيدة في إعداد تقاريرها
اجلوانب اجملتمعية
ممارسات العمالة
والعمل الالئق
•التوظيف
•العالقة بني العاملني
واإلدارة
•الصحة والسالمة في
مكان العمل
•التدريب والتعليم
•التنوع وتكافؤ الفرص
•املساواة في األجور بني
الرجل واملرأة
•تقييمات املورّدين
ملمارسات العمالة
•آليات معاجلة الشكاوي

اجملتمع

حقوق اإلنسان
•االستثمار
•عدم التمييز
•حرية التنظيم
والتفاوض
•عمالة األطفال
•العمل القسري
•املمارسات األمنية
•حقوق السكان األصليني
•التقييمات
•تقييم املوردين حلقوق
اإلنسان
•آليات معاجلة اإلضرار
بحقوق اإلنسان

•اجملتمعات األهلية
•مكافحة الفساد
•السياسة العامة
•السلوك املناقض
للمنافسة
•االلتزامات
•تقييم املوردين لآلثار
الناجمة على اجملتمع
•آليات معاجلة املتضررين
في اجملتمع

مسؤولية اإلنتاج
•سالمة وصحة العمالء
•تعريف اخلدمات و
املنتجات
•التسويق
•خصوصية العميل
•االلتزامات

 .5حتديد موضوعات اإلفصاح عن االستدامة طبقا ً لـ القطاع /الصناعة
املقيــدة أن تضــع قائمــة مبدئيــة باألحــداث املتعلقــة مببــادئ احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي
تســتطيع الشــركات
ّ
بحســب القطاعــات أو الصناعــة التــي يعمــل بهــا أصحــاب املصالــح كالتالــي:
•املنتجــات الصناعيــة :يعــد كل مــن نظــم العمــل لتحســن مجــال الصحــة والســامة ،وكفــاءة الشــركة
املقيــدة فــي اســتخدام الطاقــة ،وتطبيــق اخليــارات الســليمة للتخلــص مــن نفايــات املنتجــات ،واإلحــراق الداخلــي
النظيــف  Clean Internal Combustionمــن أهــم املؤشــرات التــي ترتبــط بهــذا القطــاع ،إضافــة الــى خفــض
االنبعاثــات الناجتــة أثنــاء أعمــال الصناعــة التــى تعــد مــن االعتبــارات األساســية والتــي تشــير إلــى الكفــاءة
اإلنتاجيــة .إضافــة إلــى كل مــن الصحــة والســامة املهنيــة ،وحقــوق اإلنســان ،واملســاواة بــن العاملــن حتديــات
فــي ظــل التنــوع الثقافــي للقــوى العاملــة وانتشــار املورديــن فــي األســواق الناشــئة.
•التجــارة /اخلدمــات :مــن أهــم األحــداث التــي تشــكل حتدي ـا ً للشــركات املقيــدة العاملــة فــي قطــاع التجــارة
واخلدمــات كل ممــا يلــى :ترشــيد اســتخدام الطاقــة ،واالنبعاثــات الكربونيــة وظاهــرة االحتبــاس احلــراري

( ،Greenhouse gas (GHGونــدرة امليــاه النظيفــة ،وإدارة اخمللفــات  .Waste Managementباإلضافــة الــى ضــرورة
بالتنــوع البيولوجــي ،Biodiversityوإدارة النظــم البيئيــة  Ecosystemsوأحــداث
اإلفصــاح عــن كل مــا يتعلــق
ّ
جوهريــة أخــرى مثــل تكافــؤ فــرص العمــل ،والقضــاء علــى التمييــز بــن اجلنســن.
22

الدليل اال�سرت�شادي لإف�صاح ال�رشكات املقيدة عن �أداء اال�ستدامة ٢٠١٦

•الســلع االســتهالكية :يعــد التغييــر املناخــي أحــد العوامــل الرئيســة التــي تؤثــر علــى سلســلة اإلمــداد Supply
 ،Chainومصــادر العديــد مــن الســلع .وقــد اكتســب توريــد الســلع واملنتجــات طبقـا ً ملعاييــر االســتدامة أهميــة
بــن مختلــف أصحــاب املصالــح علــى الرغــم مــن أن تكاليــف التوريــد قــد ترتفــع .ومــن الضــروري للعاملــن فــي
مجــال الســلع واملنتجــات احملافظــة علــى عالقــات مســتقرة مــع املورّدبــن علــى املــدى الطويــل.
•العقــارات :التغيــر املناخــي وترشــيد اســتخدام الطاقــة مــن العوامــل الرئيســة بقطــاع العقــارات وذلــك فــي
ظــل ارتفــاع تكاليــف الطاقــة ومقــدار الطاقــة التشــغيلية املســتخدمة فــي قطــاع العقــارات .هــذا إضافــة الــى
ـوع البيولوجــي ،أو العوائــق
مســاحة األرض احملــدودة ،والتهديــدات التــي قــد يتعــرّض لهــا العاملــن بســبب التنـ ّ
اخلاصــة باحلصــول علــى اإلمــداد مبــواد بنــاء مســتدامة.
•التشــييد :تعــد أهــم املوضوعــات املتعلقــة بقطــاع التشــييد مــا يلى :وضــع ضوابــط لترشــيد اســتهالك الطاقة،
تنظيــم وادارة اســتهالك املــوارد ،وتطبيــق إجــراءات الصحــة والســامة علــى جميــع املســتويات التنظيميــة ،هــذا
باإلضافــة الــى األمــور املتعلقــة بنــدرة امليــاه واســتهالك الطاقــة والتــي حتتــاج إلــى توعيــة مــورّدي خدمــات البنــاء.
إن وضــع ميثــاق للعمــل مــن شــأنه أن مينــع الشــركة املقيــدة مــن التــورّط فــي قضايــا الرشــوة واالحتــكارات.
•الزراعــة :تعــد التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا قطــاع الزراعــة هــي ضمــان إدارة مســئولة حلمايــة األراضــي،
إضافــة الــى خفــض األثــر البيئــي النــاجت عــن األعمــال اخلاصــة بالشــركة ،واالمتثــال لتشــريعات العمــل،
واســتقطاب واســتبقاء اخلبــرات املهنيــة ،وتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة ،وحتديــد املورّديــن طبق ـا ً ملعاييــر
االســتدامة .واألمــور التــي تش ـكّل تهديــدا ً للســكان ،وظاهــرة االحتبــاس احلــراري (،Greenhouse gas (GHG
وإدارة النظــم البيئيــة .Ecosystems
•التمويــل :تعــد اإلدارة القائمــة علــى الشــفافية واملســاءلة مــن أهــم األمــور التــي يشــترط توافرهــا مــن أجــل
بنــاء مزايــا تنافســية فــي قطــاع التمويــل ،فبــات مــن الضــروري االلتــزام مبعاييــر إدارة اخملاطــر وقواعــد االلتــزام
 .Established Complianceإضافــة الــى التغييــر املناخــي ،والتغيــر الدميوغرافــي .ومازالــت مســألة اســتبقاء
اخلبــرات املهنيــة علــى رأس األمــور التــي يســتوجب االهتمــام بهــا.
•التكنولوجيــا :األمــور الهامــة فــي قطــاع التكنولوجيــا هــي احلفــاظ علــى املــوارد والطاقــة ،وإعــادة اســتخدام
املبرمجــن ،والتخلــص الســليم مــن النفايــات ،ووضــع آليــات حمايــة املعلومــات وســريتها ،هــو مــا يتعلــق
بخصوصيــة العميــل .وتشــمل قضايــا االســتدامة األخــرى اســتخدام املــواد اخلطــرة واحلفــاظ علــى توفيــر محيــط
عمــل مالئــم.
•الفنــادق :اعترفــت معظــم مجموعــات الفنــادق بــأن تغيــر املنــاخ ،وممارســات التوظيــف والرعايــة اجملتمعيــة ،وإدارة
النفايــات ،واملبانــي املســتدامة هــي مــن القضايــا الهامــة ،أمــا االندمــاج فــي الثقافــات احملليــة ،واســتدامة حــق
االمتيــاز وتأثيــر التغييــر املناخــي علــى الســياحة بأنواعهــا فلهــا أثــر أقــل أهميــة.
•التعديــن :وتشــمل األمــور الرئيســة لــدى قطــاع التعديــن إدارة املتطلبــات البيئيــة والتنظيميــة ،وتطويــر ســامة
أعمــال التعديــن وزيــادة تكاليــف التشــغيل بســبب النقــص فــي العمالــة املتميــزة ،هــذا باإلضافــة الــى إدارة واحلــد
مــن االنبعاثــات الكربونيــة  GHG emissionsفضــا عــن تفعيــل إجــراءات الصحــة والســامة بالشــركة املقيــدة.
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 .6حتديد األحداث اجلوهرية
الفعــال على أداء الشــركة .يســتوجب
يعكــس تقريــر االســتدامة األحــداث االقتصاديــة ،والبيئيــة ،واجملتمعيــة ذات التأثيــر
ّ
علــى الشــركات التــي تعــد تقريــر االســتدامة اإلفصــاح عــن األحــداث اجلوهريــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر علــى قدرتهــا علــى أداء أعمالهــا أو قدرتهــا علــى احلفــاظ علــى القيــم العامــة ســواء علــى املســتوى اجملتمعــي،
أو البيئــي ،أو االقتصــادي وذلــك بالنســبة للشــركة أو أصحــاب املصالــح ،أو البيئــة واجملتمــع ككل.
ولهــذا تكــون مهمــة حتديــد األحــداث اجلوهريــة املرتبطــة باالســتدامة خطــوة حاســمة عنــد إعــداد تقاريــر اإلفصــاح.
وســتقوم البورصــة املصريــة باالعتمــاد علــى الدليــل االسترشــادي إلعــداد تقاريــر االســتدامة الصــادرة عــن املبــادرة
العامليــة إلعــداد التقاريــر واملعروفــة بـــ GRIوذلــك فيمــا يخــص تعريــف مفهــوم األحــداث اجلوهريــة فــي ســياق تقريــر
االســتدامة.
وكمــا مت تعريــف األحــداث اجلوهريــة فــي  ١١GRIفهــي أوســع نطاقـا ً مــن املقاييــس التقليديــة املســتخدمة فــي التحليــل
املالــي .ففــي التقاريــر املاليــة يتــم تعريــف األحــداث اجلوهريــة باألحــداث الــذي ميكــن أن تؤثــر علــى قــرار مســتخدمي
القوائــم املاليــة اخلاصــة بالشــركة خاصــة املســتثمرين الذيــن يعتمــدون علــى تلــك املعلومــات .أمــا اجلانــب اجلوهــري
فــي تقريــر االســتدامة فــا يقتصــر علــى املؤشــرات املاليــة فقــط بــل يشــمل كل اجلوانــب اجلوهريــة التــي تأخــذ فــي
االعتبــار دور األنشــطة االقتصاديــة والبيئيــة واجملتمعيــة فــي تلبيــة احتياجــات احلاضــر مــن دون النيــل مــن قــدرة األجيــال
القادمــة علــى تلبيــة إحتياجاتهــا.
وفــي غيــاب فهــم عــام لتحديــد األحــداث اجلوهريــة فيمــا يتعلــق باحلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي ،يصبــح مجلــس
إدارة الشــركة املســئول األول عــن اتخــاذ القــرارات املالئمــة فيمــا يتعلــق بتحديــد األحــداث اجلوهريــة التــي قــد تؤثــر علــى
معاييــر احلوكمــة واألداء البيئــي واجملتمعــي.
كمــا ميكــن تعريــف األحــداث اجلوهريــة باســتخدام معاييــر إعــداد تقاريــر الشــركات املعروفــة بـــ " :CRDاملعلومــات
اجلوهريــة هــي كل معلومــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى تقييــم أو حتليــل أداء الشــركة" .ومــن اجلديــر بالذكــر أن تقريــر
التنميــة املســتدامة يقــوم بالتركيــز علــى االفصــاح عــن املعلومــات الــذي يهتــم أصحــاب املصالــح بهــا.

 .7مؤشرات قياس األداء
يعــد توافــر البيانــات الكميــة املتســقة ،واملتوازنــة ،والقابلــة للمقارنــة ،واملوثــوق بصحتهــا ،أحــد أهــم احتياجــات
املســتثمرين ،حيــث تســاعده فــى الربــط بــن االســتراتيجية العامــة للشــركة وأدائهــا خاصــة األداء املالــى ،كمــا تتيــح
لــه إمكانيــة املقارنــة بــن أداء عــدد مــن الشــركات اخملتلفــة.
وفــى هــذا الســياق ،يجــب علــى الشــركات بعــد االنتهــاء مــن حتديــد الشــركة التفصيلــى لألحــداث اجلوهريــة املتعلقــة
باالســتدامة والتــى ســتقوم باإلفصــاح عنهــا (مثــل :حقــوق اإلنســان ،وأداء احلوكمــة) أن تقــوم بتطويــر مؤشــرات قيــاس

11. "Materiality: what topics should organizations include in their reports?", Draft Report, GRI.
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األداء الرئيســية ( Key Performance Indicators (KPIsومنهــا علــى ســبيل املثــال :النســبة املئويــة للعاملــن بالشــركة
الذيــن يتلقــون التدريــب فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،أو عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلني أو عــدد مواقــع الشــركة
التــى حصلــت علــى شــهادة اجلــودة أو شــهادة الصحــة والســامة..
يقـ ّدم هــذا الدليــل االسترشــادي عــددا ً كبيــرا ً مــن معاييــر قيــاس األداء وفقـا ً لعــدد مــن املبــادرات الدوليــة فــى اإلفصــاح
عــن االســتدامة ،حيــث تو ّفــر املالحــق قائمــة بأهــم معاييــر قيــاس األداء الكميــة والتــى تســتخدمها البورصــة املصريــة
فــى أعمــال مراجعــة مؤشــر االســتدامة للبورصــة املصريــة  ،S&P/EGX ESGإضافــة إلــى قائمــة بأســماء أهــم املبــادرات
التــى تُعنــى باإلفصــاح عــن االســتدامة مثــل االتفــاق العاملــى لــأمم املتحــدة ،ومبــادرة التقريــر العاملــى  GRIوالتــى تقــدم
منهجيــة إفصــاح أساســى Coreومنهجيــة إفصــاح شــامل وتفصيلــى  ،Comprehensiveكمــا عرضــت املالحــق كل مــن
مبــادرة األمم املتحــدة ملبــادئ االســتثمار املســئول  UN PRIومعاييــر املســئولية االجتماعيــة  ISO 26000ومبــادرة إعــداد
التقاريــر العامليــة ( Global Reporting Initiative (GRIومعاييــر اإلفصــاح عــن أحــوال املنــاخ  Climate Disclosureوغيرهــا
مــن مبــادرات.
أخيــراً ،فــإن طريقــة عــرض تقريــر اإلفصــاح عــن أداء االســتدامة ميكــن أن يتضمــن عــددا ً مــن الرســوم البيانيــة واألشــكال
التوضيحيــة وجــداول املقارنــة مبــا يســاعد علــى عــرض أداء الشــركة فيمــا يتعلــق باالســتدامة بشــكل تفصيلــى
ويعــرض للتطــور التاريخــى ألداء الشــركة فــى النواحــى اخملتلفــة لالســتدامة ،وميكــن أيض ـا ً أن يتضمــن التقريــر صــورا ً
منســقة للمبــادرات واملشــروعات اجملتمعيــة التــى تبنتهــا الشــركة.
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امللحق رقم (� :)1أهداف التنمية امل�ستدامة

12

الهدف  :1القضاء على الفقر بجميع ألشكاله في كل مكان.
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
الهدف  :2القضاء على اجلوع و توفير األمن الغذائي والتغذية ّ
الهدف  :3ضمان مت ّتع اجلميع بأمناط عيش صحية و بالرفاهية في جميع األعمار.
التعلم مدى احلياة.
الهدف  :4ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع و تعزيز فرص ّ
الهدف  :5حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات.
الهدف  :6ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
الهدف  :7ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة.
الهــدف  :8تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع واملســتدام ،والعمالــة الكاملــة واملنتجــة ،وتوفيــر العمــل
الالئــق للجميــع.
الهدف  :9إقامة بنى حتتية قادرة على الصمود ،وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وتشجيع االبتكار.
الهدف  :10احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها.
الهدف  :11جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
الهدف  :12ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة.
الهدف  :13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره.
الهدف  :14حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.
الهــدف  :15حمايــة النظــم اإليكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام ،وإدارة الغابــات
علــى نحــو مســتدام ،ومكافحــة التصحــر ،ووقــف تدهــور األراضــي وعكــس مســاره ،ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي.
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات.
الهدف  :17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.
 .١٢لتفاصيل أكثر ،راجع /http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar
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 م�ؤ�رشات قيا�س �أداء املعايري البيئية واملجتمعية واحلوكمة:)٢( امللحق
S&P/EGX ESG بالبور�صة امل�رصية وفق ًا ملنهجية م�ؤ�رش
)S&P/EGX ESG  إحتراما ً حلقوق امللكية الفكرية ملؤشر،(نسخة إجنليزية فقط
1. Environmental:
a. Climate change disclosures e.g. business or legal developments related to climate change
mitigation or adaptation that may have an impact on the organization;
b. Biodiversity management;
c. Environmental management systems;
Q

What should be considered for assessing Conduct on Environmental Aspects

1
2
3
4
5
6
7
8

Environmental performance in operational MD&A or operational analysis
Emissions of greenhouse gases
Emissions of ozone-depleting substances
NOx, SOx and other emissions
Physical or regulatory risks associated with climate change
Policy on management of emissions or regulatory risks associated with climate change
Defined targets relating to emission
A committed carbon credit programme
Incidents of, and fines or non-monetary sanctions for, non-compliance with applicable
environmental regulations
Environmental impact of type of transportation used for logistical purposes
Explicit environmental policy
Management system/certification regarding environmental practices (that is status on
ISO 14001 certification)
Efforts to preserve biodiversity (e.g. plantation of tree)
Policy/initiatives taken for management of hazardous waste
EMS in all location/ facilities and 100 % ISO 14001 certification

9
10
11
12
13
14
15
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2. Social :
a. Labor practices and relations;
b. Diversity and inclusion;
c. Programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities;
and
d. Product responsibility policy and practices.
Q

What should be considered for assessing Conduct on Social Aspects

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stated commitment to recognize corporate responsibility standards
CEO statement regarding corporate responsibility/CSR
Signatory to recognized global CSR conventions (e.g. Global Compact, Global Sullivan)
Publication of CSR report
CSR report audited or independently assured
Social performance in operational MD&A or operational analysis
Explicit policy/statement regarding community investment
Initiatives on community awareness or education
Company participation in public-private initiatives for community development
Description/Amount of total contributions/donations to charitable initiatives (health,
education etc)
Information on policy/rules relating to non-financial benefits to employees (including
housing etc.)
Information on policy/rules relating to healthcare
Policy/Rules relating to employee separation and lay off
Policy/Rules for profit sharing (stock options etc.) with lower management/employee
Policy on code of conduct for protecting human rights
Initiatives to enforce the above policy
Explicit health and safety policy
Policies/goals/initiatives on employee health and safety
Policy on discrimination in employment/treatment of employees affected with diseases
Policy/Rules to address incidence of sexual harassment and recourse
Policy on addressing rights of indigenous people affected by company operations

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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22
23
24
25
26
27
28

Information relating to product life cycle
Policy/procedures on recall of product
Policy/procedures on customer education regarding product/service provided
Policy/procedures for protection of customer confidentiality/privacy
Annual expenditure incurred on customer awareness initiatives
Number of customer satisfaction surveys conducted in a year
Mechanism for redressing grievances and feedback from customer

3. Governance:
a. Ownership Structure and Shareholder Rights;
b. Financial and Operational Information
c. Business Ethics and corporate responsibility
d. Board and Management Structure and Process
Template for Assessing Conduct on Governance of Egyptian Companies13
• Ownership Structure and Shareholder Rights
Shareholder Capital
Disclosure of:
1. The number of issued and outstanding ordinary shares disclosed.
2. The number of issued and outstanding other shares disclosed (preferred nonvoting)
3. The par value of each ordinary share disclosed.
4. The identity of the largest shareholder
5. The identity of holders of all large stakes (blocking :> 25%, controlling :> 50%).
6. The identity of shareholder holding at least 25% of voting shares in total.
7. The identity of shareholders holding at least 50% of voting shares in total
8. The identity of shareholders holding at least 75% of voting shares in total
9. The number and identity of shareholders each holding more than 10%.
10. Shareholding in the company by individual senior managers.
11. Shareholding in the company by individual directors.
12. The description of share classes provided.
13. A review of shareholder by type.
14. Cross-ownership.
13. List of KPIs for S&P/EGX ESG index
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Extra Point Question
Disclosure that:
1. Company's articles of association or by-laws are accessible over the web
Shareholder rights
Disclosure of:
15. The contents of any corporate governance charter or code of best practices.
16. Existence of a Code of business conduct and ethics.
17. The contents of the Code of business conduct and ethics.
18. The changes in company’s articles of association
19. The existence of voting rights for each voting or nonvoting share.
20. The transparency of the way that shareholders nominate directors to the board.
21. The transparency of the way by which shareholders convene an extraordinary general
meeting.
22. The transparency of the procedure for initiating inquires with the board.
23. The transparency of the procedure for putting forward proposals at shareholders meetings.
24. A formalized dividend policy
25. The existence of a review of the last shareholders meeting.
26. Full general shareholders meeting (GSM) minutes.
27. The existence of a calendar of important shareholders dates.
• Financial and Operational Information
Financial Information
Disclosure of:
28. The company’s accounting policy.
29. The accounting standards it uses for its accounts.
30. Whether the accounts meet local accounting standards.
31. Annual financial statements according to an internationally recognized accounting standard (IFRS/U.S. GAAP).
32. Notes to annual financial statements according to IFRS/U.S. GAAP.
33. Independent auditors report with regard to annual financial statements according to IFRS/U.S. GAAP.
34. Unqualified (clean) audit opinion with regard to annual financial statements according to
IFRS/U.S. GAAP.
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35. Disclosure of related party transactions (RPTs): sales to/purchases from, payables to/receivables from related parties.
36. Indication that RPTs are made on market or non-market terms.
37. Interim (quarterly or semiannual) financial statements according to an internationally recognized accounting standard (IFRS/U.S. GAAP).
38. Notes to such financial statements.
39. Whether these financial statements are audited or at least reviewed.
40. A basic earning forecast of any kind.
41. A detailed earnings forecast.
42. Financial information on a quarterly basis.
43. Segment analysis (results broken down by business line).
44. Revenue structure (detailed breakdown).
45. Cost structure (high degree of detail).
46. The name of company’s auditing firm.
47. A copy of the auditors report.
48. How much the company pays in audit fees to the auditor
49. Non-audit fees paid to the auditor.
50. Whether there are consolidated financial statements or whether only the parent or holding
company is audited.
51. Methods of asset valuation.
52. Information about the method of calculating fixed-asset depreciation.
53. A list of affiliates in which the company holds a minority stake.
54. The ownership structures of affiliates.
Extra Point Questions
Disclosure that:
2. Company's independent auditor reports directly to an independent audit committee (at least
66% independent)
3. Auditor does not also provide non audit services greater in value than 25% of total audit fees
4. Auditor does not provide any non audit services
Operational Information
Disclosure of:
55. Details of the kind of business the company engages in.
56. Output in physical terms (values of sales for services sector companies)
57. Characteristics of fixed assets employed.
58. Efficiency indicators.
59. Any industry-specific ratios.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.

A discussion of corporate strategy.
Any plans for investment in the coming years.
Detailed information about investment plans in the coming years.
An output forecast of any kind.
An overview of trends in its industry.
The market share for any or all of the company’s businesses.

• Board and Management Structure and Process
Board and management information
Disclosure of:
66. The list of board members (names).
67. Details about directors other than name and title.
68. Details about other employment and position of independent directors
69. Details about the directors’ previous employment and positions.
70. When each director joined the board.
71. A named chairman listed.
72. Details about the chairman, other than name and title.
73. Details about role of the Board of Directors at the company.
74. A list of matters reserved for the board.
75. A list or board committees.
76. Names of all members of each existing committee.
77. Whether there are internal audit functions besides the Audit Committee.
78. Attendance record for board meetings.
79. The list of senior managers not on the Board of Directors.
80. The backgrounds of senior managers.
81. The non-financial details of the CEO’s contract.
82. The number of shares held in other affiliated companies by managers.
Extra Point Questions
Disclosure that:
5. Independent directors constitute more than 33% of the board.
6. Independent directors constitute more than 50%of the board.
7. Independent directors constitute more than 67% of the board.
(Note here the incremental build up of points if all three are answered positively, which is
another way to provide weightings of independence. This should be regardless of whether
or not the CEO is also Chairman)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Board size is no less than 7 and no more than 18.
CEO and Chair is not the same person.
Voting in AGM's takes place by poll rather than by a show of hands
Audit committee is over 50% independent
Audit committee is at least 66% independent
Audit committee is 100% independent
Nomination or governance committee is over 50% independent
Nomination or governance committee is at least 66% independent
Nomination or governance committee is 100% independent
Compensation committee is over 50% independent
Compensation committee is at least 66% independent
Compensation committee is 100% independent
A risk management committee exists at the board level
No directors sit on more than 3 other public company boards
All board members have attended more than 75% of board meetings
All board members have attended more than 90% of board meetings
Board conducts regular self evaluation.
Independent board members regularly meet together independently of the company's executive management
26. Board meets more than 4 times per year.
Board and management remuneration
Disclosure of:
83. The decision-making process for directors’ pay.
84. The specifics of directors’ pay, including the salary levels.
85. The form of directors’ salaries, such as whether they are in cash or shares.
86. The decision-making process for determining managerial (not board) pay.
87. The specifics of senior management (not board) pay, such as salary levels and bonuses.
88. Performance related indicators guiding senior management compensation.
Extra Point Question
Disclosure that:
27. Board has a formal training program for directors or provides external training
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• Business Ethics and corporate responsibility
Corporate Governance
Disclosure of:
89. Policy and procedures on whistle blowing
90. Policy and procedures on insider trading
91. Contribution to political parties
Corruption
Disclosure of:
92. Disclosure on policy and procedures on bribery and corruption
Leadership
Disclosure of:
93. Stated commitment to recognize corporate responsibility standards
94. CEO statement regarding corporate governance
95. CEO statement regarding corporate responsibility/CSR
96. Signatory to recognized global CSR conventions (e.g. Global Compact, Global Sullivan)
Business Ethics
Disclosure of:
97. Publication of CSR report
98. CSR report audited or independently assured
99. Report under GRI framework
100. Social and environmental performance in operational MD&A or operational analysis
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امللحق رقم (� :)3أهم املبادرات واملبادئ التى ميكن لل�رشكات املقيدة
اال�ستعانة بها فى �إعداد تقارير اال�ستدامة
 .1االتفاق العاملي لألمم املتحدة:
الهــدف :إدمــاج مجموعــة مــن مبــادئ املســؤولية البيئيــة واالجتماعيــة واألخالقيــة فــي أنشــطة الشــركات فــي جميــع
أرجــاء العالــم.
املوجــز :االتفــاق العاملــي لــأمم املتحــدة هــو عبــارة عــن منصــة قياديــة لتطويــر وتنفيــذ سياســات وممارســات مؤسســية
مســؤولة ومســتدامة ،واإلفصــاح عنهــا .تلتــزم الشــركات ،التــي تتبنــى املبــادرة ،مبوائمــة عملياتهــا واســتراتيجياتها
حســب عشــرة مبــادئ حتظــى بقبــول عاملــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،والعمــل ،والبيئــة ،ومكافحــة الفســاد .وتُعتبــر
االتفاقيــة العامليــة أكبــر مبــادرة اســتدامة اختياريــة للشــركات حيــث وقعــت عليهــا مــا يفــوق  8500جهــة فــي أكثــر
مــن  135دولــة.

املبادئ األساسية لالتفاقية العاملية لألمم املتحدة هي:
حقوق اإلنسان
املبدأ  :1يتعني على املؤسسات التجارية دعم حماية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا واحترامها؛
املبدأ  :2يتعني عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان.

معايير العمل
املبــدأ  :3يتعــن علــى املؤسســات التجاريــة احتــرام حريــة تكويــن اجلمعيــات واالعتــراف الفعلــي باحلــق فــي التفــاوض
اجلماعــي
املبدأ  :4يتعني عليها القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل اجلبري؛
املبدأ  :5يتعني عليها اإللغاء الفعلي لعمل األطفال؛
املبدأ  :6يتعني عليها القضاء على التمييز في مجال االستخدام واملهن.
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البيئة
املبدأ  :7يتعني على املؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.
املبدأ  :8يتعني عليها االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة؛
املبدأ  :9يتعني عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها.

مكافحة الفساد
املبدأ  :10يتعني على املؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله ،مبا فيها االبتزاز والرشوة.
يوفر املوقع اإلليكتروني لالتفاق العاملي املزيد من املعلومات حول املبادرة ،مبا في ذلك تعليمات االنضمام إليها.

 .2مبادرة األمم املتحدة لإلستثمار املسئول
(:United Nations Principles of Responsible Investing (UN PRI
تهــدف مبــادرة األمم املتحــدة لإلســتثمار املســئول إلــى مســاعدة املســتثمرين فــى دمــج النظــر فــي معاييــر األداء البيئــى
واجملتمعــى واحلوكمــة ( )ESGفــي عمليــة صنــع القــرار االســتثماري ،ومــن ثــم حتســن العوائــد علــى املــدى الطويــل
للمســتفيدين" .وقــع علــى املبــادرة مــا يقــرب مــن  1400بقيمــة أصــول تصــل إلــى  59تريليــون دوالر ،.ويتعهــد املوقعــون
علــى املبــاردة بــكل مــن التالــى:
1.1دمج معايير األداء البيئى واجملتمعى واحلوكمة ( )ESGفي حتليل االستثمار وعملية صنع القرار.
2.2دمج معايير األداء البيئى واجملتمعى واحلوكمة ( )ESGفي سياسات وممارسات التحكم فى امللكية.
3.3الســعى نحــو إفصــاح جيــد فيمــا ب معاييــر األداء البيئــى واجملتمعــى واحلوكمــة ( )ESGمــن قبــل اجلهــات التــي
نســتثمر فيهــا.
4.4تشجيع قبول وتنفيذ املبادئ داخل بيئة االستثمار.
5.5العمل معا لتعزيز فعاليتنا في تنفيذ املبادئ.
6.6إعداد تقرير تفصيلى يعرض ألنشطة الشركة ومدى والتقدم احملقق في تنفيذ هذه املبادئ.
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 .3املعيار الدولي للمسئولية االجتماعية  -أيزو :26000
هــو معيــار دولــي أطلقتــه املنظمــة الدوليــة للمعاييــر (أيــزو) فــي  1تشــرين الثانــي  /نوفمبــر  2010ليقــدم توجهــات
بخصــوص املســؤولية االجتماعيــة والهــدف منــه هــو املشــاركة فــي عمليــة التنميــة املســتدامة العامليــة مــن خــال
تشــجيع الشــركات واملنظمــات األخــرى علــى املشــاركة فــي ممارســة املســؤولية االجتماعيــة لتحســن هــذه املمارســة
علــى عمــال هــذه الشــركات واملنظمــات وبيئتهــا الطبيعيــة ومجتمعاتهــا
املوضوعات الرئيسية التي يجب على كل مستخدم ملعيار أيزو  26000هي:
•حوكمة املنظمات
•حقوق اإلنسان
•املمارسات العمالية
•البيئة
•عدالة ممارسات التشغيل
•قضايا املستهلكني
•املشاركة والتنمية اجملتمعية

 .4املبادرة العاملية إلعداد التقارير (:Global Reporting Initiative (GRI
املبادرة العاملية إلعداد التقارير هى مبادرة دولية مستقلة تساعد الشركات واحلكومات واملنظمات األخرى على فهم ودمج
قضايا االستدامة ،فى أعمال الشركات ومساعداتها على إعداد تقارير االستدامة.
أصــدرت املبــادرة العامليــة إلعــداد التقاريــر املعاييــر األكثــر ثقــة والتــى تســتخدم علــى نطــاق واســع علــى مســتوى
األعمــال عامليـا ً لإلفصــاح عــن االســتدامة ،ومبــادئ مبــادرة التقاريــر العامليــة ،والتــي متكــن املؤسســات مــن قيــاس وفهــم
اآلثــار األكثــر أهميــة علــى البيئــة واجملتمــع واالقتصــاد .وتســتخدم مبــادئ املبــادرة فــى أكثــر مــن  90بلــدا ،وهــى مجانيــة.

 .5مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربونية :CDP -
هــي منظمــة عامليــة غيــر هادفــة للربــح ،تأسســت عــام  2000ومقرهــا فــي لنــدن .وتطالــب املنظمــة ببيانــات موحــدة
حــول تغييــر املنــاخ واملــاء مــن أكبــر الشــركات املقيــدة فــى العديــد مــن البورصــات العامليــة وذلــك مــن خــال اســتبيانات
ســنوية ترســل بالنيابــة عــن املســتثمرين املوقعــن علــى مبــادرة اإلفصــاح عــن االنبعاثــات الكربونيــة ،طبقــا ملتطلبــات
املســاهمني وذلــك لتشــجيع الشــركات علــى اإلفصــاح عــن معلومــات تســاعدها علــى احلــد مــن اخملاطــر البيئيــة.
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 .6مجلس معايير اإلفصاح عن املناخ (:)CDSB
هــو مجموعــة مــن ثمانــي منظمــات أعمــال وبيئيــة منهــا مجموعــة املنــاخ؛ واجمللــس العاملــي لقطــاع األعمــال والتنميــة
املســتدامة ،واملنتــدى االقتصــادي العاملــي (دافــوس) .ويدعــم عــم اجمللــس مجموعــة العمــل الفنيــة التــي تتكــون مــن
األعمــال التجاريــة ،وهيئــات احملاســبة وشــركات احملاســبة الكبــرى ،واألوســاط األكادمييــة وغيرهــا ،فضــا عن املســتثمرين.
وهــي تعمــل علــى تطويــر وتعزيــز اإلطــار العــام لتقاريــر تغيــر املنــاخ  CDSBمبــا يســهل للتواصــل بــن الشــركات
واملســتثمرين ويســاعد علــى فهــم املعلومــات ذات الصلــة بتغيــر املنــاخ فــي تقاريــر احلاليــة .يطمــح مجلــس معاييــر
اإلفصــاح عــن املنــاخ  CDSBفــى تزويــد صانعــي السياســات وغيرهــم بإطــار جيــد إلعــداد تقاريــر املنــاخ .مت تصميــم
املعاييــر مبــا يوفــر وضوح ـا ً وثقــة فــي املعلومــات املتاحــة ويحقــق مزيــدا ً مــن االســتقرار فــي األســواق املاليــة.

 .7اجمللس الدولي املتكامل إلعداد التقارير (:)IIRC
يتكــون اجمللــس مــن مجموعــة مــن القــادة الدوليــن فــي مجــاالت االســتثمار واحملاســبة ،واألوراق املاليــة ،والقانونيــة،
واألكادمييــة ،ومجــاالت متعلقــة باجملتمــع املدنــي وخبــرات فــي مجــاالت اصــدار املعاييــر بهــدف خلــق إطــار متكامــل
إلعــداد تقاريــر إفصاحيــه .ويســتوجب أن يتوفــر بالتقريــر معلومــات جوهريــة حــول اســتراتيجية املؤسســة ومعاييــر
احلوكمــة املســتخدمة ورصــد ألداء الشــركة واإلجــراءات املتوقعــة بشــكل موجــز وقابــل للمقارنــة والتــي متثــل حتــوال
جوهريــا فــي االفصــاح عــن أداء الشــركات.

 .8مجلس معايير االستدامة فى احملاسبة
(:Sustainability Accounting Standards Board (SASB
هــى منظمــة مقرهــا الواليــات املتحــدة غيــر ربحيــة ،يقــع علــى عاتقهــا مهمــة إعــداد ودمــج ونشــر معاييــر االســتدامة
فــى املعاييــر احملاســبية ،مبــا يســاعد الشــركات علــى إعــداد تقاريــر متكامــل واالفصــاح عــن أداء االســتدامة .وضعــت
املنظمــة املعاييــر حاليـا ً ألكثــر مــن  80الصناعــات فــي  10قطاعــات ،تقــوم  SASBببحــث القضايــا اجلوهريــة فــي العديــد
مــن الصناعــات ،مبــا يســاعدها فــى إنشــاء مصفوفــة محاســبة االســتدامة ،كمــا أنهــا توفــر التعليــم والتدريــب علــى
معاييــر االســتدامة فــى احملاســبة .وتعتــزم  SASBنشــر معاييــر االســتدامة فــى احملاســبة املؤقتــة جلميــع القطاعــات
والصناعــات خــال العــام احلالــى.

38

