
 ةیریخلا رایطلا ةسسؤم يف ةیساسألا تامولعملا نع حاصفإلا ةسایس
 
 ةمدقم
ازكترم ةيــــساــــسألا تامولعملا لثمت

ً
ام7م 

ً
 عفدلا YZ طاــــشXلا اذTU ا7ما7ــــسSو نيديفتــــسملا MNع هIJثأت ىدمو ةيلCأ ةــــســــسؤم يأ طاــــش> م:9 ةفرعمل 

امدق
ً

 رايطلا ةـسـسؤم مnoلت lmلا ةيـساـسألاو ةkرCو:jا تامولعملاو رـصانعلا ديدحتل ةـسايـسلا هذC يfأتو .ا7طاـش> قاطن YZ ةيعامتجالا ةيمنتلاب 

 .نيديفتسملاو نIمت7ملاو نIلوؤسملا عالطال ماظتناب اvUع حاصفإلاب ةيjrIJا

 

 :فدھلا
 ةقدب ةkرCو:jا رومألا عيمج نع حاــصفإلاب مnoلت ةيjrIJا رايطلا ةــســسؤم نأ دكأتلا وC ةيــساــسألا تامولعملا نع حاــصفإلا ةــسايــس نم فد7لا

�املاو �mيظنتلاو يرادإلا عضولا كلذ YZ امب ،بسانملا تقولا YZوZ او ءادألاو ةسسؤمللjع حاصفالا تيقوتو ةمكو�vUا. 

 

 :ةیرھوجلا تامولعملا نع حاصفإلا
f
ُ

�إ يدؤت نأ عقوتي lmلا تامولعملاو ا�Uادأ ىوتــــسمو ةــــســــسؤملا ةطــــش>أو عاــــضوأب قلعتت تامولعم ةيأ" ا�Uأ MNع ةkرCو:jا تامولعملا فَّرَعN مــــسر 

 ام�و اvUيح YZو عساو قاطن MNع ةلثامملا ةkرCو:jا تامولعملا ةفا� رش> بجي كلذل ".ةيjrIJا رايطلا ةسسؤم عاضوأ نع يرCوجو ددحم روصت

 .نIناوقلاو ةمظنألا عم قفاوتي

 ،ةــســسؤملا تالاــصتا ةفاكب قلعتی امیف اھبجومب لمعلل تاءارجإلا نم ةعومجم عــضوب ةیریخلا رایطلا ةــســسؤم تماق دقو
 :يلی امم نوكتتو
 :ةیلاملا تامولعملا نع حاصفإلا
�املا فرـشملا ا�Uلع عقوي نأو ةيjrIJا رايطلا ةـسـسؤمل ةkونـسلاو ةيلوألا ةيلاملا رkراقتلاو مئاوقلا ءانمألا سلجم دمتع� نأ بجيZ YZ ءانمألا سلجم 

 ةيلاملا مئاوقلا مدقت نأ بجkو .اTU مزلي نم دkوزتو سل:�ا ءاــــــــــــضعأ MNع ا7ع�زوتو اCرــــــــــــش> لبق كلذو ،ءانمألا سلجم س�ئرو يذيفنتلا ريدملاو

�إ ءانمألا سلجم رkرقتو ةkونسلاو ةيلوألاN اj:7دامتعا روف ةسسؤملل ةيلاملا عاضوألا ةمكوحب ةينعملا ةCءانمألا سلجم س�ئر ةداعس نم ا. 

 

 :يعامتجالا لصاوتلا عقاومو مالعإلا لئاسوو ينورتكلإلا عقوملا ربع حاصفإلا
fا رايطلا ةــســسؤم يطعjrIJأ ةيCكلإلا ا7عقومل ةــصاخ ةيمnJأ نم هرابتعاب ةرمتــسم ةفــصب ھثيدحتو ي>وCةفا� عم لــصاوتلا لئاــسوو ذفاونلا م 

 تامولعملا نم ققحتلا متkو ةيjrIJا رايطلا ةـــــــــــســـــــــــسؤم سلجم ةنامأ لبق نم - ةرمتـــــــــــسم ةفـــــــــــصب – ھثيدحتو هرkوطت متي ثيح ،رو7م:jا دارفأ

 حاــــصفإلل ةيماظنلا تابلطتملا عم اU¦اkوتحمو تامولعملا هذC قفاوت نامــــضل كلذو ،سل:�ا نIمأ لبق نم - عقوملا MNع اCرــــش> لبق –اU¥عجارمو

 .ةرازولا حئاولو ةمظنأ بسح اCرش> Z»بXي ال تامولعم رشXل ةجيªن ثدحت دق تافلاخم يأ ةسسؤملا بنجتلو

 داوملاو تارـــــــشXلاو تاkرودلا كلذ YZ امب - اCرـــــــش> لبق - تانالعإلاو ةيف�ـــــــلا رابخألاو تاحاـــــــصفالا ةفا� ةعجارمب ءانمألا سلجم ةنامأ موقتو

 ماظنل نIناوقلاو ةمظنألا عم ا7قفاوت نم دكأتلل Z¯امتجالا لــــــــــــصاوتلا عقاومو ف�ــــــــــــلا MNع رــــــــــــشXي امو ةــــــــــــســــــــــــسؤملا اCردــــــــــــصت lmلا ةيمالعإلا

�وؤــــــــسم MNعو .كلذل ةجيªن ثدحت دق تافلاخم يأ ةــــــــســــــــسؤملا ب�نجتل كلذو ،ةرازولا YZ ةيلCألا تاــــــــســــــــسؤملاZ دروام ةاعارم ةــــــــســــــــسؤملا TUهذ 

 .صوصjrا اذTU تافلاخم يأ ةسسؤملا ب�نجتل ةسايسلا

 

 :ةمكوحلاب ةقلعتملا تاحاصفالا
 ةـــــــــســـــــــسؤملا عقوم MNع اCرـــــــــش> لالخ نم اTU ةقلعتملا قئاثولاو اU¦اءارجاو ةمكو�jا تاـــــــــسايـــــــــس نع حاـــــــــصفإلاب ةيjrIJا رايطلا ةـــــــــســـــــــسؤم موقت

 :MZي ام كلذ YZ امب ةسسؤملا ةسايس بسح ىرخأ ةليسو يأ وأ ي>وnJكلإلا

 .ةسسؤملل ساسألا ماظنلا )1

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا قئاثولاو ةمكو�jا ليلد )2

 .ءانمألا سل:� يونسلا رkرقتلا )3

 .ةيماتjrا ةkونسلا تاباس�jاو )ةkونسلا عºر( ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلا )4

 .-دجو نإ- يونسلا ةعجارملا نا:j رkرقت )5

 .-دجو نإ-يونسلا ماnoلالاو ةمكو�jا رkرقت )6

 .اU¦الوادمو ءانمألا سلجم رضاحم )7

 .ةسسؤملاب ةصاjr ا رابخألاو تانالعإلا ةفا� )8

 .نIناوقلاو ةمظنألا عم ضراعتي ال ام�و ةيفافشلاو حاصفإلا ةيلمعل ةززعم ةسسؤملا اCارت ىرخأ قئاثو وأ رkراقت يأ )9

 

 :ةیعامتجالا ةیلوؤسملا تاسایسب قلعتملا حاصفإلا



 نIلماعلاب ةــــــصاjrا تاءارجإلاو )CSR( ةيعامتجالا ةيلوؤــــــسملا لاجم YZ اU¦اــــــسايــــــسو اU¦امCاــــــسم نع حاــــــصفإلاب ةيjrIJا رايطلا ةــــــســــــسؤم موقت

 لئاـــــسوو ،ي>وnJكلإلا ةـــــســـــسؤملا عقومو ،ةـــــســـــسؤملا طاـــــش> بـــــسحو ءانمألا سل:� يونـــــسلا رkرقتلا YZ لقألا MNع ةنـــــس YZ ةدحاو ةرم عمت:�او

 .ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نع سل:�ا ةنامأ اCرقت lmلا ىرخألا لاصتالا

 

 :ءانمألا سلجم تاحاصفإ
 ءانمألا سلجم ءاــــــضعأ تاحاــــــصفإب صاخ ل:ــــــÅ عــــــضو ةاعارم عم ،ھئاــــــضعأ نم وــــــضع لÄب ةــــــصاjrا حاــــــصفإلا تايلمع ءانمألا سلجم مظني

اkرود ھثيدحتو
ً

اقفو كلذو ،
ً

 .ةيذيفنتلا ام7حئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنو تا�رشلا ماظن بجومب ة�ولطملا تاحاصفإلل 

 

 :ةیباقرلا تاھجلل حاصفإلا
اروف ةـــــســـــسؤملا عقوم MNع نالعإلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا زكرم غالبإ ءانمألا سلجم MNع

ً
 ةيماظنلا تابلطتملا عيمجب )لا�jا ھيـــــضتقي ام بـــــسحو( 

 :لثم نIناوقلاو ةمظنألا YZ ةدد��ا

 .)فيXصت وأ نIيعf وأ ةلاقتسا( ءانمألا سلجم ةلÄيYZ C تاIJغf يأ -

 .ةسسؤملا نا:j ةلÄيYZ C تاIJيغf يأ -

�املا فرشملاو يذيفنتلا ريدملا كلذ YZ امب ةيذيفنتلا ةرادإلا YZ تاIJيغf يأ -Z. 

 .ةسايسلا هذC ةحئال بجومب ة�ولطملا تامولعملا عيمج نع حاصفإلاب ةيjrIJا رايطلا ةسسؤم مnoلتو

 

 :حاصفإلا دودح
ائ�ــش اوــشفي نأ ءانمألا سلجم ءاــضعأل زوجي ال

ً
 ة�Ëــصم قيقحت YZ مk¥Uوــضع مكحب ھب نوملع� ام لالغتــسا م7ل زوجي الو .ةــســسؤملا رارــسأ نم 

 .ضkوعتلاب مU¥بلاطمو م7لزع بجو الSو ؛IJغلل وأ مTUراقأ دحأل وأ م7ل

 

 عجارملا
 ةلــــصتملا تاــــسايــــسلا عيمج لحم ةــــسايــــسلا هذC لحتو .مYZ 01/10/2020 ةــــسايــــسلا هذC )ثلاثلا( عامتجالا YZ ةــــســــسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةیفافشلاو حاصفإلا أدبم معدل ةیفاضإ تاردابم
 حاـصفإلل ةيملاعلا زروب دنآ دردناتـس تا7جومو IJياعم لثم ةيفافـشلاو حاـصفإلا لاجم YZ ةيلودلا تاـسرامملا لـضفأ قيبطتل لـصاوتملا ÐZـسلا -

 عقوملاو ءانمألا سل:� يونـــــــــــسلا رkرقتلا YZ كلذ سكعو )OECD( ةمكو�Ëل ةيداـــــــــــصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ئدابمو )S&P( ةيفافـــــــــــشلاو

 .ةيjrIJا رايطلا ةسسؤمل ىرخأ تاروشXم وأ رkراقت يأو ي>وnJكلإلا

 ةبــسانم ةيjrIJا رايطلا ةــســسؤم اCارت ىرخأ رــش> ةليــسو يأو ي>وnJكلإلا ةــســسؤملا عقوم MNع ةkرود ةفــصب اU¦اطاــش>و ةــســسؤملا رابخأ رــش> -

 .نيديفتسملا نم ددع ØJكأل لوصولل

 

 :ةیریخلا رایطلا ةسسؤم مساب يمسرلا ثدحتملا
 نم ھل قحي امك .نيديفتسملا عمتجمو رو7مج عمو مالعإلا لئاسو ةفا� مامأ ةسسؤملا مساب �mسرلا ثدحتملا وC ءانمألا سل:� ماعلا نIمألا نإ

 ةنيعم تاراـسفتـسا MNع درلا وأ ةيjrIJا رايطلا ةـسـسؤم نع ةباينلاب ثدحتلل ةـسـسؤملا لخاد نم نkرخآ صاrـÚأ وأ صrـÚ نIيعf رخآل تقو

 .كلذل ةرورضلا تعدو رمألا مزل ام lÜم

 :MZي ام لوح ةينلع تاحkرصت يأب ءالدإلا ھلبق نم نIفلÄملا وأ ماعلا نIمألا وأ ءانمألا سلجم س�ئر ادع رخآ صÚr يأل زوجي الو

 .ةيjrIJا رايطلا ةسسؤم ططخو تايجيتاnJسا -



 .ةيjrIJا رايطلا ةسسؤم ةطش>أو تايلمع -

�املا ءادألا -Z )اjا��Z بقتسملاوMZ( ةماع ةفصب ةيلاملا تاجايتحالاو. 

 ىواعدلاو Þßmاقتلا -

 .ةيjrIJا رايطلا ةسسؤم تارامثªسا -

 نم ةدراولا تابلطلا ةفا� لkوحت ةسسؤملا مساب ثيد�jاب م7ل حرصملا IJغ ةيjrIJا رايطلا ةسسؤم يفظوم عيمجو ءانمألا سلجم ءاضعأ MNعو

 .ةسسؤملا نع ةباين ثيد�jاب ھل حرصملا صârلل ةفلت�rا مالعإلا لئاسوو نIمت7ملا

 

 :ةیساسألا تامولعملا نع حاصفإلا ةسایس ةعجارم
 دعاوقلا عم ا�Uـشامت نامـضل كلذو ةرورـضلا تعد امل�و ةkرود ةفـصب ةيـساـسألا تامولعملا نع حاـصفإلا ةـسايـس ةعجارمب ءانمألا سلجم موقي

 .ةفلت�rا jåاصملا با�ãأ تابلطتمل ةيفوتسم ا�Uأو ةمظنألاو

 

 عجارملا
 هذC لحتو ،YZ 05/05/2020 ةيـــــساـــــسألا تامولعملا نع حاـــــصفإلا ةـــــسايـــــس )ةيناثل( ھترود YZ ) 21 ( عامتجالا YZ ةـــــســـــسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملا حاصفإلا تاسايس عيمج لحم ةسايسلا


