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 ..االستدامة لتزاماتا

 شركات المدرجة في بورصة الكويتالعلى أعمال ا ه  ر  وأث  

 (اإلفصاح عن تقرير االستدامة، وإدارة مخاطرها)

هشام عماد العبيدان. أ  

 KILAW ماجستير في قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العالمية

 الملخص

فل و  وو َّيتلخ َّ ليَّ فت ليوولَّ فامي َّ صَّموضووووووحَّ في ووتَّ

َّتطيي َّ الةووت  معَّيغليع فمفروضووعَّ لشَّكوورالمَّ فمةوول معََّّ

ول َّآخرَّتا يالمَّليَّ فالئ عَّ فتنظيميعَّف لنونَّ يئعَّأةووووو  ََّّ

 وذ َََّّّتفةووووويرفيسَّيغوليوعََّّوذفو ََّّ؛2022ََّّ ول ََََّّّّ فموللَّ فاويتيوع

ل ط،َّيلَّيغليعَّت  ي َََّّّعَّمةت يالاَُّمةوتد د م فهل لعَّفلتنميعَّ ف ف و   َّ

 و يو َّ ال تيولر مَّ،َّوتأثر ولَّ لشَّ فكوووووراوعَّليَّ فوهومَّ فر  ن

َّ. ألوفشَّيلفر ليع

تغييرَّ ةوووتر تيفيَّليَََّّّتانيمفهو َّينطويَّ يََّّللالةوووت  معَّ

منظومعَّ فتكوغيلَّ ألةولةويعَّفلكورالمَّيغراَّمر  لهَّ أل    ََّّ

 الهتصووووول يوعَّو الفتمول يوعَّو فييئيوعَّ لشَّ فمو  َّ فمتوةوووووطَّ

فانََََّّّّ.2035إفشَّت  ي َّرؤيعَّاويمَّف ي هََّّوصووووالاَََّّّو فطويل

يَّإفشَّزيول هَّتطيي َّ وذ َّ فرؤيوعَّ جيفولييوعَّفالةوووووتو  موعَّهو َّيؤ   َّ

َّ.أ يلءَّ فكرالمَّ فم رفعَّليَّ فيورصع

َّ ليو ،َّفولءَّ وذ َّ في وتَّ تشَّيصووووولَّإفشَّمنه َّ فتطيي َّ ينولءا

خططَّ فتغييرَََّّّ فتنميعَّمعََّّمر  لهَّ ألمثلَّفالةووووت  معَّي يتَّيت  َّ

َّ.ُمةتد د   ف
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 الةوت  مع،َّ ف وامع،َّ فتنميع،َّ فصون و َّ:ََّّت المفتاحيةالكلما

َّ.،َّت ريرَّ الةت  مع،َّكراعَّمةل مع،َّيورصعَّ فاويمُمةتد د   ف

 المقدمة

اَّوردَّكرالمَّ فمةل معَّ دََّّبَُّلادَّتدَّ فيسَّل طَّليَّ فتنميعََََّّّّ، اَّفو ريل

اَّياونَّفنكووولط َّأوفشَّمنَّفهع ََّّ الهتصووول يعَّفل وفع لََّّهدَّ،َّيلَّأيضووول

،َّو فم يطََّّثولنيوع َََّّّم يطَّ فييئيَّمنَّفهوع َّ لشَّ فََّّفو ري َََّّّتوثثير َّ

َّ.ثلفثع ََّّ الفتمل يَّمنَّفهع َّ

َّ لشَّتكووووغيلَّرؤوسَّأمو ل ََّّلَُّامدَّللفكوووورالمَّ فمةوووول معَّتدَّ

َّآثلرَّأ ملف َّمنَّ فام َََّّّايير َََّّّ،َّوياونَّف يهلَّ    َّاييره َّ لََّّهدَّلل،َّاملَّأن 

اَّ لشَّ فييئع. فتكغيليعَّتاونَّأاثرَّ َُّ َّم ل

َّ فامالهعَّ فتيَّت و َّ لشَّتكوغيلَّمصولنع َّلإذ َّرأينلَّ فكورالمََّّ

َّ ذ َّ فكووورالمَّتدَّلَّ ولَّ فالف ،ََّّهدَّلت َّفدَّنتدَّفمَُّ َّلإن  ليََّّةووويوفعاَََّّّخ َّضوووُ

َّلرصَّ مول َََّّّ َُّ و   َّليهول،َّامولَّأن هولَّتَََُّّّلَُّامودَّ الهتصووووول يولمَّ فتيَّتدَّ

َّهولَّليَّ فم وليولَّهو َّتَُّ،َّفان َّفو يو ه َّ ََّّتَّ فييئيليَّزيول هَّ فتلو َََّّّ َُّل  َّةووووود

اََّّوغير لَّمنَّ ألنكطعَّ فمارهلعَّفالةت  مع اَّو فتمل يل َّ. هتصل يل

َّ ف وفعَّمنَّ    َّ هلَّضوووملنَّ ةوووت  معَّ هتصووول  لَّيلفتلفي،َّلإن 

دَّت َّلَّوييئدَّهودَّا َّومفتمدَّ نَّ وذ َّ فم ولورَّ فثالثوعَّتو زَََُّّّل َّختودَّ ونَّأنَّيدَََّّّهول

َّع.ُمةتد د مفلتنميعَّ ف

َّكووورالمَّ فمةووول معَّ يَّأايرَّ فمكووولريعََّّ و لشَّ  تيلرَّأن 

َّ فاوبءَّ ألايرَّفلتنميوعَّ ف فاولم َّ َّعَُّ دَّعَّيدَُّمةوووووتود د موَّلوعَّليَّ فو وفوع،َّلوإن 

َّ لشَّ لت َّ ذ َّ فكرالم.
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ينلءاَّ لي ،َّل  َّنكثَّمفهو َّ فتز ملمَّ الةت  معَّ لشَّ فكرالمَّ

 فمةوول معَّوضوورورهَّ فرهليعَّ لشَّم  َّ فتز  َّ فكووراعَّيتنفيذََّّ

َّاملَّيلي:َّ، الةت  مع

يانيَّضووورورهَّت  ي ََّّ:َّو وَّمفهو  َّاستتتتتدامة االدتصتتتتاد ➢

طَّأوَّ فطويلَّ لشَّ فم  َّ فمتوةو  َََّّّ هتصول يع ََّّ فكوراعَّففلئ ه َّ

َّليَّت  ي َّتنميعَّ ف وفع.ََّّ َُّل  َّةدَّ ألمرَّ فذيَّيََُّّ؛ليَّ الهتصل 

:َّأيَّمةوول معَّ فكووراعَّوتوةوويعَّنطل ََّّاستتتدامة المجتم  ➢

منَّ فكوور ئ ََََّّّّمان َّمَََُّّّأايرَّه ر ََّّتكووغيلدَََّّّنَُّضوومدَّأ ملفهلَّيملَّيدَّ

تنفيذَّ فمكووولريعَّ الفتمل يعَّإفشَََّّّ فر غيعَّيلفامل،َّإضوووللعاَّ

َّاَّمعَّتو زنَّميز نيعَّ فكراع.و فخيريعَّيملَّالَّيتالردَّ

:َّو وَّ فم ورَّ ألاثرَّصوواويعَّليَّتطيي ََّّاستتتدامة البي ة ➢

اَّيينَّنكووووولطَّيَّ لشَّتاولرَُّو َّ َّهو َّينطدَّ الةوووووتو  موع،َّألنو َّ

ََّّ فكوراعَََّّّلمنكولطََّّت يي مثلَََّّّ؛ فكوراعَّويينَّ فمالييرَّ فييئيع

إفشَّزيول هَّ النياولثولمَّ فايميولئيوعَّأوَّ فغولز مَََّّّي فتيَّهو َّتؤ   َّ

َّ َّوأرَّ  َّ فضووولرهَّأوَّزيل هَّ فرطويعَّأوَّ فمةووول معَّيلفتصووود

َّ.وغير لََّّ فففل 

َّ يئعََّّ ينلءاَّ لشَّ ذ َّ فم لورَّ ألةوووولةوووويعَّفالةووووت  مع،َّلإن 

هلممَّيتا يلَّ فالئ عَّ فتنفيذيعَّف لنونََّّه َّأةوو  َّ فمللَّ فاويتيعََّّ

منََََّّّّ،َّوذفو َّيغوليوعَّإضوووووللوعَّمفمو وع 2022َّ فهيئوعَّليَّ ول ََّّ

 ف و  و َّ فافيلوعَّيتطيي َّ الةوووووتو  موع؛َّومنهولَّضووووويطَّمانشَّ

ت  معَّ فذيَّل،َّوت  ي َّمانشَّت ريرَّ الةوووَّ دَّر َّ الةوووت  معَّوم لو َّ

بَّوضوووورورهَّتفن َّ،ََّّلجلصوووولهَّ ن يمانَّإفز  َّ فكوووورالمَّي

َّ.لَّنكلطَّ فكراعهدَّيَُّةي  َّ فتيَّه َّيََُّّمخلطرَّ الةت  مع
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 وذ َّ فن لوعَّ فتنظيميوعَّن وَّ فتفايرَََّّّأمول ََّّو هاي  َََّّّفانَّيوفو َّت و   َّ

طيي َّ فامليَّيَّ وَّإمالنيعَّ فت،َّ ذ َّ فت    َُّمةتد د  ليَّ فمةت يلَّ ف

َّ. الةت  معالفتز ملمَّ

هو    اَّملزمعاَّ لشَّ فتز ملمَّ الةوت  معََّّلدَّكوا  َّلهلَّيمانَّأنَّتَُّ

َّ؟كرالمَّ فمةل مع

اَّليََُّّمةووووتد د م لَّيمانَّأنَّتاونَّ فتز ملمَّ فتنميعَّ ف عَّةووووييل

َّإفغلءَّإ ر جَّ فكرالمَّأوَّإفغلءَّترخيصهل؟

يفووبَّ فنظرَّإفشَّ فاووبءَّ فمتووثتيَّمنَّ فتز موولمَّ وولَّيمانََّّ

َّ الةت  معَّ لشَّ  تيلرَّأنهلَّمارهلَّفلتنميعَّ فر  نع؟َّ

 أهداف البحث

فعَّفالئ عَّ دَّ فو ر َََّّّمل يعَّ الةت  معت  ي ََّّ .1 هَّليَّ ف و   َّ فُما   

َّ فتنفيذيعَّف لنونَّ يئعَّأةو  َّ فملل.

مَّليَّ دَّردَّاملَّودََّّ فغليعَّمنَّ فتز ملمَّ الةوووت  معتوضوووي ََّّ .2

 جلصووووولهَّ نَّت ريرَّ الةوووووتو  موعََََّّّّليمولَّيخص َََّّّ ف و  و 

َّبَّمخلطر ل.وتفن َّ

 لشَّزيل هَّأ يلءَّكوورالمَََّّّ فتز ملمَّ الةووت  معأثرََّّت  ي ََّّ .3

َّ فمةل مع.

منَّ يتَّالفتز ملمَّ الةوووت  معَََّّّ فصووويغعَّ فمثلفيع هتر هََّّ .4

َّ. فطيياعَّ فملزمعَّوتفلصيلَّ فتطيي 

 أهمية البحث

َّأ ميعَّ ذ َّ في تَّمنَّخاللَّ فن لطَّ فتلفيع:ََّّرَُّظهدَّتدَّ

ي َّ فرؤ َّ الةووتر تيفيعَّه رهَّتطيي َّ الةووت  معَّ لشَّت   .1

َّ.2035رؤيعَّاويمَّف ي هََّّمثلَّليَّ ف وفع؛
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منَّخاللَّإفز  َّكورالمَََّّّ   َّإمالنيعَّتطيي َّ الةوت  معَّإال َّ .2

َّمنَّ الفتز مولمََّّ فمةووووول موعَّ فاير َّليَّ فو وفوعَّيمفمو وع َّ

َّ. فتيَّةتؤ يَّإفشَّإيفل َّ و ئرَّ ملَّإ  ريعَّف ي ه

ت ولَّث وللوعَّ فنكووووولطَّ فتكوووووغيليَّليَّكوووووراولمَّإماولنيوعََّّ .3

إفشَّمةول  ََََّّّّ فتنميعَّ فمةوت  معلءَّ فمةول معَّمنَّملتز َّيث ي

َّ.يت  ي هل

 منهج البحث

ت  ي َّمالنيَّ فمصووووطل لمََّّ:َّيغراََّّالمنهج الوصتتتتفي ➢

عَّيولالةوووووتو  موعَّوهو  و َّإفز  َّ فكوووووراولمَّيهول،َّطودَّي َّرتدَّ فمَُّ

َّتل َّ ف و   .َّور ءدََّّ َُّ  َّوم لورَّ الةت  معَّ فتيَّتدَّ

يغراَّت ليولََّّ:ََّّاالستتتتتتنتتاجي  المنهج التحليلي النقتد  ➢

هَّليَّتاو يولَّ فالئ وعَّ فتنفيوذيوعََّّ دَّ فتز مولمَّ الةوووووتو  موعَّ فو ر َّ

لَّ فو هايوعَّ ودَّوت و يو َّآثولر َََّّّ،ف ولنونَّ يئوعَّأةوووووو  َّ فمولل

،َّث َّتةووليطَّ فضوووءَّو فمةووت يليعَّ لشَّكوورالمَّ فمةوول مع

َّةتنتلجَّ ف لولَّفهل. لشَّ فثغر مَّليَّ ذ َّ ف و   ،َّو 

 إشكالية البحث

"اي َّيمانَّت و يو َّ فتز مولمَّ الةوووووتو  موعَّ لشَّكوووووراولمَّ

َّعَّمةت يالا؟"ُمةتد د مت  ي َّ فتنميعَّ فَّلَُّافدَّ فمةل معَّيملَّيدَّ

 البحث طخط  م  

 .االلتزام باإلفصاح عن تقرير االستدامة المبحث األول:

 الفتز  َّيلجلصوووولهَّ نَّت ريرَّ الةووووت  معََّّ فمطلبَّ ألول:َّ

َّ.و رفعَّ الفتز  َّي 

َّ. نَّ الةت  مع جلصلهَََّّّت رير نلصرََّّ فمطلبَّ فثلني:َّ
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َّ.م  االستدامة آلية تعامل إدارة الشركة: ثانيالمبحث ال

َّ.ليَّ فكراعَّفالةت  معَّخط عوضعََّّ فمطلبَّ ألول:َّ

َّ.منَّنكلطَّ فكراعَّبَّمخلطرَّ الةت  معتفن َّ فمطلبَّ فثلني:َّ

 المبحث األول 

 االلتزام باإلفصاح 

 عن تقرير االستدامة

 رفعَّ الفتز  َّيلجلصولهَّ نَّ َّليَّ ذ َّ فمي تَّملَّ يَّردَّندةودَّ

يلفنةووويعَّفكووورالمَّ فمةووول معَّليَّ فاويمَََّّّت ريرَّ الةوووت  مع

ت ريرََّّ فََّّ ووذ ََّّ َّموولَّ يَّ نوولصووووور وو   َّث َّنَُّ) فمطلووبَّ ألول ،ََّّ

َّ .) فمطلبَّ فثلني

 المطلب األول 

  عن تقرير االستدامةااللتزام باإلفصاح 

 ودرجة االلتزام به

اَّفو يو  اَّفل واموعََّّرَُّيدَّاتدَّتَُّ و وَّمولَّتؤاو  َََّّّ،1 الةوووووتو  موعَّمنهفول

انَّفلكووراعَّ فوصووولَّإفشَّرؤيعََّّوالَّيمََّّ،2 ف ر ةوولمَّ فمي  نيع

َّ  معَّ فمطلويعَّإذ َّف َّتَُّ الةووووت َََّّّ نَّت رير ََّّ  َّفصوووو  لََّّهدَّل َّيامدََّّخلص  

َّ  . دَّةتدَّ فمَُّ

 
1َّ َّVitols, Sigurt and Norbert Kluge, The Sustainable Company: A New Approach to Corporate 
Governance, Vol. 1. ETUI, 2011, page 7. 

مفلعَّإ  رهَّ أل مللَّو ف ر ةلمََّّ،َّ ورَّوأ ميعَّث للعَّ وامعَّ فكرالمَّ لشَّ ةت  معَّ فكرالمَّ فنلكئع:َّ ر ةعَّمي  نيع،َّ فاطوي،َّ اي 2ََّّ

َّ.727َّ،َّ فصف ع2021ََّّ ل َّ،2َّ،َّ فا  7ََّّ فمفل َّ الهتصل يع،َّفلماعَّ ففلفع،َّ ففز ئر،َّ
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مانشَّ جلصوولهَّوموه َّ فمكوورحَّ فاويتيََّّةووني تَّأوالاَّليَّ

اَّليَّمن  مانشَّ جلصولهَّ نَّت ريرَّ الةوت  معَّوموه ََّّ،َّث َّثلنيل

َّ. فهيئعَّمن 

 اإلفصاح ومودف المشرع الكويتي منهمعنى أوالً: 

هيل َّ فكوراعَّيلج النَّ فرةوميَّ نََّّيَّ جلصولهَّييةولطع َّان َّيدَّ

َّيكووووال 3َّلَّ ففو ريعهدَّلَّأوَّمالوملت َّهدَّييلنلت َّ مثلَََّّّ وري  ََّّ،َّةووووو ءا

مثلَََّّّلوري  ََّّ،َّأوَّيكوال 4َّ جلصولهَّ نَّ فييلنلمَّ فملفيعَّ فةونويع

َّ جلصلهَّ نَّخيرَّ ةت لفعَّرئيسَّمفلسَّإ  رهَّ فكراع.

َّإلصولهَّ فكوراعَّ وََّّ َُّل َّختدَّويدَّ  جلصولهَّ نَّ فكوفلليعَّليَّأن 

لَّكوووفلليعََّّهدَّ فتز مَُّ لَّيلفميل رهَّإفشَّت  ي َّ فييلنلمَّو فمالوملم،َّأم 

َّمعَّأي  ََّّعاَّيدَّلو َّفدَّتدَّومََُّّو ضوووو عاَََّّّوندَّاَُّلَّيثنَّتدَّهدَّ فكووووراعَّلهوَّ فتز مَُّ

ذف َّليَّ  و ََّّ،َّال َّلهدَّلَّأوَّمالوملت َّهدَّالةووووتاكوووول َّييلنلت ََّّطلب َّ

اَّ يلةوتثنلءَّ ففهلمَََّّّ، فمالوملمَّ فتيَّيمانَّ جلصولهَّ نهلَّهلنونل

ةووريعَََّّّالحَّ لشَّأيعَّمالوملم َّ الط  َََّّّةووتطيعَُّ فتيَّتدََّّمثلَّ فرهلييع

مصوووول عَّ فةووووو َّو فمةووووتثمرينََََّّّّعظل َّليَّ فكووووراعَّت مَّم َّ

َّ.5 فتيَّأهر لَّ ف لنونََّّ فمصل عَّ فالمعو

ََّّصلر  ََّّلارهَّ جلصلهَّيكال َّ فمكرحَّ فاويتيَّمعََّّلدَّلمدَّادَّتدَّوه َّ

،7/2010َّ  تيلر اَّمنَّصوو ورَّهلنونَّ يئعَّأةووو  َّ فمللَّره ََّّ

تطيي َّةوويلةووعَّ جلصوولهَّ فالملَّعَّ فمكوورحَّمهم ََّّعدَّضوودَّ يتَّودَّ

َّ فهيئع. لشَّ

 
 فمالوملمَّ ففو ريعَّم لَّ الفتز  َّيلجلصلهَّليَّيورصعَّ فاويم:َّ ر ةعَّليَّهلنونَّ يئعَّأةو  ََّّمل يعََّّ،َّ فايي  ن،َّ كل َّ مل َّم م 3ََّّ

 .71َّ فصف عَّ،2021َّةيتميرَّ،49َّ فا  َّ،َّمفلعَّفيلَّ ألي لتَّ ف لنونيعَّ فمام ع،َّ فمللَّ فاويتي
َّ.1/2016هلنونَّ فكرالمَّ فاويتي،َّره َّ،4ََّّ-211لَّ ففمايعَّ فالمعَّ فال يعَّليَّكراعَّ فمةل مع.َّأنظر:َّ فمل هََّّ دَّر َّ  َّ فتيَّت4ََُّّ
مفلعََّّ،َّم  َّافليعَّ ف و نينَّ فاويتيعَّفتطيي َّهو   َّ وامعَّ فكرالمَّ لشَّ فكرالمَّ فمةل معَّ فازيز،َََّّّ فتميمي،َّيا وبَّ ي َّهللاَّ ي 5ََّّ

 .15َّ فصف عَّ،2011َّ يةميرََّّ،2َّمصر،َّ فا  َّ،َّفلماعَّيورةاي ،َّ في وتَّ فملفيعَّو فتفلريع
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َّ،َّت  ي َّ فا  فعَّو فكووووفلليع فه  َّمنهلَّ وَََّّّأوضوووو َّأن َّه َّو

ََّّ،6َّتاولراَّ فمصووووولف َّو ةوووووتغاللَّ فمالومولمَّ فو  خليوعََّّنعَُّومدَّ

اَّإي َّ دَّملن َََّّّ، فمكرحََّّل دَّردَّظدَّ فمملرةعَّ فتيَّ دَّ اَّل لَّل اَّإفر ميل َّ.7وصفل

َّوه َّخدََّّ  فمكوورحَّيلف رفعَّ ألوفشَّمنَّ فمصوولف َّ فمخفيعََََّّّّيدَّكوو 

 فتيَّتةوم َّمثالاَّفرئيسَّمفلسَّإ  رهَّ فكوراعَّيتغليبَّمصول ت َّ

 ل،َّو اذ ََّّيرَُّ  َّراعَّأخر َّ لشَّمصوول عَّ فكووراعَّ فتيَّيَُّليَّكووَّ

َّ جلصولهَّ نَّ فمصولف َّالفتز   َّ هلنوني  َََّّّلإن 
 فمةول مينََّّيَّ م َّيد8َََّّّ

ََّّاَُّهو َّتتاولردَََّّّذين فكوووووراوعَّمنَّأصووووو ولبَّ فمصووووولف َّ فوَّليََّّ

َّمعَّمصل عَّ فكراع. ََّّهَُّ دَّصلف َّم

 َّهولنونَّ فكوووووراولمَّإفشَّضووووورورهَّهيول َّ فهيئوعََّّوفهوذ َّل و َّنيو َّ

 ،َّوايفيوعَّه َّم َّ ج  رهَّيوثةوووووهَََُّّّيتنظي َّتاولمالمَّأ ضووووولءَّمفلس

َّ.9 جلصلهَّ نَّ ذ َّ فتالمالم

عَّإز ءَّ الفتز  ََّّمدَّ نَّ ذ َّ فةويلةوعَّ فتكوريايعَّ فصولر ََّّ دَّتدَّوه َّند

َّردَّأنَّلدَََّّّ،يلجلصووله  فمللَّهو   َّ جلصوولهَّمَّ يئعَّأةووو  ََّّضوود

صوووعَّليَّرخ َّ لشَّفميعَّكووورالمَّ فمةووول معَّ فمََُّّملز  َََّّّيكوووال َّ

َّأالنمَّم رفعَّأ َّغيرَّم رفع. َّ فاويم،َّةو ءا

َّ اَّخلصوو  َّ فهيئعَّأصوو رمَّاتليل اَّي وامعَّ فكوورالم،ََّّ يتَّإن  ل

َّ جلصلهَّو فكفلليعَّيكال َّ"َّ: ولَّ 7 ف ل  هَّ)مَّلي ََّّضدَّردَّلدَّوه َّ

ففميعََََّّّّملزموع َََّّّ،َّو يَّهول و ه َّوليَّ فوهومَّ فمنولةوووووب"ََّّ هي  َّ

 ةتثنلئي  ََّّكرالمَّ فمةل مع،َّوذف َّيكال َّ
10.َّ

 
َّ.2010،َّفال 7ََّّكلءَّ يئعَّأةو  َّ فمللَّ فاويتيع،َّره َّ،َّهلنونَّإن5-3 فمل ه6َََّّّ
َّ،َّهلنونَّ فهيئع.118 فمل ه7َََّّّ
 ،َّهلنونَّ فهيئع.107إفش100َََّّّ فمو  َّمن8ََّّ
َّ.1/2016،َّهلنونَّ فكرالمَّ فاويتيَّره 195َّ فمل ه9َََّّّ

 .2015،َّ فالئ عَّ فتنفيذيعَّف لنونَّ يئعَّأةو  َّ فملل،َّ فصل رهَّ ل 15ََّّ،َّ فاتلب2ََّّ-1 فمل ه10َََّّّ
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لَّمعَّت  ي َّتفةيرَّهدَّتَُّفدَّلَّيمانَّمخلفدَّهدَّت َّهو   َّ ف وامعَّيطييادَََّّّألن َّ

َّهل  هَّ جلصوولهَّفلءمَّيكووال 11َّفلهيئع َََّّّملز  َََّّّ،َّإال َّأن   ةووتثنلءا

أ ميوعَّ جلصووووولهَََّّّرَُّظه َّلَّيَُّ نَّهو  و َّ ف واموعَّ ألخر ،َّممو َّ

َّ ففو ريَّليَّ ةت ر رَّو نضيلطَّأةو  َّ فملل.ََّّ  َّور َّو دَّ

الهي ة    ف  ود  ثانياً: معنى اإلفصتتاح عن تقرير االستتتدامة وم  

 منه

اَّتا  2022ََّّمَّ يئعَّأةووووو  َّ فمللَّليَّ ل َّردَّأصوووو دَّ َّ لشَّيالد

 َّ ليوَّمَّ،َّ يوتَّأضوووووللود7/2010َّ فالئ وعَّ فتنفيوذيوعَّفل ولنونَّره ََّّ

اَّ نَّ الةت  مع َّالفتلفي:َّ،تاريفل

يَّيل تيلفلمَّ ف لضوورَّ ونَّ فمةوولسَّي  رهَّف َّ" فتنميعَّ فتيَّتدَّ

َّهودَّ ألفيوللَّ ف ول موعَّ لشَّتلييوعَّ  تيولفولت َّ ََّّزَُّع،َّوراولئ َّلَّ فخولصووووو 

،َّو وَّ ور12َّ"و فمفتمعََّّ،و فييئعَّ، الةوووت  معَّ يَّ الهتصووول 

َّ.13َّ فييئعَّو ةت  متهلََّّ فكرالمَّ فمو زيَّف ورَّ ف وفعَّليَّ مليع

يينَّمانشََّّبدَّلردَّهدََّّه َّتاري َّ فهيئعَّفالةت  معَّمنَّ فو ض َّأن َّ

ََََّّّّ؛ فمةووت يليعَّ لشَّ ألفيللَّ ف ل معلََّّ دَّ فتنميعَّويينَّآثلر َّ  يتَّإن 

َّطَّو فياي . فمةت يلَّ فمتوة  َّيَّ   َّردَّ الةت  معَّ يَّ فتنميعَّ فتيَّتَُّ

 فريطَّو لشَّ فرغ َّمنَّوضوووووهَّ فغليعَّ فتنظيميعَّمنَّور ءََّّ

ليَّمفهو َّ الةوت  مع،َّإال ََّّيينَّ فتنميعَّومةوت يلَّ ألفيللَّ ف ل مع

َّ منَّ فمانشَّ فذيَّفلءمَّي َََّّّأيال  اَّأوةووعدََّّذَُّ الةووت  معَّه َّتثخَُّأن 

َّ فهيئع.

 
.َّر فع:ََّّ ةوتثنلئي  َََّّّف َّ الفتز  َّيلجلصولهَّيكوال َََّّّعَُّخضودَّ،َّو فذيَّالَّيدَّ"Comply or Explain"ََّّ"َّمي أَّ الفتز  َّأوَّ فتفةوير"َّشَّةوم َّو وَّملَّي11ََُّّ

َّ،َّالئ عَّ فهيئع.15،َّ فاتلب1ََّّ-1 فمل هََّّ
 .2022،َّالئ عَّ فهيئع،َّيا َّتا يلَّ ل 1َّبََّّ فاتل12َّ

13َّNica, Elvira, and Ioan Hurjui. "The state-led system of global environmental governance." Economics, 
Management, and Financial Markets 11, no. 3 (2016), page 79. 
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أوَََّّّأوَّ فتمول ي  َََّّّييئي  َََّّّ َّ  تيولر َّفر َّلولالةوووووتو  موعَّفيةووووومَّمَُّ

َّ،َّيولعخاللَّمر  ولَّ فتنميوَََّّّ  َّر َّطدَّ ف وذرَّمنَّخدَََّّّبَُّفو َّيدَََّّّ هتصووووول ي  َّ

َّتنميوعاَََّّّلَُّكووووواو  َّوهو َّيََُّّ، فتنميوعََّّ َُّر ل َّيَََُّّّمرن َََّّّ يوي َََّّّ يَّمكوووووروح َّ

،َّومنَّ نلَّفلءَّريطَّ الةوووت  معَّلهدَّذ ت َََّّّي    ََّّعاَّةوووت ل َّمََُّّعاَُّمةوووتد د م

َّ.14يلف وامع

ل،َّاوثنَّينكوووووثَّهودَّذ ت َََّّّي و   َََّّّلَّ الةوووووتو  موعَّإفشَّ و   َّهو َّتت و َّو

ََّّينكولط َََّّّ ةوتثملري َََّّّصون و  َّ َّه َّو وَّملََّّ؛فالةوت  معَّ َُّه  َّيدَََّّّخلص  

اَّت مَّمََُّّم َّ دَّمدَّةدَّ َّ.15"ُمةتد د  " فصن و َّ فش:َّةم َّي َّ فهيئعَّأيضل

لَّيخصووووووصََّّ  رفووعَّ الفتز  َّيوولجلصوووووولهَّ نَّت ريرَّأموو 

َّ فهيئوع ََّّعَّفودَّ ردَّ فموَُّفلكوووووراوعََََّّّّيفوز"هولفوم:َََّّّهو ََّّ الةوووووتو  موع،َّلوإن 

َّ.16 نَّ الةت  مع..."ََّّةنوي  َََّّّإص  رَّت رير َّ

َّطيياووعََّّ َّ ليوو ،َّلووإن   الفتز  َّيوولجلصوووووولهَّ نَّت ريرَّينوولءا

َّ يَّالفتلفي:َّ، الةت  مع

فيسََّّتخييري ََّّ الفتز  َّيلجلصولهَّ نَّ الةوت  معَّ وَّ فتز   َّ •

اَّإفيلري َّ.ل

يلفكورالمَّ فم رفعَّليَّيورصوعَّ فاويمََّّخلص ََّّ وَّ فتز   َّ •

َّل ط.

َّ.ةنوي َََّّّ وري ََّّ وَّ فتز   َّ •

َّ فهيئووعََّّ لووإن  مَّ فمر  وولهَّيينَّ  تيوولر مَّفوودَّ وولودَّهوو ََّّو اووذ ،َّ

َّشَّففدَّةوادَّ الةوت  معَّ فتيَّتدَّ لَّ لشَّ فكورالم،َّويينَّضورورهََّّهدَّرضو 

َّو   َّوضووعَّأ يلء َََّّّ،مر  لهَّ فظرو َّ فو هايعَّفهذ َّ فكوورالم
 

14ََّّAras, Güler, and David Crowther. "Governance and sustainability: An investigation into the 
relationship between corporate governance and corporate sustainability." Management Decision 
(2008). 

 .2022،َّيا َّتا يلَّ ل 1َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب15َََّّّ
َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 12َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب1ََّّ-16-1 فمل ه16َََّّّ
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فو  َّ مليوعَّ م َّ الةوووووتو  موعَّيولفتز مولمََََّّّّ ليهولََّّغيرَّمنط يوع َّ

َّ.17 ف وامع

و اوذ َّ نت لومَّ فهيئوعَّمنَّمر  ولهَّ الةوووووتو  موعَّخاللَّ فتنميوع،َّ

َّ الةت  مع.إفشَّمر  لهَّ فتنميعَّخاللَّتطيي َّ

اَّومَُّت ريرَّ الةوت  معَّصودََّّرَُّيدَّاتدَّفانَّ لَّيَُّ ج    ََّّ ََّّ  اَّوكول  َّا  َّايل

ََّّإفشَّ ذ َّ ف رفع مَّادَّلدَّ فتيَّ دَّتل َّ ف رفعَََّّّ،  َّر َّمنَّ يتَّ نلصوووو 

إ فوولءَّ فكوووووراوولمَّغيرَّ فموو رفووعَّمن إفشَّ َّ الفتز  ََّّ فهيئووعَّ

َّلجلصلهَّ نَّت ريرَّ الةت  مع؟ي

َّليَّ فمطلبَّ فثلني.ََّّ  َُّردَّند ذ َّملَّةدَّ

 المطلب الثاني 

 عن االستدامةاإلفصاح  تقريرعناصر 

اََّّمل يعَّت ريرَّ جلصوولهَّ نَّ الةووت  معةوونر َّأوالاَّ ،َّث َّثلنيل

َّ.مالييرَّإ    َّت ريرَّ جلصلهَّ نَّ الةت  مع

 أوالً: ماهية تقرير اإلفصاح عن االستدامة

َّ يولف ولنونَََّّّفولءَّليَّتاو يولَّ فهيئوعَّفالئ وعَّ فتنفيوذيوعَّ فخولص  

َّت ريرَّ الةوت  معَّيفبَّأن:7/2010ََّّ َّ"يَُّأن  ََّّتثثيرَّنكولطََّّ َُّوضو  

ََّّمخلطرَََّّّصدَّردَّولَُّ فكووووراعَّ لشَّ فييئعَّو فمفتمعَّو الهتصوووول ،َّ

فهذ َََّّّإ  رهَّ فكووراعوايفيعَّعَّيهذ َّ فمفلالم،َّطدَّي َّرتدَّ فكووراعَّ فمَُّ

َّردَّ ففَُّ ،َّوهو َّياونَّإلصووووولهَّ الةوووووتو  موع18ََّّ..."و فمخولطرََّّص 

 
17َّKrechovská, Michaela, and Petra Taušl Procházková. "Sustainability and its integration into corporate 
governance focusing on corporate performance management and reporting." Procedia Engineering 69 
(2014), page 1144. 

َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 12َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب1ََّّ-16-1 فمل ه18َََّّّ
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ا،َّو اوذ ََّّإ  اوموعَّضووووومنَّ فََّّ وذ َّ جلصووووولهََّّينو رجفاترونيول

َّ.19 جفاترونيع

ََّّ َّ ليو ،َّلوإن  اَََّّّنتضوووووم َّيت ريرَّ الةوووووتو  موعََََّّّّفو رينولءا  مفول

َّيلي:املََّّ،20ف وامعَّ الةت  معَّمعَّ مو َّأةو  َّ فملل

اَّ لشَّآثلرَّنكولطَّ فكوراعَََّّّينصوب َّ ➢ َّ لشَّال  َّ فت ريرَّأةولةول

َّلَّيلي:مم َّ

َّفلييئع.تَّلو  َّمَََُّّّفلكراعَّنكلط َََّّّ فييئع،َّاثنَّياوندَّ •

ََّّ َُّلَُّالدَّ الهتصول ،َّمثلَّكورالمَّ الةوتير  َّو فمضولريعَّوخ َّ •

اَّليَّ الهتصل ؤث  َّ فتيَّه َّتَُّ َّ.رَّةليل

 فتيََّّ فخلرفيعَّع فمفتمع،َّمثلَّكوورالمَّ ةووت    َّ فاملف •

اَّ لشَّلرصَّ فاملَّفلمو طنينؤث  َّتَُّه َّ َّ.21رَّةليل

َّيفبَّ لشَّ فكوووراعَّأنَّتدَّ ➢ َّنََُّّعدَّضووود فيسَّل طََََّّّّ،لهدَّي َّ يندََّّبدَّصووو 

اَّأيعَّلرصوووووع َّ  َّ ذ َّفت   ََّّ فمخلطرَّ فةووووولي ع،َّيلَّأيضووووول

ََّّهذ َّ ففرص.فت ريرَّ الةت  معََّّندَّم  َّضدَّ فمخلطر،َّوأنَّتَُّ

اَّاثنَّياونَّمصوونعَّ فكووراعَّصوو ي  لرصووعَََّّّفلييئع،َّإالَّأن ََّّل

لرصوووووعَّيَّإفشََّّ رتفولحَّ رفولمَّ ف ر رهَّ فاييرَّهو َّيؤ   َّ

َّأايرَّيلفييئعَّضلره ََّّ نيالثلم َّ  وتَّ َّ.يكال 

ن طعَّليَّت ريرَّ الةوووت  معَّ يَّايفيعَّإ  رهَّ فكوووراعَََّّّأ   َّ ➢

 فييئيوعَّو الهتصووووول يوعَّو الفتمول يوعَّمخولطرََّّ فمنََََّّّّفاول  َّ

َّردَّلَّففَُّهدَّت َّفنكلطهل،َّواذف َّإ  ردَّ َّ َّ ذ َّ فمخلطر.ت   َََّّّص 

 
،ََّّ ورَّ ف وامعَّ جفاترونيعَّليَّت  ي َّ ةت  معَّ فكراعَّ:َّ ر ةعَّت ليليعَّ،َّينَّذ ييع،َّم م َّ،َّ،َّصالهَّ ف ينيَّه رَّ-َّةلف ،َّأيوَّيارَّيو19َّ

َََّّّ.256َّع،َّ فصف 2017 يةميرَّ،8َّ فا  ََّّ ففز ئر،َّفلماعَّأ َّ فيو هي،َّمفلعَّ فالو َّ جنةلنيع،َّ
20ََّّSalvioni, Daniela M., and Francesca Gennari. "Corporate governance, sustainability and capital 
markets orientation." International Journal of Management and Sustainability 3, no. 8 (2014), page 469. 

َّ الفتمل يعَّفلكرالمَّليَّ فييئعَّ فخليفيع:َّعَّير فعَّليَّ فمةؤوف21ََّّ

 ف ورَّ التصلفيَّفلاالهلمَّ فالمعَّليَّإير زَّ فمةؤوفيعَّ الفتمل يعَّوتثثير َّ لشَّ فصورهَّ فذ نيعَّف  ََّّ،َّ فز ر ني،َّ ي َّ فهل يَّم م َّ

،6ََّّ فمفل َّ،َّ فةو  ن،َّفلماعَّأ َّ رملن،َّلَّ،َّمفلعَّ لو َّ التصل 2021ََّّ ففمهور:َّ ر ةعَّمي  نيعَّ لشَّفمهورَّ فكراعَّليَّماعَّ فمارمعَّ
 .109،َّ فصف ع2021َّ يةميرَّ،3َّ فا  َّ
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فيسَََّّّ،منَّ فخططَّ في يلعَّاثنَّياونَّف  َّ فكراعَّمفمو ع َّ

يولفييئوع،َّيولََََّّّّ اَّل طَّ نَّخطَّ جنتولجَّ فو  ئ َّإذ َّاولنَّضووووولر َّ

اَّت َّ َّل َّخطَّ جنتلجَّ فذيَّه َّيدَّفدَّأيضووول لفيَّ ذ َّيلفييئع؛ََََّّّّر َّضوووُ

اَّأوَّأنَّتَُّ جنتلجَّمؤه َََّّّ دَّوه َّ ف لفعَّياونَّفلكوراعَّأنَّتَُّ َّئدَّنكو َّتل

َّفلييئع.َّص ي  ََّّ  تيلطي  ََّّإنتلج َََّّّخط َّ

إذ َّالنمَّ ذ َّ يَّ فمل يعَّ ففو ريعَّليَّت ريرَّ الةووووت  مع،ََّّ

َّةت  مع؟ ألةلةيعَّفت ريرَّ الَّماليير فََّّي لملَّ

 ثانياً: معايير إعداد تقرير اإلفصاح عن االستدامة

ل ولنونَّفلَّ ألخيرَّفالئ وعَّ فتنفيوذيوعََّّهودَّمَّ فهيئوعَّليَّتاو يل َّ دَّمودَّ  تدَّ

هََّّمنَّ فمالييرَّج    َّت ريرَّ جلصووولََّّ لشَّمفمو ع 7/2010ََّّ

َّ:22الفتلفي

المعلومتتات وو  دتت  د   ➢ التقرير  اهتت  وح  ضتتتتت  ة  ؛َّلالَّيفوزَّفي 

َََّّّغلمضوع ََّّ لميع َََّّّ ف  يتَّيمصوطل لم َّ لَّليَّهدَّي  َّ ونَّتوضو 

منَّ فاال ََّّالئ عَّفكورهَّ فمصوطل لم،َّوالَّيفوزَّ جاثلرَُّ

َّ. هي ع ََّّ لميع ََّّوإ صلئيلم َََّّّ ونَّأرهل  َََّّّل َّرةدَّ فمَُّ

شََّّطغد؛َّلالَّيفوزَّأنَّيدَّشتتمول التقرير لمحاور االستتتدامة ➢

ََّّ،َّ آلخوريونَََّّّنيو َّ ولوشَّ ةووووووولبَّ فومو ووردَََّّّ، وورَّ فويويوئويموَّ فوَّ

َّ الهتصل يَّو الفتمل ي.

َّ الةوت  معَّالستتدامةتقييم ال  دولي    اعتماد معيار   ➢ ؛َّ يتَّإن 

الَّيفوزَّ فتغلضوويَّلَّ، فالفميعَّ َُّةووَُّةووَُّف َّأََُّّ وفي َََّّّ يَّمفهو  َّ

،َّيلَّيفوزََّّ فثليتعَّ لشَّ فمةوتو َّ ف وفيَّ نَّ ذ َّ فماليير

 ةووووت  معَّ فكوووورالمَّإفشَّ فمالييرَّ ففنيعََّّرلعَّمةووووتو َّ

ا. دَّمدَّاتدَّ فمَُّ َّهَّ لفميل

 
َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 12َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب2ََّّ-16-1 فمل ه22َََّّّ
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؛َّو يَّمنَّ فانلصرَّ فكاليعَّتحديده  س  س  نطاق التقرير وأ   ➢

ت و يو َََّّّبَُّفو َّرَّليَّمضووووومونَّ فت رير،َّ يوتَّيدَّؤث  َّتَُّهو ََّّ فتيََّّ

لَّ فت ريرَّليَّهدَّفدَّلودَّند فف ر مَّو فمو ضويعَّو فنكولطلمَّ فتيَّتدَّ

َّ اَّ نََّّوند ختيلر لَّ ََُّّبَُّيدَّ فكوووراع،َّوةووود َّغير لَّفمدَّل َّةووود لََّّهدَّلةووو 

َّيم لورَّ الةت  معَّ فييئعَّو الهتصل يعَّو الفتمل يع.

  تمول َّمنه َّت ليولََََّّّّيت  َََّّّ؛َّاوثنستتتتتتتدامتةمنهجيتة تقييم اال ➢

فم  َّ  تر  َََّّّهطاي  ََّّيغراَّ فوصولَّإفشَّ ةتنيلط َََّّّييلنلم َّ

َّ.مثالاََّّ ف وفيعَّ فكراعَّفلمالييرَّ فييئع

ل  ََّّ؛في عملية التقييم حإشتتراأ أصتتحاب المصتتالمدى  ➢

 فكوخصويعَََّّّ َُّه َّت َّ دَّصولدَّشَّأصو لبَّ فمصولف َّإفشَّتغليبَّمدَّةوادَّيدَّ

َّلر َّاودَّتدَّ فمَُّ ََّّعَّمعَّ فكوووووراوعَّ لشَّ ةووووولبَّفو هَّت ريرَّضووووود

َّ الةت  مع.

َّو وَّأمر َََّّّ؛23لتقرير االستتتتتتتدامتة  ة/تحققمراجعتوجود   ➢

لََّّهودَّفلكوووووراوع،َّيهو  َّمن َّ فمزيو َّمنَّ فث وعَّفييولنولت َََّّّفو زي َّ

َّهَّليَّت ريرَّ الةت  مع. دَّ فو ر َّ

لوإذ َّاولنومَّ فتز مولمَّ فكوووووراوعَّيولجلصووووولهَّ نَّمخولطرََّّ

َّردَّ الةوووت  معَّولَُّ اونََّّتع،َّلاي َّةوووَّلَّيهذ َّ فام َّو ف ه َّهدَّ  َّت   َََّّّص 

لَّهودَّوث َّ َُّبَّ وَُّوتفنو َََّّّ،رلط َّخودَّ وذ َّ فمدَََّّّع َّهودَّ فتز مولمَّ ج  رهَّليَّمو فدَّ

َّ فو هع؟ لشَّأراََّّ

َّ

َّ 

 
َّر فع:23ََّّ

،َّن وَّإطلرَّم ترهَّف ورَّمر هبَّ ف ةليلمَّليَّ فتوکي َّ فمهنيَّ لشَّإلصلهَّ فكرکلمَّ نَّنصر،َّ مروَّ فةي َّأ م َّفل َّ فموفشَّ
َّ.1َّ،2017َّ،َّ فا  1َّ فمفل ََّّ،َّمفلعَّ جةان ريعَّفلي وتَّ فم لةييعَّ الةت  مع،َّ

ا:َّ َّأنظرَّأيضل
أثرَّ فتواي َّ فمهنيَّفمر هبَّ ف ةليلمَّ لشَّت لريرَّ ةت  معَّ فكرالمَّ لشَّهر ر مَّ الةتثملرَّليَّ ألور  ََّّ،َّ فةميعََّّم مو ،َّة رَّ ي 

 ََّّ.2018 يةميرََّّ،2َّ فا  َّمصر،ََّّ،َّفلماعَّطنطل ،ََّّمفلعَّ في وتَّ فم لةييعَّ فملفيع:َّ ر ةعَّتفريييعَّليَّ فييئعَّ فمصريع،َّ
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 ثاني المبحث ال

َّاالستدامة م  إدارة الشركة تعاملآلية 

 لشَّ لت َّ فكوووراعَّإفشَََّّّيَّ الةوووت  معَّالفتز   َّيمانَّأنَّتؤ   َّ

ليَّ ةووتر تيفيعَّزيل هَّهيمعَّ فكووراعَّإذ َّ ن م َّ فاملَّ فمةووت   َّ

َّ.24 فكراع

آفيوعَّتاولمولَّإ  رهَّتنفيوذََََّّّّيت  َََّّّةووووونر َّليَّ وذ َّ فمي وتَّاي 

 الةووت  معَّليََّّخط ع،َّمنَّخاللَّوضووعََّّ فكووراعَّمعَّ الةووت  مع

تفن بَّمخلطرَّ الةووووت  معَّمنََّّ فكووووراعَّ) فمطلبَّ ألول ،َّث َّ

َّ) فمطلبَّ فثلني .ََّّنكلطَّ فكراع

 المطلب األول 

 في الشركة لالستدامة خط ةوض  

 الةوووت  معَََّّّخط ع ورَّ فيورصوووعَّليَّوضوووعََّّةوووني تَّليََّّ

اَََّّّ فكراع ورَّإ  رهَّ،َّث َّليَّأوالاَََّّّفلكراع َّ.ثلنيل

  االستتتدامة للشتتركة  خط ةوضتت  دور البورصتتة في  أوالً: 

 )الدور غير المباشر(

َّ الفتز  َّيلجلصوولهَّ نَّت ريرَّ الةووت  معَّف ََّّ  لشَّ  تيلرَّأن 

َّ مَّ فهيئعَّ لشَّأن َّ،َّل  َّأا 25َّةووو َّ فكوورالمَّ فم رفعَّيكوومل َّ

ََّّالمل ََّّإركووول ي  ََّّ فيل ََّّضوووع َّ ففهعَّ فتيَّت و َّيودَّ فيورصوووعَّ يََّّ

،َّوتاون26َّفالةوتركول َّي َّف  َّإ    َّ فكوراعَّفت لريرَّ الةوت  مع

 
24َّLo, Shih‐Fang, and Her‐Jiun Sheu. "Is corporate sustainability a value‐increasing strategy for 
business?." Corporate Governance: An International Review 15, no. 2 (2007), page 345. 

َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 12َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب1ََّّ-16-1 فمل ه25َََّّّ
َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 12َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب3ََّّ-16-1 فمل ه26َََّّّ
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اَّ يَّ ففهعَّ فتيَّتَُّ ََّّلم َّيدَّل َّطتدَّ فمََُّّ َُّ    َّ فيورصوووعَّأيضووول عَّ فخلصووو 

َّ.27يت ريرَّ الةت  مع

َّ فهيئعََّّفذ  مَّةولطعَّ فرهليعَّيخصووصَّ فتز ملمَّ دَّندمدَّه َّ،َّلإن 

َّ.غيرَّميلكر ََّّفليورصعَّيكال َّ الةت  معَّ

َّ فيورصووعَّتدََّّوذف َّألن َّ ََّّ َُّ    َّ فيلَّت لريرَّ الةووت  مع،َّوتََُّّعَُّضوود

ََّّيلم َّل َّطدَّتدَّ فمَُّ  فيورصووووعَّ يَّ فتيََّّيَّأن َّان َّعَّي ،َّو ذ َّيدَّ فخلصوووو 

لَّليَّ فكوراع،َّو فتيَّ دَّي َُّر َّةويلةوعَّ الةوت  معَّ فتيَّتََُّّ دَّلف َّادَّمدَََّّّ َُّرةوَُّتدَّ

َّهو   َّ جلصلهَّ نهل.َّعَُّضدَّتدَّ

 لشَّ فكووورالمََّّالحط  َّويا  ل،َّياونَّفليورصوووعَّةووولطعَّ ال

 فمو رفوعَّليهولَّيخصووووووصَّ فتز مهولَّينظول َّ الةوووووتو  موعَّ فوذيَّ

َّي .َّ دَّز َّلتدَّتدَّ ختلرمَّ فكراعَّأنَّ

َّ ورَّ فيورصوووعَّليَّت  ي َّ فيلََّّملَّةوووي ،َََّّّينلءاَّ لشَّال  َّ لإن 

فانَّغيرََّّ-ََّّرَّيكووووالَّفو ري  َّؤث  َّ جلصوووولهَّ نَّ الةووووت  معَّيَُّ

َّل.هدَّ الةت  معَّ فتيَّةت و َّ فكراعَّيوضا َََّّّخط ع لشَََّّّ-ميلكر َّ

َّ نلصورََّّ لَّ فتيََّّهدَّتنفيذ لَّ يَّذ تَََُّّّ الةوت  معَّ فتيَّيت  َََّّّخط عألن 

 فكوووراعَََّّّو َُّ َُّتدَََّّّومالوملم َََّّّ لشَّكوووالَّييلنلم ََّّسدَّا َّنادَّيفبَّأنَّتدَّ

َّيلجلصلهَّ نهل.

إذ َّالنَّ ذ َّ وَّ ف ورَّغيرَّ فميلكووورَّفليورصوووعَّليَّوضوووعَّ

يهل،َّلاي َّيي وَّ ف ورََّّ الةوووت  معَّفلكووورالمَّ فم رفعَّلَّخط ع

َّ فميلكرَّفمفلسَّ ج  ره؟

 االستتتتتدامة للشتتتتركة خط ةدور إدارة الشتتتتركة في ثانياً:  

 )الدور المباشر(

 
َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 12َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب4ََّّ-16-1ل هََّّ فم27َّ
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 وعَّ فتنفيوذيوعَّفل ولنونَّ مَّ فهيئوعَّليَّتاو يلهولَّ ألخيرَّفالئأاو َّ

َّمهل َّمفلسَّإ  رهَّ فكوراعَّيخصووصَّ ف وامع7/2010َََّّّ يثن 

َّ وذ َّ فمفلسَّ وَّن طووعَُّ ن؛َّ موولََّّي َّلدَّردَّيينَّطدَََّّّتو زن َََّّّيتمثوولَّيوثن 

ومتلياعَّ ج  رهَّ فتنفيذيعََّّ،َّأ    َّمةوول ميَّ فكووراعَّمنَّنل يع َّ

َّأخر .َّ َّ ذ َّ أل    َّمنَّنل يع َّ    َّفنكلطَّ فكراعَّيملَّيَُّ

مفلسَّ ج  رهَّليَََّّّمول ََّّأ و رََّّ مَّ فهيئوعَّ لشَّأن َّوهو َّأاو َّ

يمولَّوََّّ-28ليَّ فطري َّن وَّ فتنميوعَّ فمةوووووتو  موع-ََّّإطولرَّ ف واموع

َّ:29 يَّ لشَّمالييرَّ الةت  مع،رَّؤث  َّيَُّ

َّتحقيق أهداف الشتركة االستتراتيجية ➢ لََّّهدَّمن َّ؛َّو فتيَّمنَّضو 

معَّماولييرََََّّّّ َُّ لدَّودَّتدَّمولَّيدَّيََّّتكوووووغيولَّرأسَّموللَّ فكوووووراوع

 فتثثيرَّ فةولييَََّّّ دَّ    َّو نلَّيمانَّأنَّفإل  رهَّأنَّتََُّّ الةوت  مع.

َّ دَّم َّنو دَّفيرنولم َّ الةوووووتو  موعَّ لشَّأ و   َّ فكوووووراوع،َّوأنَّتدَّ

 الةوت  معَّضومنَّ أل    َّ الةوتر تيفيعَّفلكوراعَّي الاَّمنََّّ

َّ.لهدََّّفنكلط َّمارهل ََّّ لمل ََّّتكايلهلَّألي  َّ

؛َّو يَّ ج  رهَّستتن عمل اإلدارة التنفيةيةد من أن ح  التأك   ➢

لَّ فرئيسََّّهدَّويرأةووَََُّّّ، فكووراعينَّليَّل َّ فالم َََّّّ دَّردَّ دََّّلَُّكووا  َّ فتيَّتَُّ

وفعَّ ألوفشَّ نَّتطيي ََّّؤ فتنفيذيَّفلكوووووراع،َّو يَّ فمةوووووَّ

َّ.مفلسَّ ج  رهَّ أملَّ  َّلا َّهدَّير م َّ الةت  معَّأوَّ نت َّ

؛َّليَّ فوهومَّ فوذيَّالَّتعزيز القتدرة التنتافستتتتتيتة للشتتتتتركتة ➢

لََّّيهدَّمنللة َََّّّز َّ فكراعَّ لشَّتفلوَََُّّّه ره ََّّتازيزَََُّّّأنَّياوندََّّوزَُّفَُّيدَّ

َّ لشَّ ةلبَّيرنلم َّ الةت  معَّليهل.َّ

 
28َّBusch, Timo, Rob Bauer, and Marc Orlitzky. "Sustainable development and financial markets: Old 
paths and new avenues." Business & Society 55, no. 3 (2016), page 303. 

َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 15َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب1ََّّ-3 فمل ه29َََّّّ
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ََّّر  َّ دََّّ جنتلجَّ لشَّ ةولبَّزيل ه َََّّّع َّلالَّيفوزَّمثالاَّمضول ف

ََّّإصو  رَّمالملَّ فكوراعَّفغلز م َّشََّّيَّإف فذيَّةويؤ   َََّّّ، فوهو 

َّ.فع َّضل دَّمََُّّياميلم ََّّع َّةلم َّ

؛َّو يَّ فغووليووعَّللشتتتتتركتتة  ة  عتت  ف  رت  م    الت نمو   عتتد  تحقيق م   ➢

ََّّ،َّ فطويلَّليَّ فكووراع ألةوولةوويعَّفلمةوول مينَّ لشَّ فم  ََّّ

عََّّيدَّمنَّ ف خولَّليَّ فكووراعَّإفشَّ فمضوولردََّّوندَّلَُّه  َّيدَّ فذينَّالَّ

إفشََّّوندَّلَُّه  َّلَّليَّ فيورصووووع،َّيلَّيدَّهدَّم َّ لشَّأةووووالرَّأةووووهَُّ

 الةوووووتثملرَّليَّهيمعَّ ألةوووووه َّ لشَّ فم  َّ فطويل،َّوفنََّّ

َّمَّهيمعَّ فكراعَّ فةوهيع.مدَّإذ َّندَّ ذ َّ الةتثملرَّإال ََّّ دَّنفدَّيدَّ

اَّفليرنلم َّفدَّلف َّخدَّهيمعَّ فكووراعَّمََُّّنمو َََّّّوندَّاَُّأنَّيدَََّّّفانَّالَّيفوزَُّ ل

 فكوووراعَََّّّو دَّ َُّ َّ فكوووراع،َّاثنَّتدَّيَّ فذيَّ فتزمم ََُّّمةوووتد د   ف

ََّّفصنل عَّ فةيلر مَّ فتيََّّ ف ليضعَّيكر ءَّمفمو عَّكرالم َّ

يَّ النت وللَّن وَّ   َّردَّالَّتَُّوََّّينزينَّأوَّ فو يزل ف لشََََّّّّ َُّمو َّاتدَّتدَّ

َّ فطلهعَّاهريلئيع.

 فاو ملَّ ألةوووولةوووويعَّ؛َّو يَّمنَّتعظيم أرباح الشتتتتركة ➢

اَّليَّكوراع َّمدَّو َّأةوهَُّرَُّكوتدَّمنَّ فمةوتثمرينَّ تشَّيدََّّفكوري ع َّ ََّّل

تدَّ ه َّ وو  َّمَُّ تدَََّّّو َُّ َُّ،َّلوولفكوووووراووعَّ َّ  َّلظَُّاوودَّيتوزيعَّ ألريوولهَّياوو َّ

 ل.هدَّأريل  َّ
ََّّ لشَّ ةوولب َََّّّياوندَََّّّأريلهَّ فكووراعَّيفبَّأال َََّّّ تالظََُّّأن ََّّإال َّ

َّف َّخدَّ   لََّّتز  َّيمالييرَّ الةوووت  معَّ فتيَّ   َّفمةوووتو َّ الََّّا 

 .ليَّ فكراع الةت  معَّيرنلم ََّّ
ا اإلدارة التنفيةية لمصتلحة ه  ر  صتد  خدمة القرارات التي ت   ➢

ََّّا َّ؛َّو يَّمنَّ ألمورَّ فتيَّه َّينكوثَّليهلَّتالرَُّالمستاهمين

لَّوخو موعَّمصووووولف ََّّهودَّأريول  َََّّّ  َّلظَُّاودَّيينَّنموَّ فكوووووراوعَّوتدَّ
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ويينَّ  تيلر مَّيرنلم َّ الةوووت  معَََّّّ،منَّفهع َََّّّهلمةووول مي

َّأخر ََّّليَّ فكراع َّ.منَّفهع 

 َّليَّ فتاولهو َّمعَّكوووووراوعَّإمو   َّردَّلولج  رهَّ فتنفيوذيوعَّهو َّتدَّ

اَّفنمو  َّهمو َّخيولر اَّمَََُّّّ، فطولهوع  وذ ََََّّّّأن َََّّّأ موللَّ فكوووووراوع،َّإال َََّّّل

َّ فخيلرَّه َّيدَّ مَّمدَّييرنلم َّ الةووت  معَّ فييئيَّ فذيَّ فتزدََّّر َّضووُ

َّي َّ فكراع.

 فييئوعَّو الفتمول يوعَّتضووووومينَّ  تيولر مَّ الةوووووتو  موعََّّ

 مليولمَّمفلسَّ ج  ره،َّوذفو َّفيسَّ لشَّليََّّو ف واموعََّّ

  تيلرَّوفو َّيرنلم َّ الةوووت  معَّ الختيلريَّليَّ فكوووراعََّّ

اَّفل دَّ،َّيلَّو َّ  َّم َّ دَّمنَّ دَّ َّلظرو .ل

َّعَُّرف َّفزو َّ  تر  َّ ف واموعَّيدَََّّّيَّ وذ َّ ف ول و هَّأن َّان َّلهولَّتدَّ

َّفت  يرَّ فهيئع؟َّمنَّ فكراعَّأ ََّّ ختيلري  َََّّّف ر ر َّ

َّفولء2022ََََّّّّ فالئ وعَّ فتنفيوذيوعَّياو َّتاو يولََّّنص َََّّّأن َََّّّ، ف  ي وع

ا،َّ يتَّ "تضومينَّ  تيلر مَّ الةوت  معََّّ فنص:َََّّّهللغلمضول

ليَّعََّّموَّ فييئوعَّو الفتمول يوعَّو ف واعَّيولفمو ضووووويعََّّلودَّث  َّمدَّتدَّ فمَُّ

ََّّإن ََّّهَّ فتنفيذيع  ر) ج َّلهدَّلت َّ ملي َّ بد ل  َّ.30َّ" ألمرتدطد

 لَّ يَّإ  رهَّ فكووووراعَّأ َّ فهيئع؟َََّّّ؛مر ألرَّفزو ََّّنَّيُ    َّلمدَّ

رَّمدَّويمانشَّآخرَّمدَّ نكووووولطَّ فكوووووراوعَّ لشَََّّّردَّلط َّخودَّنَّيُ و   

َّلَّيمالييرَّ الةت  مع؟هدَّ الةت  معَّوم  َّضرورهَّ فتز م َّ

اَّ نَّ وذ َّ فتةووووولؤلَّيوثن َََّّّيماننول نَّ فهيئوعَّ يَّمدَََّّّ جفوليوعَّميو ئيول

عَّضووووورورهَّتضووووومينَّمخولطرَّ الةوووووتو  موعَّليَّ فََّّرَُّ و   َّتَُّ ََّّخطو 

ت   َََّّّع َّ دَّو ض َََّّّع َّأ ف َّإفشََّّ فوصولَََّّّ الةتر تيفيعَّفلكراع،َّويمان

 
َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 15َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب1ََّّ-3 فمل ه30َََّّّ
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منَّخاللَّ ةوووووتاموللَّت ليلنولَّفنصووووووصَّ فالئ وعََّّ وذ َّ فنتيفوع

َّ.تفن بَّمخلطرَّ الةت  معيعَّ فتنفيذيعَّ فخلص َّ

 المطلب الثاني 

 من نشاط الشركة  تجن ب مخاطر االستدامة

َّ أوالا،َّإ ر  َّإ  رهَّ فكووووراعَّفمخلطرَّ الةووووت  معََََّّّّر ندةوووود

ا. َّتضمينَّ الةت  معَّليَّ ةتر تيفيعَّ فكراعَّثلنيل

 إدراأ الشركة لمخاطر االستدامةأوالً: 

يموفبَّ فالئ عََّّمنَّ فهيئعَّفلءَّليَّاتلبَّ ف وامعَّ فصووول رََّّ

 فو فيولمَّ فتولفيوعَّ لشَّمفلس7/2010ََََّّّّ فتنفيوذيوعَّفل ولنونَّره ََّّ

ََّّ:31ره  ج 

َّ. ل   ََّّيكال ََّّ فمخلطرَّ فتيَّتو ف َّ فكراعَّه َُّل َّ •

َّت ليلَّطيياعَّ ذ َّ فمخلطر. •

َّ ف َّ ذ َّ فمخلطر.وت ليلََّّه َُّل َّ •

ََّّيكوال َََّّّيمخلطرَّ الةوت  مع جفمل َّ • ََّّلَّ دَّر َّم لو َّ؛َّوذف َّيخلص  

َّ. فييئيعَّو الفتمل يعَّو ف وامع

َّ.مةتطلحمنَّمخلطرَّ الةت  معَّه رَّ فَّ ف   َّ •

َّ.مخلطرَّ الةت  معت  ي َّ جفر ءَّ فمنلةبَّفلتالملَّمعَّ •

َّمفلفسَّ ج  رهَّليَّفميعَّكورالمَّ فمةول معََّّ ينلءاَّ لي ،َّلإن 

َّ فمَُّ ت وو يوو ََََّّّّ،15ياتوولبَّ ف وامووعَّره ََََّّّّع َّيوودَّلطدَّخوود يفووبَّ ليهوولَّ

 فمخلطرَّمنَّنكولطَّ فكوراعَّومنهلَّمخلطرَّ الةوت  مع،َّو ليهلََّّ

َّمنَّ ذ َّ فمخلطرَّه رَّ جمالن.َّ ف    ََّّو فبَُّ

 
َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 15َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب1ََّّ-6 فمل ه31َََّّّ
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َّ ورَّ ج  رهَّيت ليلَّمخلطرَّ الةوووت  معَّوت  ي ََّّ يلفتلفي،َّلإن 

 تشَََّّّفميعَّكووورالمَّ فمةووول معَّ َُّ ف َّودَّيََُّّ ل  َََّّّ فمهلَّ وَّ فتز   َّ

َّ.32تنفيذَّ الةت  معَّيرؤيتهلَّ ف لنونيعَّو فتنظيميعَّيت  َّ

َّ فهيئوعَّأامدَّ أاو مَّ،َّو ف واموعََّّلَّليَّاتولبهودَّمدَّالدَّادَََّّّم َّلودَّ تشَّأن 

 فاو مولَّ فو  خليوعَّت و يو ََّّيهََّّ  رضووووورورهَّهيول َّمفلسَّ جََّّ لش

أ  َّو فخوولرفيووعََّّ أو فتيَّ إفشََّّتؤ   َََّّّهوو ََّّمَّ مخوولطرََّّيَّ  وو وتَّ

ذف ََّّ،َّال َّعَّ ذ َّ فمخلطرهدَّوتطويرَّأةوولفيبَّمو فدََّّ، الةووت  مع

َّ لشَّضووووءَّ َّ فتيَّت  َّعَّ الةوووتر تيفيلمَّو فةووويلةووولمَّ فخلصووو 

َّودَّ منَّنز عَّ فكووووراعَّن وََّّفل    َّلَّليَّ ذ َّ فخصوووووصَّهدَّاَُّضوووو 

َّ.33مخلطرَّ الةت  مع

يلجلصولهَّ نََّّهاَّردَّي َّخدَّينلءاَّ لي ،َّلإذ َّالنمَّكوراعَّ فمةول معَّمَُّ

َََّّّت رير َّ ََََّّّّخولص   يت و يو َّمخولطرََََّّّّ فكوووووراوعَّملزموع َّيولف واموع،َّلوإن 

َّ. أل و لَّمنهلَّيال  ََّّ الةت  معَّو ف    َّ

َّت  يرَّم  َّفزو َّتضوومينَّ الةووت  معَّضوومنَّ و ذ َّيانيَّأن 

منَّصووال يلمََّّ الةووتر تيفيعَّفلكووراعَّيفبَّأنَّياونَََّّّخط ع ف

ةووونَّهيل َّعَّ لشَّ َُّيةووولطعَّ فرهلي فََّّصووول يعَّ يَّهلألن ََّّ؛فهيئع 

َّ.بَّمخلطرَّ الةت  معيتفن َََّّّ-ه رَّ جمالن- فكراعََّّ

ة )مهم  تضتتمين االستتتدامة في استتتراتيجية الشتتركة   ثانياً:

 مجلس اإلدارة(

نصور اَّ ج  رهَّ َُّإفشَّمهل َّومةوؤوفيلمَّمفلسََّّهيئعََّّأضوللمَّ ف

َّمفل  َّملَّيلي:َّ،ف ي  اَّ

 
32َّChiu, Iris HY, Lin Lin, and David Rouch. "Law and Regulation for Sustainable Finance." European Business Organization Law Review (2022). 

َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 15َّ،َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلب1ََّّ-6 فمل ه33َََّّّ
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ع"وضوووعََّّ ليََّّفتضووومينَّ و ملَّ الةوووت  معَّةووويلةوووعَّ/خط 

و مليعََّّطَّ فاملَّ فرئيةويعَّطدَّوخَُّ الةوتر تيفيعَّ فكولملعَّفلكوراعََّّ

بدََّّإن َّهيلسَّوإ  رهَّ فمخلطرََّّ ل  َّ.34" ألمرََّّتدطد

ََّّف ي  ََّّيوضووعَّ فتز   َََّّّيهذ َّ فطري عَّل  َّالنمَّ فهيئعَّصووري عاَّ

سَّإ  ر مَّكوووورالمَّ فمةوووول مع،َّو وََّّ لشَّال لَّفميعَّمفلف َّ

ََّّخط عَّلَّضوومنَّ ف دَّر َّتضوومينَّ  تيلر مَّ الةووت  معَّوإ  رهَّمخلط َّ

َّ.تيفيعَّفلكراع الةتر 

 جفمول ََّّهََّّ مَّمنَّمهول َّمفلسَّ ج  ر و  َّهو َََّّّ فهيئوعََّّوطولفمولَّأن َّ

َََّّّيمخلطرَّ الةووووت  مع ت  يرَّفزو َّوضووووعََّّو فتالملَّماهل،َّلإن 

منَّصوال يلمَّج  رهَّمخلطرَّ الةوت  معَّليَّ فكوراعَّ وَََّّّخط ع

مو  َّ فتز  َّمفلسَّإ  رهَّ فكوووووراوعََََّّّّبَُّ هو َّردَّ؛َّلهيَّ فتيَّتَُّفهيئوع 

 يرَّتضووومينَّ فمفلسَّو ج  رهََّّعَّ فتالملَّمعَّ الةوووت  معيمهم َّ

َّ.35الةت  معَّليَّإ  رهَّ فمخلطرف فتنفيذيعَّ

َّاتلبَّ ف وامعَّ فصوول رَّيموفبَّ فالئ عَّ  فتنفيذيعََّّو يتَّإن 

ََّّالل َََّّّبَُّلط َّخدَّي7/2010َََُّّّفل لنونَّره َّ عَّكوورالمَّ فمةوول معَّةووو ءا

َّ فمَُّأالنمَّم رفعَّليَّ فيورصوووعَّأ َّ َّغيرَّم رفع،َّلإن  لعَّ صووو 

َّفميعَّكوورالمَّ فمةوول معَّه َّأصووي مَّملزمعاَّ ََّّ فنهلئيعَّ يَّأن 

َّمنَّنكووولطَّ فكوووراعَّو ف    َََّّّع َّيدَّثت  َّتدَّيت  ي َّمخلطرَّ الةوووت  معَّ فمَُّ

 الةوووتر تيفيعََّّخط علَّضووومنَّ فهدَّين َّم َّوتضوووَََّّّ،منهلَّه رَّ جمالن

يإ  رهَّمخلطرَّ الةووت  معَّليَََّّّخلصووع ََّّخط ع َّووضووعََََّّّّ،فلكووراع

َّ فكراع.

 
َّ.2022،َّيا َّتا يلَّ ل 15َّالئ عَّ فهيئع،َّ فاتلبََََّّّّ،7َّ-3 فمل ه34َََّّّ

35َّLandi, Giovanni Catello, Francesca Iandolo, Antonio Renzi, and Andrea Rey. "Embedding 
sustainability in risk management: The impact of environmental, social, and governance ratings on 
corporate financial risk." Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2022). 
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اَّيتار َّه ََّّت و َّينكووولط َََّّّمةووول مع َََّّّو اذ ،َّلإنَّأيعَّكوووراع َّ

طولمَّ فتنميوعَّ الهتصووووول يوعَّأوَّخط َّمعَّمَُّاََّّيتاولردَّهو ََّّفلييئوعَّأوََّّ

َّمدَّر َّ الفتمل يع،َّةوووتاونَّليَّمدَّ لَّ نََّّهدَّت َّيدَّشَّرهليعَّ فهيئعَّوم لةووود

ياو َّتاو يولَّ ول 7/2010َََّّّ فالئ وعَّ فتنفيوذيوعَّفل ولنونَّره ََََّّّّ نتهول  َّ

2022.َّ

َّ

َّ

َّ 
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 الخاتمة

 فكووورالمَّإذ َّالنَّ ذ ََّّالَّيفوزَّ ف  يتَّ نَّ  تيلر مَّنمو  َّ

ملَّ وَََّّّلهذ َّ فنمو ََّّ؛ لشَّ ةلبَّ  تيلر مَّ الةت  معَّ فنموَّةيت  َّ

فلينيعَّ فييئعَّو الهتصوول يعَّو الفتمل يعَّفل وفعَّيةوويبََّّإالَّت مير َّ

َّ لشَّ ةلبَّمةت يلَّ ألفيللَّ ف ل مع.َّأنلنيعَّفيل َّ

اَّتغليبَّ  تيلر مَّ الةووووت  معَّ لشَّ ةوووولبَّ فذ ،َّيفبَّ  ئمل

مهملَّالنمَّ الةوت  معَّث يلعَّ فابءَّ لشَّ فكوراعََََّّّّ فنموَّ فةوريع

َّذوَّأثر َّ الةوووووتو  موعََََّّّّلَُّل ودَّفودَّتدَّ فوذيَّيدَََّّّ،َّومهمولَّاولنَّ فنمو َّمنَّفهوع َّ

َّأخر .ََّّهصيرَّ فم  َّمنَّفهع ََّّ لشَّ فنمو  ََّّإيفليي  َّ

 النتا ج

اَّصووووولر َّفودَّنهدَّخوذَّ فمكووووورحَّ فاويتيَّمدَّ ت َّ • اَّإز ءَّ الفتز  َّمودَّل ل

يلجلصووولهَّ لشَّفميعَّكووورالمَّ فمةووول معَّ فم رفعَّليَّ

ا. َّيورصعَّ فاويمَّوغيرَّ فم رفعَّليهلَّأيضل

 فتيَّالَّهلَّ فتنميعََّّلمَّ يئعَّأةووو  َّ فمللَّ الةووت  معَّيثن َّ ر َّ •

َّمنَّمةت يلَّ ألفيللَّ ف ل مع.َّللَُّندتدَّ

َّودَّ • مَّ فهيئعَّ جلصووولهَّ نَّت ريرَّ الةوووت  معَّضووومنَّادَّضووود

فلكوورالمَّ فم رفعَّليََّّ فةوونويَّ رفعَّ الفتز  َّ فتخييري

 يورصعَّ فاويمَّل ط.

رَّأثرَّنكولطَّ فكوراعَّ لشَّ الةوت  معَّ وَّفو رَّت ريرََّّيدَّاتدَّيَُّ •

  جلصلهَّ نَّمةتو َّ ةت  معَّ فكراع.

واذف َّ ففرصََََّّّّ، ع   َّت ريرَّ الةوت  معَّ فمخلطرَّ فمََُّّلَُّكومدَّيدَّ •

  َّ ذ َّ فمخلطر.يَّإفشَّت   َّمانَّأنَّتؤ   َّ فتيَّيَُّ

َّودَّيفبَّأنَّتَُّ • لَّمعَّمخلطرََّّهدَّل َّإ  رهَّ فكووراعَّايفيعَّتالمََُّّ دَّضوو  

َّردَّ الةت  معَّولَُّ  ل.هدَّ  َّ  َّ دَّتدَََّّّص 
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َّهويوععَّو فماولييرَّإ و   َّت ريرَّ الةوووووتو  موعَّ فو هو َََّّّلَُّكووووومودَّتدَّ •

  فالفميع.

ليَّوضوووعََََّّّّ فيورصوووعَّ ور اَّغيرَّميلكووور ََّّبدَّلادَّيمانَّأنَّتدَّ •

َّ ََّّ فيل َََّّّيلالةووت  معَّ يرَّوضووع ََّّ فكووراعَّفيرنلمفهلَّ فخلص  

 فت لريرَّ الةت  مع.

 الةووت  معَّياونَََّّّخط ع ف ورَّ فميلكوورَّ فرئيةوويَّفوضووعَّ •

ََّّج  رهَّ فكراعَّويكال َّ  .  رهمفلسَّ جَّخلص  

َّخط عفلهيئعَّت  يرَّم  َّفزو َّتضوومينَّ الةووت  معَّضوومنَّ ف •

َّ.  َّم َّ دَّ الةتر تيفيعَّفلكراعَّمنَّ دَّ

َّوت و يو  َََّّّيفوبَّ لشَّفميعَّكوووووراولمَّ فمةووووول موعَّإ ر  َُّ •

ََّّن َّإ تشَّوََّّ،منهلَّو ف يل َّيملَّيمانَّفل    َََّّّ،مخلطرَّ الةوت  مع

َّ فكراعَّ جلصلهَّ نَّت ريرَّ الةت  مع.َّر َّختدَّف َّتدَّ

 التوصيات

 أوالً: بخصوص تعريف االستدامة

 فتيَّتر  يَّ  تيولر مَّ الةوووووتو  موعَّ فييئيوعََّّ فتنميوعََّّ يََّّ

َّو الةتثملرَّليَّ فمةت يل.َّصل يعَّو الفتمل يع،تو اله

 ثانياً: بخصوص اإلفصاح عن تقرير االستدامة

 جلصوووووولهَّ نَّت ريرَّ الةوووووتو  موعَّ لشَّفميعََََّّّّاَُّر َّلدَّ .1

 . فكرالمَّ فمةل معَّ فم رفعَّوغيرَّ فم رفع

َّإ َّ .2 إفشَّت ريرَّ الةووووت  معَّ نو ن :ََّّف ي  َََّّّ نصوووور ََّّعَُّللدَّضوووود

" فخطو مَّ ففاليعَّ ةووتفليعَّفمخلطرَّ الةووت  معَّأوَّلرصََّّ

 .وفو َّ ذ َّ فمخلطر"
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ََّّملز  َََّّّفت ريرَّ الةوت  معَّيكوال َََّّّخلرفي  َََّّّ  َّه  َّ دَّمََُّّوفو  َََّّّاَُّر َّلدَّ .3

َّفلكراع.

 ثالثاً: بخصوص مهام إدارة الشركة

لَّهدَّت َّمفلسَّإ  رهَّ فكوراعَّوإ  ردََّّ لشَّأن َََّّّصوري  ََّّيكوال ََّّ فنص َّ

ليَّ اتكوول َّأوَّ فتالملَّمعَََّّّإ ملل ََّّ نَّأي  َََّّّ فتنفيذيعَّمةووؤوفوندَّ

منهلَّإفشََّّلَّأوَّ ف    َّهدَّي َّمخلطرَّ الةووت  معَّ فتيَّالنَّيلجمالنَّتفن َّ

َّ.مان َّمََُّّ ر َّهدََّّأهل  َّ

 رابعاً: بخصوص إدارة مخاطر االستدامة

موو  ََََّّّّلي َُّه  َّ دَّتووَََُّّّخيره َََّّّ لشَّضووووورورهَّوفو َّففنووع َََّّّ فنص َّ

 َّال َّتدَّمر  ولهَّ فكوووووراوعَّفماولييرَّإ  رهَّ فمخولطرَّ فاولفميوعَّليمولَّيدَّ

ََّّ دَّردَّلَّماهلَّاملَّودَّوايفيعَّ فتالمََُّّ،يت  ي َّ ف َّمخلطرَّ الةوت  مع

دَّت َّ فكراعَّ الةتر تيفيعَّوليَّخط ََّّخط عليَّ َّبَّ فمخلطر.فتفن ََّّهل

َّ 
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 دا مة المراج 

 أوالً: المراج  باللغة العربية

ه ري،َّصوووووالهَّ ف ين،َّينَّذ ييع،ََّّ-،َّأيوَّيارََّّبو ستتتتتالمَّ-

:ََّّت  معَّ فكوراعت  ي َّ ةوَّم م ،َّ ورَّ ف وامعَّ جفاترونيعَّليََّّ

 ر ةووووعَّت ليليع،َّمفلعَّ فالو َّ جنةوووولنيع،َّفلماعَّأ َّ فيو هي،َّ

َّ.2017،َّ يةمير8ََّّ ففز ئر،َّ فا  َّ

،َّيا وبَّ يو َّهللاَّ يو َّ فازيز،َّمو  َّافوليوعَّ ف و نينَّالتميميَّ-

 فاويتيوعَّفتطيي َّهو  و َّ واموعَّ فكوووووراولمَّ لشَّ فكوووووراولمَّ

 فمةول مع،َّمفلعَّ في وتَّ فملفيعَّو فتفلريع،َّفلماعَّيورةواي ،ََّّ

َّ.2011،َّ يةمير2َّمصر،َّ فا  َّ

،َّ ي َّ فهل يَّم م ،َّ ف ورَّ التصووولفيَّفلاالهلمَّالزهرانيَّ-

 فالمعَّليَّإير زَّ فمةوؤوفيعَّ الفتمل يعَّوتثثير َّ لشَّ فصوورهََّّ

 فذ نيعَّف  َّ ففمهور:َّ ر ةوووعَّمي  نيعَّ لشَّفمهورَّ فكوووراعََّّ

 ،َّمفلعَّ لو َّ التصووووولل،َّفلماعَّأ 2021ََّّليَّماوعَّ فمارمعََّّ

َّ.2021،َّ يةمير3ََّّ،َّ فا  6َّ رملن،َّ فةو  ن،َّ فمفل َّ

،َّ كوول َّ مل َّم م ،َّمل يعَّ فمالوملمَّ ففو ريعَّيدانالعبَّ-

م لَّ الفتز  َّيلجلصووولهَّليَّيورصوووعَّ فاويم:َّ ر ةوووعَّليَّ

هولنونَّ يئوعَّأةوووووو  َّ فموللَّ فاويتي،َّمفلوعَّفيولَّ ألي ولتَّ

َّ.2021،َّةيتمير49ََّّ ف لنونيعَّ فمام ع،َّ فا  َّ

،َّ اي ،َّ ورَّوأ ميعَّث للعَّ وامعَّ فكورالمَّ لشَّالعطو َّ-

لكووووئع:َّ ر ةووووعَّمي  نيع،َّمفلعَّإ  رهَّ ةووووت  معَّ فكوووورالمَّ فن

 أل مللَّو ف ر ةوووولمَّ الهتصوووول يع،َّفلماعَّ ففلفع،َّ ففز ئر،ََّّ

َّ.2021،َّ ل 2ََّّ،َّ فا  7َّ فمفل َّ
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،َّةووو رَّ ي َّ فةوووميع،َّأثرَّ فتواي َّ فمهنيَّفمر هبَّمحمود -

 ف ةووووليلمَّ لشَّت لريرَّ ةووووت  معَّ فكوووورالمَّ لشَّهر ر مََّّ

 الةوووووتثمولرَّليَّ ألور  َّ فمولفيوع:َّ ر ةوووووعَّتفريييوعَّليَّ فييئوعََّّ

فولماوعَّطنطول،َّمصووووور،َََّّّ فمصريع،َّمفلعَّ في وتَّ فم لةييع،َّ

َّ.2018،َّ يةمير2ََّّ فا  َّ

إطلرَّم ترهَّ،َّ مروَّ فةووي َّأ م َّفل َّ فموفش،َّن وَّنصتتر -

فو ورَّمر هوبَّ ف ةوووووليولمَّليَّ فتوکيو َّ فمهنيَّ لشَّإلصووووولهَّ

 فكووووورکولمَّ نَّ الةوووووتو  موع،َّمفلوعَّ جةوووووانو ريوعَّفلي وتَّ

َّ.1َّ،2017،َّ فا  1َّ فم لةييع،َّمصر،َّ فمفل َّ
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