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" یسعى استبیان بي دبلیو سي الشرق األوسط حول المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة لدراسة التحدیات والفرص االقتصادیة 
والمیزة التنافسیة التي یمكن اكتسابھا باعتماد جدول أعمال قادر على إحداث التغییر في منطقتنا.

 أصبحت المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة من األولویات الملّحة للشركات والحكومات على حد سواء في الشرق 
األوسط، ومع ذلك یشیر استبیاننا األول للقادة الذین یتولون مسؤولیات ھذه المعاییر إلى أن معظم المؤسسات ال تزال تخطو خطواتھا 

األولى في ھذا المجال.

تشھد منطقتنا تحوًال سریًعا یحفز النمو االقتصادي وتنویع االقتصادات وإنشاء فرص العمل وتحسین جودة الحیاة بشكل عام. ویتجلى 
ھذا التحول في الرؤى الوطنیة التي وضعتھا كل دولة على حدة، كما یرتبط بجمیع جوانب الحیاة في الشرق األوسط.

نؤمن كشركة بضرورة وحتمیة تضمین المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة في جمیع مجاالت التطور االقتصادي 
واالجتماعي من أجل تمكین منطقتنا من تحقیق طموحاتھا وتولي الریادة في مجال االستدامة العالمیة. ولكن ما الذي یعنیھ ذلك عملًیا 

للمؤسسات والحكومات التي توجد في طلیعة ھذا التحول؟

في بدایة العام الحالي، أجرت شركة بي دبلیو سي الشرق األوسط استبیاًنا لفھم مستوى نضج  المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة في المنطقة بشكل أفضل ومن أجل استكشاف القضایا الرئیسیة التي تواجھ المؤسسات في ھذا المجال. وكانت النتیجة ھي 

إجراء تقییم شامل وفرید من نوعھ للممارسات البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة في الشرق األوسط لدى كبار المسؤولین 
التنفیذیین. كما أوضح ھذا التقییم مدى تطبیق الشركات للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، وأولویاتھا في ھذا المجال، 

والعوائق التي تحول دون تنفیذھا وكیفیة التغلب علیھا.

وسلطت الردود الضوء على ثالثة مجاالت حاسمة تتطلب العمل: المواءمة االستراتیجیة للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة والجاھزیة للتغییر والتكیف، والحاجة إلى توجیھ حكومي أكبر وتعاون أقوى مع القطاع الخاص. باختصار، اتضح لنا 
ضعف انعكاس األولویات الوطنیة المتعلقة بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة في االستراتیجیات المؤسسیة؛ وتواجد 
معظم الشركات في وضع "البدء" فیما یتعلق باستراتیجیة ھذه المعاییر وتنفیذھا؛ وحاجة الشركات لسیاسات ولوائح حكومیة أكثر 
وضوًحا لدعم جھودھا المتعلقة بھذه المعاییر. ولعل ما یكمن وراء ھذه المجاالت الحاسمة الثالثة ھو الحاجة الملحة للتعاون الوثیق 
بین القطاعین العام والخاص على تحول معاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة من أجل بناء الثقة في األھداف المشتركة 

وتحقیق تأثیر حقیقي.

لقد بات من الواضح أن  الشركات في الشرق األوسط لدیھا حس قوي بما ھو مطلوب لتحقیق التقدم على مستوى المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة.   فقد أصبح لقضایا ھذه المعاییر تأثیرات متزایدة على السیاسات الحكومیة والتوجھات 

المؤسسیة. كما أدت كل من الجائحة والحاجة الملحة لمكافحة تغیر المناخ إلى تغییر مكانة ھذه المعاییر من تخصص محدود 
النطاق إلى ھاجس مشترك بین الجمیع. وعزز من كل ذلك اإلدراك العام بأن تبنیھا قادر على توفیر فرص تجاریة ال یستھان بھا.

نود أن نشكر جمیع المشاركین الذین منحونا وقتھم للمساھمة في ھذا التقریر القیم.

عبد الخالق أحمد
شریك في قطاع االستشارات - بي دبلیو سي الشرق األوسط، 

قسم االقتصاد واالستدامة

من الواضح أن 
الشركات في الشرق 

األوسط لدیھا حس 
قوي بما ھو مطلوب 

لتحقیق التقدم على 
مستوى المعاییر 

البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة. 



تعتبر قیم المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة  حدیثة العھد في الشرق األوسط.  فعلى سبیل المثال، تتخلل الجوانب الثالثة 
لھذه المعاییر جھود المنطقة لتنویع االقتصادات، وتحسین الوضع البیئي، وتوفیر المزید من الفرص للشباب (حیث تقل أعمار حوالي 

نصف سكان الشرق األوسط عن 24 عاًما)، وتعزیز مشاركة المرأة في القوى العاملة. 

  
للشركات في المنطقة. وقد تجلى ھذا االلتزام بوضوح خالل 

الجائحة، عندما قادت الشركات العائلیة في المنطقة العدید من 
المبادرات لمد ید العون لألفراد والموردین والمجتمعات 

المحلیة. وحسب نتائج استبیان بي دبلیو سي للشركات العائلیة 
في الشرق األوسط (2021)، اسَتْبَقت 84% من ھذه 

الشركات في المنطقة أكبر عدد ممكن من الموظفین، واتخذت 
56% منھا إجراءات لدعم المجتمع المحلي، وقدمت %45 

منھا الدعم المالي أو القروض لموظفیھا.

في المنطقة للتحول بعیًدا عن قطاع النفط والغاز. في الفترة 
التي سبقت مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في 

غالسكو (COP26)، التزمت اإلمارات العربیة المتحدة 
بتحقیق صافي صفر انبعاثات ثاني أكسید الكربون بحلول عام 

2050، في حین تعھدت كل من المملكة العربیة السعودیة 
والبحرین بتحقیقھ بحلول عام 2060. ومع استضافة كل من 
مصر (نوفمبر 2022) واإلمارات العربیة المتحدة (2023) 

للدورتین المقبلتین من ھذا المؤتمر، فمن المتوقع أن یخضع 
العمل المناخي في الشرق األوسط لمزید من التدقیق.

تعتبر معاییر وقواعد الحوكمة معتمدة فعلًیا في المنطقة التي تشھد تزاید االھتمام بھا. وأظھرت مراجعة أجرتھا منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمیة في عام 2014 إصدار العدید من دول المنطقة لقوانین ومبادئ توجیھیة تخص الحوكمة لفائدة البنوك 

 وشركات التأمین والشركات المملوكة للدولة وشركات األوراق المالیة والمنشآت الصغیرة والمتوسطة. 
 وقد صدرت ھذه القوانین والمبادئ التوجیھیة من ِقبل البنوك المركزیة وھیئات السوق المالیة ومعاھد الحوكمة المؤسسیة. ومع تطور 

جدول أعمال المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة  في الشرق األوسط، شرعت بعض البنوك في المنطقة في فحص 
التأثیر المناخي لمنتجاتھا االستثماریة ومحافظ قروضھا، مما یبرھن على التطور المستمر للحوكمة في المنطقة.

تعتبر القیم االجتماعیة، مثل دعم  المجتمع، ھامة أیًضا یتزاید االھتمام بالقضایا البیئیة في ظل سعي الحكومات

 المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 
في الشرق األوسط - التحول من منظور جدید
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أولویات  المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة 
  والحوكمة المؤسسیة 

في طور التحول

تفتقر الشركات والحكومات 
للمواءمة بین أولویات كل منھا 

بخصوص المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة 

المؤسسیة.
على سبیل المثال، تحتل 

ندرة المیاه والتنوع الحیوي 
المرتبتین الرابعة والخامسة 

ضمن األولویات البیئیة 
للشركات، رغم إصدار 

سیاسات وطنیة لحمایتھما. 
في حین یحتل التغیر المناخي 

والتنوع والمساواة مراتب أعلى مما 
یدل على درجة من التآزر.

تركز الردود في أول استبیان لبي دبلیو سي الشرق األوسط حول المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة على ثالثة محاور: تحول أولویات القطاعین العام والخاص، وعقلیة "البدء" فیما یتعلق بھذه 

المعاییر، والدعوة إلى توجیھ حكومي أكثر وضوًحا:

عقلیة "البدء“ فیما 
یتعلق بالمعاییر البیئیة 

واالجتماعیة 
  والحوكمة المؤسسیة 

  

ال تزال الشركات في وضع 
"البدء" فیما یتعلق 

باستراتیجیة المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة 

المؤسسیة وتنفیذھا، حیث 
یعتقد 18% فقط من 

المشاركین بأن شركاتھم 
توفر فرًقا وأنظمة لتغطیة 

النطاق الكامل لوظائف ھذه 
المعاییر.

الدعوة إلى توجیھ 
أكثر وضوًحا

تحتاج الشركات إلى سیاسات 
ولوائح حكومیة أكثر وضوًحا 

لدعم جھود المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة   الشركات. 

  في االستبیان الذي أجریناه، 
أوضحت 86% من الشركات 

الكبرى أن وضع المزید من 
اللوائح الخاصة بالمعاییر البیئیة 

  واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 
كفیل بتعزیز وتسریع تنفیذ 

استراتیجیاتھا في ھذا المجال.

 من الواضح أن اإلشارات والسیاسات واللوائح الحكومیة المناسبة قادرة على تحفیز الشركات للعب دور 
أكبر في تحقیق االلتزامات الوطنیة المتعلقة بأھداف المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. كما 

یتضح من ردود االستبیان أن الشركات ترغب في القیام بھذا الدور.
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  المعاییر البیئیة : النفایات والتغیر المناخي 
برزت مسألة النفایات والتغیر المناخي ضمن أھم األولویات البیئیة للمشاركین في االستبیان، قبل تلوث الھواء 
والمیاه والتنوع البیولوجي. تنتج المملكة العربیة السعودیة وحدھا حوالي 15 ملیون طن من 

القمامة سنوًیا، ینتھي المطاف بحوالي 95% منھا في مدافن النفایات. لذا تخطط المملكة 
الستثمار 6.4 ملیار دوالر في إعادة تدویر النفایات بحلول عام 2035 في إطار 

استراتیجیتھا لرؤیة 2030. یفتح نموذج االقتصاد الدائري في جمیع أنحاء المنطقة الباب لفرص ھائلة، 
سواء من حیث المنتجات أو تولید الطاقة أو الخدمات، ویمكن أن یساھم بشكل كبیر في التنویع االقتصادي.

 المعاییر االجتماعیة : التنوع والمساواة 
یأتي التنوع والمساواة كأھم مجال تركیز مجتمعي للشركات في االستبیان. فمن الواضح أن المساواة بین 

الجنسین من ضمن أبرز األولویات، حیث تلعب المرأة دوًرا أكثر أھمیة من أي وقت 
مضى في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة.  كما تعتبر سیاسات التوطین مھمة أیًضا حیث حددت 

مستھدفات وحصص توظیف أكبر لمواطني دول مجلس التعاون الخلیجي، تھدف في المقام األول إلى إطالق 
إمكانات الشریحة الكبیرة و المتنامیة من الشباب في المنطقة. 

   الحوكمة المؤسسیة :  معالجة الثقافة والقیم التنظیمیة 

احتلت معالجة الثقافة والقیم التنظیمیة المرتبة األولى ضمن أولویات الحوكمة لدى 57% من المشاركین. 
عموًما، یعتبر تحسین الحوكمة عامل رئیسي للتمكین والتنفیذ الناجح الستراتیجیة المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. وأشار المشاركون إلى الحاجة إلى "دعم والتزام القیادة العلیا"
؛ و"إصالح مؤشرات األداء الرئیسیة الذكیة لتحقیق األھداف وتحفیز األفراد على تحقیقھا"، و"الصدق في التعامل 

مع القضایا"، والحاجة إلى "إستراتیجیة رسمیة".

التنوع والمساواة
 المرتبة 1: %08

التغیر المناخي (مجتمع)
 المرتبة 1: %14

السالمة والمعاییر
  المرتبة 1: %11 

ثقافة وقیم المؤسسة 

 المرتبة 1: %06

الشفافیة وإعداد التقاریر

%32

%31

%29

%27

%26

األولویات البیئیة
األولویات 
المجتمعیة

أولویات الحوكمة المؤسسیة

 اتضح من االستبیان وجود روابط مھمة بین أولویات المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة  للشركات 
والمؤسسات في الشرق األوسط، والقضایا التي تمس األولویات الثالث. 

أولویات  المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
 والحوكمة المؤسسیة 

في مجاالت المعاییر البیئیة 
  واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 

التي اخترتموھا، ُیرجى تصنیف 
األولویات الثالثة الرئیسیة 

لمؤسستكم على مدى األشھر الـ 12 
القادمة.
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لدینا استراتیجیة تخص المعاییر البیئیة واالجتماعیة "
والحوكمة المؤسسیة ألن ذلك ما یجب القیام بھ، وألنھا 

ستصبح بمثابة رخصة للعمل بالمضي قدًما، وألننا 
بحاجة إلى دعم عمالئنا من منظور األعمال. 

 فھذا ھو المستقبل.
شارجیل بشیر

الرئیس التنفیذي لالستدامة، بنك أبوظبي 
األول
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 ومع التركیز حصًرا على الفرص المتاحة لقطاع التجزئة، تظھر نتائج منطقة الشرق األوسط في أحدث استبیان 
لمؤشر المستھلكین العالمي التأثیر المتزاید لالستدامة كعامل في قرارات الشراء.  أشار 60% من المشاركین في 

االستبیان من المنطقة إلى إنھم أكثر اھتماًما بالبیئة مما كانوا علیھ قبل ستة أشھر، كما أنھم یفكرون في عوامل 
االستدامة عند اتخاذ قرار بشأن مشتریاتھم. عالوة على ذلك، أخبرنا 53% أنھم دائًما أو غالًبا ما یشترون منتجات 

صدیقة للبیئة أو مستدامة عند التسوق في المتجر، وھو أعلى بكثیر من المتوسط العالمي البالغ 42%. وبالتالي، فإن 
الشركات التي تركز على االستدامة في سلسلة القیمة الخاصة بھا وسمعة االستثمار في اإلنتاج الصدیق للبیئة أكثر 
عرضة لجذب ھذه المجموعة المتنامیة من المشترین المھتمین بالبیئة مقارنة بالشركات التي تصنع نفس المنتجات 

بشكل غیر مستدام.

كما أن ھناك فرصة للمؤسسات لتصبح رائدة في المنطقة - على سبیل المثال، من خالل تبني المساواة بین الجنسین 
في العمل أو ریادة جھود الحفاظ على المیاه وحمایة التنوع البیولوجي.

ومن المحتمل أن یكون ھناك اختالف بین األولویات الوطنیة وأولویات الشركات المتعلقة باإلدارة المستدامة للمیاه 
وحمایة التنوع البیولوجي. ولكن ھناك فرص أعمال إیجابیة للشركات التي تتحرك بسرعة لمواءمة أولویات 

الحوكمة البیئیة واالجتماعیة وحوكمة المؤسسات مع أولویات حكوماتھا - لیس فقط لمعالجة المخاطر، ولكن لتوقع 
الطلب على خدمات ومنتجات األعمال الجدیدة التي من المحتمل أن تظھر مع التحوالت االقتصادیة المستوحاة من 

الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، مثل الھیدروجین األخضر والسندات الزرقاء.

واألنواع الحیوانیة - أولویة 16% فقط من المشاركین. تعد الموائل الطبیعیة ضروریة لتوفیر الھواء النظیف 
والمیاه والغذاء واألدویة والحمایة من العواصف، حیث تدعم جمیعھا بدورھا مرونة المجتمعات والشركات.

تتقارب اتجاھات المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة لتقود التغییر 
االجتماعي واالقتصادي المتسارع في الشرق األوسط. بعضھا، مثل التعھدات الحكومیة لتحقیق الصافي 
الصفري استجابة لتغیر المناخ، حدیث للغایة لدرجة أن الشركات ال تزال تستوعب آثارھا. ومع ذلك، فمن الواضح 
أن الشركات توجد في خضم استجاباتھا لألولویات الوطنیة الجدیدة. وأظھر استبیاننا أن التغیر المناخي یمثل أولویة 

بیئیة بالنسبة لـ 54% من المشاركین. ومع التخطیط لعقد الدورتین المقبلتین من مؤتمر المناخ في 
المنطقة، من المتوقع أن تركز الشركات والمؤسسات بشكل أكبر على ھذه المسألة.

وبصرف النظر عن التغیر المناخي والنفایات، تتمثل إحدى النتائج الرئیسیة لالستبیان في 
وجود بعض الفجوات بین األولویات الحكومیة الوطنیة المتعلقة بالحوكمة البیئیة، 

واالجتماعیة، والحوكمة المؤسسیة وأولویاتھا. وبالتالي، یعتبر سد ھذه الفجوة أمًرا بالغ األھمیة 
لتحقیق مواءمة أكبر بین استراتیجیات الشركات واالستراتیجیات الوطنیة للحوكمة البیئیة واالجتماعیة 

والحوكمة المؤسسیة. فیجب على الشركات والحكومات التعاون لتحقیق األولویات الرئیسیة، 
أو ستطرأ مخاطر تتمثل في اتخاذ إجراءات غیر مجدیة.

فعلى سبیل المثال، تشّكل معالجة شّح المیاه أولویة قصوى لجمیع الحكومات في المنطقة. ویتم 
استثمار ملیارات الدوالرات سنوًیا في بناء قدرات جدیدة لتحلیة المیاه لتعویض تراجع احتیاطات المیاه العذبة. ومع 

ذلك، لم ُتصنف معالجة تحدي المیاه ضمن أھم 10 أولویات للحوكمة البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 
المشاركین في االستبیان من الشركات. وعند سؤالھم عن األولویات البیئیة وحدھا، أشار 27% فقط من المشاركین 

إلى األمن المائي. یشكل التنوع البیولوجي مصدر قلق إقلیمي وعالمي رئیسي مع تسارع فقدان 
الموائل الطبیعیة والنباتات

األولویات في طور 
01التحول

 تحدید الفرص
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 ھناك مجموعة أخرى من الصعوبات، غیر خاصة بالمنطقة، التي تتمثل في عدم وجود معاییر ومقاییس عالمیة لقیاس آثار 
المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. وفي حین أن 60% من المشاركین في االستبیان قالوا إنھم واثقون جًدا أو 

واثقون إلى حد ما من قیاس العائد على االستثمار للمبادرات البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، إّال أن المؤسسات 
األكبر كانت أقل ثقة.

وعقب إیان كالرك، نائب الرئیس التنفیذي في شركة شلف دریلنغ أنھ من الصعب حالًیا أن نقول ما ھو العائد على 
االستثمار، ولكن في الیوم الذي نحتاج فیھ إلى تقییمات قویة للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة للوصول إلى 

رأس المال، أو الفوز بعقد عمیل، وھو الیوم الذي سأكون فیھ قادًرا على إظھار عائد كبیر على االستثمار. ومن األفضل 
أن تكون متقدًما في المنافسة على أن تكون متأخًرا وتسعى للتعویض.

 إیان كالرك
نائب الرئیس التنفیذي في شركة شلف دریلنغ

من المھم إدراج قیم الحوكمة البیئیة واالجتماعیة "
والحوكمة المؤسسیة والثقافة في المؤسسات 

لجعل القرارات حیویة.

 العوائق والتحدیات

  ال یقصد من ذلك التقلیل من شأن العوائق التي تحول دون تبني استراتیجیات المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 
بنجاح في المنطقة. وفي إطار المؤسسات، قال المشاركون إن القضایا المتعلقة بالقوى العاملة والقضایا 

الثقافیة ھي العقبات الرئیسیة أمام تنفیذ استراتیجیة الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. 
كذلك، أدت الجائحة وعدم وجود استراتیجیة واضحة المعالم للحوكمة البیئیة واالجتماعیة وحوكمة المؤسسات إلى وجود قائمة من 

العقبات.
01

ھناك فرص أعمال إیجابیة ھنا للشركات التي تتحرك بسرعة لمواءمة األولویات البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة مع أولویات حكوماتھا، لیس فقط لمعالجة المخاطر 

المادیة لتغیر المناخ، ولكن أیًضا لتوقع الطلب على خدمات ومنتجات األعمال الجدیدة 
التي من المرجح أن تظھر مع التحوالت االقتصادیة المستوحاة من المعاییر البیئیة 

واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. 
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تركز 59% من المؤسسات التي تزید قیمتھا عن 100 ملیون دوالر على 
النفایات

54%

27%

16%

15%

04%

التغیر المناخي

النفایات

تلوث الھواء

المیاه

التنوع 
البیولوجي

أخرى

  ال شيء مما ذكر

یبدو أن المؤسسات واثقة من قدرتھا "54%
على قیاس العائد على االستثمار في 

المبادرات البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة إّال أنھ من غیر 

المرجح أن تكون المؤسسات التي تزید 
قیمتھا عن 100 ملیون دوالر "واثقة 

جًدا".

42%
من المرجح أن یكون تلوث الھواء 
محور تركیز أكبر للمؤسسات التي 

تعتمد بشكل كبیر على الطاقة

أي من المجاالت التالیة المتعلقة بالبیئة تخطط مؤسستك 
للتركیز علیھا خالل االثني عشر شھًرا القادمة، إن 

وجدت؟
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عقلیة "البدء" في تطبیق المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة

وعلى الرغم من أن الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة تظھر بوضوح في 
الرادار المؤسسي، إّال أن النتائج التي توصلنا إلیھا تظھر أن الشركات في المنطقة ال تزال في 

المراحل األولى من تطویر االستراتیجیات البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة.
قال نحو 60% من المشاركین إن لدیھم استراتیجیة رسمیة للمعاییر البیئیة واالجتماعیة 

والحوكمة المؤسسیة، ولكن المزید من التساؤالت أظھرت أن ھذا قد یعتبر تفاؤل بشكل كبیر.

وھناك ردان، على وجھ الخصوص، یفیدان بما یلي. أوًال، أشارت أكثر من نصف الشركات 
التي شملتھا الدراسة إلى أن رئیسھا التنفیذي كان مسؤوًال عن قیادة ممارسات المعاییر البیئیة 

واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، مما یشیر إلى غیاب األدوار أو الفرق المتخصصة. ونتوقع 
وجود استراتیجیة رسمیة لوضع حوكمة واضحة للممارسات البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 

المؤسسیة مع تحدید األدوار والمسؤولیات بشكل صحیح. وھذه تعتبر فجوة واضحة.

ثانًیا، قال 18% فقط من المشاركین إن شركاتھم لدیھا فرق وأنظمة لتغطیة النطاق الكامل 
لتوظیف معاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، بما في ذلك وضع 

االستراتیجیات والسیاسات، ومراقبة المعاییرالبیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 
وإعداد التقاریر بشأنھا، وإدارة المخاطر، وإشراك الجھات المعنیة، ومدخالت المعاییر 

البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة بشأن عروض المنتجات والخدمات، وإدارة 
مخاطر المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، واالتصاالت والتسویق.

وأصبحت الحاجة إلى فرق وأنظمة متخصصة أكثر وضوًحا من حجم وطموح التزامات 
معاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة في المنطقة. یتضح من االستبیان الذي 

أجریناه أن المساواة بین الجنسین تعتبر محور تركیز المؤسسات، وأن المزید منھا یلتزم 
بإجراء مراجعة مستقلة لتقاریر المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. في حین 
أن عدًدا أقل قد التزم بمحایدة الكربون واالنبعاثات الكربونیة "الصفریة"، فمن المتوقع أن 

یزداد ھذا الرقم حیث تعمل نسبة كبیرة حالًیا على تحقیق ھذا االلتزام.

كما أن أسباب تبني الشركات في المنطقة للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة مشجعة، حیث تشیر إجابات 
المشاركین إلى أن األساس المنطقي قد انتقل من مجرد تحقیق كفاءة الطاقة ووفورات التكلفة. أشارت المؤسسات األصغر حجًما 

(التي تقل قیمتھا عن 100 ملیون دوالر) إلى القیم المؤسسیة باعتبارھا واحدة من األسباب الرئیسیة العتماد السیاسات البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة في حین أن المؤسسات األكبر حجما (التي تزید قیمتھا عن 100 ملیون دوالر أمریكي) كانت 

على األرجح تحدید توجیھات القیادة على أنھا األكثر أھمیة.
ومن الواضح أیًضا فوائد اعتماد المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، بما في ذلك تعزیز العالمات التجاریة 

وتحسین االمتثال والحصول على بیانات أفضل حول المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة واكتساب میزة تنافسیة.

 وضع استراتیجیات وسیاسات 
المعاییر البیئیة واالجتماعیة 

والحوكمة المؤسسیة

 متابعة المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة وإعداد التقاریر 

بشأنھا

49%
 إدارة الجھات المعنیة والشراكات

46%
 المدخالت المتعلقة بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة 

والحوكمة المؤسسیة في عروض المنتجات 
والخدمات

 أي من األنشطة التالیة تقع ضمن اختصاص الشخص المسؤول عن قیادة المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة في مؤسستك، إن وجدت؟

51% 63%

02

 إدارة مخاطر المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة

 التواصل والتسویق بشأن المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة

46%43%

ومن الناحیة التنظیمیة، ھناك خطوات واضحة یمكن للشركات اتخاذھا لدمج المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة. وتبدأ بتحدید األولویات المتواءمة مع مبررات أعمال الشركة ومع األھداف الوطنیة؛ 

وتحدید األدوار والمسؤولیات لتنفیذ االستراتیجیة، مع مؤشرات األداء الرئیسیة لقیاس التقدم المحرز، وتحدید 
درجة المساءلة، من التقاریر الداخلیة إلى عملیات التدقیق الخارجیة الكاملة.
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تم إدراج استراتیجیة المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 

الخاصة بنا بشكل كامل عبر مؤسستنا 
بأكملھا

لدینا استراتیجیة رسمیة وموثقة للمعاییر 
البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، 
ولكنھا غیر مدمجة بالكامل في المؤسسة 

بأكملھا

لدینا استراتیجیة غیر رسمیة 
ناقشناھا داخلًیا ولكن لم یتم 

توثیقھا

ال توجد استراتیجیة رسمیة

60%
استراتیجیة رسمیة

37%
ال توجد استراتیجیة رسمیة

 أي من العبارات التالیة تصف بدقة وضع مؤسستك فیما یتعلق باستراتیجیة المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة؟

%3128%21%16%

تحسین سمعة العالمة 
التجاریة

على مستوى القطاع

االمتثال لسیاسة 
الحكومة

تحسین إدارة 
المخاطر

على مستوى مؤسستي

تحسین عملیة جمع البیانات 
الخاصة بالمعاییر  البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة على مستوى 

مؤسستي

تلبیة احتیاجات/طلبات تعزیز األرباحمیزة تنافسیة مع العمالء
العمالء

لیس لدینا خطة لتنفیذ أخرى
استراتیجیة المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة

  56% من المؤسسات التي تزید 
قیمتھا عن 100 ملیون دوالر تشیر إلى 

تحسین عملیة جمع بیانات المعاییر البیئیة 
ترى 47% من المؤسسات التي تبلغ واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة

قیمتھا 100 ملیون دوالر تلبیة احتیاجات 
 العمالء باعتبارھا من المزایا 

01%

37% 39% 40%

48%

52%

55%
58%

01%

 خالل األشھر الـ 12 القادمة، أي من الفوائد التالیة تتوقع مؤسستكم تحقیقھا نتیجة لتنفیذ استراتیجیة المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة؟
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 أي من العوائق التالیة تواجھھا مؤسستكم في تنفیذ استراتیجیة المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة، إن وجدت؟

 38% من المؤسسات التي تزید قیمتھا عن 100 ملیون دوالر تشیر إلى عدم وجود استراتیجیة محددة 
للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة

47% من المؤسسات التي تزید قیمتھا عن 100 ملیون دوالر تشیر إلى عدم وجود قیاس فعال للعائد على 
االستثمار

14

45%

36%

31%

31%

18%

18%

13%

09%

13%

04%

15%

24%

21%

مشاكل متعلقة بالقوى العاملة والثقافة (مثل نقص 
المھارات ومقاومة الموظفین

تداعیات جائحة فیروس كورونا

عدم وجود استراتیجیة محددة للمعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة

عدم وجود قیاس فّعال للعائد على االستثمار/ نقص 
البیانات

عدم الیقین بشأن مدى أھمیة المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة لمؤسستي/ قطاعي

عدم قیام المساھمین والعمالء بطلبھ

عدم الیقین باالقتصاد اإلقلیمي

االفتقاد إلى سیاسات ولوائح حكومیة داعمة

االفتقاد إلى دعم القیادة

دراسات جدوى ضعیفة

لوائح متضاربة على مستوى المناطق

عدم االستقرار السیاسي على المستوى اإلقلیمي

أخرى



الدعوة إلى توجیھ أكثر وضوًحا

من أجل إحداث تأثیر في تحول المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، یجب 
اتباع نھج ذي شقین. أوًال، یجب على الشركات بذل كل ما في وسعھا لمعالجة قضایا 
المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. ثانُیا، یجب على الجھات الحكومیة 

والجھات التنظیمیة وضع سیاسات ولوائح تنظیمیة واضحة لمساعدة الشركات في 
تحوالتھا.

 قیادة األعمال
لدى الشركات في الشرق األوسط فھم قوي لما ھو مطلوب لتحقیق التقدم في تحقیق المعاییر 

البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة . داخل المؤسسات، یعتبر ضمان أن المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة أولویة على مستوى مجلس اإلدارة على أنھا ذات 

تأثیر أكبر على استراتیجیة القیادة. كانت سیاسات توحید اإلفصاحات وتقییم المخاطر 
المتعلقة بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة ھي األولویة القصوى للمؤسسات 

كثیفة االستھالك للطاقة، وجاءت في المرتبة الثانیة بشكل عام.

وعندما یتعلق األمر بقیاس التقدم المحرز، قالت الشركات إنھا بحاجة إلى مقاییس إلثبات 
أن مبادرات المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة لھا تأثیر قابل للقیاس على 
المجتمعات، كما ذكر أكثر من نصف المشاركین أن لدیھم مھام متعلقة بالتنوع والشمول 

وتكافؤ األجور في مكان العمل.

 السیاسات واللوائح الحكومیة
كان ھناك أیًضا دعوة قویة لمزید من التوجیھات والسیاسات الحكومیة بشأن المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة ال سیما فیما یتعلق بالبیئة. ومن الواضح أن 

ھناك أنواًعا مختلفة من اللوائح التنظیمیة ولن تتأثر جمیع الشركات بنفس الطریقة. من 
شأن اللوائح الدولیة، مثل آلیة تعدیل حدود الكربون المقترحة من االتحاد األوروبي، أن 

تؤثر على صادرات الطاقة من المنطقة.
بوسع الحكومات تشجیع وتحفیز بعض السلوكیات األولیة "

للمضي قدًما في جداول أعمال المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة. فھي التي تأخذ زمام المبادرة في 

مجاالت معینة مثل تولید الطاقة.

 غریغ فیوور
رئیس الشؤون المالیة واالستدامة للمجموعة، شركة الدار العقاریة

03
أكد حوالي 54% من المشاركین ترحیبھم بالسیاسات التي تستھدف الشراء المستدام لضمان توفیر منتجات أكثر 

مالءمة للبیئة.
ونظًرا لمدى اعتماد المنطقة على النفط والغاز الطبیعي في إمدادات الطاقة، فإن ذلك ال یزال یعیق إزالة 

الكربون من الصناعة. وكما ھو موضح في منشور بي دبلیو سي الشرق األوسط بعنوان "صعود 
الدائریة"(The rise of circularity) ، یمكن للمنطقة تحقیق العدید من الفوائد باعتماد نھج االقتصاد 

الدائري في الطاقة والمرافق والموارد. وتشمل ھذه الفوائد تولید المزید من القیمة، وتحسین سمعة العالمة 
التجاریة، والتوطین، وإنشاء فرص العمل، وجذب االستثمار األجنبي المباشر.

تترقب الشركات صدور السیاسات التفصیلیة وخطط التنفیذ المتعلقة بمستھدفات صافي الصفر المعلن عنھا حدیًثا، 
بما في ذلك تدابیر كفاءة استخدام الطاقة، واالستثمار في الطاقة المتجددة، والتوجیھات بشأن كیفیة قیاس انبعاثات 

الكربون، ومبادرات االقتصاد الدائري، وسیاسات توفیر المیاه وإعادة استخدامھا.
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03 تتوقع الشركات صدور المزید من لوائح المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة في المستقبل القریب، ولكنھا ترید أیًضا لوائح أفضل وأكثر وضوًحا. 

اعترف أكثر من نصف المشاركین في االستبیان بمواجھتھم العدید من 
الصعوبات في االمتثال للوائح الخارجیة الحالیة المتعلقة بالمعاییر البیئیة 

واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة مما یشیر إلى زیادة الحاجة إلى التحاور 
والتواصل بین الحكومات والشركات بشأن ھذه الصعوبات.

یمكن للحكومات أیًضا تحفیز الشركات على العمل من خالل أخذ زمام المبادرة 
في وضع السیاسات واالستراتیجیات. فعلى سبیل المثال، یشیر استبیاننا إلى كون 

المزید من الشركات بصدد وضع أھداف الصافي الصفري بعد أن تعھدت 
حكومات اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة والبحرین 

بالتزاماتھا الوطنیة بتحقیق الصافي الصفري في مؤتمر األمم المتحدة المعني 
بتغیر المناخ في غالسكو (COP26) عام 2021. وھذا یبرھن على تحقیق 
تحسن ملحوظ مقارنة بأكتوبر ونوفمبر 2021، عندما طرحت بي دبلیو سي 

الشرق األوسط نفس السؤال على الرؤساء التنفیذیین في االستبیان العالمي السنوي 
الخامس والعشرین للرؤساء التنفیذیین.

ھناك حاجة ماسة إلى مبادئ توجیھیة واضحة وخارطة طریق وطنیة إلزالة 
الكربون وتوفیر فرص متكافئة للصناعات لتمكین الشركات في الشرق األوسط 

من تطویر استراتیجیاتھا الخاصة بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة. ولكن یمكن للشركات أیًضا تعظیم فرص التحول القائمة على المعاییر 

البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة من خالل المضي قدًما في ھذا المجال.
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المخاطر المتعلقة 
بالسمعة

العالمة التجاریة 
والعالقات العامة

المنافسة (التخلف عن 
الركب - البقاء في 

الطلیعة)

الحصول على 
التمویل

أسباب 
أخرى

%24 %24

%33 %34 %36 %37
%40

%22

في نظركم، أي من العوامل التالیة ھي أھم سبب أو أسباب العتماد استراتیجیة المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة داخل مؤسستكم؟

  المؤسسات كثیفة االستھالك للطاقة ھي التي تمیل 
أقل الختیار ضغط أصحاب المصلحة كسبب مھم*

أي من السیاسات الحكومیة االجتماعیة التالیة سیكون لھا األثر األكبر في تحقیق استراتیجیة مؤسستكم للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة؟

%49 %63
ضرورة إثبات 

تأثیر قابل للقیاس 
في المجتمع

تعزیز سیاسات 
التوطین

الحاجة إلى تحسین 
معاییر السالمة

%51
معالجة المخاوف 

المتعلقة بحقوق 
اإلنسان على المستوى 

الداخلي وفي سلسلة 
التورید

%49
فرض المزید من التنوع 

والشمول وتكافؤ 
األجور في مكان العمل

%18
%15

%04

  االمتثال للوائح 
والسیاسات

ثقافة وقیم الشركة 
  

متطلبات أصحاب 
المصلحة (الموظفون، 

مجلس اإلدارة، 
المساھمون، العمالء، 

عامة الناس)

توجیھ من قیادة 
المؤسسة

  االستجابة اإلیجابیة إلى 
األزمات العالمیة

خفض التكالیف 

المؤسسات كثیفة االستھالك للطاقة ھي التي تمیل أكثر الختیار االمتثال 
للوائح التنظیمیة كأھم سبب العتماد استراتیجیة المعاییر البیئیة 

واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة*

%45
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أي من السیاسات الحكومیة البیئیة أو 
االجتماعیة أو المتعلقة بالحوكمة أدناه سیكون 

لھا األثر األكبر في تحقیق استراتیجیة 
مؤسستكم للمعاییر البیئیة واالجتماعیة 

والحوكمة المؤسسیة؟

البیئیة
سیاسات تستھدف الشراء المستدام وسلسلة التورید لضمان توفیر 

منتجات وخدمات أكثر مالءمة للبیئة.

االجتماعیة
ضرورة إثبات تأثیر قابل للقیاس في المجتمع

الحوكمة 
السیاسات التي تتطلب من الشركات ضمان كون المعاییر البیئیة 

واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة أولویة على مستوى مجلس اإلدارة

من شأن سیاسات توحید اإلفصاحات وتقییم المخاطر المتعلقة بالمعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة أن تؤثر بشكل كبیر على المؤسسات كثیفة 

االستھالك للطاقة

أتفق

أتفق

أتفق

من شأن وضع المزید من اللوائح 
الخاصة بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة تعزیز وتسریع 
تنفیذ استراتیجیة مؤسستنا حول ھذه 

المعاییر

من شأن المزید من اللوائح 
الخاصة بالمعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة 

المؤسسیة الرفع من تكالیف 
مؤسستنا

 ستصبح اللوائح التنظیمیة 
ومتطلبات إعداد التقاریر حول 

المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة أكثر صرامة 

خالل االثني عشر شھًرا القادمة 

 إلى أي مدى تتفقون أو ال تتفقون مع العبارات التالیة حول لوائح المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة في قطاعكم؟

%78

%75

%65

أھم السیاسات الحكومیة التي تؤثر على تحقیق استراتیجیة المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة:
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التطلع إلى المستقبل03



دعوة للعمل موجھة للحكومات:
فیما یتعلق بدور الحكومات والجھات التنظیمیة، أشارت الشركات 

في االستبیان لحاجتھا لمبادئ توجیھیة واضحة وخرائط طریق 
وطنیة إلزالة الكربون وفرص متكافئة في مختلف القطاعات. على 
سبیل المثال، تم تسلیط الضوء على السیاسات التالیة كونھا األقدر 

على إحداث تأثیر ھام في تحقیق استراتیجیة الشركات المتعلقة 
بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة:

تنطوي المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة على نھج جدید 
لألعمال یعزز التعاون بین العمالء والموردین والجھات التنظیمیة 

والقطاعات، كما أن اعتماد القطاعین العام والخاص لمبادئھا كفیل بتسریع 
التحول الھائل والسریع لمنطقتنا. من خالل الدمج الكامل الستراتیجیات 

المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة، ستخطو المؤسسات على 
مسار جدید لتحقیق نتائج ونجاح مستدام وطویل األمد.

بالمقابل، بوسع الحكومات تمكین ھذا التحول من خالل وضع سیاسة ھادفة 
للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة وجدول أعمال تنظیمي 
قادر على دعم التوجھ نحو زیادة الفرص االقتصادیة، أي وظائف جدیدة 

ذات قیمة مضافة وشمول اجتماعي أوسع وحوكمة أكبر القتصاداتنا 
اإلقلیمیة.

تشیر الردود على االستبیان إلى قدرة كل من الشركات والحكومات على تولي أدوار محددة لمعالجة القضایا األكثر إلحاًحا. وحتى 
في ظل غیاب السیاسات واللوائح المناسبة، فھناك خطوات واضحة یمكن للشركات اتخاذھا. في حین یمكن للحكومات التحاور مع 

الشركات لفھم سیاساتھا واحتیاجاتھا التنظیمیة بشكل أفضل.

التأكد من دمج استراتیجیة المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
والحوكمة المؤسسیة بشكل صحیح مع إطار حوكمة 

واضحة:

  من وجھة نظر تنظیمیة، یبدأ دمج استراتیجیة المعاییر 
البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة بتحدید الطموحات 

واألولویات المتماشیة مع أعمال الشركة واألھداف الوطنیة. 
 من األفضل تخصیص شخص واحد مسؤول عن اإلشراف 
على المجموعة الكاملة لوظائف المعاییر البیئیة واالجتماعیة 

والحوكمة المؤسسیة وتنسیقھا. وسیتطلب من ھذا الشخص 
الوصول إلى أفراد آخرین یتمتعون بالمھارات والقدرات 

المناسبة لتنفیذ االستراتیجیة.

 وضع مؤشرات أداء رئیسیة واضحة واالستثمار في 
أنظمة قویة لجمع وتحلیل البیانات:

یجب وضع مؤشرات أداء رئیسیة لقیاس التقدم المحرز، 
ودعمھا بأنظمة قویة لجمع البیانات وإعداد التقاریر. 
سیتطلب ذلك االستثمار لضمان التوافق مع المعاییر 

العالمیة وبناء القدرات لجمع البیانات حول المقاییس غیر 
المالیة للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 

واإلبالغ عنھا. قد یتراوح إعداد التقاریر من التقاریر 
الداخلیة للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة 

إلى التقاریر التي تخضع للتدقیق الكامل من ِقبل طرف 
ثالث.

مراعاة الصورة األشمل:
توجد العدید من فرص األعمال في ھذا المجال للشركات 

التي تتحرك بسرعة لمواءمة أولویات المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة مع أولویات حكوماتھا. 
بوسع المعتمدین المبكرین إنشاء خدمات ومنتجات تجاریة 
جدیدة لتولید قیمة حقیقیة وتقدیم مزایا أوسع للمجتمع. كما 

قد تساعد استراتیجیة المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 
المؤسسیة أیًضا على توقع المخاطر وإدارتھا بشكل استباقي 

(مثل اآلثار المادیة لتغیر المناخ) 

 أھمیة التكامل:
المعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة موضوع 
معقد، والعدید من قضایاھا مرتبطة ببعضھا البعض. یمثل 
اعتماد نھج متكامل للمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة 

المؤسسیة، إلى جانب دمج استراتیجیتھا في مختلف 
الوظائف خطوتین مھمتین إلعادة توجیھ األعمال نحو تبني 

منظومة كفیلة بتولید القیمة. 
 في ھذه المنظومة، تكّمل المقاییس المالیة التقلیدیة للنجاح 
اعتبارات جدیدة مولدة للقیمة أیًضا، بما في ذلك االستدامة 

البیئیة وإشراك الموظفین والشراكات الخارجیة والرفاه 
المجتمعي.

ضرورة إثبات تأثیر قابل للقیاس في المجتمع

سیاسات تستھدف الشراء المستدام وسلسلة التورید لضمان 
توفیر منتجات وخدمات أكثر مالءمة للبیئة.

سیاسات تتیح للشركات وضع المعاییر البیئیة 
واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة على رأس أولویات 

مجلس اإلدارة

.

.

.

أربع دعوات للعمل موجھة للشركات:
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نبذة عن االستبیان04



أكثر من %70

من المشاركین من یعمل على مستوى اإلدارة 
التنفیذیة، ویمثلون المقر الرئیسي لشركات في 

المنطقة.

انقسم المشاركون بالتساوي بین الشركات 
الكبرى (أكثر من 100 ملیون دوالر من 

اإلیرادات السنویة) والشركات الصغرى (أقل 
من 100 ملیون دوالر).

وصل االستبیان لشریحة واسعة من االقتصادات 
والبلدان، مع مشاركة قویة بشكل خاص من 

الشركات في أكبر اقتصادین، المملكة العربیة 
 السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة.   

شّكل أصحاب االنبعاثات الصناعیة الثقیلة من ثاني 
أكسید الكربون نسبة

%32
من المشاركین، بینما تشمل النسبة المتبقیة 

مجموعة من القطاعات االقتصادیة األخرى.

%25
الخدمات 

.المالیة

%25

تجارة التجزئة
واالستھالك

%10
التقنیة

%06
الحكومة

%10
الطاقة

%01
أسباب أخرىالصحة

%01

الصناعة

%25

في الفترة ما بین ینایر وفبرایر 2022، أجرت بي دبلیو سي الشرق األوسط استبیاًنا لكبار القادة في المؤسسات في جمیع أنحاء الشرق األوسط، مع التركیز على القادة 
الذین تولوا مسؤولیات تتعلق بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة المؤسسیة. تتخذ ھذه المنظمات مقًرا لھا في 13 دولة، من بینھا تسعة في الشرق األوسط وشمال 

أفریقیا، باإلضافة إلى الوالیات المتحدة والیونان وفرنسا وألمانیا.

 شاركت مؤسسات من مختلف القطاعات في االستبیان.
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