
�أي  يف  تدخل  و�أن  و�ملنقول  �لعقار  يف  �لعقود 
تقرره  ما  حدود  يف  �لأخرى  �لتفاقيات  من  نوع 
�ملليار  �ل�شركة  ر�أ�س مال  ويبلغ  �ل�شارية،  �لأنظمة 
و�ل�شركات  بر�بغ،  �لرئي�شي  ويقع م�شنعها  ريال، 
»�لأردن«،  �لقطر�نة  �أ�شمنت  )�شركة  لها:  �لتابعة 
�شركة �أ�شمنت �لعربية �لبحرين �لقاب�شة »مملكة 
و�لتوريد�ت  �جلاهز  �لباطون  �شركة  �لبحرين« 
�شناعة  منتجات  �شركة  بالأردن،  �لإن�شائية 

.)»CPI« لأ�شمنت �ملحدودة�

التي  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  هي  ما   •
القريب  املديني  على  حتقيقها  اإىل  ت�سعى 

والبعيد؟

أفضل المعايير 
)اأ�سمنت  ن�ساأة  على  التعرف  نود  بداية،   •

العربية(، وحجم راأ�سمالها وا�ستثماراتها؟
م�شاهمة  �شركة  هي  �لعربية  �لأ�شمنت  �شركة 
�شعودية تاأ�ش�شت وفقًا لنظام �ل�شركات يف �ململكة 
رقم  �مللكي  �ملر�شوم  مبوجب  �ل�شعودية  �لعربية 
731 بتاريخ 21 جمادى �لأوىل 1374هـ �ملو�فق 5 
يناير 1955م، وهي �أول �شركة �أ�شمنت يف �ململكة 

ومنطقة �خلليج �لعربي.
و�شركاتها  �لعربية  �لأ�شمنت  �شركة  ن�شاط  �إن 
ومو�د  �لأ�شمنت  �إنتاج  هو  )�ل�شركة(  �لتابعة 
ولها يف  بها،  و�لإجتار  وم�شتقاتها  وتو�بعها  �لبناء 
�أنو�ع  كافة  تربم  �أن  �لغر�س  هذ�  حتقيق  �شبيل 

على  با�شتمر�ر  �لعربية  �أ�شمنت  �إد�رة  تعكف 
�ملكانة  وتعزيز  ��شتعادة  �شاأنه  من  ما  تطبيق 
)�ملنطقة  �لطبيعي  �شوقها  يف  لل�شركة  �لر�ئدة 
تناف�شية  ميزة  خلق  خالل  من  و�لنمو  �لغربية(، 
يف �ل�شوق �ل�شعودي، وتت�شمن �خلطة �مل�شتقبلية 
بناء  �لتالية:  �لأهد�ف  لل�شركة  �لعام  ب�شكلها 
�أنو�ع  ت�شويق  �لعمالء،  مع  ��شرت�تيجية  عالقات 
بال�شتخد�مات  و�لتوعية  �لأ�شمنت  من  خمتلفة 
�ملنا�شبة لكل نوع، �لنمو يف جمال �شناعة وت�شويق 
��شتقر�ر  �شاأنه  من  ما  على  �لعمل  �لأ�شمنت، 
على  �لعمل  �لقطر�نة،  �أ�شمنت  ربحية  و��شتمر�ر 
للوقود  و�لقت�شادية  �ملتاحة  �لبد�ئل  در��شة 
و�لآثار �ملالية و�لبيئية �للوج�شتية �ملرتتبة عليها، 
�لإنتاجية  �لقدرة  �ل�شركة يف رفع  مو��شلة جهود 
جديدة  قيا�شية  م�شتويات  �إىل  �لإنتاج  خلطوط 
و�عتماديتها،  �ملعد�ت  �شالمة  على  �ملحافظة  مع 
�ملتاحة  �لوقود  �أنو�ع  كافة  در��شة  على  �لعمل 
و�لآثار �ملالية و�لبيئية و�للوج�شتية �ملرتتبة عليها، 
�لإنتاجية  �لقدرة  �ل�شركة يف رفع  مو��شلة جهود 
جديدة  قيا�شية  م�شتويات  �إىل  �لإنتاج  خلطوط 
و�عتماديتها،  �ملعد�ت  �شالمة  على  �ملحافظة  مع 
�ملتاحة  �لوقود  �أنو�ع  كافة  در��شة  على  �لعمل 
و�لآثار �ملالية و�لبيئية و�للوج�شتية �ملرتتبة عليها، 
�لإنتاجية  �لقدرة  �ل�شركة يف رفع  مو��شلة جهود 
جديدة  قيا�شية  م�شتويات  �إىل  �لإنتاج  خلطوط 
و�عتماديتها،  �ملعد�ت  �شالمة  على  �ملحافظة  مع 
�ملتاحة  �لوقود  �أنو�ع  كافة  در��شة  على  �لعمل 
و�لآثار �ملالية و�لبيئية و�للوج�شتية �ملرتتبة عليها.

ال�سركة  التي تبذلها  • ما مظاهر اجلودة 
باأ�سعار  اللتزام  مع  اجلودة  ل�سبط 

مناف�سة؟
من  و�لنابع  �ل�شركة  لدى  �جلودة  مفهوم  �إن 

�شيا�شتها يعني تطبيق �أعلى معايري �جلودة 

جدة - ناهد معو�ض
اأثبتت �سركة )اأ�سمنت العربية( اأنها ال�سركة الأوىل يف املنطقة، وذلك بدرا�سة متغريات بيئة 
العمل التي حتيط بقطاع �سناعة الأ�سمنت لكي تتفاعل ب�سكل �سريع مع اأي فر�ض ت�سهم يف 
ال�سركة؛ حتى حتّد  على عمل  �سلباً  توؤثر  اأي خماطر  اأو  الطويل،  املدى  على  ال�سركة  تنمية 
�ساأنه  من  ما  تطبيق  على  دائماً  العربية(  )اأ�سمنت  اإدارة  وتعكف  عليها..  تاأثريها  من  ومتنع 
ال�سوق  يف  تناف�سية  ميزة  خلق  خالل  من  والنمو  لل�سركة،  الرائدة  املكانة  وتعزيز  ا�ستعادة 
ال�سعودي. وح�َسد منتجها �سهادات عاملية يف املقايي�ض واملوا�سفات )الأيزو 9001(، بالإ�سافة 
اإىل �سهادات 14001، اخلا�سة بالبيئة كاأول �سركة اأ�سمنت يف املنطقة حت�سل على ال�سهادة لل�سنة 

التا�سعة على التوايل.
مفهوم  اأن  �سيما  ل  التنمية،  عملية  يف  مهماً  ُبعداً  لل�سركة  الجتماعية  امل�سوؤولية  ومتّثل 
مفهوم  �سمن  املجتمع  اأفراد  كافة  لي�سمل  الأعمال  قطاع  يتعدى  قد  الجتماعية  امل�سوؤولية 

التكافل والإح�سان والتوا�سل الجتماعي.
الذي  جوهر  اأ�سامة  بدر  الدكتور  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  حاورت  والقت�ساد«  »التجارة 
العربية  الأ�سمنت  �سركة  اأن  م�سيفاً  املجتمع،  جتاه  الدائمة  مب�سوؤوليتها  ال�سركة  التزام  اأكد 
ا�ستطاعت حتقيق اإجنازات غري م�سبوقة منذ ن�ساأتها، مو�سحاً ر�ساهم على ما حققته ال�سركة 

حتى الآن، متوقعاً لها م�ستقباًل واعداً.

الرئي�ض التنفيذي ل�سركة اأ�سمنت العربية الدكتور بدر اأ�سامة جوهر

د. بدر أسامة جوهر: 
»أسمنت العربية« تلتزم بمسؤوليتها الدائمة تجاه 
المجتمع لزيادة التنمية االقتصادية وخلق فرص أكبر 

للعمل ألبناء الوطن
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م�شتوى  ورفع  �ل�شتثمار،  ��شتد�مة  يحقق  مبا 
من  �أ�شا�شيًا  جزءً�  ميثل  �لذي  �لعمالء،  ر�شى 
قيمة  �أعلى  ويحرز  و�أخالقياتها،  ��شرت�تيجياتها 
�إد�رة  حتر�س  لذ�  م�شاهميها،  ل�شالح  م�شافة 
�شمان  على  دومًا  فيها  �لعمل  وفريق  �ل�شركة 
و�ل�شعي  ومكانتها  �ل�شركة  �شمعة  على  �حلفاظ 
منتجات  تقدمي  خالل  من  وتعزيزها  لتطويرها 
�لتعهد  مع  عاملية،  مو��شفات  ذ�ت  �جلودة  عالية 
وميّثل  ونظيفة.  �شديقة  بيئة  على  باملحافظة 
مكانتها  و�أ�شا�س  جوهر  باجلودة  �ل�شركة  �لتز�م 
�ل�شناعة،  هذه  يف  �لر�ئدة  �ل�شركة  باعتبارها 
�لأولية  �ملو�د  م�شادر  جميع  متتلك  �أنها  ومبا 
�إىل  حتتاج  �لتي  �لأ�شمنت،  ل�شناعة  �ل�شاحلة 
حتى  �لأوىل  �ملر�حل  عرب  ودقيقة  مكّثفة  رقابة 
بالغًا  �هتمامًا  �أولت  لذ�  �لنهائية،  �ملنتجات 
يف  تطورً�  و�أكرثها  �لتقنيات،  �أحدث  باإدخال 
جمال �شناعة �لأ�شمنت ل�شبط ومر�قبة منتجاتها 
�ملعايري،  �أف�شل  على  للح�شول  �لأ�شمنت  من 
�ل�شعودية  �لقيا�شية  للمو��شفات  ومطابقتها 
و�لعاملية مبا يحقق �أهد�فها، حيث قامت �ل�شركة 
�أوتوماتيكي  بنظام  �لإنتاج  خطوط  جميع  بربط 
�آليًا من خالل خطة عمل  �لعينات  جللب وحتليل 
�لتحكم  �إجر�ء�ت  وكذلك  �ل�شاعة،  مد�ر  وعلى 
خالل  من  �لت�شغيل  عمليات  مو�زين  �شبط  يف 
�أ�شاف  ب�شري، مما  ل  تدخُّ دون  �إلكرتونية  بر�مج 
و�شبط  �ملنتجات  جودة  يف  للتحكم  جديدً�  ُبعدً� 
بدعوة  �ل�شركة  ت�شرفت  وقد  �لت�شغيل.  عمليات 
كبار عمالئها كذلك بع�س �لباحثني و�لأكادمييني 
م، وكان  لالطالع على ما و�شلت �إليه من دقة وتقدُّ
�ل�شركة  ت�شرفت  من  كل  وتقدير  ثناء  حمل  ذلك 
�لهتمام  هذ�  ثمر�ت  ومن  للم�شنع،  بح�شوره 
حملية  �شهاد�ت  على  �ل�شركة  ح�شلت  و�للتز�م 
�لهيئة  من  �جلودة  عالمة  منها  عديدة؛  وعاملية 
حيث  و�جلودة،  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �ل�شعودية 
و�شحب  مفاجئة  تفتي�شية  بجولت  �لهيئة  تقوم 
عينات وحتليلها يف �ملخترب�ت �خلا�شة بها للتاأكد 
�لعديد  على  �ل�شركة  ح�شلت  كما  جودتها،  من 
منذ   9001 )�آيزو(  �جلودة  �إد�رة  �شهادة  من 
ب�شفة  د�خليًا  مر�جعتها  تتم  �لتي  2002م  عام 
دورية وخارجيًا من جهات معتمدة، لتاأكيد �لتز�م 
�ل�شركة مبتطلباتها، بالإ�شافة �إىل ذلك �حل�شول 
�أمريكية  عاملية  معاهد  من  �جلودة  �شهادة  على 

و�أملانية.
�لكربى  �ملقاولت  �شركات  �أن  ذكره  و�جلدير 
�لكبرية  �مل�شاريع  يف  �ل�شركة  منتجات  ت�شتخدم 
�لطلب  يف  تز�يد  وهناك  �ملنطقة،  يف  �ملنفذة 
�إنتاج  من  �لبوزولين  �لبورتالندي  �لأ�شمنت  على 
عديدة،  مز�يا  من  �ملنتج  هذ�  يوفره  ملا  �ل�شركة، 

�ل�شاحلية  �لبيئة  يف  خا�شة 
و�لكربيتات،  بالكلور  �لغنية 
�أُخر،  �أنو�ع  عن  بدياًل  جتعله 
ب�شدد  حاليًا  �ل�شركة  �أن  كما 
�إجر�ء جتارب و�ختبار�ت على 
�لأ�شمنت  من  جديدة  �أنو�ع 
ما  خالل  من  ذلك  م�شتلهمًة 
جمع  من  �ل�شركة  به  تقوم 
م�شتمر  ب�شكل  �مل�شتهلكني  �آر�ء 
تطوير  يف  منها  لال�شتفادة 
م�شتويات  ورفع  منتجاتها 

�لر�شى لدى �لعمالء.

برامج المسؤولية 
االجتماعية

به حيال  قمتم  الذي  • ما 
امل�سوؤوليـــــة  تعزيــــــز ثقافــــة 

الجتماعية؟ 
من �هد�ف روؤية �ململكة 2030، 

فيما يتعلق بالقطاع �خلا�س، حثُّ �ل�شركات على 
تبني وتطوير بر�مج �مل�شوؤولية �لجتماعية،  ومن 
�لعربية(  )�أ�شمنت  �شركة  تلتزم  �ملنطلق  هذ� 
كجزء  وذلك  �ملجتمع  جتاه  �لد�ئمة  مب�شوؤوليتها 
من رد �لدين لهذ� �لوطن �ملعطاء وتعزيز �لثقة 
يف �ل�شركة وتطوير �لعالقات بينها وبني �لقطاع 
ل  �ملدين،  و�ملجتمع  �خلريية  و�جلمعيات  �لعام 
�شيما �أن �مل�شوؤولية �لجتماعية تهدف �إىل تقدمي 
�لقت�شادية  �لتنمية  لزيادة  للمجتمع  خدمات 
وقد  �لوطن،  لأبناء  للعمل  �أكرب  فر�س  وخلق 
وفعاليات  بر�مج  و�شع  على  �ل�شركة  حر�شت 
وخطط �شنوية للم�شوؤولية �لجتماعية، منها على 

�شبيل �ملثال ل �حل�شر: 
�أ�شمنت  �شاهمت  �ملتميز:  للمعلم  1ـ جائزه جدة 
لتاأ�شي�س  �ل�شركاء  من  جمموعة  مع  �لعربية 
جائزه جدة للمعلم �ملتميز �لتي �نطلقت كمبادرة 
وو�شعت  �شامية،  ور�شالة  روؤية  وفق  جمتمعية 
�لفكري  �لنماء  لتحقيق  و�لرب�مج  �لأهد�ف  لها 
و�لتميز �ملهني يف �لعملية �لتعليمية، ورفع حما�س 
ومكافاأة  �أفكاره،  ودعم  و�عتز�زه مبهنته،  �ملعلم 
يف  �ملعلم  دور  �أهمية  على  و�لتاأكيد  جهوده، 
�شعار  خالل  من  �ملحفزة  �لبيئة  وتهيئة  �ملجتمع 
من  �جلائزة  دعم  ��شتمر  وقد  نقدرك(.  )كلنا 
�شنو�ت متو��شلة  �شبع  �لعربية ملدة  �أ�شمنت  قبل 

من �أجل تر�شيخ هذه �جلائزة لتحقق �أهد�فها.
�لعربية(  )�أ�شمنت  تبنت  �لأعمال:  م�شرعات  2ـ 
فالت  برنامج  �شنو�ت  خم�س  وملدة  )�إيكيا(  مع 
خا�شة  �أعمال  م�شرعة  �أول  وهي  جدة،  لبز   6

�لنا�شئة.  �ل�شركات  يف  وت�شتثمر  تدعم  �ململكة  يف 
رو�د  ورعاية  بال�شتثمار  �لأعمال  م�شرعة  وتقوم 
لتحويل  �شغف  لديهم  ممن  �ل�شعوديني  �لأعمال 

�أفكار تقنية متطورة �إىل �أعمال ناجحة.
بتمويل وتوجيه عدد  �شنويا  �لربنامج مرتني  ينفذ 
�لتمويل  لها  ويوفر  �ملختارة  �لنا�شئة  من �مل�شاريع 
للعمل،  مكاتب  �لعمل،  وور�س  �لتدريب  �لأويل، 
و�لعديد  �لقانوين،  �لدعم  �ل�شرت�تيجي،  �لإر�شاد 
دعم  يتم  �لأخرى.  و�ملميز�ت  �لمتياز�ت  من 
�ل�شركات �لنا�شئة مبا�شرة من خالل �شبكة مو�شعة 
و�مل�شت�شارين  و�ملر�شدين  �ل�شريكة  �جلهات  من 
مم ليكون مبثابة بيئة مبتكرة  و�مل�شتثمرين، وقد �شُ
لديهم  ممن  �ل�شعوديني  لالأعمال  لرو�د  متكاملة 
م�شتد�مة  �شركات  �إىل  �أفكارهم  �شغف لتحويل 

وناجحة.
ر�بغ(  )حمافظة  بامل�شنع  �ملحيط  �ملجتمع  3ـ 
�لعربية(  )�أ�شمنت  قامت  �حل�شاري:  ر�بغ  مركز 
مركز  وبناء  بت�شميم  ر�بغ  حمافظة  مع  بالتعاون 
بر�مج  �ملجتمع من خالل  ليخدم  �حل�شاري  ر�بغ 
وفعاليات متنوعة تنموية تعدها وتنفذها �ل�شركة؛ 
�مل�شوؤولية  بر�مج  به  ت�شهم  مبا  منها  �إميانا 

�لجتماعية من بناء وتطوير للمجتمع �ملحلي.
مع  �ل�شر�كة  هذه  �لعربية(  )�أ�شمنت  طورت  وقد 
و�لإ�شر�ف  �لإعد�د  يف  للم�شاركة  �ملحلي  �ملجتمع 
�لرب�مج  هذه  جدوى  من  و�لتحقق  �لتنفيذ  على 
�شر�ئحه  بكافة  �ملجتمع  تقدم  على  و�نعكا�شاتها 
بعد �أن كانت تعتمد على �ملنح فقط. كما ��شتهدفت 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  بر�جمها  يف  �ل�شركة 

�ملجتمع بكافة �شر�ئحه فخ�ش�شت 

الدكتور محمد لطفي عبدالفتاح
 مدير احلوكمة واملسؤولية اإلجتماعية بشركة أسمنت العربية



�ل�شن  ولكبار  وللفتيات  ولل�شباب  لالأطفال  بر�مج 
و�ل�شيد�ت وللجاليات �أي�شا. 

4ـ ملعب مركز ر�بغ �حل�شاري: ملعب مركز ر�بغ 
�لعربية  �أ�شمنت  �شركة  �أن�شاأته  �لذي  �حل�شاري 
�شمن  ومن  �ملجتمع  نحو  مب�شوؤوليتها  ��شت�شعارً� 
م�شاركتها �ملتعددة يف بر�مج �لتكامل �لتنموي بني 
�لقطاع �خلا�س و�لعام �لذي �أطلقه م�شت�شار خادم 
�ملكرمة  مكة  منطقة  �أمري  �ل�شريفني  �حلرمني 

�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري خالد �لفي�شل.
ويعترب ملعب مركز �حل�شاري من �أف�شل �ملالعب 
�ملو��شفات  باأف�شل  �أ�ش�س  حيث  �ملنطقة  يف 
�لحتاد  مقايي�س  مع  تتطابق  �لتي  و�ملقايي�س 
�لأن�شطة  ويحت�شن   FIFA �لقدم  لكره  �لدويل 

حتقيقًا  وذلك  ر�بغ  حمافظة  لأبناء  �لريا�شية 
لالأهد�ف �لتالية:

ـ توفري �لإمكانيات �لالزمة وتهيئة �ملناخ �ملنا�شب 
ملمار�شة كرة �لقدم .

روح  و�إ�شفاء  �لجتماعي  �لتما�شك  تعزيز  ـ 
�ملناف�شة بني �ل�شباب.

عليهم  يعود  مبا  لل�شباب  �لفر�غ  وقت  ��شتثمار  ـ 
بالنفع. 

ـ حتفيز �ل�شباب ملمار�شة ريا�شة كرة �لقدم.
ـ حتقيق �أحد �أهد�ف روؤية �ململكة 2030 وهو ما 

جعل �ملجتمع �شحيًا وحيويًا. 
ول�شتد�مة هذ� �مل�شروع �لتنموي تقوم )�أ�شمنت 
م�شتوى  على  كربى  بطولة  بتنظيم  �لعربية( 

�ملنطقة �لغربية كل عام يف �شهر رم�شان �ملبارك، 
وتخ�ش�س لها ميز�نية، وتفتح �ملجال فيها لتطوير 
�أبناء �ملنطقة من حيث �مل�شاركة يف �لتنظيم و�إبر�ز 
مو�هبهم وتبنيها. وقد نظمت هذه �لبطولة لأربعة 

�أعو�م �شابقة وت�شتعد هذ� �لعام لتنظيمها �أي�شا. 
تبادر  �خلريية:  �جلمعيات  بر�مج  رعاية  5ـ 
ورعاية  لحت�شان  دوما  �لعربية(  )�أ�شمنت 
وتعمل  جمتمعية،  �أهد�فًا  حتقق  �لتي  �لرب�مج 
لتبني  �خلريية  �جلمعيات  مع  �أي�شا  �شر�كات 
�ل�شركة  تدعم  �ملثال  �شبيل  فعلى  �لرب�مج؛  هذه 
بن  عبد�هلل  �مللك  مركز  �ملعوقني  �لأطفال  جمعية 
عبد�لعزيز لرعاية �لطفال ذوي �لقدر�ت �لفائقة 
تاأ�شي�س  �ل�شركة ومنذ  تكفلت  ب�شكل خا�س، حيث 
�ملطلوبة  �لأ�شمنت  كميات  كامل  بتوفري  �ملركز 
لبناء �ملركز مببلغ جتاوز �ملليون و200 �ألف ريال، 
وكذلك �شاركت �شركة �أ�شمنت �لعربية كر�ٍع ما�شي 
ملهرجان �ململكة باألو�نهم لعدد �أربع مر�ت متتابعة؛ 
دعمًا منها لالأعمال �لفنية �لإبد�عية �لتي ينتجها 
من  �لع�شر�ت  فيها  �شارك  و�لتي  �جلمعية  �أطفال 

�أبناء مر�كز �جلمعية.
وترعى �أي�شا تكرمي طالب حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 
�شهر  يف  �لغذ�ئية  �ل�شالل  وتوزع  ر�بغ  مبحافظة 
و�ملحتاجة.  �لفقرية  �لأ�شر  على  �ملبارك  رم�شان 
�لتعليم  �إد�رة  مع  �لعربية(  )�أ�شمنت  تتعاون  كما 
رعت  حيث  وتنفيذها،  �لوز�رة  بر�مج  لرعاية 
و�لطالبات  �لطالب  حلماية  �لوطني  �لربنامج 
قبل  من  يتوقف  �أن  قبل  عامني  ملده  )فطن( 
�لوز�رة، كما ترعى �لعديد من �لرب�مج �لتي تهتم 

بالعلوم و�لبتكار و�ملوهبة للبينني و�لبنات.
مل�شنع  كزيار�ت  للطالب  معرفية  بر�مج  وتتبنى 
�لأ�شمنت  �شناعة  �آلية  على  و�لتعرف  �ل�شركة 
و��شت�شر�ف �مل�شتقبل لطالب �لتعليم و�جلامعات. 
�جلهات  مع  �ل�شر�كات  من  �لعديد  لها  و�أي�شًا 
تطوير  يف  و�مل�شاهمة  بر�مج  لتبني  �حلكومية 
قطاعات ورعاية بر�مج خا�شة بهذه �جلهات. كما 
فنية  بر�مج  �إعد�د  على  �لعربية(  )�أ�شمنت  تعمل 
وحتفزهم  �لوطن  وبنات  لأبناء  مهار�ت  ُتك�شب 
على  وت�شجعهم  �حلر  �لعمل  ممار�شة  على 
رفع  يف  ت�شهم  ومتو�شطة  �شغرية  مب�شاريع  �لبدء 
�لقت�شاد �لوطني وتقلل من ن�شبة �لبطالة، ولذلك 
ل�شوق  للدخول  �ل�شباب  لتاأهيل  بر�مج  م  ونقدِّ نعدُّ 
�لعمل وبر�مج للعمل يف �ل�شوق �ملحلي؛ مثل بر�مج 

�شيانة �جلو�لت وغريها.
وكما ل تغفل �ل�شركة وجود �جلاليات يف �ملنطقة، 
�إقامة بر�مج متخ�ش�شة لدجمهم يف  فتعمل على 
�لرو�بط بني �ملقيمني و�ملو�طنني،  �ملجتمع وزيادة 
وبطولة  �لإ�شالم  يف  �لد�خلني  تكرمي  برنامج  مثل 

�لكريكت وغريها. 
و�ملنا�شبات  �لعاملية  �لأيام  �أي�شًا  �ل�شركة  وتتبنى 
تتنا�شب  بر�مج  و�إعد�د  بالرعاية  وذلك  �لوطنية 
للمملكة  �لوطني  �ليوم  مثل  �ملنا�شبات؛  هذه  مع 
للدفاع  �لعاملي  و�ليوم  �خلليجي  �ملرور  و�أ�شبوع 

�ملدين ويوم �لتمري�س �لعاملي. 
ويالحظ ب�شكل جلي �لتقدم و�لرتباط بني �ل�شركة 
ي�شجله  �لذي  بالر�شا  �لعام  و�لقطاع  و�ملجتمع 
بخدمة  و�إ�شاد�تهم  تقييمهم  على  �ملجتمع  �أفر�د 

�ل�شركة ومتيزها يف هذ� �ملجال. 

• هل ثمة اإجراءات اأو اأنظمة تطالبون بها 
وم�ساعفة  وخططكم  اإ�سهاماتكم  لتفعيل 

قدرتها لتحقيق اأهدافها؟
كل �حلر�س  �لعربية( حر�شنا  )�أ�شمنت  نحن يف 
�لالزمة  و�لإجر�ء�ت  �لأنظمة  تطبيق  على 
للمحافظة على �أنظمة �ل�شركة و�شالمة �إجر�ء�تها 
مع  ومت�شيًا  �لدولة،  لأنظمة  وفقًا  و�شيا�شاتها 
)�أ�شمنت  �هتمت  فقد  لذلك،  �ملحددة  �لتعليمات 
�ل�شركات  حوكمة  تطبيق  على  بالعمل  �لعربية( 
ب�شكل منوذجي منذ �شور لئحة حوكمة �ل�شركات 
�ل�شركة  و�شعت  �إذ  �ملالية،  �ل�شوق  هيئة  عن 
نظاما فعاًل للحوكمة؛ �إميانا باأهميتها على �ملدى 
وتعزيزها  �ل�شركة  حر�س  من  و�نطالقًا  �لطويل، 
م�شتثمريها  وكافة  م�شاهميها  مع  لعالقاتها 
�ل�شفافية  مببد�أ  وعماًل  �مل�شالح،  و�أ�شحاب 
لئحة  �لإد�رة  جمل�س  �عتمد  �لإف�شاح  و�شيا�شة 
من  �لعربية  �لأ�شمنت  ب�شركة  �خلا�شة  �حلوكمة 
�ملدى  على  �مل�شاهمني  حقوق  قيمة  حت�شني  �أجل 
و�عتماد  و�شع  على  �ل�شركة  حر�شت  كما  �لبعيد، 
وتنفيذ  تطبيق  وت�شمن  توؤكد  �لتي  �ل�شيا�شات 
بالإف�شاح  و�للتز�م  �لر�شمية  و�للو�ئح  �لأنظمة 
و�أد�ئها،  �ل�شركة  عن  �جلوهرية  �ملعلومات  عن 
�ل�شركة  م�شاهمي  ت�شاعد  �أن  �شاأنها  من  �لتي 

وجمهور م�شتثمريها يف تقييم �ل�شركة.  

حوكمة الشركات
تداولها  يكرث  التي  امل�سطلحات  من   •
امل�سوؤولية  م�سطلح  الأيام  هذه  وطرقها 
فما  واملوؤ�س�سات،  لل�سركات  الجتماعية 
وعالقتها  ال�سركة،  يف  تنميتها  �سبل 

بحوكمة ال�سركات؟
لطفي  حممد  �لدكتور  �أجاب  �ل�شوؤ�ل  هذ�  عن 
عبد�لفتاح مدير �حلوكمة و�مل�شوؤولية �لإجتماعية 
�مل�شوؤولية  تعرف  �لعربية فقال:  �لأ�شمنت  ب�شركة 
م�شاهمة  باأنها  لل�شركات  بالن�شبة  �لجتماعية 
حياة  رفاهية  حتقيق  يف  �خلا�س  �لقطاع  من�شاآت 

�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  وحتقيق  موظفيها، 
للمجتمع �لذي تعمل به، مع �لت�شرف مب�شوؤولية 
مكانتها  ولتعزيز  و�أخالقية،  دينية  بدو�فع 

�لتناف�شية يف جمال ن�شاطها.
للتنمية  �لعاملي  �لأعمال  جمل�س  وعرف 
�أنها  على  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  �مل�شتد�مة 
�لأعمال  �شركات  قبل  من  �مل�شتمر  »�للتز�م 
بالت�شرف �أخالقيًا و�مل�شاهمة يف حتقيق �لتنمية 
�لقت�شادية و�لعمل على حت�شني نوعية �لظروف 
و�ملجتمع  وعائالتهم،  �لعاملة  للقوى  �ملعي�شية 
�ملحلي و�ملجتمع ككل«. كما عرف �لبنك �لدويل 
�خلا�س  �لقطاع  ملن�شاآت  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  بامل�شاهمة  »�لتز�م  باأنها 
�ملحلي  و�ملجتمع  موظفيها  مع  �لعمل  خالل  من 
�لنا�س  معي�شة  م�شتوى  لتح�شني  ككل  و�ملجتمع 

باأ�شلوب يخدم �لتجارة و�لتنمية يف �آن و�حد«.
�أدبية  جوهرها  يف  �مل�شوؤولية  هذه  تز�ل  ول 
وقبولها  قوتها  ت�شتمد  �أنها  �أي  ومعنوية؛ 
�لختيارية.  �لطوعية  طبيعتها  من  و�نت�شارها 
ومن هنا فقد تعددت �شور �ملبادر�ت و�لفعاليات 
ن�شاط  ونطاق  �ملحيطة،  �لبيئة  طبيعة  بح�شب 
من  �شركة  كل  به  تتمتع  وما  و�أ�شكاله،  �ل�شركة 
بطبيعتها  �مل�شوؤولية  وهذه  وب�شرية.  مالية  قدرة 
�لديناميكية  �ل�شفة  لها  بل  جامدة،  لي�شت 
تتو�ءم  كي  �مل�شتمر  بالتطور  وتت�شف  و�لو�قعية 
�ملتغري�ت  وبح�شب  م�شاحلها  وفق  ب�شرعة 

�لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�لجتماعية.
�لجتماعية مبعانيها  �لأعمال  �أن  يت�شح  وهكذ� 
�ملختلفة و�حلث و�لتاأكيد عليها و�لدفع �مل�شتمر 
�لنهائية  وحم�شلتها  جمملها  يف  تكون  لها 
تهدف  وجماعية،  و�جتماعية  فردية  م�شوؤولية 
ثقافة  وتكوين  �ملجتمع  وتنمية  ��شتقر�ر  �إىل 
خا�شة بهذ� �لنوع من �لعمل �لجتماعي �مل�شتمر 
لالأجيال  �لجتماعية  �لتن�شئة  عرب  ينقل  �لذي 

�لالحقة.
غري  �أنها  �لعربية  �لأ�شمنت  �شركة  �أدركت  وقد 
�ل�شركات  حوكمة  وعن  �ملجتمع  عن  معزولة 
وتنبهت  �لجتماعية،  بامل�شوؤولية  وعالقتها 
هو  ما  لت�شمل  ن�شاطاتها  تو�شيع  �شرورة  �إىل 
هموم  مثل  �لإنتاجية،  �لن�شاطات  من  �أكرث 
بعني  �لأخذ  �شرورة  و�إىل  و�لبيئة،  �ملجتمع 
جمل�س  عّرفها  �لتي  �لثالثة  �لأ�شالع  �لعتبار 
�لنمو  وهي  �مل�شتد�مة؛  للتنمية  �لعاملي  �لأعمال 
�لقت�شادي و�لتقدم �لجتماعي وحماية �لبيئة.

ُبعدً�  لل�شركة  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  ومتثل 
مفهوم  �أن  �شيما  ل  �لتنمية،  عملية  يف  مهمًا 
�لأعمال  يتعدى قطاع  �مل�شوؤولية �لجتماعية قد 

لي�شمل كافة �أفر�د �ملجتمع �شمن مفهوم �لتكافل 
و�لإح�شان و�لتو��شل �لجتماعي. كما كان �لتحول 
�لكبري  �لأثر  �لقت�شادي  �لإ�شالح  �شيا�شات  يف 
�أدو�ر كل من �لدولة و�لقطاع  �إعادة �لنظر يف  يف 
�خلا�س، وكذلك �إعادة دور �ملجتمع �ملدين لإعادة 
�لدول  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لعنا�شر  �لتو�زن 

�لنامية.
تطورً�  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  �شهدت  وقد 
و�مل�شوؤولية  �ل�شركات  حوكمة  تطوير  يف  �شريعًا 
كما  �ملنطقة،  يف  �لأعمال  ملنظمات  �لجتماعية 
�ل�شركات  �نعك�س ذلك يف �شرورة تطوير حوكمة 
�ملنطقة  يف  لل�شركات  �لجتماعية  و�مل�شوؤولية 
مور�شت  ما  كثريً�  حيث  �ل�شتد�مة،  لتحقيق 
حوكمة �ل�شركات و�مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات 
عند  �أنه  يالحظ  �أنه  �إل  منف�شلة،  بطريقة 
�لدر��شة و�لتطبيق لالثنني معًا ت�شبح ركنًا مهمًا 
يف م�شاعدة �ملوؤ�ش�شات يف حتقيق �لنمو �مل�شتد�م.

لل�شركات  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  �أهمية  عن  �أما 
�إىل  �لدر��شات  �أ�شارت  فقد  باحلوكمة  وعالقتها 
�أن �ل�شركات �لتي تو�زن بني م�شاحلها وم�شالح 
ومعدلت  منو  معدلت  حققت  �لأ�شهم  حاملي 
�لأخرى  �ل�شركات  تفوق  ماهرة  عمالة  توليد 
�ل�شركات  تعد  فلم  كذلك  �أ�شعاف.  �أربعة  بن�شبة 
على  �شمعتها  بناء  يف  تعتمد  �حلا�شر  �لوقت  يف 
�أخرى  �ملالية فقط، بل ظهرت مفاهيم  مر�كزها 
ت�شاعد على خلق بيئة عمل قادرة على �لتعامل مع 
�لتطور�ت �ملت�شارعة يف جميع �جلو�نب، ومن هذه 
حيث  لل�شركات،  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  �ملفاهيم 
�ملجتمع،  عن  معزولة  غري  �أنها  �ل�شركات  �أدركت 
ما  لت�شمل  ن�شاطاتها  تو�شيع  �شرورة  �إىل  وتنبهت 
هموم  مثل  �لإنتاجية،  �لن�شاطات  من  �أكرث  هو 
�ملجتمع و�لبيئة، و�إىل �شرورة �لأخذ بعني �لعتبار 
�لأعمال  جمل�س  عّرفها  �لتي  �لثالثة  �لأ�شالع 
�لعاملي للتنمية �مل�شتد�مة؛ وهي �لنمو �لقت�شادي 
و�لتقدم �لجتماعي وحماية �لبيئة. وهناك فريق 
�لجتماعية  �لناحية  من  �حلوكمة  �إىل  ينظر 
�مل�شوؤولية  على  بذلك  مركزين  و�لأخالقية، 
�أو  �لأقلية  حقوق  حماية  يف  لل�شركة  �لجتماعية 
�لقت�شادية  �لتنمية  وحتقيق  �مل�شتثمرين،  �شغار 

�لعادلة، وحماية �لبيئة.
�مل�شوؤولية  مع  �ل�شركات  حوكمة  وت�شرتك 
�مل�شوؤولية  نطاق  �إىل  �لنظر  عند  �لجتماعية 
و�جلانب  �لثقايف  �جلانب  يف  �ملتمثل  �لجتماعية 
�لجتماعي و�جلانب �لبيئي و�جلانب �لقت�شادي 
و�لقانوين �لذي يتمثل يف �للتز�م بالقو�نني �ملحلية 
�لقت�شادي،  �لن�شاط  ممار�شة  �أثناء  و�لوطنية 

ومر�عاة �لقو�نني �لعاملية و�لدولية، بالإ�شافة 
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�لعاملية  و�لقو�نني  �لأنظمة  ن�شر  يف  �ل�شفافية  �إىل 
�ملوظفني  قبل جميع  من  عليها  و�لدولية لالطالع 
و�جلهات �لقانونية �لأخرى، وقد لوحظ �نخفا�س 

م�شتوى �لوعي بامل�شوؤولية �لجتماعية.
�مل�شوؤولية  يف  بدورها  �ل�شركات  قيام  جناح  �إن 
�لجتماعية وحوكمة �ل�شركات يعتمد �أ�شا�شًا على 
�لتز�مها بثالثة معايري هي �لحرت�م و�مل�شوؤولية، 
و�لبيئة  �لد�خلية  للبيئة  �ل�شركة  �حرت�م  مبعنى 
و�أخريً�  وم�شاندته،  �ملجتمع  ودعم  �خلارجية، 
بتو�فق  �للتز�م  حيث  من  �شو�ًء  �لبيئة،  حماية 
�ملنتج �لذي تقدمه �ل�شركة للمجتمع مع �لبيئة، �أو 
من حيث �ملبادرة بتقدمي ما يخدم �لبيئة ويح�شن 
من �لظروف �لبيئية يف �ملجتمع ومعاجلة �مل�شاكل 

�لبيئية �ملختلفة.
وقد ورد �لهتمام بامل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات 
حلوكمة  �جلديدة  �لالئحة  يف  �ملدرجة  �مل�شاهمة 
�لتي حلت  �ل�شعودية  �ل�شركات يف �ململكة �لعربية 
�لـ87 من  �ملادة  �ل�شركات يف  حمل لئحة حوكمة 
�أنه  على  ن�شت  حيث  �جلديدة،  �حلوكمة  لئحة 
»ت�شع �جلمعية �لعامة �لعادية -بناًء على �قرت�ح 
�لتو�زن  �إقامة  تكفل  �شيا�شة  �لإد�رة-  جمل�س  من 
�إىل  �ملجتمع  ي�شبو  �لتي  و�لأهد�ف  �أهد�فها  بني 
�لجتماعية  �لأو�شاع  تطوير  بغر�س  حتقيقها؛ 

و�لقت�شادية للمجتمع«.
فقد  �لجتماعي  �لعمل  مبادر�ت  يخ�س  وفيما 
�لإد�رة  »ي�شع جمل�س  �أنه  �لـ88 على  �ملادة  ن�شت 
�لرب�مج ويحدد �لو�شائل �لالزمة لطرح مبادر�ت 
وي�شمل  �لجتماعي،  �لعمل  جمال  يف  �ل�شركة 
�ل�شركة  �أد�ء  تربط  قيا�س  موؤ�شر�ت  و�شع  ذلك 
�لجتماعي،  �لعمل  يف  مبادر�ت  من  تقدمه  مبا 
�لن�شاط  ذ�ت  �لأخرى  بال�شركات  ذلك  ومقارنة 

�مل�شابه،
�لتي  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  �أهد�ف  �لإف�شاح عن 
تتبناها �ل�شركة للعاملني فيها وتوعيتهم وتثقيفهم 
�مل�شوؤولية  حتقيق  خطط  عن  �لإف�شاح  بها، 
�ل�شلة  ذ�ت  �لدورية  �لتقارير  يف  �لجتماعية 
للمجتمع  توعية  بر�مج  و�شع  �ل�شركة،  باأن�شطة 

للتعريف بامل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركة«.
تطبيق  بني  �ملهمة  �لعالقة  مدى  يت�شح  لذلك 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  و�أهمية  �ل�شركات  حوكمة 
�ل�شركات على مزيد من  �لعمل على حث  ونقرتح 
�أموره  وتي�شري  �لجتماعي  �لعمل  ورعاية  دعم 
نظاميًا وماديًا و�إدر�ج �مل�شوؤولية �لجتماعية �شمن 
دليل حوكمة �ل�شركات، تكثيف �لدور�ت و�لرب�مج 
�لتدريبية بني �ل�شركات لتنمية قدر�تها يف جمال 
حوكمة �ل�شركات و�مل�شوؤولية �لجتماعية، �لهتمام 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  بني  جتمع  �لتي  بالرب�مج 
للبناء  و�لد�عمة  �ملنتجة  �لرب�مج  وبني  �لأخالقية 

�خلا�س  �لقطاع  ت�شجيع  �ملجتمع،  يف  �لأ�شري 
بفعالية  �مل�شاهمة  على  �لأهلية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  بر�مج  دعم  يف  وجدية 
وحوكمة �ل�شركات، و�إعطاء �لأولوية يف �لفر�س 
�لجتماعية،  �لرب�مج  ذ�ت  لل�شركات  و�لعقود 
حول  و�لدر��شات  �لأبحاث  من  مزيد  �إجر�ء 
وما  �مل�شطلح،  وحترير  �لجتماعية،  �مل�شوؤولية 
نظريات  من  �لجتماعية  بامل�شوؤولية  يرتبط 
�ل�شركات،  حوكمة  تطبيق  ب�شرورة  وعالقتها 
ذ�ت  �جلهات  كافة  بني  و�لتن�شيق  �لتعاون 
د�خل  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  بدعم  �لعالقة 
بع�س،  مع  بع�شها  �لدول  وبني  �لو�حدة  �لدولة 
بيئاتها  يف  �خلا�س  �لتقارب  ذ�ت  وخ�شو�شًا 
من  �لبيئي  باجلانب  �لهتمام  �لجتماعية، 
يف  �ل�شركات  وت�شجيع  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�شرورة حماية �لبيئة ونظافة �أوطانهم، �لت�شجيع 
على �لدعم �ملادي لرب�مج �مل�شوؤولية �لجتماعية 
فرديًا وحكوميًا ومن قبل �لقطاع �خلا�س، �إيجاد 
ور�س عمل متخ�ش�شة لنقل �لتجارب �لتطبيقية 
لل�شركات ودورها �لجتماعي يف تطبيق حوكمة 
يف  ودورها  �لجتماعية  و�مل�شوؤولية  �ل�شركات 

تطوير �أد�ء �ل�شركات.

الحد من ملوثات البيئة
عليها  واملحافظة  البيئة  حلماية   •
اإىل  لها،  دعماً  متكاملة  وحلول  اأهداف 
يف  البيئة  مراعاة متطلبات  تتم  اأي مدى 

منتجاتكم؟
�لعربية  �لأ�شمنت  �شركة  �هتمام  من  �نطالقًا 
كالنبعاثات  �لبيئية  �مللوثات  من  للحدِّ  بالبيئة 
برتجمة  �ل�شركة  قامت  فقد  وغريها،  �لغبارية 
�لتي  �لالزمة  �لالئحة  بو�شع  �لهتمام  هذ� 
عن  �لناجت  �لبيئي  �لتاأثري  من  �حلد  �شاأنها  من 
وذلك  بال�شركة،  �ملختلفة  و�لأن�شطة  �لعمليات 
�لتقيد  �إىل  يهدف  متكامل  عمل  �إطار  �شمن 
�لرئا�شة  تفر�شها  �لتي  باحلدود  و�للتز�م 
�لعامة لالأر�شاد وحماية �لبيئة �ملانحة لرخ�شة 
�شبيل  يف  ووفرت  لل�شركة،  �لبيئية  �لت�شغيل 
�لذ�تية،  باملر�قبة  �ملخا�شة  �لأجهزة  كافة  ذلك 
كافة  لت�شجيل  �ل�شاعة  مد�ر  على  تعمل  �لتي 
�لرئي�شية  �ملد�خن  من  �ل�شادرة  �لنبعاثات 
مل�شانعها، وربط تلك �لقر�ء�ت بقاعدة بيانات 
بيئية ت�شتطيع ت�شجيل تلك �لقر�ء�ت ملدة ت�شل 
ل�شبع �شنو�ت متو��شلة، �لذي بدوره كان له �لأثر 
�لفعال يف �لتحكم بالنبعاثات عن طريق فر�س 
فعاليتها  مدى  ور�شد  و�لفعالة  �ملنا�شبة  �حللول 

من خالل بيانات �أجهزة �لر�شد �لذ�تية.
وقد قامت �ل�شركة خالل �لأعو�م �ملا�شية بتنفيذ 

�مل�شاريع �لر�أ�شمالية �لتي تهدف للحد من �مللوثات، 
وتبديل �ملر�شبات، وتخطط لتنفيذ وتغيري ما تبقى 
�لأد�ء  ذ�ت  �لقما�شية  بامل�شفيات  �ملر�شبات  من 
�ل�شركة  و��شتطاعت  2016م،  عام  خالل  �لعايل 
�أن تلتزم مبعايري ومقاليد �لهيئة �لعامة لالأر�شاد 
�شنويًا،  �لبيئية  �لرخ�شة  لتجديد  �لبيئة  وحماية 
بعد �أن جنحت يف تخطي كافة �ملر�جعات �لالزمة 
�لرخ�شة  تلك  على  للح�شول  تاأهلها  تثبت  �لتي 
معتمدة  مكاتب  بها  قامت  بيئية  در��شات  )من 
مبعرفة  مو�زية  قيا�شات  وعمل  �لرئا�شة  من 
ين�شب  كما  �لرئا�شة(،  معتمد من  طرف خارجي 
�شركة  كاأول  �ل�شبق  �لعربية  �لأ�شمنت  ل�شركة 
�حل�شول  يف  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �أ�شمنت 
على �شهادة �لآيزو 14001، تلك �ل�شهادة �لدولية 
عام  عليها  �حل�شول  بد�ية  كانت  �لتي  �ملهمة 
2007م ومت جتديدها �شنويًا بنجاح يف �حل�شول 

على تلك �ل�شهادة �لدولية.

• ن�سكر لكم �سعة �سدركم ونرتك لكم �سعة 
�سدركم ونرتك لكم م�ساحة تختتمون بها 

هذا احلوار؟
جمل�س  �أع�شاء  لكافة  و�لتقدير  بال�شكر  �أتوجه 
وت�شجيع  دعم  من  قدموه  ما  على  �ل�شركة  �إد�رة 
من  �ملزيد  لتحقيق  لل�شركة،  �لتنفيذية  لالإد�رة 
حققتها  �لتي  �ملتتالية  و�لإجناز�ت  �لنجاحات 
�ملجالت،  كافة  �لأ�شعدة، ويف  كافة  �ل�شركة على 
و�أخو�ين  لزمالئي  �لعميق  بال�شكر  �أتوجه  كما 
�لعاملني على جهودهم وتكاتفهم، وبذلهم لتحقيق 
تن�شب  ل  �لتي  و�لنجاحات،  �لإجناز�ت  هذه 
جميعًا  �إلينا  تن�شب  بل  بذ�ته،  ق�شم  �أو  �إد�رة  �إىل 
وعاملني،  تنفيذية  و�إد�رة  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
ظل  يف  و�ل�شد�د  �لتوفيق  كل  ل�شركتنا  متمنني 
�ل�شريفني  لدن خادم �حلرمني  رعاية كرمية من 
ي�شبو  ما  لتحقيق  متطلعني  �لأمني،  عهده  وويل 
وُينّمي حقوقهم، متوجهني  �ل�شركة  م�شاهمو  �إليه 
�إطالع  على  وحر�شها  �لغر�ء  ملجلتكم  بال�شكر 
�لقارئ �لكرمي بكل ما له �هتمام وعناية بق�شايا 

ذي �ل�شاأن، و�هلل �ملوفق. 

تطبيق أعلى معايير الجودة 
ورفع مستوى رضى العمالء 

جزء أساسي من استراتيجيات 
الشركة وأخالقياتها


