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الراعي رسمي

د .بدر أسامة جوهر:
«أسمنت العربية» تلتزم بمسؤوليتها الدائمة تجاه
المجتمع لزيادة التنمية االقتصادية وخلق فرص أكبر
للعمل ألبناء الوطن
جدة  -ناهد معو�ض
�أثبتت �شركة (�أ�سمنت العربية) �أنها ال�شركة الأوىل يف املنطقة ،وذلك بدرا�سة متغريات بيئة
العمل التي حتيط بقطاع �صناعة الأ�سمنت لكي تتفاعل ب�شكل �سريع مع �أي فر�ص ت�سهم يف
تنمية ال�شركة على املدى الطويل� ،أو �أي خماطر ت�ؤثر �سلباً على عمل ال�شركة؛ حتى حت ّد
ومتنع من ت�أثريها عليها ..وتعكف �إدارة (�أ�سمنت العربية) دائماً على تطبيق ما من �ش�أنه
ا�ستعادة وتعزيز املكانة الرائدة لل�شركة ،والنمو من خالل خلق ميزة تناف�سية يف ال�سوق
وح�صد منتجها �شهادات عاملية يف املقايي�س واملوا�صفات (الأيزو  ،)9001بالإ�ضافة
ال�سعوديَ .
�إىل �شهادات  ،14001اخلا�صة بالبيئة ك�أول �شركة �أ�سمنت يف املنطقة حت�صل على ال�شهادة لل�سنة
التا�سعة على التوايل.
ومت ّثل امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ُبعداً مهماً يف عملية التنمية ،ال �سيما �أن مفهوم
امل�س�ؤولية االجتماعية قد يتعدى قطاع الأعمال لي�شمل كافة �أفراد املجتمع �ضمن مفهوم
التكافل والإح�سان والتوا�صل االجتماعي.
«التجارة واالقت�صاد» حاورت الرئي�س التنفيذي لل�شركة الدكتور بدر �أ�سامة جوهر الذي
�أكد التزام ال�شركة مب�س�ؤوليتها الدائمة جتاه املجتمع ،م�ضيفاً �أن �شركة الأ�سمنت العربية
ا�ستطاعت حتقيق �إجنازات غري م�سبوقة منذ ن�ش�أتها ،مو�ضحاً ر�ضاهم على ما حققته ال�شركة
حتى الآن ،متوقعاً لها م�ستقب ً
ال واعداً.

أفضل المعايير

• بداية ،نود التعرف على ن�ش�أة (�أ�سمنت
العربية) ،وحجم ر�أ�سمالها وا�ستثماراتها؟

الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أ�سمنت العربية الدكتور بدر �أ�سامة جوهر

�شركة الأ�سمنت العربية هي �شركة م�ساهمة
�سعودية ت�أ�س�ست وفق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة
العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم
 731بتاريخ  21جمادى الأوىل 1374هـ املوافق 5
يناير 1955م ،وهي �أول �شركة �أ�سمنت يف اململكة
ومنطقة اخلليج العربي.
�إن ن�شاط �شركة الأ�سمنت العربية و�شركاتها
التابعة (ال�شركة) هو �إنتاج الأ�سمنت ومواد
البناء وتوابعها وم�شتقاتها والإجتار بها ،ولها يف
�سبيل حتقيق هذا الغر�ض �أن تربم كافة �أنواع

العقود يف العقار واملنقول و�أن تدخل يف �أي
نوع من االتفاقيات الأخرى يف حدود ما تقرره
الأنظمة ال�سارية ،ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املليار
ريال ،ويقع م�صنعها الرئي�سي برابغ ،وال�شركات
التابعة لها�( :شركة �أ�سمنت القطرانة «الأردن»،
�شركة �أ�سمنت العربية البحرين القاب�ضة «مملكة
البحرين» �شركة الباطون اجلاهز والتوريدات
الإن�شائية بالأردن� ،شركة منتجات �صناعة
الأ�سمنت املحدودة «.)»CPI

• ما هي الأهداف الإ�سرتاتيجية التي
ت�سعى �إىل حتقيقها على املديني القريب
والبعيد؟

تعكف �إدارة �أ�سمنت العربية با�ستمرار على
تطبيق ما من �ش�أنه ا�ستعادة وتعزيز املكانة
الرائدة لل�شركة يف �سوقها الطبيعي (املنطقة
الغربية) ،والنمو من خالل خلق ميزة تناف�سية
يف ال�سوق ال�سعودي ،وتت�ضمن اخلطة امل�ستقبلية
ب�شكلها العام لل�شركة الأهداف التالية :بناء
عالقات ا�سرتاتيجية مع العمالء ،ت�سويق �أنواع
خمتلفة من الأ�سمنت والتوعية باال�ستخدامات
املنا�سبة لكل نوع ،النمو يف جمال �صناعة وت�سويق
الأ�سمنت ،العمل على ما من �ش�أنه ا�ستقرار
وا�ستمرار ربحية �أ�سمنت القطرانة ،العمل على
درا�سة البدائل املتاحة واالقت�صادية للوقود
والآثار املالية والبيئية اللوج�ستية املرتتبة عليها،
موا�صلة جهود ال�شركة يف رفع القدرة الإنتاجية
خلطوط الإنتاج �إىل م�ستويات قيا�سية جديدة
مع املحافظة على �سالمة املعدات واعتماديتها،
العمل على درا�سة كافة �أنواع الوقود املتاحة
والآثار املالية والبيئية واللوج�ستية املرتتبة عليها،
موا�صلة جهود ال�شركة يف رفع القدرة الإنتاجية
خلطوط الإنتاج �إىل م�ستويات قيا�سية جديدة
مع املحافظة على �سالمة املعدات واعتماديتها،
العمل على درا�سة كافة �أنواع الوقود املتاحة
والآثار املالية والبيئية واللوج�ستية املرتتبة عليها،
موا�صلة جهود ال�شركة يف رفع القدرة الإنتاجية
خلطوط الإنتاج �إىل م�ستويات قيا�سية جديدة
مع املحافظة على �سالمة املعدات واعتماديتها،
العمل على درا�سة كافة �أنواع الوقود املتاحة
والآثار املالية والبيئية واللوج�ستية املرتتبة عليها.

• ما مظاهر اجلودة التي تبذلها ال�شركة
ل�ضبط اجلودة مع االلتزام ب�أ�سعار
مناف�سة؟

�إن مفهوم اجلودة لدى ال�شركة والنابع من
�سيا�ستها يعني تطبيق �أعلى معايري اجلودة

مبا يحقق ا�ستدامة اال�ستثمار ،ورفع م�ستوى
ر�ضى العمالء ،الذي ميثل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
ا�سرتاتيجياتها و�أخالقياتها ،ويحرز �أعلى قيمة
م�ضافة ل�صالح م�ساهميها ،لذا حتر�ص �إدارة
ال�شركة وفريق العمل فيها دوم ًا على �ضمان
احلفاظ على �سمعة ال�شركة ومكانتها وال�سعي
لتطويرها وتعزيزها من خالل تقدمي منتجات
عالية اجلودة ذات موا�صفات عاملية ،مع التعهد
باملحافظة على بيئة �صديقة ونظيفة .ومي ّثل
التزام ال�شركة باجلودة جوهر و�أ�سا�س مكانتها
باعتبارها ال�شركة الرائدة يف هذه ال�صناعة،
ومبا �أنها متتلك جميع م�صادر املواد الأولية
ال�صاحلة ل�صناعة الأ�سمنت ،التي حتتاج �إىل
رقابة مك ّثفة ودقيقة عرب املراحل الأوىل حتى
املنتجات النهائية ،لذا �أولت اهتمام ًا بالغ ًا
ب�إدخال �أحدث التقنيات ،و�أكرثها تطور ًا يف
جمال �صناعة الأ�سمنت ل�ضبط ومراقبة منتجاتها
من الأ�سمنت للح�صول على �أف�ضل املعايري،
ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية
والعاملية مبا يحقق �أهدافها ،حيث قامت ال�شركة
بربط جميع خطوط الإنتاج بنظام �أوتوماتيكي
جللب وحتليل العينات �آلي ًا من خالل خطة عمل
وعلى مدار ال�ساعة ،وكذلك �إجراءات التحكم
يف �ضبط موازين عمليات الت�شغيل من خالل
برامج �إلكرتونية دون ُّ
تدخل ب�شري ،مما �أ�ضاف
ُبعد ًا جديد ًا للتحكم يف جودة املنتجات و�ضبط
عمليات الت�شغيل .وقد ت�شرفت ال�شركة بدعوة
كبار عمالئها كذلك بع�ض الباحثني والأكادمييني
لالطالع على ما و�صلت �إليه من دقة وتقدُّم ،وكان
ذلك حمل ثناء وتقدير كل من ت�شرفت ال�شركة
بح�ضوره للم�صنع ،ومن ثمرات هذا االهتمام
وااللتزام ح�صلت ال�شركة على �شهادات حملية
وعاملية عديدة؛ منها عالمة اجلودة من الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ،حيث
تقوم الهيئة بجوالت تفتي�شية مفاجئة و�سحب
عينات وحتليلها يف املختربات اخلا�صة بها للت�أكد
من جودتها ،كما ح�صلت ال�شركة على العديد
من �شهادة �إدارة اجلودة (�آيزو)  9001منذ
عام 2002م التي تتم مراجعتها داخلي ًا ب�صفة
دورية وخارجي ًا من جهات معتمدة ،لت�أكيد التزام
ال�شركة مبتطلباتها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك احل�صول
على �شهادة اجلودة من معاهد عاملية �أمريكية
و�أملانية.
واجلدير ذكره �أن �شركات املقاوالت الكربى
ت�ستخدم منتجات ال�شركة يف امل�شاريع الكبرية
املنفذة يف املنطقة ،وهناك تزايد يف الطلب
على الأ�سمنت البورتالندي البوزوالين من �إنتاج
ال�شركة ،ملا يوفره هذا املنتج من مزايا عديدة،

خا�صة يف البيئة ال�ساحلية
الغنية بالكلور والكربيتات،
جتعله بدي ًال عن �أنواع �أُخر،
كما �أن ال�شركة حالي ًا ب�صدد
�إجراء جتارب واختبارات على
�أنواع جديدة من الأ�سمنت
م�ستلهم ًة ذلك من خالل ما
تقوم به ال�شركة من جمع
�آراء امل�ستهلكني ب�شكل م�ستمر
لال�ستفادة منها يف تطوير
منتجاتها ورفع م�ستويات
الر�ضى لدى العمالء.
برامج المسؤولية
االجتماعية

• ما الذي قمتم به حيال
تعزيـ ـ ــز ثقافـ ــة امل�س�ؤولي ـ ــة
االجتماعية؟

الدكتور محمد لطفي عبدالفتاح
مدير احلوكمة واملسؤولية اإلجتماعية بشركة أسمنت العربية

من اهداف ر�ؤية اململكة ،2030
فيما يتعلق بالقطاع اخلا�ص ،حثُّ ال�شركات على
تبني وتطوير برامج امل�س�ؤولية االجتماعية ،ومن
هذا املنطلق تلتزم �شركة (�أ�سمنت العربية)
مب�س�ؤوليتها الدائمة جتاه املجتمع وذلك كجزء
من رد الدين لهذا الوطن املعطاء وتعزيز الثقة
يف ال�شركة وتطوير العالقات بينها وبني القطاع
العام واجلمعيات اخلريية واملجتمع املدين ،ال
�سيما �أن امل�س�ؤولية االجتماعية تهدف �إىل تقدمي
خدمات للمجتمع لزيادة التنمية االقت�صادية
وخلق فر�ص �أكرب للعمل لأبناء الوطن ،وقد
حر�صت ال�شركة على و�ضع برامج وفعاليات
وخطط �سنوية للم�س�ؤولية االجتماعية ،منها على
�سبيل املثال ال احل�صر:
1ـ جائزه جدة للمعلم املتميز� :ساهمت �أ�سمنت
العربية مع جمموعة من ال�شركاء لت�أ�سي�س
جائزه جدة للمعلم املتميز التي انطلقت كمبادرة
جمتمعية وفق ر�ؤية ور�سالة �سامية ،وو�ضعت
لها الأهداف والربامج لتحقيق النماء الفكري
والتميز املهني يف العملية التعليمية ،ورفع حما�س
املعلم واعتزازه مبهنته ،ودعم �أفكاره ،ومكاف�أة
جهوده ،والت�أكيد على �أهمية دور املعلم يف
املجتمع وتهيئة البيئة املحفزة من خالل �شعار
(كلنا نقدرك) .وقد ا�ستمر دعم اجلائزة من
قبل �أ�سمنت العربية ملدة �سبع �سنوات متوا�صلة
من �أجل تر�سيخ هذه اجلائزة لتحقق �أهدافها.
2ـ م�سرعات الأعمال :تبنت (�أ�سمنت العربية)
مع (�إيكيا) وملدة خم�س �سنوات برنامج فالت
 6البز جدة ،وهي �أول م�سرعة �أعمال خا�صة

يف اململكة تدعم وت�ستثمر يف ال�شركات النا�شئة.
وتقوم م�سرعة الأعمال باال�ستثمار ورعاية رواد
الأعمال ال�سعوديني ممن لديهم �شغف لتحويل
�أفكار تقنية متطورة �إىل �أعمال ناجحة.
ينفذ الربنامج مرتني �سنويا بتمويل وتوجيه عدد
من امل�شاريع النا�شئة املختارة ويوفر لها التمويل
الأويل ،التدريب وور�ش العمل ،مكاتب للعمل،
الإر�شاد اال�سرتاتيجي ،الدعم القانوين ،والعديد
من االمتيازات واملميزات الأخرى .يتم دعم
ال�شركات النا�شئة مبا�شرة من خالل �شبكة مو�سعة
من اجلهات ال�شريكة واملر�شدين وامل�ست�شارين
وامل�ستثمرين ،وقد ُ�صمم ليكون مبثابة بيئة مبتكرة
متكاملة لرواد للأعمال ال�سعوديني ممن لديهم
�شغف لتحويل �أفكارهم �إىل �شركات م�ستدامة
وناجحة.
3ـ املجتمع املحيط بامل�صنع (حمافظة رابغ)
مركز رابغ احل�ضاري :قامت (�أ�سمنت العربية)
بالتعاون مع حمافظة رابغ بت�صميم وبناء مركز
رابغ احل�ضاري ليخدم املجتمع من خالل برامج
وفعاليات متنوعة تنموية تعدها وتنفذها ال�شركة؛
�إميانا منها مبا ت�سهم به برامج امل�س�ؤولية
االجتماعية من بناء وتطوير للمجتمع املحلي.
وقد طورت (�أ�سمنت العربية) هذه ال�شراكة مع
املجتمع املحلي للم�شاركة يف الإعداد والإ�شراف
على التنفيذ والتحقق من جدوى هذه الربامج
وانعكا�ساتها على تقدم املجتمع بكافة �شرائحه
بعد �أن كانت تعتمد على املنح فقط .كما ا�ستهدفت
ال�شركة يف براجمها للم�س�ؤولية االجتماعية
املجتمع بكافة �شرائحه فخ�ص�صت
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برامج للأطفال ولل�شباب وللفتيات ولكبار ال�سن
وال�سيدات وللجاليات �أي�ضا.
4ـ ملعب مركز رابغ احل�ضاري :ملعب مركز رابغ
احل�ضاري الذي �أن�ش�أته �شركة �أ�سمنت العربية
ا�ست�شعار ًا مب�س�ؤوليتها نحو املجتمع ومن �ضمن
م�شاركتها املتعددة يف برامج التكامل التنموي بني
القطاع اخلا�ص والعام الذي �أطلقه م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل.
ويعترب ملعب مركز احل�ضاري من �أف�ضل املالعب
يف املنطقة حيث �أ�س�س ب�أف�ضل املوا�صفات
واملقايي�س التي تتطابق مع مقايي�س االحتاد
الدويل لكره القدم  FIFAويحت�ضن الأن�شطة

الريا�ضية لأبناء حمافظة رابغ وذلك حتقيق ًا
للأهداف التالية:
ـ توفري الإمكانيات الالزمة وتهيئة املناخ املنا�سب
ملمار�سة كرة القدم .
ـ تعزيز التما�سك االجتماعي و�إ�ضفاء روح
املناف�سة بني ال�شباب.
ـ ا�ستثمار وقت الفراغ لل�شباب مبا يعود عليهم
بالنفع.
ـ حتفيز ال�شباب ملمار�سة ريا�ضة كرة القدم.
ـ حتقيق �أحد �أهداف ر�ؤية اململكة  2030وهو ما
جعل املجتمع �صحي ًا وحيوي ًا.
وال�ستدامة هذا امل�شروع التنموي تقوم (�أ�سمنت
العربية) بتنظيم بطولة كربى على م�ستوى

املنطقة الغربية كل عام يف �شهر رم�ضان املبارك،
وتخ�ص�ص لها ميزانية ،وتفتح املجال فيها لتطوير
�أبناء املنطقة من حيث امل�شاركة يف التنظيم و�إبراز
مواهبهم وتبنيها .وقد نظمت هذه البطولة لأربعة
�أعوام �سابقة وت�ستعد هذا العام لتنظيمها �أي�ضا.
5ـ رعاية برامج اجلمعيات اخلريية :تبادر
(�أ�سمنت العربية) دوما الحت�ضان ورعاية
الربامج التي حتقق �أهداف ًا جمتمعية ،وتعمل
�شراكات �أي�ضا مع اجلمعيات اخلريية لتبني
هذه الربامج؛ فعلى �سبيل املثال تدعم ال�شركة
جمعية الأطفال املعوقني مركز امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لرعاية الطفال ذوي القدرات الفائقة
ب�شكل خا�ص ،حيث تكفلت ال�شركة ومنذ ت�أ�سي�س
املركز بتوفري كامل كميات الأ�سمنت املطلوبة
لبناء املركز مببلغ جتاوز املليون و� 200ألف ريال،
كراع ما�سي
وكذلك �شاركت �شركة �أ�سمنت العربية ٍ
ملهرجان اململكة ب�ألوانهم لعدد �أربع مرات متتابعة؛
دعم ًا منها للأعمال الفنية الإبداعية التي ينتجها
�أطفال اجلمعية والتي �شارك فيها الع�شرات من
�أبناء مراكز اجلمعية.
وترعى �أي�ضا تكرمي طالب حتفيظ القر�آن الكرمي
مبحافظة رابغ وتوزع ال�سالل الغذائية يف �شهر
رم�ضان املبارك على الأ�سر الفقرية واملحتاجة.
كما تتعاون (�أ�سمنت العربية) مع �إدارة التعليم
لرعاية برامج الوزارة وتنفيذها ،حيث رعت
الربنامج الوطني حلماية الطالب والطالبات
(فطن) ملده عامني قبل �أن يتوقف من قبل
الوزارة ،كما ترعى العديد من الربامج التي تهتم
بالعلوم واالبتكار واملوهبة للبينني والبنات.
وتتبنى برامج معرفية للطالب كزيارات مل�صنع
ال�شركة والتعرف على �آلية �صناعة الأ�سمنت
وا�ست�شراف امل�ستقبل لطالب التعليم واجلامعات.
و�أي�ض ًا لها العديد من ال�شراكات مع اجلهات
احلكومية لتبني برامج وامل�ساهمة يف تطوير
قطاعات ورعاية برامج خا�صة بهذه اجلهات .كما
تعمل (�أ�سمنت العربية) على �إعداد برامج فنية
تُك�سب مهارات لأبناء وبنات الوطن وحتفزهم
على ممار�سة العمل احلر وت�شجعهم على
البدء مب�شاريع �صغرية ومتو�سطة ت�سهم يف رفع
االقت�صاد الوطني وتقلل من ن�سبة البطالة ،ولذلك
نع ُّد ونقدِّ م برامج لت�أهيل ال�شباب للدخول ل�سوق
العمل وبرامج للعمل يف ال�سوق املحلي؛ مثل برامج
�صيانة اجلواالت وغريها.
وكما ال تغفل ال�شركة وجود اجلاليات يف املنطقة،
فتعمل على �إقامة برامج متخ�ص�صة لدجمهم يف
املجتمع وزيادة الروابط بني املقيمني واملواطنني،
مثل برنامج تكرمي الداخلني يف الإ�سالم وبطولة

الكريكت وغريها.
وتتبنى ال�شركة �أي�ض ًا الأيام العاملية واملنا�سبات
الوطنية وذلك بالرعاية و�إعداد برامج تتنا�سب
مع هذه املنا�سبات؛ مثل اليوم الوطني للمملكة
و�أ�سبوع املرور اخلليجي واليوم العاملي للدفاع
املدين ويوم التمري�ض العاملي.
ويالحظ ب�شكل جلي التقدم واالرتباط بني ال�شركة
واملجتمع والقطاع العام بالر�ضا الذي ي�سجله
�أفراد املجتمع على تقييمهم و�إ�شاداتهم بخدمة
ال�شركة ومتيزها يف هذا املجال.

• هل ثمة �إجراءات �أو �أنظمة تطالبون بها
لتفعيل �إ�سهاماتكم وخططكم وم�ضاعفة
قدرتها لتحقيق �أهدافها؟

نحن يف (�أ�سمنت العربية) حر�صنا كل احلر�ص
على تطبيق الأنظمة والإجراءات الالزمة
للمحافظة على �أنظمة ال�شركة و�سالمة �إجراءاتها
و�سيا�ساتها وفق ًا لأنظمة الدولة ،ومت�شي ًا مع
التعليمات املحددة لذلك ،فقد اهتمت (�أ�سمنت
العربية) بالعمل على تطبيق حوكمة ال�شركات
ب�شكل منوذجي منذ �صور الئحة حوكمة ال�شركات
عن هيئة ال�سوق املالية� ،إذ و�ضعت ال�شركة
نظاما فعا ًال للحوكمة؛ �إميانا ب�أهميتها على املدى
الطويل ،وانطالق ًا من حر�ص ال�شركة وتعزيزها
لعالقاتها مع م�ساهميها وكافة م�ستثمريها
و�أ�صحاب امل�صالح ،وعم ًال مببد�أ ال�شفافية
و�سيا�سة الإف�صاح اعتمد جمل�س الإدارة الئحة
احلوكمة اخلا�صة ب�شركة الأ�سمنت العربية من
�أجل حت�سني قيمة حقوق امل�ساهمني على املدى
البعيد ،كما حر�صت ال�شركة على و�ضع واعتماد
ال�سيا�سات التي ت�ؤكد وت�ضمن تطبيق وتنفيذ
الأنظمة واللوائح الر�سمية وااللتزام بالإف�صاح
عن املعلومات اجلوهرية عن ال�شركة و�أدائها،
التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد م�ساهمي ال�شركة
وجمهور م�ستثمريها يف تقييم ال�شركة.
حوكمة الشركات

• من امل�صطلحات التي يكرث تداولها
وطرقها هذه الأيام م�صطلح امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،فما
�سبل تنميتها يف ال�شركة ،وعالقتها
بحوكمة ال�شركات؟

عن هذا ال�س�ؤال �أجاب الدكتور حممد لطفي
عبدالفتاح مدير احلوكمة وامل�س�ؤولية الإجتماعية
ب�شركة الأ�سمنت العربية فقال :تعرف امل�س�ؤولية
االجتماعية بالن�سبة لل�شركات ب�أنها م�ساهمة
من�ش�آت القطاع اخلا�ص يف حتقيق رفاهية حياة

موظفيها ،وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
للمجتمع الذي تعمل به ،مع الت�صرف مب�س�ؤولية
بدوافع دينية و�أخالقية ،ولتعزيز مكانتها
التناف�سية يف جمال ن�شاطها.
وعرف جمل�س الأعمال العاملي للتنمية
امل�ستدامة امل�س�ؤولية االجتماعية على �أنها
«االلتزام امل�ستمر من قبل �شركات الأعمال
بالت�صرف �أخالقي ًا وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية
االقت�صادية والعمل على حت�سني نوعية الظروف
املعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم ،واملجتمع
املحلي واملجتمع ككل» .كما عرف البنك الدويل
امل�س�ؤولية االجتماعية ملن�ش�آت القطاع اخلا�ص
ب�أنها «التزام بامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة
من خالل العمل مع موظفيها واملجتمع املحلي
واملجتمع ككل لتح�سني م�ستوى معي�شة النا�س
ب�أ�سلوب يخدم التجارة والتنمية يف �آن واحد».
وال تزال هذه امل�س�ؤولية يف جوهرها �أدبية
ومعنوية؛ �أي �أنها ت�ستمد قوتها وقبولها
وانت�شارها من طبيعتها الطوعية االختيارية.
ومن هنا فقد تعددت �صور املبادرات والفعاليات
بح�سب طبيعة البيئة املحيطة ،ونطاق ن�شاط
ال�شركة و�أ�شكاله ،وما تتمتع به كل �شركة من
قدرة مالية وب�شرية .وهذه امل�س�ؤولية بطبيعتها
لي�ست جامدة ،بل لها ال�صفة الديناميكية
والواقعية وتت�صف بالتطور امل�ستمر كي تتواءم
ب�سرعة وفق م�صاحلها وبح�سب املتغريات
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
وهكذا يت�ضح �أن الأعمال االجتماعية مبعانيها
املختلفة واحلث والت�أكيد عليها والدفع امل�ستمر
لها تكون يف جمملها وحم�صلتها النهائية
م�س�ؤولية فردية واجتماعية وجماعية ،تهدف
�إىل ا�ستقرار وتنمية املجتمع وتكوين ثقافة
خا�صة بهذا النوع من العمل االجتماعي امل�ستمر
الذي ينقل عرب التن�شئة االجتماعية للأجيال
الالحقة.
وقد �أدركت �شركة الأ�سمنت العربية �أنها غري
معزولة عن املجتمع وعن حوكمة ال�شركات
وعالقتها بامل�س�ؤولية االجتماعية ،وتنبهت
�إىل �ضرورة تو�سيع ن�شاطاتها لت�شمل ما هو
�أكرث من الن�شاطات الإنتاجية ،مثل هموم
املجتمع والبيئة ،و�إىل �ضرورة الأخذ بعني
االعتبار الأ�ضالع الثالثة التي ع ّرفها جمل�س
الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة؛ وهي النمو
االقت�صادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.
ومتثل امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ُبعد ًا
مهم ًا يف عملية التنمية ،ال �سيما �أن مفهوم
امل�س�ؤولية االجتماعية قد يتعدى قطاع الأعمال
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لي�شمل كافة �أفراد املجتمع �ضمن مفهوم التكافل
والإح�سان والتوا�صل االجتماعي .كما كان التحول
يف �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي الأثر الكبري
يف �إعادة النظر يف �أدوار كل من الدولة والقطاع
اخلا�ص ،وكذلك �إعادة دور املجتمع املدين لإعادة
التوازن لعنا�صر التنمية امل�ستدامة يف الدول
النامية.
وقد �شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية تطور ًا
�سريع ًا يف تطوير حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية
االجتماعية ملنظمات الأعمال يف املنطقة ،كما
انعك�س ذلك يف �ضرورة تطوير حوكمة ال�شركات
وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات يف املنطقة
لتحقيق اال�ستدامة ،حيث كثري ًا ما مور�ست
حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
بطريقة منف�صلة� ،إال �أنه يالحظ �أنه عند
الدرا�سة والتطبيق لالثنني مع ًا ت�صبح ركن ًا مهم ًا
يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات يف حتقيق النمو امل�ستدام.
�أما عن �أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
وعالقتها باحلوكمة فقد �أ�شارت الدرا�سات �إىل
�أن ال�شركات التي توازن بني م�صاحلها وم�صالح
حاملي الأ�سهم حققت معدالت منو ومعدالت
توليد عمالة ماهرة تفوق ال�شركات الأخرى
بن�سبة �أربعة �أ�ضعاف .كذلك فلم تعد ال�شركات
يف الوقت احلا�ضر تعتمد يف بناء �سمعتها على
مراكزها املالية فقط ،بل ظهرت مفاهيم �أخرى
ت�ساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع
التطورات املت�سارعة يف جميع اجلوانب ،ومن هذه
املفاهيم امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،حيث
�أدركت ال�شركات �أنها غري معزولة عن املجتمع،
وتنبهت �إىل �ضرورة تو�سيع ن�شاطاتها لت�شمل ما
هو �أكرث من الن�شاطات الإنتاجية ،مثل هموم
املجتمع والبيئة ،و�إىل �ضرورة الأخذ بعني االعتبار
الأ�ضالع الثالثة التي ع ّرفها جمل�س الأعمال
العاملي للتنمية امل�ستدامة؛ وهي النمو االقت�صادي
والتقدم االجتماعي وحماية البيئة .وهناك فريق
ينظر �إىل احلوكمة من الناحية االجتماعية
والأخالقية ،مركزين بذلك على امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركة يف حماية حقوق الأقلية �أو
�صغار امل�ستثمرين ،وحتقيق التنمية االقت�صادية
العادلة ،وحماية البيئة.
وت�شرتك حوكمة ال�شركات مع امل�س�ؤولية
االجتماعية عند النظر �إىل نطاق امل�س�ؤولية
االجتماعية املتمثل يف اجلانب الثقايف واجلانب
االجتماعي واجلانب البيئي واجلانب االقت�صادي
والقانوين الذي يتمثل يف االلتزام بالقوانني املحلية
والوطنية �أثناء ممار�سة الن�شاط االقت�صادي،
ومراعاة القوانني العاملية والدولية ،بالإ�ضافة

�إىل ال�شفافية يف ن�شر الأنظمة والقوانني العاملية
والدولية لالطالع عليها من قبل جميع املوظفني
واجلهات القانونية الأخرى ،وقد لوحظ انخفا�ض
م�ستوى الوعي بامل�س�ؤولية االجتماعية.
�إن جناح قيام ال�شركات بدورها يف امل�س�ؤولية
االجتماعية وحوكمة ال�شركات يعتمد �أ�سا�س ًا على
التزامها بثالثة معايري هي االحرتام وامل�س�ؤولية،
مبعنى احرتام ال�شركة للبيئة الداخلية والبيئة
اخلارجية ،ودعم املجتمع وم�ساندته ،و�أخري ًا
حماية البيئة� ،سوا ًء من حيث االلتزام بتوافق
املنتج الذي تقدمه ال�شركة للمجتمع مع البيئة� ،أو
من حيث املبادرة بتقدمي ما يخدم البيئة ويح�سن
من الظروف البيئية يف املجتمع ومعاجلة امل�شاكل
البيئية املختلفة.
وقد ورد االهتمام بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
امل�ساهمة املدرجة يف الالئحة اجلديدة حلوكمة
ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية التي حلت
حمل الئحة حوكمة ال�شركات يف املادة الـ 87من
الئحة احلوكمة اجلديدة ،حيث ن�صت على �أنه
«ت�ضع اجلمعية العامة العادية -بنا ًء على اقرتاح
من جمل�س الإدارة� -سيا�سة تكفل �إقامة التوازن
بني �أهدافها والأهداف التي ي�صبو املجتمع �إىل
حتقيقها؛ بغر�ض تطوير الأو�ضاع االجتماعية
واالقت�صادية للمجتمع».
وفيما يخ�ص مبادرات العمل االجتماعي فقد
ن�صت املادة الـ 88على �أنه «ي�ضع جمل�س الإدارة
الربامج ويحدد الو�سائل الالزمة لطرح مبادرات
ال�شركة يف جمال العمل االجتماعي ،وي�شمل
ذلك و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س تربط �أداء ال�شركة
مبا تقدمه من مبادرات يف العمل االجتماعي،
ومقارنة ذلك بال�شركات الأخرى ذات الن�شاط
امل�شابه،
الإف�صاح عن �أهداف امل�س�ؤولية االجتماعية التي
تتبناها ال�شركة للعاملني فيها وتوعيتهم وتثقيفهم
بها ،الإف�صاح عن خطط حتقيق امل�س�ؤولية
االجتماعية يف التقارير الدورية ذات ال�صلة
ب�أن�شطة ال�شركة ،و�ضع برامج توعية للمجتمع
للتعريف بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة».
لذلك يت�ضح مدى العالقة املهمة بني تطبيق
حوكمة ال�شركات و�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية
ونقرتح العمل على حث ال�شركات على مزيد من
دعم ورعاية العمل االجتماعي وتي�سري �أموره
نظامي ًا ومادي ًا و�إدراج امل�س�ؤولية االجتماعية �ضمن
دليل حوكمة ال�شركات ،تكثيف الدورات والربامج
التدريبية بني ال�شركات لتنمية قدراتها يف جمال
حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية ،االهتمام
بالربامج التي جتمع بني امل�س�ؤولية االجتماعية
الأخالقية وبني الربامج املنتجة والداعمة للبناء

الأ�سري يف املجتمع ،ت�شجيع القطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سات الأهلية على امل�ساهمة بفعالية
وجدية يف دعم برامج امل�س�ؤولية االجتماعية
وحوكمة ال�شركات ،و�إعطاء الأولوية يف الفر�ص
والعقود لل�شركات ذات الربامج االجتماعية،
�إجراء مزيد من الأبحاث والدرا�سات حول
امل�س�ؤولية االجتماعية ،وحترير امل�صطلح ،وما
يرتبط بامل�س�ؤولية االجتماعية من نظريات
وعالقتها ب�ضرورة تطبيق حوكمة ال�شركات،
التعاون والتن�سيق بني كافة اجلهات ذات
العالقة بدعم امل�س�ؤولية االجتماعية داخل
الدولة الواحدة وبني الدول بع�ضها مع بع�ض،
وخ�صو�ص ًا ذات التقارب اخلا�ص يف بيئاتها
االجتماعية ،االهتمام باجلانب البيئي من
امل�س�ؤولية االجتماعية وت�شجيع ال�شركات يف
�ضرورة حماية البيئة ونظافة �أوطانهم ،الت�شجيع
على الدعم املادي لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية
فردي ًا وحكومي ًا ومن قبل القطاع اخلا�ص� ،إيجاد
ور�ش عمل متخ�ص�صة لنقل التجارب التطبيقية
لل�شركات ودورها االجتماعي يف تطبيق حوكمة
ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية ودورها يف
تطوير �أداء ال�شركات.
الحد من ملوثات البيئة

• حلماية البيئة واملحافظة عليها
�أهداف وحلول متكاملة دعماً لها� ،إىل
�أي مدى تتم مراعاة متطلبات البيئة يف
منتجاتكم؟

انطالق ًا من اهتمام �شركة الأ�سمنت العربية
بالبيئة للحدِّ من امللوثات البيئية كاالنبعاثات
الغبارية وغريها ،فقد قامت ال�شركة برتجمة
هذا االهتمام بو�ضع الالئحة الالزمة التي
من �ش�أنها احلد من الت�أثري البيئي الناجت عن
العمليات والأن�شطة املختلفة بال�شركة ،وذلك
�ضمن �إطار عمل متكامل يهدف �إىل التقيد
وااللتزام باحلدود التي تفر�ضها الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة املانحة لرخ�صة
الت�شغيل البيئية لل�شركة ،ووفرت يف �سبيل
ذلك كافة الأجهزة املخا�صة باملراقبة الذاتية،
التي تعمل على مدار ال�ساعة لت�سجيل كافة
االنبعاثات ال�صادرة من املداخن الرئي�سية
مل�صانعها ،وربط تلك القراءات بقاعدة بيانات
بيئية ت�ستطيع ت�سجيل تلك القراءات ملدة ت�صل
ل�سبع �سنوات متوا�صلة ،الذي بدوره كان له الأثر
الفعال يف التحكم باالنبعاثات عن طريق فر�ض
احللول املنا�سبة والفعالة ور�صد مدى فعاليتها
من خالل بيانات �أجهزة الر�صد الذاتية.
وقد قامت ال�شركة خالل الأعوام املا�ضية بتنفيذ

امل�شاريع الر�أ�سمالية التي تهدف للحد من امللوثات،
وتبديل املر�سبات ،وتخطط لتنفيذ وتغيري ما تبقى
من املر�سبات بامل�صفيات القما�شية ذات الأداء
العايل خالل عام 2016م ،وا�ستطاعت ال�شركة
�أن تلتزم مبعايري ومقاليد الهيئة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة لتجديد الرخ�صة البيئية �سنوي ًا،
بعد �أن جنحت يف تخطي كافة املراجعات الالزمة
التي تثبت ت�أهلها للح�صول على تلك الرخ�صة
(من درا�سات بيئية قامت بها مكاتب معتمدة
من الرئا�سة وعمل قيا�سات موازية مبعرفة
طرف خارجي معتمد من الرئا�سة) ،كما ين�سب
ل�شركة الأ�سمنت العربية ال�سبق ك�أول �شركة
�أ�سمنت باململكة العربية ال�سعودية يف احل�صول
على �شهادة الآيزو  ،14001تلك ال�شهادة الدولية
املهمة التي كانت بداية احل�صول عليها عام
2007م ومت جتديدها �سنوي ًا بنجاح يف احل�صول
على تلك ال�شهادة الدولية.

• ن�شكر لكم �سعة �صدركم ونرتك لكم �سعة
�صدركم ونرتك لكم م�ساحة تختتمون بها
هذا احلوار؟

�أتوجه بال�شكر والتقدير لكافة �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�شركة على ما قدموه من دعم وت�شجيع
للإدارة التنفيذية لل�شركة ،لتحقيق املزيد من
النجاحات والإجنازات املتتالية التي حققتها
ال�شركة على كافة الأ�صعدة ،ويف كافة املجاالت،
كما �أتوجه بال�شكر العميق لزمالئي و�أخواين
العاملني على جهودهم وتكاتفهم ،وبذلهم لتحقيق
هذه الإجنازات والنجاحات ،التي ال تن�سب
�إىل �إدارة �أو ق�سم بذاته ،بل تن�سب �إلينا جميع ًا
�أع�ضاء جمل�س �إدارة و�إدارة تنفيذية وعاملني،
متمنني ل�شركتنا كل التوفيق وال�سداد يف ظل
رعاية كرمية من لدن خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني ،متطلعني لتحقيق ما ي�صبو
�إليه م�ساهمو ال�شركة و ُين ّمي حقوقهم ،متوجهني
بال�شكر ملجلتكم الغراء وحر�صها على �إطالع
القارئ الكرمي بكل ما له اهتمام وعناية بق�ضايا
ذي ال�ش�أن ،واهلل املوفق.

تطبيق أعلى معايير الجودة
ورفع مستوى رضى العمالء
جزء أساسي من استراتيجيات
الشركة وأخالقياتها

