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 أهداف الدليل ونطاقه .1

لالستثمار  طورت األردني  السعودي  الصندوق  و "(  SJIF)" شركة  واالجتماعية  البيئية  املعايير  حوكمة  ال سياسة 

حوكمة عبر جميع  ال املعايير البيئية واالجتماعية و نهج تكامل  متبية  إستراتيجيتها االستثمارية املسؤولة    حديدلت

 . نشاطاتها واستثماراتها
 

لتزام شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار  على اوإضفاء الطابع املؤسس ي    ترسيخ   إلى السياسة    تهدف هذه 

شركة الصندوق    وتحدد مكانةالحوكمة الفعالة والعمليات األخالقية.  بالحماية البيئية واملسؤولية املجتمعية و 

م لالستثمار كمستثمر  األردني  البيئي   دمجلواضح    نهجتبني  من خالل  ؤول  سالسعودي  واالجتماعية  املعايير  ة 

 .املحفظة ومراقبة أداءحوكمة في العمليات وقرارات االستثمار الو 
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ابتراتيجيات و إست .2  حوكمة العايير البيئية واالجتماعية و املرتبطة بمستثمار اال  ثو

ات  قطاعصارم ومنضبط ومتعدد الجوانب لبناء محفظة متنوعة عبر مختلف ال  ي تطبق الشركة نهج استثمار 

،  العملومراحل   إلى توفير رأس املال  مع    الفعالإلى إضافة قيمة من خالل التعاون    تسعى الشركة. باإلضافة 

ا  ات إدار  الخطط  لها  التابعةالشركات  وتنفيذ  األعمال  استراتيجيات  تطوير  في  الدعم  يشمل  وهذا  وجذب  . 

يجب أن    ممارسات الحوكمة السليمة وإدارة املخاطر.  ترسيخصة والحصول على التمويل و ص مختال  كفاءاتال

 عن املواءمة مع مساهميه
ً
، بما في ذلك  ا يكون لفرص االستثمار التي تسعى إليها الشركة أثر تنموي واضح، فضال

 "( في اململكة العربية السعودية.PIFاستراتيجية االستدامة الخاصة بصندوق االستثمارات العامة )"
 

قيم  ال، ودمج مفهوم االستدامة في  اوعملياته  ا اجتماعي واقتصادي من خالل استثماراته  اثرتلتزم الشركة بإحداث  

شركة الصندوق  ل  التابعة خطة املسؤولية االجتماعية للشركات    تنسجم . يجب أن  املتبعة  جراءات اإل سياسات و الو 

األردني لالستثمار   است  مع هوية كل مشروع السعودي  او  به  تنفذهتقوم  العامة  ثمار  الصورة  على  التركيز  مع   ،

اء مع جميع أصحاب املصلحة املعنيين لدعم أو تنفيذ اإلجراءات واملبادرات التي  تعاوًنا بن  تبني الشركة  للشركة. س

  البنية التحتية فرص العمل  وتطوير املهارات وتحسين   توفير االجتماعية واالقتصادية و تهدف إلى تعزيز التنمية 

 والخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم. 
 

ائمة املعايير الدولية 2-1  مو

( املستدامة  للتنمية  املتحدة  أهداف األمم  املؤسسية مع  الشركة   (. تركز الشركة على  SDGsتتوافق قيم 

توجيهية  البادئ  املالشركة    تستكشفعمل فيها.  تعية واالقتصادية في املجتمعات التي  تعزيز التنمية االجتما

الصلة   )باذات  املسؤول  االستثمار  مبادئ  مثل  املسؤول  وتوصيات PRIالستثمار  املعني    (  العمل  إطار 

 (. TCFD) باإلفصاح املالي املتعلق باملناخ 
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 . حوكمةالاملعايير البيئية واالجتماعية و عليها  تركز تجاه املجاالت التي  الشركة موقف .3

 ونشاطاتها االستثمارية.    هافي عملياتحوكمة  ال املعايير البيئية واالجتماعية و اهمية تضمين اعتبارات    الشركةتدرك  

تركز الشركة على تحديد مخاطر وفرص املعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ومراقبتها واإلبالغ عنها  

للمعايير  تشمل املوضوعات الرئيسية  .  والتخفيف من حدتها في عملياتها املباشرة وكذلك في محفظتها االستثمارية

  تعزيز التنوع وتنمية رأس املال البشري و   البيئي املباشر وغير املباشراألثر  إدارة  حوكمة  الالبيئية واالجتماعية و 

املسؤولية االجتماعية للشركات والدعوة إلى التغيير اإليجابي من  و ؛  لموظفينرسيخ بيئة عمل صحية وامنة لتو 

جميع األعمال بمستوى عاٍل من النزاهة واملعايير  وتسيير  خالل حوكمة متميزة ونهج مسؤول للتعامل مع املخاطر  

 األخالقية.
 

 العمل املسؤول 3-1

 البيئي املباشراألثر إدارة  3-1-1

إلى تحسين  باستمرار  الشركة  سعى  ت.  بيئةعلى ال  تأثير عملياتنا   بتحديد يبدأ التركيز على القضايا البيئية  

اإلدارة  وضمان  للحفاظ على املوارد الطبيعية    ين  جاهدونسعى  ،  ةشركال داخل  اجراءات حماية البيئة  

نسعى كما  . النفاياتو البيئية املتعلقة بعملياتنا املباشرة خاصة في مجاالت الطاقة واملياه لآلثار السليمة 

ومراقبة وتحليل عملياتنا ومرافقنا ملساعدتنا في تحديد    يالبيئ   االثر  خفيفلتإلى استخدام طرق فعالة  

 قدرة على حماية البيئة. و كيف يمكننا أن نكون أكثر كفاءة 
 

 يةاالستثمار الشركة حوكمة في قرارات الاملعايير البيئية واالجتماعية و اشراك و دمج   3-2-1

دمج   أهمية  ندرك  نحن  االستثمارية؛  قراراتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  االستدامة  البيئية  تعتبر  املعايير 

  كما(.  PRIفي عمليات االستثمار لدينا بما يتماش ى مع مبادئ االستثمار املسؤول )حوكمة  ال واالجتماعية و 

املعايير البيئية واالجتماعية   ءمن خالل تقييم األداء املالي وأداكل على حدا نهدف إلى تقييم االستثمارات  

 التي يمكن أن تكون ضارة بالبيئة واملجتمع.  تتجنب الشركة االستثمارات. باإلضافة إلى ذلك، حوكمةالو 

 

  ا إجراًء مهًما في عملية االستثمار الخاصة بهحوكمة ال املعايير البيئية واالجتماعية و تعتبر الشركة تكامل 

في   يأخذ  مخاطر  عين  والذي  و االعتبار  واالجتماعية  البيئية  التي  حوكمة  الاملعايير  بالشركات  املرتبطة 

استراتيجيات لتقييم تأثيرها في سياق التحليل املالي. تكمل هذه العملية تحليل  وتستخدم  فيها  تستثمر  

 االستثمار التقليدي الذي يركز على البيانات املالية. 
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 االجتماعي  الشمول  3-2

 التنوع وتنمية املوارد البشرية 3-2-1

الشركة بتكافؤ الفرص    ؤمن تقوة عاملة متنوعة وشاملة.  توفير  إلى    تسعىو األفراد  تحترم الشركة حقوق  

موظفيهاو  والدين    تمكين  والعمر  والجنس  العرق  عن  النظر  مبادئ  حيث  .  االعاقةو بغض  تضمين  تم 

 ى الشركة. لدالشمولية واإلنصاف وتكافؤ الفرص في سياسات وممارسات التوظيف 

 

سيوفر منظوًرا    شركاتها واستثمارتهاالتنوع والشمول على مستوى الشركة وعبر  بان تشجيع  الشركة    ؤمنت

إلى تحسين تمثيل  الشركة  هدف  ت   كما متنوًعا وميزة تنافسية، مما يعزز عملية صنع القرار واألداء العام.  

في جميع مستويات   في   إجراء  . بعدالعملاملرأة  الشركة قد تورط  املناسب، أي موظف تجده  التحقيق 

 سيخضع إلجراءات تأديبية. إساءة أعمال تمييز أو  

 

فرص التدريب والتطوير توفير  من خالل  بالكفاءات  واالحتفاظ    جذببيئة عمل مبتكرة ل  تعزز الشركة 

 مع دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية في الشركة، توفر الشركة إطار  
ً
الوظيفي املتنوعة. تماشيا

إلحداث فرق في  والخبرات والتدريب  املناسبة  التعلم  فرص  في الحصول على    ا عمل ملساعدة جميع موظفيه

، في حين  هاحياتهم املهنية. يساعد التعلم النظامي املوظفين على اكتساب املهارات واملعرفة التي يحتاجون 

 ويطور مهارات جديدة   التطبيق العملييطور معرفتهم من خالل  يمكن أن  املناسبة  أن التركيز على الخبرات  

التدريب  ان  .  لديهم يجمع  تتبع  أساليب  ا 
ً
مختلط التدريب  نهًجا  الشركة  بين  املحلي  داخل  والتدريب 

 والخارجي واملؤتمرات والندوات. باإلضافة إلى ذلك، تجري الشركة تقييم
ً
 ر يداء املوظفين وتطو أل  ا

ً
خطط ل   ا

 . باستمرار لهم  التدريب السنوية  

 

التزام البشرية  املوارد  وإجراءات  سياسات  دليل  منتجة    توفيرب  الشركة  يوضح  عمل  محفزة  و بيئة 

. جميع سياسات وإجراءات  بشكل مستمر  ا برامج التطوير الوظيفي هملوظفيوفر الشركة  ت. سنموظفيلل

املوارد البشرية متوافقة مع قانون العمل األردني واألنظمة األخرى التي وضعتها السلطات التنظيمية ذات  

 الصلة في اململكة األردنية الهاشمية.

 

 املوظف وسالمته ورفاهيتهصحة  3-2-2

عمل جيدة  بيئة  رفاهية. يتضمن ذلك توفير  الصحة جيدة و ظفيها بمو تؤمن الشركة بدورها املهم في تأمين  

 تسعى الشركة جاهد  ووضع سياسات لتشجيع املوظفين على اتباع أنماط حياة نشطة وصحية.
ً
لتنفيذ    ة

جميع  الالزمة  تدابير  ال وتقييم  والسالمة ب  املتعلقة  خاطرامللتحديد  إلى  الصحة  باإلضافة  هذه  ،  إدارة 
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ابتداًء    ، الحوادث واإلصابات املهنية. من املهم خلق بيئة عمل تضمن رفاهية املوظفين وقوع  املخاطر ملنع 

  و  دعم المن  
 
 كامل.   ، لتمكينهم من إظهار قدراتهم بشكلني العادات الصحية ب  تقليل التوتر، إلى ت

 

 حقوق االنسان 3-2-3

باالحترام والثقة الواجبين مع احترام    همتعامل معيتم الحيث  .  هاموظفو الشركة هم أساس نجاحيعتبر  

املتعلقة  خاطر  املتخفيف  و إلى تحديد وتحليل وإدارة   الشركة  هدف  تكما  حقوق اإلنسان الخاصة بهم.  

في  ب الشركة  الشركةالتوريد واملحافظ االستثمارية الخاصة بعمليات وسلسلة  الحقوق اإلنسان  تلتزم   .

االستثمارية.    ا أو شركاته  ابضمان عدم حدوث عمالة قسرية أو إلزامية أو عمالة األطفال في أي من أعماله

تقييمه من  املحتملة،    ا كجزء  االستثمار  الشركة لفرص  في    تسعى  اإلنسان  حقوق  اعتبارات  دمج  إلى 

ا العناية  العاملي عمليات  اإلعالن  ذلك  في  بما  دولًيا  بها  املعترف  الرئيسية  املبادئ  إلى  تشير  التي  لواجبة 

بشأن   التوجيهية  املتحدة  األمم  ومبادئ  اإلنسان  واملبادئ   النشاطلحقوق  اإلنسان  وحقوق  التجاري 

 (.ILO)الدولية االتفاقية األساسية ملنظمة العمل  و   التوجيهية الدولية
 

 املجتمع   3-2-4 

 في التنمية املستدامة في األردن
ً
 فعاال

ً
 مع سياسة املسؤولية  وذلك  ؛  تسعى الشركة لتكون مساهما

ً
تماشيا

بالشركة  االجتماعية مسؤولية  الخاصة  استراتيجية  الشركة  لقد صممت  أهدافه   اجتماعية  .    ا تدعم 

عليها  تأسست  التي  املدى    اورؤيته  والقيم  في أثر    إليجادطويلة  ومستدام  إيجابي  واقتصادي  اجتماعي 

  التي تستثمر بهاالقطاعات واملجاالت  
ً
من خالل برامج ومبادرات ذات    املحليةجتمعات  امل ، تلمسه أيضا

 قيمة مضافة. 
 

 

واملسؤولة التي يتعين تنفيذها على مستوى    الفعالةتحدد الشركة بانتظام عدًدا من البرامج واملبادرات  

مستوى   وعلى  لهذه.  ةاالستثمارياملشاريع  الشركة  األساسية  واملبادرات    الركائز    التنمية   هي  البرامج 

 والعمل الخيري.  والقيمة املضافة
 

املسؤولية   مبادرات  وتطوير  تحديد  أصحاب    االجتماعيةيتم  مع  الوثيق  بالتنسيق  بالشركة  الخاصة 

التي يتم    االجتماعيةاملصلحة املعنيين بكل مشروع استثماري. تحدد الشركة مبادرات وبرامج املسؤولية 

االستثمارية،   املشاريع  عن  اإلعالن  بمجرد  تواصل  تنفيذها  املسؤولية    استكشاف كما  مبادرات  وإدارة 

 املضافة أثناء تنفيذ وإدارة كل مشروع. ذات القيمة  االجتماعية 
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 اإلدارة وأخالقيات األعمال 3-3

 الحوكمة واملساءلة والشفافية واألخالق  3-3-1

الشفافية    أهمية  تعد الحوكمة الرشيدة للشركات أمًرا ضرورًيا لنجاح أعمالنا واستمراريتها التي تؤكد  

واملساءلة على أعلى مستوى في الشركة. تماشًيا مع مدونة قواعد السلوك واألخالق املهنية في الشركة،  

املهنية    همل دائًما وفًقا لواجبات يتعين على جميع املوظفين التصرف وفًقا ألعلى املعايير األخالقية والعم

 . أعمالهموتجنب تضارب املصالح الذي قد يؤثر على 
 

الشركة   التنظيمية.    بتطبيقتلتزم  واملتطلبات  القوانين  جميع  مع  يتماش ى  بما  الحوكمة  معايير  أعلى 

إلى تحسين   الفائدةل  الشفافية واملساءلة    مستوى باإلضافة  أنشأنا إطاًرا قوًيا للحوكمة  تعظيم  ، فقد 

واإلدارة   اإلدارة  مجلس  ومسؤوليات  أدوار  فعال  بشكل  والسياسات  التنفيذية  يعالج  الهياكل  ويوفر 

 . وطويل األمد املستدام النمو واألدوات لضمان 
 

 مع الرشوة والفساد. ُيحظر    وال تتسامح  لسلوك األخالقي  لتلتزم الشركة بمعايير عالية  
ً
كل قاطع  بش مطلقا

أموال   أصوله  الشركةاستخدام  أو    اأو  للموظفين  الخدمات  من  غيرها  أو  اإلكراميات  أو  الهدايا  في 

 . بشدة املسؤولين الحكوميين. تعتبر الرشاوى والعموالت أفعال إجرامية، يحظرها القانون 
 

 إدارة املخاطر   3-3-2

  كل بش  ا  تلتزم الشركة بتنفيذ االستراتيجيات املناسبة لتحديد وقياس ومراقبة املخاطر املرتبطة بأنشطته

 بأكثر الطرق كفاءة وفعالية.تحديد حجم املخاطر وإدارتها  رائدة في مستمر. تطبق الشركة ممارسات
 

بإدارة املخاطر وثقافتها، ولتضمين هذه    ملامزيادة اال  ضمان  ذلك لو دى تقبل املخاطر  ملتم إنشاء إطار  

  ويحددها   كيفية قياس وإدارة املخاطرهذا اإلطار  املمارسات في األنشطة واملسؤوليات اليومية. يوجه  

املتعلقة   تلك  ذلك  في  و   باملعايير)بما  واالجتماعية  األساس  الالبيئية  املخاطر  إدارة  توفر  حوكمة(. 

 الشركة.   على مستوى   والترتيبات التنظيمية لتصميم وتنفيذ ومراقبة ومراجعة وإدارة املخاطر باستمرار  

 

 

 خصوصية البيانات   3-3-3

حماية البيانات    قوانين ولوائحوالاإلرشادات    جميع  واتباع  الحفاظ على أمن املعلوماتالشركة    تضمن

بها املعمول  الشركة  .  والخصوصية  منظومةإلى  تهدف  املعلومات  تعزيز  أفضل  ضمن    اوتحسينه  أمن 
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الاملتبعة  املمارسات   السيبراني من أجل  توتقليل  األمن  أصحاب  حماية  و أصولها    حمايةعرض ملخاطر 

  من حمي خصوصية املعلومات الشخصية  ذي ياملعلومات ال  تقنيةالشركة دليل سياسة    طورتاملصلحة.

 البيانات.فيما يتعلق بأمن   ين وعي املوظف ويزيد  خالل تدابير أمنية مناسبة

 



 حوكمة ال املعايير البيئية واالجتماعية و  سياسة

Page 10 of 15 
 

 حوكمة الاملعايير البيئية واالجتماعية و  إدارة .4

 عامة   نظرة  4-1

في شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار أساسية لتحقيق أهداف االستدامة للشركة.    حوكمةال تعتبر  

ممارسات   في  بالتميز  ملتزمون  من    الحوكمة نحن  الشركة  والتأكد  وأفضل  امتثال  القانونية  املتطلبات  لجميع 

 . املمارسات في هذا املجال
 

  لتشمل   الشركة    كامل  إلىهذا العمل    علىإدارتنا العليا على جهودنا االستثمارية املسؤولة. تمتد املساءلة    تشرف

هيكل   داخل  التمثيلية  واإلدارات  مع    حوكمةاللجان  إلى ضمنها  من  يكون    مهامالشركة،  التنفيذ  إلى  التطوير 

 . حوكمةالو البيئية واالجتماعية   باملعاييراإلشراف على الخطط واإلجراءات املتعلقة 

 األدوار واملسؤوليات داخل شركة صندوق االستثمار السعودي األردني 4-2

 مجلس اإلدارة 4-2-1

املجلس مسؤول عن وضع واعتماد أهداف عمل الشركة واالستراتيجية العامة لتحقيق تلك األهداف.  يكون  

استراتيجية   ويوافق على  اإلدارة  يراجع مجلس  للشركة.  العامة  األعمال  املجلس على  البيئية    املعاييريشرف 

إلضافة إلى ذلك، فإن مجلس  . بااملجتمعيةحوكمة والسياسات والتقارير ومبادرات املسؤولية الواالجتماعية و 

أهداف   على  اإلشراف  عن  مسؤول  واالجتماعية    املعايير اإلدارة  اللجنة  حوكمة  ال و البيئية  حددتها  التي 

 التنفيذية. 

 اللجنة التنفيذية  4-2-2

إدارة   مجلس  أعضاء  يتخذها  التي  القرارات  لتنفيذ  الالزمة  اآلليات  جميع  وضع  التنفيذية  اللجنة  تضمن 

البيئية   املعايير  وأهداف  التزامات  تحديد  عن  مسؤولة  التنفيذية  اللجنة  فإن  ذلك،  على  عالوة  الشركة. 

 حوكمة. الواالجتماعية و 

 فريق االستثمار 4-2-3

املعايير البيئية واالجتماعية و يجب أن يتخذ   تحليل االستثمار  عملية  في  حوكمة  الفريق االستثمار اعتبارات 

  تطبيق حوكمة. يضمن فريق االستثمار  الحوار حول قضايا املعايير البيئية واالجتماعية و   وإجراءواتخاذ القرار  

 املبادرات واألهداف االستراتيجية الرئيسية التي حددها مجلس اإلدارة. 

 حوكمة  الالتدريب على املعايير البيئية واالجتماعية و  4-3
 

املستمر   بالتعلم  الشركة  الوعي  تؤمن  و وزيادة  واالجتماعية  البيئية  باملعايير  األمر  يتعلق  على  العندما  حوكمة 

إلى   الشركة  تهدف  واملوظفين.  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  التدريب  مستوى    والعصري املناسب  توفير 
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البيئية واالجتماعية و وظفيها فيما يتعلق باتجاهات سوق االستدامة  مل   حوكمة. ال واستراتيجيات تكامل املعايير 

من  ية  و التوعو الدورات التدريبية    يتم توفير    واملعرفة بهذه املعاييردراية  قدر من الن على  ياملوظف  للتأكد من أن

حوكمة  ال واالجتماعية و . وهذا يسمح لنا بتأسيس فهم مشترك للمعايير البيئية  خارجية مستقلة  قبل  مؤسسة

وتطوير الخبرة الالزمة لفهم جداول األعمال وعمليات صنع القرار ألصحاب املصلحة الرئيسيين    ،داخل الشركة

 والعمل وفًقا لها. 
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 االستثمار اتحوكمة في قرار الالبيئية واالجتماعية و املعايير دمج املتبع في نهج ال .5

النشطة واألبحاث األساسية. نحن نستخدم مزيًجا من    الشركةتعتمد عملية االستثمار في     املنهج   على اإلدارة 

بناًء    ات. يتم اختيار االستثمارات واتخاذ القرار االستثمارية  التصاعدية في بناء وإدارة املحفظة املنهج  التنازلي و 

ل في تحديد الفرص  معايير استثمار من سبعة عوام  ت الشركةبحثية متكاملة. لقد تبن بيئة  و   ةث مكثفابحأعلى  

ووزن لكل عامل للوصول إلى متوسط    درجةتعتمد هذه املعايير على  .  على متابعتها  الشركة  تعملالتي  االستثمارية  

أولويات   للعوامل  املخصصة  األوزان  تمثل  فرصة.  لكل  املرجح  اإلجمالي  استراتيجيته  للشركةالنقاط    ا ضمن 

 درجات. لل  نسبي   أعلى متوسط ذات  الفرص    بمتابعة    الشركةتقوم  ،  استثماريةكل فرصة  دراسة  االستثمارية. بعد  
 

مع العوامل االقتصادية واملالية، يسعى فريق االستثمار  حوكمة  الاملعايير البيئية واالجتماعية و من خالل دمج  

و إلى تحديد   البيئية واالجتماعية  األهميةحوكمة  الاملعايير  الناحية  ذات  إلى رؤية مستقلة  للوصول  املادية    من 

البيئية واالجتماعية    املعاييراستراتيجية االستثمار طويلة األجل، نعتبر تكامل  فيما يتعلق ب  وشاملة لالستثمار.  

ملفحوكمة  الو  لتحسين  االستثماراملخاطر    إدارة  أداة حاسمة  بدمج  وعائدات  نقوم  لذلك،  البيئية  .  املعايير 

 ي عملية البحث األساسية ملعظم استراتيجيات االستثمار وفئات األصول. فحوكمة الواالجتماعية و 

 التدقيق وبذل العناية الواجبة األولية 5-1

  االستثمارية  العناية الواجبة فهًما أولًيا لخلفية الشركة دراسة تشمل يجب أن   ،  طرح وتكوين األفكار  في مرحلة 

املعايير البيئية واالجتماعية  االستثمار. إن دمج  مقترحات  وأدائها التشغيلي واملالي ويتم دمج النقاط الرئيسية في  

املخاطر  حوكمة  الو  ذات  القطاعات  واستبعاد  الفحص  عملية  املقبولة  في  البيئية  باملعايير  املتعلقة  غير 

 بمرور الوقت. االستثمارية مرونة محفظتنا   من  يعزز حوكمة الو واالجتماعية 

 العناية الواجبة واالستثمار دراسة 5-2

قوم فريق االستثمار  مجلس اإلدارة. بعد ذلك، يعلى   األولي    التدقيق الفرص التي تجتاز مرحلة    عرض   يجب  

، والتي تتضمن فحًصا  حصرها في قائمة مختصرةاالستثمارية التي يتم  الفرص    جراء تقييم متعمق لكل منبإ

  
ً
أو خدمة  لشامال منتج  أو  السوق  بهذه  الى  فرصتتعلق  باإلضافة  العمل    ،  ومؤهالت   يةواالستراتيج   نموذج 

يتعامل    العناية الواجبة،  دراسةواألداء املالي والخطط املستقبلية. عند االنتهاء بنجاح من    واعتماد قريق العمل

 لصياغة االتفاقيات النهائية. الفرصة التي تم اختيارها فريق االستثمار مع 

 واملشاركة املتابعةعملية  5-3

كل    يتابع وأداء  تطورات  بانتظام  االستثمار  تقرير  ويفصح  ،  استثماريةمحفظة  فريق  في  املحرز  التقدم  عن 

دائم  االستثمار ربع السنوي الذي يتم مشاركته مع مجلس اإلدارة. يجب أن يكون فريق االستثمار على اتصال 
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الشركات املستثمر    في  املضافة  قيمة ال  بما يعزز مع الشركات املستثمر فيها ويدعمها على املستوى االستراتيجي  

 وسليمة وأخالقية.  حكيمةولضمان إدارتها بطريقة ها ب
 

الشرك واضحة    ةتحدد  االستثماريةتوقعات  أدوات    للشركات  وتوفر  واملسؤوليات  واألدوار  الحوكمة  بشأن 

مباشًرا   وتدريًبا  وواضحة  االستثماريةفعالة  و   للشركات  واالجتماعية  البيئية  املعايير  أداء  حوكمة  اللتعزيز 

 ونتائجها. 

 التخارجاستراتيجية  5-4

من االستثمار بسرعة، لذلك تهدف    استراتيجية الخروجحوكمة على  الآثار املعايير البيئية واالجتماعية و   تتضح 

مع   العمل  إلى  املفصل    الشركات االستثماريةالشركة  نهجهم  وإيصال  بلدمج وقياس  البيئية  املتعلق  املعايير 

 االستثمار. الخروج من حوكمة ، حيث يتم تقييم هذه الخصائص بشكل متزايد في الواالجتماعية و 
 

حوكمة  المنظور املعايير البيئية واالجتماعية و خالل  تهدف الشركة إلى ضمان جاهزية استراتيجية الخروج من  

على متطلبات    املستند  وتتبع  و   إدراجتقييم  واالجتماعية  البيئية  باملعايير  املتعلقة  وفي ل االبورصة  حوكمة 

)أو السندات أو التعليمات املالية األخرى(. عند الخروج،    الشركات االستثماريةاألسواق التي قد يتم فيها إدراج  

طويلة األجل. يتم تخطيط وتنفيذ عمليات الخروج باالتفاق مع إدارة    هادائًما إلى حماية مصالح  الشركة  تسعى

 . الشركات االستثمارية
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 املشاركة نهج .6

الشركة   أنشطة    ايماًنا قوًياتؤمن  األفكار من  إلى دمج  باستمرار  إيجابي. نسعى  املشاركة إلحداث تغيير  في قوة 

 طويلة األجل الستثماراتنا. املضافة  القيمة لتعزيز وذلك العكس ، باإلشراف لدينا في قرارات االستثمار، و 
 

إدارة   تعتبر املشاركة جزء ال يتجزأ من نهج االستثمار املستدام للشركة. يعقد فريق االستثمار اجتماعات مع 

أعمالها.    وإدارةكجزء منتظم من عملية البحث وفهم كيفية استخدام الشركات لرأس مالها    الشركة االستثمارية

في مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك مسائل    الشركة االستثمارية قد يتعامل فريق االستثمار مع إدارة  

التركيز على قضايا الحوكمة    حوكمة. يساعد ذلك املحللين ومديري املحافظ علىالاملعايير البيئية واالجتماعية و 

 األكثر جوهرية وذات الصلة بالنجاح املالي طويل األجل للشركة.  ةوالطبيعي  ة البشري  واملارد
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 إعداد التقارير .7

 أ فإنه من املهمحوكمة اللمعايير البيئية واالجتماعية و لوجود سياسة ل وباإلضافةتعتقد الشركة أنه 
ً
إعداد  يضا

عن األنشطة التي تغطيها تلك السياسة. نريد أن نكون شفافين مع أصحاب املصلحة املعنيين واملجتمع    التقارير 

 عندما يتعلق األمر بأنشطتنا االستثمارية املسؤولة من خالل تقاريرنا.
 

حوكمة لجميع  ال االستثمارية املتعلقة باملعايير البيئية واالجتماعية و أنشطتها  تلتزم الشركة باإلفصاح علًنا عن  

بشكل خاص  تركز    كما.  دوريأصحاب املصلحة من خالل موقع الشركة اإللكتروني والتقرير السنوي على أساس  

البيانات   لجودة  عالية  معايير  ضمان  بدافع  على  الطوعي   يستند املستمر.    التطويرواستخدامها  اإلفصاح  ن 

، بما في ذلك مبادئ االستثمار املسؤول  باستمرار     الرائدة  املراجع من املعايير الدوليةونهجنا في إعداد التفارير إلى  

(PRI  ومبادرة )  االفصاح( العامليةGRI  نهدف إلى تشجيع .)االفصاح  على  التابعة لشركتنا      الشركات االستثمارية

حوكمة ونسعى جاهدين لتوفير إرشادات أساسية إلعداد التقارير  ال عن معلومات املعايير البيئية واالجتماعية و 

 .إكراه قد يرافق ذلك وتقليل أي عملية إعداد التقارير ، لتبسيط  للشركات االستثمارية

 


