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 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شركات  10مجموعة صافوال ضمن أفضل تصنيف 

   (ESG Index)  للشفافية( ومعهد حوكمة اإلقليمي S&P)   زستاندرد آند بور مؤشرحسب 

تم تصنيف مجموعة صافوال )شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية( ضمن  م:2017ديسمبر  ،جدة

لتطبيقها وتوافقها مع معايير  الشفافية في مجال شركات على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا  10أفضل 

معهد  و S&P داو جونز وفقاً للدراسة التي قام بها مؤشر ستاندارد آند بورز والبيئي  االجتماعي والعملالحوكمة 

ً مستقالً لالدراسة  وتُعَدُ هذه)المتخصص في مجال الحوكمة(،  بدبي" اإلقليمي"حوكمة   ركةالشمدى التزام تقييما

 البورصاتاألسواق المالية و في مدرجة شركة 150 أكبر، حيث تم تقييم لحوكمة والعمل االجتماعي والبيئيابمعايير 

اإلمارات  ،السعودية العربية المملكة(عدد من األسواق من بينها  وذلك فيفي تداوالتها  التي تتميز بالسيولة العالية

  .)وتونس وعمان والمغرب ،ولبنان ،واألردن ،ومصر ،البحرين ،والكويت، العربية المتحدة

 وتنفيذ ئيوالبيلحوكمة والعمل االجتماعي ا تسعى دوماً لتقديم تقارير التي الشركات يحدد المؤشر أن بالذكر الجدير

قييم تمثلت منهجية الدراسة في ت. أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في هذه المجاالت فيواضحة سياسات وتبني 

متضمنة ممارسات ومعايير الحوكمة والعمل اإلجتماعي والبيئي  معيار قياسي 200 الشركات بناًء على ما يقارب

(ESG) شركة مدرجة حسب مؤشر  50مع أفضل ، حيث تتم مقارنة مدى التزام الشركة بهذه المعايير مقارنة

(S&Pاألمريكي ) ، كة وموقع الشريعتمد التقييم على المعلومات المنشورة للجمهور في التقارير السنوية  كما

 .التي توفرها األسواق المالية واإلعالنات االستدامةاإللكتروني وتقارير 

 يةوإيمانهم بأهم إدارتها، وإدارتها  التنفيذية مجلس لجهود نتيجة اإلنجاز هذايشار إلى أن مجموعة صافوال حققت و 

 الرائدة اتممارسال صافوال تتبنى حيث ،واإلفصاحات في التقارير المالية وغير المالية واالستدامة الشركات حوكمة

معايير الحوكمة البريطانية و ،( لإلفصاح والشفافية110)بورز اند ستاندرد معايير مثل ةطويل مدة منذ في اإلفصاح

(UK Combined CG Code( ومعايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للحوكمة )OECD)، المبادرةو 

 بعد عاما والشفافية اإلفصاح آليات باإلضافية إلى سعيها المستمر في تطوير وتعزيز( GRI) التقارير إلعداد العالمية

 .عام

يأخذون في االعتبار مؤشرات  الذين واإلقليميين الدوليين المستثمرين قبل من المؤشر هذا استخدام ويمكنهذا 

 .رؤوس األموال جذبية ولاالستثماركمؤشر محفز للدخول في الفرص  لحوكمة والعمل االجتماعي والبيئيا

 المالي دبي مركزب 2017 ديسمبر منتصف في عقد الذي منتدىال خاللالتقييم  هذانتائج  عن اإلعالن تم يذكر أنه قد 

 الكامل: لتقريرا رابط يلي وفيما. المتحدة العربية اإلمارات ،دبي- العالمي

https://www.hawkamah.org/files/shares/Hawkamah_Report_EM.pdf 

https://www.hawkamah.org/files/shares/Hawkamah_Report_EM.pdf

