دليل اعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ESG

دليل اعداد تقارير
اإلستدامة ()ESG

نسخة ٨ ١.١ :نوفمرب ٢٠١٦

2

نسخة ٨ ١.١ :نوفمرب ٢٠١٦

دليل اعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ESG

املحتويات
3

						
حول هذه الوثيقة
				
						
التنمية املستدامة

3

			
مقدمة يف إعداد تقارير الحوكمة الثالثية

4

				
أهمية اصدار تقارير الحوكمة الثالثية

4

			
مقدمة يف إعداد تقارير الحوكمة الثالثية

5

						
استخدام الدليل

5

كيف يتم االبالغ عن معلومات الحوكمة البيئية
				
واالجتامعية وحوكمة الرشكات؟

5

					
كيف ميكننا املساعدة؟

6

						
امللحق األول

6

						
امللحق الثاين

7

3

دليل اعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ESG

حول هذه الوثيقة
يف السنوات األخرية ،أصبحت عوامل االستدامة تحظى بأهمية متزايدة وذلك من خالل البحث املتزايد من قبل
املستثمرين عن الرشكات القادرة عىل تشغيل وتطوير أعاملها بطريقة مستدامة .وتهدف بورصة قطر من وراء إصدار
هذا الدليل إىل مساعدة الرشكات املدرجة التي ترغب يف دمج تقارير الحوكمة الثالثية (الحوكمة البيئية واالجتامعية
وحوكمة الرشكات ( ESGيف تقاريرها الحالية.
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التنمية املستدامة
متر دولة قطر بتحوالت هائلة ترتافق مع زيادة يف اإلنفاق املتوقع عىل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية بقيمة
تصل إىل نحو  32.5مليار دوالر يف عام  2016وحده .ويف خضم هذه التغيريات ،تؤكد رؤية قطر الوطنية  2030عىل
أنه ينبغي القيام بهذا التحول بشكل مسؤول يحرتم البيئة واملجتمع.
ويف عام  ، 2016انضمت بورصة قطر إىل مبادرة األمم املتحدة للبورصات املستدامة ( ،)SSEIالتي تلزم البورصات
األعضاء بتعزيز املامرسات املستدامة يف أسواقها وذلك عىل اعتبار أن األعامل لن تكون ناجحة عىل املدى الطويل إال
إذا احرتمت الركائز الثالثة املتمثلة يف األرباح أوالً واملسؤولية تجاه الكوكب ثانياً واملسؤولية تجاه الناس ثالثاً.
ويالحظ أن املستثمرين يف جميع أنحاء العامل أصبحوا يدمجون عوامل االستدامة يف قراراتهم االستثامرية عىل نحو
متزايد .ونحن عىل ثقة بأن الرشكات التي تكون فاعلة يف توصيل ونرش اسرتاتيجيات االستدامة التي تتبناها ،ستكون
أكرث قدرة عىل جذب رؤوس املال ،وبالتايل فإن ذلك سيساهم يف تعزيز قدراتها التنافسية.
ونحن ندرك أنه ال يوجد أي عملية تحول ناجحة تحدث بني عشية وضحاها .وبالتايل يع ّد هذا الدليل الخطوة األوىل
فيام نأمل أن تكون بداية لعملية تحول يف بورصة قطر .وتشجع معايري الحوكمة الثالثية  ESGالرشكات عىل اإلفصاح
عن معلومات الحوكمة بشكل دوري ومتكرر ،كام تقرتح أيضا مقاييس ومعايري تسهل من عملية إعداد التقارير من
قبل هذه الرشكات.
ويعد دليل  ESGهذا مثرة للتعاون املشرتك بني جهات اإلصدار والجهات التنظيمية والخرباء والبورصة ،حيث يتمحور
الهدف العام يف تبني أفضل اسرتاتيجيات الحوكمة الثالثية  ESGتدريجياً وتحديثها بشكل مستمر.
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مقدمة يف إعداد تقارير الحوكمة الثالثية
تع ّرف عوامل الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات عىل أنها العوامل غري املالية التي تؤثر يف قدرة الرشكة
عىل خلق قيمة عىل املدى الطويل .وكثريا ما يستخدم مصطلح الحوكمة الثالثية “ ”ESGبالتبادل مع مصطلح
“االستدامة”.
ويف عام  ،2009أطلق األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون مبادرة البورصات املستدامة الستكشاف كيف ميكن
للبورصات أن تعزز االستثامرات املسؤولة والتنمية املستدامة وذلك بالتعاون مع واضعي السياسات املعنية والجهات
التنظيمية واملستثمرين والرشكات.
ويف عام  ،2014نرشت مبادرة البورصات املستدامة وثيقة تحت مسمى النموذج اإلرشادي والتي تهدف إىل مساعدة
البورصات عىل إصدار املبادئ التوجيهية لجهات اإلصدار فيام يتعلق بإعداد تقارير الحوكمة الثالثية .ESG
ويدعم االتحاد الدويل للبورصات ( WFEالتي يع ّد اكرب تجمع للبورصات يف العامل وبورصة قطر هي إحدى البورصات
األعضاء فيه) مبادرة البورصات املستدامة ،حيث مل يكتف االتحاد باملساهمة يف صياغة النموذج اإلرشادي ،بل قام
بوضع نقاط بيانات مهمة وأساسية حول إعداد التقارير.
يف عام  ،2016انضمت بورصة قطر  QSEإىل مبادرة األمم املتحدة للبورصات املستدامة وتعهدت بإصدار مبادئ
توجيهية إلصدار تقارير الحوكمة الثالثية  ESGمن قبل الرشكات املدرجة يف البورصة.
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أهمية اصدار تقارير الحوكمة الثالثية
حتى شهر أبريل من العام  ،2016زاد عدد املوقعني عىل مبادىء األمم املتحدة لالستثامر املسؤول ( )PRIعىل 1500
جهة موقعة ،متثل أكرث من  60تريليون دوالر أمرييك من األصول الخاضعة لإلدارة أو نصف األصول املؤسسية يف العامل.
وبالتايل أصبحت عوامل االستدامة بالنسبة لهؤالء ولعدد متزايد من املستثمرين اآلخرين ومديري األصول جزءا أساسيا
من مناذج صناعة القرارات االستثامرية ،كام أن الرشكات املصدرة التي تكون قادرة عىل إصدار تقارير توضح كيف أن
اسرتاتيجيات حوكمتها ( )ESGترتبط بشكل ايجايب مع أدائها املايل ستكون يف وضع أفضل لجذب رؤوس األموال.
وبرصف النظر عن التقرير نفسه والتفاعل مع املستثمرين والجهات املعنية األخرى ،فإن عملية تجميع وإعداد
التقارير غالبا ما تعترب مفيدة جدا ،حيث ميكنها أن تساعد الرشكات عىل تحديد املخاطر وتوفري التكاليف وإيجاد
فرص جديدة لتوليد الدخل والحصول عىل منظور جديد حول االسرتاتيجيات طويلة املدى.
وباإلضافة إىل ذلك ،ستؤدي االستجابة ملتطلبات الشفافية إىل جعل جهات اإلصدار تحتل مكانة متقدمة وتعزز قدرتها
عىل التكيف مع التطورات التنظيمية .وقد طبقت حوايل  30من أصل  50من أكرب االقتصاديات يف العامل قانوناً اجبارياً
واحدا ً عىل األقل فيام يتعلق بإعداد التقارير حول عوامل الحوكمة الثالثية  ،ESGومن املتوقع أن يستمر هذا العدد
باالرتفاع عىل نطاق واسع مع منو التوجه نحو تبني عوامل االستدامة عىل كافة املستويات.
وباختصار ،سوف يكون لعوامل الحوكمة الثالثية  ESGتأثري عىل املجاالت التالية ولكن بدرجات متفاوتة حسب
طبيعة العمل:
مدخل للوصول إىل رأس املال
ً
• ايجاد
• إمكانية منو اإليرادات والوصول إىل األسواق
• املخاطر والتكاليف واإلنتاجية
• قيمة العالمة التجارية والسمعة
• رأس املال البرشي وتعيني املوظفني واالحتفاظ بهم
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مؤرشات األداء الرئيسة للحوكمة الثالثية
عىل مدى السنوات العرشين املاضية ،قامت العديد من املنظامت غري الربحية من جميع أرجاء العامل بوضع معايري
خاصة إلعداد تقارير االستدامة .ويحتوي امللحق األول عىل قامئة بهذه املنظامت واألطر الخاصة بها للرجوع إليها من
قبل جهات اإلصدار التي قد تستخدم بعض عنارص هذه املعايري ألغراض إعداد تقارير االستدامة الخاصة بها .وقد يجد
البعض اآلخر من جهات اإلصدار هذه القامئة مفيدة كنقطة انطالق إلجراء بحوث إضافية حول هذا املوضوع.
ومن املعايري املدرجة يف امللحق األول ،تع ّد معايري مبادرة اإلبالغ العاملية ( )GRIمن بني أكرث املعايري استخداما عىل
نطاق واسع ،حيث قد تم تسجيل أكرث من  24,000تقري ًر يف قاعدة بيانات إفصاحات االستدامة التابعة لهذه املبادرة
يف أكرث من  90بلدا حتى اآلن.
وعىل الرغم من أن بورصة قطر تشجع الرشكات املدرجة عىل تبني معايري مبادرة اإلبالغ العاملية أو غريها من املعايري
إلعداد التقارير الخاصة بها ،إال أن البورصة تدرك أنه قد ال يكون مجدياً أو عملياً بالنسبة لبعض الرشكات أن تتبنى
هذه املعايري يف الوقت الحارض .ولهذا السبب ومتشيا مع مبادرة األمم املتحدة للبورصات املستدامة وتوصيات االتحاد
الدويل للبورصات ،قامت البورصة بوضع مجموعة من مؤرشات األداء الرئيسة للحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة
الرشكات ( )ESGالتي نعتقد أنه ينبغي أن تكون نقاطاً محورية يف إعداد تقارير الحوكمة الثالثية  ESGالخاصة
بالرشكات املدرجة.
مؤرشات الحاكمية يف الرشكات
مجلس اإلدارة – التنوع
مجلس اإلدارة – االستقاللية
مجلس اإلدارة – الفصل بني الصالحيات
نتائج التصويت
نسبة الرواتب حسب الجنس
نسبة الرواتب املمنوحة للرئيس التنفيذي
الحوافز
مدونة قواعد السلوك االخالقية
مدونة قواعد السلوك للجهات املوردة
قوانني مكافحة الفساد والرشوة

مؤرشات الحوكمة االجتامعية
املوظفني بدوام كامل
املزايا الوظيفية
معدل دوران املوظفني
ساعات تدريب املوظفني
الصحة
معدل اإلصابات
سياسات حقوق اإلنسان
انتهاكات حقوق اإلنسان
عمل األطفال والعمل القرسي
املرأة يف القوى العاملة
التقطري
العمل املجتمعي
املشرتيات املحلية

مؤرشات الحوكمة البيئية
السياسة البيئية
التأثريات البيئية
استهالك الطاقة
كثافة الطاقة
انبعاثات الكربون  /غازات الدفيئة
مصادر الطاقة األولية
كثافة الطاقة املتجددة
إدارة املياه
إدارة النفايات

ولكل مؤرش من املؤرشات أعاله ،قمنا بتقديم مقاييس مقرتحة عىل النحو املبني يف امللحق الثاين.
وتجدر اإلشارة إىل أن بعض مؤرشات األداء الرئيسية أعاله هي أكرث أهمية من غريها وذلك بحسب طبيعة أعامل كل
رشكة مدرجة وجهة االصدار .فعىل سبيل املثال ،تع ّد التأثريات البيئية واالنبعاثات الكربونية مؤرشات مهمة لقطاعات
مثل النفط والغاز وقطاع الصناعة وقطاع املرافق ،يف حني أنها قد تكون أقل أهمية بالنسبة للقطاع املايل .ولذلك
ينبغي عىل جهات اإلصدار والرشكات املدرجة التوسع يف اإلفصاح عن املؤرشات التي تعترب مهمة بالنسبة إىل أعاملها،
ومبا يتجاوز الحدود املقرتحة يف امللحق الثاين.
وتحتوي اإلفصاحات الواردة يف امللحق الثاين عىل املعلومات األساسية واألولية التي نقرتح عىل جميع الجهات املصدرة
أن تدرجها يف تقاريرها ،بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه.

استخدام الدليل
الغرض من هذا الدليل هو مساعدة وتشجيع الرشكات املدرجة يف جعل املعلومات البيئية واالجتامعية ذات الصلة
متاحة للمستثمرين والجمهور بصفة عامة.
وتجدر اإلشارة إىل أن املبادىء التي ينص عليها هذا الدليل هي مبادئ توجيهية وال تنحي أو تستبدل أو تحل محل
أي من األحكام التنظيمية فيام يتعلق بااللتزامات الدورية لالفصاح ،وخاص ًة االفصاحات املقرتحة فيام يتعلق مبسائل
الحوكمة التي يتعني عىل الجهات املصدرة االفصاح عنها إىل جانب املعلومات الواجب االفصاح عنها مبوجب نظام
حوكمة الرشكات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية .واتساقاً مع ذلك  ،تحث البورصة الرشكات املدرجة عىل أن
تقوم بتضمني تقرير الحوكمة املنصوص عليه يف املادة رقم ( )4من نظام حوكمة الرشكات الصادر عن الهيئة  ،أية
معلومات يتم اإلفصاح عنها عىل أساس هذا الدليل وخاصة فيام يتعلق مبعايري حوكمة الرشكات.
كيف يتم االبالغ عن معلومات الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات؟
هناك طرق مختلفة لنرش معلومات الحوكمة الثالثية للمستثمرين ،حيث قد ترغب جهات اإلصدار يف دمج معلومات
الحوكمة الثالثية والبيانات املالية وتقرير حوكمة الرشكات املعد وفقاً لنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة يف تقرير
سنوي واحد ،أو قد تقرر نرشها بشكل منفصل ومنفرد .وعاد ًة ما يفضل املستثمرون أن تقوم الرشكة بنرش مثل هذه
املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين  ،ولذلك تحث البورصة الرشكات املدرجة عىل اإلفصاح عن معايري الحوكمة الثالثية
الواردة يف هذا الدليل عىل منصة االستدامة املتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين للبورصة .ولكن مهام اختلفت الوسيلة  ،من
املهم التأكد من أن املعلومات قابلة للمقارنة وميكن الوصول إليها بسهولة ومنشورة يف الوقت املناسب.
وهناك عدد من األشياء التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار ،بغض النظر عن وسائل النرش:
أوال ،إذا تم فصل إفصاحات االستدامة عن التقرير السنوي ،من املستحسن أن يكون كال االفصاحني املنشورين يغطيان
نفس الفرتة .وهذا سوف يسمح للمستثمرين النظر يف املعلومات املالية يف سياق اسرتاتيجية االستدامة التي تنتهجها
الرشكة.
ثانيا ،ومن أجل ضامن فعالية التوصيل واالتصال ،يجب أن يكون من السهل الوصول إىل معلومات الحوكمة الثالثية،
ويفضل أن تكون منشورةعىل اإلنرتنت ،باستخدام االرتباطات التشعبية ( )hyperlinksالتي تربط كل جزء من
املعلومات املتوفرة.
وعىل الرغم من أن نرش تقارير الحوكمة الثالثية بشكل سنوي يعترب عموماً كافياً ،من املستحسن تحديث املعلومات
التي تتغري يف هذه األثناء ،ال سيام عند اعتبار مثل هذه املعلومات مهمة لألعامل التجارية .وستكون هناك حاجة
إىل االفصاح الفوري إذا كانت املعلومات ميكن أن يكون لها تأثري عىل أسعار األوراق املالية لجهة اإلصدار املدرجة يف
البورصة).
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كيف ميكننا املساعدة؟
تشجع بورصة قطر الرشكات املدرجة عىل االلتزام بقواعد وارشادات إعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتامعية
وحوكمة الرشكات يف السوق القطري .وترحب البورصة بأي مالحظات أو اقرتاحات تتعلق بهذا الدليل.
وملزيد من املعلومات يرجى االتصال بفريق إدارة اإلدراج يف بورصة قطر عىل الربيد اإللكرتوين listing@qe.qa
أوهاتف رقم . 44333701/2/7

امللحق األول
أطر إعداد تقارير االستدامة
مبادرة اإلبالغ العاملية ( )GRIهي منظمة دولية غري هادفة للربح تهدف إىل تحقيق اقتصاد عاملي
مستدام تقوم فيه الرشكات واملؤسسات بإدارة أنشطتها البيئية والحوكمية وآثار هذه األنشطة بشكل
مسؤول .ويستخدم معدي التقارير يف الرشكات والقطاع العام يف أكرث من  90بلدا املبادئ التوجيهية
الصادرة عن هذه املبادرة .وقد تم تسجيل أكرث من  24,000تقريرا ً يف قاعدة بيانات افصاحات االستدامة
التابعة لهذه املبادرة.
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

املجلس الدويل إلعداد التقارير املتكاملة ( )IIRCهو مجموعة من القادة الدوليني الذين يعملون
لتحقيق هدف إصدار “إطار إعداد التقارير املتكاملة” .وينص اإلطار عىل معلومات جوهرية حول
اسرتاتيجية املؤسسات وحوكمتها وأدائها وآفاقها املستقبلية يف صيغة موجزة وقابلة للمقارنة تشكل تحوال
جوهريا يف تقارير الرشكات.
/http://integratedreporting.org

مجلس معايري محاسبية االستدامة  SASBهي منظمة غري ربحية تابعة لألمم املتحدة ومقرها يف الواليات
املتحدة ،وتتمحور مهمتها يف إصدار ونرش املعايري املحاسبية التي ميكن لجهات اإلصدار استخدامها للكشف
عن عوامل االستدامة الرئيسية يف عالقتها مع هيئة االوراق املالية والبورصات.

/http://www.sasb.org

( CDPسابقا مرشوع الكشف عن انبعاثات الكربون) هي منظمة عاملية غري هادفة للربح تأسست يف
عام  2000ومقرها يف لندن .وتطلب هذه املنظمة من بعض أكرب الرشكات املدرجة يف العامل اصدار تقارير
مبعايري موحدة تحتوي عىل معلومات عن التغري املناخي واملاء والغابات وذلك من خالل استبيانات سنوية
ترسل نيابة عن املستثمرين املؤسسات املوقعني عىل هذه املبادرة.
https://www.cdp.net/en

إخالء املسؤولية
يهدف هذا الدليل املتعلق بإعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات إىل تقديم معلومات عامة وإرشادية والتي من املمكن أن
ال تكون شاملة يف نطاقها أو مدى تغطيتها .ويتحمل مستخدم هذه الوثيقة املخاطر والتبعات الناجمة عن استخدامه لها .وال تقدم بورصة قطر ال
أي تعهدات أو ضامنات رصيحة أو ضمنية ،وال تتحمل أي مسؤولية عىل اإلطالق فيام يتعلق باستخدام هذه املبادئ التوجيهية أو تجاه أية أخطاء
يف هذه الوثيقة.

االتفاق العاملي لألمم املتحدة ( )UNGCهو مبادرة سياسات اسرتاتيجية ملؤسسات األعامل التجارية
امللتزمة مبواءمة أعاملها وخططها الشاملة مع املبادئ العاملية العرشة املتفق عليها يف مجاالت حقوق
اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد .وبذلك تساعد املؤسسات التجارية — بوصفها دافع رئيس
يف العوملة — يف ضامن تطور األسواق والتجارة والتكنولوجيا والتمويل املايل تطورا يعود بالنفع عىل
االقتصادات واملجتمعات .وتتألف هذه املبادرة من أكرث من  13,000منظمة يف  80الشبكات املحلية يف
جميع أنحاء العامل .ويتوقع من املشاركني يف األعامل اصدار تقارير علنية سنوية عن مدى التقدم الذي
أحرزوه يف مجال مواءمة أعاملهم مع املبادىء العاملية العرشة.

/https://www.unglobalcompact.org
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دليل اعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ESG

امللحق الثاني
مؤرشات األداء الرئيسية للحوكمة الثالثية
• السياسة البيئية
• التأثريات البيئية
• استهالك الطاقة
• كثافة الطاقة
• انبعاثات الكربون  /غازات الدفيئة
• مصادر الطاقة األولية
• كثافة الطاقة املتجددة
• إدارة املياه
• إدارة النفايات
• املوظفني بدوام كامل
• املزايا الوظيفية
• معدل دوران املوظفني
• ساعات التدريب
• الصحة
• معدل اإلصابات
• سياسات حقوق اإلنسان
• انتهاكات حقوق اإلنسان
• عمل األطفال والعمل القرسي
• املرأة يف القوى العاملة
• التقطري
• العمل املجتمعي
• املشرتيات املحلية
• متوع مجلس اإلدارة
• استقاللية مجلس اإلدارة
• الفصل بني الصالحيات يف مجلس اإلدارة
• نتائج التصويت
• نسبة الرواتب املمنوحة للرئيس التنفيذي
• نسبة الرواتب حسب الجنس
• الحوافز
• مدونة قواعد السلوك االخالقية
• مدونة قواعد السلوك للجهات املوردة
• قوانني مكافحة الفساد والرشوة
• أطر إعداد التقارير املستدامة
• الضامن الخارجي

املقاييس املقرتحة
• هل تنرش الرشكة وتتبع سياسة بيئية؟ نعم /ال
• هل هناك أي مسؤولية قانونية أو تنظيمية للتأثريات البيئية؟ نعم  /ال (ارشح إذا كانت اإلجابة بنعم)
• الكمية اإلجاملية من استهالك الطاقة بامليجاوات /ساعة أو بـ غيغا جول
• كمية الطاقة املستخدمة لكل مرت مكعب من املساحة ومن قبل كل موظف
• الكمية اإلجاملية لالنبعاثات الكربونية وغازات الدفيئة بالطن املرتي
• تحديد املصدر الرئييس للطاقة املستخدمة من قبل الرشكة
• تحديد نسبة الطاقة املستخدمة املولّدة من مصادر الطاقة املتجددة
• الكمية اإلجاملية الستهالك املياه وتفاصيل تدويرها (إن وجد) باالمتار املكعبة
• الكمية اإلجاملية من املخلفات املنتجة املعاد تدويرها ،وتحدد حسب النوع والوزن
• عدد املوظفني بدوام كامل
• املبلغ اإلجاميل للرواتب ومزايا املوظفني
• نسبة دوران املوظفني
• مجموع عدد ساعات التدريب للموظفني مقسوما عىل عدد العاملني
• هل تنرش الرشكة وتتبع قواعد خاصة بالصحة املهنية والصحة العا ّمة؟ نعم /ال
• العدد اإلجاميل لإلصابات والحوادث املميتة النسبية لعدد املوظفون بدوام كامل
• اإلفصاح وااللتزام بسياسة حقوق اإلنسان
• عدد الشكاوى حول قضايا حقوق اإلنسان التي قدمت وتم التعامل معها وتم حلها
• هل تحظر الرشكة استخدام عمل األطفال أو العمل القرسي يف جميع أنحاء سلسلة التوريد؟ نعم /ال
• نسبة النساء يف القوى العاملة
• نسبة القطريني يف قوة العمل
• النسبة املئوية ملجموع املشرتيات من املوردين املحليني
• نسبة مقاعد مجلس اإلدارة التي تحتلها النساء
• نسبة مقاعد مجلس اإلدارة التي يحتلها األعضاء املستقلون
• تحديد ما إذا كان يسمح للرئيس التنفيذي الجلوس يف مجلس اإلدارة أو القيام بدور رئيس املجلس أو ترؤس اللجان املنبثقة عنه.
• االفصاح عن نتائج التصويت يف أحدث اجتامع الجمعية العامة العادية
• نسبة راتب الرئيس التنفيذي ومكافأته مقابل متوسط رواتب ومكافآت املوظفني بدوام كامل
• نسبة متوسط رواتب املوظفني الذكور إىل متوسط رواتب املوظفات اإلناث
• تحديد الروابط بني مكافآت املوظفني التنفيذيني وأهداف األداء
• هل تنرش الرشكة وتتبع مدونة سلوك أخالقية؟ نعم  /ال
• هل تنرش الرشكة وتتبع قواعد سلوك خاصة باملوردين؟ نعم /ال
• هل تنرش الرشكة وتتبع قانونا ملكافحة الفساد والرشوة؟ نعم /ال
• هل تقوم الرشكة بنرش تقارير  GRIأو  CDPأو  SASBأو  IIRCأو تقرير UNGV؟ تعم /ال
• هل يتم تأكيد افصاحات الرشكة عن تقارير  ESGمن قبل طرف ثالث مستقل؟ تعم /ال

