
مبادرة مستثمرين بالرشاكة مع

واالتفاق العاملي لألمم املتحدة (UNEP) مبادرة التمويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة

 تعمل مبادئ االستثامر املسؤول مع الشبكة الدولية لألطراف املوقعة الخاصة بها عىل وضع املبادئ الستة الخاصة“

 باالستثامر املسؤول قيد التنفيذ. وتتمثل أهداف هذه املبادئ يف العمل عىل استيعاب ما يتضمنه االستثامر من مشكالت

 بيئية واجتامعية، ومشكالت متعلقة بالحوكمة، باإلضافة إىل دعم األطراف املوقعة يف الجهود الرامية إىل دمج هذه

”.املشكالت يف قرارات متعلقة باالستثامر وامللكية

مبادئ االستثمار المسؤول

مبادئ االستثامر املسؤول
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املتحدة لألمم  العام  األمني  من  رسالة 

 تعد االستدامة مطلبًا ملًحا عىل مستوى العامل. وبالتايل يأيت هذا األمر عىل رأس أولويايت

 كأمني عام، وترى منظمة األمم املتحدة أن املستثمرين رشكاء أساسيون يف إنجاز هذا

.املطلب

 ومل يتم حتى وقت قريب تحقيق الفهم الجيد ملا تتضمنه االستدامة من مشكالت بالنسبة

 للمستثمرين ولألسواق املالية بصورة جيدة، مع تجاهل هذه املشكالت بشكل كبري. وبالتايل

 التي تدعمها األمم املتحدة يف تصحيح هذه (PRI) ساعدت مبادئ االستثامر املسؤول

 األخطاء من خالل توضيح التأثريات املالية للمشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت

 وتقديم إطار عمل ملجتمع االستثامر العاملي للمساهمة يف ،(ESG) املتعلقة بالحوكمة

.تطوير نظام مايل أكرث استقراًرا واستدامة

 ويعمل العدد املتزايد من املستثمرين املؤسساتيني – من جميع أنحاء العامل – عىل دمج

 يف مامرسات (ESG) عوامل املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة

 اتخاذ القرار املتعلقة باالستثامر وامللكية، وذلك لتقليل املخاطر وتحسني العائدات املالية

 والوفاء بتوقعات املستفيدين والعمالء. ويؤثر هؤالء املستثمرون أيًضا تأثرياً مبارِشاً عىل

 الرشكات وصانعي السياسات واملشاركني اآلخرين يف األسواق من أجل تحسني أدائهم يف

.هذه املجاالت، ومن ثم يؤدي ذلك إىل تقديم فوائد ملموسة للبيئة وللمجتمع ككل

 وتشكل املبادئ املشار إليها تتمة لالتفاق العاملي لألمم املتحدة، الذي يدعو الرشكات

 إىل أن تدمج يف االسرتاتيجيات والعمليات الخاصة بها مجموعة مبادئ شاملة يف مجاالت

 حقوق اإلنسان، ومعايري العمل والبيئة ومكافحة الفساد. عالوة عىل ذلك، تعد هذه املبادئ

 امتداًدا طبيعيًا لعمل مبادرة التمويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة، والتي ساعدت يف جعل

 أسواق رؤوس األموال مدركة بشكل كبري ألهمية املشكالت البيئية واالجتامعية. وبالتايل

.تعمل هذه املبادرات مًعا عىل مساعدتنا يف تحقيق املستقبل الذي نريده

 إنني أثني عىل قيادة املؤسسات التي أخذت عهًدا عىل نفسها بأن توقّع عىل املبادئ.

 واآلن يجب عىل هذه املؤسسات أن تطبّق هذه املبادئ. فعىل الرغم من كون ذلك مسؤولية

 ملقاة عىل عاتقها، إال أنه ميثل أيًضا فرصة بالنسبة إليها. كام أحث

بان يك مون

األمني العام لألمم املتحدة
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املسؤول االستثامر  مبادئ  تقديم 

واملبادئ الستة (PRI) أمور متعلقة مببادئ االستثامر املسؤول

 تعمل مبادئ االستثامر املسؤول مع الشبكة الدولية لألطراف املوقعة الخاصة بها لوضع

 مبادئ االستثامر املسؤول الستة قيد التنفيذ. وتتمثل أهداف هذه املبادئ يف العمل عىل

 استيعاب ما يتضمنه االستثامر من مشكالت بيئية واجتامعية ومشكالت متعلقة بالحوكمة،

 باإلضافة إىل دعم األطراف املوقعة يف الجهود الرامية إىل دمج هذه املشكالت يف

.القرارات املتعلقة باالستثامر وامللكية

 وقد وضعت هذه املبادئ الستة من قبل املستثمرين، ودعمتهم يف ذلك األمم املتحدة.

 وبالتايل زاد عدد األطراف املوقعة عليها عن 1400 موقًّعا من أكرث من 50 بلًدا ميثلون

.أصوالً مالية قدرها 59 تريليون دوالر أمرييك

(PRI) مهمة مبادئ االستثامر املسؤول

عقيدتنا وطموحنا

 إننا نؤمن بأن وجود نظام مايل عاملي مستدام وكفء من الناحية االقتصادية ميثل رضورة

 لوضع قيم طويلة األجل. وسينتج عن مثل هذا النظام استثامر مسؤول وطويل األجل،

.وسيفيد البيئة واملجتمع ككل

 عىل إنجاز هذا النظام املايل العاملي املستدام (PRI) ستعمل مبادئ االستثامر املسؤول

 من خالل تشجيع تبني املبادئ والتعاون من أجل تطبيقها؛ عرب تعزيز الحوكمة الجيدة،

 والنزاهة واملساءلة؛ وعن طريق لفت االنتباه إىل العقبات التي تحول دون إقامة نظام مايل

.مستدام، وهي العقبات التي تكمن يف املامرسات والهياكل واللوائح الخاصة باألسواق

ةتسلا ئدابملا

ةعِّقوملا فارطألا مازتلا

 بصفتنا مستثمرين مؤسساتيني، تقع عىل عاتقنا مهمة العمل لتحقيق أفضل الفوائد عىل

 املدى الطويل للمستفيدين املتعاملني معنا. ويف هذا الدور االئتامين، نؤمن بأن املشكالت

 ميكنها أن تؤثر عىل (ESG) البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بحوكمة الرشكات

 أداء محافظ سندات االستثامر (بدرجات متفاوتة عرب فئات الرشكات والقطاعات واملناطق

 واألصول وكذلك مع مرور الوقت). كام أننا ندرك أن تطبيق هذه املبادئ رمبا يؤدي إىل

.اصطفاف املستثمرين بشكل أفضل من أجل تحقيق أهداف عىل نطاق أوسع للمجتمع

:ولذلك، وطاملا كان األمر متسًقا مع املسؤوليات االئتامنية الخاصة بنا، فإننا نلتزم مبا ييل

 تم تطوير مبادئ االستثامر املسؤول عن طريق مجموعة دولية من املستثمرين

 املؤسساتيني تعكس الصلة املتزايدة بني املشكالت البيئية واالجتامعية ومشكالت الحوكمة

 الخاصة بالرشكات وبني مامرسات االستثامر. وكان األمني العام لألمم املتحدة هو من

.دعا إىل هذه العملية

 خالل التوقيع عىل املبادئ، نلتزم عالنية بصفتنا مستثمرين بتبني هذه املبادئ وتنفيذها،

 طاملا كان األمر متسًقا مع املسؤوليات االئتامنية الخاصة بنا. عالوة عىل ذلك، نلتزم

 أيًضا بتقييم الفعالية وتحسني محتوى املبادئ مع مرور الوقت. إننا نؤمن بأن هذا اإلجراء

 سيؤدي إىل تحسني قدرتنا عىل الوفاء بالتعهدات تجاه املستفيدين، باإلضافة إىل تنظيم

.أنشطة االستثامر الخاصة بنا بشكل أفضل يتوافق مع مصالح املجتمع العريض

 سوف ندمج املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة

(ESG) 1 يف العمليات الخاصة بتحليل االستثامر
 سوف نضطلع مبسؤولياتنا بفعالية، مع دمج املشكالت البيئية واالجتامعية

.واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف سياسات ومامرسات امللكية الخاصة بنا 2
 سوف نسعى للكشف بصورة مناسبة عن املشكالت البيئية واالجتامعية

.واملشكالت املتعلقة بالحوكمة من خالل الكيانات التي نستثمر فيها 3
.سوف نحث عىل قبول املبادئ وتطبيقها داخل صناعة االستثامر 4

.سوف نعمل مًعا عىل تحسني فاعليتنا يف تنفيذ املبادئ 5
 سوف نعمل عىل أن يصدر كل منا التقارير املتعلقة باألنشطة ومدى التقدم

.نحو تنفيذ املبادئ 6

.نشجع املستثمرين اآلخرين عىل تبّني املبادئ
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منت مبادئ االستثامر املسؤول بشكل متسق منذ بدايتها يف سنة 2006:

املسؤول: االستثامر 

الزخم تحقيق  إىل  يهدف  أعامل  جدول 
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تتم إدارة الفائدة املتزايدة يف االستثامر املسؤول من خالل:

 إدراك أن املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة أمور لها بعد

 .مايل

 استيعاب أن دمج هذه املشكالت يشّكل جزًءا من املهمة االئتامنية الخاصة

 .باملستثمرين تجاه العمالء واملستفيدين املتعاملني معهم

 مراعاة تأثري تحري النتائج القصرية األجل عىل أداء الرشكة وعائدات االستثامر

 .وسلوكيات السوق

 ما تتطلبه السياسة العامة من املستثمرين من مامرسة حقوقهم وتحمل مسؤولياتهم

 .كاملكني

 .الضغط من منافسني ساعني إىل متييز أنفسهم من خالل استثامر مسؤول

 .وسائل التحفيز األخالقية للمستثمرين، وللعمالء، وللمستفيدين

 أحد املستثمرين العامليني طوييل (AXA) تعد رشكة أكسا

 األجل الذين تقع عىل عاتقهم مهمة العمل لتحقيق أفضل

 الفوائد للمساهمني املتعاملني معهم، مام يعني استيعاب

 املخاطر وإدراك الفرص املتعلقة باملشكالت البيئية

 واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف محافظ

 السندات الخاصة بنا. إننا نؤمن بأن هذه العوامل لديها

 إمكانية التأثري عىل محافظ سندات االستثامر مع مرور

 الوقت، وهو ما يؤثر عىل املخاطر والعائدات. لكن ال

 ميكن الحصول عىل تغيري هادف إال من خالل إجراء

 جامعي. لذا، نفتخر بالتوقيع عىل مبادئ االستثامر

.املسؤول التي تدعمها األمم املتحدة

 

هرني دي كاسرتي

املدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة

رشكة أكسا

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■
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الستة املبادئ  تنفيذ 

 تعد املبادئ طوعية وطموحة: وتوضح هذه املبادئ قامئة باإلجراءات املمكنة لدمج املشكالت البيئية واالجتامعية

واملشكالت املتعلقة بالحوكمة:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

اإلجراءات املمكنة:

اإلجراءات املمكنة:

اإلجراءات املمكنة:

 سوف ندمج املشكالت البيئية واالجتامعية

 واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف العمليات

.الخاصة بتحليل االستثامر واتخاذ القرارات

 سوف نضطلع مبسؤولياتنا بفعالية،

 مع دمج املشكالت البيئية واالجتامعية

 واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف سياسات

.ومامرسات امللكية الخاصة بنا

 سوف نسعى للكشف بصورة مناسبة عن

 املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

.بالحوكمة من خالل الكيانات التي نستثمر فيها
1    2    3    

 لفت االنتباه إىل املشكالت البيئية واالجتامعية

 واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف بيانات سياسات

 .االستثامر

 دعم تطوير األدوات ووسائل القياس والتحليالت

 املتعلقة باملشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت

.املتعلقة بالحوكمة

 تقييم قدرات مديري االستثامر الداخيل عىل دمج

 املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

.بالحوكمة

 تقييم قدرات مديري االستثامر الخارجي عىل دمج

 املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

.بالحوكمة

 دعوة موفري خدمات االستثامر (مثل املحللني

 املاليني واملستشارين والسامرسة واملؤسسات البحثية

 ورشكات التصنيف) إىل دمج عوامل املشكالت

 البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف

.إجراءات البحث والتحليل

 تشجيع الدراسات األكادميية واألبحاث األخرى املتعلقة

.بهذا املوضوع

 دعم التدريب عىل مواجهة املشكالت البيئية

 واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة املقدم إىل

.املحرتفني يف مجال االستثامر

 تطوير سياسة ملكية نشطة متسقة مع املبادئ

 .والكشف عنها

 مامرسة حقوق التصويت أو مراقبة االمتثال لسياسة

.(التصويت (إذا كانت من مصدر خارجي

 تنمية القدرة عىل االرتباط (إما بشكل مبارش أو من

.(خالل االستعانة مبصادر خارجية

 

 املشاركة يف تطوير منظومة عامة للسياسات

 واللوائح واملقاييس (مثل تعزيز حقوق املساهمني

.(وحاميتها

 االحتفاظ بقرارات املساهمني املتسقة مع اعتبارات

 خاصة مبشكالت بيئية واجتامعية ومشكالت متعلقة

.بالحوكمة طويلة األجل

 التعاون مع الرشكات يف التعامل مع مشكالت بيئية

.واجتامعية ومشكالت متعلقة بالحوكمة

.املشاركة يف مبادرات ارتباط تعاونية

 دعوة مديري االستثامر إىل البدء يف عملية االرتباط

 املتعلقة باملشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت

.املتعلقة بالحوكمة واإلبالغ عنها

 املطالبة بإعداد تقارير خاضعة ملقاييس حول

 املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

 بالحوكمة (باستخدام أدوات مثل املبادرة العاملية

 .(لتقارير األداء

 املطالبة بدمج املشكالت البيئية واالجتامعية

 واملشكالت املتعلقة بالحوكمة ضمن التقارير املالية

.السنوية

 طلب معلومات من رشكات متعلقة بتبني/االلتزام

 بـقواعد أو مقاييس أو مدونات قواعد السلوك أو

 املبادرات الدولية املناسبة (مثل االتفاق العاملي

.(لألمم املتحدة

 دعم مبادرات املساهمني والحلول التي تعزز

 من الكشف عن املشكالت البيئية واالجتامعية

.واملشكالت املتعلقة بالحوكمة
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الستة املبادئ  تنفيذ 

 تعد املبادئ طوعية وطموحة: وتوضح هذه املبادئ قامئة باإلجراءات املمكنة لدمج املشكالت البيئية واالجتامعية

واملشكالت املتعلقة بالحوكمة:

 ■  ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

اإلجراءات املمكنة:
اإلجراءات املمكنة: اإلجراءات املمكنة:

 سوف نحث عىل قبول املبادئ

.وتطبيقها داخل صناعة االستثامر

 سوف نعمل مًعا عىل تحسني

.فاعليتنا يف تنفيذ املبادئ

 سوف نعمل عىل أن يصدر كل منا التقارير

    6    5    4.املتعلقة باألنشطة ومدى التقدم نحو تنفيذ املبادئ

 تعمل هذه املبادئ كمنصات قيّمة لتشكيل جهود االستثامر املسؤول والرتكيز عليها، مام يؤدي إىل زيادة الوعي الداخيل،

 وضامن لغة ومجموعة من التوقعات املشرتكة لرشكاء االستثامر املتعاملني معنا، ولفرق إدارة رشكات محافظ السندات،

.وملساهمني آخرين. إننا ندرك قيمة التفاعل مع آخرين يشاركوننا هذا االلتزام، ونسعى إىل التعلم منهم

جورج آر روبرتس

الرئيس املشارك واملؤسس املشارك، كوهلبريج كرافيس روبرتس

 إرفاق املتطلبات املتعلقة باملبادئ يف طلبات تقديم

.العروض

 تنظيم تفويضات االستثامر، وإجراءات املراقبة،

 ومؤرشات األداء والهياكل التحفيزية تبًعا لذلك (عىل

 سبيل املثال، التأكد من أن عمليات إدارة االستثامر

.(تعكس آفاقًا طويلة األجل يف الحاالت املناسبة

 إبالغ موفري خدمات االستثامر بالتوقعات الخاصة

 باملشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

.بالحوكمة

 إعادة النظر يف العالقات مع موفري الخدمات الذين

 يفشلون يف الوفاء بالتوقعات الخاصة باملشكالت

.البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة

 دعم تطوير األدوات الخاصة بقياس مدى دمج

 املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

.بالحوكمة

 دعم عمليات التطوير التنظيمية أو املتعلقة بالسياسات

.التي متّكن من تنفيذ املبادئ

 تقديم الدعم/املشاركة يف منصات املعلومات

 والشبكات ملشاركة األدوات، وموارد االختصاصيني،

 واالستفادة من التقارير التي يرفعها املستثمرون

.كمصدر للتعلم

 لفت االنتباه بشكل جامعي إىل املشكالت الناشئة

.ذات الصلة

.تطوير مبادرات تعاونية أو دعمها

 لكشف عن كيفية دمج املشكالت البيئية واالجتامعية

 واملشكالت املتعلقة بالحوكمة داخل مامرسات

 .االستثامر

 الكشف عن أنشطة امللكية النشطة (التصويت،

.(االرتباط، و/أو الحوار حول السياسات

 الكشف عام هو مطلوب من موفري الخدمات فيام

.يتعلق باملبادئ

 التواصل مع املستفيدين بشأن املشكالت البيئية

.واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة واملبادئ

 رفع تقارير عن مدى التقدم و/أو اإلنجازات التي

 تحققت فيام يتعلق باملبادئ وذلك باستخدام الطريقة

.”رقم 1 ”االمتثال أو التوضيح

.السعي لتحديد تأثري املبادئ

 االستفادة من التقارير من أجل زيادة الوعي بني

.مجموعة أكرب من املساهمني
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املسؤول: االستثامر  مبادئ  تعمل   مع (PRI) كيف 

ييل مبا  يتعلق  فيام  املستثمرين 

 بدعم التنفيذ تعمل الفعاليات ودراسات الحالة واألدلة الخاصة عىل إطالع املستثمرين

.عىل كيفية تنفيذ املبادئ بطريقة منظمة عرب فئات األصول

 يعمل رفع التقارير والتقييم عىل ضامن املسؤولية تجاه مبادئ االستثامر املسؤول

(PRI) ومحاسبة األطراف املوقّعة عليها. عالوة عىل ذلك، يعرض التقرير السنوي 

 املتعلق بالتقدم أنشطة قاعدة األطراف املوقعة يف مجملها، مام يؤدي إىل تحليل النتائج

.وعرض دراسات الحالة العملية لعمل األطراف املوقّعة

 تلقى كل طرف موقّع ما ييل: تقرير شفافية – وهو عبارة عن سجل عام للتقارير

 التي رفعها، وهنا تكون أمامه الفرصة يك يرشح كيفية قيامه بدمج املشكالت البيئية

 واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة للمساهمني وللجمهور؛ وتقرير تقييم – وهو

.عبارة عن تقييم رسي يقيس مدى تقدمه السنوي ويقارنه بنظرائه

 تعمل مرشوعات السياسات عىل إرشاك األطراف املوقّعة، وصانعي السياسات والجهات

.املنظمة يف تحديد الحواجز التنظيمية التي تعيق االستثامر املسؤول واإلملام بها

أكرث من 43000 تقريرًا تم تنزيلها

 لسنة IS 2014 أكرث من 500 شخص حرضوا فعاليات 

 أكرث من 1200 موقّع عىل صحيفة دعم التنفيذ 

طرف موقّع مشارك 500

 عملية ارتباط تم إجراؤها 600

 رشكة مستهدفة 1700

تربط الشبكة األكادميية بني أكرث من 2000 مستثمر وأكادميي 

 (Quarterly IR) تقوم مجلة االستثامر املسؤول التي تصدر كل ثالثة أشهر 

 برتجمة األوراق البحثية ورشحها بشكل مفصل إلبراز النتائج األكادميية للمستثمرين

 أشار %90 ممن حرضوا املؤمتر األكادميي إىل أنهم يعتقدون أن املؤمتر سيؤثر 

 عىل أعاملهم بشكل إيجايب

 كرث من 900 مستثمر تم رفع تقارير عنهم يف 2014/2015

 أكرث من 100000 عملية تنزيل لتقارير الشفافية الخاصة بعام 2013/2014 

 مستثمرًا يف التشاور العام، 360 يف تقرير تجريبي، وأكرث من 800 تم رفع 250 

 تقارير عنهم يف العام األول

 املهمة االئتامنية 

 تحري النتائج طويلة األجل 

 فعالية التنظيم 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 يف متكني املستثمرين من تجميع ارتباطات املستثمرين تساهم معارفهم ومواردهم

 وتأثريهم عند االرتباط مع ركات وصانعي السياسات بهدف التعامل مع املشكالت البيئية

 واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة – مبا يف ذلك ما يتم عرب منصة مراكز

.تبادل املعلومات الخاصة باملالكني املتعلقة بقواعد االستثامر املسؤول

 تحافظ منشورات وفعاليات األبحاث األكادميية عىل إطالع مجتمع االستثامر بأحدث

.األبحاث األكادميية املتعلقة باالستثامر املسؤول

دمج املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف سندات االستثامر الخاصة بهم

تأثري مشهد االستثامر األوسع

رفع التقارير وتقييم التقّدم

الفريق

الفريق

الفريق

أرقام وحقائق أساسية

أرقام وحقائق أساسية

أرقام وحقائق أساسية
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 األطراف املوقّعة يف الجهود الرامية إىل لفت االنتباه للتحديات املتعلقة بالسوق املحيل لتلك األطراف عرب الشبكات اإلقليمية لتلك املبادئ. وبالتايل (PRI) دعم مبادئ االستثامر املسؤول

 تعمل الشبكات عىل مساعدة األطراف املوقّعة يف تنسيق عمليات االرتباط مع رشكات محلية ولفت االنتباه إىل املشكالت التنظيمية املحلية. وتنظّم هذه املبادئ فعاليات إقليمية وتعمل عىل

.جعل موارد مبادئ االستثامر املسؤول مالمئة لألسواق املحلية

الدويل الدعم 

 إطار عمل ممتازًا لتشكيل أنشطة االستثامر املسؤول الخاصة بنا، وتقدم شبكة ال بديل (PRI) توفر مبادئ االستثامر املسؤول

لها. وبالتايل نُعّد هذه املبادئ مقياساً عاملياً لالستثامر املسؤول ونشجع مديرينا الخارجيني عىل االنضامم إليها

نيلز إيريك بيرتسن

مدير املعلومات، يونيبنشن

أمريكا الشاملية

أمريكا الجنوبية

اململكة املتحدة وأيرلندا

شامل أوروبا

أوروبا القارية

إفريقيا

اليابان

أسرتاليا ونيوزيلندا

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■
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املقياس الذهبي للتدريب عىل مواجهة املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة

 تدريبًا عرب اإلنرتنت (PRI Academy) توفر أكادميية مبادئ االستثامر املسؤول

 حول كيفية تأثري املشكالت البيئية (CFA) معتمداً من معهد املحللني املاليني املعتمدين

 واالجتامعية واملشكالت املتعلقة بالحوكمة عىل أداء الرشكات وقيمة املساهمني وقرارات

.االستثامر

 تتميز الدورات التدريبية مبحتوى يضعه خرباء دوليون، وتضم مناذج مالية ودراسات حالة

.حقيقية وافرتاضية. ويتم تقديم كل دورة تدريبية عرب اإلنرتنت بشكل كامل

التحليل املايل املحّسن
 دورة ”التحليل املايل املحّسن“ هي الدورة التدريبية املتقدمة وترتاوح مدتها بني 6 و8

 ساعات. وتعمل هذه الدورة التدريبية عىل استكشاف استخدام بيانات االستدامة واختبار هذا

 االستخدام يف تحليل استثامر أسايس وتقدير املخزون. عالوة عىل ذلك، تحدد هذه الدورة

 املشكالت الخطرية البيئية واالجتامعية واملتعلقة بالحوكمة ذات الصلة بأداء االستدامة،

.ودوافع القيم األساسية، والنتائج املالية اإلجاملية

 يعد التدريب معتمًدا بشكل كامل عرب اإلنرتنت، مام يعني أنه مبقدورك بدء الدورة وإنهاؤها

 يف أي مكان وزمان تريده، طاملا توفر لديك اتصال باإلنرتنت: فال سفر، وال ضغوط، وال

.انبعاث لغازات الدفيئة

 عىل ترخيص (PRI Academy) وتحتوي كل دورة ألكادميية مبادئ االستثامر املسؤول

 مدته عام واحد. وتتم بشكل كامل إدارة كل برامج التعلم ومراقبة التقدم وعمليات التقييم من

.خالل فريق الدعم الخاص باألكادميية عرب منصة التعلم عرب اإلنرتنت

 وال تتطلب دورات األكادميية أي مهارات أو معرفة مسبقة، عىل الرغم من اعتقاد املرشحني

 بأنه ميكن تحقيق أقىص استفادة من دورة ”التحليل املايل املحّسن“ يف حالة امتالكهم خربة

.سابقة يف مجال التحليل املايل واالستثامر املسؤول

كيفية التسجيل
 للتسجيل، يُرجى زيارة موقع الويب الخاص بنا عىل العنوان

www.priacademy.org

 إلجراء عمليات التسجيل للمجموعات، يُرجى مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين عىل العنوان

priacademy@unpri.org 

 

لدورات التدريبية
:ثالث دورات تدريبية (PRI Academy) تقدم أكادميية مبادئ االستثامر املسؤول

أساسيات االستثامر املسؤول
 دورة ”أساسيات االستثامر املسؤول“ هي دورة تدريبية مدتها ساعتان تم إعدادها للمحرتفني

 عرب سلسلة األعامل والراغبني يف الحصول عىل رؤية ثاقبة لالستثامر املسؤول. وتقدم

 هذه الدورة التدريبية حالة األعامل الخاصة باالستثامر املسؤول وتوضح أفكاًرا جديدة لطرق

.االستثامر التقليدي

النواحي الجوهرية لالستثامر املسؤول
 دورة ”النواحي الجوهرية لالستثامر املسؤول“ هي دورة تدريبية ترتاوح مدتها بني 12

 و14 ساعة وتركز عىل تحديد عوامل املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

 بالحوكمة وتطبيق هذه العوامل يف اتخاذ القرارات املتعلقة باالستثامر. وتستعني هذه الدورة

 التدريبية بدراسات حالة لتوضيح األشياء املادية املتعلقة باملشكالت البيئية واالجتامعية

 واملشكالت املتعلقة بالحوكمة املوجودة يف األعامل، وتقدم اسرتاتيجيات لتحديد وإدارة

 طرق جديدة من أجل مواجهة أخطار املشكالت البيئية واالجتامعية واملشكالت املتعلقة

.بالحوكمة، باإلضافة إىل توضيح طرق مناسبة لدمج بيانات االستدامة يف مناذج مالية

 تُعد أكادميية مبادئ االستثامر املسؤول دورًة تدريبيًة تم“

 إعدادها بصورة جيدة، وتساعدنا يف تحقيق االستيعاب

 األفضل ملدى قدرتنا عىل دمج املشكالت البيئية واالجتامعية

 واملشكالت املتعلقة بالحوكمة يف أطر عمل االستثامر

”.الخاصة بنا

سوفريين، نيوزيلندا

 أكادميية مبادئ االستثامر املسؤول هي املقياس الذهبي“

”.والفريد من نوعه يف السوق

كولونيال فرست استات أسيت مانجمينت، أسرتاليا

(PRI) املسؤول االستثامر  مبادئ  أكادميية 

http://www.unpri.org
mailto:priacademy@unpri.org
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(PRI IN PERSON) مؤمتر مبادئ االستثامر املسؤول الشخيص

 املؤمتر العاملي الوحيد فعالً حول تقويم صناعة االستثامر املسؤول، حيث يوفر منصة لألطراف املوقّعة عىل مبادئ (PRI in Person) يُعد مؤمتر مبادئ االستثامر املسؤول الشخيص

 االستثامر املسؤول واملحرتفني يف مجال االستثامر من أجل التعلم والرتابط والتعاون عىل مدار عدة أيام. ويف املؤمتر، يناقش الحضور مشكالت ذات عالقة باألحداث الجارية، كام

 االفتتاحي يف جنيف عام 2007، حرض هذا املؤمتر PRI in Person يتشاركون الخربات املكتسبة من عملهم يف أقاليمهم ومؤسساتهم مع نظرائهم من سائر أنحاء العامل. ومنذ مؤمتر

.أكرث من 2500 موفَد

 www.unpri.org للمعارض من 10-8 سبتمرب. يُرجى زيارة موقع الويب عىل العنوان (ExCeL) ويف عام 2015، سيتم عقد املؤمتر يف لندن، اململكة املتحدة يف مركز إكسل
.والذي سوف يكون املؤمتر األكرب منذ مؤمتر جنيف PRI in Person 2007 لالطالع عىل آخر التحديثات املتعلقة مبؤمتر

.لعام 2016 يف سنغافورة خالل األسبوع الذي ميتد من 5 إىل 9 سبتمرب PRI in Person يسعدنا أيًضا التأكيد عىل انعقاد مؤمتر

 وبالنسبة للرعاة، يوفر املؤمتر مجموعة فرص كبرية للوصول إىل جمهور مستثمرين عامليني. ملزيد من املعلومات عن فرص رعاية املؤمتر، يُرجى زيارة موقع الويب الخاص مببادئ

.(PRI) االستثامر املسؤول

سان فرانسيسكو 2010

مونرتيال 2014
 لندن 2015

جنيف 2007

سيئول 2008

 باريس 2011

 ريو دي جانريو

2012

كيب تاون 2013

سيدين 2009

 ميثل ما ييل إجاميل إحصائيات مؤمتر مبادئ االستثامر

:منذ بدايته (PRI in Person) املسؤول الشخيص

أكرث من 240
جلسة 

أكرث من 660
متحدث 

أكرث من 3500
من الحضور 

ثورة التطبيقات | 2013

 قدمنا يف كيب تاون للمرة األوىل تطبيق

 فعاليات مبادئ االستثامر املسؤول،

 والذي أتاح للمستخدمني الوصول إىل

 آخر التحديثات الخاصة باملؤمتر

.ومراجعتها والتعليق عليها

http://www.unpri.org


رشكاؤنا يف األمم املتحدة

االتفاق العاملي لألمم املتحدة

 بعد إطالق االتفاق العاملي لألمم املتحدة يف عام 2000، أصبح منصة للسياسات وإطار عمل عمليًا للرشكات امللتزمة

 مبامرسات االستدامة واألعامل املسؤولة. ونظرًا لكون هذا االتفاق مبادرة قيادة متعددة املساهمني، فإنه يسعى إىل تنظيم

 اسرتاتيجيات وعمليات األعامل من خالل عرشة مبادئ مقبولة عامليًا يف مجاالت حقوق اإلنسان، والعاملة، والبيئة،

 ومكافحة الفساد، باإلضافة إىل تحليل اإلجراءات املتخذة لدعم أهداف األمم املتحدة األوسع نطاقًا. وقعت عىل املبادرة

 أطراف متثل 7000 مؤسسة يف 135 بلًدا، وبالتايل أصبحت هذه املبادرة أكرب مبادرات االستدامة الطوعيّة الخاصة

.باملؤسسات عىل مستوى العامل

www.globalcompact.org :ملزيد من املعلومات

للبيئة املتحدة  األمم  لربنامج  التمويل  (UNEP FI) مبادرة 

 والقطاع املايل العاملي. وتعمل (UNEP) رشاكة فريدة من نوعها بني برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP FI تعد مبادرة

 املتعلق بالتنمية UNEP FI عن قرب مع أكرث من 200 مؤسسة مالية موقعة عىل بيان مبادرة UNEP FI مبادرة

 املستدامة، ومجموعة من هيئات املشاركني، بغرض تطوير االرتباط بني االستدامة واألداء املايل وتعزيزه. ومن خالل

 مهمتها الرامية إىل تحديد أفضل املامرسات UNEP FI شبكات ”النظراء-إىل-النظراء“ واألبحاث والتدريب، تنفذ مبادرة

.البيئية ومامرسات االستدامة وتعزيزها وإنجاز عملية تبنيها عىل جميع مستويات عمليات املؤسسات املالية

www.unepfi.org :ملزيد من املعلومات
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