
آلیات قیاس مؤشرات األداء 
التنموي وتقدم المجتمعات عبر
ھاتقاریر التنمیة المستدامة وأدوات



التنمیة المستدامةتقاریر 
تعزیز األداء التنموي والعطاء المجتمعي للمؤسسات ودورھا في 



3

الطوعیة العالمیة ألھداف التنمیة اإلستعراضتقاریر 
2030المستدامة 

)2021-2016(عن الفترة 



ھدفا لتحویل عالمنا71

ماذا أعدت الحكومات  من اجل التقدم والتنفیذ في اھداف التنمیة المستدامة 



2016تقریـر أھـداف التنمیـة المستدامة 

5

اإلطار العالمي لمؤشرات متابعة واستعراض أھداف التنمیة المستدامة
مصادر البیانات وأساس ھذا التحلیل
تحسین نوعیة البیانات وتوفرھا

ھدفًا 17خطة العمل التحویلیة القائمة على -2030، بدأ العالم رسمیاً في تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 2016ینایر / 1في 
المقبلة،15وذلك لتصدي للتحدیات العالمیة الملحة على مدى السنوات الـ 

اعي عل��ى نج��اح األھ��داف اإلنمائی��ة لأللفی��ة وض��مان التق��دم االجتم��حی��ث بنی��ت إن أجندت��ھ ھ��ي خارط��ة طری��ق للن��اس والكوك��ب 
افقط إلى القضاء على الفقر المدقع ، ولكن أیضً حیث أنھا التسعى . واالقتصادي المستدام في جمیع أنحاء العالم

.في رؤیة عالمیة شاملة-االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة -لدمج األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20De
velopment%20Goals%20Report%202016_Arabic.pdf

2016تقریـر أھـداف التنمیـة المستدامة، 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_Arabic.pdf


2017تقریـر أھـداف التنمیـة المستدامة، 
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منالبشریةتحریرعلىتصمیمھمواكدوا،2030لعامالمستدامةالتنمیةخطةباعتمادھمالعالم،زعماءأعلن
یاةحلضمانكأساسوشاملةسلمیةمجتمعاتوبناءالمقبلة،لألجیالصحيكوكبوتأمینالفقر،ربقة

،وراءھمحدأتتركالصمیمھافيالجماعیةالرحلةھذه.للجمیعكریمة
2030عامخطةإن
طموحة
تحویلیة
للتجزئةقابلةغیرو

؛البلدانجمیععلىتنطبق،عالمیةخطةانھا
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableD

evelopmentGoalsReport2017_Arabic.pdf
2017تقریـر أھـداف التنمیـة المستدامة، 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_Arabic.pdf


2018لعام المستدامةالتنمیةاھدافتقریر
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2030لعامالمستدامةالتنمیةخطةمنالثالثةالسنةفيالمحرزالتقدم2018لعامالمستدامةالتنمیةاھدافتقریراستعرض
،المتاحةالبیاناتأحدثعلىبناءً ،(SDGs)17االمستدامةالتنمیةاھدافجمیعفيالمتبقیةالفجواتعلىالضوء،وألقى

قیدكانتالتيالستةاألھدافعلىالتعمقمنبمزیدالالحقةالفصولتركز.والغایاتاألھدافبینالترابطبعضوتفحص
2018یولیوفيالمستدامةبالتنمیةالمعنيالمستوىالرفیعالسیاسيالمنتدىفياالستعراض

وفیاتمعدلوانخفض،%35بنسبةالكبرىالصحراءجنوبأفریقیافياألمھاتوفیاتنسبةانخفضتالقرن،ھذامطلعمنذ
زادتنمواً،األقلالبلدانوفي.%40منبأكثرالطفولةفيالفتاةزواجخطرانخفض،آسیاجنوبفي.%50بنسبةاألمھات

.البطالةمعدلوانخفضالعملإنتاجیةزادتالعالمي،الصعیدعلى.الضعفمنبأكثركھرباءلدیھمالذیناألشخاصنسبة
.المستدامینواإلنتاجلالستھالكومبادراتسیاساتدولة100منأكثرلدىانھالىباإلضافة

https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/Interlinkages/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/overview/


2018التحدیات التي واجھت تقریـر أھـداف التنمیـة المستدامة  
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https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelo
pmentGoalsReport2018-AR.pdf

2018تقریـر أھـداف التنمیـة المستدامة، 

اتھاوغایالخطةاھدافلبلوغكافغیرالمجاالتبعضفيالمتحققالتقدم
.2030عامبحلول

الىتاجیحالمستدامةالتنمیةأھدافتنفیذأجلمنالبیاناتفياالستثمار:
ةالعالمیالجھودلدعمالمواردفيوزیادةسیاسیا،التزاماكامال،تنفیذا

.اإلحصائیةالنظمتقویةإلىالرامیةوالوطنیة

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-AR.pdf


التقاریر الطوعیة 

السیاسيالمنتدىسیاقفيطوعیةوطنیةاستعراضاتأجرتأندولة112سبقوقد

قدمت2018العامفي،أما2017العامفي43،و2016العامفيمنھا22المستوىالرفیع

.الطوعیةالوطنیةاستعراضاتھادولة47

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18061VNR_Handbook_Ar.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18061VNR_Handbook_Ar.pdf


2019تقریر أھداف التنمیة المستدامة 
منصة للحوار، م2019خلق المنتدى السیاسي الرفیع المستوى لعام •

قام )(ECOSOCتحت رعایة المجلس االقتصادي واالجتماعي 
تصادي؛ باستعراض أھداف التنمیة المستدامة بشأن الوظائف والنمو االق

سات وعدم المساواة؛ وتغیر المناخ؛ والتعلیم؛ والسالم والعدالة والمؤس
مولیة القویة؛ وبالطبع الشراكات العالمیة؛ وتناول كذلك موضوع الش

ا وكلھا موضوعات ذات صلة بالتصدي لبعض القضای-والمساواة 
.الملحة في عصرنا



2020تقریر التنمیة المستدامة   
.  لتنمیة المستدامةو شبكة حلول ا) ألمانیا–ومقره في غوترزلوه (یصدر سنویاً عن مؤسسة بیرتلمان شتیفتانج •

.  مؤشًرا یغطي أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر111یتضمن التقریر 
قیق جمیع تقیس الدرجة اإلجمالیة التقدم اإلجمالي للبلد نحو تح. یتم ترتیب الدول حسب درجاتھا اإلجمالیة•

تشیر . امةیمكن تفسیر النتیجة كنسبة مئویة من تحقیق أھداف التنمیة المستد. 17أھداف التنمیة المستدامة الـ 
.إلى أنھ تم تحقیق جمیع أھداف التنمیة المستدامة100النتیجة 

و حلت الجزائر في المرتبة االولى 2020مؤشر أھداف التنمیة المستدامة % )  84.72( تصدرت السوید •
.و ال تتوفر معلومات حول لیبیا %) 72.27(   عالمیا 56عربیا و

النرویج -5المانیا  -4فنلندا   -3الدنمارك  -2السوید  -1:  الترتیب العالمي •
،  76،  سلطنة عمان 71اإلمارات المرتبة 64المغرب 63، تونس المرتبة 56عربیا الجزائر المرتبة •

سوریا 113العراق 112الكویت 103قطر 97السعودیة 95لبنان 89االردن 83مصر 82البحرین 
163الصومال 159السودان 151الیمن 146جرر القمر 138جیبوتي 130موریتانیا 126



ما ھي االستعراضات الوطنیة الطوعیة؟

12

طوعیة
تحت اشراف

الدولة
زمنبراً لتعزی
البلدان المتقدمةالشراكة

والنامیة
شاملة



2016الدول التي قدمت تقاریرھا عام 

13

دا، فرنسا، ، استونیا، فنلنمصرالصین، كولومبیا، : في المنتدى ھيتقاریرھا الدول التي تطوعت لعرض 
، ساموا، ، النرویج، الفلبین، جمھوریة كوریاالمغربجورجیا، ألمانیا، مدغشقر، المكسیك، الجبل األسود، 
سیرالیون، سویسرا، توغو، تركیا ، أوغندا، فنزویال

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf


2017الدول التي قدمت تقاریرھا عام 
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الدول العربیة التي  استعرضت  تقاریرھا الطوعیةألردن من قطر، ا

2018الدول التي قدمت تقاریرھا عام 

االمارات                                                مصر
البحرین                                                 السعودیة

قطر                                                      لبنان
السودان                                                 دولة  فلسطین



2019موضوع المراجعة الطوعیة لسنة 
، والعمل الالئق )4ھدف التنمیة المستدامة (ھدف التعلیم الجید : و ھي•

، والحد من اوجھ عدم )8ھدف التنمیة المستدامة (والنمو االقتصادي 
ھدف التنمیة (، و العمل المناخي )10ھدف التنمیة المستدامة (المساواة 
ھدف (، و تعزیز  السالم و العدل و المؤسسات القویة )13المستدامة

). 17ھدف التنمیة المستدامة (والشراكات ) 16التنمیة المستدامة



2020تقاریر المراجعة الطوعیة لسنة 
غالبیتھا2020بلداً قدم استعراضاً وطنیاً طوعیاً في عام 49•
اَض الوطني وفي المنطقة العربیة، قدم االستعر. للمرة الثانیة أو الثالثة•

.بلداً منھا بَلَدان للمرة الثانیة16الطوعي 



17

2021تقاریر المراجعة الطوعیة لسنة 
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تقریر االستدامة

منظمة لرغبة الشركة أو العزم حقیقي عن مباشربشكل یعبر•
، و ذلك الوفاء بالتزاماتھا المجتمعیة المختلفةأو المؤسسة  في 

،تحسینھالمجتمعي و تقییم أدائھا من خالل 



تقریر االستدامة
وض��ح تق��اریر س��نویة لإلفص��اح ع��ن الجوان��ب غی��ر المالی��ة ت•

یجیتھا تھ�ا التش�غیلیة واس�تراتامن خاللھ�ا المنظم�ة آث�ار عملی

،لبیئ��ةاالقتص��اد، ا(ف��ي التنمی��ة المس��تدامة بأش��كالھا ال��ثالث 

.ةبناءا على أحد المعاییر المحلیة أو العالمی) والمجتمع



االستدامةتقاریر –مقدمة مع 
التنمیة من الشركات الكبرى في العالم ، بإصدار تقاریر مستقلة خاصة ب%) 75(تقوم  •

ومن تلك المؤشرات مؤشر داو جونز . المستدامة تجاه المجتمع كإجراء معیاري
.ومؤشر التنافسیة المسؤولةلإلستدامة

تمع، وكیفیة تخضع المؤسسات لضغوط متزایدة ، لكي تقدم تقاریر عن تأثیرھا على المج•
أو / ماعیةجتا/تقاریر بیئیة : إدارتھا لھذا التأثیر، وتحمل ھذه التقاریر عناوین متنوعة

.تقاریر مسؤولیة مجتمعیة/ تقاریر عن اإلستدامة
لحة و جسر للتواصل بین أصحاب المصلحة فیما بینھم من جھة و بین أصحاب المص•

الشركة أو المنظمة أو المؤسسة من جھة أخرى، حیث تجتمع كل ھذه األطراف حول 
.مواضیع مشتركة و اھتمامات واحدة



االستدامةتقاریر –مقدمة مع 
أو /ة وتعد تقاریرا أكثر شموال من التقاریر البیئیاإلستدامةتقاریر •

یضا ، وتقیم أاإلقتصاديالمجتمعیة ، كونھا تتضمن تأثیر المؤسسة 
.استدامة عملیات المؤسسة، ومنتجاتھا من حیث تنمیة المجتمع

والبیئیة، اإلقتصادیةتتضمن ھذه التقاریر عادة معالجة المؤسسة للقضایا •
تاجیة، والمجتمعیة، واإلبالغ عن األداء االقتصادي وحقوق العاملین، واإلن

. في التدریبواإلستثماروإیجاد فرص العمل، والبحث والتطویر، 
.كومعالجة القضایا البیئیة والمجتمعیة، واألعمال الخیریة، ونحو ذل



االستدامةتقاریر –مقدمة مع 
وتھدف قلة من المبادرات الدولیة، إلى وضع أطر ومؤشرات ، إلعداد •

بدعم من GRIتم تشكیل المبادرة العالمیة إلعداد التقاریر  التقاریر،حیث
م، ومن قبل ائتالف اإلقتصاد 1997برنامج األمم المتحدة البیئي عام 

.المسؤول بیئیا، ومعھد تایلوس
إلنترنت ، قامت المبادرة العالمیة للتقاریر بإنشاء قاعدة لإلبالغ على شبكة ا•

ن ویمك. إلرشاد المؤسسات في خالل إعدادھا لتقاریر التنمیة المستدامة
لمستعمل ھذه القاعدة أن یجد إرشادات بشأن إعداد التقاریر والرصد 

ر التي تم عن تزوید المعنیین بمكتبة شاملة لمعظم التقاریوالقیاس،فضال
.رصدھا وفقا ألفضل الممارسات



تقریر االستدامة

)مرة سنویا(محدد العدد 1.

الربع األول من العام (محدد الزمن 2.
)التالي

یعتمد على معاییر موحدة محلیا أو 3.
عالمیا

قیاس اداء4.

)اإلفصاح(داخلي وخارجي الزامي 5.

یغطي جوانب االستدامة الثالث 6.
)االقتصاد، البیئة، المجتمع(

قد یكون الزامي7.

)منظمة(شامل 8.

دمج أصحاب المصلحة9.
تشخیصي10.
یشمل استراتیجیة المنظمة11.



صور نمطیة خاطئة حول التقاریر
اإلفصاح یؤدي إلى نشر معلومات سلبیة1.
قاریرالبد من توفر معلومات كافیة حول جمیع المعاییر من البدء في إعداد الت2.
التكلفة المالیة عالیة 3.
مخصص فقط للشركات الكبرى4.



:للمؤسساتطرق اإلفصاح لمعلومات االستدامة 
.GRIتقریر االستدامة بناءا على معاییر •
تضمین المعلومات في التقریر السنوي•
– IRتقریر التكامل بناءا على معاییر • Integrated Report
– IRIالمبادرة اإلسالمیة إلعداد التقاریر • Islamic Reporting Initiative 
•SASB – USAمعتمد فقط في الوالیات المتحدة األمریكیة
ESGالمعیار البیئي واالجتماعي وحوكمة المؤسسات•



تتبع كتابة التقریر منھجیة عالمیة •
GRIأصدرتھا المبادرة العالمیة للتقاریر 

التنمیة المستدامةمنھجیة إعداد تقریر 



(GRI)  المبادرة العالمیة إلعداد
التقاریر

مل من منظمة غیر ھادفة للربح تعالمبادرة العالمیة إلعداد التقاریر •
یر أجل اقتصاد عالمي مستدام من خالل توفیر دلیل إلعداد تقار

.  االستدامة
العدادوكانت المبادرة من الرواد وقامت بتطویر اطار عمل شامل •

.  لعالمالتقاریر حول االستدامة الذي یستخدم على نطاق واسع حول ا
اطار العمل كافة المنظمات لقیاس وتقریر ادائھم ویساعد 

ة المجاالت االربع-والحوكمياالقتصادي والبیئي واالجتماعي 
.الھامة لالستدامة



(GRI)  المبادرة العالمیة إلعداد
التقاریر

ریر توجیھیة إلعداد التقامباديءالذي یتضمن ویساعد اطار العمل •
ة على تحقیق شفافیوإرشادات حول القطاعات والموارد األخرى، 

أكبر داخل المنظمات عن االداء االقتصادي والبیئي واالجتماعي
.  والحوكمي

نظمات وتبني ھذه الشفافیة والمساءلة ثقة أصحاب المصلحة في الم•
.  ویمكن أن تؤدي إلى منافع عدیدة أخرى

المنظمات على اختالف احجامھا اطار عمل المبادرةاآلفوتستخدم •
.العالمیة إلعداد التقاریر لفھم ونقل ادائھم في االستدامة



(GRI)  المبادرة العالمیة إلعداد
التقاریر

بیئي اقتصاد عالمي مستدام، حیث تدیر المؤسسات أدائھا ال: رؤیة المبادرة•
ھا بطریقة مسؤولة، وتقدم تقاریروالحوكميواالقتصادي والمجتمعي 

.بشفافیة
ممارسة یتم من خاللھا توفیراإلستدامةجعل تقاریر : رسالة المبادرة•

.التوجیھ والدعم للمنظمات
، بینما تم اصدار النسخة 1999تم اصدار المسودة األولى للمعاییر عام •

.م2000األولى من المعاییر عام 
اصبحت مؤسسة مستقلة ودائمة مقرھا في امستردام، وتمارس مھامھا •

Global Compactبالتعاون مع المیثاق الدولي      



(GRI)  المبادرة العالمیة إلعداد
التقاریر

إن اإلرشادات واألدلة التي تقدمھا المبادرة العالمیة إلعداد •
منظمة في العالم ، ) (15000التقاریر یستخدمھا أكثر من 

دولة في العالم، إلصدار تقاریر اإلستدامة ) 100(موزعین 
الخاصة بھا سواءا كانت مؤسسات أعمال، أو وكاالت 

عامة،مؤسسات صغیرة أو متوسطة، أو منظمات غیر حكومیة، 
.أو مجموعات صناعیة



(GRI)  المبادرة العالمیة إلعداد
التقاریر

تم اصدار عدة مجموعات من اإلرشادات ، ابتداء باإلصدار األول من •
، وانتھاء باإلصدار الرابع واألخیر 2000في عام ) G1(المعاییر

)G4 ( م، وبعد ذلك صدرت تحدیثات جزئیة لإلصدار 2013عام)
G4.(

ء ھي تقاریر تنظیمیة تعطي معلومات عن األدااإلستدامةإن تقاریر •
.للمنظمةوالحوكمياإلجتماعي،والبیئي،واإلقتصادي

الحوكمةاریرالبیئیة،وتقكما تعرف التقاریر أیضا باسم تقاریر البصمة •
ر المسؤولیة ، وتقاریاإلجتماعیةالبیئة تقاریرحوكمةوالبیئیة، اإلجتماعیة

.   المجتمعیة للمؤسسات



GSSBمجلس معاییر االستدامة العالمي 

GRIأنشئ المجلس من خالل •
ن خالل یضمن المجلس أن المعاییر یتم تطویرھا بما یتناسب مع اھتمامات العامة م•

العدید من أصحاب المصلحة واإلجراءات الشفافة والمستقلة
GRIجمیع اجتماعات المجلس مسجلة ومنشورة على الموقع اإللكتروني •
األعمال، العمال، الحكومات، سوق المال، (یتكون المجلس من أصحاب المصلحة •

)أكادیمیین، المجتمع المدني



:غ عنلإلبالاإلستدامةتنشر الشركات والمنظمات والمؤسسات تقاریر 

اآلثار االقتصادیة
والبیئیة 

واالجتماعیة 
الناجمة عن 

.أنشطتھا الیومیة

قیم 
المنظمة

نموذج 
الحوكمة

م��������ابیناإلرتب��������اط
تحقی����������������������������������ق 
اس����������������تراتیجیتھا،
والتزمھ����ا باقتص����اد

.عالمي مستدام





أمثلة للدول الملزمة بالتقریر
سنغافورة1.
الیابان2.
الھند3.
تایوان4.
تایلند5.

افریقیاجنوب 6.

مالیزیا 7.

السوید8.



التخطیط

ذالتنفی

كتابة 
التقریر

والتصمیمالمراجعة

النشر

مراحل إعداد وكتابة
ق تقاریر االستدامة وف
المعاییر الدولیة



مرحلة التخطیط

الھدف
الھدف من ھذه المرحلة ھو التخطیط مع الجھة على خطة العمل والوقت المستغرق 

اسة إداء وتحدید المسؤولیات والصالحیات وطریقة التواصل وتحدید فریق العمل ودر
االستدامة في الجھة وتحدید األولیات للمواضیع الجوھریة لدى الجھة

المخرجات

.خطة عمل المشروع•
.دلیل المسؤولیات والصالحیات للمشروع•
.ھیكلة فریق االستدامة وسفیر االستدامة لدى الجھة•
).Materiality Matrix(تحدید المجاالت الرئیسیة •
.األھداف االستراتیجیة لالستدامة•
آلیة تقسیم التقریر •



مرحلة التنفیذ

یر الھدف من ھذه المرحلة ھو جمع البیانات المطلوبة لكاتبة التقرالھدف
GRIلجمیع محاور االستدامة وفقاً لمواصفات 

المخرجات

نماذج جمع البیانات•
البیانات لتقریر االستدامة•
تحلیل البیانات•



مرحلة كتابة التقریر

الھدف من ھذه المرحلة ھو تطویر تقریر االستدامة وكتابتھ علىالھدف
GRIمنھجیة 

مسودة التقریر النھائي لالستدامة•المخرجات



مرحلة النشر

الھدف
یر الھدف من ھذه المرحلة ھو إعداد التقریر في الصیغة المعتمدة للنشر  لعرضھ التقر

على أصحاب المصلحة

المخرجات

PDFاستخدام طریقة ملف •
طباعة التقریر•
تفاعليHTMLعرض البیانات الرئیسیة في شكل •
استخدام محتویات التقریر في قوالب لقنوات التواصل االجتماعي •
رفع التقریر على موقع الجھة •
GRIاعتماد التقریر من منظمة •
GRIرفع التقریر على موقع •



GRIوفق اطار المبادرة العالمیة للتقاریر •

اإلستدامةمحتویات تقریر 



اإلستدامةمحتویات تقریر 



اإلستدامةتابع محتویات تقریر 



تابع محتویات تقریر االستدامة



اإلستدامةتابع محتویات تقریر 



خطة العمل
تدامةاعتماد موافقة اإلدارة العلیا إلعداد تقریر االس
 عمل اجتماع داخلي مع مدراء العموم لجمیع

عاون اإلدارات إلبالغھم بخطوة التقاریر ونوعیة الت
و الدعم المطلوب مع ترشیح ممثل لكل إدارة 

لالنضمام لفریق عمل التقریر وتزویدھم 
.بالمعلومات

طلب ودراسة عروض الشركات االستشاریة في
.إعداد تقاریر االستدامة

اختیار الشركة المناسبة.
عقد اجتماع بین الشركة وفریق عمل التقریر.
اعتماد خطة العمل والمدة الزمنیة.

البدء في إرسال نماذج جمع المعلومات.
جمع المعلومات.
مراجعة المعلومات.
اعتماد التقریر األولي.
اجراء التصامیم الالزمة للتقریر.
 إرسال التقریر لGRI.

اعتماد التقریر النھائي.
اعداد خطة النشر.
نشر التقریر.



External Assurance توكید
:التقاریر 

:باستخدام المبادرة العالمیة إلعداد التقاریر أوصت •
باإلضافة إلى
اتدقیقھا داخلی

التوكید الخارجي
لتقاریر االستدامة 

.بمحتویات ھذه التقاریرالمصداقیة والثقة لتحقیق المزید من 



خیارات التقاریر 
الخیار األساسي یحتوي على العناصر 

وفر ی. األساسیة للتقاریر الخاصة باالستدامة
نظمة الخیار األساسي الخلفیة التي تبرز الم

ئي بالنسبة لھا آثار أدائھا االقتصادي والبی
ك یمكن. الحوكمةواالجتماعي وأدائھا في مجال 

.لالفصاحاختیار معیار واحد 

لب الخیار المفصل یبنى على الخیار األساسي من خالل ط
المعیاریة للمنظمة فیما یخص اإلفصاحاتالمزید من 

.  اھةواألخالقیات والنزوالحوكمةاالستراتیجیة والتحلیل 
دائھا وباإلضافة إلى ذلك، تكون المنظمة ملزمة باإلبالغ عن أ
على نحو أكثر تفصیالً من خالل اإلعالن عن جمیع 

یلزم . المؤشرات المتعلقة بالجوانب الجوھریة المحددة
.اإلفصاح عن جمیع تفاصیل كل معیار

:المفصل

:األساسي



اعتماد التقریر من عدمھ

مراجعة وسھولة البحث•
قبول•

معتمد من 
GRI

ىلن یؤثر على المحتو•
ةال یقلل من المصداقی• غیر معتمد



GRIالتواصل مع 
 متطلبات إرسال التقریر لالعتماد منGRI:

 نسخة شبھ نھائیة من التقریر)PDF/Word(
یجب أن یحتوي التقریر على نموذج اإلفصاح والمعاییر
توضیح مرجعیة التقریر على أي معیار تم اعداده
إضافة أرقام الصفحات وعنونة مرجعیة المعیار على كل صفحة
 تعبئة نموذج التسجیل
الموافقة على الشروط واألحكام
اختیار نوع الخدمة
 إرسال المستندات علىreportservices@globalreporting.org

mailto:reportservices@globalreporting.org


نموذج التسجیل



الرسوم والوقت

النوع المدة المؤسسات/ غیر ربحي 
المتوسطة والصغیرة الشركات

المفصل/األساسي
أیام8+ أیام 5 € 2500, - € 2700, -

أیام 4+ أیام 2 € 3250, - € 3450, -



المخرجات
الشكل النھائي لختم االعتماد
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