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مقدمت:

بصفتها عضى فاعال في اإلاجخمع جخطلع وىوطىكزة بلى ضبل ج َم ِىنها مً العمل باضخمزار في جدطين ألازز الذي جددزه
على الصعُد الاجخماعي والثلافي والبُئي بىفظ اهخمامها بخعظُم ألازز والعائد الاكخصادي لها.

اهضأ أأمذ لأ أأه شأ أأزهت وىوط أ أأىكزة (شأ أأزهت مط أ أأاهمت مصأ أأزٍت) فأ أأى ؤبزٍأ أأل  ، 2010خأ أأىٌ م أ أأدي جطبُ أ أأم وجبن أ أأى الش أ أأزهت
إلاطأأاولُتها ججأأاه اإلاجخمأأع عأأً العأأا اإلاأأالي  2211 – 2212خُأأت حعأأزن وىوطأأىكزة اإلاطأأاولُت الاجخماعُأأت بأ ت ومأ
ب أأة أعم لها منأ أ ل أأث ل أأب ف أأج وأ أ بيئ و أ أ ل ل أأح أألا لا أأألا بأم إلأ أ ب أم

أأ

أأ أ أأ

ه أ أ ل أأث ع أ أ

أأ

أألاس هايت ".
ورغأأم ؤن جىكُأأع وىوطأأىكزة علأأى الاهضأأما بلأأى اإلاُثأأاق العأأاللي بأأدء مأأً عأأا بك ؤن وىوطأأىكزة جدبنأأى لأأً اإلافهأأى
مىذ ضىىاث عدًدة بدعم ومطاهدة الىثير مأً ألاوشأطت اإلاجخمعُأت التأي جلأع فأي هطأاق الا اماقهأا ألازالكُأت واهطالكأا
مً مىكعها هعضى فاعل دازل اإلاجخمع معنى باضخلزار وجىمُت ألاوضاع الاجخماعُت والبُئُت للمجخمع.
ضُىضأأر هأأذا الخلزٍأأز الاضأأاراجُجُاث وألاهأأدان والطأأبل التأأي جخبىاهأأا وىوطأأىكزة لخدلُأأم جطبُلهأأا للمطأأاولُت
الاجخماعُت وما هي زططها اإلاطخلبلُت ججاه جطىٍز مطاولُتها الاجخماعُت .
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وٍأأإحي هأأذا الخلزٍأأز ألاوٌ واإلالأأد بلأأى ألامأأم اإلاخدأأدة /الاجفأأاق العأأاللي للشأأزواث ، UN Global Compactوالتأأي
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بيبن رئيس جملس اإلدارة

بفم أ أ أ مفمأ أ أأنس أمة أ أ أ

افن أ أ أ ب

م بأمة أ أ أ يس أ أ أ
أ أم أ

أمة أ وم أ

لسأ أ أ أ أأابمنملج و أ أ أ أ أ ص بج أ أ أ أ أ أألا لاأ أ أ أ أأألا ب ع أ أ أ أ أ بجإل أ أ أ أ أ
لا هن أ  .ب ذ فتأأن

ب

أأث

سأ

أ

ل أأأأأ و

م ب أ ت عاأأب ه أ لت

و أ أ ت مج أ أ نا أ أ ل أ أ ف أو بن أ أ ل أ أأاب م ه أ أ أم أ أأعن
ل

لا أ أ عح بأم ن أ أ ب

أ أ أم أ أأعن

ي.

ب ملن أ منأألأ متأنأ وش أ
مفع لفيت بم فألا أألا لاألا

أم أ

أ لأأث أمأأمل ا عأة

مأأج

أ و سأأيت هنأ أ نأ م

أم ف هن أألا لاعن ب م أ لألا لجظا

ب وا ج أ لج أ ب هان أ ذم أ أم أ بع أم أألي وا أأث لت وفع أ
ب ال ا

و أأألا

سأ

لهفن ل ى .

م أ أأب أألا لا أأألا فم أ

اج أ

أئلالف أألا ا ه أمع ن مفمن م ب مل أل لح لغسقس . 0202

بل يأئأ فة جأ أ عا سئأأس أألاسأأل من

لا هنأ أألافمأ م ه أ ه ومجأ و أ ص أ ئج ب أأث أألم

لفتنلأ ت أمتنألأ ال وتنهأ ي بل منأأج لف أأب أألاا عمأ

أألا فنأ بأم بمنأ فناأ ولعفأأج ب سأأث

أعم

بأملجان أألاسل أل .
بهللا ب أمل فنج،،

.لواث م
عئإس ل فس
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أمع أ لفيت ملق نمن أ لأأح انأأألا أمعافن أ

سأ أ أ

انأ أ أأألا

تقرير( )1المسؤولية االجتماعية
شركة كونسوقرة 1111

نبذة حىل كىنسىقزة :

حعمل وىوطىكزة في ؤوشطت اضدثمارٍت مخعددة في مجاكث الصىاعت والخصدًز الشراعي والخىهُالث الخجارٍت .
 ل

أمل نال أمل ع :

حعخبر وىوطىكزة وهُل لعدة شزواث دولُت مسخلفت حعمل في مجاٌ بهخاج الخزارٍاث والطلمباث ومجاٌ الطاكت منها
ً
ً
الخىُفاث اإلازهشٍت ومىلداث الىهزباء و لً بذجم عمل جبلغ خىالى  193ملُىن جىيها مصزٍا وٍبلغ عدد العاملين
بخلً اإلاجاكث دازل الشزهت  249مىظف.
 ل

أمل

و أم عأعح:

جلأأى وىوطأأىكزة بالخعأأاون مأأع عأأدد (  ) 3مأشارع بمدًىأأت الطأأاداث والىىبارٍأأت وكزٍأأت
ؤ صابز بشراعت الفىاهه (عىب ،زىر ،فزاولت ،ماهجى ،مىالر) على مطاخت 1222
فدان لصالر وىوطىكزة لخصدًزها بلى هبرًاث الطىبز مارهذ باهجلارا مثل (حطيى،
ضيط أأبري ،وٍا أأروص ،و أأى ؤوب) وه أأذالً دوٌ ؤوروب أأا بذج أأم ؤعم أأاٌ ك أأدرة 25ملُ أأىن
ً
جىُأأت مصأأزي ضأأىىٍا همأأا ؤن بدارة جلأأً اإلا أشارع جأأخم باضأأخسدا اخأأدر مأأا وصأألذ بلُأأه جىىىلىجُأأا الشراعأأت لض أأمان
جىدة اإلاىخج النهائي لُيىن مخىافم مع معاًير الجىدة العاإلاُت وهذالً جلبُت وق وؤمان اإلاطتهلً
 ل

أم ج ه :

جخأأأ ى وىوطأأىكزة مأأع عأأدد مأأً اإلاصأأاوع وشأأزواث مخىىعأأت ؤلاهخأأاج خُأأت حشأأزن علأأى بدارة
جلً اإلاصاوع و منها مثل شزهت  Huhtamakiوالتي جلى بةعأادة جأدوٍز اإلاىخجأاث الىركُأت
وجدىٍلهأأا بلأأى عبأأىاث لأأبعا اإلاىخجأأاث بمصأأاوع ؤزأأزي ومصأأىع  GREIFوالأأذي ًلأأى بةهخأأاج
بزامُأ أأل معدهُأ أأت صأ أأاج لخعبوأ أأت اإلاىخجأ أأاث الطأ أأائلت مثأ أأل الشٍأ أأىث وشأ أأزهت اللأ أأاهزة للشٍأ أأذ
والصأابىن والتأي جسأخب بةهخأاج سٍأذ الطعأأا والطأمً والصأابىن .وجأإح عالكأت الخأأ ي مأأً
ؤن رئِظ مجلظ بدارة وىوطىكزة هى هفطه اإلاهىدص ؤًمً كزة وله وطبت ملىُت في جلً اإلاشارع واإلاصاوع.
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جإضطذ شزهت وىوطىكزة عا  1991وفلا لللاهىن اإلاصزي  159لطىت 1991هشزهت مطوىلُت مددودة
ً
ً
مصزٍت بزؤص ماٌ مدفىع كدره واخد ملُىن جىيها مصزٍا .وفى  15ؤبزٍل  ، 2229ؤصبدذ شزهت وىوطىكزة
ً
ً
شزهت مطاهمت ماضطت بزؤص ماٌ مدفىع كدره  51ملُىن جىيها مصزٍا.

تقرير( )1المسؤولية االجتماعية
شركة كونسوقرة 1111

الزسبلت وإسرتاتيجيت االستدامت:

عؤ أم

:

:

عم م أم

 الفهم العمُم كخخُاجاث ألاعماٌ التي جسب عمالئها خُت ٌطاعدها لً على جلدًم اإلاىخجاثً
والخدماث التي جصمم زصُصا لهم للىصىٌ بلى جدطين ألاداء وسٍادة الزبدُت.
 جىفير زدمت عمالء حعمل بىفاءة وفعالُت لخيىن مزضُت لجمُع عمالئها. ؤن هىدطب ّمىردًً وشزواء على اإلاطخىي العاللي؛ و لً لخعشٍش كدرجىا على جلدًم الخلىٌ اإلاثلى
للمشاول التي ًىاجهها عمالئها.
 ازخُار وحعُين ؤعلى اليىادر ،واللُا بخدرٍبهم وجىفير ألادواث الالسمت لهم لضمان ؤعلى ؤداء؛ خُت ؤنهمؤزمً وؤكُم ؤصىٌ الشزهت.

ِ َنس أم

:

ّ
بن ؤوشطت الشزهت حعخمد على كُمىا العالُت الزاسخت التي هامً بها وهصز على جطبُلها في وافت مجاكث
ؤوشطخىا ،و مً ؤهمها آلاحي:
ً
 اإلاصداكُت :دائما بإداء واجباجىا والا اماجىا على ؤهمل وجه.
ً
 الجأىدة  :هجاهد ليي هيىن ألافضل دائما في مجاٌ عملىا؛ و لً مً زالٌ الالا ا باإلاعاًير الىمى جُت
العاإلاُت للصىاعت.
ً
 اإلاطوىلُت :هدً ميشإة مطوىلت جلا باللىاهين اإلادلُت والدولُت وحشارن ؤًضا في بزامج جطىٍز اإلاجخمع
التي قهدن بلى حعشٍش بِوت العمل في مصز .وبفضل هذه اللُم؛ هدً هفسز بىجاخىا ووشعز بالخفائٌ ججاه
اإلاطخلبل.
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ّ
بن رئٍدىا هي ؤن وعزن مدلُا ودولُا بالجىدة واإلاصداكُت في وافت مجاكث ؤوشطخىا؛ خُت ّ
هلد لعمالئىا
الخدماث واإلاىخجاث عالُت الجىدة التي جدلم لعمالئىا همى في ؤعمالهم وسٍادة في ؤرباخهم.
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السيبسبث الضبمنت لالستدامت :

إسرتاتيجيت كىنسىقزة اخلبصت ببملسؤوليت االجتمبعيت للشزكت:
كامذ وىوطىكزة مىأذ عأدة ؤعأىا بممارضأت دورهأا اإلاطأوىٌ دازأل اإلاجخمأع وكأد مأزث جلأً اإلامارضأت عأدة صأىر
ختى جم جددًدها في اإلاداور الخالُت :
 جدطين خُاة العاملين الاجخماعُت الخفا عليهم ضمً كىة العمل بالشزهت. مبادراث الزعاًت الاجخماعُت دعم كضاًا الخعلُم باإلاجخمعوك أأد ج أأم جطبُ أأم جل أأً ؤلاض أأاراجُجُت ز أأالٌ الع أأا اإلا أأالي  2212وخالُ أأا جل أأى الش أأزهت بةوش أأاء ماضط أأت ؤهلُ أأت جا ع أأت
ليىوطىكزة إلاطاعدة الشزهت على جدلُم مطاولُاقها الاجخماعُت ججاه اإلاجخمع .
املسئىليت االجتمبعيت للشزكت :

أمص

بأمسالل لح لك ت أمعاب :

جلا شزهت وىوطىكزة مىذ جإضِطها بةجزاءاث الطالمت والصخت في ؤكطامها اإلاسخلفأت ضأىاء دازأل اإلاصأاوع
واإلاأشارع اإلاسخلفأأت الخا عأأت للشأأزهت خُأأت هالخأأال اهسفأأا معأأدكث ؤلاصأأاباث بأأين
العاملين طبب هذا الالا ا .
مثأ أأاٌ علأ أأى لأ أأً كطأ أأم الخزارٍأ أأاث والأ أأذي ًمخلأ أأً مجمىعأ أأت مأ أأً الخ أ أىهُالث
الخجارٍأت لشأزواث دولُأت خُأت ًخعأاون لأً اللطأم مأع مصأاوع الخدًأد والصأألب
ومصأأاوع الاضأأمىذ فأأي جلأأدًم زأأدماث الصأأُاهت الدورٍأأت ل ف أزان وهأأى مأأا ًخطلأأب
اجسا ؤكص ى درجاث الخذر والطالمت ؤزىاء جلدًم جلً الخدمت .
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حعخب أ أأر رض أ أأالت ورئٍ أ أأت وك أ أأُم وىوط أ أأىكزة اخ أ أأد اإلازجعُ أ أأاث الض أ أأامىت لالض أ أأخدامت هم أ أأا ؤن الالاأ أ أ ا ب أ أأاللىاهين
والاجفاكُ أأاث هأ أأي اخأ أأد الخأ أأىافش الدافعأ أأت لخدلُأ أأم الاضأ أأخدامت .وجأ أأىب كأ أأُم وىوطأ أأىكزة علأ أأى ؤهمُأ أأت الارهي أ أ علأ أأى
اإلاصداكُت لدي اإلاىرد والشزواء هما ؤن الجىدة واإلاطوىلُت اخد اللُم الضامىت لالضأخدامت لأدي العمُأل وجىضأُع
هطاق العمالء .
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ومثاٌ آزز اإلاشارع التي حشزن على بدارقها الشزهت والتي ٌعمل بها عدد (  ) 132مىظف دائم وعدد
خىالي()122مىظف ماكذ خُت جخىاجد آلاكث واإلاعداث الشراعُت والتي جخطلب الخدرٍب الجُد لالضخسدا
آلامً للعامل باإلضافت بلى اضخسدا اإلابُداث الشراعُت وفلا لللُىد و ألاشاراباث الدولُت للخفا على خت
العامل واإلاطتهلً وهذالً الخفا على البِوت.
هما ًلى كطم الطاكت بخىسَع ؤدواث الطالمت والصخت اإلاهىُت على اإلالاولين مجاها ومطالبتهم باجسا العاملين
وامل بجزاءاث الطالمت والصخت اإلاهىُت ؤزىاء جىفُذ ألاعماٌ التي حطىد بليهم مً كبل الشزهت .

أألاسل من

أألاجلج :

حعخب أأر اإلاط أأوىلُت جج أأاه اإلاىخج أأاث ه أأي ببط أأابت واجب أأا عل أأى ع أأاجم الش أأزهت ف أأالعمالء واإلا أأىردًً واإلاط أأتهليىن ه أأم
الشأأزواء الزئِطأأُىن ال أأذًً كأأد ًخأأإززون عل أأى هدأأى مباشأأز ؤو غي أأر مباشأأز بمىخجأأاث الش أأزهت اإلاسخلفأأت وحشأأمل جل أأً
اإلاطوىلُت جمُع مزاخل اإلاىخج بأدٌ مأً ازخُأار هأىع الخامأاث اإلاطأخسدمت وعملُأت الخصأيُع والخسأشًٍ وهلأل اإلاىأخج
وفى عا ألاخُان زدماث ما عد البُع والخاصت بالصُاهت والدشغُل .
مثأأاٌ لأأً كطأأم جزهُأأب وبُأأع بلمبأأاث رفأأع اإلاُأأاه والأأذي
ًخم اضخسدامه باآلبار الارجىاسٍت لشراعت ألاراض ي الجدًأدة
خُأأت ًل أأى لأأً اللط أأم بخلأأدًم ز أأدماث مأأا ع أأد البُ أأع
جفىق هظيرة مً مىخج مىاظز له دازأل الطأىق مأً ضأزعت
الاض أ أأخجابت للعمُ أ أأل واضأ أأخسدا كط أ أأع مخمي أ أ ة مض أ أأمىهت
الجىدة وجدرٍب العمُل على الدشغُل هما جدُذ بجأزاءاث
البُ أأع بالش أأزهت بمياهُ أأت اض أأدبداٌ اإلاى أأخج ف أأي ؤي وك أأذ ف أأي
خالت وجىد ؤي عُىب مزجبطت بالخصيُع ..
وفى مجاٌ الشراعت ك ًخم اضخسدا الشأخالث اإلادطأىت
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هما ًلأى كطأم الطلمبأاث بخىسَأع ؤدواث
الط أ أأالمت والص أ أ أأخت اإلاهىُ أ أأت علأ أ أأى العمأ أ أأالء
لضأ أأمان ضأ أأالمتهم ؤزىأ أأاء اضأ أأخسدا اإلاىأ أأخج .
همأ أأا جلا أ أ الشأ أأزهت باضأ أأخسدا زامأ أأاث ؤو
مىخجأأاث غيأأر ضأأارة بالصأأخت ؤو البِوأأت ولهأأا
ضأأمعت بُبأأت دولُأأا وهأأى مأأا ٌعضأأد جىجهأأاث
الشأأزهت هد أأى الخف أأا عل أأى أأخت العام أأل
اإلاطخسد لخلً اإلاىاد ؤو اإلاطتهلً للمىخج النهائي.

تقرير( )1المسؤولية االجتماعية
شركة كونسوقرة 1111

مجهىلت اإلاصدر ولىً ًخم اضخسدا الشخالث ألاصلُت مع الالا ا بدلىق اإلالىُت الفىزٍت ل صىان اإلاطخسدمت
باإلضافت بلى جطبُم بجزآث الصخت والطالمت عىد حعبوت اإلاىاد الغذائُت التي جضمً ضالمت اإلاطتهلً الشراعُت .

إدارة املىارد البشزيت :

حم ق

ست:

وفلا إلاا جىب علُه اللُم التي جخبىاها وىوطىكزة والا ا الشزهت باللىاهين اإلادلُت والاجفاكُاث الدولُت التي
الا مذ بها الخيىمت اإلاصزٍت مً هذا اإلاىطلم ًإح الا ا الشزهت بمفهى خلىق ؤلاوطان بىصفت مفهىما عاإلاُا
ومدلُا
ومً جاهبها حطاهد وىوطىكزة جمُع ألاعماٌ اإلاىاهضت لعمالت ألابفاٌ واللصز وهذلً عمالت ألابفاٌ اللطزٍت
وألاخدار .
وفى مجاٌ خلىق العماٌ جلا الشزهت بجمُع اللىاهين اإلاىظمت للعمل ففىر الخعين ًخم الخإمين على العامل
وجددًد مطاولُاجه مهامه وفى خالت ؤن ًيىن العامل لِظ لدًه زبرة مطبلت ًخم جدرٍبُت على ممارضت جلً اإلاها
وجيلُف اخد العاملين ؤ خاب الخبرة بمالسمخه ختى ًيىن الخبرة العملُت .
هما جلى الشزهت بخىفير الىثير مً الخدماث وألاوشطت للعاملين وؤضزهم وهى ما ًضمً اخخفا الشزهت
بالعاملين واضخدامتهم دازل الشزهت مً جلً الخدماث هي:
-

الخدماث الصخُت اإلاخمي ة لدي شزواث الخامين الصحي الخاصت بمشارهت بيطبت مً الشزهت والباقي
مً العاملين وٍمىً ؤن جمخد جلً الخدمت لدشمل ؤفزاد عائلت العامل.
اإلاشارهت الطىىٍت في ألارباح وفلا لطبُعت ول كطم بالشزهت.
خىافش حشجُعُت على ؤلاهخاج زالٌ اإلاىاضباث وألاعُاد جصل بلى زمظ مزاث بالطىت
اإلاشارهت في اجسا وصىع اللزار وزاصت ؤ خاب اإلاصلخت اإلاباشزة دازل الشزهت مما ًجعل جلً
اللزاراث هافذة الخطبُم وجبىيها مً كبل العاملين
الازخُار الطىىي لعدد مً العاملين لللُا بإداء فزٍضت الدج على خطاب الشزهت
اإلاطاهمت اإلاالُت في ألاوكاث الصعبت للعامل مثل الخاكث الصخُت الطارئت ؤو الشواج ؤو ؤلاهجاب ؤو
الىفاة اخد ألاكارب .
ميافإة نهاًت الخدمت إلاً ًزغب في جزن العمل
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وفى مجاٌ الخزارٍاث ًخم الخعاكد على مىخجاث آمىه بُئُا مثاٌ على لً الطىب اإلاطخسد في بىاء ألافزان
بمصاوع الاضمىذ والخدًد والصلب والذي ًخم اضخيراده وجزهُبت لصالر جلً اإلاصاوع خُت جخىاجد ؤهىاع مخاخت
بإضعار ارزب ولىنها جدخىي على مىاد شدًدة الطمُت وضارة بالبُئُت.هما لدي وىوطىكزة البشزٍت :مً شهاداث
الجىدة على جيخجها ؤو على الخدماث التي جلدمها للعمالء .

تقرير( )1المسؤولية االجتماعية
شركة كونسوقرة 1111

وكد ضاهمذ جلً ؤلاجزاءاث في ؤه ر مً  % 92مً العاملين بالعمل في اللطاعاث اإلاسخلفت هما
ضاهمذ في بخطاص العاملين باإلالىُت إلايان العمل والدفاع عً مصالخت .

وجان علس أألا أمب ى :

حا و أم إل :
جلا وىوطىكزة باإلجزاءاث واللىاهين والاجفاكُاث الدولُت العاملت في مجاٌ خماًت البِوت مً اجل اهخمامها
باكضخدامت واإلاطاولُت الاجخماعُت ججاه اإلاجخمع وٍمىً جددًد اهخماماث وىوطىكزة بالبِوت في الاهخماماث
الخالُت :
o
o
o
o
o

الاضخسدا اإلاطوىٌ للمىارد مثل الىكىد والطاكت واإلاُاه والىهزباء واإلاىاد الخا .
الطُطزة على اإلاسلفاث الىاججت مً عملُاث الخصيُع وبعادة جدوٍزها.
مىاجهت ألاضباب اإلاادًت للخغُير اإلاىا ي مثل كضُت الخصخز والجفان والاهبعار الىزبىهُت .
ؤجهشة ضبط اإلاُاه الالسمت للزي في اإلاشارع مما ًىفز الىمُاث هائلت مً اإلاُاه
اضخسدا وضائل الزي الخدًت لخىفير اإلاُاة

وجداوٌ وىوطىكزة مً زالٌ ؤوشطتها الاكخصادًت وؤلاهخاجُت ؤن جزاعى الشزوط البُئُت مً زالٌ جطبُم عا
هظم الجىدة ببعا ألاكطا التي حشخملها الشزهت مثل الشراعت والطاكت .

 - 0ه م أمل

نألا بأمل ب :

جلعب وىوطىكزة دور رائد في بعادة الخدوٍز للمسلفاث خُت كامذ بةوشاء
مصىع  Huhtamakiوهى مصىع مخسصب في جصيُع عبىاث الخعبوت إلاىخجاث
اضتهالهُت مً زالٌ بعادة جدوٍز اإلاسلفاث الىركُت وٍبلغ باكت بهخاج لً
اإلاصىع (  142ملُىن) في الطىت.
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جأأزي وىوطأأىكزة ؤن الاضأأدثمار فأأي اإلاأأىارد البشأأزٍت التأأي جمخلىهأأا ك ًلأأل ؤهمُأأت عأأً الاضأأدثمار الاكخصأأادي دازأأل
اإلاجخمأأع خُأأت جأأزي الشأأزهت ؤن اخأأد مزاهأأش كىقهأأا الخىافطأأُت دازأأل الطأأىق امخالههأأا إلاأأىارد شأأزٍت مخميأ ة وهأأى مأأا
ًأأدفع الشأأزهت بلأأى الخفأأا عليهأأا والعمأأل علأأى جىمُتهأأا  .فطبلأأا ليأأل كطأأم مأأً ؤكطأأا الشأأزهت ًلأأى العأأاملين بأأه
ب أأةجزاء ج أأدرٍباث باإلاعاٌش أأت للع أأاملين الج أأدد ؤو ف أأي خال أأت وج أأىد مى أأخج جدً أأد هم أأا ج أأىفز الش أأزهت وببل أأا لي أأل كط أأم
الفزص أأت للط أأفز للخ أأارج لإلب أأالع عل أأى ممارض أأاث ؤو مىخج أأاث هظي أأرة هم أأا ؤنه أأا حش أأجع الع أأاملين وج أأدعمهم ف أأي مج أأاٌ
جدط أأين مط أأخىاهم العلل أأي وألاو أأادًلي وج أأزكُتهم العلمُ أأت وج أأىفير الخ أأدرٍباث اإلاهىُ أأت وؤلادارٍ أأت الت أأي جزف أأع هف أأاءاث
العاملين .

تقرير( )1المسؤولية االجتماعية
شركة كونسوقرة 1111

وفى مجاٌ جدوٍز اإلاسلفاث ؤًضا جلى الشزهت ببُع هظا لخدىٍل مسلفاث اإلاصاوع بلى باكت ٌعاد
اضخسدامها مزه ؤززي باإلاصىع وهى ما ًىفز الىثير مً الطاكت وَعمل على بعادة جدوٍز اإلاسلفاث والخسلب منها
شيل آمً .

حعخبأر هلأب اإلاُأاه اخأد اإلاشأىالث التأي جىاجأه دوٌ اإلاىطلأت زاصأت فأي الفاأرة اللادمأت وهأى مأا ًخطلأب مىأا جمُعأا
العم أأل عل أأى جزش أأُد اض أأتهالن اإلاُ أأاه وزاص أأت اإلاىج أأه منه أأا بل أأى اإلاج أأاٌ الشراع أأي والص أأىاعي ل أأذا وم أأً داف أأع الاهخم أأا
واإلاطأوىلُت الاجخماعُأت للشأزهت ًأأإح الاأ ا الشأزهت بالعمأل علأأى جزشأُد اضأتهالن اإلاُأاه فأأي مزاخأل عملُأاث ؤلاهخأأاج
ؤو الدش أ أأغُل الت أ أأي جل أ أأى به أ أأا ألاكط أ أأا اإلاسخلف أ أأت بالش أ أأزهت وٍمى أ أأً
جىضُذ لً الاهخما في الىلاط الخالُت :
 جطبُأم هظأأا الأزي بأأالخىلُط مىأذ جإضأأِظ اإلاأشارع التأأي حشأزن عليهأأاالشأ أأزهت هم أأا ؤن هىأ أأان هظأ أأا ج أأم جزهُبأ أأه فأ أأي اإلا أ أشارع للُأ أأاص مأ أأدي
اخخُأأاج اإلاشروعأأاث للمُأأاه وعلُأأه ًأأخم جأأىفير مُأأاه لهأأا وفلأأا لالخخُأأاج
اإلالاص .
 اخ أأد الخ أأىهُالث الت أأي حعم أأل به أأا الش أأزهت ه أأي بلمب أأاث اإلاُ أأاه والخاص أأت بزف أأع اإلاُ أأاه م أأً آلاب أأار الارجىاسٍ أأت بمى أأابمالاضخصالح الشراعي الجدًدة وٍخمي لً اإلاىخج بالخفا على اإلاُاه وجللُل الفاكد مً اإلاُاه اإلاطخسزجت .

أألا ع وث بأمعاال :
جلا أ وىوط أأىكزة ب أأاللُم ألازالكُ أأت جج أأاه و أأل م أأً اإلا أأىردًً والعم أأالء ض أأىاء م أأً ز أأالٌ الخع أأامالث الت أأي جدط أأم
بالشأأفافُت واإلاطأأوىلُت ججأأاه اإلاأأىردًً ؤو العمأأالء وكأأد ؤدي لأأً الالا أ ا بلأأى اخخفأأا وىوطأأىكزة بأأاإلاىردًً بأأل ؤن
عدد اإلاىردًً كد ساد زالٌ الثالر ضىىاث اإلااضُت لشٍادة ؤوشطت الشزهت وحجم حعامالقها اإلاالُت .
وكأأد ؤدي ل أأً بلأأى سٍ أأادة زلأأت اإلا أأىردًً ف أأي حعأأامالث الش أأزهت اإلاالُأأت مم أأا ً أأادي فأأي ع أأا ألاخُأأان بل أأى جفض أأُل
اإلاىردًً للخعامل مع الشزهت عً عا الشزواث اإلاىاظزة والتي ًمىً ؤن ًخعامل معها هاكء اإلاىردًً .
ؤمأأا باليطأأبت للعمأأالء فُخدأأدد الا أ ا الشأأزهت هدأأىهم فأأي جأأىدة اإلاىأأخج وؤضأألىب الخسأأشًٍ والطأأعز وزأأدماث مأأا
عأد البُأع والتأي حعأزن الشأزهت بخمي هأا فأي لأً اإلاجأأاٌ ملارهأه بالشأزواث ألازأزي التأي جلأد هفأظ اإلاىأخج وكأأد ؤدي
لً الالا ا بلى سٍادة حجم العمالء زالٌ الفارة اإلااضُت والخالي :
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 - 0أعم أألان ص:

تقرير( )1المسؤولية االجتماعية
شركة كونسوقرة 1111

لا هن :

أألا عأ

 - 0أملعفنس:

 اإلاىدت الخعلُمُت بالجامعت ألامزٍىُت  252222دوكر (فزصت لخعلُم مخفىق مً اإلادارص الخيىمُت
مدي الخُاة).
 دعم مدرضت الطاداث للغاث بالخىاضب آلالُت ومىذ هلدًت ضىىٍت بدىالي  35222جىيها ضىىٍا.
(جسد اإلاىطلت اإلادُطت باإلاصاوع واإلاشارع الخاصت بالشزهت لخعلُم ؤبىاء العاملين)
 بوشاء مدرضت مبارن وىٌ للخعلُم الشراعي في الطاداث وؤًضا لخعلُم ؤبىاء العاملين وجسزٍج عماٌ
مهزة.

 - 0هس أألا لاع

أألا فن :

دعما مً الشزهت لخدلُم ؤهدان ألالفُت والتي جلط ى بمشارهت اللطاع الخاص في الخد مً مشىالث الفلز
والظىاهز الىاججت مىه كمذ وىوطىكزة بدبني عا اإلابادراث شيل فزدي ؤو بمشارهت مىظماث ؤززي وهذه
اإلابادراث هي :
o
o
o
o
o

دعم بىً الطعا بمىدت ضىىٍت جلدر ب  242.222جىيها (مائخان واربعىن ؤلف جىيها مصزٍا).
ً
جبنى عدد 13بفل بجمعُت اوكدي باإلاعادي بما ًلدر  52.222ضىىٍا (زمطىن ؤلف جىيها مصزٍا).
ً
دعم جمعُت ؤصدكاء مزض ى الطزبان باللاهزة  22.222ضىىٍا (عشزون ؤلف جىيها مصزٍا).
ً
دعم جمعُت ؤخباب هللا جبنى بفل معاق  9222ج ضىىٍا (زماهُت ؤكن جىيها مصزٍا).
دعم  4كزي فليرة بمعدٌ كزٍت واخدة ضىىٍا بخىصُالث مُاه الشزب وجىصُل الىهزباء وجزمُم
ؤضلف اإلاىاسٌ مع مىذ بلزة عشز ليل ؤضزة فليرة ببلا لبدت اجخماعي بالخعاون مع جمعُت
ً
ألاورمان بمخىضط جمىٍل كدرة  122.222ضىىٍا (ضبعمائت ؤلف جىيها مصزٍا).

 - 3و نى أبلك عأ أم

ب:

 oوفى مجاٌ جبنى ألافيار ؤلابخيارٍت للشباب جلى وىوطىكزة بدعم جمعُت نهضت اإلادزوضت لدعم
مبادراث الشباب بمبلغ ( 12.222عشزة ؤكن جىيها مصزٍا).
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جزي وىوطىكزة ؤن الخعلُم هى اخد الزوائش الزئِطُت للخىمُت دازل اإلاجخمع ومً هذا اإلاىطلم كامذ وىوطىكزة
عمل مبادراث هثيرة في مجاٌ الخعلُم مً اجل جىفير فزص حعلُمُت مخمي ة و لً مً زالٌ الشزاهت مع هُواث
حعلُمُت مخسصصت ومشهىد لها في مجاٌ الخعلُم وهذه اإلابادراث هي :

تقرير( )1المسؤولية االجتماعية
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أألا لاألا أألا

 - 4هس لامس

:

أملع بت لألا أم

:

ؤن الخىار اإلاىخظم مع الشزواء بمسخلف اهخمائاقهم وؤهدافهم الاجخماعُت والاكخصادًت جفخذ وىوطىكزة كىىاث
اجصاٌ مع جمُع الشزواء على اإلاطخىي اإلادلى واللىمي والدولي مً اجل الخيطُم وجبادٌ الدعم خُت جزي
وىوطىكزة ؤن بخدار الخغُير ًخطلب حعبوت الجهىد اإلاسلصت مً اجل حعظُم ألازز وبخدار حغُير اجخماعي
واكخصادي وبُئي خلُلي ًدفع بلى جدلُم الاضخدامت والاضخلزار اإلايشىد .

Page 13 of 13

مؤسست آل قزة للتنميت املستدامت

ً
 oاهطالكا مً الدور الفاعل الذي جلى به مىظماث اإلاجخمع اإلادوي في اإلاشارهت في بدارة عجلت
الخىمُت جدبنى وىوطىكزة بوشاء وجإضِظ ماضطت ؤهلُت شبابُت "ابجدهىس للخعلُم والخىمُت" رضالتها
الخد مً عمالت ألابفاٌ والاروٍج لبرهامج (صززت  )screamوهى اخد مبادراث مىظمت العمل الدولُت
( )ILOالتى جدبنى مىهجُت علمُت جضمً اضخدامت جلدًم الدعم اإلااضس ي لللضُت بدعم ًلدر بمبلغ
ً
 3220222جىيها (زالزمائت ؤلف جىيها مصزٍا).

