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تدريب معتمد عن تقارير اإلستدامة 
بإستخدام اإلطار الرابع لوثيقة 

اإلرشادات G4 الصادرة عن املبادرة 
 GRI العاملية إلعداد التقارير

سيعمل برنامج التدريب الحديث لإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات G4 للمبادرة العاملية إلعداد 

التقارير GRI  عىل متكني املشاركني يف أن تصبح لديهم مهارة عالية يف إستخدام أحدث األطر 

املعتمدة عاملياً إلنشاء تقارير اإلستدامة . لحصولكم عىل فهم أوسع و أشمل حول عملية إعداد 

التقارير باإلستناد إىل األطر الحديثة للمبادرة العاملية إلعداد التقارير GRI ، سجلوا اآلن و إحجزوا 

مقعدكم يف هذا التدريب املتخصص و الشامل.   

الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات هي أول رشيك تدريبي معتمد من قبل املبادرة العاملية 

إلعداد التقارير GRI  يف دول الرشق  األوسط و شامل أفريقا الناطقة باللغة العربية . حتى اآلن متكنت 

الشبكة من بناء قدرات أكرث من xx من املهنيني ألكرث من xx مؤسسة من xx صناعة مختلفة من جميع أنحاء 

منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا لتطوير تقارير إستدامة مؤسساتهم 

من هي الفئة املستهدفة لهذا التدريب ؟

الهيئات امللتزمة و العاملة يف مجال الصحة و السالمة و البيئة،  التشييد و البناء ، النفط و الغاز، البرتوكيامويات، 

الضيافة ، النقل، التمويل و املحاسبة ، املوارد البرشية، الخدمات اإلستشارية ، مؤسسات  قطاع الخدمات، 

الدوائر الحكومية، منظامت العمل املجتمعي ، و أكرث من ذلك. 

هل لدى مؤسستكم تأثري عىل البيئة و املجتمع ؛ إذن إغتنموا الفرصة اآلن  لرنى مدى إسهام مؤسستكم يف 

مجاالت  التنمية املستدامة.

ماذا سيتم تغطيته يف هذا التدريب ؟ 

سيغطي التدريب الجوانب التالية من مكونات تقارير اإلستدامة

خطة لتقارير اإلستدامة وفقاً للمبادرة العاملية إلعداد التقارير 1GRI. اإلستعداد:

تحديد و ترتيب االولويات و الحوار مع أصحاب املصلحة 2. التواصل:

تركيز الجهود من خالل إختيار القضايا التي يجب العمل عليها 3. التعريف:

بناء التقرير و فحص العمليات و رصد األنشطة 4. املراقبة:

إطالق التقرير و التحضري للدورة القادمة من تقارير اإلستدامة 5. كتابة التقرير:

اإلجتامعية  للمسؤولية  العربية  الشبكة  تدريبات  من  إستفادت  التي  املؤسسات  بعض 

 :GRI للمؤسسات و املعتمدة من املبادرة العاملية إلعداد التقارير

| أرامكس اإلمارات إل إل يس | رشكة بروج | معهد  البنك العريب اإلفريقي الدويل ، مرص   | | ألبني كابيتال )الرشق األوسط( املحدودة  أدنوك 

السياسات املستدامة بجامعة كريتن| دائرة أرايض ديب | دوبال | دو لإلتصاالت | هيئة كهرباء و مياه ديب | دتكو بلفور بيتي | بنك اإلمارات ديب 

الوطني | هيئة اإلمارات للهوية | الهيئة اإلتحادية للكهرباء و املياه | بلدية الفجرية | رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات )جيبك( ، البحرين | 

مؤسسة الحجار، السودان | معادن رشكة التعدين العربية السعودية | رشكة ماكدونالدز اإلمارات | وزارة األشغال العامة – اإلمارات | غرفة تجارة 

و صناعة ُعامن | مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية | رشكة صناعة الكيامويات البرتولية ، الكويت| قطر للغاز | رشكة رأس الخيمة للسرياميك | رشكة 

سيقا لإلستثامر ، السودان| رشكة تواصل | الطريان الُعامين | رشكة دبليو إس يب للبيئة و الطاقة . 

2,260 دوالر أمريكي
) لكل مشترك(

1,950 دوالر أمريكي
)خصم التسجيل المبكر(

قبل 15 فبراير 2016 

خصم للمجموعات في حال تسجيل أكثر 
من ثالثة أشخاص من نفس المؤسسة

* يرجى تأكيد تسجيلك  يف أقرب وقت ممكن . 

ملزيد من املعلومات و التفاصيل يرجى زيارة 
www.arabiacsrnetwork.com/trainings/ and

www.globalreporting.org

للتسجيل يف هذا التدريب ، يرجى التواصل مع
admin@arabiacsrnetwork.com 

أو اإلتصال عىل 
+971-4-3448622 ,+971-4-3448120


