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 تحميل واقع االستدامة البيئية في شركات االتصاالت
 )دراسة حالة شركة سيريتل(

 

 
 د. رعد الصرن*

 الممخص
عمى جوانب االستدامة البيئية واالقتصادية لقرارات األعمال، ِإْذ تكافح إدارة  رّكزت ىذه الدراسة

 المنظمات اليوم لموصول إلى االستدامة.
تشغل االستدامة في شركة سيريتل مركزًا محوريًا في استراتيجية عمميا، فيي توجو سموكيا وقرارات 

متيا في االستدامة. وتسعى شركة تشغيميا اليومية. لذا، فإن شركة سيريتل تنظر إلى تقدم رح
سيريتل لتكون في موقع المواطنة الصالحة ِإْذ تقر بأنيا تسيم في بناء المجتمع الذي تعيش وتعمل 
فيو، مع التزاميا بالدعم المستمر لمعديد من القطاعات االجتماعية المختمفة. وتطمح شركة سيريتل 

الحترام المتبادل والتشجيع والعمل الجماعي، بيئة لتكون ربَّ عمِل نموذجيًا عن طريق خمق بيئة من ا
 تعتمد تكافؤ الفرص في مجاالت التوظيف والتنمية والتقدم والتطور لألشخاص المؤىمين جميعًا.

منذ البداية، كانت سيريتل تعمل وفقًا لمتشريعات الحكومية، وقد قامت بتأسيس نفسيا لتصبح 
ركات التجارية السورية األخرى. وقد أدركت في وقت نموذج عمل يحتذى بو من قبل المؤسسات والش

 مبكر بأن النجاح المالي وحده ال يصنع مؤسسة ناجحة.
أّما بالنسبة إلى اإلدارة الفّعالة الستراتيجية االستدامة وأىدافيا فقد َصرَّحت شركة سيريتل عن 

 ودقة ووضوح.إنجازاتيا وأىدافيا وجيودىا، وذلك في سبيل تحقيق االستدامة بكل شفافية 
 الكممات الدالة: االستدامة، االستدامة البيئية، شركات االتصاالت، سيريتل

  
                                                 

 جامعة دمشق. –كمية االقتصاد  –أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال  *
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 المقدمة: -1
نمأأا  نشأأأت االسأأتدامة كنمأأوذج إداري جديأأد ال يأخأأذ بالحسأأبان االحتياجأأات االقتصأأادية فقأأط، وا 
أيضًا االحتياجات االجتماعيأة والبيئيأة. وبأذلك فيأي تتطمأب بأذل جيأوٍد كبيأرٍة إلعأادة التفكيأر فأي النمأاذج 

ذج إداري كنمأأو   Corporate Sustainabilityالحاليأأة والبحأأث عأأن حمأأول بديمأأة. واسأأتدامة الشأأركة 
جديد وحمول بديمة تقمص من استخدام مدخل العمل الذي يركز عمى المصمحة من المنظأور الضأيق الأذي 
يؤثر في مصالح المستفيدين بشكل غير عادل، لذا فيي تبحث عن دعم ممارسأات العمأل التأي تزيأد رأس 

ِإْذ يمكأن  Social , Environmental & Financial Capitalالمأال المأالي والبيئأي واالجتمأاعي 
عّدىا فمسفة عمل تدعم فكرة الربحيأة فأي األجأل الطويأل دون إيأذاء المسأتفيدين المتأأثرين بنتأائ  أعمأال 

 ،Sustainable Developmentالمنظمأأة، وىأأي تتضأأمن مفأأاىيم مختمفأأة مثأأل التنميأأة المسأأتدامة 
ة الشأأأأأأركة ، ومسأأأأأأاءلCorporate Social Responsibilityوالمسأأأأأأؤولية االجتماعيأأأأأأة لمشأأأأأأركة 
Corporate Accountabilityوالشأأراكة بأأين القطأأاع العأأام والخأأاص ،Private – Public - 

Partnership  ومواطنأأأة الشأأأركةCorporate Citizenship والمسأأأتفيدون ،Stakeholders ،
 Corporate، وحوكمأة الشأركات Corporate Social Performanceواألداء االجتماعي لمشأركة 

Governance.   
إن االستدامة ليست منفصمة عأن األعمأال، بأل ىأي أسأموب لمتفكيأر فييأا، ِإْذ إّنيأا توّضأح العوامأل 
الرئيسية لتحقيق أداء عاٍل فييأا، كمأا أنيأا تحتأاج إلأى التكامأل فأي عممياتيأا، لأذا مأن الضأروري اعتنأاق 

سأأأأأاتيا عمأأأأأى مسأأأأأتوى إدارة الشأأأأأركة وسيا Sustainability Valuesالقأأأأأيم األساسأأأأأية ل سأأأأأتدامة 
وعممياتيأا، وعمأى مسأتوى اإلدارات واألقسأام فييأأا. وبنأاء عميأو، ال بأدَّ مأأن بنأاء اسأتراتيجية واضأحة ليأأا، 
وتأأدريب القيأأادات عمأأى مفاىيميأأا وأبعادىأأا. وىأأي بيأأذا المعنأأى، يمكأأن أن تكأأون مسأأألة أساسأأية لأأ دارة 

ضأأأافة قيمأأأة إلأأأى العمأأأل مأأأن أجأأأل تعزيأأأز قأأأدرة الشأأأركة عمأأأى االسأأأتج ابة لمضأأأغوط أو الفأأأرص الجيأأأدة وا 
 المتوقعة.

  مشكمة البحث: -2

عمأى أنيأأا صأأناعة  Communications industryال ينظأر نسأأبيًا إلأى صأأناعة االتصأاالت 
نظيفة، وأنيا غير مسببة لألخطار البيئية واالجتماعية، وحتى المناخية بشكل مباشأر. ولكأي يأؤدي قطأاع 
االتصأأاالت دورًا حيويأأًا فأأي ريأأادة االسأأتدامة البيئيأأة المتكاممأأة داخأأل القطاعأأات الخدميأأة ال بأأدَّ مأأن وضأأع 

يقأع عمأى عأاتق شأركات االتصأاالت السأورية مجموعة مؤشرات وأبعاد وجوانب بيئيأة تأدل عمأى ذلأك. لأذا 
البحث عن طرائق مفيدة لتقميل المصادر البيئية الطبيعية وتوفيرىا، والبحأث عأن كيفيأة اسأتخدام الطاقأات 
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المتجددة. ويكمن التحدي األكبر لشركات االتصأاالت السأورية التأي تسأعى إلأى تطبيأق االسأتدامة البيئيأة 
 نافسية المناسبة.أن تستكشف الخيارات البيئية والت

وتعأد  األخطأار البيئيأأة المحيطأة بشأركات االتصأأاالت السأورية التيديأد األكبأأر الأذي يواجييأا فأأي 
عأأالم األعمأأال اليأأوم، فاالسأأتمرار باسأأتعمال الطاقأأة الكيربائيأأة والوقأأود يأأؤدي إلأأى زيأأادة ا ثأأار السأأمبية 

جيأأة أخأأرى. ىأأذا إلأأى جانأأب فقأأدانيا الضأارة عمأأى البيئأأة الطبيعيأأة مأأن جيأأة، وييأأدد صأأحة اإلنسأان مأأن 
الميأأزات التنافسأأية التأأي يمكأأن أن تكسأأبيا فيمأأا لأأو اتبعأأت برنامجأأًا خاصأأًا باالسأأتدامة البيئيأأة فييأأا، مأأع 
ضأأرورة األخأأذ بالحسأأبان الضأأغوط التأأي تواجييأأا سأأواء مأأن جانأأب الحكومأأات مأأن خأأ ل سأأن القأأوانين 

ة( والييئات والجمعيات األخأرى. ممأا سأبق يمكأن والتشريعات، أم من خ ل المستفيدين )أصحاب المصمح
 صياغة مشكمة البحث بالتساؤل ا تي:

ىل تعتمد شركة االتصاالت السورية سيريتل برنامجًا خاصأًا باالسأتدامة البيئيأة، كيأف ُيأَداُر ىأذا 
 البرنام ؟ وما أبعاده وجوانبو البيئية المختمفة؟

  أىمية البحث: -3

 عمم:الفائدة النظرية لمبحث وال
الذي  (Goodland, 1995)تستند ىذه الدراسة إلى مفيوم االستدامة البيئية المقدم من قبل 

 Maintenance of Naturalينظر إلى االستدامة البيئية عمى أنيا صيانة لرأس المال الطبيعي 

Capital ، ،نما ىي مترابطة مع االستدامة االجتماعيةوىي ليست مستقمة تمامًا  Socialوا 

Sustainability واالستدامة االقتصاديةEconomic Sustainability  . وىذه المفاىيم تستخدم
ويحمل معنى االستدامة البيئية في طياتو ضافي لمفيوم االستدامة البيئية. كأساس جيد لمتطوير اإل

ئي، أي وىذا المفيوم يربط االحتياجات البشرية بخدمات النظام البي. Conservationمفيوم الحماية 
 Morelli)ومن وجية نظر ن االىتمام بصحِة النظم البيئية. إّنو يمبي االحتياجات البشرية من دو

 ال يوجد سؤال بخصوص الحاجة ل ستدامة. فمفيوم االستدامة البيئية يوثق الحاجة ليا. (2011,

 الفائدة العممية:
 :ا تيةفي النقاط العممية تتضح أىمية البحث 

مفاىيميأأأا  ىميأأأة تطبيأأأقأجديأأأدة فأأأي مجأأأال االسأأأتدامة واالسأأأتدامة البيئيأأأة، و توليأأأد معرفأأأة  .أ 
 المتنوعة في شركات االتصاالت السورية عامة، وشركة سيريتل خاصة.
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مأأن جأأراء اتباعيأأا برنأأام   الميأأزات التنافسأأية التأأي يمكأأن أن تحصأأل عمييأأا شأأركة سأأيريتل .ب 
 االستدامة البيئية الذي يعمل عمى صيانة الموارد والمحافظة عمييا وتوفيرىا.

السأأمعة الطيبأأة والصأأورة الذىنيأأة الجيأأدة فأأي أذىأأان أصأأحاب المصأأالح عمأأى اخأأت ف أنأأواع  .ج 
 المتعاممين مع شركة سيريتل.

 أىداف البحث: -4

 :ا تيةُبني ىذا البحث عمى األىداف  
 تعّرف برنام  إدارة االستدامة في شركة سيريتل. .أ 

تحميل أبعاد برنام  االستدامة المتمثمة في الُبعد االقتصأادي، والبيئأي، واالجتمأاعي فأي شأركة  .ب 
 سيريتل.

تحميأأل جوانأأب برنأأام  االسأأتدامة البيئيأأة فأأي شأأركة سأأيريتل وتأأوفير الطاقأأة، واالتجأأاه نحأأو   .ج 
 ، والطاقات المتجددة.التوفير في المصادر البيئية الطبيعية

 فمسفة البحث: -5

التي تقوم عمى فكرة أن الخبرات الجديدة  Constructivismُبِنَي ىذا البحث عمى الفمسفة البنائية 
New Experiences يجري استقباليا من خ ل المعرفة الموجودة Existing Knowledge ِإْذ ،

، Reasoning، واالستدالل Understanding، والفيم  Thinkingيؤكد التعميم البنائي التفكير
، كما أنو ال ييمل الميارات األساسية. والشرح السابق Applying Knowledgeوتطبيق المعرفة 

التي تقوم عمى واقع بناء برنام  االستدامة البيئية وتوضيح لمفمسفة البنائية ينسجم مع فكرة بحثنا 
 اسة حالة شركة سيريتل ل تصاالت الخموية.أبعاده وجوانبو البيئية المختمفة من خ ل در 

 أسموب البحث واستراتيجيتو: -6
اعتمَد ىذا البحث عمى األسموب االستقرائي، ألّنو يعتمد عمى دراسة واقع االستدامة البيئية في شركات 

؛ وذلك من أجل التوصل إلى كيفية إدارة برنام  االتصاالت السورية من خ ل دراسة حالة شركة سيريتل
االستدامة البيئية فييا، وتوفير الطاقات، واستخدام الطاقات المتجددة، وأبعاد برنام  االستدامة البيئية 

تبنى استراتيجية البحث عمى أسموب في الشركة والجوانب البيئية المختمفة ليذا البرنام . في حين 
 ّرف واقع برنام  االستدامة البيئية في شركة سيريتل.دراسة الحالة من خ ل تع
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   المراجعة األدبية والدراسات السابقة:  -7

  Environmental Sustainability مفيوم االستدامة البيئية:. 7-1
فإن الكممة تعني حفظ  Oxford، ووفقًا لقاموس Sustainنشأت كممة استدامة من فعل يتحمل 

Keep  شيء ما( بمرور الوقت أو بشكل مستمر. وىذا يدل عمى أن استخدامنا الحالي لمموارد ال يمكن(
أن يكون مستدامًا بشكل كاٍف. ومن وجية النظر العممية والعممية ىناك العديد من المفاىيم المرتبطة 

ووفقًا ل . (Vijfvinkel  et al., 2011)بمفيوم االستدامة التي تحمل فروقًا في المعنى والجوىر 
(Ehrenfeld,2008)  تعريف ل ستدامة، وىذا يدل عمى صفة التعقيد في  300يوجد أكثر من

 المفيوم.
إن االستدامة تحمل عددًا من المعاني المترابطة،  (Barry & Frankland,2002)وبرأي 

والمحافظة عميو، والثاني يتعمق بأفكار دعم العمميات أو  Futureفالمعنى األول يحمل معنى المستقبل 
األشياء وتطويرىا. وىي بيذا المعنى ترتبط بتقديم الوسائل الضرورية. وتعود فكرة االستدامة إلى 

منذ أكثر من ث ثين عامًا،  IUCNالتفويض الجديد الذي تبناه االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
التي التنمية المستدامة اد الدولي لحماية الطبيعة: كما أنيا ترتبط بفكرة )االتح 1969وبالتحديد عام 

في عام  Brundtland Sustainable Development Commissionُعرفت من قبل لجنة 
" الذي نظر إلى Our Common Futureفي التقرير المطبوع بعنوان:" مستقبمنا المشترك  1987

حث عن تمبية احتياجات الجيل الحالي وتطمعاتو دون المساومة عمى التنمية المستدامة عمى أنيا: " الب
تمبية احتياجات األجيال المستقبمية". ولكن االستدامة ىي مفيوم أوسع يتضمن األمن المالي والبيئي 
واالجتماعي، ويمكن تعريفو بطرائق مختمفة من قبل شركات مختمفة، ويحمل في طياتو غالبًا تأكيدًا 

 United Nations)جيات المناخ والطاقة. في حين ينظر برنام  األمم المتحدة لمبيئة خاصًا الستراتي

Environmental Program (UNEP),2005)  إلى التنمية المستدامة عمى أنيا: " تمبية
احتياجات الجيل الحالي دون المساومة عمى قدرة األجيال المستقبمية عمى تمبية احتياجاتيم. وىذا يستند 

والتنمية االقتصادية  ،Environmental Protectionالحماية البيئية ث ثة جوانب أساسية ىي:  إلى
Economic Development ، والتقدم االجتماعيSocial Progress" وبناء عميو ال بدَّ من .

 :(UNEP,2013)تضمين البيئة في أىداف التنمية المستدامة. وىذا يعتمد عمى المعايير الستة ا تية 
 .االرتباط القوي باألىداف التنموية 

  االقتصادية واالجتماعية عن االستخدام المتزايد لمموارد والتدىور البيئي. التنميةفصل 
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  تغطية المسائل الحرجة في االستدامة البيئية كالتغيرات الميمة غير القابمة لمنقض في البيئة
 العالمية.

 عالمية الحالية.األخذ بالحسبان األىداف والغايات البيئية ال 

  بيا وقابمة ل ثبات عمميًا. موثوقاً أن تكون 

  قابً  لمتحقيق. التقدمأن يكون 

مشروع تابع لمبنك  6800تعرض أكثر من  1990ويقول خبراء البنك الدولي: إّنو منذ عام 
، وقد كانت النتائ  2001لتأثيرات بيئية محتممة. وقد تمقت االىتمامات البيئية انتباىًا أكثر منذ عام 

بخصوص األداء  Independent Evaluation Group(IEG)المبكرة لمجموعة التقييم المستقمة 
 .(World Bank, 2008) من مناسبة تمامًا ا

وقد أثبتت التجربة أن ممارسات االستدامة في القطاع الخاص قادرة عمى تحقيق مردود اقتصادي 
ميم عن طريق تقميل التكاليف في عمميات اإلنتاج واإلدارة، كما يمكن لمتجارب الناجحة أن تسيم في 

 (.2008،االتحاد الدولي لحماية الطبيعةلمسار نفسو )تشجيع الشركات األخرى عمى المضي قدمًا في ا
ويتمثل أحد األبعاد الث ثة لمفيوم االستدامة في قدرة أي اقتصاد عمى النمو المطرد المستمر 
عمى مدى أوقات زمنية أطول دون أوقات توقف خطيرة نتيجة التعرض ألزمات اقتصادية أو تراجع أو 

اإليجابية، وكمما ارتفع معدل النمو خ ل مراحل النمو اإليجابي كان ركود. وكمما طال أمد معدالت النمو 
من المحتمل جدًا أن تصبح دولة ذات دخل منخفض، أو ذات دخل متوسط قادرة عمى تحقيق النمو 

 (.2015،منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعيةالمستدام والمحاق بو )
اط اقتصادي يمبي حاجات الجيل الحالي دون بأنَّيا:" نش Sustainabilityوتعّرف االستدامة 

المساومة عمى قدرة األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيم والمبنية عمى المكونات البيئية واالجتماعية 
من  (Bresnihan, 2016). ويتشابو ىذا التعريف مع تعريف(Sarkis  et al. ,2006)واالقتصادية" 

حيث إنَّ االستدامة البيئية ىي:" القدرة عمى تمبية احتياجات األجيال الحالية دون المساومة عمى قدرة 
األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيم". وتتفق التعاريف السابقة مع تعريف برنام  األمم المتحدة 

لكنيا  Environmental Sustainabilityلمبيئة. وبذلك فيي تعني بشكل أولي االستدامة البيئية 
 SHRM)اليوم تستخدم لتشير إلى الجوانب ذات ا ثار البيئية واالجتماعية جميعيا. وقد فرقت دراسة 

Foundation,2012) بين االستدامة البيئية والمسؤولية االجتماعية لمشركةCorporate Social 

Responsibility (CSR) المنفذة من قبل الشركة لتحديد  وَعدَّتيا بأنيا مجموع األعمال التطوعية
 ا ثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية لعمميات أعماليا ومصالح مستفيدييا األساسيين. 
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واالستدامة عمى مستوى الشركة ىي التركيز عمى خمق نموذج لمعمل يكون مستدامًا من الناحية 
والممارسات التي تسيم في خمق عالم أكثر االجتماعية والمالية والبيئية، أي إنَّو يحدد االستراتيجيات 

 لذا فإنيا تعّرف بأنَّيا خمق قيمة مستدامة لمشركة Shareholdersاستدامة، ويحقق قيمة لممساىمين 

(Melamed & Ladd,2013).  أما المسؤولية االجتماعية لمشركة، فإنيا تيتم بتخفيض التأثيرات
 Voluntaryالسمبية ألعمال الشركة في أثناء سعييا لتحقيق استراتيجية العمل التي تعد  تطوعية 

بشكل كبير، ويمكن مزاولتيا بأسموب تكتيكي دون أن تؤثر في العممية الرئيسية 
 .(Adams,2009)لمعمل

االستدامة  Harvard Business Reviewددت مجمة أعمال ىارفارد ح 2010وفي عام 
يحتاج إلى آلية لمتكامل مع استراتيجيات الشركة  Business Megatrendبأنَّيا: " اتجاه عمل ضخم 
أجل بقائيا في مجال األعمال. فضً  عن ذلك، يجب عمى الشركات االتصال بنشاطات بغية جعميا تنافسية من 

 Andersen  et)من أجل إرضاء المستفيدين في نياية المطاف ضامين المالية لمبادراتيااستدامتيا والم

al., 2013) 
االستدامة البيئية بأنَّيا: " المنظور طويل األجل الذي  (Spence  et al.,  2012)وقد عّرف 

ييدف إلى ضمان التقدم في النشاط االقتصادي دون أي ضرر بيئي". وفي غضون العشرين سنة 
األخيرة ظير تغير جذري في الع قة بين العمل والمجتمع، وأصبحت االستدامة البيئية جزءًا ميمًا من 

 بيئة العمل، وزاد االعتراف بحقيقة أن منظمات األعمال ليا مسؤوليات بيئية كبيرة.
ِإْذ كانت الموضوع  1969وتعود فكرة االستدامة إلى أكثر من أربعين عامًا، وتحديدًا في عام 
، وقد اقترح المفيوم 1972الرئيسي لمؤتمر األمم المتحدة عن البيئة اإلنسانية المنعقد في استوكيولم 

أنو من الممكن تحقيق النمو االقتصادي وتحفيز التصنيع دون أي ضرر بيئي. وفي العقود ال حقة ساد 
 World 1980ة في عام فييا فكر التنمية المستدامة الذي طّور من خ ل استراتيجية الحماية العالمي

Conservation  Strategy   وتقريرBrundtland   ومؤتمر األمم المتحدة لمبيئة 1987في عام ،
فضً  عن التخطيط الحكومي الوطني واالرتباط  1992في عام  والتنمية المنعقد في ريو دي جونيرو

الواسع النطاق مع قادة األعمال والمنظمات األىمية غير الحكومية من األنواع كّميا. وبذلك أصبح جوىر 
فكر االستدامة مرتبطًا بث ثة أبعاد أساسية ىي: االستدامة البيئية، واالستدامة االقتصادية، واالستدامة 

 .(Adams,2006)عية االجتما
نشأت االستدامة البيئية كعنصر ميم الستراتيجية الشركة والنجاح التسويقي، ِإْذ يجب إدراكيا 
ن أي تركيز عمى االستدامة البيئية يستمزم  عمى أنيا مكون حيوي ل ستراتيجية التنافسية لمشركة، وا 

دارة الموارد الطبيعية عمى ا لمدى الطويل الذي يساعد عمى تخفيض دراسة العوامل الخارجية لمتموث وا 
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النفايات وتروي  الكفاءة البيئية وقيادة االبتكارات البيئية. ومن وجية نظر الشركات تساعد االستدامة 
ممموسة، خصوصًا البيئية عمى تخفيض المخاطر، وتقميل التكاليف، وزيادة العوائد، وبناء قيمة غير 

 ,Esty & Charnovitz)بما يسيم في خمق الميزة التنافسية فيما يتعمق بالوالء لمع مة التجارية؛ 

2012). 
وقد اكتسب مفيوم استدامة الشركة أىمية بالغة في المجاالت األكاديمية واالقتصادية والعممية، 

ِإنَّ مفيوم استدامة الشركة تمقى انتباىًا متزايدًا، وقد ِاْسُتْخِدَم  (Signitzer & Prexl,2008)ويقول 
من قبل الشركات وقطاعاتيا المختمفة والييئات والمنظمات االستشارية وغيرىا من أجل البحث في مجال 
تبرير استراتيجيات االستدامة ضمن الشركات المختمفة، وقد ُعرَِّفْت بأنَّيا: " مفيوم نسبي يصف 

يات اإلدارية المخططة واالستراتيجية لمعمل من أجل تحقيق التوازن بين األىداف والقيم البيئية العمم
 واالجتماعية واالقتصادية".
عمى توضيح إسيام الموارد البشرية في  (Al Caraz  et al.,  2015)وقد ركزت دراسة 

-IBEROاألعمال في المسؤولية االجتماعية واالستدامة البيئية من خ ل تفسيرات من ميدان 

America.  في حين ميزت دراسة(Goodland:1995)  بين االستدامة البيئيةEnvironmental 

Sustainabilityواالستدامة االقتصادية ، Economic Sustainability ، واالستدامة االجتماعية
Social Sustainability وىذا يعني أن االستدامة ال تأخذ بالحسبان االحتياجات االقتصادية فقط، ؛

ّنما أيضًا االحتياجات االجتماعية والبيئية    . (Bibri,2008)وا 
فتناولت الع قة بين القوانين البيئية واالستدامة.  (Dernbach  & Mintz,2011)أمَّا دراسة 

 الذي ُوِصَف بالحوكمة من أجل االستدامة Law of Sustainabilityوقدمت فكرة قانون االستدامة 
Governance for Sustainabilityألن القانون يقدم األدوات والمؤسسات األساسية لمحوكمة.  ؛

ىذا وقد تناولت الدراسة فكرة أساسية؛ وىي كيفية استخدام القوانين الموجودة سابقًا لتسريع االستدامة 
ة القضائية والمنظمات األىمية، والحاجة إلى ترجمة االستدامة إلى مبادئ قانونية البيئية، وأىمية المراجع

 محددة، وأىمية أدوات ومؤسسات تقييم االستدامة قبل تبني القوانين المطموبة وبعدىا.
عمى دراسة مؤشرات دعم  (McBride  et al. , 2011)واستطرادًا لما سبق، ركزت دراسة 

، وجودة الماء Soil Qualityاالستدامة البيئية لنظم الطاقة الحيوية، وماىية مؤشرات جودة التربة 
Water Quality وغازات البيوت الخضراء ،Greenhouse Gases والتنوع الحيوي ،

Biodiversity، وجودة اليواءAir Quality  ، واإلنتاجية الخضراءGreen Productivity ، وىذه
المؤشرات تقدم مؤشرات االستدامة البيئية ومعمومات عن االستدامة االقتصادية واالجتماعية، وىي ترتبط 
بتكوين المؤونات والتنظيم والخدمات الثقافية ودعم خدمات النظام البيئي، ومن الممكن أن يتم تعزيزىا 
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 (Fielding  et al. ,2010)سة أو تخفيضيا من خ ل نظم الطاقة الحيوية. في حين تناولت درا
 .Waste، والنفايات Energy، والطاقة Waterجوانب االستدامة البيئية؛ وىي الماء

، 3Esفإن االستدامة تتطمب التكامل بين ث ثة جوانب أساسية تسمى  (Han,2012)وبرأي 
، والعدالة Economic Demands، والطمبات االقتصادية Environmentalوىي: الجانب البيئي 

. وقياس االستدامة ىو بمنزلة المقاييس المستخدمة كأساس كمي إلدارة Social Equityاالجتماعية 
االستدامة. وىذا القياس ال يزال في حالة من التطور والنمو، وىو يتضمن استخدام الموارد مثل تقييم 

، Ecological Footprintواالستي ك مثل األثر البيئي ، Life Cycle Assessmentدورة الحياة 
كمؤشر لألداء  Quality of Environmental Governanceوجودة الحوكمة البيئية 

. وأّما النشاطات المناطة باالستدامة؛ فيي  Environmental Performance Indexالبيئي
دارة Renewable Energy، والطاقة المتجددة Green Engineeringاليندسة الخضراء  ، وا 

. ومن أىم مؤشرات Pollution Control، ورقابة التموث Resource Management الموارد
 (:2009،مينا و  االستدامة البيئية ما يأتي )ديب

مؤشرات الُبعد االجتماعي: وتتمثل في المساواة االجتماعية، والصحة العامة، والتعميم،  .أ 
 والسكن، واألمن، والسكان.

 الغ ف الجوي، واألراضي، والمياه العذبة، والتنوع الحيوي.مؤشرات الُبعد البيئي: وتتمثل في  .ب 

 مؤشرات الُبعد االقتصادي: وتتمثل في البنية االقتصادية، وأنماط اإلنتاج واالستي ك. .ج 
أمَّا معايير االستدامة البيئية الموضوعة من قبل مؤسسة التمويل الدولية )مؤسسة التمويل 

 (، فيي:2012،الدولية
دارتيا.تقييم المخاطر و  .أ   ا ثار البيئية واالجتماعية وا 

 العمال وأوضاع العمل. .ب 

 كفاءة الموارد ومنع التموث. .ج 

 صحة المجتمعات المحمية، وس متيا وأمنيا. .د 

عادة التوطين البشري. .ه   االستحواذ عمى األراضي، وا 

 حفظ التنوع الحيوي، واإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية المتاحة. .و 

 الشعوب األصمية. .ز 

 التراث الثقافي. .ح 
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 Sustainability Learningمفيوم شبكات تعمم االستدامة  (Brown,2005)طرح 

Networks ؛ وىي عبارة عن برنام  بوقت جزئي ُيطور وُيدار بالشراكة مع منتدى من أجل المستقبل
Forum for the Future  يركز عمى تطوير قدرات المديرين في اإلدارة العميا والوسطى من أجل

عزيز فيم مبادئ االستدامة والمسؤولية االجتماعية لمشركة وتنفيذىا في أعماليم، وُقدَِّم ىذا البرنام  ت
كدبموم متقدم لمعمل المستدام  University of Cambridgeمن قبل جامعة كامبردج 

Sustainable Business . 
إن تزايد المخاوف واالىتمامات البيئية نحو التسويق  (Park & Cameron, 2013)وبرأي 

األخضر والدعاوى الخضراء المعمن عنيا في السنوات األخيرة، جعل معظم الشركات تتجو نحو تعزيز 
 Corporate Sustainabilityمفيوم االتصال باالستدامة عمى مستوى الشركة 

Communication (CSC) زىا لتطوير أعمال واعية بيئيًا، ومن من خ ل تغيير قيم الشركة أو تعزي
أن المحركات   (Economist Intelligence Unit ,2010)خ ل نشر تقارير االستدامة. وعّدت 

، والعم ء Regulationsاألساسية لتقارير االستدامة تضم ا تي: القوانين والتشريعات 
Customers )والجمعيات األىمية )المنظمات غير الحكومية ،Nongovernmental 

Organizations(NGO) ووسائل اإلع م ،Media والعمال ،Employees وضغوط النظراء من ،
 Companies، والشركات ذاتيا Peer Pressures from other Companiesالشركات األخرى 

Themselves.وأخيرًا المستثمرون ، 
بعض نظريات  (Dragulanescu & Dragulanescu,2013)في حين تناولت دراسة 

 The Neoclassical of theاالستدامة الك سيكية الجديدة لمنمو وأىميا:  االستدامة البيئية،

Growth والنظام االقتصادي كنظام فرعي مفتوح وقابل لمتعميم ،The Economic System as a 

Subsystem Open & Circular ، والنظرية الك سيكية الجديدة المعاصرةThe Modern 

Neoclassical والنظرية المالتوسية الجديدة ،Neo Malthusians. 
التي  Social Sustainabilityمفيوم االستدامة االجتماعية  (Johnston, 2012)أطمق 

يجري ممارستيا ومزاولتيا لضمان تماسك المجتمع وقدرتو عمى العمل نحو أىدافو المشتركة، والتي 
يجب أن تمبي احتياجات األفراد فيما يخص الصحة والوجود االجتماعي، والتغذية والمسكن والتعميم 

 والتعبير الثقافي.  
مفيوم محاسبة االستدامة بوصفيا مدخً  أساسيًا  (Schaltegger & Burritt, 2010)وطرح 

لمساعدة اإلدارة في دعميا وتحسينيا الستدامة الشركة ومسؤولياتيا البيئية. وأحد األسباب الموجبة 
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لتقديم محاسبة االستدامة ىو تحديد النشاطات االقتصادية، والتحقق منيا، بما فييا تخفيض التكاليف، 
 نشاطات البيئية، وأخيرًا النشاطات االجتماعية التطوعية.وزيادة عوائد المبيعات، وال

 مفيومين مختمفين ل ستدامة ىما: (Newig  et al., 2013)ومن جانب آخر طرحت دراسة 
، ويدل عمى Communication about Sustainabilityأ. االتصال عن االستدامة: 

 وا راء المتعمقة بقضايا االستدامة ومناقشتيا.العمميات التي يجري فييا مبادلة المعمومات والتفسيرات 
، وىو ذو دور إداري فّعال Communication of Sustainabilityب. اتصال االستدامة: 

يركز عمى تدفق المعمومات بين المرسل والمستقبل، ِإْذ يسعى المرسل لموصول إلى اليدف المؤكد 
 ل تصال.

لممموثات حول العالم، ولكنيا أيضًا أسموب لمتعامل مع  وال تتعمق االستدامة بتخفيض األثر البيئي
الزبائن والعمال، إلى جانب كونيا معيارًا أخ قيًا، وتتعمق أيضًا بفيم األثر االقتصادي والبيئي 

 & Hargroves)واالجتماعي لألعمال، وتتعامل مع المسائل الناشئة في قطاعات األعمال. وينادي 

Smith,2005)  الحالي/ ىناك حاجة إلعادة اختراع التنمية بأن /في الوقتReinvent 

Development  النموذج الجديد الذي يمكن إنجازه فقط عن طريق المستفيدين الذين يعممون معًا من
 أجل معالجة القضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية بنتائ  عادلة.

 The Principles of Environmental Sustainability: البيئيةاالستدامة  مبادئ. 7-2
 فيما يأتي: مبادئ االستدامة البيئية (Brady:2005)طرح 

 المبدأ الوقائي :The Precautionary Principle   ويرتبط بإدارة الخطر المجيول، ِإْذ تندم
حالة عدم التأكد مع احتمال وقوع األذى والضرر، وتمتد ىذه الحالة إلى مراحل طويمة من الزمن. 

 الظروف تدعو إلى اتخاذ إجراءات وأفعال وقائية. ىذه
 مبدأ المنع :The Prevention Principle:  ويسمح بتنفيذ األعمال التي تؤدي إلى حماية

البيئة في مراحميا المبكرة. ومنع األذى والضرر بداًل من معالجتو بعد حدوثو. وىذا المبدأ قصير 
وفي الظروف العممية يمكن أن يكون المنع أفضل األجل عمى عكس المبدأ الوقائي طويل األجل. 

 من اإلص ح.
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 مبدأ الدفع مقابل المموث :The Polluter Pays Principle:  ويقر ىذا المبدأ بأن منتجي
النفايات يجب أن يكونوا مسؤولين ماليًا وقانونيًا عن المعالجة ا منة، والتخمص ا من بيئيًا، 

 .(Barrow,2006)ثاً وتقديم حوافز ل نتاج األقل تموي
 مبدأ القرب :The Proximity Principle : ويقول ىذا المبدأ: إنَّ المعالجة والتخمص من

 النفايات يمكن أن يحدث بالقرب من أماكن اإلنتاج كمما كان ذلك ممكنًا فنيًا وبيئيًا.
  وىناك ث ثة مبادئ أخرى ُعرضت ضمن تقريرBrundtland  2005(هي,Brady(: 

 التنمية المستدامة التي يجب أن تحترم مبدأ العدالة بين األجيال. أ . 
  المشاركة العامة، وىنا ال بدَّ من التركيز عمى بناء فرق االستدامة والمشاركة الفعالة في ذلك ب .

(Birkved & et.al: 2013). 
 . الحماية البيئية التي يجب أن تتكامل مع التنمية االقتصادية.ج 

، وىي غير مطبقة بشكل جميعيا المتكامل ل ستدامة بمنزلة سمة أساسية لقرارات التنميةويعد  الفكر 
 مطمق فيما يخص النتائ  المرتبطة باألجيال القادمة.

  وبرأي(Miller & Apoolman:2009)  فإن المبادئ العممية األربعة ل ستدامة ىي: االعتماد
، Biodiversityالتنوع الحيوي و  Reliance on Solar Energyعمى الطاقة الشمسية 

. Nutrient Cycling، ودورة الغذاء Population Controlوالحد من الزيادة السكانية 
وباستخدام ىذه المبادئ العممية األربعة يمكننا أن نوجو اقتصاداتنا ومستويات معيشتنا. وىذا ما 

 ، أو االستدامة. Environmental Revolutionُيعرف باسم الثورة البيئية 
  َّفي حين َعد(Font & Cochrane,2005)  أن األعمدة الث ثة ل ستدامة ىي: االقتصادي

Economic والبيئي ،Environmental،  والعمل االجتماعيSocial Action  وتعد  ىذه .
عًا. وىذا األعمدة الث ثة جزءًا ميمًا من عممية اتخاذ القرارات في مجاالت األعمال وميادينيا جمي

من حيث ِإنَّ االستدامة البيئية ىي التفاعل بين النشاط  (Khare,2005)يتفق مع وجية نظر 
االقتصادي والطبيعة، وقد أصبحت نتائ  ىذا التفاعل الذي أصبح ا ن من أىم المداخل لمناقشة 

ي، والبيئي، التفاعل بين الطبيعة واالقتصاد. وليذا التفاعل ث ثة جوانب، ىي: الجانب االقتصاد
واالجتماعي، ِإْذ تتنافس الشركات خ ليا من أجل ضمان مصالح المستفيدين جميعيم 

Stakeholders. 
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 تحميل الحالة الدراسية:. 8

 لمحة عن الشركة:. 8-1
  تعد  شركة سيريتل موبايل تيميكومSyriatel Mobile Telecom  شركة اتصاالت ممموكة

لمعموم. تقدم خدمات االتصاالت الخميوية، والحقًا خدمات الشابكة )االنترنت( ذات النطاق 
. وتتمحور الوظيفة األساسية لمشركة في إبقاء أفراد المجتمع 2000العريض في سورية منذ عام 

عدة لممشتركين في عمى اتصال ضمن شبكة تتابع باستمرار تطورىا وتوسعيا، وىي تمتمك أكبر قا
سورية، وتحرص عمى توسيع ىذه القاعدة بشكل دائم، كما أنيا توفر الخيارات المرنة لممشتركين 

 من خ ل اختيار خطة اتصاالتيم الخميوية وفقًا ألساليب استخداميم.

وتوفر شركة سيريتل موبايل تيميكوم مجموعة متنوعأة مأن التجييأزات الخميويأة المختمفأة المتطأورة 
الناحيأأة التقنيأأة؛ فضأأً  عأأن الميأأزات الرائجأأة التأأي تضأأفي ُبعأأدًا جديأأدًا عمأأى التجربأأة المتميأأزة مأأن 

لمشأأتركي سأأيريتل، ومأأع مأأا تعانيأأو سأأورية مأأن مشأأك ت متعأأددة بسأأبب األزمأأة، إال أنيأأا ال تأأزال 
 تستمر في تقديم خدمات الشبكات األكثر ثباتًا واستقرارًا في أرجاء سورية كّميا.

 لجودة في شركة سيريتل موبايل تيميكوم المساىمة المغفمة عمى شيادة المعايير حصل نظام ا
من قبل شركة لويدز لضمان  ،2002منذ شير نيسان في عام  ISO9001:2000الدولية 
، وُجدَِّدِت الشيادة في شير نيسان من Lloyds Register Quality Assuranceالجودة 
؛ وذلك بعد تحقيقيا لممتطمبات القياسية المنصوص عمييا في المراجعة المحدثة 2002عام 

، ِإْذ تم التأكد من أن معايير إدارة الجودة لدييا 2008التي صدرت في عام  ISO 9001لشيادة 
 ISO9001:2008متوافقة ومتطابقة مع المتطمبات القياسية لشيادة 

(Syriatel,2011,p.11). 

 إدارة االستدامة في شركة سيريتل:. 8-2
  تشغل االستدامة في شركة سيريتل موقعًا محوريًا في استراتيجية عمميا. وىي تقوم بتوجيو

سموكياتيا وقراراتيا اليومية العممية. وتسعى الشركة جاىدة لتحقيق موقع المواطنة الصالحة التي 
فيو مع التزاميا بالدعم المستمر  تقر بإسياميا الفّعال في خدمة المجتمع الذي تعيش وتعمل

لمعديد من القطاعات االجتماعية المختمفة، وذلك من خ ل خمق بيئة من االحترام المتبادل 
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والتشجيع والعمل الجماعي، أي بيئة تعتمد تكافؤ الفرص في مجاالت التوظيف والتنمية والتقدم 
 (.Syriatel,2010والتطور لألشخاص المؤىمين جميعيم )

 لبداية كانت شركة سيريتل تعمل وفقًا لمتشريعات الحكومية، ومن ثم قامت بتأسيس نفسيا ومنذ ا
يحتذى بو من قبل المؤسسات والشركات التجارية  Business Modelلتصبح نموذج عمل 

السورية األولى، وقد أدركت بأن النجاح المالي وحده ال يصنع مؤسسة ناجحة في بيئة األعمال 
المعاصرة اليوم، أو أنو من الممكن أن يتحول سعي الشركات الُممح لمنجاح المادي فحسب إلى 

نما نقطة ضعف ومصدر إللحاق الضرر بيذه الشركات، ف يي ال تفكر في النجاح قصير األجل، وا 
 في تحقيق نجاح مستدام عمى المدى الطويل.

إن جوىر االستدامة في شركة سيريتل يتمثل في اتباع مني  ذي ث ثة أبعاد لتحقيقيا وىو: 
الُبعد االقتصادي، والُبعد البيئي، والُبعد االجتماعي. وىي النقاط الث ث األكثر أىمية في 

تحقيق االستدامة. وتقوم االستدامة في شركة سيريتل عمى ما  تنفيذ خطة
 (:Syriatel:2010يأتي)

 Corporate Governanceحوكمة الشركات   . أ

 Product & Service Advancementتطوير المنتجات والخدمات ب . 

 Employee Benefits & Rewardsمكافآت الموظفين وحوافزىم ج. 

 Community Developmentتطوير المجتمع د. 

  Human Rights & Equal Opportunityحقوق الموظفين وتساوي الفرص ه. 

 Climate Change & Environmentالتغير المناخي والبيئي و. 

 أبعاد االستدامة في شركة سيريتل:. 8-3
مأأن أجأأل اسأأتمرار الشأأركة فأأي تحقيأأق النجأأاح عنأأد إعأأداد برنأأام  االسأأتدامة فييأأا، عمأأدت إلأأى 
وضأأع عأأدٍد مأأن األىأأداف االقتصأأادية والبيئيأأة واالجتماعيأأة عمأأى أسأأاس ضأأمان انسأأجاميا مأأع نمأأوذج 

 (.  1وفق الجدول ) 2011سيريتل المستدام؛ وذلك في عام 
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 تل( أبعاد االستدامة في شركة سيري1الجدول )
 األداء البيئي األداء االجتماعي األداء االقتصادي 
 
 

 الرؤية

نؤمن في سيريتل أن وضع 
أىداف مالية ناجحة عمى المدى 
القصير عمى أن تكون أىدافاً 
واقعية وقابمة لمتحقيق يميد 
الطريق لنجاح تحقيق أىداف 
بعيدة المدى ذات نتائ  تضمن 

 فوائد أكبر بكثير.

الفجوة بين نحن ممتزمون بسد 
المجتمعات جميعيا وتعزيز الصحة 
االجتماعية في مجتمعاتنا سواء 

 ضمن نطاق مكاتبنا أو خارجيا.

نحن نأمل في الحفاظ عمى موقعنا 
الرائد في تقديم خدمات ومنتجات 
صديقة لمبيئة، ونبذل قصارى 
جيدنا لزيادة إسيامنا في 
االستدامة العالمية من خ ل 

 تخفيف آثارىا البيئية.

 
 
 

 األىداف

تخفيف نفقات التشغيل، إلى  -
جانب تحقيق النمو السنوي 
المتوقع؛ مّما سيثمر في زيادة 
ىوامش األرباح وتحسين 

 العائدات االقتصادية

تحسين سمسمة التوريد وحصة  -
السوق سيسمح بتحسين 

 الموجستية والكفاءات. الخدمات

إنشاء صمة وصل بين برام   -
اإلنسانية وأىدافيا،  سيريتل

والحفاظ عمييا لتحقيق ع قة 
متبادلة المنفعة التي تحافظ 
عمى وثاق دائم بين سيريتل 

 وأصحاب المنفعة

توطيد ع قة متكاممة مع  -
مخاوفيم وتعزيز  الموظفين لفيم

برام  الحفاظ عمى أصحاب 
 المواىب

تخفيف البصمة الكربونية  -
واإلسيام في محاربة التغير 

سوق  يوفر ِإذْ المناخي، 
االتصاالت مجااًل واسعًا من 
الفرص لتخفيض انبعاثات 

 غاز ثاني أكسيد الكربون

التعاون مع العم ء  -
والموظفين وأصحاب 
المصمحة ا خرين لتحديد 
الدور الذي يمكن أن تؤديو 

 سيريتل في ىذا المجال
Source: Syriatel (2012): Corporate Sustainability Report 2011: Growing together, Damascus. P.41 

ويمثأل تغطيأأة ركأأائز االسأأتدامة الأأث ث تحأأديًا وطموحأأًا ال تواجيأأو سأأيريتل عمأأى مسأأتوى الشأأركة 
فحسب، بأل عمأى مسأتوى البمأد بأسأره. وىأي تسأتمر فأي تطأوير برنأام  االسأتدامة الخأاص بيأا مأن أجأل 

 عمى المسار الصحيح لتحقيق أىدافيا وغاياتيا المحددة في السنوات المقبمة.البقاء 

 Corporate Governance . حوكمة الشركات:8-4
عممأأت شأأركة سأأيريتل عمأأى إيجأأاد نظأأام حوكمأأة خأأاص بيأأا، يشأأمل األنظمأأة والقأأرارات جميعيأأا. 

خة األوليأأة لنظأأام اتخأأذ مجمأأس إدارة الشأأركة خطأأوات جأأادة نحأأو إنيأأاء النسأأ 2009وفأأي منتصأأف عأأام 
عأأأادة ىيكمأأأة مجمأأأس اإلدارة، وتشأأأكيل لجنأأأة التأأأدقيق وتعيأأأين مأأأدقق داخمأأأي.  حوكمأأأة شأأأركة سأأأيريتل، وا 

 (2ويتكون نظام الحوكمة في شركة سيريتل من تسعة بنود، ىي موّضحة بالجدول )
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 ( نظام الحوكمة في شركة سيريتل2الجدول )
 شرح البند اسم البند البند
يوضح دور وحدة ع قات المساىمين، ويحدد حقوق  Shareholdersالمساىمون  1

المساىمين العامة وواجباتيم، وطرائق الحصول عمى 
 المعمومات، واألطر الرئيسية لمجمعية العمومية السنوية.

أصحاب المصالح )المستفيدون(  2
Stakeholders 

يوّضح مسؤوليات مجمس اإلدارة والشركة، وواجباتيما 
حاممي األسيم وأصحاب المصمحة تجاه حقوق 

 والدائنين.
 اإلفصاح والشفافية  3

Disclosure & Transparency 
يوّضح الخطوات ال زمة إلصدار التقرير السنوي ضمن 

 اإلطار الزمني المحدد ووضع سياسة اإلفصاح.

يوّضح تكوين مجمس اإلدارة وىيكميتيا، فضً  عن  Board of Directorsمجمس اإلدارة  4
 الوظائف والص حيات والمحظورات وكفاءات أعضائو.

 اإلدارة التنفيذية  5
Executive Management 

 يوّضح مسؤوليات اإلدارة التنفيذية وواجباتيا.

يوّضح تكوين لجنة التدقيق وىيكميتيا وميام أعضائيا  The Audit Committeeلجنة التدقيق  6
 ومسؤولياتيم وكفاءاتيم.

 الحسابات المستقلمدقق  7
 The Independent Auditor 

يوّضح الدور الرئيسي لممدقق، وطريقة ترشيحو 
 وتعيينو.

 المدقق الداخمي 8
 The Internal Auditor 

يوّضح الدور الرئيسي لممدقق، ونطاق عممو، 
 ومسؤولياتو، وطريقة تعيينو.

 قواعد السموك وآداب العمل في سيريتل  9
Syriatel Code of Conduct 

وىو دليل لموظفي سيريتل في سبيل دعم المصمحة 
العامة، واالنتقال بالشركة من المستوى الجيد إلى 

 األفضل.
Source: Syriatel (2014): Corporate Sustainability Report 2013 Connecting Communities, Damascus, p.22 

فأأي شأأركة سأأيريتل فأأي الوقأأت  Sustainable Governanceوقأأد أخأأذت الحوكمأأة المسأأتدامة 
الحأأالي مكانيأأا الصأأحيح إلأأى حأأد كبيأأر. فمجمأأس اإلدارة ىأأو المسأأؤول عأأن دراسأأة سياسأأة المسأأؤولية 
االجتماعية لمشركة، والموافقأة عمييأا وتعأديل ىيكميتيأا، ومناقشأة قضأايا المسأؤولية االجتماعيأة لمشأركة. 

االجتماعيأأة لمشأأركة بأأالتوافق مأأع التشأأريعات الحكوميأأة وقأأد أُِقأأرَّْت معظأأم سياسأأات حوكمأأة المسأأؤولية 
 وِصيَغْت لتتناسب مع األىداف والمعايير المطبقة في الشركة.

 المستفيدون وأصحاب المصالح: .8-5
من أجل تقديم صورة موضوعية ألصحاب المصمحة عن أداء االسأتدامة فأي شأركة سأيريتل عأرض 

ىميأأة الماديأأة فقأط، وذلأأك مأأن خأأ ل تحميأأل نتأأائ  مشأأاركة القضأأايا ذات األ 2012تقريأر االسأأتدامة لعأأام 
أصأأأحاب المصأأأمحة وتحميأأأل اسأأأتراتيجية سأأأيريتل، ثأأأم اسأأأتخ ص القضأأأايا والموضأأأوعات ذات األىميأأأة، 
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( الأذي يوّضأح مصأفوفة األىميأة الماديأة 3والعمل عمى تحديد أولويأة كأل مأن ىأذه القضأايا فأي الجأدول )
 بناء عمى المعايير الموضوعة.
 ( مصفوفة األىمية المادية بناء عمى المعايير الموضوعة3الجدول )

 الجودة واستمرارية الخدمة -

 الخصوصية وحماية المعمومات -

 األداء االقتصادي -

 خدمة الزبائن -

 عائد قوي عمى االستثمار -

 الحوكمة -

 التوظيف والتنوع -
 الشفافية والتسعير العادل -

 كمفة الخدمة -

 استراتيجية االستدامة -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منخفض

 عالٍ 
 

األىمية            
بالنسبة 
إلى 

أصحاب 
 المصمحة
 

 

دارة انبعاثات الغازات  - الطاقة وا 
 الدفيئة

 األخ قيات وقواعد السموك -

التكنولوجيا المستخدمة  -
 وعممية التطوير

 

                                                                                                             
 عالٍ 

 

 األىمية بالنسبة إلى سيريتل
Source: Syriatel (2013): Corporate Sustainability Report 2012, Damascus, p. 9 

 األىمية المادية، ىي:ومن أىم معايير تحديد القضايا ذات 
 أىمية القضايا ألصحاب المصمحة. .أ 

 أىمية القضايا بالنسبة إلى استراتيجية الشركة. .ب 

 أثرىا في سمعة الشركة وفي عممياتيا. .ج 

 ىل تعد  القضية جزءًا من المسؤولية االجتماعية لمشركة كمخدم ل تصاالت؟ .د 

 جوانب االستدامة البيئية في شركة سيريتل: .8-6
تمارس شركة سيريتل دورًا فعااًل في مواجيأة التحأديات البيئيأة التأي يسأببيا قطأاع االتصأاالت. ومأن أىأم 

 جوانب االستدامة البيئية فييا ما يأتي:

 توفير الطاقة الكيربائية: Electricity Saving :ويكون ذلك من خ ل 
عمأأى متابعأأة اسأأتبدال  ِإْذ عممأأت سأأيريتل Energy Efficiency: تحسأأين كفأأاءة الطاقأأة . أ

محطات أبراج التغطية الحاليأة بمحطأات صأديقة لمبيئأة بحجأم اسأتي ك طاقأة كيربائيأة أقأل. 
 فيذه المحطات م ئمة تمامًا لترددات الجيل الثالث، والمكالمات الصوتية من الجيل الثاني.
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أي إدخأأال الطاقأأة  Introducing Renewable Energy: إدخأأال الطاقأأات المتجأأددة . ب
لتأأمين اسأتمرارية  Hybrid Energyشمسية وطاقة الرياح، فضً  عن الطاقات اليجينة ال

التغطيأأة لمزبأأائن. وُكثِّأأَف العمأأل مأأن أجأأل متابعأأة تزويأأد الشأأبكة بالطاقأأات المتجأأددة والبديمأأة 
بآخر ما توصمت إليو التقنيات في صناعة األلأواح الشمسأية ذات الكفأاءات العاليأة والعنفأات 

سريعة بأقل مستوى ضجي  لتصل نسبة المحطات العاممة عمأى الطاقأات المتجأددة اليوائية ال
 50% إلأى  30% من إجمالي المحطات، وبنسأبة تأوفير مأن 21نحو  2012مع نياية عام 

( نمأو عأدد المحطأات التأي تعمأل عمأى الطاقأات 1% من الطاقة الكيربائية. ويوّضح الشكل )
 المتجددة.

 
 المحطات التي تعمل عمى الطاقات المتجددة( نمو عدد 1الشكل )

Source: Syriatel (2016): Corporate Sustainability 

Report 2015, Damascus, p.57 

واكبأأت الشأأركة التطأأور التقنأأي  Fast Charge Batteries: البطاريأأات سأأريعة الشأأحن . ت
تحقيأق االسأتجرار لمدخرات الطاقة عبر استخدام البطاريات عالية الشأحن التأي تسأاعد عمأى 

( نمأأو المأأدخرات فأأي 2مأأن الشأأبكة والحأأد مأأن الحمأأل، وتخفيأأف االنبعاثأأات. ويبأأّين الشأأكل )
 الشركة

 
 ( نمو المدخرات في سيريتل2الشكل )

Source: Syriatel (2016): Corporate Sustainability 

Report 2015, Damascus, p.57 
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 توفير الورق في مكاتب الشركة: Saving Paper in Corporate Offices  
، ِإْذ أطمقت حممة إلعادة 2010بدأت شركة سيريتل ببرام  إعادة التدوير واالستخدام منذ عام 

تدوير الورق، وُوِضَعْت صناديق تجميع في مكاتب الشركة جميعيا، وُأفيَد منيا لدعم الجمعيات الخيرية. 
عامل المخصصة لمتدوير. واستمرارًا في نتيجة عدم توافر الم 2012وقد توقفت ىذه الحممة في عام 

تقميل استي ك الورقيات ُأِعيَد تصميم الفواتير لتطبع عمى صفحة واحدة بداًل من صفحتين. وقد أدَّت 
طنًا بيدف تخفيف استي ك الورق،  5.92ىذه المبادرة إلى تقميص استي ك الورق في سيريتل بمقدار 

، كما ُطِرَح ما يسمى جياز الخدمة 2014في مطمع عام  SMSالقصيرة  ِإْذ ُأْرِسَمِت الفواتير عبر الرسائل
( عدد 3ويوضح الشكل )". Payment through Kiosksالذاتية " تقنية الدفع عن طريق األكشاك 

 األكشاك.

 
 ( عدد األكشاك3الشكل )

Source: Syriatel (2016): Corporate Sustainability 
Report 2015, Damascus, p.58 

 ( توفير الورق في الفواتير نتيجة التحول إلى الفواتير ال ورقية.4ويوّضح الشكل )

 
 ( توفير الورق في الفواتير نتيجة التحول إلى الفواتير ال ورقية4الشكل )

Source: Syriatel (2016): Corporate Sustainability 

Report 2015, Damascus, p.58 
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 :استخدام المياه Water Usage   

نتيجة النقص في الموارد المائية التي تعاني منيا سورية بفعل األزمة التي تجتاحيا التزمت 
الشركة بترشيد استخدام الموارد المائية. وقد بذلت جيودًا كبيرة لتحديد اإلجراءات التي تمكنيا من 

 2014عامي  ( مقارنة بين استي ك المياه في5استخدام المياه بالشكل المناسب. ويوّضح الشكل )
 في شركة سيريتل. 2015و

 
 2015و 2014( مقارنة بين استي ك المياه في عامي 5الشكل )

Source: Syriatel (2016): Corporate Sustainability 

Report 2015, Damascus, p.59 
 

 االنبعاثات الغازية: GHG Emissions  

أكسيد الكربون؛ وذلك بيدف الحد عممت الشركة عمى تطوير آليات لجمع بيانات عن غاز ثاني 
( مقارنة بين انبعاثات الغازات الدفيئة تبعًا لممصدر 4منو، ومراقبة األثر البيئي لو. ويوّضح الجدول )

 .2015و 2014مكافئًا ثاني أكسيد الكربون بالطن خ ل عام 
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ثاني أكسيد الكربون ( مقارنة بين انبعاثات الغازات الدفيئة تبعًا لممصدر مكافئًا 4الجدول )
 2015و 2014بالطن خ ل عام 

 االنبعاثات تبعاً لممصدر والسنة 
مكافئ ثاني أكسيد  المصدر

الكربون بالطن في عام 
2014 

مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون 
بالطن في عام 

2015 

 نسبة الزيادة

 
 
 
 

النطاق 
1 

 %27 401 293 استي ك الوقود في السيارات الخاصة
الوقود في مولدات الطاقة من استي ك 

 %27 17756 10712 أجل الطاقة االحتياطية
 استي ك الوقود في السخانات
 ال يوجد ال يوجد  ال يوجد استي ك المكيف لتبريد اليواء

 % 39 18157 11005 : انبعاثات مباشرة1النطاق 
 

النطاق 
2 

الكيرباء التي يجري استجرارىا من 
 %44- 13592 19587 الطاقة الكيربائيةمؤسسات إنتاج 

 %44- 13592 19587 : انبعاثات غير مباشرة2النطاق 
 

النطاق 
3 

 %47- 545 799 التنقل في أثناء العمل 
 ال يوجد  ال يوجد ال يوجد  التخمص من النفايات

: االنبعاثات األخرى غير 3النطاق 
 %47- 545 799 المباشرة كّميا

الغازات الدفيئة مكافئ ثاني أكسيد  إجمالي انبعاثات
 الكربون بالطن

31391 32294 3% 

Source: Syriatel (2016): Corporate Sustainability Report 2015: Investing in People to build our 

Country, Damascus, p.65 

 

 مستقبل االستدامة في شركة سيريتل:. 8-7
إلى جعل االستدامة برنامجيا المخصص لتحقيق أىدافيا. وىذا األمر سيساعدىا  عمدت سيريتل

عمى تطوير خارطة طريق ألىداف استدامتيا بعيدة المدى، ِإْذ تقوم بتحديث برنامجيا باستمرار بما 
( ما 5ويوضح الجدول )(. Syriatel:2014يعكس فرصتيا في مجال المسؤولية االجتماعية لمشركات)

 ن أىداف في شركة سيريتل.أُْنِجَز م
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 ( ما ُأْنِجَز من أىداف في شركة سيريتل5الجدول )

 
 اإلنجاز أىداف الشركة اليدف األساسي

 
 Sustainabilityاالستدامة 

تم تحقيقو  استدامة الشبكة
 جزئياً 

تم تجاوز  استدامة الموظفين
 اليدف

تم تحقيقو  استدامة اإليرادات
 جزئياً 

 تقديم الخدماتالتميز في 
Excellence in Providing Services 

تعزيز إمكانيات وقنوات الوصول والوجود 
 واألداء األمثل لخدمة الزبائن

تم تحقيقو 
 بشكل كامل

التوسع في رقعة األعمال لتشمل متجر 
 تطبيقات الموبايل والمعمومات والترفيو

تم تحقيقو 
 جزئياً 

 
 Best Practiceاألداء األمثل 

تم تحقيقو  تعزيز أتمتة األنظمة واإلدارة الفّعالة
 جزئياً 

تطوير العمميات باالعتماد عمى نظام إدارة 
 الجودة وتطبيق المعايير

تم تحقيقو 
 جزئياً 

تم تحقيقو  إدارة مؤشرات األداء األمثل لمشركة
 جزئياً 

 
 الشركة السورية األولى

Syrian Company of Choice 

تم تجاوز  العاممة عالية الكفاءةبناء القوة 
 اليدف

تم تحقيقو  تمكين ثقافة العائمة الواحدة
 جزئياً 

تم تحقيقو  تطبيق ثقافة المسؤولية االجتماعية الفاعمة
 بشكل كامل

تشجيع موظفي الشركة عمى االىتمام بالمبادرات  
 التطوعية

تم تحقيقو 
 بشكل كامل

Source: Syriatel (2016): Corporate Sustainability Report 2015: Investing in People to build our 

Country, Damascus, p.65 

 . النتائ :9
 خمص البحث إلى النتائ  ا تية:

 2014عنأو فأي عأام  2015% فأي عأام  39نسبة زيادة انبعاثات مباشرة قأدرىا  تتحمل سيريتل .1
الناتجة عن زيادة استي ك الوقود في السأيارات الخاصأة، واسأتي ك الوقأود فأي مولأدات الطاقأة 
مأأن أجأأل الطاقأأة االحتياطيأأة، واسأأتي ك الوقأأود فأأي السأأخانات، وقأأد بمغأأت االنبعاثأأات المباشأأرة 

طأن مأن مكأافئ غأاز  11005ز ثاني أكسيد الكربون، في حين بمغت طن من مكافئ غا 18157
طأن مأن مكأافئ غأاز ثأاني أكسأيد  7162، أي بزيادة قأدرىا 2014ثاني أكسيد الكربون في عام 

 الكربون.

 2014عنأو فأي عأام  2015% من االنبعاثأات غيأر المباشأرة فأي عأام  44وفرت سيريتل نسبة  .2
ي ِاْسأُتِجرَّْت مأن مؤسسأات إنتأاج الطاقأة الكيربائيأة، وقأد الناتجة عن تخفيض نسبة الكيرباء الت
طن من مكافئ غاز ثاني أكسأيد الكربأون فأي عأام  13592بمغت كمية االنبعاثات غير المباشرة 
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طأن مأن مكأافئ غأاز ثأاني أكسأيد الكربأون، أي بانخفأاض قأدره  19587، في حين كانت 2015
 .2014عنو في عام  2015عام طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون في  5995

عنأو فأي  2015% من االنبعاثات األخرى غير المباشأرة كّميأا فأي عأام  47وفرت سيريتل نسبة  .3
الناتجأأة عأأن تخفأأيض التنقأأل فأأي أثنأأاء العمأأل، وقأأد بمغأأت كميأأة االنبعاثأأات األخأأرى  2014عأأام 

ي حأين كانأت ، فأ2015مأن مكأافئ غأاز ثأاني أكسأيد الكربأون فأي عأام طنًا  545غير المباشرة 
طنأًا  254، أي بانخفأاض قأدره 2014طنًا مأن مكأافئ غأاز ثأاني أكسأيد الكربأون فأي عأام  799

 .2014عنو في عام  2015من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 

لتعزيأأأز أدائيأأأا االقتصأأأادي مأأأن خأأأ ل التركيأأأز عمأأأى معأأأدل قأأأوي لمعائأأأد عمأأأى  تسأأأعى سأأأيريتل .4
االستثمار، والتوفير في استي ك الطاقة، وتخفيض مظاىر اليدر، وتحقيأق مصأالح المسأتفيدين 

 من خدمات الشركة، وضمان الجودة واستمرارية الخدمة.

يأأأق أىأأأداف المسأأأتفيدين تسأأأعى سأأأيريتل لتعزيأأأز األداء االجتمأأأاعي ليأأأا إلأأأى التركيأأأز عمأأأى تحق .5
 وأصحاب المصالح، وتعزيز نظام حوكمة الشركات والصحة االجتماعية.

 

 . المقترحات:10
 يوصي البحث بما يأتي:

الخاصة بنظام إدارة البيئة،  ISO14001سعي لمحصول عمى شيادة الجودة البيئية ال .أ 
ألّنيما شيادتان داعمتان لبرنام   ISO 18001وشيادة الصحة والس مة المينية 

 االستدامة البيئية المطبق في شركة سيريتل.

االعتماد عمى تقانات الطاقة المتجددة، مثل: طاقة الرياح، والطاقة المائية، وطاقة الحرارة  .ب 
 الجوفية، إلى جانب الطاقة الشمسية.

، واستي ك الوقود وضع استراتيجية مناسبة لتخفيض استي ك الوقود في السيارات الخاصة .ج 
 في مولدات الطاقة من أجل الطاقة االحتياطية، واستي ك الوقود في السخانات.

 تعزيز ثقافة االستدامة البيئية، ونشرىا في مختمف إدارات الشركة وأقساميا. .د 

العمل عمى تحسين معدل العائد عمى االستثمار من أجل تحسين األداء االقتصادي لمشركة،  .ه 
نام  حوكمة الشركات وأصحاب المصالح بغية تعزيز وتدعيم األداء وتفعيل جوانب بر 

 االجتماعي ليا.
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