إدارة ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ
ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﳌﺎﻟﻲ
مقدمة حول دمج املخاطر الناتجة عن التوجهات
الكلية لالستدامة يف عملية صنع القرار
يف مجـــال األعمـــال

بواسطة شبكــــة الرؤســــــاء املالييـــن القياديني للمحاسبة من أجل االستدامـــــة )(A4S

شبكــة الرؤســـاء املالييــن القيادييـــن للمحاسبـــة مــن أجـــل االستدامـــة
تأسس مرشوع املحاسبة من أجل االستدامة األمري
للمحاسبة من أجل االستدامة من قبل صاحب السمو
املليك أمري ويلز عام  ،2004كدعوة لكبار القياديني يف
املجتمعات املالية ومجتمعات املحاسبة واالستثامر
لتحفيزهم عىل تحقيق تحول جذري ،من خالل إيجاد
مناذج أعامل مرنة واقتصاد مستدام.
أُطلقت شبكة الرؤساء املاليني القياديني للمحاسبة من
أجل االستدامة من قبل صاحب السمو املليك أمري ويلز
يف قرص سانت جيمس يف ديسمرب  .2013تض ّم الشبكة
مجموعة مختارة من الرؤساء املاليني القياديني لرشكات
أوروبية رائدة تسعى إىل تضمني إدارة املسائل البيئية
واالجتامعية يف العمليات التجارية واالس رتاتيجيات.
نحن نؤمن بأن هذا هو التج ّم ع األول من نوعه عىل
الصعيد العاملي.
عملت الشبكة عىل عدد من املشاريع خالل عام
 2014مبا يف ذلك دراسة الطرق املتوفرة لتضمني
املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية نحو
االستدامة يف عملية صنع الق رار وهو موضوع هذا
الكت ّي ب .كام تتوفر نتائج املشاريع األخرى عىل
املوقع اإللكرتوين للمحاسبة من أجل االستدامة
www.accountingforsustainability.org
رس فريق املرشوع استالم مالحظات املنظامت األخرى
ي ّ
العاملة يف نفس املجال حول هذا الكت ّي ب عىل الربيد
اإللكرتوين:
accountabilityforsustainability@royal.gsx.gov.uk
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أعضــــاء الشبكـــة

فيام ييل فيام ييل قامئة بالرؤساء املاليني األعضاء يف
الشبكة لعام :2014
سكوت لونغهرست :آنجليـــان ووتـــر*
لوسيندا بيل :بريتـــش النـــد
إيفلني بوريك :بوبــــا
كارول فريويذر :بربــري جــروب
بيري أندري ترييس (رئيس مشارك) :دانــــون*
آالن ستيوارت /بول فريستو :ماركـــس و سبنســـر
أندرو بونفيلد :ناشيونـــال جريــد
سوزان ديفي :بينــون جــروب (ســــاوث وســـت
ووتــــر*)
رولف -ديرت شوالب :رويــال دي.إس.إم
جون روجرز :ساينسبوري*
جريجور ألكسندر :إس.إس.يئ
جون ليليوت :ذي كــ راون استيــت*
جان -مارك هويت :يونيليفر
راس هولدن :يونايتد يوتيليتيــــز جروب
ريتشارد مايفيلد :وول مارت يف أوروبا والرشق األوسط
وأفريقيا (الرئيس املايل السابق لـ «أســــدا»)
ليز باربر :يوركشايـــر ووتـــر*
* رشكات أعضاء يف مرشوع «إدارة املستقبل املجهول»
الذي تنفذه الشبكة.

مقدمــة للنسخــة العربيــة مــن “إدارة املستقبــل املجهــول”

رسنا أن نقدم لكم الدليل األسايس حول إدارة املستقبل املجهول والخاص مبرشوع صاحب السمو املليك أمري ويلز “املحاسبة من أجل االستدامة” باللغة العربية وذلك خالل االجتامع األول لدائرة املامرسات
ي ّ
اإلقليمية للرؤساء املاليني يف دول مجلس التعاون الخليجي بحضور صاحب السمو املليك أمري ويلز.
يف إطار ال رشاكة بني مرشوع األمري للمحاسبة من أجل االستدامة ومجموعة أبوظبي لالستدامة “مبادرة بريل” ،يجري العمل عىل ترسيخ مامرسة رائدة من قبل األوساط املالية يف منطقة الخليج من خالل “دائرة
املامرسات اإلقليمية” .يجتمع يف إطار هذا الربنامج عدد من الرؤساء املاليني من دول مجلس التعاون الخليجي للعمل مع اً عىل استكشاف مقاربات عملية واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة املخاطر والفرص
البيئية واالجتامعية الكربى.
يعــــ ّد هــــذا الدليل واحدا ً من سلسلة دراســـــة الحالـــــة الثانيــــة مقدمة من مت ثّل دراسات الحالة املذكورة إىل جانب النسخة
تهـــدف “دائرة املامرسات اإلقليمية” إلـــى:
• دعم مجتمع الرؤساء املاليني من أجل إنشاء املنشورات التي سيجري استعراضها خالل اجتامع قبل بنك أبوظبي الوطني وتتناول الخطوات التي العربية من الدليل األسايس ملرشوع صاحب
مناذج أعامل مستدامة من خالل دراسة املزايا “دائرة املامرسات اإلقليمية” .تـــــم إعداد هذا تم تنفيذها مـــن أجل فهم الطبيعة املتغرية السمو املليك أمري ويلز “املحاسبة من أجل
الدليل بواسطة شبكة الرؤساء املاليني القياديني لنظام الطاقة العاملي ومنو الطاقة املستدامـة يف االستدامة” عرض اً لألعامل الناشئة عن دائرة
التجارية العتامد املقاربات املستدامة
للمحاسبة من أجــــل االستدامـــــة بهدف منطقة الخليـــــج ،كام تتناول فرص التمويل املامرسات ،وسوف يعتمد الربنامج عىل إرشادات
• تبادل األفكار والتباحث بشأن التحديات تحديد مقاربات عملية تساعد عىل فهم املخاطر الناتجة عـــن تلــــك التوجهـــات.
مالمئة للرتكيز عىل القضايا األكرث اهتامم اً واألقرب
صل ًة باللرشكات يف منطقة الخليج كام سيتناول
والفرص املتاحة لدفع عجلة التطور نحو املحاسبة الناتجة عن التوجهات الكلية نحو االستدامة
من أجل االستدامة ،والتعاون مع الجهات األخرى ومواجهتها ،وجعل تلك املقاربات جزء ا ً أساسي اً
املقاربات العملية التي تم اعتامدها من قبل
من أجل توسيع نطاق نشاطات األعضاء وتعزيز من عملية صنع القرار يف مجال األعامل ،وتتضمن دراســــة الحالة الثالثة مقدمة من قبل رشكة الرؤساء املاليني وفرقهم لعرض طرق فعالة لدمج
دورها.
املقدمة يف هذه النسخة العربية مجموعة مـــن أبوظبي لطاقة املستقبل “مصدر” ،وتتضمن رشح اً اعتبارات االستدامة يف عمليات التمويل وصنع
تبي الطرق التي تتبعها للعملية املعتمدة إلدارة ملف املخاطر والذي القرار.
• العمل مع اً عىل تنفيذ األدوات واإلرشادات أربع دراسات حالة ّ
التي وضعتها شبكة الرؤساء املاليني القياديني الرشكات واملنظامت يف دول مجلــــس التعــاون يتناول اعتبارات االستدامة كمعيار أسايس يتم
مبوجبه تقييم كافة االستثامرات وذلك باستخدام
للمحاسبة من أجل االستدامة بهدف جعل الخليجي ملواجهة تلـــك املخاطـــر.
مجموعة متنوعة من املنهجيــــات الكميـــة ندعوكم لالنضامم إىل “دائرة املامرسات اإلقليمية”
االستدامة جزء ا ً أساسي اً من عملية صنع القرار.
وا لنوعيـــة.
واملشاركة يف عرض عدد من املامرسات الرائدة يف
الرشكات
• التأثري عىل البيئة التي تعمل فيها
دول مجلس التعاون الخليجي.
دراسة الحالة األوىل مقدمة من قبل االتحاد
يف
اآلخرين
من خالل إرشاك املستثمرين والرشكاء
للطريان ،وهي تناقش الطريقة التي تتبعها
الرشكة ملواجهة املخاطر الناجمة عن اعتامد أما دراســـــة الحالــــــة الرابعة فقد قدمتها
هذه العملية .
• إعـــــداد دراسات الحالة واملواد اإلرشادية صناعة الطريان عىل الوقود األحفــــوري ،مطارات أبوظبي ،وقد تم الرتكيز فيها علــــــى د .عبد الله زمزم ،مساعد األمني العام للعمليات
ونرشها يف األوساط املالية يف منطقـــة الخليـــج .حيـــــث تعمل كجزء من هيئة تتوىل إنشاء اعتبارات االستدامـــــــة املتعلقة مببنى املطار يف هيئة البيئة-أبوظبي ورئيس “دائرة املامرسات
أول مركز ألبحاث الطاقة الحيوية عىل أرض الجديد ،حيث أجرى الفريق املايل تقيي امً كام الً ا إلقليمية”
صحراويــــة تتم سقايتهــــــا مبيــــاه لدراسة تحليل الجدوى االقتصادية لدورة الحياة جيسيكـــا فريز ،الرئيس التنفيذي ملرشوع
البحر إلنتاج الغــــذاء ووقـــود الطيـــران يف بهدف حساب العائدات عىل االستثمــــــار صاحب السمو املليك أمري ويلز “املحاسبة من
أبوظبــي .
التي يوفرها مرشوع تطوير املبنى حيث يتضمن أجل االستدامة”
التصميم مراعاة مجموعــــة من االعتبارات
هـــدى الحوقانـــي ،مديـــر مجموعـــة
مثل الح ّد من استخـــدام الطاقـــة.
أبوظبـــي لالستدامـــة
كارال كوفـــل ،املديــر التنفيـــذي لـ “مبــادرة
بيــرل”
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االتحاد للط ريان

إدارة املستقبل املجهول-التشجيع عىل استخدام وقود مستدام بديل يف صناعة الط ريان

ينضوي استخدام موارد الطاقة املحدودة عىل العديد من املخاطر الكامنة التي تفاقمت نتيجة للتقلبات الحادة يف
األسعار واالرتفاع الكبري املحتمل يف تكاليف الكربون يف املستقبل ،يُ ضاف إىل ذلك مسألة اليقني يف التوريد مستقب الً
وقضايا الجودة يف بعض املناطق من العامل إىل جانب ما نواجهه من مخاطر مالية ج ّم ة تحتاج إىل معالجة يف مختلف
األطر الزمنية.
يف يومنا هذا تقترص التكاليف املرتبطة باالنبعاثات لدى االتحاد للط ريان عىل تكاليف االمتثال لقوانني نظام االتحاد
األورويب لتداول االنبعاثات فيام يخص رحالتها داخل أوروبا ،و سيتم توسيع نطاق هذه القوانني بعد عام  2020حيث
سيتم تنفيذ برنامج تخفيض انبعاثات الكربون الذي تم االتفاق عليه خالل اجتامع الجمعية العمومية للمنظمة
العاملية للط ريان املدين ،ولوضع ح ّد ملستويات االنبعاثات عام  2020بصورة فعلية سوف يطلب من رشكات الط ريان
رشاء أرصدة كربون لتغطية النمو املتوقع يف املستقبل.
عىل الرغم من أن صناعة الط ريان تشهد كل يوم تحسينات هامة من حيث الكفاءة  ،كام تواصل رفع مستوى كفاءتها
مبعدل  %1.5وهي النسبة املستهدفة سنوي اً ،إال أنه بالنسبة لصناعة مستمرة يف اعتامدها عىل وقود الكربون السائل
لسنوات عديدة قادمة ،فإن الطريقة الوحيدة أمامها للتخفيف من استخدام مركبات الكربون دون أن يؤثر ذلك عىل
من ّوها هي البحث عن مصادر الوقود منخفضة الكربون .وهو ليس باألمر السهل ،إمنا واحد من القضايا التي تبنتها
الصناعة ،لالستفادة من قدراتها الطبيعية املبتكرة ،فض الً عن تقديم التزامات مالية هامة.
تعهدت االتحاد للط ريان بالسري قدم اً يف عملية التطوير والعمل عىل استخدام وقود طائ رات بديل مستدام وقيادة
هذه العملية تحديدا ً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث تم إح راز تقدم كبري يف مجال ابتكار وتنفيذ تقنيات
الطاقة املتجددة .وأمثرت املباحثات التي أج راها معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا(وهو منشأة تعليمية ملا بعد
التخرج مق ّرها أبوظبي متخصصة يف مجال تطوير التكنولوجيا النظيفة واملتجددة) عن تأسيس «مركز أبحاث
الطاقة الحيوية املستدامة» ،وكانت االتحاد للط ريان ورشكة بوينغ من ضمن األعضاء املؤسسني.
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ويُ عترب «نظام الزراعة املتكامل القائم عىل مياه البحر « املشــــروع ال رائد ملركز أبحاث الطاقة الحيويـــة
املستدامة الذي قــــد يُ وفر يف نهاية املطاف الوقود املعتمد عىل النباتات  ،فمن خـــالل املوازنــــة الفعالة
شـــح املياه العذبة ،ميكن لهذا النظام أن
بني التحديـــات التـــي تواجههـــا املنطقة وخاصة فـــي ظل
ّ
ينجـــح باالعتمـــاد عىل مياه البحــــر املالحة كمصدر طبيعي له ،وبينام يشكل األمن الغذايئ موضوع اً
مقلقـــــ اً يعمل عنرص تربية األحياء املائية عىل توفري األسامك واملأكوالت البحريـــة األخرى ،مام يوفر بدوره
املواد الغذائية للنباتات القابلة للعيش يف امليـــاه املالحـــة.
وقد أثبت هذا النظام أنه ذو أساس سليم بعد أن متت تجربته بنجاح يف أريرتيا ،واليوم يجري تك راره يف إطار
مرشوع تجريبي أقيم عىل منشأة مبساحة  2هكتار يف مدينة مصدر بأبوظبي.
تق دّم الحكومة الدعم لهذا املرشوع من خالل متويل إنشائه وتشغيله املتواصل عىل مدى ثالث إىل خمس سنوات
قادمة  ،وقد أصحبت اليوم تكري ر ،وهي الرشكة ال رائدة املتخصصة يف تكرير النفط والتابعة ألدنوك (رشكة برتول
أبوظبي الوطنية) ،عضوا ً يف «مركز أبحاث الطاقة الحيوية املستدامة» حيث تقدم الدعم الفني األسايس لتطوير
مواد أولية من النباتات بهدف إنتاج وقود الطائ رات.
ال تزال هناك شكوك مالية بشــــــــأن تكاليف االمتثال ذات الصلة باالنبعاثات التي تتكبدها هذه
الصناعــــــــة ،نظ ًرا ألن األهلية ملوازنة الكربون سوف تؤثر بشكل كبري يف الطلب عىل الصناعة وبالتايل عىل
سعر ال رشاء .وسيتم إعفاء الرحالت الجوية التي تستخـــــــدم الوقود البديل املستدام كلي اً أو جزئي اً تبع اً لنوع
وكميــــــــة الوقود البديل املستخدم مام سيؤثر مع مرور الوقت بشكل واســـــع علــــى املسؤولية املالية
لربنامج تخفيض انبعاثات الكربون.
ما زال أمامنا الكثري من العمل لننجزه يف مجال تطوير الوقود البديل ،ولضامن الجدوى التجارية ،تناولت
الدراسة الفنية-االقتصادية الشاملة عدة جوانب منها الجدوى املالية ومتطلبات توسيع نطاق مرشوع مركز
أبحاث الطاقة الحيوية املستدامة ،وللحفاظ عىل تركيزنا يف هذا االتجاه ،يتوجب علينا بذل الجهود الالزمة
وتوفري االلتزام املايل اآلن مام سيساعد عىل الح ّد من املسؤوليات طويلة األجل ويعزز استم رارية منو هذه
الصناعة واستدامتها.

بنك أبوظبي الوطني
متويل مستقبل الطاقة
ماهي الخطوات التي قمتم بها؟
قمنا بتكليف رشكة ب رايس ووترهاوس كوبرز وجامعة
كامربدج إلج راء دراسة وجمع األدلة حول الطبيعة
املتغرية ملنظومة الطاقة العاملية عىل مدى العقد
القادم ،مع الرتكيز عىل الطلب املتنامي عىل الطاقة
املستدامة يف منطقة الخليج؛ التكنولوجيات األكرث
قدر ًة عىل س ّد الهوة بني العرض والطلب وكذلك حجم
التمويل املطلوب ألداء هذه املهمة .تم إعداد مناقشات
حول األسباب التي تدعو البنوك إىل املوافقة عىل تطوير
ودعم مثل هذه الفرص والطريقة التي ميكنهم العمل
بها مع ص ّن اع الق رار للتوصل إىل تحقيق هذا الهدف.
ما هو الهدف من هذه الدراسة؟
تع ّد الطاقة حجر األساس القتصادات هذه املنطقة .إال
أنه عىل الرغم من االزدياد الكبري يف تنوع النشاطات
االقتصادية اليوم ،فإن مستقبل الرشق األوسط يرتبط
ارتباط اً وثيق اً مبستقبل الطاقة.

يف ظل الطلب العاملي املتزايد عىل الطاقة أصبحت
تلبية هذا الطلب تحدي اً حقيقي اً والتطور الرسيع
لدول مجلس التعاون الخليجي يعني أننا جزء من
هذا املشهد العاملي .من املتوقع أن يزداد الطلب عىل
الطاقة مبقدار ثالثة أضعاف يف السنوات الخمس عرشة
القادمة ،وهذا يفوق بكثري العرض املتوفر يف يومنا
هذا .ويتطلب س ّد هذه الفجوة استثامرات ضخمة يف
املشاريع التي توفر قدرة إضافية عىل إنتاج الطاقة
وتعمل عىل تحسني كفاءة استخدام الطاقة لدينا.
ال ميكننــــا أن نقلـــل من أهمية املهمة التي تقع
عىل عاتقنا جميع اً .لك ّن وضع املنطقة يعطينا فرص ًة
إليجاد حلول ألنظمة طاقة عالية الكفاءة قادرة عىل
توفري احتياجاتنا من الطاقة عىل الصعيد املحيل
وتواكب السوق العاملية املتنامية يف مجال تكنولوجيا
الطاقة .ونظ را ً ملا يتطلبه ذلك من أساليب مبتكرة
لتمويل الطاقة ،فنحن نعتقد أنه يقدم أيض اً فرص اً
حقيقي ًة للقطاع املرصيف يف املنطقة ،والسبب الذي
دفعنا إىل إعداد هذا التقرير هو رغبتنا يف أن نفهم
بشكل أفضل الدوافع الحقيقية حتى نتمكن من
االستجابة لها بفعالية.

ما هو املنهج الذي قامت عليه هذه الدراسة؟
تستند هذه الدراسة عىل ثالثة أشكال من األدلة .أوالً،
يعتمد التقرير عىل تحليالت عاملية من قبل مؤسسات
متخصصة يف مجال الطاقة وعىل العديد من الدراسات
األكادميية بهدف تقديم التوجهات الرئيسية وسياق
العرض والطلب الذي تعزى إليه الطبيعة املتغرية
ألنظمة الطاقة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي .ثاني اً،
تعرض السيناريوهات املقدمة يف هذا التقرير منوذج
«تحول تكنولوجيا املستقبل» الذي وضعته جامعة
كامربيدج استنادا ً إىل العديد من الدراسات األكادميية
السابقة وقاعدة بيانات إقليمية وعاملية متينة تتضمن
مسارات االستثامر يف الطاقة .ثالث اً ،يعتمد التقرير عىل
مجموعة واسعة من املقابالت التي أجريت يف أبوظبي
خالل الفرتة من أكتوبر  2014إىل يناير  2015حول
السياسة الرئيسية وقطاع الطاقة ومط ّوري املشاريع
والرشكاء من القطاع املرصيف.

ما هي الخطوات التالية؟
يعرض التقرير األدلة العاملية حول مستقبل الطاقة يف
سياق منطقة الخليج .والقصد من ذلك هو توفري قاعدة
األدلة التي ميكن لقطاع الخدمات املالية أن يعتمد
عليها يف نهجه لتقديم املنتجات والخدمات التي من
شأنها أن تدعم منو اقتصاد منخفض الكربون .الفرصة
اآلن أمام مؤسسات الخدمات املالية للمبادرة إىل فهم
تلك األدلة واستكشاف الهياكل الجديدة التي قد تكون
مطلوبة وإرشاك الحكومات ذات الصلة للتوصل يف
نهاية املطاف إىل تحويل التوجهات إىل حلول مقبولة
لدى املصارف.

سيصل حجم الطلب اإلضايف
عىل الطاقة إىل أكرث من 170
جيجاواط يف منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي وحدها بحلول
عام 2020
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دراسة حالة خاصة بـرشكة أبوظبي لطاقة املستقبل “مصدر”

تحديد املخاطر والفرص عىل املدى الطويل Kelda -الرشكة األم لرشكة يوركشاير ووتر
دعم أهداف االستدامة من خالل محفظة إدارة املخاطر
تعد «مصدر» رشكة متخصصة بالطاقة املتجددة ،وانطالق اً من ذلك تعترب االستدامة جزءا ً من بيئة أعاملها مبا
يف ذلك اتخاذ الق رارات املتعلقة مبخاطر االستثامر .وتدار هذه العملية من خالل محفظة إدارة املخاطر ()PRM
يف «مصدر «.
و تكون مصدر عند دخولها يف استثامرات جديدة ،مسؤولة عن عوائد االستثامرات وإدارة املخاطر من خالل النظر
يف العوائد املعدلة حسب املخاط ر .وتشمل هذه االس رتاتيجية توزيع فئات املخاطر يف أصغر مكوناتها ودراسة
آثار املخاطر عىل االستثامرات الفردية ومحفظة استثامر وحدة األعامل وإجاميل محفظة «مصدر» االستثامرية.
وتعزز محفظة إدارة املخاطر من قدرة «مصدر» عىل الحفاظ عىل القيمة والعوائد الحالية واملستقبلية من
خالل تحديد املخاطر املحتملة والحد من تعرض األصول واملحافظ لها وذلك من خالل تطبيق أفضل منهجيات
ِ
وتحس ن من قدرة
املامرسات الكمية والنوعية الصارمة .كام تشجع محفظة إدارة املخاطر عىل االستثامر الحذر
احتاملية مصدر عىل تأمني التعويض املناسب عن املخاطر التي تم تحديدها ،بينام تساعد تلك املنهجيات عىل
تجنب املخاطر غري املرغوب فيها.
وتنطوي أدوار ومسؤوليات األف راد ذوي الصلة مبصدر وفرق إدارة مخاطر االستثامر تحت إطار إدارة مخاطر
املحفظة االستثامرية يف الرشكة.
ويدعم منوذج مخاطر التشغيل امل راقبة املستمرة للمخاطر الهامة التي قد تتعرض لها محفظة مصدر .ويعترب
فهم عوامل االستدامة مع مرور الزمن جانب أسايس من هذه العملية من خالل املتابعة املستمرة وعقد ورش
عمل تقييمية تضم مختصني يف مجال املخاطر فض الً عن مدير محفظة املخاط ر.
تعقد ورش املخاطر يف الحاالت التالية:
 .1تقييم استثامر جديد محتمل
 .2انتقال املشاريع ملرحلة أخرى ضمن الدورة االستثامرية (متر الدورة االستثامرية بأربعة م راحل وهي :تحديد
املنشأ ،التطوي ر ،التشغيل ،والخروج).
 .3إعداد وحدة األعامل وتقارير بيان املخاطر للرشكات
تصنف املخاطر بـ (منخفضة ،متوسطة ،عالية ،شديدة) وذلك بالنظر إىل نوعية املخاطر والعواقب (األثر) ك امً
ونوع اً وتأثريها عىل قيمة العوائد (صايف القيمة الحالية ومعدل العائد الداخيل).
إن كل املخاطر الرئيسية املتعلقة باملعلومات يتم تحديدها من خالل بيانات محفظة إدارة املخاطر وميكن
الوصول إليها من قبل املنخرطني يف عمليات محفظة إدارة املخاط ر .وتضم البيانات املعلومات املتعلقة
باملستخدم النهايئ فقط وتم إعدادها لتبني مستويات ارتفاع الخطورة عىل مصدر.

وتعد السمعة والصحة والسالمة والبيئة املعايري األساسية التي يتم قياس املخاطر عىل أساسها .وتعد
االستدامة عن رصا ً مه امً يف كل من تلك املعايري حيث يجب التأكد من أنها جزء من مختلف عمليات
«مصدر».
وتضمن خطوات رصد املخاطر وإصدار التقارير املذكورة أعاله أن اعتبارات االستدامة جزء ال يتجزأ ضمن
أنشطة إدارة املخاطر يف مصدر ،وأنها تشغل جانبا أساسيا من عملية صنع الق رار اإلداري.

إرشادات محفظة إدارة المخاطر
قواعد وأحكام محفظة إدارة المخاطر
تحديد درجة المخاطر

توصيف المخاطر

مخاطر االستثمار
يتم تقييم ومعالجة المخاطر العالية لالستثمار التي تتخطى قدرته (مثال :قابلية المخاطرة)
خالل مدة الدورة االستثمارية على مستوى وحدة األعمال.

مخاطر وحدة األعمال
تصعد المخاطر العالية لالستثمار والمخاطر المتعلقة بوحدة األعمال التي تتجاوز قدرتها لإلدارة العليا للتقييم والمعالجة .

مخاطر مصدر المؤسسية
قدرة مصدر على المخاطرة

مدة دورة مصدر االستثمارية
الهيكلية المالية والتنفيذ

التقييم
القبلي

التقييم

المنشأ
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قابلية المخاطرة

االختيار

تحديد

تطوير المشروع

تفعيل

الحفظ

التشغيل

العمليات

الجرد

الخروج

مطـــارات أبـوظـبـي
مبنى املطار الجديد  -إعداد تصميم ح راري (عازل)
بغرض توفري الطاقة
مقدمة:
تعترب االس رتاتيجيات التي تعتمد عىل التصميم الح راري
(العازل) هي أفضل الحلول عند إنشاء املباين املستدامة
حيث أن تلك التصاميم تعمل عىل قلة االعتامد عىل
الوقود الحفري أثناء تسخني و /أو تربيد املباين ،وتعمل
كذلك عىل استهالك الطاقة الكهربائـية بشكل أقل يف
اإلضاءة ،فضال عن أن تلك التصاميم توفر مساحات
داخلية عالية الجودة لقاطنيها.
تأخذ تلك االس رتاتيجيات يف اعتبارها عدة عوامل والتي
منها تخطيط املبنى وانتقاء املواد املستخدمة يف البناء
وموقع اإلنشاء بغرض خلق مسارات طبيعية للطاقة
الح رارية عرب املبنى و»توفري الطاقة» املستخدمة.
ويف دراسة الحالة التي نحن بصددها سنتناول الطريقة
املتبعة يف إنشاء الهيكل ملبنى املطار الجديد والتصميم
الشكيل مع وضع التكلفة املبدئية لالستثامر عند
تطبيق اس رتاتيجيات التصميم الح راري (العازل)
والعوائد املادية لها.

األهداف:
لتحقيق هذه األهداف تم إج راء دراسة عىل الفائدة
التي تقوم عىل تكلفة دورة حياة املبنى بغرض حساب
العوائد عىل االستثامر الذي يعتمد عىل اس رتاتيجيات
التصميم الح راري (العازل) املقرتحة وكذلك إلصدار
ق رارات طويلة املدى فيام يتعلق بتصميم وإنشاء
املبنى يك يتسنى لنا تحقيق االستفادة القصوى عىل
مدار دورة الحياة الكاملة للتطوي ر.
التحديات:
التحديات املعتربة يف تطبيق اس رتاتيجيات التصميم
الح راري (العازل) تكمن يف توفري الحد األدىن للمتطلبات
التالية يف هيكل املبنى املطار الجديد:
 سهولة إج راء عمليات الصيانة استخدام تصميم ذو مستوى عاملي يف املواصفات التطوير املستدام نفاذية ونقاء ضوء النهار داخل املبنى بشكل جيدمنهجية الدراسة:
لقد تم استخدام منهجية نظامية لتقييم الفوائد التي
ميكن تحقيقها من كل معيار تصميمي مستخدم

يف هيكل املبنى .وتعتمد تلك املنهجية عىل تقدير
التكلفة الرأساملية املطلوبة لتحقيق التصميم امل راد
وتقدير تكلفة التشغيل املرتبطة به (من تكلفة
أعامل تصميم واستبدال واستهالك طاقة) وحساب فرتة
اسرتداد التكلفة املنفقة .وقد تم عمل تحليل الفائدة
املعتمدة عىل تكلفة دورة حياة التطوير مع وضع
مناذج للطاقة املستخدمة ومناذج مالية للتكلفة مقارنة
أداء كل اس رتاتيجية عىل حدة بنامذج معتمدة مبنية
عىل معايري أداء محددة.
ومع االشارة أن إجاميل مساحة مبنى املطار الجديد هي
 700,000م 2فقد تم إج راء الدراسة عىل مساحة تقدر
بـ 75م ×50م و 16م ارتفاع مع واجهة زجاجية عىل
الجانبني األكرب من الهيكل بنسبة %75؛ وذلك بغرض
تبسيط عملية التحليل.
يوضح املخطط التايل املنهجية املتبعة:

تحديد النموذج املعتمد

تحديد معايري التصميم
التي تؤثر عىل أداء الطاقة
تقدير التكلفة

تقدير الفوائد

تقدير التغي ريات يف
التكلفة الرأساملية

تقدير التغي ريات يف
استهالك الطاقة سنوي اً

تقدير التغي ريات يف تكلفة
دورة الحياة

إج راء تحليل الفوائد التي
تقوم عىل تكلفة دورة الحياة
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تعرف النامذج املعتمدة ( )BAUعىل أنها تحقق الحد
األدىن من متطلبات البناء الدويل والتكلفة التقديرية
للمشاريع املشابهة والتي تم طرحها يف مناقصات
السوق املحيل .وقد تم تحديد معايري األداء كمقاييس
رئيسية لقياس تأثري عنارص التصميم عىل استهالك
الطاقة واملياه عىل النحو التايل:
 حساب معايري نقل الح رارة ( )U-valueلسقف املبنى مدى قدرة السقف عىل عكس الح رارة مقدار انسياب الهواء اىل داخل املبنى حساب معايري نقل الح رارة ( )U-valueبالجدرانوالواجهات الزجاجية
 حساب معايري ح رارة الشمس املساحة ومقدار التظليل باملناطق املكسوة بالزجاجلقد تم تقدير االستهالك السنوي للطاقة مع وضع تأثري
معايري األداء عىل عنارص البناء التالية:
 اإلضاءة تربيد املكان أحامل الطاقة للمضخات وامل راوح -م رافق الخدمات
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اف رتاضات تحليل التكلفة
لقد تم اف رتاض البنود التالية لتقدير التكلفة:
 تقوم ف رتات استبدال دورة الحياة املستخدمة يفالتحليل عىل البيانات واألبحاث التي تم نرشها وامل راجع
الناتجة من مستخدمات وتركيبات مشابهة .فقد تم
تعديل دورة حياة االستبدال يك تتناسب مع الظروف
البيئية القاسية بالرشق األوسط.
 تم حساب تكلفة أعامل الصيانة عىل أساس الصيانةالدورية املخطط لها وفق اً للمامرسات الصناعية السليمة
وتبع اً لتوصيات املصنعني املسئولني عن هيكل ،تحديدا ً:
السقف والواجهات الزجاجية والحشوات املانعة لترسب
الرطوبة والهواء من املبنى وإليه.
 تم حساب تكاليف استهالك الطاقة عىل أساس رسومتعريفة الكهرباء املعمول بها داخل دولة اإلمارات
العربية املتحدة والتي تقدر بـ  0.15درهم لكل ك و /س
واملياه املربدة ايت تقدر تعريفتها بـ  0.22درهم لكل طن
تربيد و واملياه املربدة التي تقدر قيمتها بـ  0.22درهم
لكل طن تربيد بالساعة =  0.06364درهم  /ك و تربيد.

نتائج الدراسة:
لقد أنتجت الدراسة عىل أن التصميم الحايل لهيكل
مبنى املطار الجديد ،وذلك تحديدا ً للمنطقة التي تقدر
مساحتها بـ 75م ×50م املشتملة اس رتاتيجيات التصميم
الح راري (العازل) ،سيحقق االستفادة القصوى والتوفري
عىل النحو التايل:
 إجاميل توفري الطاقة  445,000 :ك و /السنة -إجاميل توفري تكلفة م رافق الخدمات 48,505 :ك و /السنة

ترصيحـــــات
مقدمة من الدكتور عبد الله زمزم ،رئيس «دائرة املامرسات اإلقليمية»:

أتقـــــــدم بالشكــــــر الجزيل إىل كافة أعضاء املرشوع وخاص ًة فريق مرشوع صاحب السمو املليك أمري ويلز
«املحاسبة من أجل االستدامة» عىل ما أبدوه من التزام وما قدموه حتى اآلن من مساهامت يف هذا املشــــروع،
ونحن نتطلع قدم اً نحو العمل مع اً خالل املرحلـــة القادمة منـــه.
وأخص بالشكر مجموعة أبوظبي لالستدامة عىل جهودها الطيبة إلمتام أعامل الرتجمة وتقديم النسخة العربية
ّ
من الدليل األسايس حول إدارة املستقبل املجهول والخاص مبرشوع «املحاسبة من أجل االستدامة».

أخص بالشكر فريق مجموعة أبوظبي لالستدامة
هدي الحوقاين
مدير املجموعة
ساندرا عناين
مستشار االتصال
محمد الظاهري
مدير برنامج بناء القدرات والتدريب

كام أو ّد أن أعرب عن خالص امتناين وتقديري لكافة
الرشكات التي قدمت دراسات الحالة لدعم هذا
الدليل وهي:

وأخ رياً أتوجه بالشكـــــــر أيض اً إىل فريــــــق
مرشوع صاحب السمو املليك أمري ويلز “املحاسبة من
أجل االستدامة”.

مطـــارات أبوظبـــي

جيسيكـــا فريز

االتحــــاد للطيـــ ران

الرئيـــس التنفيـــذي

بنـــك أبوظبـــي الوطنــــي
رشكــة أبوظبــي لطــاقة املستقبــل “مصــدر”

ستيفانــــيأكينيولــــر
مســـؤول املشاريـــع والفعاليـــات

رشا عيل

ديبــــ راماكسكيمينـــغ

مساعد إداري أول

مســـؤول االتصـــال األول

ألينا لوبو
منسق التدريب
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مقدمـــة شبكـــة الرؤســـاء املالييــن القيادييـــن
للمحاسبــة مــن أجـــل االستدامـــة
تعمل الرشكات اليوم يف عامل م رتابط تتضح فيه العوملة أكرث من أي وقت مىض ،وخاصة مع ما يشهده من توجهات
كلية نحو االستدامة مثل ندرة املياه وتغري املناخ والظواهر املناخية الشديدة والتغري السكاين املتسارع وزيادة
الطلب عىل املوارد ،والتي تنطوي عىل مخاطر وفرص يف آن واحد .فالتحديات التي يطرحها هذا الوضع إىل جانب
التوقعات العالية لدى الرشكاء حول األعامل والقدرة املتزايدة للناس لتوحيد كلمتهم حول القضايا الهامة ،كلها
تشري إىل أن هذه التوجهات تطرح مخاطر وفرص تجارية هي األكرب من أي وقت مىض.
ال بد للرشكات التي تسعى بجدية إىل دمج االستدامة ضمن أهدافها الرئيسية أن تفهم املخاطر والقضايا املستجدة
الناشئة عن هذه التو ّج هات ،وأن تدرك أنه من املحتمل أن تؤثر عىل األعامل التجارية عىل املدى القصري واملتوسط
والبعيد ،وبالتايل ال بد من أن تؤخذ بعني االعتبار عند اتخاذ الق رارات االس رتاتيجية.

«ال بــــد للرشكات التـــي تسعـــى
بجديـــة إلــــى دمـــج االستدامة
ضمــــــن أهدافهـــا الرئيسيـــة
فهــم املخاطر والقضايا الناشئة عن هذه
االتجاهات»
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تسعى مجالس إدارة الرشكات والقيادة العليا للتأكد
من إدارة هذه املخاطر عىل نحو فعال .ويف الوقت
نفسه ،تزداد القناعة بأن وجود نهج أكرث اس رتاتيجي ًة
ملعالجة هذه املخاطر بنجاح يساعد عىل توفري فرص
تجارية وإضافة مزايا تنافسية.
تع ّد املنظامت التي تعتمد بشكل كبري عىل البيئة
الطبيعية مثل رشكات املياه ،يف مقدمة الرشكات التي
تعمل عىل تضمني هذه املخاطر يف عملياتها التجارية،
ويعود ذلك إىل حد كبري للمتطلبات التنظيمية لذلك
فإن العديد من األمثلة عىل دراسة الحالة يف هذا
الكت ّي ب مأخوذة من هذا القطاع .ومع ذلك ،تؤثر
التوجهات الكلية لالستدامة يف الوقت الحايل ،وسوف
يزداد تأثريها مستقب الً عىل جميع الرشكات الكبرية منها
والصغرية.
عـــدم اليقيـــن الناشـــئ عــن التوجهــات
الكليــة لالستدامــة
يكمن التحدي الذي تواجهه الرشكات يف حالة عدم
اليقني التي تشوب هذه التوجهات.
من العوامل التي تساهم يف تعزيز حالة عدم اليقني:
اآلفاق طويلة األجل؛ عدم القدرة عىل تحديد حجم

وتوقيت اآلثار؛ عدم وضوح السياسات العامة املستقبلية
وتغي أولويات العمالء عرب قطاعات
واألطر التنظيمية؛ ّ
السوق .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الفوائد الناتجة عن
معالجة هذه التوجهات تنطوي عىل صعوبة أكرب من
حيث القياس وتحديد الكمية مام هي عليه املخاطر
“التقليدية”.
يف مثل هذه الحاالت ،نعتمد نحن كرؤساء ماليني عىل
تقنيات ميكن أن تساعدنا يف الحد من حالة عدم التيقن
من النتائج كام تعيننا بشكل أفضل عىل فهم املخاطر
التي تواجهها رشكاتنا.
هـــــــذا الكت ّي ــــب
يقدم هذا الكت ّي ب أمثل ًة عملي ًة بشأن الطريقة املالمئة
للتغلب عىل التحديات التي تطرحها حالة عدم اليقني
الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة ،مبا لديها من
تأثري إقليمي أو عاملي وعىل املخاطر الناشئة عن تلك
التوجهات .يتضمن هذا الكت ّي ب أيض اً أمثل ًة عن كيفية
تحديد وتقييم املخاطر التي تؤثر عىل الرشكات مام
يساعد عىل دمج تلك التوجهات بشكل أفضل ضمن
عملية إدارة املخاطر وصنع الق رار يف قطاع األعامل.

بالظروف املتغرية ،الرد عىل املخاط ر ،وتكييف لتعظيم
الفرص املتاحة لنا.
نرجو أن يقدم لكم هذا الكت ّي ب ما تحتاجونه من
العون والفائدة ،ونو ّد أن نتوجه بالشكر إىل كل من
رسنا أن نتلقى مالحظاتكم حول
ساهم يف هذا العمل وي ّ
هذا املوضوع.
مـــــــــع الشكـــــــــــر
سوزان ديفي ،مديرة املالية لدى بينون جروب (سابق اً
مديرة املالية والشؤون التنظيمية لدى ساوث ويست
ووتر) ،وليز باربر ،مديرة املالية واألنظمة واألسواق
لدى يوركشاير ووتر

يجب علينا كرؤساء ماليني أن نستعرض بشكل مستمر
وتتطور الطريقة العمليات التجارية لدينا الرد عىل
وضعت هذه االتجاهات لضامن أننا أفضل التنبؤ
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متهيــــــــــــد
أهداف مشرتكـــــــــــة
يرسين أن أقدم هذا الكت يّ ب حول دمج املخاطر
الناجمة عن التوجهات الكلية لالستدامة يف
عملية صنع القرار .تم إعداد هذا الكت ّي ب من قبل
عدد من املتخصصني يف مجال املخاطر والضامن
والخرباء يف االستدامة لدى الرشكات األعضاء يف
شبكة الرؤساء املاليني القياديني للمحاسبة من
أجل االستدامة .يساهم كل م ّن ا يف سياق عمله
اليومي يف التطبيق العميل للمنهجيات التي
لكل منا
متت مناقشتها يف هذا الكت يّ ب ،كام ان ّ
وجهة نظر خاصة يف مختلف مراحل العمل،
وتجارب متنوعة يف استخدام عدد كبري من أطر
العمل وبالتايل نتائج مختلفة .ونحن نقدم يف
إطار مرشوع املحاسبة من أجل االستدامة ()A4S
آراءنا الصادقة حول الطرق الناجحة والدروس
املستفادة .ليس هدفنا هنا إهدار الجهود بال
طائل بل ببساطة نحن نرغب بتبادل خرباتنا
معكم وتحديد نقطة انطالق لتعزيز النقاش
والعمل.

ومن الواضح أيض اً بنفس القدر أن العديد من
أطر إدارة املخاطر ال تأخذ بعني االعتبار بشكل
كامل الفرص الصاعدة املتوافقة مع تلك املخاطر
وال تواكب بشكل جيد حالة “عدم اليقني” كام
تفتقر إىل أساليب املعالجة الكاملة ملشاكل
االستدامة وميكن أن تركز يف الوقت نفسه عىل
املدى القصري واملسائل الداخلية.
نحن نؤمن بأن جعل عوامل االستدامة جزء ا ً من
سياسة إدارة املخاطر وأطر صنع القرار .سوف
يؤدي عىل املدى البعيد إىل تحسني النتائج
التجارية وتعزيز استدامة الرشكات كام سوف
يساعد املجتمع عىل إيجاد حلول لبعض أهم
املخاطر التي نواجهها مام دعانا إىل الرتكيز يف
هذا الكت يّ ب عىل تلك املخاطر نظرا ً ملا يحمله أي
تقصري يف هذا املجال من عواقب مكلفة محتملة.
ومع ذلك ،فإن بعض املناهج التي عرضناها يف
هذا الكت ّي ب ميكن استخدامها أيض اً يف تحديد
وتقييم الفرص وهو املوضوع الذي يشكل محور
عملنا يف املستقبل.

إدارة “عــــــدم اليقيــــــــن”

منهجيــــــــات

لقد قضينا وقت اً طوي الً يف مناقشة ما إذا كانت
معالجة حالة “عدم اليقني” املرتبطة بالتوجهات
الكلية لالستدامة متثل طريقة جيدة إلدارة
املخاطر .الجواب هو نعم وال بنفس الوقت! لقد
عرضنا مختلف منهجياتنا وخرباتنا يف مجال إدارة
املخاطر ،ومن الواضح أن هناك مجموعة واسعة
من الطرق التي تتبعها الرشكات يف إدارة املخاطر.

يستعرض هذا الكت يّ ب مجموعة من املنهجيات
لدمج عوامل االستدامة يف إدارة املخاطر وأطر
صنع القرار .يتخلل هذه الخطوات أمثلة عملية
ودراسات جدوى مشاريع مت كّن فيها أعضاء
الشبكة من النجاح يف تطبيق تلك املنهجيات مام
يساعدنا عىل تبادل خرباتنا يف هذا املجال.
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عمليـــة

ال يعرض هذ الكت ّي ب أي نهج جديد ،لكنه يبني
طرق تعزيز أطر العمل التقليدية إلدارة املخاطر
ودراسة املخاطر القامئة عىل مدى أطول والناجمة
عن التوجهات الكلية لالستدامة .إن الرشكات
التي تعتمد عىل عمليات إدارة املخاطر تركّز
بصورة فعالة عىل تلك املشاكل طويلة األمد وأي
مخاطر أعامل أخرى ،هي رشكات تتمتع بقدرة
أكرب عىل اإلعداد للمستقبل ،وهذا بدوره يؤدي
إىل تحسني عملية صنع القرار لديها وتعزيز فرص
نجا حها.
ا لنضــــــو ج
يتضمن هذا الكت ّي ب منوذج نضوج ملساعدة
الشــــركات علـــــــى تحديـــد أ) املرحلة
التي وصلت إليها حالي اً يف مجال دمج املخاطر
ضمن عملية إدارة املخاطر وأطر عمل صنع
القرار ،ب) طبيعة الخطوات الالحقة.
دراســـــة حالة الشــــــــركات
يع ّد الطرح الواضح لدراسة لحالة الرشكات
مرحلــــة يف غاية األهمية ولذلك قمنا يف سياق
ٍ
بعرض موج ٍز للعنارص األساسية التي
هذا الكت ّي ب
قد يهمكم االطالع عليها .ال بد لإلدارة العليا
أن تكون عىل قناع ٍة برضورة دمج االستدامة
يف اسرتاتيجتها الشاملة مام ميكنها من تحسني
عملية صنع القرار لديها واتخاذ قرارات مستنرية
بصورة أفضل.

بـــــــــدء الحـــــوار
نرجو أن تجدوا يف هذا الكت يّ ب رؤية واضحة
ومفيدة حول طرق دمج املخاطر الناشئة عن
التوجهات الكلية لالستدامة بصورة عملية يف
إدارة املخاطر وعملية صنع القرار برصف النظر
عن القطاع الذي تعملون فيه ومجال تخصصكم.
نرجو منكم إطالع زمالئكم عىل هذا الكت ّي ب
والتباحث معهم حول املرحلة التي وصلتهم
إليها يف مسريتنا واألمور التي ميكنكم القيام بها
للتقدم يف مجال “النضوج” .يلتزم كافة أعضاء
شبكة الرؤساء املاليني القياديني للمحاسبة من
أجل االستدامة بالسري قدم اً لتحقيق فهم أفضل
لآلثار الناتجة عن التوجهات الكلية لالستدامة
واالستفادة من تبادل الخربات.
نأمــــــل بكــــــل إخــــالص أن تنضمـــوا
إ لينـــا .
ســــارة النـــــد
رئيـــس قســم االسرتاتيجيــة واملخاطــر
والضمـــان ،رشكـــة يوركشايـــر ووتــر
رئيس قسـم املحاسبــة مــن أجــل االستدامــة
إلدارة عدم اليقني املستقبيل.

موجـــــــــــــــز
العالــــــــم يتغيــــــــر

الفوائــــــــــد

مع دخول االقتصاد العاملي مرحل ًة جديدةً ،تطرح قضايا
مثل االستهالك املفرط للموارد الطبيعية املحدودة،
وتغري املناخ والنمو السكاين وما ي رافقه من زيادة يف
الطلب عىل الغذاء واملاء والطاقة ،مام يشكل تحديات
وفرص اً جديد ًة لكل من القطاعني العام والخاص .ونرى
نحن كرؤساء ماليني ومتخصصني يف القطاع املايل ،أنه
من الرضوري فهم كيف ميكن لـ “التوجهات الكلية
لالستدامة” أن تؤثر عىل نجاح مؤسستكم عىل املدى
القصري واملتوسط والبعيد ،ومعرفة طريقة معالجة
حالة عدم اليقني التي غالب اً ما ت رافق تلك التوجهات،
مام يساعدكم عىل تضمني هذه املعرفة يف الق رارات
التي تتخذونها اليوم.

من الفوائــــد التــي تعـــود علــى رشكتكـــم:
	•تعزيز القدرة عىل صنع الق رار ورسعة االستجابة
والقدرة عىل التكيف
	•تعميق نظرتكم ومعرفتكم باملخاطر الحالية
والقضايا الناشئة وتعزيز طرق ذكية يف معالجتها
	•تحسيــــن القدرة عىل إدارة توقعات الرشكاء
وسمعة الرشكة بيقني أكبـــر
	•توفري إطار عمل أوسع وأسس مالمئة لالبتكار

االستجابــة للتوجهات الكلية لالستدامة تعنــي
التعامــل مــع حالــة عــدم اليقيــن
من العوامل التي تساهم يف زيادة حالة عدم
اليقني؛ اآلفاق الزمنية طويلة األجل وطبيعة وحجم
وتوقيت اآلثار الناتجة وعدم وضوح السياسات العامة
واملستقبلية واألطر التنظيمية إضافة إىل تغري الخيارات
املفضّ لة للعمــــــالء.
مــــن املرجـــح أن يكـــون التقاعــس مكلفـــ اً
للغايـــة
إن التقاعس عن معالجة حالة عدم اليقني يجعلكم
عرضة لترضر سمعتكم ويضعف قدرتكم عىل التكيف
مع الظروف املتغرية واإليفاء بالتكاليف املتزايدة أو
االستفادة من الفرص التجارية لالستثامر يف املنتجات
والخدمات التي تلبي طلبات املستهلكني املتغرية.

االستجابــــــــــة الفعالـــة
لضامن االستجابة الفعالة ال بد من الرتكيز عىل النقاط
التالية:
	•معالجة حالة عدم اليقني املرتبطة بالطريقة
التي قد تظهر فيها تلك التوجهات العاملية يف
سيناريوهات مستقبلية متعددة
	•السعي نحو آفاق تتجاوز الحدود قصرية األجل
بهدف معالجة التأث ريات طويلة األجل
	•فهم املخاطر والقضايا الناشئة عىل مدى سلسلة
القيمة كامل ًة
	•التعاون من أجل تحديد اآلثار الناتجة وتقييمها
ومعالجتها
ننصح باتباع الخطوات الثالثة التالية لضامن دمج
املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة يف
عملية صنع الق رارات املتعلقة باألعامل:
 -1تحديــــــــد املخاطــــر
مواءمة مامرسات تحديد املخاطر الحالية مبا يتوافق
مع الخصائص املحددة للمخاطر الناتجة عن التوجهات
الكلية لالستدامة ،ومن تلك الخصائص:

	•يصعب تحديدها كام يتعذر يف معظم األحيان
التأكد من مداها وأفقها الزمني
	•مخاطر غري م رتابطة وتؤثر عىل الرشكة من عدة
مستويات ،كام تؤثر عىل العديد من الق رارات عىل
ح ّد سواء
	•خارجة عن سيطرة رشكتك
	•تتأثر بشدة باإلج راءات التي قد تتخذها أط راف
أخرى ال تقع عىل عاتقها أي مسؤولية عن تلك
املخاطر
	•من الصعب التنبؤ بها إذ ال ميكن االعتامد عىل أي
سابقة تاريخية كمؤرش ألي توجهات مستقبلية
	•تتطلب مشاركة واسعة من الرشكاء من أجل
تحديد اآلثار بكفاءة وفعالية
 -2فهـــــــم وتقييــــم اآلثــــار
يتطلب التقييم التقليدي لآلثار وتنفيذ عمليات
اإلدارة الخضوع لتعديالت مالمئة لتعكس الظروف
الخاصة املحيطة بالتوجهات الكلية لالستدامة .كام أن
فهم مستوى اإلقدام عىل املخاطر ومدى قدرتكم عىل
تح ّم ل هذا النوع من املخاطر ومستويات عدم اليقني
املرتبطة بها ،وبالتايل مستوى اآلثار املادية يع ّد أم را ً
أساسي اً ورضوري اً يف هذه املرحلة .لقد وجدنا أن تخطيط
السيناريو هو طريقة مفيدة لتقييم قدرة الرشكات
عىل تحمل هذه املخاط ر .يقدم هذا الكت ّي ب أيض اً
وصف اً ملنهجيات أخرى مفيدة تساعد عىل تقييم اآلثار
مثل تقييم املخاطر النوعية والكمية وتحليل تأثري
التوجهات واملحاكاة بطريقة مونت كارلو والتحليل
املكاين.

 -3الدمـــج فـــي عمليـــة صنـــع القـــ رار
ميكن لهذه التوجهات أن تؤثر عىل مجموعة من الق رارات
املتعلقة باألعامل سواء كانت من حيث االس رتاتيجية أو
تقييم استثامر رأس املال أوعمليات الدمج واالستحواذ أو
تطوير املنتجات واألسواق .وبسبب طبيعة هذه املخاط ر،
قد تواجه العديد من الرشكات صعوبات ج ّم ة يف دمج تلك
املخاطر بصورة فعالة.
مـــن أهــم النصائـــح لتحقيــق الدمـــج بشكــل
أفضــل:
1.1تعديل عمليات إدارة املخاطر التقليدية مبا يتالءم مع
املتطلبات بدالً من السعي لتطوير منهجيات جديدة
أو موازية
2.2دراسة املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة
جنب اً إىل جنب مع املخاطر املالية “التقليدية” كجزء من
إطار العمل الشامل
3.3ردم الهوة املعرفية من خالل اعتامد طرق إدارة تتمتع
بنظرة ثاقبة ومعمقة تجاه املخاطر الرئيسية املرتبطة
بالتوجهات الكلية لالستدامة
4.4توضيح دراسة جدوى املرشوع واألسس املنطقية
التجارية من خالل تسليط الضوء عىل القيمة املعرضة
للمخاطر الناتجة عن التقاعس يف اتخاذ اإلج راءات
املالمئة والتكاليف املرتبطة بذلك مثل ارتفاع أقساط
التأمني وتكاليف أي خلل يف سلسلة التوريد.
5.5اعتامد الرتكيز عىل املدى البعيد والتخطيط لتحقيق
نتائج محتملة متعددة ووضع سيناريوهات الستيعاب
حالة عدم اليقني املرتبطة بتلك اآلثار
6.6الحصول عىل بيانات موثوقة واملساهمة يف تطوير
معلومات سليمة أكرث متان ًة ومنهجيات متفق عليها
ملعالجة حالة عدم اليقني
7.7التعاون مع الرشكاء الرئيسيني عىل الصعيدين الداخيل
والخارجي لضامن مساهمة واسعة النطاق واتخاذ
ق رارات مستنرية
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دراســـة حالة الشـــركات

للتوجهات الكلية لالستدامة أث ٌر عىل الرشكات ومن املحتمل أن تزداد حدة هذا األثر
تعمل الرشكات اليوم يف عامل م رتابط تتضح فيه العوملة
أكرث من أي وقت مىض وخاصة مع ما يشهده من
توجهات نحو االستدامة الكلية مثل تغري املناخ وندرة
املوارد والتغ ريات السكانية والتي تنطوي عىل مخاطر
وفرص تجارية هي األوسع حتى اآلن والتي أثرت فعلي اً
عىل النتيجة النهائية .ففي عام  ،2013سببت الظواهر
املناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف وموجات
الح ّر خسائر بلغت  37مليار دوالر أمرييك من أصل
مجموع الخسائر املؤمن عليها الناتجة عن الكوارث يف
العامل والتي بلغت  45مليار دوالر أمرييك.
فارتفاع سقف توقعات الرشكاء حول األعامل والقدرة
املتزايدة للشعوب عىل توحيد كلمتها حول القضايا
ذات االهتامم املشرتك إىل جانب ارتفاع مستوى الوعي
لدى املستثمرين واألنظمة الحكومية ،يعني أن قيمة
املخاطر الناتجة عن أي ت را ٍخ يف هذا املوضوع آخذة يف
االزدياد.
العاصفــــة املثاليــــة
(ظروف تؤدي إىل تفاقم الوضع بشكل جذري)
..............................................................................
يزداد عدد سكان العامل مبعدل يقارب  80مليون شخص
سنوي اً .تشري توقعات األمم املتحدة إىل أنه تبع اً لذلك
سوف تزداد حاجة العامل إىل املياه بنسبة  %30وإىل
الطاقة بنسبة  %50وإىل الغذاء بنسبة  %50أيض اً بحلول
عام  2030مام سينتج عنه ما يسمى “العاصفة املثالية”
حيث ستؤدي التغ ريات املناخية بدورها إىل تفاقم هذه
اآلثار بصورة غري متوقعة.
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زيادة الطلب
)IEA( 2030 by %50

ENERGY

التغري املناخي
زيادة الطلب
عىل املاء
2030 by %30
()IFPR

تزايد الطلب
عىل الغذاء بنسبة  %50بحلول
عام ( 2030منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة)

يف عام  ،2013سببت
الظواهر املناخية الشديدة مثل
الفيضانات والجفاف وموجات الح ّر
خسائر بلغت  37مليار دوالر أمرييك
من أصل مجموع الخسائر املؤمن عليها
الناتجة عن الكوارث يف العامل والتي
بلغت  45مليار دوالر أمرييك

“سوف يكون لتغري املناخ أثر عىل كل الرشكات بغض النظر عام إذا كانت تتفق مع العلم أم ال.
يحتاج قادة املؤسسات لفهم عميق لآلثار املالية والتشغيلية املحتملة عىل رشكاتهم عىل املدى
الطويل.
ال بد لقادة املؤسسات من أخذ هذه اآلثار بعني االعتبار عند وضع خطط أعاملهم املستقبلية وإال
سيكون نجاح رشكاتهم عىل املحكّ”.
بول كرو ،رئيس قسم االستدامة والهندسة والطاقة لدى رشكة ساينسبوري

يواجه العامل تحدي اً واحدا ً يف الوقت الحايل يتم ثّل
يف توفري سبل العيش لـ  9مليارات نسمة يف ظل
محدودية األرايض واملياه واملوارد الطبيعية ورضورة
إيجاد سبل للتكيف مع ظروف تهدد االستق رار
ناتجة عن مناخ أكرث دفئ اً وأقل قابلية للتنبؤ.
وبطبيعة الحال ،تلعب الرشكات دورا ً حاس امً
يف االستجابة للتحديات التي يفرضها االعتامد
املتبادل عىل بعضنا بصورة حرجة ،وكذلك يف دعم
النشاطات االقتصادية التي تعزز البيئة بدالً من
اإلرضار بها وتوفر سبل عيش ورفاهي ًة مستدام ًة
بدالً من استهالكها.
جامعـــة كامربيدج
معهد االستدامة
القيــــادة

تح ّول الرتكيز من املخاطر االقتصادية إىل املخاطر االجتامعية والبيئية
استند التقرير السنوي حول املخاطر الصادر عن املنتدى
االقتصادي العاملي لعام  2015عىل الدراسة االستقصائية
العاملية السنوية لتصور املخاطر التي أجريت عىل يد
ما يقارب  900عضوا ً يف املجتمع العاملي متعدد الرشكاء
الذي يض ّم الخ رباء وصناع الق رار املشاركني يف املنتدى
االقتصادي العاملي.
ويبني الجدول أدناه أن املخاطر االقتصادية تهيمن
عىل نطاق واسع يف معظم السنوات التسع املنرصمة.
ومع ذلك ،شهدت السنوات الخمس املاضية تح ّوالً
عن املخاطر االقتصادية عموم اً إىل املخاطر البيئية
واالجتامعية  -بدءا ً من تغري املناخ وأزمات املياه إىل
التفاوت يف الدخل.

وجهات نظر أعضاء الشبكة العاملني عىل املرشوع

وللمرة األوىل ،مل تظهر املخاطر االقتصادية يف مقدمة
املخاطر الخمسة األكرث تأث ريا ً بل ظهر خطر اقتصادي
واحد فقط يف قامئة املخاطر الخمسة التي تهدد سبل
العيش.
عادت املخاطر السياسية مرة أخرى إىل الظهور عىل
جدول األعامل بعد األحداث يف شبه جزيرة القرم وظهور
تنظيم الدولة اإلسالمية .ويف الوقت نفسه ،برزت
املخاطر املجتمعية ذات الصلة بالصحة -والتي ظهرت
يف نهاية قامئة املخاطر األكرث تأث ريا ً عام  – 2008يف املرتبة
الثانية يف قامئة املخاطر الخمسة األوىل بعد االنتشار غري
املسبوق لإليبوال.
Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood
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Asset price collapse
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Retrenchment
from globalization
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Retrenchment
from globalization
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Retrenchment
from globalization

2nd

Slowing Chinese
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Interstate and
civil wars

3rd

Pandemics

Water crises

Fiscal crises

Major systemic

Major systemic

Rapid and massive
spread of infectious
diseases

Climate change

Water supply
crises

Water supply
crises

Climate change
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from globalization
)(developed

Weapons of mass
destruction

Water crises
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Geopolitical
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Oil and gas
price spike

Asset price collapse

infrastructure
Chronic disease

Chronic disease

Oil and gas
price spike

Extreme energy
price volatility

Fiscal crises

Fiscal crises

Pandemics

1st

Breakdown of critical information infrastructure

with regional
consequences

Unemployment
and
underemployment

Failure of
climate-change
adaptation
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weapons of mass
destruction

imbalances

Failure of climate
change adaptation

Extreme volatility in
energy and
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Technological

Societal

Geopolitical

Breakdown of
critical information

Environmental

Oil price shock

تستمر هذه التوجهات عىل مدى طويل وهي عمليات
مستمرة قادرة عىل التأثري يف التطور املستقبيل
للمخاطر أو العالقات املتبادلة فيام بينها ،دون أن تصبح
بالرضورة مخاطر بح ّد ذاتها .وقد برزت التوجهات
البيئية واملجتمعية عىل نطاق واسع من بني األمثلة الـ
 13التي تم تحديدها والتي تض ّم السكان املتقدمون
يف السن وتغري املناخ والتدهور البيئي وارتفاع نسبة
التفاوت يف الدخل والتم دّن.

عىل الرغم من وجود اختالف يف اآلثار تبع اً للقطاع ،إال
أنه كانت هناك اهتاممات مشرتكة بتأث ريات العوامل
التالية:
	•تغري املناخ مبا يف ذلك الفيضانات التي تصيب
املمتلكات وارتفاع درجة الح رارة والتقلبات
املناخية الشديدة
شح املياه
	• ّ
	•تغيري سلوكيات العمالء
	•زيادة التنظيم البيئي
	•نقص املهارات

5th

Top 5 Global Risks in Terms of Impact
Fiscal crises

ومن املثري لالهتامم أن يطرح التقرير هذا العام جانب اً
جديدا ً مي ّي ز بني املخاطر والتوجهات مام يسمح بفهم
أفضل للدوافع الكامنة وراء املخاطر العاملية .يؤكد هذا
التاميز عىل حقيقة أن التوجهات ،عىل عكس املخاط ر،
ت رافقها حالة من اليقني والتأكيد وميكن أن يكون لها
نتائج إيجابية أو سلبية.

قام أعضاء شبكة الرؤساء املاليني القياديني للمحاسبة
من أجل االستدامة كجز ٍء من عمليات إدارة املخاطر
االعتيادية التي يضطلعون بها ،بتحديد املخاطر الناشئة
عن توجهات االستدامة الكلية وتعزيز سبل السعي إىل
إدراج تلك املخاطر ضمن اس رتاتيجيتهم وعملياتهم.
وبينام كان الكثري منهم ميلك اس رتاتيجية متكاملة
للرشكة واالستدامة ،كان لدى اآلخرين اس رتاتيجية
واضحة تعالج مسائل مثل تغري املناخ والقدرة عىل
تحمل التكاليف والتوجهات الدميوغ رافية املتغرية التي
تؤثر عىل الق رارات الرئيسية.

4th

5th

يف حني أن التحول من املخاطر
االقتصادية إىل البيئية يسلط الضوء عىل اإلق رار
بأهمية هذه القضايا التي ليست ذات أولوية،
فقد أحرزت الجهود املبذولة تقدم اً طفيف اً
ملفت اً من أجل معالجتها يف ضوء العواقب
الضا ّرة بعيدة املدى التي قد تؤثر عىل جيل
املستقبل
التقرير السنوي حول املخاطر لعام 2015
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي

Economic

برزت املخاطر البيئية واالجتامعية بصورة أقوى خالل السنوات األخرية
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يف ظل التغ ريات التي يشهدها العامل ،ال بدّ للرشكات أن تستجيب
يع ّد توقع التحديات والتوجهات والتهديدات والفرص
املستقبلية واإلعداد لها جزءا ً أساسي اً من اس رتاتيجية أي
مؤسسة .تتطلب طبيعة التوجهات الكلية لالستدامة
بصورة رضورية اتخاذ إج راء فوري لتجنب التكاليف
التي ميكن أن تطرأ يف أي وقت يف املستقبل .كلام
كانت سلسلة القيمة الخاصة بك أكرث تعقيدا ً ،اتسعت
الفائدة التي تكسبها من النظر إىل أبعد من معايري
خطط األعامل التجارية قصرية األجل ومن السعي لبناء
القدرة عىل الصمود ملدة طويلة.
مل تعد التوجهات الكلية لالستدامة مفردة ونادرة بل
تح ّولت إىل تحديات ثابتة ومتنامية .فقد طالت اآلثار
املادية للظواهر الجوية املتطرفة مثل الفيضانات أو
الجفاف العمليات وأدت إىل تعطيل سالسل اإلمداد
وزيادة أقساط التأمني.
يف ظل األهمية املتزايدة التي تكتسبها عملية
التخطيط والتكيف مع هذا العامل املتغري ،يع ّد اتخاذ
اإلج راءات املالمئة اليوم خطوة تساعد عىل التخفيف
من التكاليف الكبرية التي قد تطرأ يف املستقبل .منذ
عام  ،2011أنفقت رشكات عديدة يف مختلف أنحاء العامل
أكرث من  84مليار دوالر أمرييك عىل تحسني أساليب
حفظ املياه أو إدارة استهالكها أو الحصول عليها  .ومع
أن هذا اإلنفاق يساعد تعزيز قدرتها عىل الصمود ،إال
أنه كان من املمكن تجنب بعض تلك التكاليف فيام
لو كانت ق رارات التخطيط املسبقة تأخذ بعني االعتبار
شح املياه يف املستقبل.
مخاطر ّ
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أسباب تستدعي العمل
لقد وجدنا أن االستجابة للمخاطر طويلة األجل
الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة تساعد
عىل:
	•تعزيز القدرة عىل الصمود من خالل إعداد
سيناريوهات متعددة يف املستقبل لتمكينكم
من االستجابة والتكيف مبرونة مع الظروف
الجديدة
	•تحديد فرص تجارية جديدة ميكن أن توفر
للرشكة مزايا تنافسية وتجارية  -أو تجنبها
التعرض للمخاطر والتهديدات التي قد
تصيب الرشكات األخرى
	•الح ّد من املخاطر التنظيمية ومخاطر توفري
املوارد ومخاطر األسعار
	•اتخاذ ق رارات مستنرية وضامن االستجابة
الجيدة للمخاطر
	•تقديم عروض جذابة للموظفني
	•بناء ثقة متينة مع الرشكاء الرئيسيني

حالة عدم اليقني املرتبطة باملخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة
من أهم التحديات التي تفرضها التوجهات الكلية
لالستدامة هي حالة عدم اليقني املرتبطة بها،
فهي:
	•غالب اً ما تتجىل عىل مدى فرتة زمنية طويلة
وبتوقيت غري مؤكد
	•خارجة عن سيطرة الرشكة
	•يصعب التنبؤ بدقة مبدى تأثريها املحتمل
سواء عىل الصعيد العاملي أو عىل صعيد
األعامل عىل الرغم من أن هذا األمر يشهد
تحسن اً متسارع اً يف ظل تقدم أساليب
النمذجة العلمية

منذ عام  2011أنفقت الرشكات يف جميع
أنحاء العامل أكرث من  84مليار دوالر أمرييك
لتحسني أساليب حفظ وإدارة املياه أو طرق
الحصول عليها إذ تزداد عىل نطاق واسع
أهمية الحاجة ملعالجة املخاطر ذات الصلة
باملياه

	•استجابة الرشكة بالطريقة املالمئة وحجم
االستثامرات املطلوبة عرضة للتغيري مع
مرور الوقت تبعا لترصفات الغري ورمبا تكون
خارجة عن سيطرتكم
	•قد ال تتوفر عىل املدى القريب الحلول
التقنية املبتكرة التي ميكن أن تساعد عىل
الحد من حالة عدم اليقني
	•غالبا ما يكون لها تأثري واسع عىل األعامل
التي تتطلب التعاون بني تخصصات متعددة
عند التخطيط وتحديد طرق االستجابة
	•استجابة السياسة العامة وأطر العمل
التنظيمية املرتبطة بها تختلف من مكان
آلخر يف أنحاء العامل وبالتايل غالب اً ما تتأثر
تأث را ً كب ريا ً بالتحوالت السياسية
	•تختلف مع مرور الوقت خيارات العمالء
املفضلة باختالف األسواق

دمج التوجهات الكلية لالستدامة يف عملية صنع القرار
الخطوات املطلوبة
نسلط الضوء عرب الصفحات التالية عىل الطرق العملية
املمكنة لتحديد وتقييم آثار املخاطر والقضايا الناشئة
عن التوجهات الكلية لالستدامة بحيث يتم دمجها
عىل نحو أفضل يف إدارة املخاطر القامئة وعمليات صنع
الق رار كام تطرقنا إىل العوامل املمكنة لتحقيق عملية
الدمج والتكامل املطلوبة.
م راقبة وم راجعة األنشطة والنتائج ونرشها
لضامن مالءمة عمليات إدارة املخاطر التي تعتمدونها
لألغ راض املرجوة منها ال ب ّد من تصميمها بحيث ميكن
إعادة النظر فيها وم راجعتها بشكل دوري إذ يساعد
ذلك عىل اتخاذ الق رارات املتعلقة باألعامل بصورة
محددة وفورية مثل عمليات االندماج واالستحواذ،
إضاف ًة إىل أنه يعزز االتجاه االس رتاتيجي العام وأهداف
العمل.
تساعد امل راجعة الدورية أيض اً عىل تضمني املخاطر
والقضايا الناشئة الجديدة وعىل العكس ،مبجرد أن
تتوقف تلك املخاطر والقضايا عن كونها ذات صلة
باملؤسسة فال ب ّد من توضيح ذلك .وينبغي تحديد
مسؤوليات كبار املسؤولني عن كل من تلك املخاطر
املحددة مع بيان خطوط التسلسل اإلداري واملساءلة
أمام لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة إذ أن الهيئات
اإلدارية يف نهاية املطاف هي املسؤولة عن امل راقبة
املستمرة.
تساهم التقارير الخارجية الشفافة يف بناء الثقة مع
الرشكاء الرئيسيني للتأكد من تحديد املخاطر املادية
وإدارتها بالشكل السليم.

املرحلـــة 1
تحديد املخاطر

استكشاف اآلفاق باستخدام إحدى الطرق التالية:

• إج راء األبحاث املكتبية
• ورشات العمل
• الدراسات االستقصائية
• املقابالت الشخصية
• تحليل بيستل ( PESTELتحليل
العوامل السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والتكنولوجية)

املرحلـــة 2
فهم وتقييم اآلثار
• تقييم املخاطر النوعية
• تقييم املخاطر الكمية
• تحليل تأثري التوجهات
• منذجة السيناريوهات
• محاكاة مونت كارلو
• التحليل املكاين

1

هل تم تحديد املسؤوليات بوضوح فيام
يتعلق بإدارة ورصد املخاطر الناشئة عن
التوجهات الكلية لالستدامة وفق اً إلج راءاتكم
االعتيادية يف إدارة املخاطر؟ هل تحتاج إىل
مساعدة خ رباء خارجيني يف ذلك؟

2

هل لديكم إج راءات معتمدة حالي اً إلعداد
تقارير داخلية وخارجية موثوقة حول كيفية
إدارة املخاط ر ،وهل تتطرق بفاعلية إىل
ال رتابط الوظيفي الذي تتسم به طبيعة تلك
املخاطر؟

• تحليل ( SWOTتحليل نقاط القوة -نقاط الضعف -الفرص-
التهديدات) /تحليل  sSWOTلالستدامة
• تقييم التأث ريات املناخية عىل مجاالت العمل () BACLIAT

املرحلـــة 3
الدمج يف عملية صنع الق رار

م راقبة وم راجعة
ونرش

• مالءمة عمليات إدارة املخاطر التقليدية
• دراسة مخاطر االستدامة جنب اً إىل جنب
مع املخاطر التقليدية
• سد الثغ رات املعرفية
مفص ل
• توضيح دراسة الجدوى بشكل ّ
• الحرص عىل الرتكيز عىل املدى الطويل
• جمع البيانات املوثوقة ووضع
منهجيات مو ّح دة
• التعاون

م راقبة وم راجعة األسئلة الرئيسية
ونرشها

3

هل تخضع املخاطر التي قمتم بتحديدها
للم راجعة استنادا ً إىل التحسينات التي تطرأ
عىل التوقعات العلمية لضامن وجود ملف
يتضمن آخر املستجدات عن املخاطر وخطة
التخفيف منها؟

4

هل تتوافق األطر الزمنية التي اعتربمتوها
مع األطر املتعلقة برشكتكم وبشكل خاص
األصول املع ّم رة؟

5

هل تم تضمني املخاطر املحددة والقضايا
الناشئة يف التقارير واإلفشاءات الصادرة
للعموم إىل جانب إج راءات التخفيف ،لتقديم
إثبات للمستثمرين والرشكاء عموم اً عىل
أنكم تعملون عىل تحسني قابلية رشكتكم
للصمود؟
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املرحلـــة  - 1تحديد املخاطر
لقد وجدنا بأنه من السهل نسبي اً تطبيق املنهجيات التقليدية لتحديد املخاطر املتعلقة بالتوجهات الكلية
لالستدامة مبا يف ذلك التتبع الدقيق لألفق املنظور وتحليل بيستل ( PESTELتحليل العوامل السياسية
واالقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية) وتحليل ( SWOTتحليل نقاط القوة  -نقاط الضعف  -الفرص-
التهديدات) /تحليل  sSWOTلالستدامة .إال أن تلك املنهجيات تحتاج ملالءمة وتعديل بحيث ت راعي الخصائص
املحددة للمخاطر الناشئة عن تلك التوجهات ،مقارن ًة بالعوامل املالية التقليدية مبا يف ذلك حقيقة أن املدى
واألفق الزمني غري مؤكد يف غالب األحيان.
االختالفات بني تحديد املخاطر “التقليدية” واملخاطر “الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة”
يتضمن الجدول أدناه بصورة موجزة بعض االختالفات التي نرى أنه من املفيد النظر فيها .يف الواقع ،إن هذه
املقارنة ليست للتمييز بني هذين النوعني من املخاطر بل هي طريقة مفيدة لتسليط الضوء عىل بعض العنارص
الهامة التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار خالل عملية تحديد املخاط ر.
املخاطـــر التقليديـــة
التعريف

محددة ويسهل وصفها بوضوح

األفق الزمني

• قصرية املدى
• ميكن التنبؤ بها بدرجة مقبولة من
التأكيد

املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية
لالستدامة
يصعب وصفها وتحديدها بوضوح
• ذات طبيعة متوسطة إىل طويلة املدى
• غالب اً ما تكون غري مؤكدة

• أقسام متعددة (مثل املخاط ر ،االس رتاتيجية،
مساهمة الرشكاء • األقسام املتخصصة باملخاطر
الرئيسني يف
سلسلة التوريد ،االستدامة وغريها)
املخاطر • القيادة العليا
تحديد
• القيادة العليا
• خ رباء االستدامة
• الزمالء يف نفس املجال
مصدر املعلومات • ميكن أن يتم تحليل االتجاه استنادا ً إىل • قد تكون السوابق التاريخية وحدها مصدرا ً
التحليل التاريخي من أجل توقع األحداث غري موثوق للتنبؤ باملستقبل يف ظل تزايد
عدد التوجهات
املستقبلية
نوع املخاطر
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• مخاطر كلية مرتبطة بشكل رئييس
مبجاالت عمل منفصلة عن بعضها

• مخاطر كلية متعددة األوجه وم رتابطة مع
بعضها وتؤثر عىل العمل عىل مستويات
متعددة

األسئلــــة الرئيسيـــة
” العنرص األسايس لتحقيق قيمة مستدامة
عىل املدى الطويل ألي رشكة هو القدرة
عىل است رشاف املستقبل والنظر يف الطريقة
التي تؤثر فيها التوجهات واملواضيع
العاملية عىل العمليات عىل املدى املتوسط
والطويل ،وبشكل خاص عىل الق رارات التي
يجب أن تتخذ اليوم.
ميكن ألي رشكة أن تحقق االستدامة فعلي اً
وتوفر قيمة تتجاوز العائدات املالية إذا
أخذت بعني االعتبار العوامل البيئية
واملجتمعية مثل توفر املوارد الطبيعية
والرتكيبة السكانية املتغرية ،وتعاملت
معها عىل أنها جزء ال يتجزأ من صنع
ق رارها “.
جون ليليوت ،املدير املايل ،ذي ك راون
استيت

1

هل لديكم فكرة عامة عن التوجهات الكلية
لالستدامة التي قد تؤثر عىل نجاح رشكتكم؟

2

هل لديكم إج راءات معتمدة لتحديد أي
من التوجهات تؤثر بصورة جوهرية عىل
رشكتكم؟

3

هل أنتم واثقون يف دقة ومدى مالءمة
اإلج راءات لفهم تلك املخاطر الحالية
والناشئة؟

منهجيات لتحديد املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية
لالستدامة  -التتبع الدقيق لألفق املنظور

لقد وجدنا بأن التتبع الدقيق لألفق املنظور هو املنهج األكرث نفع اً للتعريف عن طرق تحديد
املخاطر الجوهرية الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة.
هو تقنية لتحليل املستقبل والنظر يف الطريقة التي تؤثر فيها التوجهات والتطورات الناشئة
ماذا يعني
التتبع الدقيق عىل نجاح املؤسسات وذلك من خالل الفحص املنتظم للتهديدات والفرص املحتملة.
لألفق املنظور؟
يع ّد التتبع الدقيق لألفق املنظور دلي الً هام اً عىل إدارة املخاطر تتم بطريقة استباقية كام
متى يتم
استخدامها؟ يعزز استم رارية الرشكة .ينبغي عىل الرشكات أن تحدد إطارا ً زمني اً مناسب اً يتوافق مع طبيعة
النشاط التجاري واإلطار الزمني الذي تم خالله توقع التوجهات الكلية لالستدامة ذات الصلة.
األفق الزمني تستكشف هذه التقنية قضايا جديدة وغري متوقعة إىل جانب القضايا والتوجهات املستمرة
وميكن أن تساعد عىل مواجهة االف رتاضات السابقة.
إن “استكشاف اآلفاق” القائم عىل أسس متينة ميكن أن يوفر معلومات أساسية عن إدارة
املخاطر ووضع اس رتاتيجيات لتوقع التطورات املستقبلية .ميكن بذلك للرشكات أن تكسب
الوقت مقدم اً وأن تحصل عىل ميزة تنافسية .ميكن لهذه التقنية أيض اً أن تكون وسيل ًة
لتقييم التوجهات ودعم عملية وضع السيناريو .متت مناقشة موضوع وضع السيناريو مبزيد
من التفاصيل يف الصفحة .18
عىل الرشكات أن تحرص عىل عدم الرتكيز عىل املدى القصري جدا ً ألنه قد تغيب عنها القضايا
التحديات
التي تحتاج اآلن إىل تدابري تك ّي ف أو تخفيف إلعداد الع دّة ملواجهة مخاطر املستقبل.

طرق التتبع الدقيق لألفق املنظور
توص لنا إىل أنه لضامن فعالية الجهود ال بد من
لقد ّ
استخدام مجموعة من تقنيات التتبع الدقيق لألفق
املنظور.
األبحاث املكتبية
يقوم عدد من الجامعات واملنظامت غري الحكومية
ورشكات االستشارات بنرش تقييامت اللتوجهات الكلية
لالستدامة التي قد تؤثر بصورة جوهرية عىل قطاعكم.
وكبداية جيدة ملساعدتكم عىل هذه املرحلـــة،
أوردنا قوائم أصدرتها مؤسسات متخصصة بتقارير
االستدامة ،تتضمن قضايا االستدامة ذات الصلة ،ومن
تلك املؤسسات مبادرة إعداد التقارير العاملية ()GRI
أو مجلس معايري املحاسبة من أجل االستدامة (.)SASB

الدراسات االستقصائية
ميكن استخدام الدراسات االستقصائية لدعم هذه
مبدى أوسع ال سيام عندما يكون
األبحاث إذ تتميز
ً
الرشكاء يف دول /مناطق مختلفة .لقد وجدنا أن هذ
املنهج مفيد للحصول عىل معلومات من سلسلة
التوريد لدينا وقاعدة عمالئنا واملؤسسات الرشيكة لنا
أو الرشكاء الداخليني الذين يصعب التواصل معهم عرب
املقابالت أو ورش العمل.

املقابالت وورش العمل
ميكن أن تساعد املقابالت الشخصية وورش العمل
عىل فهم جوانب من البحوث والدراسات االستقصائية
مبزيد من التفاصيل .تتكون ورش العمل غالب اً من
مجموعة صغرية من الخ رباء واملمثلني من اختصاصات
متعددة وم رتابطة يتبادلون وجهات النظر واملعرفة
يف إطار تعاونهم عىل تحديد املخاطر التي من
املحتمل أن تؤثر بصورة جوهرية عىل رشكاتكم.
أسئلة ال بد من طرحها
أمثلة عىل أسئلة تساعد عىل تحفيز النقاش:
	•ما هي التوجهات الكلية لالستدامة التي تؤثر
عىل رشكاتنا اليوم وكيف ميكن أن تتغري مع مرور
الوقت؟ هل هناك أي مخاطر ال بد من اعتبارها
يف املستقبل؟
	•كيف ميكن أن تؤثر هذه التوجهات عىل سلسلة
القيمة لدينا ،عىل سبيل املثال املوردين والعمالء؟
من هم الرشكاء الخارجيون الذي ميكن أن يتأثروا
بتلك التوجهات؟
	•كيف تؤثر هذه املخاطر عىل قدرتنا عىل تحقيق
اس رتاتيجيتنا وأهدافنا؟
	•هل ميكن تحويل هذه املخاطر إىل فرص؟
	•ما هي مصادر املعلومات التي تساعد عىل فهم
أفضل لهذه املخاطر؟ كيف ميكننا تحسني قدرتنا
عىل رؤية هذه املخاطر وما هي املعلومات
الداخلية /الخارجية اإلضافية التي نحتاجها؟
	•ما هو اتجاه سياسة الحكومة واألنظمة؟ كيف
يختلف هذا االتجاه يف كل سوق من أسواقنا؟

“نصائح هامة” إلج راء تتبع دقيق لألفق املنظور
بصورة فعالة
1.1توفري مواد مالمئة متت ق راءتها سابق اً للحضور
تتضمن البحوث التي قمتم بها حول التوجهات
الكلية لالستدامة وصلتها بقطاعكم.
2.2تركيز املناقشات عىل السياق املتعلق بتحديد
املخاطر الذي قمتم به مثل عىل صعيد الرشكة
أو املنطقة أو وحدة عمل محددة.
3.3التأكد من حضور صناع ق رار رئيسيني لدعم
القضايا املطروحة مام يساعد عىل تنفيذ خطط
العمل الناتجة والتأثري عليها
4.4تشمل ممثلني من مجموعة واسعة من مجاالت
العمل إذ من املحتمل أن يطلب من خ رباء من
ذوي اختصاصات متعددة وضع طرق االستجابة
لتلك املخاطر
5.5إرشاك الرشكاء الخارجيني مبا يف ذلك املوردين
والعمالء واملنظمني والرشكاء
6.6التفكري يف املخاطر والفرص عرب سلسلة القيمة
بأكملها
7.7إعطاء األولوية للنتائج لضامن معالجة العوامل
األكرث أهمي ًة
8.8م راعاة الحفاظ عىل “قامئة م راقبة” منفصلة إىل
جانب قامئة املخاطر التي تم تحديدها بحيث
ميكنكم إعادة النظر يف تلك املناقشات يف ٍ
وقت
الحقٍ يف ضوء الظروف املتغرية ويف حال بروز
قضايا جديدة
9.9إرشاك خ رباء خارجيني لضامن عرض ودراسة نطاق
واسعة من املخاطر والقضايا الناشئة مام يساعد
عىل إج راء مناقشات وحوارات مستنرية
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أطــــر العمــــــل املستخدمة
ميكن استخدام أطر العمــــل واألدوات املشرتكـــــة املعروفة مثل  SWOTو  PESTELخالل ورشة عمل مخصصة لتتبع األفق املنظور .تم تصميم تقييم جوانب الضعف
 BACLIATخصيص اً ملساعدة املنظامت برسعة عىل البحث يف اآلثار املحتملة لتغري املناخ يف املستقبل.
تحليل بيستل ( PESTELتحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والتكنولوجية)

تقييم جوانب الضعف باستخدام أداة تقييم التأث ريات املناخية عىل مجاالت
العمل () BACLIAT

ما هو؟

إطار للعوامل الخارجية التي قد تؤثر عىل األنشطة واألداء عىل سبيل املثال:
• السياسية :زيادة القدرة التنافسية لألسواق الناشئة ،األولويات الحكومية  /املوقف تجاه
البيئة والحامية االجتامعية
• االقتصادية :التحول إىل اقتصاد مد ّور أو تشاريك ،القدرة عىل تتبع سلسلة التوريد
• االجتامعية :النمو السكاين ،توسع الطبقة املتوسطة ،التحول إىل الحياة املدنية
• التكنولوجية :الرقمنة ،كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ،وسائل اإلعالم االجتامعية
• البيئية :تغري املناخ ،استنزاف املوارد ،ندرة املياه
• القانونية :ال رضائب الخ رضاء ،تجارة الكربون ،متطلبات اإلفصاح اإللزامي

• يشري االختصار  BACLIATإىل «أداة تقييم التأث ريات املناخية عىل مجاالت
العمل»
• أداة قامئة عىل ورش العمل تستخدم يف مساعدة املؤسسات برسعة عىل
البحث يف اآلثار املحتملة ملخاطر تغري املناخ يف املستقبل والتي تض َم:
 األحداث املاضية األحداث التي ستستمر طاملا هناك تغي ريات يف املناخ اآلثار املحتملة التي مل يتم حتى اآلن التعرض لها• إطار للنظر يف اآلثار عىل مجاالت العمل التالية :األسواق ،العمليات،
الخدمات اللوجستية ،األشخاص ،أماكن العمل والتمويل

متى يكون
استخدامه مفيدا ً؟

• لتحديد العوامل الخارجية الحالية عىل سبيل املثال تغري املناخ وكذلك العوامل التي قد
تتغري يف املستقبل مثل زيادة يف تواتر الظواهر املناخية املتطرفة
• ميكن توسيع تحليل  PESTELإىل تحليل ( STEEPLEDتحليل العوامل االجتامعية-
الثقافية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية والبيئية والقانونية واألخالقية) الذي يأخذ
بعني االعتبار أيض اً العوامل الدميوغ رافية واألخالقية التي تؤثر عىل الرشكة
• انظر الصفحة  14لالطالع عىل مثال يوركشاير ووتر

• كأداة قامئة بذاتها ،أو كواحدة من خطوات إطار العمل القامئة عىل املخاطر
مثل أداة تقييم القابلية للتك يّ ف الخاصة بربنامج اململكة املتحدة آلثار
تغيـــر املناخ (( )UKCIP Adaptation Wizardأحد موارد التكيف القامئة
عىل املخاطر)
• عندما يكون هناك مجموعة واسعة من املشاركني من مجاالت عمل ومواقع
ومسؤوليات مختلفة

الفوائد

• يوفر فه امً شام الً لبيئة األعامل األوسع
• ميكن أن يشجع التفكري االس رتاتيجي الذي يتجاوز األفق الزمني قصري األمد

• ميكن أن يعتمد عىل مجموعة من املعارف والخ ربات ويرفع مستوى الوعي
ويضمن توازن عملية التكيف
• زيادة الوعي حول مجموعة من التهديدات والقضايا الناشئة التي ميكن أن
تؤثر عىل أعاملك نتيجة لتغري املناخ
• يوفر معرفة دقيقة عن كيفية انتشار مخاطر تغري املناخ عرب وظائف األعامل
املختلفة

التحديات

• قد يكون من الصعب التنبؤ بشكل كامل بالتغ ريات املستقبلية يف بيئة األعامل نظ را ً
لتطورها املتسارع
• يف حال جمع الكثري من املعلومات ،قد يكون من الصعب تحديد املخاطر املادية ذات
الصلة املبارشة باألعامل

• يتطلب وجود ممثلني من مختلف فروع األعامل
• من املحتمل إج راء مفاوضات بشأن التوازن بني مختلف املصالح التجارية
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تحليل ( SWOTتحليل محدد لنقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات خاص
باالستدامة)
يوفر بعدا ً جديدا ً لإلطار املعروف الذي يساعد عىل دفع عجلة العمل والتعاون
من أجل مواجهة تحديات االستدامة التي تخلق مخاطر جوهرية تؤثر عىل
األعامل وتوجد فرص اً هام ةً .تم تصميم هذه األداة للمساعدة يف تحديد الصالت
بني تحديات االستدامة وغريها من التوجهات التي تحدث تغي ريات كبرية يف
األسواق املستقبلية.

أسئلة يجب طرحها عند إج راء تحليلSWOT
 1.1مالذي ترغب أن تع ّرف عنه أو من تريد أن تع ّرف عنه؟ شخص معني أو ق رار أو
نتيج ة؟
 2.2مالذي ت راه أنت وغريك متغ ريا ً؟ ما هي التحديات والتوجهات؟
 3.3أين تكمن التحديات البيئية التي تهدد قيمة األعامل عىل نطاق واسع؟
 4.4أين هي الفجوة املحتملة يف السوق حيث ميكننا نحن وغرينا إيجاد حلول
جديدةمل واجهةالتحدياتالبيئية؟
 5.5ما هي الطرق غري املتوقعة التي ميكن فيها أن نستخدم نقاط قوتنا مل واجهة
التحديات البيئية؟ هل هناك رشكاء ميكن االستعانة بهم؟
 6.6من لديه نقاط الضعف مامثلة أو ي واجه مخاطر مامثلة ناشئة عن التحديات
البيئية؟ هل ميكننا التعاون يف تقييم املخاطر؟
 7.7ما هي الرؤى النافذة التي ستؤثر وتلقى آذان اً صاغية لدى الرئيس التنفيذي أو
املدير املايل أو املدراء يف رشكتك أو غريهم من صناع الق رار ومالذي يقلقهم؟
 8.8ماذا ميكننا أن نفعل (جنب اً إىل جنب مع الرشكاء) يف املدى القريب وعىل املدى
املتوسط وعىل املدى الطويل؟

يوركشايــــــــــر ووتـــــر

تحديد املخاطر والفرص عىل املدى الطويل Kelda -الرشكة األم لرشكة يوركشاير ووتر
ملاذا تبذل هذه الجهود؟
أردنا أن نفهم متام اً املخاطر والفرص التي من املرجح أن تواجهها األعامل يف السنوات الـ  25املقبلة واالستجابات
االس رتاتيجية الالزمة وكيف تتامىش مع رؤيتنا وأهداف العمل االس رتاتيجية الستة .سوف يتم توضيح النهج املتبع
من خالل عملية مكونة من ثالث خطوات.
الخطوة  :1ما هو النهج املتبع يف تحديد املخاطر والفرص الرئيسية؟
قمنا بتشكيل مجموعة توجيهية داخلية مكونة من أعضاء من فروع أعامل متعددة (برعاية مجلس اإلدارة)
لتحديد مخاطر وفرص االستدامة األساسية باستخدام إطار  - PESTELانظر الصفحة .14
ملاذا اخرتتم إطاراً زمني اً لـمدة  25سن ًة؟
تم اختيار إطار زمني لـ  25سن ًة ألنه يساعد عىل وضع تخطيط األعامل التجارية عىل املدى القصري يف سياق
التخطيط طويل املدى (الذي ال يقيده ،عىل سبيل املثال ،اإلطار التنظيمي الحايل أو قاعدة العمالء) .أردنا أن نفهم،
عىل سبيل املثال ،ما قد يتوقعه عمالؤنا م ّن أ عىل مدى  10سنوات واملهارات التي قد ترفد تج ّم ع املواهب يف
يوركشاير وكيف ميكن أن تؤثر تكاليف املواد الخام عىل أعاملنا يف املستقبل.

الخطوة  :2كيف تعمقتم يف فهم الطريقة التي من املرجح أنه تؤثر فيها هذه املخاطر والفرص عىل عملك؟
قمنا بتنظيم املخاطر والفرص املتاحة لدينا يف سجل للمخاطر االس رتاتيجية والذي يأخذ بعني االعتبار التخفيف
من آثارها .أظهر النهج أنه كانت هناك حاجة ملزيد من املعلومات بشأن حالة عدم اليقني املرتبطة ببعض املخاطر
والفرص التي قد تواجهها األعامل خالل الـ  25سنة القادمة .لقد عملنا مع خ رباء خارجيني يف مجال االستدامة لوضع
توقعات تستند إىل األدلة وتص ّور ما قد يصبح عليه العامل (عىل وجه التحديد يوركشاير واململكة املتحدة) خالل 25
عام اً وامل راحل الرئيسية لتغيري بني املايض والحارض.
أضيفت املخاطر والفرص ذات املدى القصري إىل سجل املخاط ر ،كام تم تقييمها كام تم تقييمها من حيث الك ّم
جوهري (مقارن ًة
والنوع ضمن مصفوفة نقاط حيث تساعد هذه الطريقة عىل تحديد ما إذا كان الخطر أو الفرصة
ّ
مبستوى اإلقدام عىل املخاطرة الذي حدده فريقنا التنفيذي) ومستوى امل راقبة .يعمل فريق التدقيق الداخيل عىل
ضامن فعالية الضوابط.
الخطوة  :3كيف يساهم هذا النهج يف تعزيز الق رارات املؤسسية؟
يساعد توقع املخاطر والفرص الرئيسية عىل توفري نظرة ثاقبة للطبيعة املتغرية لقطاع املياه عىل مدى السنوات الـ
 25سنة املقبلة .عىل خلفية هذا العمل ،األهداف والغايات التي تتامىش مع خطط أعاملنا ،وتم وضع وثائق تقييم
مدى أطول يصل حتى عام .2040
للسنوات التي تتضمن أحداث اً هامة عىل ً
ترتواح أهدافنا وغاياتنا بني القصرية و متوسطة املدى إىل الطموحة  ،حيث أن الطريقة التي تتحقق بها غري معروفة
حتى اآلن .من األمثلة عىل األهداف الطموحة هو سعينا لتوفري ‹مياه صالحة للرشب عىل مستوى العامل « و هو
هدف أدى إىل إب رام رشاكة مع ووتر إيد ( )WaterAidيف إثيوبيا.
ما هي التحديات التي واجهتكم؟
كان التحدي الرئييس يف ضامن عدم وضع اس رتاتيجية االستدامة كقطعة عمل منفصلة بل بدمجها يف اس رتاتيجية
الرشكة .وقد تطلب ذلك دع امً من قبل مجلس اإلدارة للمفهوم والعمل واألهداف واألغ راض التي كانت الرشكة قد
وافقت عليها ،وبشكل خاص تلك التي كانت خارج عقدنا القانوين.
ما هي املرحلـــة التالية بشأن مؤسستكم؟
تتم لدينا م راقبة مدى التقدم املحرز مقارن ًة باألهداف واألغ راض بانتظام من قبل مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي
كام يتم نرش التقارير املتعلقة بهذا األمر يف تقريرنا وحساباتنا السنوية .ونحن نسعى حالي اً للتوصل إىل تقرير
سنوي متكامل وحسابات متكاملة متام اً.
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تطبيق تحليل بيستل ( PESTELتحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية)-
تحديد املخاطر والفرص طويلة األجل
ملا استخدمت
تحليل بيستل
PESTEL؟

يع ّد هذا التحليل بنية مفيد ًة لنستكشف بالكامل "عامل املخاطر" الذي يحيط
بنا عىل مدى ف رتات زمنية متفاوتة .إنه يضمن للفريق التنفيذي رؤية واضحة
للمخاطرمن وجهات نظر وآراء رشكاء مختلفة ،وبالتايل يغطي مجموعة كاملة
من القضايا وأصول املخاطر

مالتحديات التي عىل األط راف املعنية بإج راء هذا التحليل االستعداد لبذل الوقت والجهد
للبحث يف مختلف جوانب هذه البنية بطريقة من ظّمة .يف كثري من األحيان،
واجهتها عند
استخدامك تحليل تجري املناقشات حول أكرث من مجال واحد من املجاالت التي يشملها تحليل
بيستل  PESTEL PESTELويف نفس الوقت – ليس من السهل دامئ اً تحديد املخاطر التي تتعرض
لها منطقة واحدة فقط لذلك من املمكن يف بعض األحيان أن يؤدي ذلك إىل
كمنهج؟
تعطيل سري عمل ورشة العمل ،ويجعل تدوين املالحظات أم را ً صعب اً!
يضمن هذا النهج املنظم تغطية جميع املجاالت ويحفز النقاش ويسمح
ما هي فوائد
استخدام تحليل بامليض قدم اً يف هذه العملية بشكل طبيعي يف كل مجال من تلك املجاالت كام
بيستل  PESTELيوفر نقطة بداية إلج راء مناقشات مفتوحة.

ماذا كانت نتيجة
هذا التحليل وما
هي املرحلـــة
التالية؟
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إنه شكل سهل االستخدام يف ورشات العمل التي تتضمن فريق اً تنفيذي اً وهو
رسيع وواضح ويقدم املعلومات أوالً ليتم البحث بها بعد ذلك مبزيد من
التفصيل.

رشكة دانون DANONE
تحديد التأث ريات البيئية من خالل استشارة مجلس قادة الرأي الرئيسيني ،وهو لجنة استشارية مكونة
من عرشة أعضاء من خ رباء الصناعة وأصحاب الرؤية الخارجيني يف مجال االستدامة واس رتاتيجية
األعامل واملجاالت الفنية للمساعدة يف عمليات صنع الق رارات االس رتاتيجية .يتمتع هذا املجلس بتأثري
كبري عىل عملية صنع الق رار وإعادة رسم اس رتاتيجية دانون ( )Danoneحول الطبيعة.
الفوائد
يوفر مجلس قادة الرأي الرئيسيني الوصول املبارش إىل املجتمع املدين مام يساعدنا عىل فهم أفضل
للمواضيع الرئيسية وإدراك مدى تعقيد القضايا الناشئة .يعمل املجلس أيض اً عىل تعزيز اس رتاتيجية
الطبيعة لدينا التي أصبحت فعلي اً نتاج جهود مشرتكة بني الرشكاء الداخليني والخارجيني.

املرحلــة ( :)2فهــــــم اآلثــــــــار وتقييمهـــــا

حاملا تنتهون من تحديد املخاطر التنظيمية الرئيسية واملشاكل الناشئة ،ينبغي كذلك فهم التشعبات من أجل تطوير الردود املطلوبة .أما املخاطر الناشئة عن التوجهات
الكل يّ ة لالستدامة فإنها تتطلب إدارة بنفس الطريقة املتبعة يف إدارة املخاطر “التقليدية”.
الفروقات فيام بني تقييم آثار املخاطر “التقليدية” مقارن ًة باملخاطر التـــي تنشــأ عن التوجهــات الكل ّي ـــة لالستدامـــة
إ ّن بعض الفروقات التي إن قمنا بدراستها سوف تساهم باملساعدة يف رأينا هي مل ّخ صة يف الجدول أدناه ،ولكن يف الواقع هذا التقسيم ليس “أبيض” و “أسود” ولكنه يفيد يف
تسليط الضوء عىل بعض العنارص الهامة لغرض االع رتاف بها يف عملية تقييم املخاط ر.
املخاطــــــــــــر «التقليديــــــة» املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية
لالستدامة
الكل ،م رتابط ويؤثر عىل األعامل
* املستوي ّ
* املستوى الجزيئ ،املرتبط باملجاالت
تأثيـــر
عىل العديد من املستويات
املتف ّردة من األعامل
الرشكــــات
* نوع يّ ة وكم يّ ة بصورة رئيسية
* مالية بصورة رئيسية
القيــــاس
* من الصعب تقييم ومنذجة التأثري واالحتامل
* ميكن منذجة التأثري واالحتامل
التأثيــــر
إذ يعتمد ذلك عىل بيانات ومعلومات علمية
واالحتمـــال
باالستناد عىل األحداث التاريخيـــة
خارجيـــة
العوامل املأخوذة * مخاطر محدودة غالب اً بإدارة املجهول * تتطلب فه امً أوسع لل رتابط القائم بني
األصول الطبيعية واإلنسانية واالجتامعيـــة
بعني االعتبار
حول أصول مادية وماليـــــة
التكلفة عىل
الرشكات

* ميكن تقدير تكاليف إدارة املخاطر
والفـــرص

* من الصعب التنبؤ بالتكاليف بسبب عدم
اليقني حول كيفية ظهور املخاطر أو الفرص

فهــــم استعدادكــم لتح ّم ــل املخاطــر مــن أجــل تحديــد األهميــة النسبية لكــل منهــا
من األهمية تحديد ما هي كمية املخاطر التي تكون منظمتكم مستع دّة وراغبة يف أن تتح ّم لها يف معرض السعي
لتحقيق أغ راضها
اآلثــــــــــار

الفوائـــد

* التخفيــض مـــن عـــدم اليقيـــن فــي تحقيــــق األهـــداف
االس رتاتيجيـــــة
* إثبــــات دراســــة جــــدوى املشـــــروع

أداء
أفضل للرشكات

* منــــع أخـــــذ املخاطـــــر املفرطـــــة
* نقــــل املخاطــــر

* توزيــــع وتخصيـــص مــوارد إدارة املخاطـــر بصــورة صحيحـــة
* بنــــاء ثقافــــة الوعـــي باملخاطــر
* متكيـــن قــــ رار املستويـــات العليــــا حـــول املخاطــــر

تعزيز
الثقة مع
الرشكاء
الخارجيني
دعم املخاطر
الداخليـــة
والتوكيـــد

تحديــد
االستعــداد عىل تح ّم ــل
املخاطــر

مســـتوى اإلقدام عىل املخاطــرة
يتم تعريف مستوى اإلقدام عىل املخاطرة بأنها
كمية ونوع املخاطر التي تكون املنظمة مستعدة
أن تتعقبها ،أو تستبقيها أو تتح ّم لها يف معرض
متابعة وتحقيق أهدافها وأغرضها االس رتاتيجية.
عىل سبيل املثال ،هل ميكنكم أن تتح ّم لوا عدم
تغيات املناخ أو
معالجة الفيضان الذي ينتج عن ّ
عدم تصميم سبل صحيحة للتخفيف من آثاره؟
وبالتايل ،يشكل االستعداد لتح ّم ل املخاطر
رابط اً رئيسي اً فيام بني الق رارات املتعلقة
باالس رتاتيجية وتلك املتعلقة باملخاطر واألخرى
الخاصة باألعامل ،ويشكل كذلك أساس نظام
الحوكمة لديكم الذي يتأكد من أ ّن أنشطة
اتخاذ املخاطر (عىل املستويات االس رتاتيجية
والتكتيكية والتشغيليــة) تتامىش وتتوافــــق
مع االس رتاتيجية التنظيميــة.
أمـــــا علــــــى املستوى االس رتاتيجي ،فإنه
يجوز استخدام االستعداد لتح ّم ل املخاطر
لفهم املخاطر التي تكون منظمتكم مستعدة
أن تتح ّم لها ض ّد تو ّج هات االستدامة عىل املدى
األطول وعنارص عدم اليقني املرتبطـــــة بهـــا.
تح ّم ـــــل املخاطــــــر
يت ّم تعريف الهامش املقبول للمخاطرة عىل أنه
الكمية القصوى من املخاطر التي تكون منظمة
ما مستعدة أن تتح ّم لها.
حاملا يُ ع َرف االستعداد للهامش املقبول للمخاطرة
بالنسبة ملسألة مع يّ نة ،مثل الفيضان الناتج عن
تغيات املناخ ،ميكن تضمينه يف التقييم الك ّم ي
ّ
للمخاطر (أنظر الصفحة  17لتفاصيل التقييم
الك ّم ي للمخاطر) .عىل سبيل املثال ،يف حال
وجود درجات تح ّم ل مختلفة بالنسبة للتأث ريات
الفردية الناتجة عن تغري املناخ ،فإن ذلك سيحدد
إذا ما كانت املخاطرة مادية أم ال.

األسئلـــــة الرئيسيـــــة

1

هل لديكم فه امً للتأث ريات التي تنشأ عن
التوجهات الكلية لالستدامة عىل منظمتكم؟
وكيف سوف تؤثر هذه األخرية عىل قدرتكم
عىل تحقيق االس رتاتيجية واألغ راض املحددة
منظمتكم؟

2

هل تخ ّول عمليات إدارة املخاطر املتبعة
حالي اً لديكم تقييم وقياس تلـــــك
التوجهــــات؟

3

ما هي املعلومات اإلضافية –إن وجدت -التي
تحتاجون إليها لتسهيل التقييم والقياس؟ ما
هي املعلومات املتوفرة حالي اً التي ميكنكم
االستفادة منها من كافة أقسام منظمتكم؟
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املناهــــج املشمولـــة فـــي هـــذا القســـم

الجوانــب الغيــر مرئيـــة مـــن املخاطـــر
بالنسبة للتوجهات الكلية لالستدامة ،فإ ّن عنارص عدم اليقني مقرونة بطبيعتها طويلة املدى غالب اً ما تعني أنها
تقع دون العتبة النسبية لتقييم املخاط ر ،وميكن أن يشكل ذلك جوانب هامة غري مرئية لرشكتكم فيام يتعلق
بتحقيق نجاحها عىل املدى الطويل .عندما تكون خطورة واحتامل مخاطر أو فرصة مع يّ نة غري مؤكّدة قد يتواجد
التو ّج ه إما بتجاهلها أو بتقييمها عىل أنها تشكل “احتامالً منخفض اً” مام يخ ّف ض كذلك من الحاجة إلدارتها عىل
نحو استباقي أو من الحاجة لتضمينها يف االعتبارات التي تؤخذ يف الحسبان يف عملية اتخاذ الق رارات.
تغي املناخ عىل أنها “مخاطر ذات احتامل منخفض” عىل املدى القصري ،وقد
عىل سبيل املثال ،قد يت ّم تصنيف مخاطر ّ
يؤدي ذلك إىل تقييم ج دّية املخاطر عىل أنها “منخفضة” وبالتايل إىل عدم منحها أي أفضلية .ولكن يف حال استخدام
أفق تقييم عىل مدى أطول ،قد يصبح تقييم التأثري “متوسط اً” ولكن قد يرتفع االحتامل بصورة كافية ليك يصبح
هذا املوضوع ذا أولوية يف صنع الق رارات.

!

عندما تكون خطورة واحتامل
مخاطر ا ٔو فرصة معينة غري م ٔوكّدة قد
يكون التوجه إما بتجاهلها ا ٔو بتقييمها
عىل ا ٔنها تشكل “احتامالً منخفض اً” مام
يخفض كذلك من الحاجة إلدارتها عىل
نحو استباقي ا ٔو من الحاجة لتضمينها يف
االعتبارات التي ت ٔوخذ يف الحسبان يف عملية
اتخاذ الق رارات.

تصف الصفحتان  17و  18عددا ً من املناهج التي استخدمناها لتقييم تأثري املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية
لالستدامة ،ويحتمل أن تكون تلك املناهج معروفة للغاية لديكم ورمبا أن أنكـــم تستخدمونهــــا بالفعــــل.
 -4منذجة السيناريوهات
 -5محاكاة مونت كارلو
 -6التحليل املكاين

النوعي للمخاطر
 -1التقييم
ّ
 -2التقييم الك ّم ي للمخاطر
 -3تحليل تأثري التوجهات

ابتكاري

التحليل املكاين
منذجة السيناريوهات
محاكاة مونت كارلو

تحليل ت أثري التوجهات

التقييم الكمي للمخاطر

التقييم النوعي للمخاطر

معقد

تقليدي

بسيط

يشكل املنهج التقليدي النموذجي تقيي امً كم يّ اً للمخاطر مع محورين لقياس احتامل الحدوث والخطورة .وضمن
هذا اإلطار ،يعترب املنتج البسيط هو تصنيف غري موضوعي للمخاطر كمخاطر “منخفضة”“ ،متوسطة” أو “عالية”،
بينام تسعى املنهجيات املعقدة عىل نحو متزايد لتحديد تأثري املخاطر بصورة دقيقة وموضوعية أكرث ،وعىل الرغم
من كون تلك املنهجية مفيدة إلج راء تحليل أويل إالّ أنها قد تؤدي إىل جوانب غري مرئية للتوجهات الكلية لالستدامة.
متغيات متعددة تشمل الوقت وتقوم بتطوير سيناريوهات ميكنها
أما املنهجيات االبتكارية أكرث فهي تستخدم
ّ
أن تكون فعالة أكرث بالنسبة لتلك األنواع من املخاط ر .أحد األمثلة هو منحنيات التدهور للتنبؤ بأداء األصول يف
املستقبل التي تتوقع احتامالت الفشل واحتامالت ونطاق العواقب التي قد تنشأ عن فشل األصول الناتج عن أحوال
جوية قصوى ،وميكن بعد ذلك استخدام تلك املعلومات الستهداف أفضل وقت إلج راء استثمــــارات رأسامليــــة.
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مــــــا هـــــو؟
املنهج
النوعي للمخاطـــــر 	•منهج تسجيل املخاطر بدالً
-1التقييم
ّ
من س لّم تصنيف محدد
مسبق اً (عىل سبيل املثال
“منخفضة”“ ،متوسطة” أو
“عالية” أو وفق اً ملقياس من 1
إلـــى )5
	•يت ّم عاد ًة استخدام محورين
لتحديد االحتامل والخطورة
الكمي للمخاطـــــر
-2التقييم
ّ

-3تحليل تأثري التوجهـــــات

الفوائـــــــد
يل استخدامه؟
متى ينبغي ع ّ
	•عند توفر القليل من 	•تسجيل املخاطر رسيع وبسيط
ويسهل فهمه عــــاد ًة
املعلومات الكم ّي ة
	•الحاجة إىل منهج رسيع 	•أداة تواصل عالية الفاعلية
تناسب نطاق واسع من أصحاب
ويتطلب القليل من الجهود
املصالح
	•متهيدا ً لتقييم ك ّم ي تفصييل
	•يساعد عىل تحديد مجاالت
أكرث
املخاطر األشد أو عـــدم اليقني
األقوى من أجل بذل جهود
مركّــزة أكرث

	•تخصيص قيمة رقمية أو 	•عند تحليل املخاطر عالية
األولوية التي يت ّم تحديدها
مالية لتحسني فهمكم لآلثار
النوعي
بعد إج راء التقييم
املرتتبة عىل املخاطر
ّ
للمخاطر
	•لتقييم الخيارات التي تؤدي إىل
تخفيض املخاطر
	•عند توفر املزيد من اليقني
والبيانات حول اآلثار املرتتبة
عىل املخاطر
	•منهج التنبؤ البسيط الذي
يستنتج من البيانات
التاريخية ما سوف يحدث
يف املستقبل ،مع األخذ
بعني االعتبار أحداث
غيـــر
مستقبليـــــة
مسبوقة

	•الجمع بني االستق راء واآلراء
حول احتامالت وتأث ريات أحداث
مستقبلية معينة ،ويوفر
تحليل تأثري التوجهات أساس اً
لسيناريوهات البنـــــاء

النوعي
	•عند مقارنتها بالتقييم
ّ
للمخاط ر ،تستند النتائج عىل
قياسات موضوعية أكرث لتأثري
املخاطر
	•يدعم فهم قيمة أصول الرشكة
من حيث تكاليف االستبدال،
خسارة اإلنتاجية ،التأثري املايل
عىل العالمة التجارية ،السمعة،
والقيم التجارية األخرى املبارشة
وغري املبارشة

التحديــــات
	•يتطلب تطوير معايري
للتصنيف/
رصيحة
الرتتيـــب
	•قد يكون تسجيل املخاطر
غري موضوعي
	•يعتمد عىل هؤالء الذين
يقومون بالتقييم

كيــف يُ ستخــدَم عمليــ اً
	•يت ّم تقييم كل من املخاطر وتصنيفه
عالٍ ،متوسط ،أو منخفض باالعتامد
عىل معيارين :شدة التأثري واحتامل
وقوع الحادث
	•أنظر مثال “يوركشاير ووتر”
عىل الصفحة  19لوصف كيفية
االستخدام عملي اً

	•ميكن أن يستغرق الكثري 	•أنظر مثال “آنجليان ووتر” عىل
الصفحة  19للحصول عىل وصف
من الوقت وأن يكون
معقدا ً
لكيفية االستخدام الحاجة
	•قد يتطلب توفر أدوات 	•للمزيد من املعلومات حول قياس
وتقييم رأس املال الطبيعي ورأس
تخصصية وبرمجيات
كمي
مال الرشكة لتضمينه يف تقييم ّ
للمخاط ر ،أنظر دليل شبكة الرؤساء
املاليني “محاسبة رأس املال الطبيعي
ورأس مال الرشكة :مقدمة لفرق
التمويل”

	•يخ ّول إج راء فحص منتظم آلثار 	•يتطلب الحصول عىل آراء
الخ رباء حول آثار األحداث
أحداث مستقبلية محتملة
املستقبلية وآراء املحللني
يتوقع أن تؤثر عىل التوجهات
املتخصصني من أجل إج راء
التي ت ّم استق راؤها
التحليل

	•حاملا يت ّم إنشاء السيناريو األسايس
باستخدام استق راء التوجهات ،يت ّم
بعد ذلك استخدام آراء الخ رباء
لتحديد األحداث املستقبلية التي
قد تؤثر عىل هذا السيناريو ث ّم يت ّم
تقييمها عىل أساس احتامل حدوثها
ودرجة تأثريها ،ليك يت ّم تطبيق
التأثري املشرتك لهذين الحدثني
عىل السيناريو األسايس إلنشاء
سيناريوهات مستقبلية
	•يجوز أن تتضمن هذه األحداث
تغيات تكنولوجية ،سياسية،
ّ
وتغيات
اجتامعية ،اقتصادية،
ّ
موجهة نحو القيمة .تشمل األمثلة
عىل ذلك انتشار األم راض ،أمناط
استخدام األرض ،استخدام املبيدات
الحرشية ،ارتفاع مستوى البحر
الخ...
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يل استخدامه؟
مــــــا هـــــو؟
املنهج
متى ينبغي ع ّ
 -4منذجة السيناريوهــــات * أداة لنمذجة سلسلة من * من أجل اإلبالغ عن رضورة تنمية
السيناريوهات املستقبلية يت ّم اختبار الرشكة ليك تفي باحتياجات تلك
السيناريوهات املستقبلية
الحلول أو الق رارات عىل أساسها
* وضع تقييامت لتكلفة وفوائد
مختلف االستجابـــات
* التقييم فيام إذا كانت آثار
السيناريوهات املستقبلية سوف
تكون سلبية أو إيجابية
* ترتيب أولويات الجهود للمزيد من
التحليل أو األبحاث املع يّ نة

الفوائـــــــد
* متكن االستفادة من وجهات النظر
الخارجية ومن مصادر البيانات
* منهجية تعاونية تتطلب مدخالت
من الخ رباء وأصحاب املصالح الرئيسيية
* استخدام منهج دلفي للمسح
(مقاربة تعاونية لجمع اآلراء) لغرض
تكملة منذجة السيناريوهات قد
يؤدي إىل توقعات إجامعية للتوجهات
املستقبلية إذ إ ّن الخ رباء الذين اشرتكوا
يف املسح يح ّولون آراءهم عىل موقف
واحد منفرد

التحديــــات
* يستند تطوير السيناريوهات
املستقبلية عىل اف رتاضات
* سلسلة واسعة من وجهات نظر
أصحاب املصالح تحتاج للتضمني
لتشكيل نظرة متوازنة
* إ ّن تص ّور سيناريوهات واقعية
يتطلب فه امً عميق اً ليس فقط
يل ومخاطره والعمليات
للتوجه الك ّ
والعوامل املالزمة له ،بل كذلك
ألحداث أخرى قد يتسبب التوجه
املذكور بإطالقها

كيــف يُ ستخــ دَم عمليــ اً
* يجوز أن يكون النهج تبسيطي اً
(أي أن يعتمد تطوير سيناريوهات
متفائلة وواقعية ومتشامئة) من
خالل استخدام أدوات وتقنيات منذجة
عالية التعقيد يت ّم تنفيذها بواسطة
الكبيوتر وتتضمن محاكاة مونت
كارلو عىل سبيل املثال
* أنظر دراسة جدوى مرشوع «آجليان
ووتر» كمثال لذلك عىل الصفحة 28

 -5محاكاة مونت كارلــــــو * تقنية تطبيقات حسابية بواسطة
الكمبيوتر تطبق التوزيعات
االحتاملية عىل واحد أو أكرث من
عوامل عدم اليقني

* لغرض الق رارات الرئيسية التي لها * مت كّن من تقييم حساسية التأثري عىل
الق رار عن طريق تنويع االف رتاضات
عواقب مالية كبرية
* لغرض تنوير الق رارات عندما تكون الرئيسية التي تخضع لالختبار
املخاطر عن رصا ً هام اً وبصورة خاصة * توضح النتائج التأثري املشرتك
عندما تكون العوامل املالية مجهولة للعوامل باإلضافة إىل املساهمة
النسبية لالف رتاضات الفرديــــة
* ميكن استخدامها لتقييم احتامل
اخ رتاق حدود تحمل املخاطر

* تتطلب بيانات أو آراء حول تباين * اختبار تح ّم ل العواقب املالية ،مثل
إمكانية استخدام توزيع املستوى
دافع التغيري ونتائجه
* ال تعالج مسألة «وماذا يف ذلك؟» املستقبيل ألسعار الطاقة من أجل
فحص كيف قد يكون املدى املحتمل
التي تنشأ عن التحليل
* تستند النتائج عىل املدخالت التي لتكلفة اإلنتاج يف املستقبل
تتمثل يف توزيعات االحتامالت

* يستخدم التخطيط املكاين (نظام
املعلومات الجغ رافية) أدوات
ومعلومات تجارية لرسم خريطة
العوامل االقتصادية واالجتامعية
والثقافية والبيئية مع املعلومات
الجغ رافيــــة

* عندما يكون املوقع عام الً رئيسي اً * يخ ّول تحضري خطط استجابة
تفصيلية إذ إ ّن املعلومات الجغ رافية
بالنسبة للقـــــ رار
* عندما يوجد احتامل بأن تجتمع تكون غالب اً مفيدة أكرث للتسليم
عوامل االستدامة البيئية واالجتامعية التشغييل
* العروض عىل الخ رائط تجذب العديد
مع اً ليك تتسبب بآثار محلية
من املستخدمني أكرث من البيانـــــات

* موثوقية ودقة البيانات التي تشكل * تقييم مخاطر الفيضانـــات
املدخالت
* تخطيط املسائل اللوجستية /
* تكاليف باهظة لرتخيص املوارد مواقع تجارة التجزئة
والربمجيات
* أنظر كذلك دراسة جدوى مرشوع
«ذي ك راون استيت» عىل الصفحة 20
مبثابة مثــــال

* تخ ّولكم املحاكاة رؤية النتائج
املحتملة للق رارات ومت كّنكم من اتخاذ
ق رارات أفضل يف ظروف عدم اليقني،
كام أنها توفر أيض اً احتامالت نشوء
نتائج مختلفة
 -6التحليــل املكانــي
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يوركشايــــــر ووتــــــر
النوعــــي للمخاطـــــر
التقييــــم
ّ
تغي املناخ الخاصة بنا ،قامت يوركشاير ووتر بتقييم للمخاطر ليك تفهم عىل
كجزء من اس رتاتيجية ّ
نحو أفضل اآلثار التي سوف ترتتب عىل كافة مجاالت رشكتنا عىل مدى أفق زمني ميتد لغاية العام
التغي املناخي لتأمني املعلومات املطلوبة
 .2080وكجزء من هذا املنهج ،قمنا بإعداد سجل ملخاطر ّ
لنظام املخاطر االس رتاتيجي الخاص بنا .ت ّم استخدام نظام ترميز باللون األحمر األصفر واألخرض من
أجل توضيح تأثري املخاطر الجارية وكيف متّت موضعتها بعد الجولة األوىل من التدابري التخفيفية
املقرتحة ،كام يوضّ ح سجل املخاطر كذلك بعنارص عدم اليقني العديدة القامئة فيام يتعلق بفهم آثار
تغي املناخ ،أنظر املستخـــرج أدنـــاه:
ّ
اسم املخاطر

يس إس:١٥
صيانة األصول املرنة

التو ّجه

 :٢٠٢٠بعد جولتنا التالية
من تخفيف املخاطر
٢٠١٣

٢٠٣٠s

٢٠٥٠s

فهم
املخاطر

 :٢٠١٣حســبام نحن عليه اليوم
٢٠٨٠s

٢٠٢٠

٢٠٣٠s

٢٠٥٠s

٢٠٨٠s

٢٠١٢

٢٠١٣

منخفضة

منخفضة

توقعــــات التوجهـــات املستقبليـــة
“استخدمنا عدداً من مصادر املعلومات للمساعدة عىل تكوين توقعات التوجهات املستقبلية ،مبا
يف ذلك توقعات خ رباء تستند عىل اإلثباتات واألدلّة ،مناذج علمية عىل املدى الطويل ،بحث العمالء
وتحليل التوجهات التاريخية .ميكن أن يؤدي ذلك إىل فهم التغ ريات التي متشهدها احتامالت األحداث.
عىل سبيل املثال ،تشري النامذج املناخية الجديدة إىل ارتفاع مستويات البحر وفيضان الشواطئ مام قد
يؤدي إىل تغيري االف رتاضات املتعلقة باختيار مواقع امل رافق الجديدة”.
آنـــدي بـــ راون ،رئيــس االستدامــة لدى “آنجليــان ووتــر سريفيســز”

آنجليـــــان ووتــــــر

التقييــــم الك ّم ـــــــي للمخاطـــــر عمليــــــ اً
عن طريق استخدام “مصفوفة تأثري الرشكة” قمنا بتقييم التأثري املايل ألكرث من  200حدث تشكل
مخاط ر .عند تحديد نسبة احتامل تحقق املخاطر يف السنة (عندما تكون نسبة  %50عىل سبيل املثال
تعني احتامل حدوثها مرة كل سنتني) و نسبة  %100تعني احتامل حدوثها مرة واحدة يف السنة ونسبة
 %200تعني احتامل حدوثها مرتني سنوي اً) ميكننا تقدير املخاطر املالية بالنسبة للرشكة عىل أساس
سنوي.
ميثل الجدول الوارد أدناه مستخرج اً عن املصفوفة ويوضح اثنني فقط من مخاطرنـــــا .كأمثلة عىل
ذلك ،يكون املضاعف “ ”1إذا ت ّم التوقع بأ ّن الحدث سوف يطرأ مرة واحدة يف السنة ،و “ ”2إذا ت ّم توقع
رضب املضاعف بالتكلفة
حدوثه مرتني يف السنة و “ ”0,5عند توقع حدوثه مرة واحدة كل سنتني .يُ َ
الخاصة وعىل نحو منفصل بالتكلفة االجتامعية ،ث ّم يُ ج َم ع االثنني مع اً للحصول عىل التكلفة السنوية
للمخاطـــ ر.
حاملا يت ّم ما ورد أعاله ،ميكن دراسة خيارات التخفيف من املخاطر عن طريق احتساب كمية املخاطر
السنوية التي سوف يقوم كل خيار بإزالتها .عند تقديم ما سبق كنسبة (التكلفة  /تخفيض املخاطر
السنوية) نحصل عىل ما متت تسميته بـ “مؤرش املخاطر” وتبع اً لذلك ميكن مقارنة الخيارات .يوفر هذا
املنهج طريقة لتقييم الخيارات عىل الرغم من عدم معرفة متى سوف تتحقق املخاطر فعلي اً ،وبالتايل
كلام انخفض مؤرش املخاطر كلام كان الخيار جذاب اً.
املضاعـــف

الفئــــة

الخدمــــة

الخطـــــورة

التق يّ ــــــد

موافقـــة
حجميــــــة

التق ّي ــــــد

موافقـــة
حجميــــــة

عدم صدور املوافقة
(حجم) ملرة واحدة
(شاملة العواصف،
الصهاريـــج)
عدد الحوادث يف السنة
عدم صدور املوافقة
(حجم) تدفق الطقس
الجاف يتجاوز املوافقة

عدد الحوادث يف السنة

التكلفة الخاصة

التكلفة االجتامعية

(جنيه اسرتليني)

(جنيه اسرتليني)

14,890

30,760

29,481

20,540
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ذي كــــــ راون استيـــــت
التحليــــل املكانــــي والتخطيــــط عمليــــ اً
إ ّن هيئة “ذي ك راون استيت” هي أحد أكرب م الّك األرايض
الساحلية يف اململكة املتحدة وتقوم باإلدارة واالستثامر
يف مجموعة ضخمة ومتن ّوعة من األصول تشمل
مشاريع املارينا وامل رايس حول نصف شواطئ اململكة
املتحدة ومئات من مواقع تربية األحياء املائية التي
توفر أكرث من  2,000وظيفة يف اسكتلندا وحدها.
مــــــاذا فعلتـــــم؟
لقد استثمرنا يف أداة متط ّورة للغاية لدعم الق رارات
املكانية معروفة باسم “إم إيه آي إس” (أي “نظام املوارد
البحرية”) .أما نظام “جي آي إس” (أي “نظام املعلومات
الجغ رافية”) فيوفر تحلي الً فعاالً وترتيب اً ألولويات
املئات من طبقات البيانات املكانية التي متكننا من
رسم خ رائط الطلبات الحالية واالحتامالت املستقبلية
للعقارات البحرية ،وتساعدنا كذلك عىل اختيار املناطق
املطلوب تطويرها بينام نهت ّم بالتخفيف من تضارب
املصالـــــح.
ملــــاذا قمتــــم بذلــــك؟
مبا أ ّن واجبنا هو زيادة اإلي رادات إىل حدها األقىص
وتسليم األرباح للخزينة ،فإننا نحتاج لتقييم الطلبات

املنافسة عىل نفس املساحات وإجادة توازن بني مصالح
أصحاب املصالح املختلفة.
نظ را ً للحجم غري املسبوق للبيانات املطلوب تحليلها
كنا بحاجة ألداة لصنع الق رارات أرسع وتستند أكرث
عىل اإلثباتات واألدلة ليك تخ ّولنا القيام بتحليل فعال
للسيناريوهات والفرص العديدة.
كام كنا نرغب أيض اً يف إدارة اق رتاحاتنا بصورة استباقية
ليك نتم كّن من إدارة العقارات الخاصة بنا عىل نحو
مستدام واكتساب فهم شامل أكرث للبيئة البحرية يف
اململكة املتحدة وللقيمة االقتصادية لعقاراتنا البحرية
وللمصالح املنافسة يف غالب األحيان ملستخدمي
واستخدامات امل رافق البحرية ،من أجل إىل اتخاذ ق رارات
مستدامة عىل املدى الطويل.
االعتبـــارات الرئيسيـــة لهـــذا املنهج
	•يعتمد نظام “إم إيه آر إس” بشكــــــــل كبري
عىل البيانات املدخلة وعىل املوارد املتخصصة
إلدارة والحفاظ علـــى مجموعات البيانـــــات
	•ينبغــــي إدخـــال بيانــــات وصفيــــة
مو ّح ــــدة
	•تتم ّي ـــز التطبيقـــات دامئـــ اً مبتطلبـــات
بيانــات متخصصـــة

مــاذا كانـــت الفوائــــد؟
ميكننـــــــــا نظام “إم إيه آر إس” من تأمني إدارة
أفضل لعقاراتنا البحريـــة بواسطـــة عــدة طـــرق:
	•مي كّن من التخطيط التخاذ ق رارات تستند علـــى
اإلثباتــــات واألدلّــــة
	•يخ ّولنا تجربة واختبار مختلف األولويات من
خالل منذجة السيناريوهــــات
	•يؤ ّم ن توريدات الطاقة املستقبلية من خالل
املساعدة عىل إزالة مخاطر فرص االستثامر
بالنسبة للمط ّورين العامليني ملشاريع مــــزارع
الريـــاح
	•يخلق توازن اً بني املصالح املتضاربة ويعزز إدارة
أصحاب املصالــــح
	•يوفر فعالية تشغيلية ووف را ً كب ريا ً يف التكاليف من
خـــــالل األمتتــــة
	•يق يّ م ويتت بّ ع اآلثار التي ترتتب عىل االستدامة
مــــع مـــــرور الزمــــن

نعقتد ا ٔننا س لّمنا مصدر البيانات للموارد
البحرية األكرث شمولية داخل اململكة املتحدة،
ومن املتوقع ا ٔن ي ٔودي اإلنفاق الضخم يف هذا املجال
إىل خلق فوائ د تجارية مباليني الجنيهات االسرتلينية مع
خسائ ر محتملة مخفضة ،ومع تحقيق مكاسب من حيث
الكفاءة وإي رادات جديدة.
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مـــا كانـــت نتيجـــة التمريـــن ومـــا املرحلـــة
التاليـــة؟
نعقتد أننا س لّمنا مصدر البيانات للموارد البحرية
األكرث شمولية داخل اململكة املتحدة ،ومن املتوقع
أن يؤدي اإلنفاق الضخم يف هذا املجال إىل خلق فوائد
تجارية مباليني الجنيهات االسرتلينية مع خسائر
محتملة مخ ّف ضة ،ومع تحقيق مكاسب من حيث
الكفاءة وإي رادات جديدة.
يوضح التحليل أ ّن منوذج “إم إيه آر إس” القيايس يوفر
تسع ساعات من مهام املعالجة اليدوية بواسطة نظام
املوارد البحرية ،وقد ت ّم تشغيل آالف من النامذج لدعم
الق رارات التجارية وتحقيق الوفر املتوقع يف املوارد
يف منطقة املعلم والتعليم املهني (برنامج التصنيع
املتقدم والتكنولوجيا املاكينــــــات) (.)FTE

ســــاوث ويســـت ووتــــر
فهــــم وتقييـــم تأثيـــر مخاطـــر الفيضــــان
إننا نعمل مع هيئة البيئة منذ سنوات عديدة ليك
نفهم املخاطر التي تهدد خدمتنا والتي تتمثل
بالفيضان الذي قد يصيب أصولنا الحرجة .ونظ را ً
للتغي
ّ
يف مناخنا واألحوال الجوية التي ال ميكن التنبؤ بها ،فإننا
نحتاج للتأكد من أ ّن مواقعنا محمية عىل نحو ٍ
كاف وأ ّن
لدينا أنظمة متكننا من التعايف برسعة يف حال التأثري
عىل خدماتنا.
مــا هــي البيانـــات التـــي تستخدمونهــا
لتقييــم اآلثـــار؟
اتضح لنا أ ّن البيانات وليك تكون مفيدة يجب أن
نستخدم يف آن واحد معا البيانات التاريخية وبيانات
التوقعات باإلضافة إىل تقنيات النمذجة التي يت ّم
تنفيذها بواسطة الكمبيوت ر .لذا فإننا نستخدم بيانات
هطول األمطار التاريخية (مت أوفيس ،8وسجالت
هيئة البيئة و ساوث وست ووتر) ،وبيانات مستويات

األنهار (سجالت هيئة البيئة و ساوث وست ووتر) ،وآثار
تغيات املناخ يف اململكة
تغي املناخ املتوقعة (توقعات ّ
ّ
املتحدة لعام  )9 2009وخطط الفياضانات الخاصة
بهيئة البيئة ،والنمذجة التي تت ّم بواسطة الكمبيوتر
من أجل تحديد املواقع التي سوف تتأثر عىل األرجح
أثناء حدوث الفيضانات.
إ ّن هذه البيانات متوفرة إجامالً لعامة الجمهور ولكننا
نعمل بال رشاكة مع هيئة البيئة إذ إ ّن املناقشات
للوصول فعلي اً إىل “ما وراء البيانات” هي ق يّ مة جدا ً يف
املساعدة عىل فهم اآلثـــار.
كام أ ّن النامذج املع دّة بواسطة الكمبيوتر التي
نستخدمها هي مزيج من مناذج هيئة البيئة (مناذج
هيدروليكية قياسية) ومناذج ساوث وست ووتر
التشغيلية بخصوص األصول الخاصة بنا .أما بالنسبة
للتوقعات الرئيسية فقد ت ّم تطوير مناذج مع ّي نة من
إطار منوذج معياري مصمم خصيص اً لوضع اف رتاضات
أكرث تفصي الً.

كيـــف تستخدمـــون تلـــك البيانـــات لتشكيــل
القـــ رارات؟
إ ّن البيانات متكننا من وضع تدابري حامية ومن
التأكد من أ ّن تلك التدابري هي صلبة وقويـــة بقدر
اإلمكـــان.
كام أننا نبذل أيض اً جهودا ً مكثفة ليك نفهم أولويات
عمالئنا وأصحاب املصالح بالكامل بالنسبة للخدمات
املستقبلية وذلك بواسطة مجموعات متنوعة من الناس
يت ّم استطالع آراءهم حول املسألة املعنية وبواسطة
االستطالع عىل االنرتنت ،كام نُ رشِك العمالء يف كيفية
تأثري مخاطر وفرص االستدامة عىل الق رارات املتعلقة
باملنتجات والخدمات بها تزويدهم بها يف املستقبل.
كام نسأل عمالءنا أيض اً حول استعدادهم للدفع مقابل
الخدمات والتحسينات ليك نتمكن من تخصيص قيمة
مالية.

بتغي املناخ يف املستقبل
تساعد أجهزة الكمبيوتر العمالقة العلامء عىل التنبؤ ّ
بشكــل أفضـــل من أي وقـــت مضــى
لدى اململكـة املتحدة كمبيوتر عمالق تبلغ قيمته  97مليون جنيه اسرتليني يجعلها
ال رائدة يف العامل يف مجال علوم الطقس واملناخ ،وسوف يكون هذا الكمبيوتر العمالق
 13مرة أقوى من النظام الحايل املستخدم من قبل “مت أوفيس” وتكون له ذاكرة
 120,000مرة أكرب من ذاكرة أفضـــل هاتــف ذكـــي.
كام أ ّن التوقعات املعقدة واملتطورة التي يُ نت ظَر أن ينتجها الكمبيوتر العمالق سوف
تشكل فوائد اجتامعية-اقتصادية قيمتها  2مليار جنيه اً اسرتليني اً للمملكة املتحدة
عن طريق التمكني من وضع خطط تحضري وطوارئ مسبقة أفضل لحامية منازل
الناس وم رافقهم التجارية.

مــــا هــــي التحديــــات؟
هناك عدم يقني يخ ّي م فوق البيانات وبالنسبة لتوقعات
التغي يف املناخ توجد مهلة زمنية تبلغ عدة سنوات
ّ
بني نرش التوقعات املنقحة بواسطة الهيئات الوطنية
والدولية والوقت الذي نصبح قادرين فيه عىل تضمني
تلك التوقعات يف الق رارات املحلية املع ّي نة.
كيـــف تعالجـــون عـــدم اليقيـــن املحيــط
بالبيانـــات؟
إ ّن عدم اليقني يعكس مجموعة السيناريوهات املقدمة
يف تلك التوقعات أو التشغيل التجريبي للنامذج
الحاسوبية التي نقوم بها ،ويشمل تحليل التكاليف
والفوائد منذجة عدم اليقني بواسطة محاكاة مونت
كارلو لدعم صنـــــع القــــــ رارات.
مــا هـــي املرحلـــة التاليـــة لــ ســاوث
ويســـت ووتـــر؟
يتم استخدام املنهج عىل نحو ثابت يف الق رارات
التجارية املختلفة وسوف نقوم بتحسني بياناتنا
عن طريق مقارنة النتائج بتلك التي كانت متوقعة،
وبالتايل يتط ّور منوذجنا التجاري بحسب طريقة إدارة
املخاطر وتحقق الفرص يف األسواق.

“سوف يتوىل الكمبيوتر العمالق الجديد باإلضافة إىل املالحظات
املحس نة تسليم توقعات أفضل ومشورة
والعلم والنمذجة
ّ
لدعم الرشكات وعامة الجمهور والحكومة يف اململكة املتحدة،
كام أنه سوف يساعد عىل جعل اململكة املتحدة أكرث مقاومة
للتأثري الكبري للطقس واملخاطـــر البيئيـــة األخـــرى”.
الرئيـــس التنفيــذي لــ “مـــت أوفيــس” ،روب فارلـــي
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املرحلــــــــة  -3االندمـــــــاج فـــي صنـــع القـــرارات
عىل الرغم من تزايد عدد الرشكات التي أصبحت عىل
علم بالتوجهات الكلية لالستدامة ،فال زال الكثري منها
يناضل لربطها مع األعامل ودمجها يف عملية صنـــع
القــــ رارات.
تتوىل حالي اً القطاعات التي سبق لها أن تأثرت أو
التي تعتمد بشكل كبري عىل البيئة الطبيعية ،عىل
سبيل املثال قطاع املياه ،دورا ً ريادي اً ومت ّه د الطريق
ملن يخلفها .يشارك حالي اً عدد متزايد من كبار رجال
األعامل ال رائدين بشكل فعال يف الحوار القائم حول
تأثري التوجهات الكلية لالستدامة عىل اس رتاتيجيات
وعمليات الرشكات .غري أ ّن بحث املحاسبة من أجل
االستدامة يف العام  2012س لّط الضوء عىل أنه ال يزال
هناك نقص يف الوعي بشأن اآلثار التجارية املحتملة
الناشئة عن تلك املخاطر وكيفية تغيري مامرسات
الرشكات بهدف التك يّ ـــف.
سوف نناقش فيام ييل عوامل التمكني التي نعتقد
من خالل خربتنا أنها تساعد عىل الدمج الفعال يف أُطر
عملكم إلدارة املخاطر وصنع الق رارات .ندعم هذه
العوامل بأمثلة عملية من أعضاء الشبكة حسبام هو
موضح يف دراسة جدوى املرشوع من الصفحة  26إىل .29
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عوامـــل التمكيـــن مــن أجــل عمليــة
صنــع قـــ رارات فعالـــة
 -1تكييف عمليات إدارة املخاطر التقليدية مبا يتالءم
مع املتطلبات بدالً من السعي لتطوير منهجيات
جديدة أو موازية
ميكن معالجة املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية
لالستدامة من خالل تطبيق مامرسات إدارة املخاطر
املوضوعة فيام سبق .تنطبق مبارشة العديد من
التقنيات التي ت ّم إعدادها لتحديد ومعالجة املخاطر يف
مجاالت أخرى من األعامل.

غري أنه من أجل بناء منوذج أعامل مستدام ومرن،
فقد وجدنا أنّه ال ب ّد من تكييف أدوات إدارة املخاطر
التقليدية لالستجابة بصورة أكرث فعالية فيام يتعلق
بحاالت عدم اليقني واآلفاق طويلة األجل املعن ّي ة .كام
أنها تحتاج مرون ًة ملعالجة نطاقات أوسع من املخاطر
التي تطال كافة أرجاء العامل فيام يكون خارج اً عن
السيطرة الفورية للمؤسسات ،وقد تتطلب إستجابة
إدارية متناسقة يشارك فيها مختلف أصحاب املصالح
والفرق متعددة الخ ربات الوظيفية التي تعمل لهدف
مشرتك.

االعتبــــارات

من أجل تضميــــــن نطـــــاق أوسع من األعامل ،ينبغي األخذ بعني االعتبــــار مايلـــي:
•عدم اليقني :ال ب ّد للرشكات من األخذ بعني االعتبار والتوفيق بني عدة سيناريوهات نتيجة لحالة
عدم اليقني املالزمة للمخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة.
•فرتة زمنية أطول :تتجىل هذه املخاطر خالل إطار زمني أطول من املخاطر التقليدية .وبالتايل ،ال بد
من تكييف أدوات إدارة املخاطر التقليدية ليك تتسع لتلك التي تتجاوز الف رتات الزمنية القصرية،
حيث أ ّن بعض املخاطر طويلة األجل قد تقتيض اتخاذ إج راءات قصرية األجل.
•سلسلة القيم كاملة :من املرجح أن يكون لتلك املخاطر آثارا ً عىل سلسلـــــة القيم الكاملة ،وال ب ّد
من امتداد االعتبارات فيام يتجاوز السيطــــــرة الفورية للمؤسسات ،عىل سبيل املثال يف حال كان
يتوجب ضامن سالســـل التوريـــد.
•املزيد من التعاون :نتمكن بصورة أكرث فعالية من فهم تحديد وتقييم املخاطر العاملية واملشاكل
املستجدة من خالل التعاون مع رشكات تزاول نشاطات تجارية مختلفة ومع أصحاب مصالح
خارجييـــن .

األسئلـــة الرئيسيـــة

1

هــل تنعكـــــس مبوضوعية املخاطر
املحددة يف عمليات إدارة املخاطـــر
لديكـــــم؟

2

هل لديكم فهم بشأن أنـــواع الق رارات التي
قد تتأثر خالل مزاولة األعمـــال؟

3

هل تعترب معلومات اإلدارة حول كيفية إدارة
تلك املخاطر عىل مستوى ٍ
كاف من حيث
الجودة ليك يكون صنع الق رار يف الوقت
الحارض ويف املستقبل عملية مستنرية؟

4

هل يفهم أولئك املسؤولون عن تخفيف
املخاطر القيمة املعرضة للمخاطر نتيجة
للتقاعس عن اتخاذ اإلج راءات؟



 .2دراسة املخاطر الناشئة عن التوجهات الكلية
لالستدامة جنب اً إىل جنب مع املخاطر املالية
«التقليدية» كجزء من إطار العمل الشامل
عىل نقيض املخاطر التقليدية ،فإ ّن املخاطر الناشئة عن
التوجهات الكلية لالستدامة نادرا ً ما ميكن تحديدها
ومعالجتها وإدارتها بصورة منتظمة.
من أجل تضمني االستدامة بصورة فعالة ضمن مؤسسة،
فال ب ّد من تشكيل اس رتاتيجيات وأهداف وق رارات العمل
الوظيفية والعامة .وبالتايل ال بد من دراسة املخاطر
الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة إىل جانب
املزيد من مخاطر العمل «التقليدية» وتدوينها بنفس
الطريقة ،عىل سبيل املثال سجل املخاط ر ،للتأكيد عىل
إرشاف الجهات العليا وامل راقبة وامل راجعة عىل نحو
منتظم .ينبغي تحديث عمليات إدارة املخاطر بصورة
دورية لتحديد التوجهات الجديدة واملشاكل املستجدة
ومخاوف أصحاب املصالح.
 .3ردم الهوة املعرفية من خالل اعتامد طرق إدارة
تتمتع بنظرة ثاقبة ومعمقة تجاه املخاطر الرئيسية
املرتبطة بالتوجهات الكلية لالستدامة
يف حني أ ّن املخاطر التي ميكن التعبري عنها بعبارات
رائجة يف عامل املال تكون مفهومة كلي اً من قبل كبار
رجال األعامل ال رائدين ،إال أنه يصعب عىل الرشكات
أن تفهم تأثري املخاطر البيئية واالجتامعية واملشاكل
املستجدة الناشئة عن التوجهات الكلية لالستدامة
وكيف تكون عواقب هذه األخرية بالتحديد عىل قطاع
الرشكات وتنظيمها.
يلعب املحرتفون يف حقل املخاطر دورا ً رئيسي اً يف رفع
مستوى التوعية بشأن التوجهات الكلية لالستدامة

واملخاطر الناشئة عنها -ليس فقط يف مجال التدقيق
الداخيل الذي يتوىل م راقبة التقيد ،ولكن أيض اً يف اإلدارة
العليا املسؤولة عن اإلرشاف وامل راقبة.
ينبغي عىل مجالس إدارة ولجان الرشكة واإلدارة العليا
التحديد فيام لو كانوا ميلكون املهارات واملعرفة والخربة
والدعم الرضوري لتمكينهم من إج راء تقييم كامل
للمخاطر والفرص التي تواجهها األعامل عىل املدى
القصري واملتوسط والبعيد .ميكن اعتبار ذلك كجزء من
التقييامت املنتظمة للفعالية.

الوظيفية يف الرشكات لتحديد دراسة جدوى مرشوع
يت ّم العمل وفق اً لها يف كل مجال وظيفي.
عند توضيح دراسة جدوى مرشوع ،ال ب ّد من «التعبري»
عن بيانات ومعلومات االستدامة باللغة التقليدية
لألعامل .بالقدر الذي تتمكنون فيه من تحديد كمية
عواقب تلك التوجهات عىل أعاملكم ،كلام أصبح من
األسهل توضيح دراسة جدوى املرشوع ،وعرض توجهات
االستدامة التي سوف تؤثر عىل النمو املستقبيل
والتكاليف واالستعداد لتحمل املخاط ر.

 .4توضيح دراسة جدوى املرشوع واألسباب املنطقية
التجارية من خالل تسليط الضوء عىل القيمة
املع ّرضة للمخاطر نتيجة للتخلف عن اتخاذ إج راءات
والتكاليف املرتبطة بذلك
ال ب ّد لكبار القياديني يف املؤسسات ،مبن فيهم أعضاء
مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيني ،االقتناع بأ ّن معالجة
التوجهات الكلية لالستدامة واملخاطر الناشئة عنها
يُ ِ
كس ب األعامل مرونة ويساعد عىل الحامية من
العوامل التي تهدد القيمة طويلة األجل ،ويوفر يف
الوقت نفسه فرص أعامل جديدة .كام ينبغي البحث
يف املسائل املتعلقة بـ «الجانب السلبي» ،أي الكلفة
الناشئة عن التقاعس عن اتخاذ إج راءات ،وتوضيحها.
إ ّن السبب الرئييس الذي يدفع الرشكات إىل التخلف عن
اتخاذ إج راءات هو أ ّن كبار رجال األعامل ال رائدين قد ال
يتمكنون من رؤية مدى ارتباط تضمني املخاطر الناشئة
عن التوجهات الكلية لالستدامة يف صنع الق رار ،ويعود
جزء من ذلك لعدم يقينهم .لقد تبني لنا أن أحد الطرق
الجيدة ملعالجة هذه املسألة هو تشكيل فريق متعدد
التخصصات ،مبا يف ذلك الرؤساء املاليني ورؤساء املناصب

 .5اعتامد الرتكيز ملدة أطول ملعالجة املخاطر والتخطيط
ملخرجات ووضع سيناريوهات ممكنة متعددة
عىل الرغم من اتخاذ العديد من الق رارات الخاصة
باألعامل بنا ًء عىل األهداف قصرية األجل والتأث ريات
الفورية ،فإ ّن توجهات الكلية لالستدامة تظهر ضمن
إطار زمني أطول مدة وغالب اً ما يكون غيــــر يقيني.
تتبع العديد من الرشكـــات بصورة تقليدية منهج
«خارج مدة منصبي» حينام يتعلق األمر باملخاطر
املجهولة ولكنها أكرث تأثيـــــ را ً ،عىل سبيل املثال
الظواهـــر املناخيــة الشديــــدة.
لقد وجدنا أ ّن التخطيط ملخرجات متعددة ممكنة
مقرون اً بتتبع األفق عىل مدى أطول ميكن أن يساعد
عىل رؤية ما وراء الفرتة املالية القادمة وتحديد أولويات
العمل يف املستقبل .ذلك من شأنه الحفاظ عىل
بتغي
مرونة واستجابــــة/فعاليــــة التنظيم لديكم ّ
الظروف.

كام أن منذجة السيناريوهات مت كّنكم من فهم كيف
ميكن لآلثار امل رتاكمة الناشئة عن التوجهات الكلية
لالستدامة أن تؤثر عىل استم رارية العمل ،أو كيف
ميكن لآلثار الناجمة عن أي حالة منفردة يف سلسلة
القيمة أن متتد إىل أعاملكم الخاصة.

عند توضيح دراسة
جدوى املرشوع ،ال ب ّد لكم من «التعبري»
عن بيانات ومعلومات االستدامة
بلغة األعامل التقليدية
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 .6تحديد مصادر البيانات املوثوقة واملساهمة يف
تطوير معلومات أكرث متانة ومنهجيات متفق عليها
بصورة مشرتكة ملعالجة عدم اليقني
قد يكون من الصعب الحصول عىل بيانات موثوقة
فيام يتعلق باملخاطر والفرص الناشئة عن التوجهات
الكلية لالستدامة .وميكن أن تكون بعض تلك املخاطر
واملسائل مل تتط ّور بالكامل أو ال يسهل قياسها بنفس
الطريقة التي تقاس بها العوامل االقتصادية .وإضافة
إىل ذلك ،يجوز أن يؤدي غياب املنهجيات املو ّح دة
املطلوبة إلحصاء تلك التوجهات إىل إعاقة التكامل
الفعال يف عملية صنع الق رار وقد يؤدي كذلك إىل تقدير
بأقل مام هي يف الواقع أو إىل االعتامد عىل الرأي
اآلثار ّ
والتقدير الشخيص.
ينبغي فحص مصادر البيانات الحالية وأنظمة
معلومات اإلدارة للتأكد من استخدام وتحليل أي
معلومات متوفرة وذات صلة .كام ميكن أيض اً استخدام
البيانات التاريخية والدروس التي نتع لّمها من األحداث
املاضية باالش رتاك مع معلومات التوقعات املستقبلية
لتميكننا من إح راز فهم أفضل لآلثار املحتملــــة
املستقبليــــة.
غالب اً مـــــــــا تكون املعلومات التي ت ُنقل إىل كبار
رجال األعامل ال رائدين غري مكتملة ،لـــــــذا ينبغي
أن تقوم اإلدارة بقدر اإلمكان بتحديد طبيعة ومصدر
وصيغة وشكــــــــل وتردد املعلومات التي تحتاجها،
ومن ث ّم عليها أن ت راقب جودة املعلومات التي تتلقاها
للتأكد من أنها تخ ّول اتخاذ قـــــ رارات فعليــــة.
كام ينبغي تطويـــــــر معلومات أكرث متانة
ومنهجيات متفق عليها بصورة عامة من أجل
تقييــــــم آثار تلك املخاط ر ،وذلك بالتعاون مع
هيئات الصناعة واألكادميييـــــــن واملنظامت التي ال
تهدف إىل تحقيق الربح أو الوكاالت الحكوميــــة.
املحس نة ،ميكن استبدال
بفضل املعرفة والرؤية
ّ
«العوامل املجهولة غري املعروفة» التي تح ّد من الفرص
وتس ّه ل نشوء املخاط ر ،بق رارات تجارية عقالنية يت ّم
اتخاذها عىل أساس «العوامل املعروفة التي نعرفها».
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من األهمية البالغة أن نق ّر بأ ّن معرفة التو ّج هات الكل يّ ة
لالستدامة هي يف حالة تط ّور مستمر وأنّنا نحتاج للبقاء
عىل علم وأن نكون مستع دّين للتغييــــ ر.
 .7التعاون مع أصحاب املصالح الرئيسيني الداخليني
لضامن مدخالت واسعـــة وصنــع قــ رارات أكرث
استنارة
إ ّن القيم أو األغ راض املنحرفة فيام بني مجاالت وظيفية
مختلفة من األعامل ميكنها أن تجعل االندماج الكامل
للمخاطر صعب .وكذلك ،إذا يف حال كان تحديد وإدارة
تلك املخاطر مناط حرصي اً بوظيفة تجارية واحدة كــ
فريق عمل االستدامة عىل سبيل املثال ،هناك خطر عدم
تضمني اإلج راءات املطلوبة يف االس رتاتيجية الشاملة ويف
إدارة املخاطر ويف عمليات صنع الق رارات التجاريـــة.
وميكن تحديد ومعالجة املخاطر عىل نحو فعال أكرث
من خالل إج راءات التعاون الداخيل عن طريق جمع
ممثلني من كافة مجاالت األعامل .وكذلك عند العمل
مع أط راف خارجيني مثل املو ّردين والهيئات الصناعية
والخ رباء وأصحاب املصالح الرئيسيني ،ميكن تحديد
التحديات والحلول املشرتكة وتحديد التكاليف والوقت
املطلوب ملعالجتها وتخفيضهــا.
ميكن للرشكات واألعامل أن تش ّج ع ثقافة التعاون عن
طريق تحفيز املوظفني عىل التفكري باملخاطر والفرص
بصورة واسعة واستباقية وعىل مشاركة الدروس التي
يتعلمونها داخل الهيئة التي يعملون لديها وعىل
العمل بال رشاكة مع غريهم لالستجابة للمخاطر
والفرص الجوهرية .وبالتايل ،عندما تعمل الرشكات
والهيئات مع بعضها البعض ،ميكنها أن تلتقط إشارات
تحذير مبكرة وميكنها أن تتوقع نقاط الضعف وأن
تعتمد منهج اً مرن اً وقابل للتك ّي ـــــف ،مام يضمن لها
احتامل أكرب بالنجاح يف البيئة املتغ ّي ـــــرة برسعـــة
يف يومنا هـــذا.

زيـــادة البيانـــات وفهـــم التو ّج هـــات الكل ّي ـــة لالستدامـــة
زيـــــادة البيانــــات املتوفــــرة

العوامـــل املعروفـــة التـــي
نعرفهــــا
تت ّم دراسة املخاطر بصورة منتظمة
ومنهجية ويكون لذلك تأثري عىل
النمــوذج التجـــاري

زيـــــادة
فهـــــم
العوامـــــل

العوامــل املعروفـــة التـــي ال
نعرفهـــا
يت ّم تحديد املخاطر ولكن مطلوب
املزيد من املعرفة للتقليل من عدم
اليقني قبل أن تؤثر املخاطــــر عىل
النموذج التجـــاري

العوامـــل املجهولـــة التـــي
نعرفهـــا

البقـــــــع العميــــاء واألخطاء
التي تنشأ عنها مناذج أعامل غيــــر
مستدامــــة

العوامـــل املجهولـــة التـــي ال
نعرفهـــا
العوامــــل غيــــر املؤكّدة التي
قد تكون ذات صلة أو ال بالق رارات
املستقبليــــة

التعاون -فوائد استخدام معلومات مقدمة من مجموعة واسعة من الرشكاء
بدأت العديد من املؤسسات العمل مع أط راف
ثالثة للمساعدة يف صياغة املناقشات حول املخاطر
املحتملة والطريقة التي ستتجىل بها .وتشمل
هذه األط راف خ رباء يف املجاالت السياسية واملالية
والتنظيمية واالقتصادية والصناعية ووسائل اإلعالم
أو خ رباء واستشاريني يف مجال البيئة.
نسلط الضوء فيام ييل عىل بعض فوائد استخدام
النهج التعاوين .فهو يساعد بشكل خاص عىل:
	•كشف املخاطر التي ما تزال غري محددة
حتى اآلن مام يوفر نظرة أكرث شمولي ًة عن
اآلثار املحتملة واملمكنة واملرجحة لتأث ريات
االستدامة عىل أعاملك مام يساعد عىل اتخاذ
ق رارات أكرث اطالع اً.
	•تسهيل تحديد ال رابط بني السبب واألثر
وتحديد مدى اعتامدها عىل بعضها بصورة

متبادلة وبيان النتائج غري املقصودة التي ال تظهر
غالب اً أو التي ال يتم االنتباه إليها يف بعض األحيان.
	•تعزيز العالقة بني املخاطر ووظائف األعامل
األخرى التي قد يتم من خاللها رصد التوجهات
الكلية لالقتصاد مام يساعد بشكل أفضل عىل
تحديد املخاطر والقضايا الناشئة املتعلقة
برشكتك ويضمن التوازن واالستم رارية يف عملية
صنع الق رار.
	•بناء عالقات قوية ودامئة مع الرشكاء الرئيسيني
ويعزز ثقتهم بأن الق رارات يتم اتخاذها بصورة
مناسبة.

يساعدك النهج التعاوين عىل كشف املخاطر
التي ما تزال غري محددة حتى اآلن مام يوفر نظرة
أكرث شمولي ًة عن اآلثار املحتملة واملمكنة واملرجحة لتأث ريات
االستدامة عىل أعاملك مام يساعد عىل اتخاذ ق رارات أكرث
اطالع اً.
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رشكـــة ساينسبــــوري
أول منفذ بيع بالتجزئة يف اململكة املتحدة يحقق
االكتفاء الذايت من الطاقــــة
مالخطوات التي قمتم بها؟
قمنا بتطوير أول متجر يحصل عىل الطاقة الكهربائية
بالكامل من املواد الغذائية غري املباعة لدينا .ربع
كمية املواد الغذائية غري املباعة وغري املناسبة للتربع
بها ألسباب وجيهة تستخدم كعلف للحيوانات،
والباقي يتم إرساله إىل محطات إنتاج الطاقة الحيوية
بتقنية الهضم الالهوايئ حيث يذهب جزء كبري منه
إىل مستودع قبل إرساله إىل أكرب محطة إلنتاج الطاقة
الحيوية بتقنية الهضم الالهوايئ يف اململكة املتحدة
والتي تديرها  Biffaيف كانوك ،ستافوردشاي ر .تعمل
هذه املحطة عىل تحويل الغذاء إىل غاز امليثان الحيوي
الذي يستخدم بدوره يف توليد الكهرباء.
أ -تم تركيب كابل بطول  1.5كم يربط املحطة
بإحدى املتاجر القريبة منا مام يتيح لنا الحصول عىل
الكهرباء مبارشة من تلك املحطة .نحن أول مؤسسة
تستفيد من هذه التكنولوجيا ونتيجة لذلك توصلنا
إىل إب رام هذه الصفقة بطريقة غري مسبوقة.

كيف توصلت إىل هذه الفرصة؟
استنادا ً إىل عالقة العمل طويلة األمد مع رشكائنا
يف مجال النفايات  ،Biffaعملنا عىل مدى سنوات
مستفيدين من هذه ال رشاكة عىل تحقيق التقدم يف
قطاع إدارة النفايات.
يقع موقعنا يف كانوك عىل مقربة من محطة بيفا
( )Biffaإلنتاج الطاقة الحيوية بتقنية الهضم الالهوايئ
يف كانوك مام يجعل هذه الرشكة املرشح املثايل لرتكيب
توصيالت من هذا النوع.
ملاذا أقدمت عىل هذه املرحلـــة؟
نحن مننتع بصورة مطلقة عن إرسال أي فضالت
الطعام إىل مكب النفايات ونبحث دامئ اً عن طرق
جديدة إلعادة استخدامها وتدويرها  -وكذلك
لالستخدام األمثل للموارد الق ّي مة التي نحصل عليها
من خالل هذه العمليات.
يتم وفق أً لهذا النهج أخذ املواد الغذائية التي ميكن
إرسالها ملرة واحدة فقط إىل مكب النفايات وتحويلها
إىل أشياء ق ّي مة ومفيدة .ونحن نعتقد أن أسعار الطاقة

ميكن أن تتضاعف بحلول عام  2020مقارن ًة مبا كانت
عليه عام  ،2010ويعود ذلك بشكل رئييس إىل ارتفاع
أسعار بيع الطاقة بالجملة والرسوم البيئية املفروضة
عند تسعري الكهرباء .يعزز هذا النهج أيض اً أمن
اإلمدادات .يع ّد مرشوع رابط الطاقة كانوك مساهمة
صغرية ولكنها رائدة يف نزع الكربون من الشبكة مام
يعني أن املستودع سوف يحصل عىل إمداد مضمون
ومستدام من الطاقة املتجددة وبكلفة منخفضة عىل
مدى املستقبل املنظور.
ماهي املرحلـــة التالية؟
سوف نواصل العمل مع رشكائنا وموردينا للحد من
تكاليفنا التشغيلية والحرص عىل استغالل مواردنا
الق ّي مة بأفضل طريقة ممكنة .ونحن نعمل أيض اً مع
موردينا عىل التأكد من قدرتهم عىل االستفادة من
أحدث التقنيات مام سيساعد عىل تخفيض النفايات
يف سلسلة التوريد لدينا وتخفيف اآلثار البيئية عىل
عمليات موردينا.

يع ّد مرشوع رابط الطاقة كانوك مساهمة
صغرية ولكنها رائدة يف نزع الكربون من
الشبكة مام يعني أن املستودع سوف يحصل عىل
إمداد مضمون ومستدام من الطاقة املتجددة
وبكلفة منخفضة عىل مدى املستقبل املنظور
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ساوث ويست ووتر

)(SOUTH WEST WATER

تحليل املنافع مقارن ًة بالتكاليف ألعامل معالجة املياه
مالخطوات التي قمتم بها؟
أجرينا تقييام ملقارنة الخيارات املتاحة لألعامل الجديدة
ملعالجة مياه الرشب باستخدام القيم االجتامعية
والبيئية فض الً عن العوامل التجارية التي تساعد عىل
اتخاذ ق رارات مستنرية .أردنا أن نجد الخيار األكرث فعالي ًة
للمساعدة يف تقليل تكلفة معالجة املياه وتأثرينا عىل
البيئة.
ملاذا قمتم بهذه املرحلـــة؟
كنا بحاجة إىل تقييم الخيارات ألعامل املعالجة التي
امتدت ملا يقارب  60عام اً يف منطقة جنوب غرب
اململكة املتحدة ،وقد أصبح هذا األمر عىل نحو متزايد
أكرث صعوب ًة وأعىل تكلف ًة من حيث التشغيل .كام قمنا
بهذه املرحلـــة انطالق اً من حرصنا عىل ضامن أمن
إمدادات املياه لعمالئنا عىل املدى الطويل.
ما هو النهج امل ّت بع؟
أجري تحليل التكلفة واملنفعة ملقارنة الخيارات من
حيث القيم االجتامعية والبيئية وكذلك العوامل
التجارية .وتبني لنا أن هناك ثالثة خيارات:
الحفاظ عىل املوقع املتقادم الحايل ،أو بناء أعامل
جديدة بعمليات معالجة تقليدية أو بناء أعامل جديدة
تستخدم تكنولوجيا متقدمة ملعالجة املياه .هناك
مجموعة واسعة من املخاطر والفرص املرتبطة بهذه
الخيارات تم أخذها بعني االعتبار ،مبا يف ذلك التكلفة
املالية عىل مدى العمر اإلنتاجي والفوائد البيئية
واالجتامعية.

كيف تم إج راء التقييم؟
تم تقييم معايري محددة للمخاطر والنتائج البيئية
مبا يف ذلك آثار جودة املياه وانقطاع اإلمداد واستخدام
الطاقة وانبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون وتأث ريات
حركة املرور عىل البناء والصيانة .وقد متكنا بفضل هذا
التقييم من معالجة املخاطر والفرص حول تصميم
وتنفيذ الخيارات مقدم اً.
تبي أن األولوية بالنسبة
وكجزء مام أظهرته أبحاثناّ ،
للعمالء (وقد رأوا أنه ال ب ّد عىل األقل من تأجيل
تحديدها إىل ما بعد عام  2020بسبب حالة عدم اليقني
بشأن التكاليف أو املخاطر) هو توفري مياه الرشب
النظيفة واآلمنة واملوثوقة .وكان هذا العامل أحد
االعتبارات الرئيسية كونها جز ٌء من عملية تحديد
توقيت املرشوع.
ماذا كانت النتائج؟
يش كّل بناء أعامل جديدة قامئة عىل تكنولوجيا متقدمة
يف معالجة املياه (التبادل األيوين واملرشحات الخزفية)
أفضل حالة من حيث التكلفة املالية عىل مدى العمر
اإلنتاجي والفوائد البيئية واالجتامعية .يعترب هذا النهج
الجديد يف مجال معالجة املياه مرحلـــة مختلفة بعيدة
عن طرق املعالجة الكميائية التقليدية وعمليات
املعالجة ذات االستخدام الكثيف للطاقة والتي تنتج
الكثري من النفايات .باإلضافة إىل ذلك ،فقد متكنا من
إطالق موقعنا البالغة مساحته  40فدان اً إلعادة تطويره
ملا فيه من خدمة ومصلحة املنطقة املحلية املحيطة.
ما هي العوامل الرئيسية إلنجاح هذا النهج؟
التعاون مع الرشكاء لفهم أفضل للفوائد واالعتبارات
املالية والبيئية واالجتامعية امل رافقة التي تساعد عىل
اتخاذ ق رارات مستنرية.

ما هي املرحلـــة التالية؟
قمنا ببناء محطة تجريبية الختبار التكنولوجيا الجديدة
باستخدام مجموعة متنوعة من مصادر املياه الخام قبل
وضع اللمسات األخرية عىل املوقع الجديد يف .2018

مقارنة خيارات التكلفة املالية
عىل مدى العمر اإلنتاجي

دراسة تأثري العوامل البيئية
واالجتامعية عىل األعامل
الجديدة
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آنجليـــان ووتــر
إدارة حالة عدم اليقني املرتبطة بتخطيط موارد املياه
ما الغاية من هذا املرشوع؟
نحن نقدم خدمات توفري املياه واملياه املعاد تدويرها
ملا يقرب من  6ماليني نسمة يف رشق انجل رتا .وعىل
مدى السنوات الـ  25املقبلة ،سنواجه تحديات يف قدرتنا
عىل الحفاظ عىل التوازن بني العرض والطلب وتأيت هذه
التحديات من التوجهات الكلية لالستدامة مثل النمو
السكاين وتغري املناخ وتزايد الحاجة البيئية وتدهور
جودة املياه الخام.
للحفاظ عىل مستويات الخدمة الحالية ،يجب علينا
تطوير نظم إمداد جديدة موثوقة ومستادمة وقليلة
التكلفة وكذلك العمل عىل خفض الطلب .لتحديد
املخططات التي تضمن تحقيق هذا الهدف ،نحن
بحاجة إىل إج راء توازن بني عوامل مختلفة من بينها
التكاليف االجتامعية والبيئية واألداء البيئي .تنشأ
معظم املخاطر من حالة عدم اليقني املتعلقة بتوقيت
وحجم اآلثار الناتجة عن النمو وتغري املناخ.
ال بد لنا من أن نفهم سيناريوهات العرض والطلب
التي تعترب أكرث مالمئ ًة وأكرث فعالية من حيث التكلفة
بالنسبة لعملية تخطيط املوارد املائية .ال ب ّد لنا أيض اً
من فهم التوازن بني استعداد العمالء للدفع وانخفاض
مستويات الخدمة ،وإذا كان ينبغي أن نأخذ بعني
االعتبار معايري أخرى غري الفعالية من حيث التكلفة.
وملعالجة هذه القضايا ،سوف نتوىل تنفيذ مرشوع
إيست أنجليا للموارد املائية ( )WREAتحت قيادتنا.
يعمل هذا املرشوع عىل وضع اس رتاتيجية طويلة األجل
حول موارد املياه ملنطقة آنجليا بالتعاون مع رشكات
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مياه أخرى وقطاع الزراعة وهيئة البيئة ونات رشال
إنجالند ( )Natural Englandومستخدمي املياه
اآلخرين.
ما هو املنهج امل ّت بع يف تحديد سيناريوهات تخطيط
املوارد املائية؟
قام مرشوع إيست أنجليا للموارد املائية ()WREA
بتقييم منهجيات جديدة قامئة عىل السيناريو بشأن
تخطيط املوارد املائية عىل املدى الطويل الذي يقوم
عىل أساس تطبيق طريقة صنع الق رارات الصلبة
( )RDMوالتحسني األمثل متعدد املعايري لالس رتاتيجية.
يستخدم التحسني األمثل لالس رتاتيجية خوارزمية
بحث آلية الختبار اس رتاتيجيات مختلفة وفق اً
ملعايري أداء متعددة وقد ب ّي نت هذه العملية أن تلك
الخطط تؤدي بشكل أفضل يف جميع السيناريوهات
النموذجية املستقبلية ،وفيام يتعلق بجميع معايري
األداء .يف تحليل صنع الق رارات الصلبة ( ،)RDMيتم
اختبار أداء عدد قليل من الخيارات أو االس رتاتيجيات
املختلفة باستخدام مجموعة واسعة من السيناريوهات
املستقبلية املعقولة كام يتم تحديد نقاط الشك التي
تجعل الخطة ضعيفة األساس .يتم تحديث الخيارات أو
االس رتاتيجيات باستخدام التحليل اإلحصايئ العنقودي
ثم تخضع لالختبار مرة أخرى.
ما هي التحديات التي واجهتكم؟
يف حني يسمح صنع الق رارات الصلبة ( )RDMبإج راء
اختبارات صارمة عىل عدد قليل من االس رتاتيجيات أو
الخطط وميكن استخدامه للبحث يف الرتتيب الذي
سيتم وفق اً له تسليم املخططات املختارة ،فإنه ال
يشري إىل مجموعة ال ربامج املتنوعة التي ينبغي إدراجها
يف الخطط يف املقام األول .وبالتايل قمنا باستخدام

«التحسني األمثل لالس رتاتيجية» ثم صنع الق رارات
الصلبة (.)RDM
ماذا كانت فوائد املنهجيات املستخدمة؟
باستخدام  )1طريقة التحسني األمثل لالس رتاتيجية ثم
 )2صنع الق رارات الصلبة ( ،)RDMمن املمكن تحديد
ومحس نة بالشكل األمثل .من
خطط مياه متوازنة وقوية
ّ
محس نة عىل أنها الرسومات البيانية
خالل تقديم خطط ّ
للتوازن (املرحلـــة  :1التحسني األمثل لالس رتاتيجية)،
ميكن للرشكاء وص ّن اع الق رار مناقشة واختيار معيار
مالئم لقياس توازن أداء النظام.
تسمح الرسومات البيانية بتحديد محافظ خطط إدارة
العرض والطلب الجديدة التي ميكن أن تحقق األهداف
املطلوبة .حاملا يتم اختيار خطة واحدة أو عدة خطط
مفضلة ،يتم انتقاء األفضل من بينها من خالل اختبار
متكرر باستخدام مجموعة أوسع من السيناريوهات
املستقبلية مام يؤدي إىل التوصل إىل مخططات مرنة
ومتك ّي فة (املرحلـــة  .)RDM :2يساعد هذا املنهج
الذي يرتأسه الرشكاء عىل اتخاذ ق رارات متينة وشفافة
وأكرث فعالية تعمل عىل تحسني طرق تخطيط التكلفة
الدنيا.
كيف عملت املنهجيات عىل تعزيز نشاطات أعاملكم؟
تم وضع أكرث من  300سيناريو ويف كل سيناريو ت ّم تتبع
أداء كل خيار أو اس رتاتيجية باستخدام عدد من التدابري
املختلفة ،مبا يف ذلك إجاميل التكاليف الرأساملية
والتشغيلية واألداء البيئي.
والستطالع متانة أي إس رتاتيجية تعتمد عىل مجموعة
من كافة الخيارات املختلفة املخصصة لربنامج إدارة
األصول  ،)20-2015( 6تم إج راء تحليل مدى القابلية
للتأث ر .وقد تض ّم ن ذلك إيجاد الظروف املستقبلية التي

قد يكون فيها أداء االس رتاتيجية ضعيف اً نسبي اً .تبني من
هذا التحليل أ ّن عدد اثنني من تلك السيناريوهات
ميثالن  %96من سيناريوهات محاكاة املستقبل التي
كانت فيها االس رتاتيجية عرضة للفشل .ميكن عندئذ
إج راء تعديالت متكررة لتحسني األداء مام يساعد عىل
وضع اس رتاتيجية أكرث متان ةً.
ما النجاح الذي تحققه الخطط؟
تساعدنا الخطط عىل تحقيق أداء قوي يف معظم
السيناريوهات املستقبلية املعقولة .تحقق WREA
النجاح عند تقديم خطة مرنة ومتك ّي فة لتوفري نظم
إمداد موثوقة ومستادمة وقليلة التكلفة األمر الذي
يحتاج أيض اً إىل قدرة عىل التحمل تجاه تأث ريات النمو
السكاين وتغري املناخ.
ما هي املرحلـــة التالية حول هذا املرشوع؟
سيتم توسيع نطاق املرشوع ليصبح خطة إدارة األصول
 6وسنستند إليه عند وضع خطتنا القادمة بشأن إدارة
موارد املياه وخطة األعامل.

تم وضع أكرث من  300سيناريو
تم تتبع أداء كل
ويف كل سيناريو ّ
خيار أو اس رتاتيجية باستخدام عدد من
التدابري املختلفة ،مبا يف ذلك إجاميل
التكاليف الرأساملية والتشغيلية
واألداء البيئي.

ذي كــــ راون استيـــــت

فرص اإلدارة الفعالة الستخدام املوارد الطبيعية
كيف ميكن تحديد الفرص املتاحة لتأثري إدارة املوارد
الطبيعية عىل ممتلكاتكم؟
قمنا بتنظيم ورش عمل مستقبلية لتحديد القضايا
التي من شأنها أن تؤثر عىل أعاملنا باستخدام التتبع
الدقيق لألفق املنظور عىل مدى  ،25 ،10 ،5و 50عام اً.
حددنا األولويات التكتيكية للمياه العذبة والرتبة إىل
جانب مجاالت أخرى .وقد أدى ذلك إىل طرح مرشوع
موس ع لتحديد كل املوارد الطبيعية يف محفظتنا
ّ
والوظائف التي تقوم بها (انظر الرسم البياين أدناه).

فمث الً ،هناك فرص محلية للتأثري عىل مستجمعات مياه
األمطار من حيث إدراة مخاطر الفيضانات ونوعية املياه
واإلمداد ،وهذا بدوره مرتبط بإنتاج األغذية والري.
ما هو األساس املنطقي إلطار عمل إدارة املوارد؟
نحن منلك محفظ ًة كبري ًة ومتنوع ًة من املوارد الطبيعية
وحالة تلك املوارد والوظائف التي تؤديها تعزز أداءنا
عىل املدى القصري والطويل عىل حد سواء .نحن
حريصون عىل فهم هذا األمر مبزيد من التفصيل حتى
تعكس الق رارات االس رتاتيجية والتشغيلية بشكل أفضل
استم رارية محفظتنا عىل املدى الطويل بدالً من أن
تعكس أداءها فقط مقارن ًة باألسواق الحالية والعوائد.

ويستند هذا اإلطار عىل مبدأ أن قيمة مواردنا الطبيعية
مستمدة من القيمة الحالية وواآلفاق املستقبلية
للوظائف التي تقوم بها كل من تلك املوارد.
كيف ميكن إلطار عمل إدارة املوارد أن يساعد يف اتخاذ
الق رارات؟
يساعد هذا اإلطار عىل دعم عملية صنع الق رار من
خالل تسليطه الضوء عىل القضايا ذات األولوية وتقديم
املزيد من املعلومات عن املوارد ووظائفها مام يسمح
مبقارنتها ببعضها البعض.
كيف ميكن القيام بذلك من الناحية العملية؟
هناك ثالث م راحل رئيسية:
1.1يقوم مدراء املوقع بتوفري معلومات عن املورد
(واحد من املوارد الرئيسية التسعة التي تم
تحديدها ألعاملنا) من حيث كل وظيفة من
الوظائف التي يؤديها ،والنظر يف مدى توافر
ذلك املورد وقيمته بالنسبة لـ ذي ك راون استيت
وآفاقها املستقبلية من حيث املخاطر والفرص.
2.2توضع تلك املعلومات تلقائي اً يف سجل موجز
املوارد الطبيعية للتقييم من قبل الق ّي م عىل
املوارد .يشري هذا السجل إىل املجاالت الرئيسية
للعمل وفرص األعامل املحتملة.
3.3يتم بعد ذلك إدراج جميع سجالت املوارد
الطبيعية ضمن خريطة تحليلية اس رتاتيجية
مل ّونة لدراستها من قبل لجنة املخاطر وأعضاء
اإلدارة العليا .كام ستتم دراسة نتيجة إضافية
هامة وهي القدرة عىل استع راض حالة الوظائف
ومدى اعتامدها عىل املصادر الطبيعية.

ما هي التحديات التي واجهتموها؟
واجهتنا العديد من التحديات منها:
	•تحديد نقطة بدء العمل -بوجود مثل هذا
املوضوع واسع النطاق ،كان من املهم تحديد
إطار عمل لتوفري معلومات واضحة ومفصلة عن
مستوى مختلف املوارد.
	•املشاكل الحدودية -طريقة توزيع الوظائف
املتعلقة مبستجمعات املياه فيام بني مختلف
املوارد وهي األرض والرتبة والبيئات الطبيعية
واملياه العذبة.
	•االعتدال /املعايرة -الطرق التي تضمن االستم رارية
والثبات
كيف يؤثر هذا املنهج عىل نشاطات أعاملكم؟
ميكننا هذا املنهج من تحديد املجال الذي ينبغي
علينا أن نركز جهودنا عليه مام يساعد عىل تطوير
مشاريع متميزة مثل مرشوعنا مع فريش ووتر ترست
( )Freshwater Trustالذي قمنا خالله مب راقبة جودة
املياه وإطالع املستأجرين عىل هذه املهارة من خالل
برنامج تفاعيل يشاركون فيه .ويف مرحلة قادمة نتوقع
أن يساعدنا هذا املنهج أيض اً عىل اتخاذ ق راراتنا املتعلقة
بتحديد امليزانية وكذلك التخطيط لألعامل.
ما هي الخطوة التالية التي سيتم اتخاذها بشأن إطار
عمل إدارة املوارد لدى ذي ك راون استيت
سنقوم بتنظيم دورة تدريبية ملديري املواقع حول
استخدام األداة كام سنوسع نطاق هذا املنهج ليشمل
كافة املوارد الرئيسية.
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كيف يتم تحقيق التقدم؟
لقد قمنا بتطوير منوذج نضوج (انظر خلف الصفحة)
ملساعدتكم يف تقييم املرحلة التي وصلتم إليها يف سري
عملكم من أجل دمج التوجهات الكلية لالستدامة
بالكامل يف عمليات إدارة املخاطر وق رارات األعامل.
ينبغي استخدام هذا النموذج لتحفيز املناقشات مع
الزمالء ومساعدتكم عىل اإلجابة عن أسئلة مثل:
	•إىل أين وصلت مؤسستنا يف الوقت الحارض؟
	•مالخطوة التالية التي يجب اتخاذها؟
	•ماذا يجب أن نفعل لتحقيق التقدم من حيث
النضوج؟
تحقيق التقدم من حيث النضوج
تبدأ الرشكات يف م راحل تأسيسها األوىل (غري قامئة/
مبتدئة) عملها من خالل طرح مجموعة من األسس
مثل تحسني فهم الرشكة للمخاطر ثم تنقل بعد ذلك
من دراسة تلك األسس عىل املدى القصري إىل دراسة
تأثريها عىل املدى املتوسط والطويل.
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ميكن أن يكون التحدي املتمثل بالدخول يف مجاالت
املخاطر املرتبطة بالتوجهات الكلية لالستدامة ،شاق اً
وقد تصبح الكثري من الرشكات غري قادرة عىل معالجة
األمور يف امل راحل األوىل من العملية .من املهم أن ندرك
أنه ال ميكن القيام بكل يشء دفعة واحدة ،كام أنه من
الصعب تنفيذ منهج متكامل بشكل كامل بني عشية
وضحاها .يف معظم الحاالت ،سوف تحتاج الرشكات
لعدة سنوات وليس لعدة أشهر لتم ّر يف م راحل النضوج
مام يساعد عىل التأكد من أن التغي ريات مستدامة وتم
تضمينها عىل النحو املطلوب.
عندما يتحقق فهم أوسع للتأث ريات وال تجري إدارتها
بصورة منفصلة ،سينشأ تعاون واسع النطاق بني
مختلف األقسام وسيقدم أعضاء اإلدارة العليا
مساهامت وموارد قوية .يؤدي ذلك يف نهاية املطاف إىل
دفع الرشكات قدم اً نحو تحقيق منهج متكامل بشكل
تام.

يرجى استخدام منوذج النضوج (انظر
خلف الصفحة) للتباحث مع زمالئكم
حول املرحلة التي وصلتم إليها اآلن
واملكان الذي ترغبون ببلوغه مستقب الً

ترصيحـــــات
مالحظة من رئيس مرشوع إدارة املستقبل املجهول:

أتقدم بالشكر الجزيل إىل كل أعضاء فريق املرشوع ومنهم شبكة الرؤساء املاليني القياديني للمحاسبة من أجل
االستدامة ( )A4Sعىل التزامهم ومساهامتهم يف بلوغ هذه املرحلة من املرشوع ونؤكد أننا متحمسون للعمل
مع اً خالل املرحلة القادمة منه.
فريق شبكة الرؤساء املاليني القياديني للمحاسبة من
أجل االستدامة ( )A4Sالعامل يف املرشوع

فريق مرشوع األمري للمحاسبة من أجل االستدامة

جوناثان فورسرت

جيسيكا ف رايز

رئيس قسم التخطيط – محاسبة وتحليل اإلدارة ،آنجليـــــان
ووتــــــر

سارة نولث

ريتشل كاسل

سارة دوكريت

املديرة السابقة للشؤون العامة ،آنجليـــــان ووتــــــر

آنا جاكوبسن

آندي ب راون

أليزابيث إيس

رئيس قسم االستدامة ،آنجليـــــان ووتــــــر
لورا باملريو
مديرة املسؤولية االجتامعية للرشكة ،دانــــون
لويز ج رافينا
رئيس قسم املخاطر والقدرة عىل الصمود ،ساينسبوري
إيان ماجوفوج
رئيس الخ رباء االقتصاديني ،ســــاوث ترست ووتــــر
مانديب بهايت
رئيس قسم التدقيق الداخيل ،ذي كــ راون استيــت

امل راجـــــــــــــــــــع
“1.1تقرير خاص يف صحيفة فايننشال تاميز” حول إدارة املخاطر
()2014
2.2خطاب الربوفسور السري جون بيدينجتون ،رئيس املستشارين
العلميني لدى حكومة صاحبة الجاللة خالل اجتامع “جمعية
نرش املعرفة املفيدة” ()SDUK
“ 3.3التقرير املع ّم ق الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي:
املخاطر العاملية  – 2015الدورة العارشة” ،املنتدى االقتصادي
العاملي)2015( ،
“4.4عالــم بــال ميــاه” ،صحيفــة فايننشــال تاميـــز ()2014
5.5سلسلة منشورات الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ ( )ipccحول نتائج التغ ريات املناخية عىل األعامل وهي
مصادر منوذجية ميكن الحصول عليها من معهد جامعة
كامربيدج للقيادة يف مجال االستدامة ()CISL
“6.6تقييم جوانب الضعف بواسطة أداة تقييم التأث ريات املناخية
عىل مجاالت العمل” ،برنامج اململكة املتحدة لتأث ريات تغري
املناخ ())UKCIP )2013

7.7تحليل ( sSWOTتحليل محدد لنقاط القوة ونقاط الضعف
والفرص والتهديدات خاص باالستدامة) :تحليل SWOT
لالستدامة -معهد املوارد العاملية ()2012
8.8مناخ اململكـــــــة املتحدة -البيانات التاريخيـــــــة
للمحطات -دار النشــــر Met Office
“9.9توقعات املناخ يف اململكة املتحدة لعام ،)UKCP09( ”2009
مكتب األرصاد الجوية
1010مقاالت صحفية صادرة عن مكتب األرصاد الجوية ،كمبيوتر
خارق بقيمة  97مليون باوند يجعل اململكة املتحدة دولة
رائدة عىل مستوى العامل يف مجال علم املناخ واألرصاد الجوية
()2014
1111صنع الق رارات املستقبلية املثبتة :دمج العوامل البيئية
واالجتامعية يف االس رتاتيجية واملال والعمليات” ،املحاسبة من
أجل االستدامة ()2012

سارة الند
رئيس قسم االس رتاتيجية واملخاطر والضامن ،يوركشايـــر ووتـــر
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منــــــــوذج النضــــوج

قمنا بوضع منوذج نضوج ملساعدتكم يف تقييم املرحلة التي وصلتم إليها فيام يتعلق بدمج التوجهات الكلية لالستدامة يف عمليات إدارة املخاطر وق رارات األعامل لديكم .ميكن أن تكون بدايتكم بسيطة لتصلوا بعد ذلك إىل مرحلة
النضوج -فالبداية هي النقطة األهم هنا .ميكنكم استخدام منوذج النضوج للتباحث مع زمالئكم حول املرحلة التي وصلتم إليها اآلن واملكان الذي ترغبون ببلوغه مستقب الً!
غيــــر قامئـة

مبتدئـــة

مستوى الفهم واإلطار الزمني
الذي يتم خالله فهم التوجهات
الكلية لالستدامة

مل يتم تحديد أو تقييم التوجهات

تم تحديد وتقييم التوجهات بصورة
جزئية .فهم محدود حول الطريقة التي
تؤثر فيها تلك التوجهات عىل أعاملكم

املسؤولية عن املخاطر املرتبطة
بالتوجهات الكلية لالستدامة

ال يوجد شخص محدد مسؤول/
اختصاص غري كاف

هناك مسؤولية عن وظيفة االستدامة

فهم التوجهات الحالية التي تؤثر عىل
أعاملكم واملخاطر املرتبطة بها وذلك
عىل مدى زمني قصري األجل .ال يتوفر
فهم ج ّي د للتوجهات التي تؤثر عىل
أعاملكم
مسؤولية أقسام اإلدارة املركزية
للمخاطر والتدقيق الداخيل.

الدمج يف عمليات إدارة املخاطر
وامل راقبة

املخاطر غري متضمنة أو متضمنة
لغرض محدد فقط

تتم إدارة املخاطر بصورة منفردة ومل يتم
وضعها ضمن إطار متني إلدارة املخاط ر.
نشاطات امل راقبة الداخلية محدودة.

تم تضمني مخاطر مختارة ضمن
إطارعمل إدارة املخاط ر .يوجد ضوابط
غري رسمية ولكن ال يتم توثيقها أو
تطبيقها باستم رار وثبات.

مستوى التعاون والدعم يف مجال
األعامل

يتم التحديد والرصد لكل حالة
بصورة منفصلة.

تعاون محدود بشأن مخاطر مختارة
ولغرض محدد.

يجري التحديد والرصد بصورة مشرتكة
من قبل أقسام االستدامة واملخاط ر.
مساهمة محدودة من قبل اإلدارة
العليا.

تقارير مجلس اإلدارة حول
املخاطر املرتبطة بالتوجهات
الكلية لالستدامة
التضمن يف عملية صنع الق رار

ال يتم جمع املعلومات بصورة
مركزية حول املخاطر املرتبطة
بالتوجهات الكلية لالستدامة
ال يتم أخذها بعني االعتبار عند
اتخاذ الق رارات بشأن األعامل

يتم إعداد تقرير لغرض محدد حول
كل نوع من املخاطر وتقدميه إىل أعضاء
مختارين من مجلس اإلدارة
تؤخذ بعني االعتبار عند اتخاذ الق رارات
بشأن األعامل لغرض محدد.

يتم إعداد تقرير لغرض محدد حول
عدد قليل من املخاطر الجوهرية
وتقدميه إىل مجلس اإلدارة
تؤخذ بعني االعتبار ولكن ال تؤثر
بالرضورة عىل النتيجة

حكـــم نوعـــي

مخصصة لغرض محدد ومتفاعلة

خضعت للدراسة واستباقيــة
يتوفر فهم جيد للتوجهات الحالية
والناشئة التي تؤثر عىل أعاملكم واملخاطر
املرتبطة بها وذلك عىل مدى زمني متوسط
األجل .البدء بالنظر يف هذه التوجهات عىل
مدى زمني أطول .املخاطر م راقبة.
مسؤولية أقسام اإلدارة املركزية للمخاطر
والتدقيق الداخيل إضافة إىل مساهمة
املختصني يف مجال االستدامة
يتم تضمني املخاطر يف خطة التدقيق
الداخيل الخاصة بإدارة املخاط ر .يجري
تطبيق إطار عمل الضوابط الداخلية بشكل
مستمر وثابت يف مختلف وحدات العمل.

مدمجـــة بالكامــل
يتوفر فهم جيد للتوجهات الحالية والناشئة التي
تؤثر عىل أعاملكم واملخاطر املرتبطة بها وذلك
عىل مدى زمني متوسط وقصري وطويل األجل.
املخاطر م راقبة وتجري م راجعات دورية.
املسؤولية عن كافة وحدات العمل املالمئة

تم تضمني املخاطر بالكامل يف األٌقسام الرئيسية
املتخصصة يف املخاطر يف الرشكة (إدارة املخاطر،
التدقيق الداخيل ،االمتثال ،الشؤون القانونية
وغريها) .يتم تطبيق إطار عمل متني للضوابط
الداخلية.
تعاون بني مختلف األقسام يف أنحاء الرشكة ،ال تعتمد الرشكة فقط عىل التعاون بني مختلف
ودعم من قبل اإلدارة العليا واملوارد .يطلب األقسام بل أيض اً عىل مشاركة الرشكاء الخارجيني
بشأن مجموعة كاملة من املخاط ر .يتم دعم
توفري معلومات خارجية عن املخاطر
األعامل من خالل مساهامت وموارد قوية من
الجوهرية.
أعضاء اإلدارة العليا.
يتم إعداد تقارير حول املخاطر وإدراجها ضمن
يتم إعداد تقارير دورية حول مجموعة
م راسالت مجلس اإلدارة حسب التسلسل
كاملة من املخاطر وتقدميها إىل مجلس
الوظيفي وم راجعات املخاطر الصادرة عن املجلس
اإلدارة
تؤخذ بعني االعتبار عند وضع إج راءات صنع
تؤخذ بعني االعتبار وتؤثر عىل ق رارات
الق رارات املتعلقة باألعامل يف الرشكة.
األعامل عىل أساس كل مرشوع عىل حدة.

معرفــــــة كميــــة

40

