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فترة التقرير
يغطــي هــذا التقريــر الســنة الماليــة مــن تاريــخ 1 أبريــل مــن عــام 2021 

إلــى 31 مــارس مــن عــام 2022 مــا لــم يتــم بيــان غيــر ذلــك. 

توجيهات التقرير
تــم إعــداد هــذا التقريــر بمــا يتطابــق مــع معاييــر المبــادرة العالميــة 
فهــرس  علــى  االطــالع  يمكــن  األساســي.  الخيــار  التقاريــر:  إلعــداد 
ــنترز  ــينومي س ــر )GRI( لس ــداد  التقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــوى المب محت
ــى المســائل ذات  ــر عل ــر. ويركــز التقري فــي الملحــق ج مــن هــذا التقري

األهميــة لســينومي ســنترز وأصحــاب المصلحــة. 

تضــع الشــركة أهدافهــا بشــكل متســق تمامــًا مــع أهــداف األمــم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة )UNSDGs( ورؤيــة الســعودية 2030. 
الحقيقــي وطويــل  التشــاركي  العمــل  العمــل هــذه  أطــر  وتمكــن 
األمــد. ســيتم توضيــح نشــاطات الشــركة المتماشــية مــع أهــداف األمــم 
2030 فــي هــذا  الســعودية  المســتدامة ورؤيــة  للتنميــة  المتحــدة 

ــر.  التقري

رسالة تنبيه
قد يحتوي هذا التقرير على عبارات تطلعية مستقبلية تعبر في بعض األحيان عن الطريقة التي ترغب سينومي سنترز أن تقوم بأنشطتها من خاللها. يمكن التعبير عن هذه العبارات 
التطلعية من خالل استخدام بعض المصطلحات مثل "تخطط" و"تهدف" و"تفترض" و"تستمر" و"تؤمن" وغيرها من الكلمات األخرى. و"قد" و"يمكن" و"يجب" و"سوف" و"سيتم" 

القيام باألعمال والنشاطات والنتائج من أجل تحقيق هذه التطلعات المستقبلية.  

بذلت سينومي سنترز قصارى جهدها من أجل إعداد هذا التقرير بقمة الدقة والمصداقية الممكنة، ولكن، وبطبيعة هذه العبارات التطلعية والتي تحتمل التعرض للمخاطر وحاالت 
عدم اليقين المتعلقة بالتوقعات المستقبلية، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الواقعية بشكل واضح عن هذه العبارات المستخدمة والمعروضة في التقرير. يرجى العلم أن 

هذه المخاطر التي تتعرض لها هذه التوقعات هي خارجة عن سيطرة سينومي سنترز، وبالتالي فإنها ال تمثل ضمانًا لحدوث ما هو معبر عنه في هذه العبارات التطلعية. 

نبذة عن هذا التقرير

نطاق التقرير وحدوده 
يغطــي نطــاق التقرير جميــع الممتلــكات والمرافق العاملــة والمملوكة 
والمــدارة مــن قبــل ســينومي ســنترز المنتشــرة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتشــمل مواقــع التجزئــة والترفيــه واألطعمــة والمأكــوالت. 
لــم يتــم شــمول البيانــات المتعلقــة بالمتعاقديــن والمورديــن والعمــالء 
الخارجييــن فــي هــذا التقريــر مــا لــم يتــم بيــان غيــر ذلــك. ســيتم التعبيــر 
ــتخدام  ــر باس ــذا التقري ــي ه ــورة ف ــة المذك ــات المالي ــع البيان ــن جمي ع
ــن  ــتخدمة م ــة والمس ــة المحلي ــا العمل ــعودي كونه ــال الس ــة الري عمل

قبــل الشــركة. 

مرحبًا بكم في التقرير السنوي األول للممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لسينومي سنترز. 
يقدم هذا التقرير لمحة عن النشاطات واإلنجازات واألداء للشركة في النواحي المتعلقة بالممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات خالل السنة المالية 2022. 

المالحظات
ألي مالحظات أو اقتراحات حول تقرير االستدامة لسينومي سنترز، 

يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي:

IR.centers@cenomi.com

8838، طريق األمير تركي بن عبد العزيز األول، حي جامعة 
الملك سعود، الرياض، 4925-12373، المملكة العربية 

السعودية

/https://www.cenomicenters.com

https://www.cenomicenters.com/
https://www.cenomicenters.com/
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كان مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلــى انضمامــي لشــركة ســينومي 
ســنترز فــي أغســطس عــام 2022 كرئيــس تنفيــذي لهــا هــو التزامها نحو 
التحــول والتغييــر اإليجابــي. وهنــاك عــدة عوامــل أساســية ســاعدت فــي 
نهوضنــا بعــد اآلثــار التــي تعرضنــا لهــا مــن جائحــة كوفيــد-19 العالميــة، 
تتمثــل بالمرونــة والكفــاءة والصمــود. ويشــكل تقريــر االســتدامة األول 
ــص  ــا يخ ــه بم ــا ل ــذي وصلن ــدم ال ــم التق ــي فه ــًة ف ــوًة مهم ــذا خط ه
الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات لغايــة اليــوم، 
ووضــع اإلســتراتيجية واألهــداف ومؤشــرات األداء للســنوات القادمــة، 
ــا  ــل وطموحاتن ــى المــدى الطوي ــك، نحقــق إســتراتيجيتنا عل ونتيجــة لذل

فيمــا يخــص االســتدامة. 

ــغل  ــور ومش ــك ومط ــر مال ــى أكب ــأن نبق ــتراتيجي ب ــا اإلس ــل هدفن يتمث
علــى  مركزيــن  المملكــة،  فــي  العصريــة  بالتجزئــة  البيــع  لوجهــات 
ــى  ــتمر عل ــي والمس ــر اإليجاب ــدم األث ــتدام يق ــال مس ــوذج أعم ــق نم خل
المجتمعــات التــي نعمــل بهــا ونخدمهــا والمحافظــة عليــه. وعلينــا 
ــا وسياســاتنا  ــع اختصاصــات أعمالن ــا وجمي دمــج االســتدامة فــي ثقافتن
لنمونــا  محــرك  هــو  المســتدام  التميــز  أن  نؤمــن  حيــث  وأنشــطتنا، 

اإلســتراتيجي. 

مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  االســتدامة  تحقيــق  نحــو  برحلتنــا  نلتــزم 
واعيــة  أعمــااًل  أعمالنــا  مــن  تجعــل  التــي  المســتمرة  التحســينات 
ومســؤولة. خــالل الســنة الماليــة 2022، كان تحقيقنــا لصافــي األربــاح 
شــاهدًا لنمــوذج أعمالنــا المــرن وقدرتنــا علــى تطويــر الحلــول التــي 
ــو  ــتمرار نح ــم باس ــوم بالتأقل ــا. ونق ــرة لعمالئن ــات المتغي ــي االحتياج تلب
التحديــات والتغييــرات التــي نتجــت عــن جائحــة كوفيــد-19 مــع اإلبقــاء 

علــى مكانتنــا المتقدمــة فــي ســوق التجزئــة الســعودي. 

لقــد تطــور نمــوذج أعمالنــا مــع الزمــن ليالقــي االحتياجــات التــي 
تتطلبهــا طبيعــة الســوق الجديــدة، ولضمــان قدرتنــا علــى اغتنــام الفــرص 
المتعــددة المتاحــة داخــل المملكــة. ويعــد التوســع اإلســتراتيجي أحــد 
ــراد  ــدرة األف ــهيل ق ــو تس ــزام نح ــع االلت ــا، م ــوذج أعمالن ــز نم ــم ركائ أه
ــدة،  ــة والفري ــاة العصري ــاط الحي ــارب أنم ــع بتج ــعودية للتمت ــل الس داخ
ــتوى  ــى المس ــة عل ــات التجاري ــات والعالم ــود الخدم ــر أج ــك بتوفي وذل

ــي. العالم

النهج الشامل نحو االستدامة كجزء مهم من ثقافتنا
ُتحــاك االســتدامة بعنايــة بيــن الخيــوط المكونــة ألعمالنــا، ويمكــن 

.)ECCO( مالحظــة ذلــك مــن خــالل إطــار عمــل إيكــو

وينــادي إطــار عمــل إيكــو برســالة متوازنــة ومرتكــزة علــى الممارســات 
ــا وأصحــاب  ــة وحوكمــة الشــركات المهمــة ألعمالن ــة واالجتماعي البيئي
ــا  ــالتنا ورؤيتن ــع رس ــا م ــار عملن ــوازى إط ــواء. ويت ــد س ــى ح ــا عل مصلحتن
ــعودية  ــة الس ــل رؤي ــة مث ــتدامة الوطني ــدات االس ــع أجن ــية وم األساس
ــع  ــى أرب ــل عل ــار العم ــز إط ــراء. ويرك ــعودية الخض ــادرة الس 2030 ومب
إثــراء  وهــي:  تنفيذهــا،  وعمليــة  إســتراتيجيتنا  توجــه  رئيســية  ركائــز 
ــات  ــام بالعملي ــة والقي ــة حيوي ــق بيئ ــة بالطبيعــة وخل ــا والعناي موظفين

بمســؤولية.

نســاهم فــي االقتصــاد الســعودي وتطويــر المواهــب المحليــة وتوفيــر 
فــرص النمــو لهــم، مســتلهمين مــن رؤيــة الســعودية 2030، ونطمــح ألن 
ــن  ــل، لنتمك ــل المفض ــب العم ــعودي لصاح ــباب الس ــار الش ــون اختي نك
ــا  ــة عليه ــة والمحافظ ــي المملك ــب ف ــل المواه ــتقطاب أفض ــن اس م
ــة 2022 مــن  ــا خــالل الســنة المالي وتطويرهــا. وقــد تألــف فريــق عملن

رسالة الرئيس التنفيذي 
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ــة  ــن الفئ ــاث و42% م ــن اإلن ــبته 27% م ــا نس ــم م ــًا منه 684 موظف
العمريــة مــا بيــن 18-30 ســنة، ويؤكــد ذلــك علــى جهودنــا نحــو خلــق 
ــت  ــد التزم ــة، وق ــرص المتكافئ ــوع والف ــرم التن ــاملة تحت ــل ش ــة عم بيئ
أنــا شــخصيًا بالتأكيــد علــى أن تحتــل اإلنــاث مــا نســبته 40% مــن فريــق 

ــام 2025. ــول ع ــك بحل اإلدارة لســينومي ســنترز وذل

ــث  ــؤول. حي ــال مس ــغل أعم ــدة كمش ــادة الرائ ــى القي ــًا إل ــح أيض نطم
ــًا كبيــرًا علــى عاتقــه للتقليــل المســتمر مــن  حمــل قطــاع العقــارات عبئ
أثــره البيئــي الكلــي، وبالنســبة لنــا، أهميــة المســؤولية البيئيــة واضحــة، 
ــة  ــإدارة البيئي ــامل ل ــام ش ــع نظ ــة لوض ــراءات الالزم ــا اإلج ــد اتخذن فق
لنمســك زمــام المبــادرة فــي ذلــك، وتمثــل ذلــك باإلجــراءات المعمــول 
ــاه  ــة والمي ــاخ والطاق ــق بالمن ــلبي المتعل ــر الس ــن األث ــل م ــا للتقلي به

ــات. والنفاي

ــرى،  ــة الكب ــتدام األهمي ــي مس ــي محل ــام بيئ ــق نظ ــو خل ــا نح اللتزامن
وهــو الجــزء األهــم فــي خلــق هويتنــا كشــركة محليــة ســعودية. وظهــر 
دعمنــا لالقتصــاد والمجتمعــات المحليــة مــن خــالل التزامنــا فــي توفيــر 
تجــارب أنمــاط حيــاة عاليــة الجــودة وفريــدة مــن نوعهــا فــي جميــع أنحاء 
المملكــة. وقــد احتلــت النفقــات الشــرائية مــن المورديــن المحلييــن مــا 
نســبته 99.6% مــن عملياتنــا خــالل الســنة الماليــة 2022. باإلضافــة إلى 
ذلــك، ســاهمنا بشــكل مكثــف فــي مجتمعاتنــا مــن خــالل مجموعــة مــن 
المشــاريع والمبــادرات وبالشــراكة مــع الجمعيــات المحليــة والمنظمــات 
ــق رســالتنا فــي التحســين المســتمر مــن المســتوى  ــة، لتحقي ــر الربحي غي

المعيشــي لســكان المملكــة العربيــة الســعودية. 

وكمــا نســعى للتطويــر خــارج الشــركة، فإننــا ننظــر إلــى فــرص التطويــر 
ــر  ــن معايي ــين م ــام 2021 بالتحس ــالل ع ــا خ ــد قمن ــًا. فق ــي أيض الداخل
أفضــل  بتبنــي  بأعمالنــا  القيــام  علــى  للتأكيــد  الداخليــة  الحوكمــة 
الممارســات علــى المســتويات العالميــة. وقــد تــم العمــل بشــكل مباشــر 

مــع شــركة استشــارات عالميــة لتقييــم أدائنــا وتقديــم المقترحــات 
ــجيل  ــم تس ــم يت ــام 2021، ل ــالل ع ــتقبلي. وخ ــع التحســين المس لمواض
أي حــاالت مــن عــدم االمتثــال أو حــاالت مــن العقوبــات الماليــة، وهــو 

ــه.  ــة علي ــح للمحافظ ــف نطم ــجل نظي س

ــي  ــم ف ــا المه ــى دورن ــد عل ــة التأكي ــي المملك ــن ف ــا  كرياديي وواجبن
إيجــاد الحلــول للتحديــات البيئيــة واالجتماعيــة المعقــدة التــي نشــهدها 

ــر إشــراقًا. ــوم مــن أجــل دعــم مســتقبل أكث الي

أليسون ريهيل-إرغوفين
الرئيس التنفيذي

نلتزم برحلتنا نحو تحقيق االستدامة من خالل 
مجموعة من التحسينات المستمرة التي تجعل من 

أعمالنا أعمااًل واعية ومسؤولة. خالل السنة المالية 
2022، كان تحقيقنا لصافي األرباح شاهدًا لنموذج 
أعمالنا المرن وقدرتنا على تطوير الحلول التي تلبي 

االحتياجات المتغيرة لعمالئنا.
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%أصحاب المصلحة حسب سجل الحصص

41.55%شركة فاس العقارية المحدودة

8.61%فواز الحكير  

8%سلمان الحكير

8%عبد المجيد الحكير

33.84%مجموع حصص األقلية - العامة

تم تأسيس سينومي سنترز عام 2005 تحت مسمى شركة المراكز 
العربية، كشركة ذات مسؤولية محدودة، مالكة ومطورة ومشغلة 

لمراكز تجارية عصرية في المملكة العربية السعودية. وقد تحولت 
الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة في عام 2017، وُأدرجت في 

شهر مايو من عام 2019 في السوق المالية السعودية "تداول". ويتم 
امتالك الشركة حاليًا بشكل مشترك من قبل شركة فاس العقارية 

المحدودة )بنسبة 42%( كالمساهم األكبر، وغيرها من أصحاب 
األسهم اآلخرين كما هو موضح تاليًا:

تعــد ســينومي ســنترز اليــوم أكبــر مالــك ومشــغل للمراكــز التجاريــة 
ــًا  ــًا تجاري ــزًا ومجمع ــن 21 مرك ــركة م ــة الش ــون محفظ ــة، وتتك العصري
موزعيــن بشــكل إســتراتيجي عبــر 10 مــن أكبــر مــدن المملكــة العربيــة 
ــر لهــذه المراكــز  الســعودية. ويبلــغ إجمالــي المســاحات القابلــة للتأجي
التجاريــة مــا يقــارب 1.3 مليــون متــر مربــع، حيــث تغطــي خدماتهــا 

نبذة عن سينومي سنترز

%41.55

شركة فاس العقارية المحدودة

%33.84

مجموع حصص األقلية - العامة

%8.61

فواز الحكير 

%8

سلمان الحكير

%8

عبد المجيد الحكير

الملكية

األمــر  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــن ســكان   %60 يعــادل  مــا 
الــذي يجعلهــا الوجهــة المفضلــة للمالييــن مــن المتســوقين كل عــام، 
ــوق  ــه والتس ــارات الترفي ــن خي ــة م ــة متكامل ــن باق ــره م ــا توف ــرًا لم نظ

واألطعمــة والمأكــوالت. 
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الرسالة
تقديم مزيج من االكتشافات 

المشتركة، والتصاميم الفاخرة، 
والخيارات الراقية من متاجر التجزئة 

والمطاعم والكافيهات ومناطق 
الترفيه واألنشطة االجتماعية

الرؤية
أن نكون المالك والمطور والمشغل 

األكبر واألكثر تفضياًل لوجهات التسوق 
العصرية ذات المستوى العالمي في 

المملكة العربية السعودية

الرؤية والرسالة
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ــة  ــر مالــك ومطــور ومشــغل للمراكــز التجاري ســينومي ســنترز هــي أكب
الرائــدة فــي تقديــم نمــط الحيــاة العصريــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث تقــدم ســينومي ســنترز الوجهــات الراقيــة فــي مجــال 
ــة الســعودية.  ــه حــول المملكــة العربي ــاة والترفي التســوق ونمــط الحي
2005، فقــد نمــت محفظــة  ومنــذ تأســيس ســينومي ســنترز عــام 
ومســتوى  الجغرافــي  المســتوى  علــى  واضــح  بشــكل  الشــركة 

الخدمــات والمنتجــات التــي تقدمهــا. 

قامــت الشــركة خــالل الســنة الماليــة 2022 بإطــالق إضافتيــن عالميتيــن 
ــارك".  ــاض ومركــز "جــدة ب ــو" فــي الري لمحفظتهــا وهمــا مركــز "ذا في
ــه والمطاعــم  ــارات الترفي ــزًا مــن خي ــًا ممي تقــدم ســينومي ســنترز مزيج
لتغطيــة  التجزئــة علــى مســتويات مختلفــة  والكافيهــات ومحــالت 
االحتياجــات المتزايــدة للمســتهلكين الســعوديين. وألكثــر مــن عقــد 
مــن الزمــن، قدمــت الشــركة مجموعــة واســعة مــن مراكــز أنمــاط 
ــى  ــول إل ــة الوص ــح حري ــي تتي ــتوى والت ــة المس ــة رفيع ــاة التجاري الحي
ــن مــن المســتهلكين حــول  ــة للماليي ــة العالمي أرقــى العالمــات التجاري

المملكــة. 

فمنــذ تاريــخ 31 مــارس مــن عــام 2022، تقــوم ســينومي ســنترز بتشــغيل 

محفظــة تحتــوي علــى 21 مــن األصــول الموزعــة بشــكل إســتراتيجي 
ــملت  ــد ش ــعودية. وق ــة الس ــة العربي ــدن المملك ــر م ــن أكب ــر 10 م عب
هــذه المواقــع العديــد مــن المراكــز التجاريــة الفريــدة مثــل "مــول 
ــاض.  ــل مــول" فــي الري العــرب" فــي جــدة و"الظهــران مــول" و"النخي
ــارب  ــا يق ــتقبالها لم ــرًا، وباس ــن 4,300 متج ــر م ــًا ألكث ــا موقع وبكونه
81 مليــون زائــر خــالل الســنة الماليــة 2022، فــال يمكــن مقارنــة انتشــار 
ســينومي ســنترز غيــر المســبوق داخــل المملكــة مــع غيرهــا فــي قطــاع 

ــة.  ــع بالتجزئ البي

وجــاري العمــل حاليــًا علــى تأســيس ثمــان مواقــع جديــدة لتنضــم إلــى 
محفظــة الشــركة وهــي: "جــدة ووك" و"الجبيــل مارينــا" و"القصيــم 
ووك"، باإلضافــة إلــى مشــاريع "جوهــرة الريــاض" و"جوهــرة جــدة" 
ــًا، موفــرة بذلــك تجربــة نمــط حيــاة  و"جوهــرة الخبــر" قيــد اإلنشــاء حالي

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــدة للملك ــة وجدي راقي

21
وجهة عالمية عصرية

4,300+
أكثر من 4,300 متجر

مليــون   1.3
متــر مربــع 

المســاحة اإلجماليــة القابلــة 
ــر مربــع  ــر 1.3 مليــون مت للتأجي

ــة 2022 ــنة المالي ــالل الس خ

<80 مليون 
أكثر من 80 مليون زائر خالل 

السنة المالية 2022
1,000

عالمة تجارية
 8+

مراكز تجارية قيد اإلنشاء

لمحة عن سينومي سنترز
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محفظة سينومي سنترز
تضــم محفظــة الشــركة 21 مركــزًا تجاريــًا تحــت ثالثــة تصنيفــات رئيســية 
"إقليميــة كبــرى" و"إقليميــة" و"محليــة". تــم توزيــع هــذه المواقــع 
والمنتجــات  والتصميــم  والحجــم  الموقــع  حيــث  مــن  فريــد  بشــكل 
ــة  ــاحات التجزئ ــن مس ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــة عل ــة، محافظ م المقدَّ

الواســعة والمتنوعــة والتــي تلبــي حاجــات الســوق. 

ومــن بيــن هــذه المراكــز اإلحــدى والعشــرين، تــم إنشــاء 10 مراكــز منهــا 
علــى أراٍض مســتأجرة و10 أخــرى علــى أراٍض مملوكــة بشــكل مباشــر 
مــن قبــل الشــركة، ويعمــل مركــز واحــد حســب اتفاقيــة إدارة وتشــغيل. 

القصيم
الجبيل

الهفوف

الطائف

المدينة الرياض

جدة

 مكة
المكرمة

الظهران

الدمام

الظهران

الظهران مول 	

اإلحساء مول

الجبيل مول

النخيل بالزا

النور مول

مول مكة

مول جوري

الدمام
النخيل مول الدمام 	

الرياض
صحارى بالزا 	
السالم مول 	
تاال مول 	
ذا فيو 	
النخيل مول - الرياض 	
الحمراء مول 	
يو ووك مول 	

جدة
عزيز مول 	
مول العرب 	
هيفاء مول 	
السالم مول 	
الياسمين مول 	
جدة بارك 	

محفظة الشركة المتنوعة والموزعة استراتيجيًا في المناطق مرتفعة الكثافة 
 المدن الخمس األعلى كثافةالمدن األخرى
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

تاسع أكبر مطور للعقارات في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا من مجلة فوربس )ديسمبر 2021(

التقدير من قبل غرفة التجارة والصناعة لعقد ندوة جدة لرواد 
األعمال في عام 2021

التقدير من قبل كلية التكنولوجيا لعقدها لحملة "مستقبلي 
تقني" لتسجيل الطالب في يوليو 2021

جوائز الدفاع المدني لعام 2021 

التقدير من قبل جمعية وسم للتصلب المتعدد في جدة في 
عام 2021

التقدير من قبل الجمعية السعودية للتربية الخاصة للمشاركة 
في فعاليات اليوم الوطني لعام 2021

شهادة تقدير من شركة التدوير العربية إلنجاز الشركة في 
إنقاذ ما يقارب 22000 شجرة عن طريق الصناديق الكرتونية 

المجمعة من سينومي سنترز

الجوائز
حصــدت الشــركة عــددًا مــن الجوائــز خــالل الســنة الماليــة 
2022، تقديــرًا لتميزهــا التشــغيلي فــي جميــع نواحــي عملهــا، 

ــي: ــا يل ــز م ومــن هــذه الجوائ
جائزة بلدية جدة لبرنامج االمتثال البلدي في عام 2021

شهادة "أفضل بيئة عمل" الممنوحة بديسمبر 2021 من قبل 
الهيئة العالمية لثقافة مكان العمل

التقدير من قبل جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم 
الصحية، لحملة التوعية عن التصلب المتعدد في ديسمبر 

2021

التقدير من قبل جامعة الملك عبد العزيز لعقدها لمؤتمر 
البيئة 2022

جمعية عالقات 
المستثمرين في 

الشرق األوسط 
)MEIRA(

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 

)SOCPA( القانونيين

العضويات
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

أهم أحداث السنة المالية 2022

إثراء موظفينا

كانــت الســنة الماليــة 2022 ســنًة مفصليــة لســينومي ســنترز، فقــد شــهدت تطــورًا قويــًا بمــا يتعلــق بتوجههــا اإلســتراتيجي لتكــون أكبــر مقــدم 
للمراكــز العصريــة المتكاملــة بانتشــار جغرافــي موســع.

%100
من الموظفين حصلوا على 

مراجعات تخص تطورهم 
الوظيفي

%42
نسبة فئة الشباب بين 18 - 
30 سنة من القوة العاملة

%15
نسبة النمو في المجموع 

الكلي للموظفين

صفر  
حاالت وفاة أو إصابات بين 

الموظفين والمتعاقدين

%92
نسبة رضا الموظفين

%76.5
نسبة التوطين

%22
نسبة الزيادة في عدد 

الموظفات اإلناث

2,800
ساعة تدريبية حول الصحة 

والسالمة
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

العناية بالطبيعة

خلق بيئة حيوية

%32
نسبة الزيادة السنوية في كمية الكهرباء 

المسحوبة من الشبكة من مصادر 
الكهرباء التي تم شراؤها

%12.5+
)فــي   %12.5 بنســبة  اإلقبــال  زيــادة 
ســابقتها( عــن   2022 الماليــة  الســنة 

10.1 مليون ريال 
سعودي 

تم التبرع بها للرعايات والمشاريع 
المجتمعية

%90
نسبة تغطية البيانات المتعلقة باستهالك 

الطاقة عبر المراكز التجارية التي تشمل 
المستأجرين، مما يمكن سينومي سنترز 
من تحديد أكبر نقاط توفير الطاقة التي 

يمكن االستفادة منها

 %84
نسبة رضا الزوار

 %96.1
نسبة النفقات على الموردين المحليين

%100
نسبة تكنولوجيا المعلومات الخضراء 

وذلك عن طريق تبني الحوسبة 
السحابية لجميع حلول تكنولوجيا 

المعلومات البرمجية والمادية، والتقليل 
من استهالك الكهرباء، واستبدال 

المنتجات الملموسة عالية المحتوى 
الكربوني ببدائلها االفتراضية

%14+
زيادة بنسبة 14% في أعداد المتابعين 

والمشتركين على مواقع التواصل 
االجتماعي )تويتر، إنستغرام، فيسبوك(

410 مليون ريال 
سعودي  

تم إنفاقه على الموردين المحليين 
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

القيام بالعمليات بمسؤولية

صفر 
حاالت تمييز

صفر 
حاالت الختراقات حقوق اإلنسان

صفر 
حاالت لعدم االمتثال بالقوانين واألنظمة

صفر 
حاالت من الغرامات المالية

صفر 
حــاالت مــن حــوادث واختراقــات أمــن 

البيانــات

صفر 
حاالت من العقوبات غير المالية



يمكــن لقطــاع العقــارات أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى االســتدامة بســبب تأثيــره المحتمــل علــى البيئــة )والــذي يشــمل المنــاخ والتنــوع الحيــوي(، 
وذلــك عبــر مرحلــة اإلنشــاء ومــن ثــم تشــغيل هــذه العقــارات. تــدرك ســينومي ســنترز دور الشــركة المهــم فــي معالجــة هــذه المســائل البيئيــة 
العالميــة مــن خــالل عملهــا المحلــي، وتلتــزم بتبنــي سياســات االســتدامة الشــاملة وطويلــة المــدى المشــتركة مــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن 
واإلقليمييــن لدعــم المبــادرات المتعلقــة بهــا. يطــرح التــزام ســينومي ســنترز بتحقيــق مســتقبل أكثــر اســتدامة تحديــات وفرصــًا جديــدة لمحفظــة 

الشــركة العقاريــة وتداعيــات كبيــرة علــى أعمالهــا ومســتأجريها وزوارهــا. 

قــد يؤثــر التطويــر العقــاري علــى حيــاة األفــراد وعلــى البيئــة، لذلــك فمــن المهــم جــدًا أن يتــم دمــج مبــادئ االســتدامة فــي مراحــل التصميــم 
واإلنشــاء واإلجــراءات التشــغيلية للوصــول إلــى مســتقبل أفضــل للجميــع. وفــي الوقــت الــذي تتطــور بــه التكنولوجيــا والمــواد المســتخدمة 
فــي ذلــك، فــإن الشــركة تتمكــن مــن تزويــد عمالئهــا بالمزايــا األكثــر ابتــكارًا واســتدامًة بشــكل أكبــر لتحســين تجربتهــم، فــي ذات الوقــت الــذي 
تقلــل فيــه الشــركة مــن أثرهــا البيئــي وتحقــق التوفيــر الملحــوظ فــي التكاليــف المتعلقــة بمحفظــة أعمالهــا. وتهــدف ســينومي ســنترز إلــى 
دمــج مبــادئ وتصاميــم االســتدامة فــي محفظتهــا بهــدف تلبيــة احتياجــات عمالئهــا والتحقــق مــن أن الشــركة تعمــل علــى التقليــل مــن أثرهــا 

البيئــي واالجتماعــي. 

االستدامة في 
سينومي سنترز

2
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

)SDGs( المساهمة في أهداف التنمية المستدامة
تلعــب الشــركة دورًا أساســيًا فــي دعــم جهــود المملكــة العربيــة الســعودية نحــو تحقيــق أهــداف االســتدامة، حيــث تــدرك الشــركة أثــر عملياتهــا 
ــم خــاص بمســاهمة  ــى تقيي ــة. يمكــن االطــالع عل ــر ذي أهمي ــر مباشــر أو غي ــرًا غي ــى وإن كان أث ــدد مــن هــذه األهــداف، حت ــى ع التشــغيلية عل

ــر.  ــة المســتدامة فــي قســم تقييــم األهميــة مــن هــذا التقري الشــركة فــي أهــداف التنمي

المساهمة في األجندات الوطنية 
والعالمية

محاور رؤية السعودية 2030
النواحي األساسية لرؤية السعودية 2030 

لتجار التجزئة
نقاط االلتقاء مع سينومي سنترز ومساهمة الشركة في رؤية 

السعودية 2030

مجتمع حيوي
بجذور قوية وحياة مرضية وأساسات 

قوية

خدمة الزوار القادمين ألداء العمرة 	
النهوض بالثقافة والترفيه 	
تطوير وجهات أنماط الحياة المختلفة بين  	

المدن والمجتمعات

زيادة التدفق السياحي المحلي والعالمي في المملكة  	
العربية السعودية

النهوض بقطاع الترفيه السعودي من خالل مرافق الترفيه  	
مثل قاعات السينما كمصادر بزيادة اإلقبال

إعادة االستحواذ على الصرف في مجال التجزئة خارج  	
المملكة من خالل التحسين من ترتيب المدن السعودية بين 

المراتب األفضل

اقتصاد مزدهر
فرص مجزية، واالستثمارات طويلة 
األمد، والدعوة على بدء األعمال، 

واالستفادة من الموقع الفريد

توفير الفرص المتكافئة 	
استقطاب المواهب المثالية 	
تأسيس وتنمية القطاعات األكثر هيمنة في  	

االقتصاد
تأسيس موقع تمركز إقليمي فريد للخدمات  	

اللوجستية
االندماج اإلقليمي والعالمي 	

دعم زيادة أعداد اإلناث والشباب في القوة العاملة 	
وضع البرامج التي تنمي المواهب السعودية 	
التحسين من البنية التحتية وتوسيع شبكة المواصالت مما  	

يزيد من اإلقبال ويزيد من األعمال متعددة االتجاهات

وطن طموح
ُمَحوكم بفعالية وُمَمّكن بطريقة 

مسؤولة

ضمان الممارسات المستدامة )اإلنشاء والتزويد( 	العمل المسؤول 	
دعم الحوكمة القوية 	

المساهمة في رؤية السعودية 2030
تحــدد رؤيــة الســعودية 2030، والتــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي عــام 
ــعى  ــذي يس ــي وال ــاد الوطن ــتراتيجي لالقتص ــل االس ــار العم 2016، إط
إلــى جعــل األخيــر أكثــر تنوعــًا وأكثــر اســتدامًة، وذلــك مــن خــالل تمحــور 
ــوح  ــن طم ــي:  وط ــية وه ــاور رئيس ــالث مح ــول ث ــية ح ــه األساس نقاط
واقتصــاد مزدهــر ومجتمــع حيــوي.  تســعى المملكــة إلــى تبنــي نهجــًا 
ــى  ــًا عل ــر إيجابي ــكل يؤث ــتدامة بش ــة المس ــق التنمي ــو تحقي ــاًل نح متكام
ــك  ــات، كل ذل ــي المجتمع ــراد ف ــى األف ــال وعل ــات األعم ــع قطاع جمي
ــدة  ــرص الجدي ــر الف ــة وتوفي ــات المملك ــان إلمكاني ــالق العن ــدف إط به

ــراد بصــورة مســتمرة.  ــاة األف ــي ســترفع مــن مســتوى حي الت

تتــوازى رؤيــة ورســالة الشــركة مــع رؤيــة الســعودية 2030 لتوفيــر 
الوصــول الســلس للمســتهلكين لتجــارب الترفيــه وأنمــاط الحيــاة الراقيــة، 
ــن  ــن، وموجهي ــة التوطي ــن بذلــك تطــور االقتصــاد المحلــي وعملي داعمي

ــكار فــي قطــاع العقــارات فــي المملكــة. ــة االبت لعجل

ويمكــن تلخيــص نقــاط االلتقــاء مــا بيــن رؤيــة ســينومي ســنترز مــع رؤيــة 
الســعودية 2030 عبــر اآلتــي:
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

قيمهــا  فــي  االســتدامة  نحــو  ســنترز  ســينومي  مســؤولية  تتجــذر 
ــة  ــى الرعاي ــر عل ــز الكبي ــمل التركي ــا، وتش ــاب مصلحته ــات أصح وطموح
البيئيــة والنمــو المجتمعــي والشــمول. ويشــكل إطــار عمــل االســتدامة 
حجــر األســاس لهــذا النهــج المتبــع والمتمثــل فــي توصيــل الرســالة 
ــط  ــي ترتب ــية، والت ــق الرئيس ــن القل ــى مواط ــز عل ــي ترك ــة والت الواضح
ــة  ــات البيئي ــق بالممارس ــا يتعل ــركة فيم ــع أداء الش ــي م ــكل أساس بش

واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات وأثــر أعمالهــا أيضــًا. 

انتهــت الشــركة مــن وضــع سياســة االســتدامة الخاصــة بهــا بشــكل 
نهائــي، والتــي ســتقوم بمســاندة لجنــة االســتدامة المنتقــاة فــي 
إدارة النواحــي المتعلقــة باالســتدامة للشــركة وضمــان اســتمراريتها 
ــات  ــة وممارس ــة واالجتماعي ــاتها البيئي ــن أداء ممارس ــين م ــي التحس ف
حوكمــة الشــركات التــي تقــوم بهــا بشــكل ســنوي. وستســاعد اللجنــة 

يتــوازى مــع  العمــل بشــكل  الشــركة علــى  الموضوعــة  والسياســة 
أفضــل الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وممارســات حوكمــة الشــركات 
ــعودية  ــة الس ــي رؤي ــاهمة ف ــاري، والمس ــاع العق ــي القط ــة ف المتبع

2030 الذكيــة، باإلضافــة إلــى التنميــة المســتدامة للمملكــة. 

إثراء موظفينا

استقطاب المواهب والمحافظة  	
عليها

تدريب وتطوير الموظفين 	
التنوع والشمول 	

خلق بيئة حيوية

المباني المستدامة 	
تجربة العمالء 	
المشاركة المجتمعية والرفاهية 	
الصحة والسالمة 	

العناية بالطبيعة

التغير المناخي وإدارة الطاقة 	
توفير المياه 	
إدارة النفايات 	
التنوع الحيوي 	

القيام بالعمليات بمسؤولية

الحوكمة واألخالقيات والشفافية 	
األداء االقتصادي 	
الرقمنة 	
سالسل التزويد المسؤولة 	

نهجنا نحو االستدامة
يشــمل إطــار عمــل إيكــو )ECCO(، المؤلــف مــن أول حــرف مــن كل 
كلمــة باللغــة اإلنجليزيــة تعبــر عــن الركائــز األربعــة، النواحــي المختلفــة 
للممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ويصنفهــا تحــت 
ــق  ــة بالطبيعــة وخل ــا والعناي ــراء موظفين ــز رئيســية، وهــي: إث ــع ركائ أرب

ــات بمســؤولية.  ــام بالعملي ــة والقي ــة حيوي بيئ
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نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

تم إرفاق خطة مشاركة أصحاب المصلحة المفصلة في الملحق ب من هذا التقرير.

الحكومة أصحاب المصلحة
والهيئات 
التنظيمية

الموظفون
المساهمون 

والمستثمرون
الموردون 

والمتعاقدون

العمالء المستأجرين المجتمعات

تتزايــد أهميــة الجهــود المســتدامة فيمــا يتعلــق بالموظفيــن والعمــالء 
والمورديــن والمنظميــن والمجتمعــات وأصحــاب المصلحــة المالييــن 
الحالييــن والمســتقبليين، ويجــب علــى الشــركة االســتمرار فــي التفاعــل 
واالســتماع لمجموعــات أصحــاب المصلحــة المختلفــة فــي ســبيل الفهم 

مشاركة أصحاب المصلحة
األفضــل للنقــاط األهــم لهــم والمشــاركة الســباقة فــي تقديــم الحلــول 
ــنترز  ــينومي س ــة لس ــاب المصلح ــات أصح ــم مجموع ــبة. وتنقس المناس

إلــى المجموعــات التاليــة:
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نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

الحوكمة 
واألخالقيات 

والشفافية

التغير المناخي 
تجربة العمالءاألداء االقتصاديالصحة والسالمةوإدارة الطاقة

المباني 
المستدامة

مشاركة 
المجتمعات 

والرفاهية

استقطاب 
المواهب 

والمحافظة عليها
الرقمنةتوفير المياه

تدريب وتطوير 
سالسل التزويد إدارة النفاياتالتنوع والشمولالموظفين

التنوع الحيويالمسؤولة

قامــت ســينومي ســنترز لغايــة إكمــال هــذا التقريــر الســنوي بــأول تقييم 
أهميــة لهــا لتحديــد المســائل ذات األهميــة األكبــر ألصحــاب المصلحــة 
إلــى جانــب عمليــات الشــركة، ممــا وضعهــا فــي موقــف قــوة لتطبيــق 
اإلدارة الوقائيــة للمخاطــر المتعلقــة بالممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 

وحوكمــة الشــركات.

لتوجيــه  التركيــز  نقــاط  تحديــد  إلــى  هــذا  األهميــة  تقييــم  يهــدف 
أساســيات اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بالشــركة، والتــي تشــمل 

تقييم األهمية
األهــداف والنشــاطات ومعاييــر القيــاس وعمليــات اإلبــالغ. وبــدأت 
عمليــة التقييــم هــذه بتحديــد المواضيــع عــن طريــق جمــع المعلومــات 
ــاع.  ــر القط ــة معايي ــراء ومراجع ــة بالنظ ــر المقارن ــى معايي ــتناد إل باالس
فــي  ووضعهــا  جوهريــًا  موضوعــًا   15 تحديــد  تــم  لذلــك،  ونتيجــة 
مصفوفــة  األمــور الجوهريــة والتــي توضــح أهميــة كل منهــا لعمليــات 

الشــركة وأصحــاب مصلحتهــا، ويمكــن االطــالع عليهــا تاليــًا:
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نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

صلحة
ب الم

صحا
سبة أل

األهمية بالن

األهمية بالنسبة لسينومي سنترز

ــا نحــو االســتدامة اســتراتيجية الشــركة فــي مســيرتها  يدعــم إطــار عملن
ــى واقــع ملمــوس،  ــر اســتدامة وتترجــم أهدافهــا إل ــح شــركة أكث لتصب
ــا  ــركة بأنه ــن الش ــي تؤم ــي الت ــق بالنواح ــا يتعل ــداف فيم ــع األه وتض
ــر بهــا علــى أصحــاب المصلحــة والمجتمــع.  ــر األكب تســتطيع تحقيــق األث
العمــل  إطــار  المســائل ذات األهميــة وركائــز  بيــن  الشــركة  وازنــت 
االســتراتيجية ذات الصلــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، والتــي 
تؤكــد االلتــزام العالمــي المشــترك نحــو تحقيــق األهــداف الســبعة 
عشــر الطموحــة والعالميــة للتأثيــر بشــكل إيجابــي علــى األفــراد وعلــى 
كوكــب األرض بحلــول عــام 2030. فــي الوقــت الــذي تبنــت فيــه 
ــتدامة،  ــة المس ــدة 2030 للتنمي ــدة أجن ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي

فقــد أدركــت أيضــًا أن الشــراكات ســتلعب دورًا هامــًا كوســيلة لتحريــك 
ــة.  ــوارد المالي ــا والم ــرات والتكنولوجي ــة والخب ــاركة المعرف ــة مش عجل
إلــى  وتطمــح  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  الشــركة  دعمــت  وقــد 
ــة واســعة مــن البرامــج والشــراكات  ــا مــن خــالل مجموع ــر منه التطوي
والمبــادرات للمســاهمة فــي مســتقبل مســتدام. يوضــح الجــدول التالــي 
تــوازي المســائل ذات األهميــة للشــركة مــع إطــار عملهــا وأهــداف 
ــكل  ــة ب ــركات الخاص ــج والتح ــرح البرام ــيتم ش ــتدامة، وس ــة المس التنمي
ــة مــن هــذا  ــل فــي األقســام التالي مســألة مــن هــذه المســائل بالتفصي

ــر. التقري

الحوكمة واألخالقيات والشفافية 	

التغير المناخي وإدارة الطاقة 	

الصحة والسالمة 	

األداء االقتصادي 	

تجربة العمالء 	

المشاركة المجتمعية والرفاهية 	

1

2

المباني المستدامة 	

توفير المياه 	

استقطاب المواهب والمحافظة عليها 	

الرقمنة 	

تدريب وتطوير الموظفين 	

التنوع والشمول 	

إدارة النفايات 	

7

مهمة جدًا
سالسل التزويد المسؤولة 	

التنوع الحيوي 	

14

مهمةاألكثر أهمية

14
131211
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9

8
7

6
5
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3
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1

15

مصفوفة األمور الجوهرية
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4
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نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

الركائز األمور الجوهرية
االستراتيجية ذات 

الصلة

المساهمة في أهداف التنمية كيف تتمكن سينومي سنترز من إدارتها؟
المستدامة

الحوكمة 
واألخالقيات 

والشفافية

القيام بالعمليات 
بمسؤولية

يساعد هيكل الحوكمة لسينومي سنترز على 
ضمان قيام الشركة بعملياتها بمسؤولية وبااللتزام 

باألخالقيات العالية وتقديم اآلليات التي تثبت صحة 
الشركة في اإلفصاح عن عملياتها وسعيها لتحقيق 

أهدافها بكل نزاهة. 

التغير المناخي 
وإدارة الطاقة

سعت سينومي سنترز إلى تنفيذ استراتيجيات المناخ العناية بالطبيعة
وإدارة الطاقة في جميع نواحي أعمالها، وباألخص 
خالل مراحل االستثمار والتصميم لجميع ممتلكاتها 

الجديدة باإلضافة إلى مراحل عملياتها التشغيلية.

تم وضع إجراءات الصحة والسالمة للشركة بما يضمن خلق بيئة حيويةالصحة والسالمة
الحد من اإلصابات وحاالت سوء الحالة الصحية عبر 
مجموعة واسعة من المواقف المحتملة. وتضمن 

الشركة سالمة جميع موظفيها وعمالئها وغيرهم من 
أصحاب مصلحتها. 

القيام بالعمليات األداء االقتصادي
بمسؤولية

يسمح نموذج أعمال سينومي سنترز بخلق القيمة 
لعمل الشركة وتقديمها ألصحاب المصلحة عبر أغراض 

التعيينات والتدريب والترفيه. ومن خالل استغالل 
محفظة أعمالها المتنوعة، تملك الشركة الفرصة 

الفريدة للعمل على سالسل القيمة ألعمالها وذلك 
لدفع فرص التنمية المستدامة الوطنية واإلقليمية. 

يعتمد نمو عمل سينومي سنترز على تزويد العمالء خلق بيئة حيويةتجربة العمالء
بالخدمات ذات الجودة العالية والتي تعتني دومًا 

بالتحسين من مستويات انطباع العمالء ورضاهم عن 
هذه الخدمات.

المشاركة 
المجتمعية 

والرفاهية

تركز المشاركة المجتمعية على امتالك المهارات خلق بيئة حيوية
وتسريع عملية التطور المحلية، ويشكل هذا جزءًا 

أساسيًا من عملية دعم تطور المجتمعات على 
النطاقين المحلي واألوسع، وجزء رئيسي من عمليات 

الشركة.

األكثر أهمية
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نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

الركائز األمور الجوهرية
االستراتيجية ذات 

الصلة

المساهمة في أهداف التنمية كيف تتمكن سينومي سنترز من إدارتها؟
المستدامة

تشكل المباني المستدامة جزءًا رئيسيًا من استراتيجية خلق بيئة حيويةالمباني المستدامة
العمل طويلة األمد لسينومي سنترز، وهي جزء حيوي 

في التقليل من التكلفة وخلق القيمة والحد من 
المخاطر، باإلضافة إلى تمكين الشركة من المنافسة 

في األسواق التي نتواجد فيها.

تلتزم الشركة النهج المستدام في استخدام المياه، العناية بالطبيعةتوفير المياه
وتنفيذ مقاييس خاصة لتوفير المياه بشكل متزايد 

وذلك للتقليل من أثرها على الموارد المحلية وعلى 
التغير المناخي.

استقطاب المواهب 
والمحافظة عليها

شهدت الشركة نموًا ثابتًا من ناحية عمليات االستحواذ إثراء موظفينا
على وافتتاح مواقع جديدة، ونتيجة لذلك، فقد نمت 

القوة العاملة للشركة بشكل حّسن من االبتكار 
وتقديم خدمة عمالء أفضل وزيادة حجم توسع الشركة 

على المدى الطويل. 

القيام بالعمليات الرقمنة
بمسؤولية

تقدم الرقمنة السحابية التامة العديد من فرص 
الحصول على القيمة الناتجة عن العمل بالتكنولوجيا 

السحابية الجديدة والتي تسمح بالقيام باألعمال 
بطريقة أكثر فعالية واالستفادة من األصول بشكل 
أفضل، وبالتالي تحقيق العوائد االجتماعية والبيئية 

اآلمنة. 

تدريب وتطوير 
الموظفين

كجزء من التزام الشركة نحو موظفيها، استثمرت إثراء موظفينا
الشركة بشكل كبير في التعليم والتطوير المهني 

لهم.

يشكل التنوع والشمول جزءًا هامًا في تحقيق إثراء موظفيناالتنوع والشمول
األهداف األوسع لرؤية السعودية 2030، وتلتزم 

الشركة بالتمكين المستمر للمرأة عن طريق استهداف 
نسبة 40% من المناصب القيادية في الشركة لإناث 

بحلول عام 2025.

خصصت سينومي سنترز إرشاداتها وإجراءاتها العناية بالطبيعةإدارة النفايات
التشغيلية لتحقيق إدارة النفايات الممتثلة بالقوانين 

لجميع المخلفات الناتجة عن مرافق الشركة. 

سالسل التزويد 
المسؤولة

القيام بالعمليات 
بمسؤولية

تقوي شراكاتنا مع غيرنا المشتركين معنا بالتزامنا 
باالستدامة والبيئة عالقاتنا بسالسل التزويد وتقلل من 

المخاطر الناتجة عنها.

يساعد اإلشراف البيئي المسؤول على خلق كوكب العناية بالطبيعةالتنوع الحيوي
سليم وأكثر استدامة. تركز سينومي سنترز على 

التقليل من أثرها السلبي على البيئة من خالل سعيها 
نحو المحافظة على التنوع الحيوي بقدر استطاعتها.

مهمة جدًا
مهمة
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

ــينومي  ــعت س ــبوقة، س ــر المس ــد-19 غي ــة كوفي ــة جائح ــد مواجه بع
ــي  ــة ف ــات الحوكمي ــل الممارس ــي أفض ــي تبن ــادرة ف ــى المب ــنترز إل س
الحــد مــن المخاطــر والتأقلــم مــع اإلرشــادات والتوجيهــات الحكوميــة 

ــر.  للحــد مــن انتشــار الجائحــة بشــكل أكب

تعــد ســينومي ســنترز أكبــر مالــك ومشــغل للمراكــز التجاريــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، ولذلــك، ولكونهــا مقدمة للخدمــات ألكثر 
ــري  ــر الجوه ــركة التغيي ــى الش ــب عل ــنويًا، توج ــر س ــون زائ ــن 80 ملي م
لنمــوذج عملياتهــا التشــغيلية للتأقلــم مــع تحديــات الجائحــة. وضــع فريــق 
إدارة المخاطــر )RM( خطــة اســتجابة للجائحــة وذلــك لحمايــة الموظفيــن 
ــق أيضــًا عــددًا  ــق الفري ــزوار والتأكــد مــن اســتمرارية األعمــال. وأطل وال
ــم العمــل بهــا فــي مختلــف مواقــع  ــي ت مــن إرشــادات التشــغيل والت
األعمــال لحمايــة ومســاندة الموظفيــن والمســتأجرين والــزوار. وتــم 
إعــداد تقاريــر دوريــة ومنتظمــة بمشــاركة اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة 
بشــكل كبيــر وتفاعلهــم مــع الخطــوات التــي تــم العمــل بهــا علــى أرض 
الواقــع. ونتيجــة للتخفيــف مــن إجــراءات الحظــر، ومــع عــودة المراكــز 

االستجابة لجائحة كوفيد-19
ــو 2020، تــم تطبيــق مجموعــة جديــدة مــن  ــة للعمــل فــي يوني التجاري
المقاييــس التشــغيلية وذلــك لاللتــزام بالتوجيهــات الحكوميــة المعمــول 

بهــا. 

سعت سينومي سنترز إلى المبادرة في تبني 
أفضل الممارسات الحوكمية في الحد من المخاطر 

والتأقلم مع اإلرشادات والتوجيهات الحكومية للحد 
من انتشار الجائحة بشكل أكبر. 
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

تم التعديل على العمليات وذلك للتشجيع على االلتزام 
باإلرشادات الجديدة والتقليل من خطر احتمالية انتشار 

العدوى

تعيين موظف خاص للتحقق من درجة حرارة الزوار والتحقق 
من معدات الوقاية الشخصية على جميع مداخل المواقع

توزيع المعقمات في جميع الطوابق وخاصة في أماكن 
التجمعات األكبر

توزيع معدات الوقاية الشخصية ككمامات الوجه والقفازات 
على جميع الموظفين

القيام بعمليات التنظيف والتعقيم العميق لكافة مساحات 
العمل

التقليل من االجتماعات وأعداد الزوار لمناطق معينة 
والتشجيع على القيام باجتماعات األعمال بشكل افتراضي 

عبر مرافق المؤتمرات المرئية

تطبيق بروتوكول صارم للتتبع في حالة مخالطة الموظفين 
أو إصابتهم بالفيروس

احتل دعم الموظفين رأس األجندة التي تم العمل بها

تم تسهيل نقل الموظفين المحتاجين لخدمة "ساِند" لدعم 
الدخل

التواصل المكثف عبر أكثر من قناة تواصل لتقديم 
المعلومات ونشر التوعية والتحقق من عدم شعور 

الموظفين العاملين عن بعد باالنعزال.

تم التأكد من استمرارية األعمال من خالل تطبيق 
مجموعة من إجراءات السالمة وتعميم استخدام 

التكنولوجيا الرقمية

تم وقف العمل بنظام التعريف بالبصمة لموظفينا لتقليل 
احتمالية تعرضهم للفيروس

تم العمل بحلول العمل عن بعد مثل التوقيع الرقمي في 
حالة الحاجة والمؤتمرات المرئية والنماذج الرقمية

التحسين من األنظمة المعتمدة على الحلول السحابية 
وتعزيز األمن السيبراني لألعمال بسبب التحول األوسع 

للرقمنة

تم استخدام اإلرشادات األرضية لاللتزام بمواقع التباعد 
االجتماعي

شّكل نشر التوعية حجر األساس الستراتيجية االستجابة 
الوقائية التي تم العمل بها

توزيع المنشورات الموضحة ألفضل الممارسات الوقائية 
التي يجب العمل بها

عقد الجلسات التدريبية لألفراد المسؤولية عن العمليات

توزيع الملصقات والنشرات اإلرشادية الواضحة في أماكن 
مختلفة في المقرات الرئيسية والمراكز التجارية

العناية بموظفينا
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

العناية بسالسل التزويد

1
إعفاءات اإليجار خالل فترة 

حظر التجوال بما يتعلق 
برسوم الخدمة والعقود

3
وقف العمل بالرفع 

السنوي لقيمة إيجارات 
العقود للعامين 2020 

و2021

2
تقديم الدعم للمستأجرين 

اللذين اضطروا إلى إغالق 
أعمالهم لفترات أطول 
وذلك التزامًا بإجراءات 

الهيئات المعنية

4
الدعم اإلشرافي لاللتزام 

بالمتطلبات التنظيمية 
لسالمة المستأجرين 

ومعدات الوقاية الشخصية 
والتنظيف والتعقيم

تــدرك ســينومي ســنترز األثــر الضــار للجائحــة علــى مســتأجريها، 
ــم  ــم له ــم الدع ــادرة لتقدي ــام المب ــتلمت زم ــد اس ــك فق ولذل

هــذه  وقــد شــملت  التجــوال،  فتــرة حظــر  خــالل  وخاصــة 
ــي: ــا يل ــم م ــاندة له ــر المس التدابي

تنفــرد ســينومي ســنترز كونهــا المالــك والمشــغل ألكبــر البنى 
ــي بمشــاركتها فــي  ــى المســتوى الوطن ــة العامــة عل التحتي
مواجهــة الجائحــة، اســتغلت ســينومي ســنترز زوارهــا اللذيــن 
يتجــاوزون 80 مليــون زائــر وحضورهــا ومتابعيهــا علــى منصــات 

التواصــل االجتماعــي للمســاهمة فــي عمليــة التوعيــة حــول 
الجائحــة الالزمــة لمواجهتهــا.

العناية بالعمالء

1
تم إنتاج المحتوى التصويري 

والفيديوهات التعليمية والتي تم 
مشاركتها على قنوات التواصل 

االجتماعي للعامة مثل تويتر وفيسبوك 
وإنستغرام وذلك لزيادة الوعي وااللتزام 

بأفضل الممارسات الوقائية

2
تطبيق التدابير التشغيلية في المراكز 

التجارية بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها 
من الهيئات الحكومية األخرى وذلك 

للتشجيع على االستخدام اآلمن للمرافق

سقف أعلى لعدد الزوار 	
التباعد االجتماعي 	
توزيع معدات الوقاية  	

الشخصية
فحص درجة الحرارة 	
زيادة عدد عمليات التنظيف  	

والتعقيم في جميع المراكز



موظفــو ســينومي ســنترز هــم حجــر األســاس للعمــل المنتــج والمســتدام، وتولــي الشــركة اهتمامــًا خاصــًا بخلــق بيئــة العمــل التــي تشــعر الموظفيــن 
بالتقديــر واالنتمــاء لرؤيــة الشــركة والمجتمعــات التــي تخدمهــا، وهــو أمــر مهــم فــي ازدهــار الموظفيــن وتقديمهــم ألفضــل أداء ممكــن.

كصاحــب عمــل مقــدم للفــرص المتســاوية للجميــع، فــإن الشــركة تســعى إلــى اســتقطاب األفــراد الموهوبيــن والمحافظة عليهــم عبر تبني األســلوب 
المــرن والشــغف الكبيــر نحــو خلــق القيمــة لعمالئهــا. تشــجع ســينومي ســنترز موظفيهــا علــى توّلــي المســؤولية حــول مســارهم الوظيفي، وتســعى 

إلــى إشــعارهم بالتقديــر كمســاهمين فــي العمــل، باإلضافــة إلــى إعطائهــم الفرصــة للتعلــم والنمــو والتأثيــر علــى مجتمعاتهم. 

إثراء موظفينا
4
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

شــهدت الســنة الماليــة 2022 عــودة للوضــع الطبيعــي بعــد أشــهر 
عــدة مــن العمــل عــن بعــد الناتــج عــن الجائحــة، وبســبب طبيعــة أعمالنــا 
التــي تتطلــب التفاعــل المباشــر مــع العمــالء، فقــد قــام قســم المــوارد 
البشــرية فــي الشــركة بتبنــي نظــام العمــل المــرن فــي المراكــز التجاريــة 
ــال  ــي رأس الم ــتثمار ف ــي االس ــتمرار ف ــع االس ــية، م ــرات الرئيس والمق
البشــري للشــركة، وتمثــل ذلــك فــي اســتقطاب المواهــب الجديــدة 

ــن أيضــًا.  ــع الموظفي ــر لجمي ــب والتطوي ــم فــرص التدري وتقدي

خــالل الســنة الماليــة 2022، اســتمرت الشــركة فــي توســيع فريــق 
ــادة بنســبة  ــذي شــكل زي ــر ال ــدًا، األم ــًا جدي ــن 193 موظف ــا بتعيي عمله
15% للمجمــوع الكلــي للموظفيــن مقارنــة بالســنة الماليــة 2021. 
شــكل الشــباب مــن الفئــة العمريــة 18-30 مــا نســبته 42% مــن القــوة 
ــم.  ــبته 27% منه ــا نس ــاث م ــكلت اإلن ــنترز، وش ــينومي س ــة لس العامل
ــاريع  ــن مش ــدد الموظفي ــي ع ــادة ف ــذه الزي ــن وراء ه ــبب م وكان الس
ــدد.  ــن ج ــب موظفي ــي تتطل ــركة والت ــا الش ــت به ــي قام ــعة الت التوس
اســتمرت ســينومي ســنترز بإعطــاء األولويــة للمواطنيــن الســعوديين 
ــي  ــي التماش ــا ف ــًا بجهوده ــك التزام ــذه وذل ــن ه ــالت التعيي ــي حم ف
مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، حيــث وصلــت نســبة التوطيــن فــي 

الشــركة إلــى %76.5.

صورة عامة عن فريق العمل

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020لمحة عن القوة العاملة

542595684المجموع الكلي للموظفين 

126151184عدد الموظفات اإلناث بدوام كامل

416444500عدد الموظفين الذكور بدوام كامل

231256285القوة العاملة من الفئة العمرية 30-18

286311366القوة العاملة من الفئة العمرية 50-31

252833القوة العاملة من الفئة العمرية 51+

القوة العاملة حسب العمر
30-1850-31+51

%41.7

%73.1%26.9

%53.5

%4.8

2021

القوة العاملة حسب الجنس
الموظفات اإلناث الموظفون الذكور 

استمرت سينومي سنترز بإعطاء األولوية للمواطنين 
السعوديين في حمالت التعيين هذه وذلك التزامًا 
بجهودها في التماشي مع أهداف رؤية المملكة 

2030، حيث وصلت نسبة التوطين في الشركة إلى 
.%76.5
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نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

استقطاب المواهب والمحافظة عليها 
وتطويرها

مــع اســتمرار تحقيــق طموحــات النمــو المتعلقــة باألعمــال وذلــك 
مــن خــالل افتتــاح المواقــع الجديــدة، تســتمر ســينومي ســنترز فــي 
اســتقطاب المواهــب الجديــدة فــي عمليــة توســيعها للقــوة العاملــة 
لديهــا. وخــالل الســنة الماليــة 2022، فقــد انضــم 193 موظفــًا جديــدًا 

للشــركة مــع التركيــز علــى تحقيــق التنــوع عــن طريــق توظيــف مــا 
نســبته 35% مــن اإلنــاث وإعطــاء األولويــة للشــباب وتعيينهــم بنســبة 

58% مــن الموظفيــن الجــدد مــن الفئــة العمريــة 30-18.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020التعيينات الجديدة والدوران

255164193المجموع الكلي للتعيينات الجديدة

التعيينات الجديدة حسب الجنس

804368اإلناث  	

175121125الذكور  	

التعيينات الجديدة حسب الفئة العمرية

15380112الفئة العمرية 30-18 	

937778الفئة العمرية 50-31 	

973الفئة العمرية 51+ 	

الدوران

114138111المجموع الكلي للموظفين اللذين غادروا الشركة  	

16.23%23.19%21.03%معدل الدوران 	

التعيينات الجديدة حسب العمر

%58

%65

%2

%35

%40
2021

التعيينات الجديدة حسب الجنس

معدل الدوران

%21.03

%23.19

%16.23

السنة المالية 2020

30-1850-31+51

الموظفات اإلناث الموظفون الذكور 

السنة المالية 2022السنة المالية 2021
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نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
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القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

تأثــرًا برؤيــة 2030 وطموحاتهــا نحــو التشــجيع علــى تطويــر المواطنيــن 
ــب  ــن وتدري ــى تعيي ــتمرار إل ــنترز باس ــينومي س ــعى س ــعوديين، تس الس
الشــباب الســعودي، وتوظــف الشــركة حاليــًا 523 مواطنــًا ممــا يشــكل 

نســبة 76.5% مــن المجمــوع الكلــي للقــوة العاملــة.

تتعــاون ســينومي ســنترز مــع العديــد مــن الجامعــات لتتمكــن مــن 
ــب  ــم فــرص التدري ــق تقدي ــى الشــباب الســعودي عــن طري الوصــول إل

والنــدوات التوظيفيــة التــي تتــم داخــل الجامعــات.

وعــالوة علــى ذلــك، صممــت ســينومي ســنترز برامــج الخريجيــن الجــدد 
مجــاالت  فــي  واإلنــاث،  الذكــور  الســعوديين  للخريجيــن  وأتاحتهــا 
الهندســة عبــر برنامــج صيانــة المرافــق، وبرنامــج التأجيــر للخريجيــن الجــدد 

ــة. ــات ذات الصل ــن التخصص م

ــر  ــة التعليــم األكاديمــي مــن خــالل توفي دعمــت هــذه البرامــج التدريبي
فــرص تطويــر المهــارات العمليــة، وسيشــكل محتــوى البرامــج حجــر 

األســاس لخطــط الشــركة الطموحــة فــي تأســيس أكاديميتهــا الخاصــة 
ــور  ــج المذك ــي البرنام ــًا ف ــارك 30 مهندس ــوم، ش ــة الي ــب. ولغاي للتدري
ســابقًا وتــم تخريجهــم منــه كمــدراء فــي صيانــة المرافــق، بينمــا شــارك 
ــذه  ــن ه ــتفيدين م ــدد المس ــل ع ــر ليص ــج التأجي ــي برنام ــاركين ف 6 مش

ــى 36 مشــارك. البرامــج إل

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد قامــت الشــركة خــالل الســنة الماليــة 2022 
وبالتعــاون مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتنفيــذ 
ــجيعهم  ــاص لتش ــاع الخ ــة للقط ــادرة حكومي ــي مب ــر، وه ــادرة تمهي مب
علــى التوطيــن، ممــا يســهل عمــل الموظفيــن فــي الشــركات لمــدة 6 
ــى صاحــب العمــل وبدعــم حكومــي. ونتيجــة  ــدون تكلفــة عل أشــهر ب
لهــذا البرنامــج، يتــم توفيــر فــرص العمــل بــدوام كامــل وراتــب مدفــوع 
للمرشــحين الناجحيــن مــن هــذا البرنامــج. شــارك 20 شــابًا و115 شــاّبة 
فــي هــذا البرنامــج خــالل الســنة الماليــة 2022، ونتيجــة لذلك تــم تعيين 

51 شــاّبة وســبعة شــّبان فــي مناصــب بــدوام كامــل لــدى الشــركة.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020التوطين

357429523عدد المواطنين من المجموع الكلي للقوة العاملة 

77%72%66%نسبة التوطين

272119عدد الجنسيات 

التوطين من مجموع القوة العاملة 

%66

%72

%77

20

7

115

51

عدد المشاركين في برنامج تمهير )السنة المالية 2022(

عدد خريجي تمهير اللذين تم تعيينهم بدوام كلي في 
شركة المراكز العربية )السنة المالية 2022(

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020
الموظفات اإلناث الموظفون الذكور 

الموظفات اإلناث الموظفون الذكور 
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بمسؤولية

التدريب والتطوير 
كجــزء مــن التــزام ســينومي ســنترز تجــاه موظفيهــا، تــدرك الشــركة 
علــى  الشــركة  وتعمــل  أصولهــا،  البشــرية كأحــد  أهميــة مواردهــا 
االســتثمار التــام بتعليمهــم وتطويرهــم. ومــع نهايــة الســنة الماليــة 
2021 واســتمرارًا إلــى الســنة الماليــة 2022، فقــد ركــزت الشــركة 
علــى زيــادة التدريــب المقــدم للموظفيــن وذلــك مــع تجديــد المحتــوى 
ــى  ــز عل ــبيل التركي ــي س ــة ف ــا التعليمي ــى منصاته ــاح عل ــي المت التدريب
ــج  ــدف برنام ــاع. ويه ــذا القط ــي ه ــة ف ــة المطلوب ــارات الجوهري المه
تطويــر المهــارات إلــى تقليــل الفجــوة بيــن المهــارات والخبــرات وتطوير 

ــاث.  ــات اإلن ــن الموظف ــة بي ــارات وخاص ــن المه ــع م ــوًى واس محت

ــل  ــة تتمث ــة مهيكل ــركة عملي ــدد للش ــن الج ــم الموظفي ــة ض ــد عملي تع
بتخصيــص يــوم تمهيــدي كامــل لتغطيــة المواضيــع المتعلقــة بالســلوك 
األخالقــي والتمييــز والتحــرش وسياســات اإلبــالغ المبكــر وغيرهــا مــن 
السياســات المعمــول بهــا داخــل الشــركة حــول مواضيــع مختلفــة. 
وبعــد عمليــة االنضمــام، يتــم تزويــد كل موظــف بالدليــل اإلرشــادي 
ــط  ــام تخطي ــى نظ ــول إل ــح الوص ــات ويتي ــة السياس ــرح كاف ــذي يش ال
مــوارد الشــركة )ERP( والمحتــوي علــى دروس التواصــل وحقــوق 

ــركة.  ــات الش ــع سياس ــن وجمي الموظفي

والتطــور  األداء  تقييــم  عمليــات  إلــى  الموظفيــن  إخضــاع كل  يتــم 
ــره المباشــر  ــم المشــترك للموظــف مــع مدي الوظيفــي وتشــمل التقيي
ــد المســار  ــاء علــى ذلــك تحدي ــم بن حــول نقــاط التطــور الملحوظــة، ويت
الفرديــة  الخطــط  تجميــع  ويتــم  موظــف.  لــكل  الخــاص  التدريبــي 
وبالتالــي تحديــد الحاجــات التدريبيــة لــكل قســم مــن أقســام الشــركة.

ــة الســعودية  كجــزء مــن جهــود الشــركة للتوافــق مــع طموحــات رؤي
2030 وبرنامــج نطاقــات، ركــزت ســينومي ســنترز خــالل الســنة الماليــة 
2022 علــى برامجهــا التدريبيــة بتقديــم مــا قيمتــه 10 ســاعات تدريبيــة 

لــكل موظــف خــالل الســنة.  

وفــرت الشــركة أيضــًا التدريــب علــى معاييــر الشــمول مثــل لغــة اإلشــارة 
لموظفــي خدمــة العمــالء فــي المراكــز التجاريــة المختلفــة، األمــر 
الــذي يشــكل أهميــة خاصــة لموظفــي خدمــة العمــالء لتمكينهــم مــن 

مســاعدة الــزوار مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والتواصــل معهــم.

خدمة العمالء مع 
التركيز على خدمة 

السائحين

االمتثال

التخطيط للفعاليات

الحرائق والسالمة

إدارة المشاريع

الموظفين 
المعتمدين 
المختصين 

)CPP( بالمشتريات

عملــت ســينومي ســنترز أيضــًا علــى إعــداد مســارات تدريبيــة خاصــة للتطــور الوظيفــي لتغطيــة مواضيــع مختلفة 
أنظــر إلــى القائمــة أدنــاه :

تتميــز هــذه المســارات التعليميــة بكونهــا متكاملــة بالصــورة الممكنــة وذلــك لتزويــد الموظفيــن بالمعرفــة 
الالزمــة فــي مختلــف نواحــي األعمــال، فــي ذات الوقــت الــذي تقــدم فيــه المســاعدة لهــم حســب 

ــي. ــم الوظيف ــي تطوره ــاهم ف ــة وتس ــم الخاص احتياجاته
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تــم تأســيس أكاديميــة المراكــز خــالل الســنة الماليــة 2022، وهــي 
ــة  ــارات التدريبي ــص المس ــع وتخصي ــركة وض ــح للش ــة تتي ــة افتراضي منص
لموظفيهــا، وقــد ســجلت المنصــة 196 مســتخدمًا نشــطًا خــالل الســنة 
الماليــة ذاتهــا، وتــم تســجيل 12000 دقيقــة مــن النشــاطات التعليميــة 

األمــر الــذي ســاعد علــى خلــق بيئــة تشــجع علــى التعلــم المســتمر.

حصــل 70 موظفــًا علــى شــهادات الخبــرة فــي مختلــف المجــاالت خالل 
الســنة الماليــة 2022، وشــملت هــذه المجــاالت المشــتريات وإدارة 
المشــاريع للمحترفيــن )PMP( والتأجيــر وإدارة المنشــآت وإدارة المخاطــر 

والمــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات والحوكمــة واالمتثــال.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020التدريب والتطوير

5,3135,4536,901المجموع الكلي للساعات التدريبية للموظفين

9.809.1610.09معدل الساعات التدريبية لكل موظف

100 %100 %100%نسبة الموظفين الحاصلين على تقييم األداء والتطور الوظيفي



35

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

وتشمل المزايا ما يلي:

رضا الموظفين
تركــز الشــركة علــى مشــاركة الموظفيــن ورفاهيتهــم، والتــي تؤثــر على 
ســلوكهم وتحفــز مــن أدائهــم. يتــم العمــل بأنظمــة صارمــة للموظفيــن 
ــة صــرف الرواتــب فــي  ــام فــي معالجــة عملي ــزام الت تؤكــد علــى االلت

وقتهــا المحــدد. وعــالوة علــى ذلــك، توفــر ســينومي ســنترز مجموعــًة 
واســعًة مــن المزايــا التــي تشــجع علــى الرفاهيــة وتحقيــق التــوازن بيــن 

الحيــاة العمليــة والشــخصية:

مشاركة ورضا الموظفين 
يعــد موظفــو ســينومي ســنترز مــن أهــم أصولهــا التــي تلعــب دورًا مهمــًا فــي نجــاح أعمالهــا، وتلتــزم الشــركة بخلــق بيئــة العمــل التــي تجــذب أفضــل 

المواهــب والمهارات وأحســنها أداًء.

التأمين الصحي 
للموظفين 
وعائالتهم

تخفيضات المتاجر

والء بلس

تخفيضات النوادي 
الرياضية

التسهيالت البنكية     

التقاعد

التأمين الصحي 

إجازات الوالدة

تخفيضات تأمين 
السيارات

برامج التدريب 
والتطوير

ندوات التوعية حول الصحة والتغذية في يوم مخصص للصحةخدمات التأمين الصحي المحسنة

إتاحة التواصل المنتظم عبر نظام لإشعارات على الشبكة عضويات النوادي الرياضية المخفضة
الداخلية للشركة، والذي يعرض العروض في مجاالت التعليم 
والمطاعم والفنادق والرحالت والنوادي الرياضية والسيارات 

والبنوك والخدمات الصحية وغيرها
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

تبقــى معــدالت رضــا العمــالء علــى مســتويات عاليــة، لتصــل إلــى 
ــى %80.  ــة 2022 ونســبة مشــاركة تصــل إل 92% خــالل الســنة المالي
وتــدل هــذه المؤشــرات علــى إيجابيــة بيئــة العمــل المتاحــة للموظفيــن 

والتــي منحــت الشــركة شــهادة "أفضــل بيئــة عمــل" فــي الســنة 
.2022 الماليــة 

تقييمات األداء
تســتمر ســينومي ســنترز بالقيــام بتقييمــات األداء لموظفيهــا وذلــك 
لتحفيزهــم علــى المشــاركة ومســاعدتهم فــي بنــاء المهــارات الالزمــة 
لمســارهم الوظيفــي بطريقــة تتميــز بالشــفافية. وقــد قدمــت الشــركة 
ــالل  ــت خ ــكل ثاب ــن بش ــي للموظفي ــور الوظيف ــات األداء والتط تقييم
فــي  ذلــك  علــى  المحافظــة  علــى  وتســعى  الماضيــة،  الســنوات 

المســتقبل.

تنقســم عمليــة تقييمــات األداء إلــى مرحلتيــن، حيــث يقــوم الموظــف 
ــف  ــم تتأل ــل، ث ــور المحتم ــاط التط ــوة ونق ــاط الق ــم نق ــر بتقيي والمدي
ــب الخاصــة بالموظــف ومــن  ــد خطــط التدري ــة مــن تحدي ــة الثاني المرحل
ــة  ــة نهائي ــة كنتيج ــام المختلف ــة لألقس ــات التدريبي ــد االحتياج ــم تحدي ث

للتقييمــات.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020مشاركة ورضا الموظفين

92%91%90%نسبة رضا الموظفين

80%76%48%نسبة مشاركة الموظفين

0.60%0.94%0.89%نسبة غياب الموظفين

8583101قيمة الرواتب المدفوعة )مليون ريال سعودي(

100% نسبة الموظفين 
الحاصلين على تقييمات األداء 

والتطور الوظيفي 
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

إجازة الوالدة
يحــق لجميــع الموظفيــن الحصــول علــى إجــازة الــوالدة وذلــك حســب 
قانــون العمــل الســعودي، حيــث تحصــل الموظفــات اإلنــاث علــى 
ــام  ــى 3 أي ــور عل ــون الذك ــل الموظف ــة، ويحص ــازة أموم ــوم كإج 70 ي
كإجــازة أبــوة. يمكــن للموظفــات تمديــد فتــرة اإلجــازة لشــهر إضافــي 

غيــر مدفــوع. ويحــق لــألم أيضــًا الحصــول علــى ســاعة الرضاعــة الطبيعيــة 
اليوميــة وذلــك لمــدة عاميــن بعــد الــوالدة. خــالل الســنة الماليــة 2022، 
حصلــت أربــع موظفــات علــى إجــازة األمومــة بنســبة رجــوع إلــى العمــل 

وصلــت إلــى 100% ونســبة احتفــاظ وصلــت إلــى %100.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020إجازة الوالدة

324عدد الموظفات اإلناث الحاصالت على إجازة األمومة

324عدد الموظفات اإلناث العائدات للعمل بعد انتهاء إجازة األمومة 

عدد الموظفات اإلناث العائدات للعمل بعد انتهاء إجازة األمومة والمستمرين 
بالعمل إلثني عشر شهرًا بعدها

324

100%100%100%نسبة العودة إلى العمل 

100%100%100%نسبة االحتفاظ
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تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

تمكــن ســينومي ســنترز مــن التحكــم األفضــل بالمهــارات والمواهــب 
ــتغالله.  ــوع واس ــى التن ــجيع عل ــالل التش ــن خ ــا م ــة لموظفيه الجماعي
ــت  ــكل ثاب ــاث بش ــات اإلن ــدد الموظف ــادة ع ــركة بزي ــت الش ــد قام وق
وذلــك تماشــيًا مــع رؤيــة الســعودية 2030 والتــي تهــدف إلــى تمكيــن 
المــرأة ومشــاركتها فــي القــوى العاملــة وتضعهــا فــي صلــب تركيزهــا.

نســبته %23.2  ثابــت ممــا  بشــكل  اإلنــاث  الموظفــات  عــدد  تزايــد 
خــالل الســنة الماليــة 2020 إلــى 25.4% خــالل الســنة الماليــة 2021 
والوصــول إلــى 26.9% خــالل الســنة الماليــة 2022. وتتيــح ســينومي 

ــاث: ــات اإلن ــة للموظف ــة المخصص ــرص التدريبي ــًا الف ــنترز أيض س

ــه ســينومي ســنترز بهــذا الخصــوص هــو تعييــن  مــن أهــم مــا قامــت ب
الســيدة أليســون ريهيل-إرغوفيــن فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي، حيــث 
أنهــا ال تملــك الخبــرة والكفــاءة الكافيــة وحســب، بــل ســتكون القــدوة 

للقياديــات اإلنــاث فــي مجــال العمــل هــذا.

ــى إطــار  ــوع والشــمول لتصــل إل ــة ســينومي ســنترز نحــو التن ــد رؤي تمت
عمــل التعويضــات المعمــول بــه والــذي تــم وضعــه حســب مبــادئ 
ــدون أي  ــات ب ــرف التعويض ــي ص ــة ف ــى العدال ــجيع عل ــدارة والتش الج

ــز. ــز أو تحي تميي

التنوع والشمول 

الشراكة مع جامعة األميرة نوره 
لتوفير فرص التدريب القيادي لعشرة 

من موظفاتها اإلناث.

الشراكات مع صندوق تنمية الموارد 
البشرية )HRDF( وترشيح عشرة من 
الموظفات اإلناث لبرنامج القيادات 

النسائية.

السعي نحو جذب المواهب 
النسائية من خالل برنامج الخريجين 

الجدد والتوسع إلى ما هو أبعد من 
الوظائف التقليدية لتشمل نواحي 

جديدة للعمل منها التأجير.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020اإلناث في القوة العاملة

161310عدد الموظفين بدوام كامل في اإلدارة العليا

000عدد الموظفات اإلناث في اإلدارة العليا

108126161عدد الموظفين بدوام كامل في اإلدارة الوسطى

10514عدد الموظفات اإلناث في اإلدارة الوسطى

10514عدد الموظفات اإلناث في المناصب القيادية



يعــد القطــاع العقــاري مــن أكثــر القطاعــات أهميــة فــي المســاهمة فــي التغيــر المناخــي والتلــوث، وتؤثــر العديــد مــن العمليــات التشــغيلية ســلبيًا 
علــى البيئــة مثــل انبعــاث الغــازات الكربونيــة واســتهالك المــوارد الطبيعيــة والتغييــر فــي اســتخدام األراضــي، ذلــك فــي حــال لــم يتــم التحكــم فيهــا 
وإدارتهــا بطريقــة مســؤولة. ينــص المنتــدى االقتصــادي العالمــي علــى اســتهالك القطــاع العقــاري العالمــي ألكثــر مــن 40% مــن الطاقــة ســنويًا، 
ــاس  ــات غــازات االحتب ــي انبعاث ــي لمــا نســبته 20% مــن إجمال ــاج المبان ــى إنت واســتخدامه لنســبة 40% مــن مجمــوع المــواد الخــام، باإلضافــة إل
الحــراري العالميــة )GHGs(. فمــن غيــر المســتغرب أن المســتثمرين وواضعــي السياســات وحتــى العامــة ينــادون نحــو إزالــة الكربــون مــن قبــل القطــاع 

العقــاري باإلضافــة إلــى االســتخدام المســؤول للمــوارد الطبيعيــة. 

وبســبب ذلــك، فــإن المحافظــة علــى البيئــة ومواجهــة التغيــر المناخــي تقــع فــي صلــب عمليــة التخطيــط والتشــغيل والتطويــر لنشــاطات ســينومي 
ســنترز فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل أيضــًا. تعمــل الشــركة حاليــًا علــى وضــع نظــام لــإدارة البيئيــة لقيــاس وتتبــع أهــداف ومؤشــرات األداء 
ــار البيئيــة بطريقــة فعالــة. وستســتمر الشــركة مــع تطويــر هــذا النظــام فــي  البيئيــة الرئيســية فــي ذات الوقــت الــذي تعمــل فيــه علــى إدارة اآلث
القيــام بممارســاتها البيئيــة والتــي تشــمل تتبــع الحــوادث واآلثــار البيئيــة ومراقبــة اســتهالك الطاقــة والكهربــاء والميــاه. وســيهدف نظــام اإلدارة 
البيئيــة إلــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى نشــاطات الشــركة الحاليــة، متيحــًا المجــال لهــا للعمــل بطريقــة أكثــر فاعليــة والتقليــل الواضــح مــن أثرهــا 

البيئــي الكلــي. 

العناية بالطبيعة
5
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ــاوف  ــم المخ ــن أه ــاري م ــاع العق ــي القط ــة ف ــتهالك الطاق ــد اس يع
البيئيــة الرئيســية، ولذلــك فــإن الشــركات التــي تقــوم بعملياتهــا بشــكل 
أكثــر فاعليــة ال توفــر مــن التكلفــة فحســب، بــل تلعــب دورًا مهمــًا فــي 

التقليــل مــن أثــر هــذه العمليــات علــى المنــاخ العالمــي أيضــًا. 

الطاقــة  إدارة  اســتراتيجيات  تنفيــذ  إلــى  ســنترز  ســينومي  ســعت 
ــتثمار  ــي االس ــالل مرحلت ــص خ ــا، وباألخ ــي أعماله ــف نواح ــي مختل ف

ــار دورة  والتصميــم ألي مواقــع جديــدة، وذلــك لضمــان التقليــل مــن آث
ــدأت الشــركة أيضــًا  ــك، فقــد ب ــاة هــذه المواقــع. وعــالوة علــى ذل حي
بالقيــام بعــدة مبــادرات خاصــة لقيــاس وإدارة والتحكــم بمعــدالت 

اســتهالكها للطاقــة. 

تشمل هذه المقاييس ما يلي:

إدارة الطاقة 

تركيب وحدات التبريد في 
مركز "ذا فيو" بداًل من 

الوحدات الشاملة لنظام 
التدفئة والتهوية وتكييف 

الهواء، والتي تعد أكثر فاعلية 
بنسبة %30.

تركيب وحدات تتبع الحركة 
في جميع المراكز التجارية 

والمكاتب.

القياسات المباشرة لبيانات 
استهالك الطاقة لجميع 

الوحدات التشغيلية. 

التحول من استخدام المصابيح 
 LED التقليدية لمصابيح

الموفرة للطاقة.

تركيب أنظمة التحكم 
والتوقيت األوتوماتيكية.

التحول التدريجي من استخدام 
األصول غير الفعالة التقليدية 

مثل أنظمة التبريد إلى بدائلها 
الموفرة للطاقة. وقد تم إتمام 
عملية تجديد أنظمة التبريد في 

"الظهران مول" خالل السنة 
المالية 2022. 
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علــى الرغــم مــن األثــر اإليجابــي لهــذه المبــادرات، إال أنــه يمكــن 
مالحظــة زيــادة فــي معــدالت اســتخدام الطاقــة. وقــد ارتفــع اســتخدام 
"تــاال  مركــزي  تشــغيل  متطلبــات  بســبب  للطاقــة  كمصــدر  الديــزل 
مــول" و"يــو ووك" اإلضافيــة، التــي لــم يتــم تزويدهــا بالطاقــة بســبب 

محدوديــة قــدرة شــبكة الكهربــاء. 

ولضمــان اســتمرارية العمــل، فقــد اســتعانت ســينومي ســنترز بمولــدات 
الطاقــة وشــراء الديــزل مباشــرة مــن المورديــن، ومــن المتوقــع أن 

يتــم توصيــل هــذه المواقــع المذكــورة بشــبكة الكهربــاء خــالل الســنة 
الماليــة 2023.

ارتفعــت معــدالت اســتهالك الطاقــة بشــكل كبيــر خــالل الســنة الماليــة 
2022، وجــاري العمــل علــى عقــد التقييمــات المفصلــة لفهم األســباب 
التــي أدت إلــى ذلــك، والســعي نحــو تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة 

وتدابيــر الكفــاءة حيثمــا أمكــن.

الوحدةإدارة الطاقة
السنة المالية 

2020
السنة المالية 

2021
السنة المالية 

2022

المجموع الكلي للمساحة )بالمتر المربع( لجميع مرافق سينومي سنترز 
)الفروع، والمكاتب وغيرها(

1,214,2131,208,3581,335,029متر مربع

تغطية بيانات استهالك الطاقة كنسبة من المساحة األرضية اإلجمالية 
لمرافق الممتلكات التابعة لها

%%100%100%100

1,7901,93540,375جيجا جول/ سنةمجموع الطاقة من الوقود 

511,446595,715694,606جيجا جول/ سنةالمجموع الكلي الستهالك الكهرباء

511,335595,603685,462جيجا جول/ سنةاستهالك الكهرباء التي تم شراؤه

66%50%35%%نسبة الكهرباء التي تم شراؤه من الشبكة

513,236597,650734,981جيجا جول/ سنةالموجوع الكلي الستهالك الطاقة

0.420.490.55جيجا جول/ متر مربعكثافة الطاقة

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية



42

ــغيلية أن  ــا التش ــنترز وعملياته ــينومي س ــاطات س ــالت لنش ــن التحلي تبي
الســبب الرئيســي للتلــوث الهوائــي هــو انبعاثــات غــازات ثانــي أكســيد 
ــذي  ــي تغ ــاء الت ــاج الكهرب ــود إلنت ــراق الوق ــن احت ــة ع ــون الناتج الكرب
جميــع المرافــق التابعــة للشــركة. وللتقليــل مــن مثــل هــذا األثــر المباشــر 
فقــد قللــت ســينومي ســنترز بشــكل كبيــر مــن عــدد المولــدات وتحولــت 
إلــى اســتخدام الكهربــاء التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن شــبكة الكهربــاء 

الوطنيــة. 

ومــع ذلــك، يعــد التقليــل مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
أحــد النواحــي ذات األولويــة والتــي تــم اإلشــارة إليهــا ضمــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة ورؤيــة الســعودية 2030. ومــن المتوقــع أن يقلــل 
القطــاع العقــاري مــن انبعاثــات غــازات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 
36% بحلــول عــام 2030، وذلــك لدعــم المســاعي التــي نصــت عليهــا 
اتفاقيــة باريــس نحــو الحــد مــن زيــادة درجــة الحــرارة العالميــة إلــى 
ــر  ــى تأث ــك إل ــق ذل ــي تحقي ــل ف ــؤدي الفش ــد ي ــن. وق ــن مئويتي درجتي
المالييــن مــن األفــراد واألضــرار التــي ال يمكــن إصالحهــا علــى النظــام 

ــب األرض. ــي لكوك البيئ

تزايــدت معــدالت انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري الكليــة للشــركة 
خــالل الســنوات الماضيــة بســبب توســع األعمــال التشــغيلية بحيــث 
وصلــت كثافــة االنبعاثــات إلــى 167.69 كــغ مــن مكافئ ثاني أكســيد 
الكربــون/ متــر مربــع خــالل الســنة الماليــة 2022. تــدرك ســينومي ســنترز 
الحاجــة إلــى التقليــل مــن هــذه اآلثــار وإدارتهــا، لذلــك، ستشــكل إدارة 
غــازات االحتبــاس الحــراري جــزءًا أساســيًا مــن نظــام اإلدارة البيئيــة 
للشــركة التــي تســعى الشــركة إلــى تنفيــذه خــالل الســنوات القادمــة.
تراقــب ســينومي ســنترز اليــوم انبعاثــات النطــاق األول والنطــاق الثانــي 

لهــا، حيــث تنشــأ انبعاثــات النطــاق األول مــن عمليــات احتــراق الوقــود 
فــي المركبــات والعمليــات التشــغيلية وغــازات التبريــد المســتخدمة 
فــي أنظمــة التكييــف، وتنشــأ انبعاثــات النطــاق الثانــي عــن شــراء 
ــل  ــي تعم ــة الت ــدات الطاق ــن مول ــاء وم ــبكة الكهرب ــن ش ــاء م الكهرب

ــاء. ــاج الكهرب ــزل إلنت ــى حــرق الدي عل

ســجلت ســينومي ســنترز خــالل الســنة الماليــة 2022 ارتفاعــًا فــي 
االنبعاثــات وكثافتهــا، وباألخــص انبعاثــات النطــاق األول. تأثــر ذلــك 
إلنتــاج  الديــزل  اســتخدام  فــي  الضخمــة  بالزيــادة  رئيســي  بشــكل 
الكهربــاء. ســيجري العمــل علــى التقليــل الملحــوظ مــن هــذه المعدالت 
خــالل الســنة الماليــة 2023 عــن طريــق التوقــف عــن اســتخدام الديــزل 
فــي مركــزي "تــاال مــول" و"يــو ووك". وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قلــت 
ــردات بســبب تحديــث أنظمــة  انبعاثــات النطــاق األول الناتجــة عــن المب
التبريــد فــي المراكــز التجاريــة إلــى غيرهــا ذات التكنولوجيــا األكثــر 

ــة.  فاعلي

ــي  ــا البيئ ــن أثره ــل م ــى التقلي ــعيها إل ــالل س ــنترز خ ــينومي س ــز س ترك
علــى التحســين مــن صيانــة أنظمــة التكييــف والتوســع فــي اســتخدام 
الطاقــة المتجــددة )الخاليــا الشمســية علــى "الحمــراء مــول"( والتحســين 
ــة التصميــم للمراكــز  ــدأ مــن عملي ــة البنــى التحتيــة والتــي تب مــن فاعلي

الجديــدة. 

كجــزء مــن توجــه الشــركة ألن تكــون أكثــر كفــاءة مــن ناحيــة الطاقــة، 
ستســعى إلــى حصــول مركزيــن تجارييــن قيــد اإلنشــاء علــى شــهادة ليــد 

)LEED(، وهمــا مركــزي "جوهــرة جــدة" و"جوهــرة الريــاض".

االنبعاثات الهوائية وانبعاثات غازات 
االحتباس الحراري

الوحدةانبعاثات غازات االحتباس الحراري
السنة المالية 

2020
السنة المالية 

2021
السنة المالية 

2022

المجموع الكلي للمساحة )بالمتر المربع( لجميع مرافق سينومي 
سنترز )الفروع، والمكاتب وغيرها(

1,214,2131,208,3581,335,029متر مربع

انبعاثات النطاق األول الناتجة عن الوقود
طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون
138.81149.853,257.21

انبعاثات النطاق األول الناتجة عن المبردات
طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون
121,607124,211121,836

مجموع انبعاثات النطاق األول
طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون
121,746124,361125,093

مجموع انبعاثات النطاق الثاني
طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون
55,93175,08399,020

مجموع انبعاثات غازات االحتباس الحراري
طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون
177,677199,444224,113

كثافة غازات االحتباس الحراري
كغ من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون/ متر 

مربع
146.33165.05167.69
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2022 مشــروع تركيــب الخاليــا  أتمــت ســينومي ســنترز خــالل فبرايــر 
الشمســية علــى ســطح مبنــى "الحمــراء مــول" فــي الريــاض. تضمــن 
مــن  للتحســين  المخصــص  المعلومــات  تكنولوجيــا  نظــام  المشــروع 
ــا الشمســية والتحكــم بهــا، وســيقوم النظــام  ــة الخالي االتصــاالت ومراقب
ــي  ــل، وبالتال ــن العم ــًا م ــالل 25 عام ــا واط خ ــارب 67 ميج ــا يق ــاج م بإنت

التســبب بالتقليــل مــن مدخــول الكهربــاء مــن الشــبكة المســاوي لمــا 
نســبته 12% تقريبــًا مــن االســتهالك الســنوي للمركــز التجــاري.

ــون  ــي أكســيد الكرب ــازات ثان ــات غ ســيقلل هــذا المشــروع مــن انبعاث
للشــركة بمــا قيمتــه 44,169 طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربون.

الخاليا الشمسية على "الحمراء مول"

سيقلل هذا المشروع من انبعاثات 
غازات ثاني أكسيد الكربون للشركة 

بما قيمته 44,169 طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
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تعــد الميــاه مــوردًا شــحيحًا وخاصــة فــي المنــاخ الصحــراوي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وتــدرك ســينومي ســنترز اســتهالكها 
لكميــات كبيــرة مــن الميــاه بســبب تشــغيلها للمراكــز التجاريــة الكبيــرة 
التــي يتــم زيارتهــا مــن مالييــن األشــخاص بشــكل ســنوي. وســيتزايد هــذا 
ــًا مــع عمليــات التوســع نحــو مراكــز جديــدة. وتحصــل  االســتهالك طردي
ســينومي ســنترز علــى حاجتهــا مــن الميــاه مــن تزويــد البلديــات المحليــة 
ــل  ــا تحص ــا، بينم ــًا له ــًا تابع ــزًا تجاري ــر مرك ــة عش ــي ألربع ــدر رئيس كمص
المراكــز التجاريــة الباقيــة علــى الميــاه عــن طريــق ناقــالت الميــاه البريــة. 
ــار األمــر الــذي يشــكل  وتتألــف أغلبيــة الميــاه المحصلــة مــن ميــاه اآلب
اســتهالكًا للمصــادر الطبيعيــة الشــحيحة. وبســبب الطلــب المرتفــع 
ــرة  ــاه كبي ــات مي ــب خزان ــنترز بتركي ــينومي س ــت س ــاه، قام ــى المي عل

فــي جميــع مرافقهــا بهــدف المحافظــة علــى مخزونهــا المائــي بنســبة 
60% بشــكل مســتمر. وكجــزء مــن برنامجهــا للطــوارئ، يتــم اللجــوء إلــى 
ــات  ــأي كمي ــزود ب ــك للت ــب المرتفــع وذل ــرات الطل ــن خــالل فت الموردي

ــاه حيــن الحاجــة. إضافيــة مــن المي

بــدأت رحلــة ســينومي ســنترز نحــو االســتهالك المســتدام للميــاه للتــو، 
وتســعى إلــى تطبيــق التدابيــر الالزمــة لتوفيــر الميــاه للتقليــل مــن أثرهــا 
علــى المخــزون المحلــي وعلــى توفــر المــوارد. وتشــمل هــذه التدابيــر 

مــا يلــي:

تــم تقديــم هــذه الخطــط لــإدارة للموافقــة عليهــا ويجــرى مراجعتهــا 
فــي الوقــت الحالــي، ومــن المتوقــع أن تبــدأ كثافــة اســتخدام الميــاه 

باالنخفــاض مــع تنفيــذ هــذه التدابيــر. 

المحافظة على المياه 

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020استهالك المياه

626,915725,508882,273مجموع استهالك المياه )متر مكعب(

المجموع الكلي للمساحة )بالمتر المربع( لجميع مرافق سينومي سنترز )الفروع، 
والمكاتب وغيرها(

1,214,2131,208,3581,335,029

0.520.600.66الكثافة المائية )متر مكعب/ متر مربع(

خطط إعادة التدوير مثل استخدام 
المياه الناتجة عن مكائن تكييف 

الهواء في الري في اثني عشر مركزًا 
تجاريًا، وجاري دراسة التوسع في هذا 

البرنامج ليشمل مراكزًا أخرى.

تركيب محطات معالجة المياه تجميع مياه األمطار.
العادمة لزيادة إعادة تدوير المياه 

لغايات الري واستخدام المياه في 
الخدمات.
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تشــهد مســألة النفايــات زيــادة فــي الوعــي العــام، ولذلــك فقــد طــورت 
ســينومي ســنترز إجــراءات تشــغيلية خاصــة لضمــان اإلدارة الصحيحــة 

للنفايــات الناتجــة عــن مرافقهــا.

للمغلفــات  التدويــر  بإعــادة  وتفخــر ســينومي ســنترز بشــكل خــاص 
ــة المســتخدمة فــي نشــاطاتها بنســبة 100%، والتــي تشــكل  الكرتوني
ــارب %90  ــبة تق ــا )بنس ــن عملياته ــة ع ــات الناتج ــن النفاي ــزء م ــر ج أكب

ــا(. منه

ينتــج عــن المراكــز التجاريــة النفايــات غيــر الخطــرة )مثــل النفايــات الورقية 

والتــي  اإلنشــاء(،  ونفايــات  والطعــام  والمغلفــات  والبالســتيكية 
ــق  ــات والصنادي ــر الحاوي ــي عب ــكل يوم ــا بش ــا ومعالجته ــم تجميعه يت
ــن  ــؤولة م ــورة مس ــا بص ــص منه ــم التخل ــس، ويت ــات والمكاب والضاغط
خــالل هيئــات خارجيــة متخصصــة بــإدارة النفايــات. تعــد أنابيــب المصابيح 
الفلوريــة النفايــات الخطــرة الوحيــدة الناتجــة عــن العمليــات، ويتــم 
ــات العامــة الناتجــة عــن المراكــز  ــب النفاي تجميعهــا وإدارتهــا إلــى جان
التجاريــة. وتخطــط ســينومي ســنترز حاليــًا لوضــع نظــام خــاص لمراقبــة 

ــة. ــرة الناتج ــات الخط ــات النفاي كمي

إدارة النفايات

مجموع النفايات المعاد تدويرها )كغ(2مجموع النفايات الناتجة )كغ(1

564,313,200

2مجموع النفايات المعاد تدويرها هو النفايات الكرتونية المعاد تدويرها1مجموع النفايات الناتجة ينقسم إلى النفايات العامة والكرتونية

500,550,000

671,539,200600,000,000

720,070,000642,310,000

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020 السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020
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صحــي  كوكــب  خلــق  علــى  المســؤول  البيئــي  اإلشــراف  يســاعد 
ومســتدام لجميــع أصحــاب المصلحــة والمجتمعــات بشــكل أوســع. 
وال يتعلــق ذلــك فقــط بالتقليــل مــن األثــر البيئــي فحســب، ولكــن 
ــوي المحلــي  ــوع الحي ــدؤوب نحــو التحســين مــن التن ــق بالعمــل ال يتعل
والمحافظــة عليــه. ومــن المهــم جــدًا لســينومي ســنترز كجــزء مــن 
القطــاع العقــاري أن تأخــذ األنظمــة البيئيــة المحليــة بعيــن االعتبــار عنــد 

االســتحواذ علــى األصــول الجديــدة وبنائهــا.

تجــدر اإلشــارة إلــى نظــام اإلدارة البيئيــة المخطــط له من قبل ســينومي 
ســنترز، والــذي ســيقيم ويعطــي األولويــة آلثــار تطــور أعمالهــا المخطــط 
لهــا، وبالتالــي ســتقوم بإجــراءات معينــة لحمايــة التنــوع الحيــوي. 
وتشــير التحليــالت األوليــة إلــى أنــه نظــرًا لوجــود المراكــز التجاريــة فــي 
بيئــات حضريــة مبنيــة، فإنــه ليــس لهــا أثــر يذكــر علــى التنــوع الحيــوي، 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن ســينومي ســنترز تأخــذ الحيــاة النباتيــة المحليــة 

المســتدامة فــي عيــن االعتبــار عنــد تنســيق الحدائــق.

التنوع الحيوي
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تســتغل ســينومي ســنترز خبراتهــا وإمكانياتهــا فــي تطويــر المســاحات التجاريــة لبنــاء مراكــز عصريــة مبتكــرة وفريــدة بتصاميــم مميــزة وتوفيــر 
للعالمــات التجاريــة المتعــددة ولتقديــم التجــارب ذات الجــودة العاليــة للعمــالء. يعــد مركــز يــو ووك التجــاري، والــذي تــم افتتاحــه خــالل ســبتمبر 
ــن تجــارب  ــاض، بتكويــن خــالق يجمــع بي ــدة لســكان الري ــارة فري ــره لوجهــة زي ــكار، بتوفي ــااًل واضحــًا لالبت ــوح، مث 2019 كأول مركــز تجــاري مفت

التســوق والترفيــه والطعــام.

تســتمر ســينومي ســنترز أيضــًا بافتتــاح قاعــات الســينما فــي جميــع أصولهــا عبــر أربــع مواقــع جديــدة فــي الريــاض وجــدة والدمــام خــالل الســنة 
الماليــة 2022. ويقــرب التوســع فــي الخدمــات الترفيهيــة هــذه المراكــز مــن طموحهــا بــأن تكــون المنصــة المتكاملــة والخيــار األمثل للمســتهلك 

السعودي.

خلق بيئة حيوية
6
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يتزايــد الطلــب علــى التحــول نحــو مبانــي أكثــر اســتدامة مــن قبــل 
ــنترز  ــينومي س ــت س ــد أدرك ــتثمرين، وق ــتأجرين والمس ــالء والمس العم
ــة األمــد.  ــك كجــزء أساســي مــن اســتراتيجية أعمالهــا طويل ــة ذل أهمي
مــن الصــواب دومــًا القيــام بالعمــل الصحيــح، وال تقــوم ســينومي ســنترز 
بالتخفيــف مــن أثرهــا البيئــي والمســاهمة اإليجابيــة فــي المجتمعــات 
وحســب، إنمــا تعمــل علــى تقليــل التكلفــة والحــد مــن المخاطــر وتقديــم 

القيمــة ألصحــاب األســهم لديهــا.

يمكــن للقيــام باإلنشــاءات مــع أخــذ مبــادئ المبانــي المســتدامة بعيــن 
ــتهالك  ــي اس ــاءة ف ــر كف ــركة أكث ــل الش ــى جع ــاعد عل ــار أن يس االعتب
المــوارد الطبيعيــة. ومثــال ذلــك تركيــب الشــركة لوحــدات اإلنــارة 
الشمســية فــي مواقــف الســيارات التابعــة لهــا وذلــك للرفــع مــن 
ــاه الــري )وهــي  كفــاءة الطاقــة. وتقــوم الشــركة أيضــًا باســتخدام مي
ميــاه معــاد تدويرهــا ومعالجتهــا( لغايــات المناظــر الطبيعيــة مما يســمح 
للنباتــات الطبيعيــة باالزدهــار داخــل المراكــز التجاريــة بــداًل مــن اســتخدام 
امتثــال  مــن  الشــركة  وتتأكــد  االصطناعيــة.  البالســتيكية  النباتــات 
وحــدات التبريــد لديهــا ومنهــا أجهــزة تكييــف الهــواء بالقوانيــن البيئيــة 

ــة. والقانوني

واالجتماعيــة  البيئيــة  المســائل  علــى  المســتدامة  المبانــي  تركــز  ال 
األوســع فحســب، وإنمــا تركــز بشــكل دقيــق علــى طريقــة تفاعــل 
ــي بشــكل يومــي. تســعى ســينومي ســنترز  العمــالء مــع هــذه المبان
للتأكيــد علــى إشــعار األفــراد بالصحة والســالمة داخــل مراكزهــا التجارية 
وذلــك لتقديــم أفضــل التجــارب الممكنــة لهــم، ولتحقيــق ذلــك، تقــوم 
الشــركة بتبنــي العديــد مــن النقــاط التفصيليــة التــي تحكــم اســتخدام 
المــواد الخضــراء فــي خدمــات التدبيــر المنزلــي المقترحــة فــي طلبــات 
ــق  ــم التحق ــك، يت ــى ذل ــالوة عل ــدة. وع ــروض )RFPs( الجدي ــم الع تقدي
مــن موافقــة هيئــة الغــذاء والــدواء علــى ملطفــات الجــو المســتخدمة 
داخــل المراكــز التجاريــة وأن تكــون آمنــة لالســتخدام البشــري، وتقــوم 
الشــركة حاليــًا بشــراء مصابيــح LED لإنــارة فقــط ووحــدات اإلنــارة 

ــة. ــح التقليدي ــداًل مــن المصابي الشمســية ب

تســعى ســينومي ســنترز للتحقــق مــن تقديــم مبانيهــا للخدمــات العادلــة 
وذات الكفــاءة لمســتأجريها فــي ذات الوقــت الــذي تركــز فيــه علــى 
ــك،  ــي. ولذل ــي اإليجاب ــر البيئ ــي ثقافــة االســتخدام المســؤول واألث تبن
تقــوم ســينومي ســنترز باالحتســاب الفــردي وشــبه الفــردي الســتخدام 
ــل  ــة اآلن، تص ــاه، ولغاي ــتهالك المي ــبكة واس ــاء الش ــتأجرين لكهرب المس
نســبة االحتســاب هــذه إلــى 90% )الكهربــاء والميــاه وغــاز البتــرول 
المســال والغــاز الطبيعــي(، وذلــك دعمــًا اللتــزام الشــركة فــي تمكيــن 

المســتأجرين مــن العمــل بمســؤولية وتقليــل أثرهــم البيئــي.

ــة  ــنوات القادم ــي الس ــاريع ف ــن المش ــدد م ــنترز بع ــينومي س ــر س تفك
ــركة،  ــة الش ــر محفظ ــتدامة عب ــراء المس ــي الخض ــر المبان ــك لتطوي وذل
 )LEED( وستشــمل مثــل هــذه المشــاريع الحصــول علــى شــهادات ليــد
لمبانــي مشــاريع "جوهــرة جــدة" و"جوهــرة الريــاض". وتــدرس الشــركة 
المراكــز  فــي  الكهربائيــة  الســيارات  محطــات  إضافــة  فكــرة  أيضــًا 
ــل  ــي والتفاع ــي اإليجاب ــلوك البيئ ــى الس ــجيع عل ــك للتش ــة وذل التجاري

ــر المســتمر فــي الســوق.  مــع التغي

التأجير
السنة المالية 

2020
السنة المالية 

2021
السنة المالية 

2022

نسبة المستأجرين الذين تتم 
عملية احتساب استهالكهم 

لكهرباء الشبكة بشكل 
فردي أو شبه فردي

90%83%ال يوجد

نسبة المستأجرين الذين يتم 
احتساب عمليات سحبهم 

للمياه بشكل فردي أو شبه 
فردي

90%85%ال يوجد

المباني المستدامة

من الصواب دومًا القيام بالعمل الصحيح، وال 
تقوم سينومي سنترز بالتخفيف من أثرها البيئي 

والمساهمة اإليجابية في المجتمعات وحسب، إنما 
تعمل على تقليل التكلفة والحد من المخاطر وتقديم 

القيمة ألصحاب األسهم لديها.
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تجربة العمالء
تســعى ســينومي ســنترز نحــو تقديــم أعلــى مســتويات تجربــة العمــالء 
ــول  ــالمة والوص ــر الس ــى عناص ــة عل ــا المقدم ــز خدماته ــا، وترك لزواره
والرعايــة وتهــدف إلــى بنــاء قنــوات االتصــال بيــن الــزوار والمســتأجرين 

بطريقــة تســتقبل التغذيــة الراجعــة والرفــع مــن مســتويات رضاهــم عــن 
ــاء. طريــق تبنــي أســلوب تواصــل بّن

إثراء تجارب عمالئنا 
أطلقــت ســينومي ســنترز خــالل الســنة الماليــة 2022 تطبيقــًا للهواتــف 
الذكيــة لرفــع مســتويات تجربــة العمــالء. وحســنت ســينومي ســنترز 
ــادة عــدد  ــة الجــودة وزي ــو والصــور مــن ناحي مــن محتواهــا مــن الفيدي
المحتــوى التفاعلــي علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي مــن أجــل 
تحســين التواصــل والتفاعــل مــع متابعيهــا. ونتــج عــن ذلــك ارتفــاع عــدد 
المتابعيــن علــى جميــع قنــوات التواصــل االجتماعــي بنســبة %30 
ونســبة الظهــور والتفاعــل وزيــارة الموقــع اإللكترونــي بالمجمــل خــالل 

ــة 2021. ــنة المالي ــًة بالس ــك مقارن ــة 2022 وذل ــنة المالي الس

قامــت ســينومي ســنترز بعمليــة ضخمــة مــن التحــول الرقمــي والتــي 
ــامها  ــن أقس ــتصل بي ــي س ــة الت ــة الذكي ــغيل المنص ــدء بتش ــملت الب ش
الداخليــة وتدمــج أصحــاب المصلحــة مثــل المورديــن والمســتأجرين 
والعمــالء مــن خــالل تجربــة متعــددة القنــوات. وســتتمكن بســبب 
ــع  ــل وتتب ــم وتحلي ــالء لفه ــتوى للعم ــات المس ــجيل بيان ــن تس ــك م ذل

ســلوك المتســوقين والــذي ســيمكن الشــركة مــن تطويــر اســتراتيجيات 
التســويق المســتهدفة والحمــالت المبتكــرة والفعالــة لمختلــف فئــات 
العمــالء. وعــالوة علــى ذلــك، تعمــل ســينومي ســنترز بــأدوات جديــدة 
عبــر اإلنترنــت )مثــل إلوكــوا Eloqua( فــي بعــض الحمــالت وذلــك لجمــع 

ــام باســتبيانات رضــا العمــالء. ــات العمــالء والقي بيان

ــدة الشــركة نحــو  ــة فــي أجن ــات الرقمي يســهم التحســين مــن اإلمكاني
ــة. ــة والمادي ــل مــن المســتندات الورقي االســتدامة مــن خــالل التقلي

وباإلضافــة إلــى التحــول الرقمــي، يملــك كل مركــز تجــاري اآلن صفحتــه 
الفعالــة الخاصــة ومنصتــه الرقميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ومنهــا تويتــر وإنســتغرام وســناب شــات وفيســبوك، وذلــك بهــدف نشــر 
الوعــي والتفاعــل مــع المســتهلكين والظهــور أمــام المســتهلكين 

كأحــد الخيــارات المســتمرة للعالمــات التجاريــة وأول هــذه الخيــارات.

ونتج عن ذلك ارتفاع عدد المتابعين 
على جميع قنوات التواصل 

االجتماعي بنسبة 30% ونسبة الظهور 
والتفاعل وزيارة الموقع اإللكتروني 
بالمجمل خالل السنة المالية 2022 
وذلك مقارنًة بالسنة المالية 2021.
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السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020التسويق

80.7 مليون63.1 مليون  114.6 مليونعدد الزوار 

801858971عدد المستأجرين

94 102 93عدد األصول )1(

94.3%92.2%89.1%نسبة معدل اإلشغال )%(

1يرجــى العلــم أن أرقــام الســنة الماليــة 2021 تشــمل المركزيــن التجارييــن الذيــن تــم إطالقهمــا خــالل تلــك الســنة، بينمــا ال تشــمل أرقــام الســنة الماليــة 2022 مركــز الجبيــل مارينــا والــذي 

تــم التعاقــد علــى إدارتــه وتشــغيله خــالل الربــع الثانــي مــن ســنة 2022، فــي المقابــل تأثــرت بإغــالق مركزيــن تجارييــن )خريــس والســالم(.

ــال بنســبة +%12.5  ــادة اإلقب ــة زي وتعافــت ســينومي ســنترز مــن ناحي
ــة 2021(. ــنة المالي ــن الس ــادة ع ــة 2022 )زي ــنة المالي ــي الس ف

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهمت مبــادرات الرعايــة والترويــج فــي مبادرات 
الشــركة المجتمعيــة مثــل رعايــة فريــق ألميريــا لكــرة القدم.

ــر  ــا بأكث ــع عمالئه ــل م ــى التفاع ــركة إل ــنترز كش ــينومي س ــعى س تس
الطــرق اإليجابيــة وذلــك للفهــم األفضــل الحتياجاتهــم وتوقعاتهــم 
المتغيــرة باســتمرار. وتســتمر ســينومي ســنترز فــي تطويــر خدماتهــا 
وتفضيالتهــم  للعمــالء  الجديــدة  التوقعــات  مــع  للتأقلــم  للتســوق 

للتســوق، ويمكــن مالحظــة ذلــك بوضــوح مــن خــالل التوســع فــي 
التأجيــر هــذا العــام للمزيــد مــن متاجــر الطعــام والشــراب والترفيــه 
والصحــة والرفاهيــة والمتاجــر الفاخــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، نمــت 
شــعبية تجــارب الترفيــه الشــخصية بشــكل كبيــر، ولذلــك فقــد زادت 
ــا  ــع مراكزه ــر جمي ــينما عب ــات الس ــداد مجمع ــن أع ــنترز م ــينومي س س
التجاريــة إلــى جانــب القنــوات الترفيهيــة األخــرى مثــل مفهــوم أنمــاط 
الحيــاة واســتضافة الفعاليــات الثقافيــة والترفيهيــة، مــن أجــل التحســين 

ــوق. ــي التس ــم ف ــتويات تجاربه ــع مس ــالء ورف ــة العم ــن رحل م

كجــزء مــن تفاعلهــا مــع مجموعــة أوســع مــن أصحــاب مصلحتهــا 
وباألخــص شــركاء االســتثمار، شــاركت ســينومي ســنترز فــي الفعاليــات 

ــة: التالي

نسبة معدل اإلشغال )%(

%94.3

%92.2

%89.1

RECON ريكون
كانت سينومي سنترز الراعي البالتيني 

خالل مؤتمر ريكون في دبي.

MAPIC مابك
شاركت سينومي سنترز في مؤتمر 

مابك في كان.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020
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رضا العمالء والمستأجرين
يبقــى التركيــز علــى توفيــر الخدمــات ذات الجــودة العاليــة فــي ســلم 
ــات ســينومي ســنترز، حيــث عملــت بجهــد نحــو المحافظــة علــى  أولوي
ــارب  ــل التج ــم أفض ــان تقدي ــالء وضم ــتأجرين والعم ــع المس ــل م التفاع

لهــم.
ُتبقــي ســينومي ســنترز علــى تركيزهــا فــي عمليــة الرقمنة بعــد إطالقها 
لبوابــة المســتأجرين خــالل الســنة الماليــة 2021 لمســاعدة المســتأجرين 
علــى تســجيل المســتندات القانونيــة مثــل العقــود واالتفاقيــات، بينمــا 
ــن  ــي م ــق المعن ــع الفري ــل م ــات والتواص ــم الطلب ــًا تقدي ــم أيض يمكنه
ــة  ــى هــذه البواب ــر مــن 800 مســتأجر عل ســينومي ســنترز. يشــارك أكث
ــى الرقمــي،  ــدوي إل ــزات التحــول مــن النظــام الي ــى مي ــون عل ويحصل

ومنهــا مــا يلــي:

 2022 الماليــة  الســنة  خــالل  المســتأجرين  بوابــة  اســتخدام  أدى 
ــل مــن التكلفــة  ــة والتقلي ــة المادي ــات الورقي ــل مــن العملي ــى التقلي إل
والوقــت عبــر المســاهمة فــي التحســين مــن رضــا المســتأجرين والتقليــل 

مــن الشــكاوي المســتلمة.

قامــت ســينومي ســنترز خــالل الســنة الماليــة 2021 بالعديــد مــن 
ــي تشــمل عــدة  ــة للمســتأجرين" والت ــل "الحزمــة الترحيبي ــادرات مث المب
أشــكال مــن الدعــم التســويقي والترويجــي ممــا يســلط الضــوء علــى 

ــدد.  ــتأجرين الج ــور للمس ــدة أم ع

تــم القيــام بآخــر اســتبيانات رضــا الــزوار خــالل ينايــر مــن عــام 2021، حيث 
ــبة %88،  ــاري نس ــز التج ــام للمرك ــكل الع ــر والش ــار المظه ــق معي حق
ومخطــط المركــز التجــاري نســبة 87%، لتشــكال أعلــى نســبتين للرضــا، 
يليهمــا معيــار مواقــف الســيارات بنســبة 76% باألخــص فــي "عزيــز 
مــول" و"مــول مكــة" و"الســالم مــول" فــي جــدة و"مــول الظهــران"، 
وحصــل معيــار مناطــق لعــب األطفــال علــى نســبة 65% وباألخــص فــي 
مركــز "الســالم مــول" فــي جــدة و"جــدة بــارك". ســيتم تنفيــذ الدراســة 
ــويقي  ــث التس ــة البح ــن خط ــزء م ــنوي كج ــكل س ــذه بش ــة ه التتبعي
وبهــدف تقليــل عــدد الشــكاوي المســتلمة بنســبة 3% وتســجيل نســب 

إشــغال أعلــى بهــدف الوصــول إلــى نســبة إشــغال %94.

المركــز  لمغــادري  الســريعة  االســتجابة  رمــز  تقديــم  تــم  المنهجيــة: 
التجــاري والــذي ســينقلهم إلــى االســتبيان الذاتــي الــذي يمكــن تعبئتــه 

ــة. ــة أو اإلنجليزي ــة العربي باللغ

1
إصدار تصريحات العمل 

ومتابعتها

3
تحديث المعلومات

2
إصدار العروض والصفقات

4
تحميل بيانات البيع من 

أجل غايات احتساب اإليجار 
المتغير

5
تقديم طلبات خدمة 
العمالء )الفعاليات 

واالستفسارات والشكاوي 
وغيرها(

7
الوصول إلى دليل المركز 

التجاري

6
السماح للمستأجرين باالطالع 

على عقودهم )الفعالة 
والمجددة وغيرها، باإلضافة 
إلى إمكانية تنزيل نسخة من 

العقود في أي وقت(

8
التواصل فيما يخص 

الفعاليات والحمالت 
الترويجية التسويقية
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مــن  عــددًا   2022 الماليــة  الســنة  خــالل  ســنترز  ســينومي  أجــرت 
ــزوار وتقديــم التجــارب  الفعاليــات للترويــج لمواقعهــا والتواصــل مــع ال

الفريــدة لهــم، ومنهــا:

احتفاالت اليوم 
الوطني

العروض المباشرة 
لمبارايات كرة 

القدم

احتفاالت يوم االم 
ويوم األب ويوم 

المرأة السنوية

مهرجان العودة 
إلى المدارس )على 

قنوات التواصل 
االجتماعي(

حملة الشتاء 
للتسوق )ديسمبر 

2021/ يناير 2022(

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020رضا العمالء والمستأجرين

1,2531,6272,606عدد شكاوي العمالء 

84%ال يوجدال يوجدإجمالي رضا الزوار 

1.71 مليون1.50 مليون1.43 مليونعدد المتابعين والمشتركين )على تويتر وإنستغرام وفيسبوك(

255842عدد شكاوي المستأجرين 

90%90%85%نسبة رضا المستأجرين اإلجمالية )%( 

* تســببت جائحــة كوفيــد-19 بارتفــاع عــدد الشــكاوي المســجلة وارتبطــت مباشــرة بعائــدات المتاجــر. وتــم تصعيــد هــذه الشــكاوي لــوزارة التجــارة عبــر القنــوات المناســبة، وعــالوة علــى 

ذلــك، وّســعت ســينومي ســنترز مــن قنواتهــا الرقميــة لالتصــال مــع الــزوار وبالتالــي اســتالم الشــكاوي بشــكل أكثــر دقــة. 

احتفاالت عيد 
األضحى المبارك 

وعيد الفطر السعيد

المهرجانات 
الموسيقية

احتفاالت يوم 
التأسيس السعودي

حملة التفاعل 
في شهر رمضان 

المبارك )على 
قنوات التواصل 

االجتماعي(

يوم الجمعة البيضاء 
)نوفمبر 2021(
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المشاركة المجتمعية
المهــارات  بنــاء  علــى  المجتمعيــة  ســنترز  ســينومي  تركــز مشــاركة 
والتســريع مــن التطــور المحلــي، ويشــكل ذلــك هدفــًا رئيســيًا مــن بنــاء 

وتطويــر المجتمعــات وجــزءًا هامــًا مــن أعمالهــا.

تركــز اســتراتيجية المســؤولية المجتمعيــة للشــركات بشــكل رئيســي 
علــى دعــم المؤسســات الخيريــة والهيئــات الحكوميــة عــن طريــق 
ــر  ــي نش ــة ف ــم الطموح ــالتهم وأهدافه ــق رس ــي تحقي ــاعدتهم ف مس
التوعيــة والترويــج لبرامجهــم المجتمعيــة. وينقســم دعــم ســينومي 
ســنترز لهــذه الهيئــات إلــى مســارين همــا: توفيــر أكشــاك فــي مواقــع 
عاليــة القيمــة فــي مراكزهــا التجاريــة وبرســوم مخفضــة أو بشــكل 
مجانــي، وتوفيــر الدعــم علــى وســائل اإلعــالم التقليــدي والرقمــي ممــا 

ــي. ــم المجتمع ــم ووصوله ــادة أثره ــى زي ــدرة عل ــم الق يمنحه

تنفــذ ســينومي ســنترز منهجــًا صارمــًا فــي تقييــم تطبيقــات الدعــم 
المجتمعــي واختيــار الشــركاء العامليــن ببرامــج تتشــارك مــع رؤيــة 
الشــركة ورســالتها وتملــك األثــر األكبــر علــى المجتمعات التــي تخدمها.

وصلــت قيمــة التبرعــات والرعايــة التــي قامــت بهــا الشــركة خــالل 
ــم  ــي ت ــعودي، والت ــال س ــون ري ــى 10.1 ملي ــة 2022 إل ــنة المالي الس
إنفاقهــا لدعــم المشــاريع المجتمعيــة المتعــددة ومنهــا الشــراكات مــع 

ــة  ــرطان وجمعي ــن بالس ــال المصابي ــم األطف ــة لدع ــند الخيري ــة س جمعي
ــة. ــال ذوي اإلعاق ــة األطف ــرأة وجمعي ــدي للم ــرطان الث ــرة لس زه

ومن هذه المبادرات المدعومة خالل السنة المالية 2022 ما يلي:

وفــرت ســينومي ســنترز خــالل احتفــاالت اليــوم الوطنــي أكشــاك  	
مجانيــة لألعمــال الصغيــرة والناشــئة والعائــالت الحرفيــة فــي 

ــة بعــض مراكزهــا التجاري

التعــاون مــع هيئــة االتحــاد الرياضــي للتشــجيع علــى نمــط الحيــاة  	
الصحــي

فعالية قياس المؤشرات الحيوية – سلطان المنال  	

معرض آية لجمعية قيم الهدى  	

حملــة التوعيــة للدفــاع المدنــي الســعودي فــي المراكــز التجاريــة  	
لتســليط الضــوء علــى الوقايــة مــن الحرائــق وســالمة العامــة
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تطمــح ســينومي ســنترز إلــى أن تصبــح مســاهمًا فعــااًل فــي بنــاء مجتمــع 
صحــي وأكثــر حيويــة، ولذلــك، وبالتعــاون مــع "الرياضــة للجميــع" وبرنامــج 
ــن  ــدد م ــتضافة ع ــركة باس ــتقوم الش ــة، س ــاة" ووزارة الرياض ــودة الحي "ج
ــول  ــة ح ــز التجاري ــي المراك ــة ف ــالت المختلف ــة والحم ــات الرياضي الفعالي
المراكــز  تحويــل  إلــى  تهــدف  والتــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
التجاريــة إلــى نقــاط رئيســية للصحــة والرفاهيــة للــزوار البالــغ عددهــم 80 

ــة 2022. ــر خــالل الســنة المالي ــن زائ ملي

تــم إنشــاء أول ممشــى فــي "النخيــل مــول" فــي الريــاض وتهــدف الخطــة 
إلــى القيــام بالعديــد مــن المبــادرات الرياضيــة والنشــاطات المبتكــرة 
ــة الســعودية.  ــاة الصحــي فــي المملكــة العربي ــم نمــط الحي ــي تدع والت
وتأمــل الشــركة إلــى زيــادة التفاعــل فــي مواقــع أخــرى أيضــًا مــن خــالل 
تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات داخــل بيئــة المراكــز التجاريــة للتشــجيع علــى 

نمــط الحيــاة الصحــي.

الرياضة للجميع

ستقوم الشركة باستضافة عدد من الفعاليات 
الرياضية والحمالت المختلفة في المراكز التجارية 

حول المملكة العربية السعودية



55

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

تعــد الصحــة والســالمة ركيــزة أساســية لتوفير التجربــة اآلمنــة والممتعة 
لجميــع أصحــاب المصلحة.

ال تملــك ســينومي ســنترز حاليــًا نظامــًا رســميًا إلدارة الصحــة والســالمة 
فــي مرافقهــا، ولكنهــا تملــك مجموعــة مــن الممارســات المتفــق عليهــا 
والتــي يتــم تبنيهــا فــي كل موقــع واالمتثــال بهــا بشــكل تــام مــن قبــل 
جميــع أقســام ســينومي ســنترز. وإلدراك الشــركة ألهميــة امتــالك نظام 
ــى وضــع نظــام  ــص بالصحــة والســالمة، فهــي تعمــل عل متكامــل يخت
شــامل لمحفظــة الشــركة إلدارة المخاطــر المتعلقــة بنواحــي الصحــة 
والســالمة لألعمــال ومنهــا تقييمــات المخاطــر وعمليــات المراجعــة 
لنواحــي الســالمة ويوضــح مهــام صاحــب العمــل والموظــف فــي 
إدارة الصحــة والســالمة. ومــن المتوقــع أن تنفــذ ســينومي ســنترز هــذه 
األنظمــة بشــكل كامــل مــع نهايــة الســنة الماليــة 2023. ومــن الجديــر 
بالذكــر أنــه وفــي الوقــت الحالــي تــم تدريــب موظفــي العمليــات 
والصيانــة وخدمــة العمــالء وإدارة األمــن فــي ســينومي ســنترز ومنــح 
شــهادات االعتمــاد حســب معاييــر أوشــا )OSHA( لهــم )إدارة الســالمة 

والصحــة المهنيــة(.

ال تســمح ســينومي ســنترز بــأي تهديــدات محتملــة يمكــن أن تؤثــر علــى 
ســالمة ورفاهيــة أفرادهــا، ســواء كانوا موظفيــن أو زوار أو مســتأجرين. 
ومــع إبقــاء هــذا الهــدف فــي االعتبــار، فــإن الشــركة تعمــل باســتمرار 
علــى مراقبــة وتقييــم المخاطــر وأمــان أصولهــا عبــر جميــع مراحــل 
ــواد  ــتخدام الم ــة اس ــر األمني ــذه التدابي ــن ه ــاء. تتضم ــم واإلنش التصمي
وتركيــب  التباعــد  وتدابيــر  الطــوارئ  للحرائــق ومســارات  المقاومــة 
الســالمة  أنظمــة  بــإدارة  ســنترز  ســينومي  وتقــوم  األمــن.  أنظمــة 
واألمــان لديهــا بشــراكتها مــع أطــراف خارجيــة متخصصــة وذلــك لضمــان 

االمتثــال الكامــل بأفضــل ممارســات األعمــال واألنظمــة المعمــول بهــا 
فــي هــذا القطــاع. 

ــش  ــات التفتي ــل عملي ــم بعــض هــذه اإلجــراءات بشــكل يومــي مث وتت
ــص  ــى تفح ــرف عل ــذي يش ــق وال ــر إدارة المراف ــا مدي ــوم به ــي يق الت
وغــرف  والميكانيكيــة  والكهربائيــة  المدنيــة  )األنظمــة  المرافــق 
الخدمــات وأنظمــة مواجهــة الحرائــق( وغــرف الخدمــات وذلــك للتحقــق 
اتخــاذ  ويتــم  والســالمة.  التشــغيل  متطلبــات  بجميــع  االلتــزام  مــن 
اإلجــراءات التصحيحيــة فــي أي حالــة عــدم التــزام بأفضــل الممارســات 
والمعاييــر. وعــالوة علــى ذلــك، تــم عقــد التدريبــات حــول إجــراءات 
اإلســعافات األوليــة خــالل الســنة الماليــة 2022 لضمــان القــدرة علــى 
إتمــام اإلجــراءات الســريعة فــي حــال وقــوع أي حــوادث داخــل المراكــز 

ــة. التجاري

تلتــزم ســينومي ســنترز بإجــراءات منتظمــة لتقييــم وتحليــل أي حــوادث، 
وفــي حــال وقــوع أي منهــا، تقــوم إدارة المرافــق بتقييمهــا وتصنيفهــا 
تحــت مجموعــات الحــوادث البســيطة والمتوســطة والشــديدة واإلبــالغ 
فــي  تفاديهــا  إجــراءات  علــى  االتفــاق  ليتــم  العليــا  لــإدارة  عنهــا 
ــا لألقســام األخــرى للتجهــز ألي تعــرض  ــالغ عنه ــم اإلب المســتقبل. ويت
ــم أيضــًا  ــك. يت ــع ذل ــة لمن لحــوادث مشــابهة واتخــاذ اإلجــراءات الوقائي
ــم التعــرف عليهــا مــن أي  ــي يت تســجيل المالحظــات والمعلومــات الت
ــم نشــرها داخــل الشــركة ككل. حــوادث تقــع فــي ســجالت خاصــة يت

 

الصحة والسالمة

من الجدير بالذكر أنه وفي الوقت 
الحالي تم تدريب موظفي العمليات 

والصيانة وخدمة العمالء وإدارة األمن 
في سينومي سنترز ومنح شهادات 

 )OSHA( االعتماد حسب معايير أوشا
لهم )إدارة السالمة والصحة المهنية(.
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ــن  ــن خارجيي ــأي متعاقدي ــق ب ــي تتعل ــش الت ــات التفتي ــًا عملي ــم أيض تت
يتــم تعيينهــم، وذلــك لضمــان أهليــة هــؤالء األفــراد مــن التعامــل مــع 
األنظمــة الحساســة المعمــول بهــا )مواجهــة الحرائــق وتكييــف الهــواء 

وأنظمــة توزيــع غــاز البتــرول المســال وغيرهــا(.

 ISO( خــالل الســنة الماليــة 2022، تــم إجــراء عمليــة المراجعــة الداخليــة
الموظفيــن وإدارة األنظمــة  المســتندات وإدارة  إدارة  9001( حــول 
ــي تشــمل المســائل المتعلقــة بالصحــة والســالمة داخــل المراكــز  والت
ومــن  المملكــة.  مــن  المركزيــة  المنطقــة  فــي  الواقعــة  التجاريــة 
التجاريــة  المراكــز  جميــع  فــي  المماثلــة  العمليــات  عقــد  المتوقــع 
ــذه  ــة ه ــى أهمي ــد عل ــة 2023. وللتأكي ــنة المالي ــالل الس ــة خ المتبقي

العمليــات، تــم ربــط النتائــج بــأداء اإلدارة الســنوي.

المراجعــة  مــن عمليــات  للغايــة  إيجابيــة  نتائــج  علــى  الحصــول  تــم 
هــذه لــكل مركــز تجــاري، وتــم التقليــل مــن عــدد المشــاكل التــي تــم 

مالحظتهــا منــذ تنفيــذ هــذه العمليــات.

اســتمرت ســينومي ســنترز خــالل الســنة الماليــة 2022 بتنفيــذ اإلجراءات 
ــع  ــدة للتقليــل مــن المخاطــر والتحســين مــن صحــة وســالمة جمي الجدي
مواقعهــا. وقامــت أيضــًا بالعديــد مــن تحليــالت أثــر الســالمة الكهربائيــة 
فــي جميــع مراكزهــا التجاريــة لتحديــد المعــدات المضطربــة أو ذات 
األخطــار المحتملــة. وتــم وضــع خطــة عمــل كنتيجــة لهــذا التقييــم وذلك 
إلزالــة واســتبدال أي معــدات تبيــن أنهــا خطــرة لالســتعمال )يرجــى 

االطــالع علــى تحســين الســالمة الكهربائيــة(. وســاهمت هــذه التدابيــر 
فــي المحافظــة علــى أداءهــا الممتــاز فيمــا يتعلــق بالصحــة والســالمة 
وعــدم تســجيل أي حــاالت وفــاة أو إصابــات عمــل وذلــك للســنة الثالثــة 
علــى التوالــي، علــى الرغــم مــن زيــادة عــدد ســاعات العمــل للموظفيــن 
والمتعاقديــن. ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع الحــوادث التــي تــم 
تســجيلها هــي حــوادث تتعلــق بتلــف الممتلــكات ولــم تؤثــر أي منهــا 

ــزوار. علــى صحــة وســالمة الموظفيــن والمســتأجرين وال

تفتخــر ســينومي ســنترز بشــكل خــاص بإجراءاتهــا للصحــة والســالمة 
خــالل الســنة الماليــة 2022، وباألخــص فيمــا يتعلــق بمعــدالت اإلتمــام 
للتحقيقــات المتعلقــة بحــوادث الســالمة والتــي وصلــت نســبتها إلــى 
98% )باســتثناء حالــة واحــدة، حيــث أن ملــف التحقيــق المتعلــق بحادثــة 

حريــق "مــول الظهــران" لــم يتــم إغالقــه بعــد(.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020الصحة والسالمة

000عدد حاالت الوفاة بين الموظفين 

000عدد حاالت الوفاة بين المتعاقدين

000عدد اإلصابات المهدرة لوقت العمل بين الموظفين 

000عدد اإلصابات المهدرة لوقت العمل بين المتعاقدين 

222320عدد حاالت األمراض المهنية للموظفين

234440عدد محاكاة االستجابة للطوارئ التي تم تنفيذها 

556750عدد تحقيقات حوادث السالمة التي تم البدء بها 

556749عدد تحقيقات حوادث السالمة التي تم إتمامها

المجموع الكلي للساعات التدريبية حول الصحة والسالمة والبيئة المقدمة 
للموظفين )ساعة(

2,1602,4002,800

4.04.04.1معدل ساعات التدريب حول الصحة والسالمة والبيئة لكل موظف )ساعة(

عدد حاالت عدم االمتثال باألنظمة والقواعد الطوعية ومعايير الموردين المتعلقة 
بمنتجات وخدمات الصحة والسالمة أو عمليات معالجة ونقل وتخزين المنتجات

000

وتفتخــر ســينومي ســنترز أيضــًا بعــدم تســجيلها ألي حــاالت عــدم امتثــال 
ــة  ــة بالصح ــن المتعلق ــر الموردي ــة ومعايي ــد الطوعي ــة والقواع باألنظم
والســالمة والتــي يتــم قياســها حســب عــدم امتثالهــا بقوانيــن الصحــة 

ــتمر  ــل المس ــة للتواص ــاز كنتيج ــذا اإلنج ــي ه ــة. ويأت ــالمة الوطني والس
ــدة  ــات جدي ــتباقي ألي تنظيم ــذ االس ــة والتنفي ــات الحكومي ــع الهيئ م

منصــوص عليهــا.

تتم أيضًا عمليات التفتيش التي تتعلق بأي متعاقدين 
خارجيين يتم تعيينهم، وذلك لضمان أهلية هؤالء 

األفراد من التعامل مع األنظمة الحساسة المعمول 
بها )مواجهة الحرائق وتكييف الهواء وأنظمة توزيع 

غاز البترول المسال وغيرها(.
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تــدرك الشــركة أن التحســين مــن األنظمــة الكهربائيــة فــي المراكــز التجارية 
ســيؤدي إلــى الرفــع مــن مســتويات الســالمة فــي جميــع مرافقهــا. 
ولذلــك، تــم القيــام بالتحليــالت حــول المعــدات الكهربائيــة لتحديــد نواحــي 
اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى الســالمة. وقــد طــورت الشــركة أيضــًا خطــة 
عمــل اســتراتيجية الســتبدال وتحديــث المعــدات غيــر الممتثلــة بأعلــى 

ــر الســالمة المطلوبــة. معايي

وقــد قلــل هــذا المشــروع مــن المخاطــر الكهربائيــة بشــكل ملحــوظ، 
ممــا جعــل المراكــز التجاريــة التابعــة لســينومي ســنترز مــن أكثــر األماكــن 

ســالمًة للموظفيــن والمســتأجرين والعمــالء.

يتــم تحديــد المشــاكل الكهربائيــة والميكانيكيــة مــن خــالل اســتخدام نظام 
تصويــر حــراري متقــدم للكشــف عــن مواطــن القصــور التقنــي، واســتخدام 
ــة التــي تكشــف عــن المشــكلة بطريقــة اســتباقية،  الحساســات الكهربائي
ــد  ــا. وق ــة الســريعة للمخاطــر المكشــوف عنه ــة الصيان ــا يســهل عملي مم

قللــت هــذه اإلجــراءات االســتباقية مــن مخاطــر الحرائــق إلــى جانــب 
ــادة العمــر االفتراضــي لألصــول، باإلضافــة إلــى ذلــك، عملــت الشــركة  زي
مــع المتعاقديــن المؤهليــن علــى صيانــة شــبكتها الكهربائيــة ذات الجهــد 

ــة.  المنخفــض الكامل

تــم إتمــام هــذا المشــروع عبــر 10 مراكــز تجاريــة خــالل الســنة مــع إتمامــه 
فــي مركزيــن آخريــن خــالل الســنة الماليــة 2022، وتخطــط الشــركة نحــو 
التوســع فــي هــذا المشــروع ليشــمل جميــع مراكزهــا الواحــدة والعشــرين 

التابعــة لمحفظــة الشــركة.

تــم الكشــف عــن نســبة انخفــاض )<80%(  بالمســائل ذات الصلــة بمــا 
ــة خــالل  ــم تجميعهــا مــن ثمانــي مراكــز تجاري ــات التــي ت ســبق مــن البيان

الســنة الماليــة 2022.

تحسين السالمة الكهربائية

تم الكشف عن نسبة انخفاض )<%80(  
بالمسائل ذات الصلة بما سبق من البيانات 
التي تم تجميعها من ثماني مراكز تجارية 

خالل السنة المالية 2022.



تشــجع ســينومي ســنترز علــى ممارســات األعمــال المســؤولة عبــر سالســل القيمــة لديهــا، وتهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن األداء االقتصــادي 
واإلدارة القويــة للمخاطــر فــي ذات الوقــت الــذي يتــم فيــه تنفيــذ الرقمنــة وهيــاكل الحوكمــة القويــة.

القيام بالعمليات 
بمسؤولية
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معاييــر حوكمــة  أعلــى  علــى  بالمحافظــة  ســنترز  ســينومي  تلتــزم 
ــة للعالقــات المختلفــة  ــزم بأفضــل أطــر العمــل التنظيمي الشــركة، وتلت
ــن وأصحــاب األســهم وغيرهــم  ــن مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذيي بي
مــن أصحــاب المصلحــة. وفــي هــذا الصــدد، طــورت الشــركة مــن دليــل 
وسياســة الحوكمــة بمــا يتــوازى مــع متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة 
الحوكمــة  ممارســات  أفضــل  إلــى  باإلضافــة  الشــركات،  وقانــون 
العالميــة. وتعتبــر ســينومي ســنترز قدرتهــا علــى خلــق القيمــة ألصحــاب 
األســهم لديهــا كإجــراء أساســي لنجــاح أعمالهــا علــى المــدى الطويــل. 
ولذلــك، تســهل إرشــادات حوكمــة الشــركة لديهــا مــن عمليــات صنــع 
ــم  ــة حقــوق أصحــاب األســهم والتشــجيع علــى قي القــرار بهــدف حماي
المصداقيــة واإلنصــاف والتنافســية والشــفافية فــي ســلوك الشــركة. 

يمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن خــالل دليــل وسياســة الحوكمــة 
المتكامــل هنــا. 

االلتــزام  علــى  للحوكمــة  ســنترز  ســينومي  عمــل  إطــار  ويشــجع 
ــى المســافة مــع  ــة للمحافظــة عل ــراءات الموضوع بالسياســات واإلج
األطــراف المعنيــة، أضــف إلــى ذلــك، وبصــورة أكثــر بــروزًا، تأكيــد 
إطــار العمــل هــذا علــى عمــل المجلــس لمصلحــة أصحــاب األســهم 
بطريقــة واضحــة ومنصفــة وتتســم بالشــفافية نحــو المســائل المتعلقــة 

بالظــروف الماليــة والتشــغيلية للشــركة.

أســس مجلــس اإلدارة لجنــة جديــدة للحوكمــة تعمــل تحــت ميثــاق لجنــة 
الحوكمــة وذلــك عنــد تســجيل الشــركة عــام 2019، باإلضافــة إلــى 
وضــع سياســة المكافــآت للمجلــس وإجــراءات التقييــم الذاتــي وهيــكل 

الحوكمــة المتفــق عليــه.

ــر حوكمــة  ــق بوضــع أعلــى معايي ــزام الشــركة العمي ــوازي مــع الت بالت
الشــركة، اســتعانت ســينومي ســنترز خــالل عــام 2021 بخدمــات إحــدى 
بتقييــم نمــوذج حوكمــة  القيــام  أكبــر شــركات االستشــارات فــي 
ــينومي  ــا س ــوم به ــي تق ــة الت ــات الحوكم ــي وممارس ــركة الحال الش
ســنترز. وأخــذت هــذه التحليــالت المتطلبــات التنظيميــة المحليــة بعيــن 
االعتبــار باإلضافــة إلــى الممارســات العالميــة المعمــول بهــا. وقــد 
ــام  ــض المه ــة تفوي ــث مصفوف ــة وتحدي ــًا مراجع ــروع أيض ــمل المش ش

ــة. الحالي

النتائــج لهــذه التقييمــات تقريــر تحليــالت الفجــوة فــي  وكان مــن 
حوكمــة الشــركة بمــا يتماشــى مــع المتطلبــات التنظيميــة )لهيئــة 
الرائــدة  والممارســات  والصناعــة(  التجــارة  ووزارة  الماليــة  الســوق 
باإلضافــة إلــى دليــل حوكمــة الشــركة المحســن والمحــدث لســينومي 
ــس اإلدارة  ــل مجل ــن قب ــج م ــذه النتائ ــى ه ــة عل ــم الموافق ــنترز. وت س

وقســم االمتثــال.

حوكمة الشركة

http://resources.inktankir.com/ac/GOVERNANCE-AR.pdf
http://resources.inktankir.com/ac/GOVERNANCE-AR.pdf
http://resources.inktankir.com/ac/GOVERNANCE-AR.pdf
http://resources.inktankir.com/ac/GOVERNANCE-AR.pdf
http://resources.inktankir.com/ac/GOVERNANCE-AR.pdf
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مجلس اإلدارة
تتمثــل مســؤوليات مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف واإلدارة وتمثيــل 
الشــركة، ويتألــف مــن تســعة أعضــاء منــذ الســنة الماليــة 2021، ومنهــم 
5 أعضــاء غيــر تنفيذييــن و3 أعضــاء مســتقلين وعضــو تنفيــذي. وتــم 

اعتمــاد هــذا التشــكيل بمــا يتماشــى مــع أنظمــة حوكمــة الشــركة لهيئــة 
الســوق الماليــة الســعودية للشــركات المدرجــة والتــي تشــجع الشــركات 
علــى تعييــن ثلــث مجلــس اإلدارة علــى األقــل مــن األعضــاء المســتقلين.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020مجلس اإلدارة

699العدد الكلي ألعضاء المجلس

343عدد األعضاء المستقلين من أعضاء المجلس

000عدد األعضاء غير المستقلين من أعضاء المجلس

111عدد األعضاء التنفيذيين من أعضاء المجلس

245عدد األعضاء غير التنفيذيين من أعضاء المجلس

000عدد األعضاء اإلناث من المجلس

699عدد األعضاء الذكور من المجلس

تدريب المجلس
يعــد تقديــم التدريــب المنتظــم ألعضــاء مجلــس اإلدارة جــزءًا مهمــًا 
ــات  ــة والتطلع ــب بالمعرف ــلحهم التدري ــث يس ــركة، حي ــاح أي ش ــن نج م
والفطنــة الالزمــة والمطلوبــة لصناعــة القــرارات الفعالــة وإدارة العمــل 

ــتمرار. ــر باس المزده

اســتثمرت ســينومي ســنترز فــي التدريــب المتكامــل لموظفيهــا ومنهــم 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، فحينمــا ينضــم عضــو جديــد للمجلــس أو إلحــدى 
اللجــان التابعــة لــه، تقــدم لجنــة المكافــآت والترشــيحات حزمــة الترحيــب 

لهــم والشــاملة لدليــل مجلــس اإلدارة ودليــل الحوكمــة والسياســات 
ــب  ــى جان ــفر إل ــآت والس ــة المكاف ــل سياس ــاء مث ــا لألعض ــول به المعم
أحــدث التقاريــر الماليــة والســنوية. ويتــم تدريــب جميــع أعضــاء المجلــس 
ــاء،  ــم كأعض ــة بواجباته ــة المتعلق ــع الهام ــات والمواضي ــى السياس عل
مثــل مدونــة األخالقيــات وتضــارب المصالــح باإلضافــة إلــى المعلومــات 
التفصيليــة حــول سياســات المحاســبة الرئيســية وهيــكل رأس المــال 

والســيولة.
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المراجعة الداخلية
يلعــب نظــام التحكــم الداخلــي دورًا مهمــًا فــي نجــاح أي منظمــة، 
ــي  ــم الداخل ــام التحك ــى نظ ــد عل ــي التأكي ــنترز ف ــينومي س ــزم س وتلت
ــل مــن  ــة أصولهــا والتقلي ــة وحماي الفعــال لتحقيــق األهــداف التنظيمي
ــا. ــوص عليه ــة المنص ــات التنظيمي ــام بالمتطلب ــال الت ــر واالمتث المخاط

ــع النواحــي المتعلقــة  يشــمل نظــام المراجعــة لســينومي ســنترز جمي
بالعمليــات وتشــمل مخاطــر الصحــة والســالمة والمخاطــر البيئيــة علــى 

ــة. مســتوى المراكــز التجاري

يقــوم قســم المراجعــة الداخليــة باختيــار عمليــات المراجعــة بنــاًء علــى 
تقييمــات المخاطــر التــي يقــوم بهــا وتقييمــات المخاطــر المختصــة 
باإلجــراءات األساســية )منهــا العمليــات والصحــة والســالمة(. ومــن 
المتوقــع أن تكتمــل المهمــة المتعلقــة بالصحــة والســالمة بحلــول 31 

ــة.  ــنة 2023 المالي ــة س ــارس 2023 ، أي نهاي م

إدارة  )برنامــج   +TeamMate ببرنامــج  ســنترز  ســينومي  تســتعين 
المراجعــة  خطــة  وتطويــر  المخاطــر  بتقييمــات  للقيــام  المراجعــة( 
وجدولــة عمليــات المراجعــة وإتمامهــا وتســجيل المســائل واالقتراحــات 
المتعلقــة بالمراجعــة. وتقــوم الشــركة أيضــًا بعمليــات المتابعــة الدوريــة 
للتأكيــد علــى التنفيــذ المنتظــم لمقترحــات المراجعــة المعلقــة. ولتجنب 
ازدواجيــة المــوارد والجهــود ولتحقيــق التغطيــة األكبــر لعمــل الشــركة، 
ــال  ــر واالمتث ــة وإدارة المخاط ــم المراجع ــل قس ــن عم ــم بي ــم التنظي يت
معــًا. ويقــدم قســم المراجعــة الداخليــة تقاريــرًا دوريــة للجنــة المراجعــة 
بمــا يتعلــق بتحديثــات العمــل المتعلقــة بخطــة المراجعــة. ووصلــت 
ــى %86  ــة إل ــات المراجع ــن عملي ــة ع ــات الناتج ــذ المقترح ــبة تنفي نس

ــام 2022. ــن ع ــارس م ــة 31 م لغاي

السلوك األخالقي واالمتثال
ــة للنقــاش تســتبدل  ــر قابل ــة قيمــًة غي ــر األخالقي ــال بالمعايي يعــد االمتث
جميــع مصالــح العمــل. ويتــم االلتــزام التــام بذلــك عبــر جميــع مســتويات 
الشــركة مــن اإلدارة العليــا نحــو جميــع الموظفيــن. ولهــذا، تســعى 
ســينومي ســنترز نحــو المحافظــة علــى أعلــى معاييــر الســلوك المهنــي 
ــال والســرقة وغيرهــا  ــي تشــمل عــدم الســماح بالرشــاوي واالحتي والت

مــن صــور الفســاد األخــرى.

وكجــزء مــن التــزام الشــركة التــام بالتشــجيع علــى الســلوم األخالقــي 
األساســية  القيــم  تبنــي  علــى  الموظفيــن  وتشــجيع  الشــركة  عبــر 
مدونــة  ســنترز  ســينومي  طــورت  والشــفافية،  والنزاهــة  للصــدق 
الســلوك المهنــي واألخالقيــات إلــى جانــب سياســة مكافحــة الفســاد 
واالحتيــال، ويتــم تنفيــذ كل مــا نصــت عليــه فــي جميــع مواقــع الشــركة 
التــي تعمــل بهــا ويتــم تطبيقهــا علــى جميــع العامليــن لــدى ســينومي 
ســنترز أو الممثليــن لهــا، ومنهــم المشــاريع المشــتركة والمورديــن. 
ويمكــن لجميــع الموظفيــن الوصــول إلــى هــذه المســتندات عبــر منصــة 

ــركة.  ــة للش ــال الداخلي االتص

بنــاًء علــى سياســة مكافحــة الفســاد واالحتيــال، تلتــزم ســينومي ســنترز 
ــا  ــي مراحله ــة ف ــذه السياس ــة له ــات محتمل ــن أي اختراق ــف ع بالكش
ــد  ــا وتحدي ــال به ــدم امتث ــاالت ع ــل ألي ح ــق المفص ــرة، والتحقي المبك
ــع األطــراف  ــات المناســبة لجمي ــة المناســبة والعقوب ــر التنظيمي التدابي

المشــاركة بهــا.

يعد االمتثال بالمعايير األخالقية قيمًة غير قابلة 
للنقاش تستبدل جميع مصالح العمل.
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االمتثال
علــى الرغــم مــن تأســيس قســم االمتثــال مؤخــرًا خــالل يونيو عــام 2021، 
ــل إلدارة  ــام المتكام ــيس النظ ــة تأس ــاندة عملي ــه بمس ــام بعمل ــد ق فق
االمتثــال والتــي تشــمل السياســات وعمليــات المراجعــة والتدريبــات. 
ــة  ــي وقســم المراجعــة الداخلي ــل تأسيســها، كان القســمين القانون وقب
مســؤولين عــن االمتثــال مــن خــالل جهودهمــا المشــتركة نحــو الحــد مــن 
أي مخاطــر امتثــال تتعــرض لهــا ســينومي ســنترز. ومــن ناحية السياســات، 
تمتلــك الشــركة اآلن سياســة اإلبــالغ المبكــر وسياســة مكافحــة الفســاد 
واالحتيــال وسياســة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة، حيــث 
ــم العقــود والمعامــالت مــع األطــراف ذات  ــى تنظي ــرة عل تعمــل األخي

العالقــة وتضمــن االلتــزام بجميــع القوانيــن الســعودية المتعلقــة بهــا.

تقــوم ســينومي ســنترز بعمليــات المراقبــة المنتظمــة ألداء االمتثــال 
وتضمــن االلتــزام لجميــع القوانيــن واألنظمــة الموضوعــة مــن قبــل 
الحكومــة الســعودية وهيئــة الســوق الماليــة، باإلضافــة إلــى التصريحات 
ــا. ــة بقطاعه ــر المتعلق ــة والحظ ــات التجاري ــة بالعقوب ــة المتعلق العالمي

تم إتمام العمليات التالية خالل السنة المالية 2022:

ميثاق قسم االمتثال )الحقوق 
والواجبات وإعداد التقارير وإجراءات 

التصعيد والعالقات مع األقسام 
األخرى وغيرها(

نموذج عمل االمتثال )السياسة 
واإلجراءات وتفويض المهام(

تحضير النماذج لتحديث سياسات 
الشركة الداخلية.

حافظــت ســينومي ســنترز خــالل العــام علــى أداء االمتثــال الســليم 
بــدون أي  بالقوانيــن واألنظمــة  بتســجيل صفــر حالــة عــدم امتثــال 

عقوبــات ماديــة أو غرامــات.

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020االمتثال

000عدد حاالت عدم االمتثال بالقوانين واألنظمة

000عدد العقوبات غير المادية

000نسبة الغرامات والتسويات القانونية والتنظيمية الناتجة عن عمليات اإلبالغ المبكر
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شفافية الضرائب
الضرائــب  عــن جــزء كبيــر مــن  نشــاطات ســينومي ســنترز مســؤولة 
المختلفــة، حيــث تقــوم الشــركة بدفع ضريبــة الشــركات )زكاة( والضرائب 
غيــر المباشــرة وضرائــب األجــور والتوظيــف وغيرهــا. وتمثل هــذه الضرائب 
المدفوعــة جــزءًا مهمــًا مــن مســاهمة ســينومي ســنترز فــي االقتصــاد 
الوطنــي للمملكــة وتعــود بالفائــدة علــى تقديــم الخدمــات والتحســين 

مــن التنميــة المســتدامة. وتلتــزم ســينومي ســنترز فــي االمتثــال بجميــع 
القوانيــن الضريبيــة بطريقــة مســؤولة ولديهــا عالقــات مفتوحــة وبنــاءة 

مــع الهيئــات الضريبيــة.

حقوق اإلنسان
ــينومي  ــلوك س ــة س ــم العالمي ــن القي ــا م ــان كونه ــوق اإلنس ــود حق تق
ســنترز فــي جميــع نواحــي عملياتهــا، حيــث تلتــزم المراكــز بصــورة تامــة 
بأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ورؤيــة الســعودية 2030 
واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان. تعمــل ســينومي ســنترز باســتمرار 
علــى تحســين أنظمــة إدارة حقــوق اإلنســان لديهــا وإجــراءات بــذل 
ــة  ــرات العالمي ــن الخب ــم م ــى التعل ــي عل ــة واألداء المبن ــة الواجب العناي
ــرام  ــدرك ســينومي ســنترز مســؤوليتها نحــو احت ــدة. ت والممارســات الجي
لكافــة  إجرائهــا  عنــد  اإلنســان  حقــوق  علــى  والمحافظــة  ودعــم 

نشــاطاتها، والتأكيــد علــى عــدم اشــتراكها بــأي انتهــاكات لحقــوق 
اإلنســان المعرفــة تحــت القوانيــن العالميــة الحاليــة. ويمكــن تعريــف 
نهــج ســينومي ســنترز نحــو حقــوق اإلنســان بقانــون العمــل والئحــة 
األنظمــة الداخليــة، ولذلــك فقــد ســجل الشــركة صفــر حــاالت اختراقــات 

ــان. ــوق اإلنس لحق

سياسة اإلبالغ المبكر
تهتــم ســينومي ســنترز بشــدة بــأي حــاالت مــن الســلوك الســيء داخــل 
بيئــة العمــل، وتشــجع الموظفيــن علــى إيصــال مخاوفهــم حتــى بــدون 
أدلــة وذلــك لتمكيــن الشــركة مــن إتمــام التحقيقــات وحــل جميــع 
ــة الضخمــة  المشــاكل بسالســة وبحــزم وذلــك للحــد مــن الخســائر المالي
أو تضــرر ســمعة الشــركة. وبنــاًء علــى سياســة اإلبــالغ المبكــر، فــإن 
جميــع االختراقــات والمخــاوف يجــب أن يتــم إيصالهــا مــن خــالل الموقــع 
اإللكترونــي للشــركة أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي المخصــص لذلــك، 
ويتــم تاليــًا التحقيــق فيهــا وحلهــا مــن قبــل األقســام المعنيــة. وتحمــي 
السياســة مــن قــام بعمليــة اإلبــالغ مــن أي حــاالت انتقــام إن قــام 

ــة.  ــة طيب ــه بني بعمل

يمثــل أصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن غيــر الموظفيــن مصــدرًا قيمــًا 
ــال.  ــر االمتث ــات لمعايي ــد االختراق ــى تحدي ــاعد عل ــي تس ــات الت للمعلوم
ولذلــك، وضعــت ســينومي ســنترز آليــة لإبــالغ المبكــر منصــوص عليهــا 
فــي سياســة اإلبــالغ المبكــر ويمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل الجميــع 

ــت. ــر اإلنترن عب

ــة 2022  ــنة المالي ــالل الس ــر خ ــالغ مبك ــاالت إب ــجيل أي ح ــم تس ــم يت ل
أدت إلــى الغرامــات أو التســويات، وقــد قللــت الشــركة مــن أعــداد 
مظالــم األداء والموظفيــن بســبب اإلجــراءات الفعالــة التــي قامــت بهــا 

ــالغ عنهــا. ــم اإلب ــي ت لمعالجــة وحــل المســائل الت

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020إدارة المظالم

1375عدد مظالم األداء التي تم تقديمها في فترة التقرير

1375عدد مظالم األداء التي تمت االستجابة لها ومعالجتها

835عدد مظالم الموظفين التي تم تقديمها خالل فترة التقرير

835عدد مظالم الموظفين التي تم االستجابة لها ومعالجتها

010حاالت التحرش

000حاالت التمييز
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إدارة المخاطر المؤسسية
ــر  ــد تؤث ــرص وق ــر والف ــدوث المخاط ــى ح ــن إل ــدم اليقي ــؤدي ع ــد ي ق
ســلبيًا أو إيجابيــًا علــى أي شــركة. وتمكــن إدارة مخاطــر الشــركة اإلدارة 
علــى االســتجابة بفاعليــة مــع حــاالت عــدم اليقيــن والمخاطــر والفــرص 
المرتبطــة بهــا، والتحســين مــن القــدرة علــى خلــق القيمــة والمحافظــة 
مــن حوكمــة  مهمــًا  جــزءًا  الشــركة  مخاطــر  إدارة  وتشــكل  عليهــا. 

ــة. ــركة الفعال الش

وللزيــادة مــن القيمــة المقدمــة ألصحــاب األســهم بشــكل أكبــر وتحقيق 
ــل  ــار عم ــنترز إط ــينومي س ــى س ــركة، تتبن ــتراتيجية للش ــداف االس األه
ــر رســمية إلدارة  ــى إجــراءات أكث ــي أدت إل إدارة مخاطــر الشــركة والت

المخاطــر. 

إطار عمل إدارة مخاطر الشركة لسينومي سنترز 

توازي القابلية 
للمخاطر 

واالستراتيجية

التقليل من 
مفاجآت 

العمليات 
وخسائرها

التحسين من 
قرارات االستجابة 

للمخاطر

اغتنام الفرص

أخذ القابلية للمخاطر بعين 
االعتبار في تقييم البدائل 

االستراتيجية ووضع األهداف 
ذات الصلة وتطوير اآلليات 
إلدارة المخاطر ذات الصلة.

الوصول إلى القدرات 
المحسنة لتحديد الفعاليات 

المحتملة وطريقة االستجابة 
لها والتقليل من المفاجآت 

والتكلفة أو الخسائر المرتبطة 
بها.

إظهار الصرامة في تحديد 
واختيار بدائل االستجابة 

للمخاطر )التجنب والتقليل 
والمشاركة وقبول المخاطر(

عن طريق األخذ بعين االعتبار 
مجموعة األحداث المحتملة، 

وعلى اإلدارة تحديد واالغتنام 
السباق للفرص.

وقــد تبنــت الشــركة أيضــًا سياســة إلدارة المخاطــر وذلــك لتحديــد وفهــم 
ــى األداء،  ــا عل ــم أثره ــم حج ــركة، وتقيي ــا الش ــي تواجهه ــر الت المخاط
واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة للتحكــم فيهــا، ســامحًة للشــركة مــن إدارة 
المخاطــر بصــورة فعالــة وناجحــة ودعــم إنجازاتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا 
قصيــرة وطويلــة األمــد. وقــد تــم تطويــر المنهجيــة هــذه بشــكل مــوازي 
مــع معاييــر إدارة المخاطــر العالميــة وباألخــص كوســو COSO ومعيــار 

.ISO 31000

ــد المســبق وفهــم العوامــل  تدعــو سياســة إدارة المخاطــر إلــى التحدي
ــر علــى إنجــاز األهــداف االســتراتيجية والتشــغيلية  واألحــداث التــي تؤث

ومــن ثــم عمليــة التقريــر واإلدارة والمراقبــة لهــذه المخاطــر، مــع قبــول 
بعضهــا وتحويــل بعضهــا اآلخــر فــي ذات الوقــت الــذي يتــم فيــه الحــد 
مــن مخاطــر أخــرى وذلــك حســب قابليــة الشــركة للمخاطــر التــي يتــم 

تحديدهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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ثقافة اإلدارة وإشراف مجلس اإلدارة
ــل  ــًا تمث ــركة دورًا مهم ــر الش ــي إدارة مخاط ــس اإلدارة ف كان دور مجل
بوضــع السياســات والتنظيمــات لخلــق بيئــة قويــة للتحكــم وتمثيــل 
القــدوة الحقيقيــة مــن أعلــى الهــرم. وقــد مكــن نهــج المجلــس هــذا مــن 

خلــق ثقافــة لغــدارة المخاطــر يتوالــى تبنيهــا فــي المســتويات المختلفــة 
ــر  ــة ومخاط ــر المالي ــن المخاط ــد م ــد والح ــى تحدي ــجع عل ــركة، وتش للش

ــات والمخاطــر االســتراتيجية المهمــة.  ــال ومخاطــر العملي االمتث

سياسة إدارة المخاطر 
تشمل أهداف سياسة إدارة المخاطر لسينومي سنترز ما يلي: 

ــام  	 ــالتها والقي ــق رس ــى تحقي ــتمرة عل ــدرة المس ــى الق ــد عل التأكي
بمهامهــا الرئيســية وتحقيــق أهدافهــا وخدمــة عمالءهــا. 

ــى نظــام إدارة المخاطــر يتســم بالشــفافية  	 ــذ والمحافظــة عل تنفي
ــاءة ــة والكف والفاعلي

الموظفيــن  	 بيــن  المخاطــر  إدارة  فلســفة  نشــر  علــى  التأكيــد 
ــال  ــح المج ــر وفت ــدة للمخاط ــة جي ــى ثقاف ــجيع عل ــم للتش جميعه

االســتراتيجية األعمــال  خطــط  مــع  المخاطــر  إدارة  لدمــج 

تعريف المخاطر المتعلقة بسينومي سنترز وعملياتها 	

حمايــة ســينومي ســنترز مــن الحــوادث الســلبية والتقليــل مــن  	
للخســائر التعــرض 

الرئيــس  عاتــق  علــى  المخاطــر  إدارة  تنفيــذ سياســة  تقــع مســؤولية 
ــر،  ــم إدارة المخاط ــاعدة قس ــة، وبمس ــق اإلدارة التنفيذي ــذي وفري التنفي
وتقــع مســؤولية اإلشــراف علــى عاتــق مجلــس اإلدارة وبمســاعدة لجنــة 
ــه  ــي تواج ــر الت ــول المخاط ــر ح ــة التقاري ــى مراقب ــي تتول ــة الت المراجع
الشــركة والتــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل فريــق المراجعــة الداخليــة 
وفريــق إدارة المخاطــر، وتقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة حــول كفــاءة 

ــر هــذه المخاطــر. ــر المتخــذة للحــد مــن أث التدابي
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تصنيفات المخاطر
تواجــه ســينومي ســنترز مجموعــة اعتياديــة مــن المخاطــر المتعلقــة 
ــة،  ــة الحديث ــاحات التجزئ ــي مس ــات ف ــال والعملي ــع المج ــور واس بالتط
ويمكــن التعــرف تاليــًا علــى أهــم المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة 

ــادًة: ع

أدوات وعوامل الحد من المخاطرالخطرتصنيف المخاطر

االعتماد على مجموعة معينة المخاطر االستراتيجية
من المستأجرين المهمين

والمســتأجرين  	 العالقــة  ذات  لألطــراف  المثالــي  الخليــط  علــى  المحافظــة 
التأجيــر شــروط  مــن  للتحســين  المســتمرة  والمفاوضــة  الخارجييــن 

االعتماد على معامالت األطراف 
ذات العالقة

االستمرار في توفير شبكة من العالمات التجارية الوطنية والعالمية 	
تطوير مهارات فريق المبيعات لجذب المزيد من الشراكات 	
ــالت  	 ــود والمعام ــم العق ــة لتنظي ــراف ذات الصل ــالت األط ــة معام ــي سياس تبن

مــع هــذه األطــراف واالمتثــال بالقوانيــن الســعودية المتعلقــة بهــا. ويتــم إخضــاع 
هــذه المعامــالت إلــى مراجعــات لجنــة المراجعــة

التركيز على إيرادات الشركة من 
أكبر مراكزها التجارية

ــاحات  	 ــر مس ــمل تطوي ــا يش ــة بم ــز التجاري ــر المراك ــادة تطوي ــة إلع ــص خط تخصي
ــارة ــة لإج ــاحات نموذجي ــة ومس ــة الرقمي ــى التحتي ــات والبن ــة للفعالي خاص

ــن  	 ــوازن بي ــة الخاصــة بالشــركة للتحســين مــن الت ــات التجزئ اســتغالل قاعــدة بيان
عــروض الجهــات المجتمعيــة واإلقليميــة وفــوق اإلقليميــة مــن محتــوى محفظــة 

الشــركة
المســاهمة فــي مخطــط نمــو الشــركة وزيــادة المجمــوع الكلــي للمرافــق  	

ومســاهمات اإليــرادات لــكل مركــز تجــاري

المخاطر المتعلقة بخطط التوسع 
للشركة

توظيــف المستشــارين واالستشــاريين مــن جهــات خارجيــة فــي المرحلــة مــا  	
قبــل التطويــر للمســاعدة فــي تحديــد العوائــق المحتملــة وتطويــر خطــط العمــل 

ــائل ــذه المس ــة له ــة الناجح للمعالج
التحكــم بالجــودة والتكلفــة مــن قبــل أقســام الشــركة الداخليــة والمستشــارين  	

ــد علــى مواصفــات التســميم والتحكــم فــي اإلنشــاء وتكلفــة  الخارجييــن للتأكي
التجديــد واالمتثــال بــأي تنظيمــات متعلقــة بذلــك

وضــع ميزانيــة وخطــة ماليــة جيــدة للمشــروع مــن قبــل مصــادر التمويــل الداخليــة  	
والخارجية

تأثير مقدار إقبال الزوار وإنفاقهم المخاطر المالية
على عمليات الشركة

المحافظــة علــى االرتفــاع المســتمر فــي إقبــال الــزوار مــن خــالل التطويــر  	
المســتمر مــن الخدمــات التســوقية وتأقلمهــا مــع توقعــات العمــالء التســوقية 

المتســوقين وتفضيــالت 
انتشــار مجمعــات الســينما عبــر المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة ونشــر مفاهيــم  	

للــزوار  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  مــن  المســتمر  والتحســين  الحيــاة  أنمــاط 
والثقافيــة فــي مواقــع ســينومي ســنترز  الترفيهيــة  الفعاليــات  واســتضافة 

للتحســين مــن رحلــة العمــالء ورفــع مســتوى تجربــة التســوق للعمــالء
األطعمــة  	 متاجــر  منهــم  جــدد  مســتأجرين  لتشــمل  التأجيــر  فــي  التوســع 

الفاخــرة والمتاجــر  والرفاهيــة  والصحــة  والترفيــه  والمشــروبات 
االســتثمار االســتراتيجي فــي عمــل الشــركة عبــر اإلنترنــت للحــد مــن مخاطــر  	

االســتبدال
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أدوات وعوامل الحد من المخاطرالخطرتصنيف المخاطر

المخاطر المالية

 تأثير التأخر في تحصيل اإليجارات
على رأس مال الشركة العامل

استراتيجية صارمة لتحصيل الديون مع التحصيل المسبق لإيجارات 	
الشراكات مع شركة كوارا )Quara( للتمويل وذلك لدعم المستأجرين 	
ــن  	 ــة الرئيســية لتمكي ــدة مــع المنظمــات المالي ــى العالقــات الجي المحافظــة عل

ــل بمعــدالت تنافســية ــى رأس المــال العامــل للتموي الشــركة مــن االســتحواذ عل
العمــل  	 احتياجــات  لتحقيــق  العالميــة  الديــن  أســواق  إلــى  بانتقــاء  الدخــول 

الصكــوك(  )مثــل  المــال  رأس  هيــكل  مــن  والتحســين 

 المخاطر المتعلقة بتجديد الشركة
 لعقود التأجير الحالية وإتمام
عقود التأجير الجديدة

تحديــد أهــداف التأجيــر )مثــل األســعار وتواريــخ االنتهــاء والمســتأجرين المحتمليــن(  	
بالنســبة لــكل مركــز تجــاري

ــر فــي المراكــز التجاريــة  	 ــر المســبق لـــ50% مــن المســاحات القابلــة للتأجي التأجي
ــاح،  ــخ االفتت ــل تاري ــن 3-6 أشــهر قب ــراوح بي ــم افتتاحهــا مؤخــرًا بمــدة تت ــي ت الت
وبالتالــي الحصــول علــى الصــورة المســبقة لوضــع التأجيــر لديهــا مــع المحافظــة 

ــر علــى معــدل انتشــار إيجابــي للتأجي

المخاطر التشغيلية

جائحة كوفيد-19 وأثره على 
العمليات

ــل  	 ــدات للتقلي ــي والمع ــة للمبان ــدة لصيان ــوالت الجي ــى البروتوك ــة عل المحافظ
مــن المخاطــر الناتجــة عنهــا

عمليــات التفتيــش المنتظمــة للمرافــق التقنيــة والتــي لهــا األثــر علــى الســالمة  	
الشــخصية وســالمة الممتلــكات والبيئــة

االســتحواذ علــى أســهم شــركة للمواقــع اإللكترونيــة إلعــادة تعريــف تجربــة  	
التســوق الحقيقيــة

المخاطر التشغيلية والمقاطعات 
غير المتوقعة لعمل الشركة

المخاطر المحولة للتأمين بفترات تعويضية تعتمد على األصول 	
ــتجابة  	 ــي االس ــة ف ــى المرون ــة عل ــال للمحافظ ــتمرارية األعم ــر اس ــع معايي وض

ــل ــن العم ــف ع ــت توق ــل وق ــع أق ــي م ــات وللتعاف ــريعة للمقاطع الس

المخاطر المتعلقة بأي حاالت 
مقاضاة للشركة

ــارة  	 ــبكة لالستش ــب ش ــى جان ــا إل ــن له ــن تابعي ــنترز محاميي ــينومي س ــك س تمتل
ــركة ــح الش ــة مصال ــب لحماي ــك كمتطل ــن وذل ــة والمختصي الخارجي

نشــر سياســة قانونيــة مكونــة مــن مجموعــة مــن اإلجــراءات والمعاييــر الداخليــة  	
ــل مــن التعــرض للمقاضــاة وضمــان  ــذ إطــار عمــل آمــن للتعاقــدات والتقلي لتنفي

االمتثــال بــكل األنظمــة المعمــول بهــا

الصحة والسالمة

خطر الحرائق

يراجــع قســم إدارة المخاطــر أهــداف ســينومي ســنترز للصحــة والســالمة الســنوية  	
القابلــة للقيــاس. ويتــم تركيــز هــذه األهــداف علــى تقليــل الضــرر والتعــرض 
للمخاطــر مثــل الحرائــق واألمــراض واإلصابــات المهنيــة داخــل بيئــة العمــل 

ــة ــز التجاري والمراك
وضــع خطــة العمــل الســنوية بنــاًء علــى األهــداف المحــددة للصحــة والســالمة  	

والتــي يتــم التنســيق لهــا بيــن أقســام العمليــات والمراجعــة والمخاطــر لمراقبــة 
تنفيــذ هــذه األهــداف
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تعــد المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر أســواق دول التعــاون الخليجــي 
للتجزئــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم القــدرة علــى اختــراق هــذا الســوق، إال 
أنــه يملــك عــدة نواحــي لفــرص النمــو المربحــة، حيــث مــن المتوقــع أن 
تصــل قيمــة مبيعــات التجزئــة إلــى 119 مليــار دوالر بحلــول عــام 2023 

 .Euromonitor وذلــك حســب دراســة لـــ
ال يســمح نمــوذج أعمــال ســينومي ســنترز بخلــق القيمــة لألعمــال 
وحســب، بــل أيضــًا ألصحــاب المصلحــة مــن خــالل التوظيــف والتدريــب 
واألغــراض الترفيهيــة. تســتغل ســينومي ســنترز محفظتهــا المتنوعــة 
حيــث تملــك الفرصــة الفريــدة للعمــل علــى سالســل القيمــة لديهــا 
لالســتفادة مــن فــرص التنميــة المســتدامة الوطنيــة واإلقليميــة، ودعــم 
عــدة نواحــي مــن رؤيــة الســعودية 2030. وتعمــل ســينومي ســنترز في 

ــر المــدن الســعودية مثــل جــدة، عاصمــة منطقــة الدمــام والريــاض  أكب
ومكــة المكرمــة، حيــث تشــكل المــدن الثــالث األوائــل المذكــورة مــا 
نســبته 60% مــن ســكان المملكــة العربيــة الســعودية. ويجعــل التوســع 
واالنتشــار المحلــي منقطــع النظيــر مــن ســينومي ســنترز ومرافقهــا 
ــم  ــيع حضوره ــن توس ــن ع ــة الباحثي ــي التجزئ ــارة لبائع ــات المخت الوجه

فــي الســوق الســعودية.

األداء االقتصادي 

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020األداء االقتصادي )مليون ريال سعودي(

2,1971,8562,037مجموع اإليرادات 

1,5631,5311,576مجموع المصاريف 

1,0771,1851,247تكلفة التشغيل

665594713األرباح الموزعة على المساهمين

132144192مجموع الرواتب والمزايا المدفوعة

41010التبرعات والرعاية 

643487434الربح الصافي السنوي 

1,133817818صافي األرباح التشغيلية

5,9846,0525,781حقوق المساهمين

 اإليرادات )مليون ريال سعودي(

2,197

1,856

2,037

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020
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الفرص الجديدة
العربيــة  المملكــة  فــي  نمــوًا ملحوظــًا  اإللكترونيــة  التجــارة  تشــهد 
الســعودية، ومــن الممكــن أن تتحــول معــدالت إنفــاق الــزوار مــع الزمــن 
ــوات  ــن قن ــا م ــب بدائله ــى جان ــت إل ــف واإلنترن ــات الهوات ــو تطبيق نح
البيــع بالتجزئــة. وكاســتجابة لهــذه التحــوالت والتغيــر فــي تفضيــالت 
المســتهلكين، تســعى ســينومي ســنترز إلــى االبتــكار فــي مســاحتها 
الرقميــة عــن طريــق القيــام بالمبــادرات الرقميــة والتــي ستشــجع علــى 
زيــادة تفاعــل الــزوار والتحســين مــن تجارب المســتأجرين. عقدت ســينومي 
ســنترز اتفاقيــة لالســتحواذ المشــترك علــى موقــع فوغــا كلوســيت، وهــو 
ــك بالتشــارك مــع الشــركة  ــة، وذل ــر منصــات التجــارة اإللكتروني أحــد أكب
ــركاه(.  ــر وش ــز الحكي ــواز عبدالعزي ــركة ف ــل )ش ــينومي ريتي ــقيقة س الش
ــن  ــريع م ــتحواذ للتس ــذا االس ــن ه ــتفادة م ــى االس ــركة عل ــزم الش وتعت
ــة المتجهــة نحــو  ــات المتنامي ــة فــي وجــه المتطلب اســتراتيجيتها للرقمن
تجــارب البيــع بالتجزئــة متعــددة القنــوات والتــي  تتناغــم مــع التفضيــالت 
المتغيــرة للعمــالء وتوفيــر للــزوار برامــج الــوالء المتطــورة والمتخصصــة، 
باإلضافــة إلــى مجموعــة مبســطة ومبتكــرة لحلــول التمويل للمســتهلك. 
وقــد تمــت عمليــة االســتحواذ علــى فوغــا كلوســيت خــالل الســنة 

الماليــة 2022.

حصلــت ســينومي ســنترز علــى الموافقــة المبدئيــة مــن البنــك المركــزي 
الســعودي لتأســيس منصــة لتمويــل القــروض الصغيــرة للمســتهلكين 
والــذي ســمي بســينومي بــاي )Cenomi Pay( تمتلــك ســينومي ســنترز 
ــو  ــركة فالي ــل وش ــينومي ريتي ــع س ــارك م ــة بالتش ــركة التابع ــذه الش ه
للتقنيــة الماليــة، حيــث تقــدم  ســينومي بــاي )Cenomi Pay( مجموعــة 
ــزوار لتمكينهــم مــن  ــرة لل ــل للقــروض الصغي ــول التموي واســعة مــن حل
تحقيــق طموحاتهــم لخلــق أنمــاط الحيــاة الخاصــة بهم. ســيتم االســتفادة 
مــن الشــبكة الحاليــة مــن مواقــع ســينومي ســنترز التــي تغطــي عشــر 
ــة  ــر مــن 60% مــن ســكانها، وذلــك لمواكب مــدن داخــل المملكــة وأكث
ســينومي بــاي )Cenomi Pay( للســوق المتنامــي وســريع التوســع فــي 
تمويــل المســتهلكين والــذي سيســتمر بالتوســع لــدى فئــة الشــباب 
 Cenomi( ــاي ــينومي ب ــركة س ــور ش ــز حض ــدء تعزي ــع ب ــعودي. وم الس
ــركتها  ــم أن ش ــنترز تعل ــينومي س ــإن س ــي، ف ــوق المال ــي الس Pay(  ف
ــرادات للشــركة األم. ــع مصــادر اإلي التابعــة هــذه ســتكون مصــدرًا لتنوي

 )CENOMI PAY( سينومي باي

بــدأت الشــراكة االســتراتيجية بيــن ســينومي ســنترز و ســينومي بــاي 
)Cenomi Pay( بتاريــخ 5 يونيــو مــن عــام 2022، ممــا عــزز قــدرة الشــركة 
األم علــى االســتفادة مــن الفــرص الناتجــة عــن تكنولوجيــا "اشــتِر اآلن 
وادفــع الحقــًا" فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وســتوفر 
ــا  ــارات الدفــع بتكنولوجي ــى خي ــى الوصــول إل هــذه الشــراكة القــدرة عل
فنتــك fintech عبــر المملكــة العربيــة الســعودية. وســتقوم ســينومي 

بــاي )Cenomi Pay( بتأســيس منصــة للتســوق متكاملــة ومتاحــة وتفاعلية 
تمامــًا للعمــالء للتحســين مــن تجربتهــم. تتماشــى هــذه الشــراكة مــع 
أهــداف الشــركة المتمثلــة بتوفيــر تجربــة التســوق متعــددة القنــوات 
للعمــالء وعــرض حلــول الدفــع السلســة والمدمجــة والتــي تتيــح القيمــة 

ــف. ــل التكالي ــى تحم ــر عل ــدرة األكب والق
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عمليــة  فــي  قويــًا  محــركًا  الســحابية  والتكنولوجيــا  االبتــكار  يعــد 
تحقيــق التنميــة المســتدامة لــدى المنظمــات والــدول، حيــث تولــد 
ــر تبنــي أوجــه  عمليــة الرقمنــة العديــد مــن الفــرص لتحقيــق القيمــة عب
ــاءة  ــر كف ــي تســمح باســتغالل أفضــل وأكث ــدة والت ــا الجدي التكنولوجي
واالجتماعيــة  البيئيــة  العائــدات  علــى  الحصــول  وبالتالــي  لألصــول، 
القويــة. تؤمــن ســينومي ســنترز بــأن المعنــى الحقيقــي لعمليــة التحــول 
الرقمــي ال يتمثــل فقــط بتبنــي التكنولوجيــا والتوســع بها، ولكنــه يرتبط 
أيضــًا باألفــراد والثقافــة. ومــن نقــاط عمليــة التحــول الرقمــي المهمــة 

خلــق طريقــة التفكيــر الرقميــة وتقويــة المهــارات الرقميــة وإعــادة بنــاء 
وتوظيــف المواهــب، والتــي ستســاعد جميعهــا فــي تحقيــق طموحــات 

ــعودية 2030.  ــة الس رؤي
 

تجــري ســينومي ســنترز حاليــًا تحــواًل رقميــًا كبيــرًا مــن خــالل توفيــر 
مجموعــة جديــدة مــن الخدمــات والتكنولوجيــا للتحســين مــن وظائــف 

ــي: ــا يل ــا م ــالء، ومنه ــة العم ــتويات تجرب ــع مس ــا ورف أعماله

الرقمنة 

المعلومــات  لتكنولوجيــا  خضــراء  اســتراتيجية  تبنــي   .1
)SaaS(-أواًل( كخدمــة  )البرمجيــات 

تبنــت ســينومي ســنترز اســتراتيجية تنفيــذ البرمجيــات كخدمــة-
ــع التطبيقــات الخاصــة بهــا ممــا أدى إلــى  أواًل )SaaS( لجمي
ــتبدال  ــات واس ــا المعلوم ــراء لتكنولوجي ــة الخض ــق البيئ تحقي

الحاجــة إلــى الخــوادم الماديــة.

2. االتصــال مــا بيــن جميــع الممتلــكات التابعــة لســينومي 
ســنترز

ــا  ــي مراكزه ــبكتها ف ــعة ش ــن س ــنترز م ــينومي س ــت س رفع
ــع هــذه  ــة ومراكزهــا الرئيســية مــن خــالل إيصــال جمي التجاري
الوطنيــة،  األليــاف  عبــر شــبكة  والمرافــق معــًا  الوحــدات 
للحصــول علــى خدمــة االتصــال علــى اإلنترنــت تتميــز بالثبــات 
ــزوار  ــتأجرين وال ــن والمس ــل الموظفي ــة، وتص ــرعة العالي والس

معــًا.

3. القنوات الرقمية الجديدة

قامــت ســينومي ســنترز بتفعيــل المنصــات الذكيــة داخليــًا 
والتــي ســتعمل علــى الربــط بيــن أقســامها الداخليــة ودمــج 
ــالء  ــتأجرين والعم ــن والمس ــل الموردي ــة مث ــاب المصلح أصح
بتجربــة متعــددة القنــوات مــن خــالل البوابــات المخصصــة 
)بوابــة المورديــن وبوابــة المســتأجرين والموقــع اإللكترونــي 
اســتخدام  وســيقلل  الذكيــة(.  الهواتــف  وتطبيــق  الجديــد 
للقــرات  الفعليــة  الزيــارات  مــن  هــذه  الرقميــة  القنــوات 
الرئيســية وبالتالــي التقليــل مــن األثــر البيئــي وتزويــد الشــركة 
ــتويات  ــع مس ــتخدامها لرف ــيتم اس ــي س ــالء الت ــات العم ببيان

ــم. ــالء ورضاه ــة العم تجرب



71

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية

4. أتمتة العمليات

تمكــن عمليــة الرقمنــة ســينومي ســنترز مــن التقليــل مــن 
اســتخدام الــورق فــي إتمــام عملياتهــا ممــا يؤثــر إيجابيــًا علــى 
البيئــة، وذلــك عــن طريــق توفيــر عمليــات المعالجــة المؤتمتــة 
لألطــراف المعنيــة كالمســتأجرين والــزوار، وبالتالــي جعــل 
هــذه العمليــات أكثــر كفــاءة بالتقليــل مــن وقــت االســتجابة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تتــم العمليــات الداخليــة بيــن األقســام 
ــر األنظمــة الموضوعــة والتــي  المتعــددة بطريقــة سلســة عب

ــر.  تقلــل مــن اســتهالك الــورق بشــكل كبي

ــى  ــول إل ــي التح ــي ف ــنترز الرقم ــينومي س ــوح س ــب طم يص
شــركة رائــدة فــي المجــال الرقمــي بمــا يتعلــق بنواحــي 
أحــدث  تبنــي  طريــق  عــن  وذلــك  عملهــا  مــن  أساســية 
التكنولوجيــا الرقميــة مثــل إنترنــت األشــياء واألتمتــة الذكيــة 
ــة  ــة البيئ ــل لحماي ــات األفض ــالت البيان ــي وتحلي ــم اآلل والتعل

والمحافظــة علــى مكانــة الشــركة وحضورهــا القــوي. 

5. أدوات الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال

تــدرس أقســام المراجعــة الداخليــة واالمتثــال وإدارة المخاطــر 
المخاطــر  وإدارة  الحوكمــة  حلــول  برمجيــات  تبنــي  حاليــًا 
واالمتثــال لدمــج العمليــات المرتبطــة بذلــك بطريقــة أكثــر 
فاعليــة. وســتقوم هــذه الحلــول بمســاعدة أقســام المراجعــة 
واالمتثــال والمخاطــر علــى أتمتــة أنشــطتهم وتبســيط عملهم، 
ــاركة.  ــرؤى المتش ــة وال ــن المعرف ــتفادة م ــب االس ــى جان إل
العمليــات  مخاطــر  إدارة  أيضــًا  الحلــول  هــذه  وستشــمل 
واالمتثــال الخارجــي وااللتــزام بالسياســات الداخليــة باإلضافــة 
إلــى دمــج تقاريــر االمتثــال والمخاطــر وتقديمهــا لــإدارة 
ومجلــس اإلدارة. وقامــت األقســام المعنيــة مصحوبــة بقســم 
تكنولوجيــا المعلومــات بعــدد مــن االجتماعــات مــع مــزودي 
الخدمــة المحتمليــن وذلــك للتحقــق مــن تناســب هــذه الحلــول 
مــع احتياجاتهــم وقدراتهــم التقنيــة ونظــام تخطيــط المــوارد 

ــه فــي الشــركة.  المعمــول ب
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تهــدف نشــاطات أمــن المعلومــات التــي تقوم بها ســينومي ســنترز إلى 
حمايــة أفرادهــا وأصولهــا ومعلوماتهــا وعملياتهــا وقيمتهــا وســمعتها 
ضــد أي تهديــدات متعمــدة أو خبيثــة. وتبقــى فلســفة اســتخدام أجهــزة 
ــًا أساســيًا فــي اســتراتيجيتها، حيــث توفــر القــدرة  األمــن الوقائــي مبدئ
علــى توقــع مجموعــة واســعة مــن التهديــدات والهجمــات الســيبرانية 

واالســتجابة لهــا بســرعة.

تعمــل ســينومي ســنترز علــى اإلدارة المتواصلــة ألمــن المعلومــات 
وبالتالــي فقــد وضعــت التدابيــر الوقائيــة والتحقيقيــة والتصحيحيــة 
للعمــل بهــا إلــى جانــب السياســات الصارمــة، وباتبــاع أفضل الممارســات 
ــدات  المعتمــدة فــي مجــال أمــن المعلومــات، وذلــك لمعالجــة التهدي
والخروقــات المتعلقــة بأمــن المعلومــات والتــي قــد تتعــرض لهــا. 
وقــد قدمــت ســينومي ســنترز إجــراءات واضحــة لالســتجابة للحــوادث 
وإدارتهــا ألكثــر الحــوادث المعروفــة مثــل هجمــات حجــب الخدمــة 
ــر تســجيل المعلومــات  ــة، وتشــمل هــذه التدابي ــدات دفــع الفدي وتهدي
ــن.  ــة المعنيي ــاب المصلح ــع أصح ــاركتها م ــات ومش ــة بالهجم المتعلق
 ISO وتمتثــل أنظمــة أمــن البيانــات وتكنولوجيــا المعلومــات بمعيــار
ــة  ــهادات ISO المختلف ــن ش ــن ضم ــات م ــن المعلوم 27005: إدارة أم

ــنترز. ــينومي س لس

ــات  ــة البيان ــن وخصوصي ــة ألم ــة واضح ــًا سياس ــركة أيض ــت الش ووضع
ونشــرتها علــى جميــع قنواتهــا وذلــك للتأكيــد علــى حمايــة بيانــات 
العمــالء. وبمــا أن المعلومــات الشــخصية التــي يمكــن التعــرف بها على 
ــات ســينومي ســنترز، فتعمــل الشــركة  العمــالء تقــع فــي ســلم أولوي
ــع أفضــل  ــة فقــط وتتب ــى التحقــق مــن جمــع المعلومــات المطلوب عل
ــخصية  ــات الش ــذه المعلوم ــن ه ــة وأم ــبيل حماي ــي س ــات ف الممارس
إدارة   –  ISO 27017و المعلومــات،  أمــن  إدارة   –  ISO 27001 مثــل 
أمــن المعلومــات لمســتخدمي الســحابة، ومكتبــة البنيــة األساســية 
ــا  ــا المعلومــات إلدارة الخدمــات المعتمــدة علــى تكنولوجي لتكنولوجي
ــر الصارمــة، تفتخــر  ــاع هــذه األنظمــة والتدابي المعلومــات. ونتيجــة التب
ســينومي ســنترز بعــدم تســجيل أي حــوادث متعلقــة بأمــن البيانــات أو 

ــابقة. ــالث الس ــنوات الث ــالل الس ــالء خ ــات العم ــات لبيان اختراق

ــال،  ــن االحتي ــد م ــة للح ــراءات الخاص ــنترز اإلج ــينومي س ــي س ــد تبن وق
ــي: ومنهــا مــا يل

أمن البيانات 

عقد برامج التوعية والتي 
تستهدف نواحي التأثير على 

األعمال

التأكيد على أمن سجالت 
عمليات المراجعة واستخراج 

البيانات منهم في أي 
وقت

تنفيذ عمليات المصادقة 
متعددة العوامل عن 

الموظفين 

تنفيذ إجراءات التحكم 
الالزمة للتأكيد على نزاهة 

البيانات
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ــنترز  ــينومي س ــع س ــارك م ــي تش ــراف الت ــع األط ــراكات م ــوي الش تق
التزويــد  سالســل  عالقــات  مــن  والبيئــة  االســتدامة  نحــو  التزامهــا 
ــى  ــاص عل ــكل خ ــنترز بش ــينومي س ــز س ــر. وترك ــن المخاط ــل م والتقلي
ــم تأهيلهــم  ــن ت ــن وباألخــص الذي ــات الشــراء مــن أفضــل الموردي عملي
للشــركات  األولويــة  إعطــاء  مــع  الحكومــة  قبــل  مــن  واعتمادهــم 
المحتــوى  اعتمــاد  يــؤدي  المحلييــن. حيــث  الســعودية والمورديــن 
المحلــي فــي سالســل التزويــد علــى تقديــم الخدمــات غيــر المنقطعــة 
والتقليــل مــن التكلفــة اللوجســتية إلــى جانــب دعــم االقتصــادات 

المحليــة فــي المناطــق الريفيــة مثــل حائــل والقصيــم.

ــا زادت  ــراء م ــة 2022 بش ــنة المالي ــالل الس ــنترز خ ــينومي س ــت س قام
ــع مــن  ــال ســعودي مــن الخدمــات والبضائ ــون ري ــه عــن 425 ملي قيمت
ــركات  ــيات والش ــددة الجنس ــات متع ــن الجه ــون بي ــوردًا يتراوح 293 م
المتخصصــة األصغــر والتجــار المســتقلون. وقــد شــكلت نســبة المورديــن 
المحلييــن 95.5% مــن جميــع المنتجــات والخدمــات التــي تــم شــراؤها 
ممــا يعــادل 96.1% مــن مجمــوع النفقــات الشــرائية خــالل الســنة 
ــم المســتمر  ــى الدع ــة 2022. وتشــير هــذه النســبة المرتفعــة إل المالي
الــذي تقدمــه ســينومي ســنترز لألعمــال المحليــة والــذي يســاعد فــي 
دعــم االقتصــاد المحلــي وخلــق الوظائــف والتحســين مــن التنميــة 
المســتدامة المحليــة، ضمــن ســعي الشــركة إلــى دعــم أهــداف رؤيــة 
الســعودية 2030. وقــد قلــت هــذه النســبة خالل الســنة الماليــة 2022 
ــات  ــراء الخدم ــى ش ــة إل ــبب الحاج ــة 2021 بس ــنة المالي ــة بالس مقارن
ــن  ــركة. ولك ــا الش ــت به ــي قام ــع الت ــات التوس ــم عملي ــة لدع البرمجي
بصــورة عامــة، فقــد ارتفعــت نســبة النفقــات الشــرائية مــن المورديــن 

ــارب %60. ــا يق ــن بم المحليي

تهــدف ســينومي ســنترز إلــى الشــراكات مــع الموردين ذوي ممارســات 
األعمــال القانونيــة واألخالقيــة والعادلــة. وتطلــب ســينومي ســنترز 

مــن المورديــن وعبــر نظــام إدارة المورديــن التابــع لهــا أن يقومــوا 
بتعبئــة نمــوذج التأهيــل المســبق للمورديــن وتقــوم بعمليــات التحقــق 
ــم الســؤال  ــي يت ــن خلفياتهــم بنفســها. ومــن ضمــن المعلومــات الت ع
عنهــا فــي هــذا النمــوذج كيفيــة تصنيــف األعمــال مثــل كــون الجهــة 
شــركة يافعــة متوســطة الحجــم أو مملوكــة مــن قبــل األقليــات أو مــن 
الفئــات المحرومــة أو مملوكــة مــن قبــل ســيدة، باإلضافــة إلــى تركيــز 
ســينومي ســنترز علــى التحســين المســتمر فقــد عملــت علــى التعديــل 
مــن هــذا النمــوذج خــالل الســنة الماليــة 2022 ليشــمل معاييــر خاصــة 
للمعلومــات المتعلقــة بتبنــي هــذه الجهــات ممارســات الحوكمــة 
المجتمعيــة والبرامــج البيئيــة وشــهادات االمتثــال البيئــي الحاصلــة 
عليهــا. وعــالوة علــى ذلــك، تفضــل ســينومي ســنترز المورديــن المحلييــن 
كقاعــدة ذهبيــة لتغطيــة احتياجاتهــا مــن البضائــع واألصــول والخدمــات 
ــوق  ــوص حق ــاد نص ــنترز اعتم ــينومي س ــدرس س ــا. وت ــة لعملياته الالزم
ــزء  ــتقبلية كج ــتثمارية المس ــا االس ــا واتفاقاته ــي معامالته ــان ف اإلنس

مــن أهدافهــا نحــو المســتقبل. 

قــد أكــدت ســينومي ســنترز علــى تحلــي شــركات الصيانــة والتنظيــف 
الذيــن تتعاقــد معهــم بمعاييــر المعهــد البريطانــي لعلــوم التنظيــف في 
نشــاطات التنظيــف التــي تقــوم بهــا، باإلضافــة إلــى تنفيــذ متعاقــدي 
الصيانــة الوقائيــة لتحليــالت دورة الحيــاة للمعــدات الحساســة حيــث 
ــة  ــروف البيئي ــغيلي والظ ــردد التش ــة بالت ــات المتعلق ــل البيان ــم تحلي يت
ــود  ــي للعق ــرط إضاف ــاد ش ــم اعتم ــدات، ويت ــة للمع ــروف المادي والظ
ــة  ــة والحكومي ــة المحلي ــن الســالمة والبيئ ــال بقواني ــى االمتث يركــز عل

ــة. والعالمي

المصادر المستدامة 

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020سالسل التوريد المستدامة

138189293المجموع الكلي للموردين الذين تم العمل معهم

135188280عدد الموردين المحليين الذين تم العمل معهم 

95.5%99.5%97.8%نسبة الموردين المحليين

3112عدد الموردين من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين تم العمل معهم 

1ال يوجدال يوجدعدد الموردين من الجهات المملوكة من قبل سيدات الذين تم العمل معهم 

309.9391.5426.5مجموع النفقات الشرائية )مليون ريال سعودي( 

299.0362.5409.7النفقات الشرائية على الموردين المحليين )مليون ريال سعودي(

96.1%92.6%96.5%نسبة النفقات على الموردين المحليين 
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ــع المورديــن الذيــن تتعامــل معهــم إلــى  تخضــع ســينومي ســنترز جمي
عمليــات المراجعــة التــي تقــوم بمراقبــة وتقييــم هــؤالء المورديــن 
التحذيــر  رســائل  توجيــه  ويتــم  واالجتماعيــة.  البيئيــة  النواحــي  مــن 
أو  البيئــي  األثــر  تملــك  أن  المحتمــل  مــن  التــي  األطــراف  لجميــع 
االجتماعــي المحتمــل أو الحقيقــي الســلبي وتجتمــع معهــم للحــل 
ــى حــل المســائل إن  مــن هــذه المســألة. وتســعى ســينومي ســنترز إل
ــل  ــم العم ــب عليه ــي يتوج ــة الت ــراءات التصحيحي ــح اإلج ــن وتوضي أمك
بهــا وتقــوم بمراقبــة ذلــك. وتقــوم الشــركة وقــف التعامــل مــع هــذه 
األطــراف فــي حــال عــدم قدرتهــا علــى القيــام بهــذه اإلجــراءات ويتــم 
إزالــة هــذه الجهــة مــن نظــام الشــركة إلدارة المورديــن ممــا يمنــع أي 
تعامــالت مســتقبلية معهــا. قامــت ســينومي ســنترز علــى ســبيل المثــال 

بعمليــات المراجعــة لجميــع المورديــن الذيــن تعمــل معهــم خــالل 
الســنة الماليــة 2021، وتــم تحديــد جهتيــن منهــم بأنــه مــن المحتمــل أن 
يكــون لهــم األثــر الســلبي المحتمــل أو الحقيقــي، وبنــاًء عليــه تــم تقديم 
اإلجــراءات التصحيحيــة لهــم، ومــن ثــم إلغــاء التعاقــد معهم بســبب عدم 
االلتــزام بهــذه اإلجــراءات مــن طرفهــم. وخــالل الســنة الماليــة 2022، 
أدت عمليــات المراجعــة إلــى تحديــد ثالثــة مورديــن باحتماليــة تأثيرهــم 
الســلبي المحتمــل أو الحقيقــي وتــم االتفــاق علــى إجــراء التحســينات 
الالزمــة الســتمرارية عالقــات العمــل معهــم. وستســتمر ســينومي ســنترز 
بتحديــث وتطويــر عمليــات المراجعــة هــذه فــي المســتقبل وذلــك 
لضمــان مالئمــة قيــم المتعاقديــن الذيــن تعمــل معهــم مــع قيــم 

ــة. ــا الخاص أعماله

السنة المالية 2022السنة المالية 2021السنة المالية 2020إدارة سالسل التوريد

138189293المجموع الكلي للموردين الذين تم إجراء عمليات المراجعة لهم 

523عدد الموردين الذين تم تحديدهم كجهات لها األثر السلبي المحتمل أو الحقيقي 

عدد الموردين الذين تم االتفاق على اإلجراءات التصحيحية معهم بناء على عمليات 
المراجعة  

003

520عدد الموردين الذين تم إيقاف التعامل معهم بسبب عمليات المراجعة 



الملحقات

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022

75



76

BoDمجلس اإلدارة

CO2ثاني أكسيد الكربون

COSOلجنة المنظمات الراعية

COVID-1919 فيروس كورونا

CSRالمسؤولية المجتمعية للشركات

ECCO
إثراء موظفينا، العناية بالطبيعة، خلق بيئة حيوية، القيام 

بالعمليات بمسؤولية

ERMنظام مخاطر الشركات

ESGالممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية

FY20202020 12 شهرًا ابتداًء من 1 أبريل 2019 ولغاية 31 مارس

FY20212021 12 شهرًا ابتداًء من 1 أبريل 2020 ولغاية 31 مارس

FY20222022 12 شهرًا ابتداًء من 1 أبريل 2021 ولغاية 31 مارس

GCCمجلس التعاون الخليجي

GHG غازات االحتباس الحراري

GLAالمساحات القابلة للتأجير

GRI المبادرة العالمية إلعداد التقارير

HVACالتدفئة والتهوية والتكييف الهوائي

IPOالعرض التقديمي للعامة

ISOالمنظمة الدولية للمعايير

KPI مؤشر األداء الرئيسي

KSAالمملكة العربية السعودية

الملحق أ.  
االختصارات

LPG غاز البترول المسال

MEIRAجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط

NRCلجنة الترشيحات والمكافآت

OSHAإدارة الصحة والسالمة المهنية

PPE معدات الوقاية الشخصية

RFP طلبات تقديم العروض

RMإدارة المخاطر

SACلجنة االعتماد في سينومي سنترز السعودية

SANAD جمعية سند لدعم األطفال المرضى المصابين بالسرطان

SAR ريال سعودي

SDGsأهداف التنمية المستدامة

SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

USDدوالر أمريكي

WHOمنظمة الصحة العالمية
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الملحق ب. 
مشاركة أصحاب المصلحة

مجموعة أصحاب المصلحة 
الرئيسية

نهج المشاركةأهم المواضيع والمخاوفاألهمية لسينومي سنترز

من خالل عدة مشاريع تزيد من اإلنتاجية وتحسن الموظفين
من ثقافة الشركة ونمو القوة العاملة وتطويرها 

والمحافظة عليها، والتي تعد جميعها عوامل مهمة 
في النجاح المستدام. وتسعى الشركة دومًا إلى 

ضمان بيئة عمل تنشر السعادة واألمان والصحة بين 
الموظفين

التدريب والتطوير المهني 	

المزايا والتعويضات 	

الرواتب المتساوية 	

بيئة عمل متنوعة وشاملة 	

قنوات التواصل المفتوحة 	

الصحة والسالمة المهنية 	

فريق الموارد البشرية 	

برامج التدريب والتطوير 	

مدونة السلوك 	

الجوائز والتقديرات 	

الشبكة الداخلية 	

أصحاب األسهم 
والمستثمرين

يعد خلق القيمة ألصحاب المصلحة بصورة مستدامة 
واجدًا من أهداف سينومي سنترز االستراتيجية، 

وتسعى الشركة إلى المحافظة على العالقات 
اإليجابية مع أصحاب األسهم والمبنية على الثقة 

والشفافية من خالل إظهار األداء االقتصادي القوي 
إلى جانب االستمرار برفع مستويات التميز للعمليات 

والخدمات المقدمة.

السجالت المالية الممتازة 	

الشفافية واإلفصاح 	

حوكمة الشركات تتسم  	
بالقوة

إدارة المخاطر 	

التحول واالبتكار الرقمي 	

التقارير السنوية 	

تقارير مجلس اإلدارة 	

االجتماع السنوي العام 	

الموقع اإللكتروني 	

الكشوفات المالية 	

تهدف سينومي سنترز إلى بناء العالقات القوية عبر الموردين والمتعاقدين
سالسل التوريد للتفاعل مع الموردين والمتعاقدين 
الذين تتطابق أولويات أعمالهم معها ويمكن لهم 

المساهمة في النمو اإلجمالي للشركة. ولذلك، 
تقوم الشركة بعمليات االختيار الحذرة للموردين 

والمتعاقدين وبناء العالقات التي تتسم بالشفافية 
والنزاهة والسلوك األخالقي.

الدفعات في وقتها 	

إجراء المناقصات العادلة  	
والشفافة

قنوات واضحة ومفتوحة  	
للتواصل 

استبيانات الموردين 	

مدونة السلوك للموردين 	

المناقصات 	

بوابة الموردين 	

الموقع اإللكتروني 	

التدريب وورشات العمل 	

الهيئات الحكومية 
والتنظيمية

تلتزم سينومي سنترز باالمتثال بالقوانين واألنظمة 
المعمول بها في المملكة وتسعى باستمرار إلى رفع 

مستويات حوكمة الشركات مع العمل بتوازي مع 
أفضل الممارسات اإلقليمية والعالمية. ويعد االمتثال 
والسلوك األخالقي من العناصر األساسية في ثقافة 

وإطار عمل الشركة لتحديد األعمال والعالقات مع 
أصحاب المصلحة القيمين.

التوازي مع األولويات الوطنية  	
)رؤية السعودية 2030(

االمتثال والسلوك األخالقي 	

الشفافية واإلفصاح 	

الحوكمة الداخلية 	

وحدات االمتثال 	

التقارير السنوية 	

المشاركة في الندوات 	

السياسات والتنظيمات 	

المراجعة الخارجية 	

اإلعالم 	
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مجموعة من أصحاب 
المصلحة الرئيسيين

نهج المشاركة المواضيع الرئيسيةألهمية بالنسبة لسينومي سنترز

تهدف الشركة دومًا إلى المحافظة على العالقات الزوار
القريبة من الزوار واالستثمار في محفظة أعمال 

تحافظ على التنوع والتعدد في خدمات التجزئة والتي 
تغطي االحتياجات المختلفة للعمالء. ويبقى االبتكار 

جزءًا مهمًا في هوية الشركة، من التصاميم الجذابة 
للمباني إلى تقديم الخدمات الرقمية عالية الجودة، 
والذي يؤدي إلى إثراء تجربة التسوق للزوار وتقديم 

العروض عالية المستوى.

الخدمات ذات الكفاءة 	

ابتكار المنتجات والخدمات  	
ذات المزايا المستدامة

خدمات الترفيه واالستجمام 	

منصات التواصل  	
االجتماعي

قنوات خدمات الزوار 	

التقارير السنوية 	

الموقع اإللكتروني 	

استبيانات الرضا 	

التطبيقات 	

المنصة الرقمية لسينومي  	
سنترز

بسبب خليط المستأجرين الممتازين لديها، تلتزم المستأجرين
سينومي سنترز بالمحافظة على العالقات القوية 

وطويلة األمد مع المستأجرين. وتسعى الشركة 
باستمرار إلى المحافظة على توفير الخدمات 

والمنتجات اآلمنة وعالية الجودة، وتقديم خيارات 
المواقع المختلفة للمستأجرين، ومستويات اإلقبال 
المرتفعة، والمواقع القريبة من العالمات التجارية 
الكبيرة األخرى. وتعمل الشركة أيضًا على االتفاق 
على أجور تفضيلية وشروط لإجارة تعمل لصالحها.

اإليجارات 	

األمن 	

أجور منافسة 	

التفاعل المستمر والدعم 	

االجتماعات 	

النشرات 	

استبيانات الرضا 	

الفعاليات على منصات  	
التواصل االجتماعي

اتفاقيات اإليجارات 	

المنصة الرقمية لسينومي  	
سنترز

بوابة المستأجرين 	

تهدف سينومي سنترز إلى االستجابة للتحديات المجتمعات
االجتماعية واالقتصادية والتي تواجهها المجتمعات 

المحلية، وتلتزم الشركة بالتحسين من إمكانيات 
الشباب عن طريق الخدمات والمنتجات والبرامج 

المجتمعية التي تقدمها، باإلضافة إلى التحسين من 
الشمولية واإلتاحة للجميع إلى جانب القيام بالعمليات 

الصديقة للبيئة لتحقيق مستقبل أخضر. 

فرص التوظيف المتكافئة 	

الخدمات والمنتجات الشاملة  	
والمتاحة للجميع

التبرعات واألعمال الخيرية 	

دعم التعليم المتاح والجيد 	

الشراكات مع المنظمات التي  	
تعنى بالمسائل االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية

خدمات الترفيه واالستجمام 	

المبادرات والحمالت  	
المجتمعية

التبرعات والرعاية 	

زيادة المحتوى المحلي  	
في القوة العاملة 

وسالسل التزويد داخل 
سينومي سنترز

سياسة المسؤولية  	
المجتمعية للشركات
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معيار المبادرة العالمية
رقم الصفحة/الصفحات و/أو إجابة مباشرةاإلفصاحإلعداد التقارير

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 101 : األسس 2016  

اإلفصاحات المعيارية العامة  

GRI 102: االفصاحات المعيارية 
العامة 2016

الملف المؤسسي 

1024-1 اسم المنظمة

9-10212-2 األنشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات، والخدمات

1024-3 موقع المقر الرئيسي

12 102-4 موقع العمليات

9 102-5 الملكية والشكل القانوني

10212-6 األسواق التي تخدمها المنظمة 

9-10212-7 حجم المنظمة

30, 10232-8 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين

73, 10274-9 سلسلة التوريد

73, 10274-10 التغييرات الهامة على المنظمة وسلسلة التوريد الخاصة بها

64, 10267-11 مبدأ أو منهج التحوط

10213-12 المبادرات الخارجية

10213-13 عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية

االستراتيجية  

6, 1027-14 بيانات من كبار صناع القرار

66, 10277-15 اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية

األخالقيات والنزاهة  

10, 61-10263-16 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 

61-10263-17 آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف المتعلقة باألخالقيا ت 

الحوكمة  

59 ,10260-18 هيكل الحوكمة 

ملحق ج.
فهرس محتويات معايير المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير
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GRI 102: االفصاحات المعيارية 
العامة 2016

إشراك أصحاب المصلحة  

20, 77-10278-40  قائمة مجموعات أصحاب المصلحة 

102-41  اتفاقيات المفاوضة الجماعية 
اتفاقيات المفاوضات الجماعية غير قانونية 

في المملكة العربية السعودية 

20, 77-10278-42  تحديد واختيار أصحاب المصلحة

20, 77-10278-43  منهج إشراك أصحاب المصلحة 

21-10224-44 الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة

ممارسة إعداد التقارير  

10212-45 الكيانات المدرجة في القوائم المالية الموحدة

1024-46 تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

21-10224-47 قائمة الموضوعات الجوهرية

102-48 إعادة صياغة المعلومات
هذا هو أول تقرير سنوي للممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات سينومي 
سنترز

102-49 التغييرات في إعداد التقارير
هذا هو أول تقرير سنوي للممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات لسينومي 

سنترز

1024-50 الفترة المشمولة بالتقرير

102-51 تاريخ آخر تقرير 
هذا هو أول تقرير سنوي للممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات لسينومي 

سنترز

سنوي102-52 دورة إعداد التقرير

1024-53  جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير

)GRI( 1024-54  ادعاءات إعداد التقارير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير

)GRI( 79-10282-55  فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

غير مؤكد102-56  التحقق الخارجي

األمور الجوهرية

جدول المعايير المعايير االقتصادية 400 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير  

 األداء االقتصادي   

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

10368-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10368-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10368-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 201 : األداء االقتصادي 

2016
20168-1 القيمة االقتصادية المباشرة الُمنتجة والموزعة

معيار المبادرة العالمية
رقم الصفحة/الصفحات و/أو إجابة مباشرةاإلفصاحإلعداد التقارير

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية
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جدول المعايير البيئية 300 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير  

المياه والنفايات السائلة  

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI(  103: منهج اإلدارة 

2016

10344-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10344-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10344-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 303: المياه والنفايات 

 السائلة 2018
30344-5 استهالك المياه

االنبعاثات   

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI(  103: منهج اإلدارة 

2016

10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10342-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10342-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد  التقارير
)GRI( 305: 2016 االنبعاثات

30542-1 انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة )نطاق 1(

30542-2 انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير المباشرة للطاقة )نطاق 2(

30542-4 كثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري

النفايات السائلة والنفايات   

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

10345-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10345-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10345-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 306: 2020 النفايات

30645-3 النفايات المتولدة

30645-4 النفايات المحولة من التخلص

جدول المعايير االجتماعية 400 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير  

  التوظيف   

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

10330-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10330-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10331-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 401: 2016 التوظيف

40131-1 تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل

م للموظفين  40135-2 الحوافز المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال ُتقدَّ

40137-3 إجازة رعاية الطفل

الصحة والسالمة المهنية  

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

55, 10356-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

55, 10356-2 منهج اإلدارة ومكوناته

55, 10356-3 تقييم منهج اإلدارة

معيار المبادرة العالمية
رقم الصفحة/الصفحات و/أو إجابة مباشرةاإلفصاحإلعداد التقارير

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 	
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية
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 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 403: الصحة والسالمة 

المهنية 2018

55, 40356-2 تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

40356-5 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

403-7 منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة المهنية المرتبطة مباشرة بعالقات 
العمل

56 ,55

40356-9 اإلصابات المرتبطة بالعمل

40356-10 اعتالل الصحة المرتبط بالعمل

التدريب والتعليم 

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

33, 10334-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

33, 10334-2 منهج اإلدارة ومكوناته

33, 10334-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 404: التدريب والتعليم 

2016

40434-1 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

33, 40434-2 برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال

404-3 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية لألداء 
والتطوير الوظيفي

34

التنوع وتكافؤ الفرص 2016  

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

10338-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10338-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10338-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 405: التنوع وتكافؤ 

الفرص 2016
40538-1 تنوع هيئة اإلدارة والموظفين 

عدم التمييز  

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

10338-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10338-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10338-3 تقييم منهج اإلدارة

40663-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة المبادرة العالمية إلعداد

المجتمعات المحلية  

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 103: 2016 منهج اإلدارة

10353-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10353-2 منهج اإلدارة ومكوناته

10353-3 تقييم منهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير
)GRI( 413: المجتمعات المحلية 

413-1 العمليات التي تنطوي على مشاركة المجتمع المحلي، وتقييمات 
األثر، وبرامج التنمية

54 ,53

معيار المبادرة العالمية
رقم الصفحة/الصفحات و/أو إجابة مباشرةاإلفصاحإلعداد التقارير

تقرير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2022 

نبذة عن . 	
سينومي سنترز

االستدامة في . 2
سينومي سنترز

القيام بالعمليات . 	خلق بيئة حيوية. 	العناية بالطبيعة. 	إثراء موظفينا. 	التحديات والفرص. 	
بمسؤولية
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