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 ملخص 
للمملكة العربية املستدامة يف التنمية  ااملسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ودورهيهدف هذا البحث اىل  دراسة 

املستدامة يف التنمية ودورها  اململكة العربية السعوديةنتيجة لالهتمام الواسع مبوضوع املسئولية االجتماعية يف ف .السعودية
، فقد تزايد اقتناع الشركات بذلك، وأصبحت تواجه اليوم حتديات اجتماعية واقتصادية كبرية يف مسرية عملها وحتمل 

أوال، وحتقيق احتياجات اتمع ثانيا.ويف واقع األمر  أهدافها االقتصادية مسئولياا وتفاعلها مع اتمع، سعيا لتحقيق
ميكن القول إنه الزال هناك غموض وعدم دراية كافية من جانب كل من األفراد والشركات واتمع ككل مبفهوم 

ته واإلفادة منه. ويف ضوء وأبعادها  ومدى تطورها وكذلك مبدى فعاليته وكيفية بلور للقطاع اخلاصاملسئولية االجتماعية 
،وما هو التطور التارخيي هلذا  للقطاع اخلاصذلك، تطرح الورقة التساؤالت التالية: ما هو املقصود باملسئولية االجتماعية 

؟ وما هي الدوافع للقطاع اخلاص ةاملسؤولية االجتماعي املفهوم؟ وما هي الدروس املستفادة من التجارب الدولية يف جمال
جع الشركات على االضطالع مبسئوليتها االجتماعية وكذلك التحديات اليت تواجهها للقيام بدورها اليت تش

  ؟اململكة العربية السعوديةيف  االجتماعية املسؤولية مبادراتاالجتماعي؟وأخريا، ما هى أهم التوصيات لتنمية 
  ــــــــ

  لقطاع اخلاص،ا ، التنمية املستدامةدية،اململكة العربية السعو: املسؤولية االجتماعيةكلمات مفتاحية
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  مقدمة

إن االهتمام باملسؤولية االجتماعية ليست بعيدة عن ديننا السمح، الذي حثّ الناس على التعاون من أجل خري اتمـع  
ل حق األجيال واحلفاظ على البيئة، وركّز على أمهية االهتمام حبسن استغالل املوارد وعدم اإلسراف والتبذير، وعدم إمها

 حجر الزاوية، اباعتباره أمهية بالغة اململكة العربية السعودية يفقطاع اخلاص لل ةاالجتماعي املسؤولية بتكتسوالقادمة. 
 واألساسـي يف  األكـرب  اجلزء والشركات القطاع اخلاص ميثل حيث ،وجموحها سيطرة العوملة من للتخفيف مهمة وأداة
 التـزام  خالل من الفقر من أساسيا للحد مطلبا االجتماعية باملسئولية ه أصبح االهتماموعلي الوطين، االقتصادي النظام

 بعمليات املوارد، والقيام تبديد وعدم املناسبة، البيئة بتوفري )دولية مؤسسات حملية أو شركات ( املؤسسات االقتصادية
 التنمية عملية للمشاركة يف يؤهلها مبا ومهاراا اورفع قدرا املرأة ومتكني البشرية، ورفع القدرات والتدريب التوظيف

 علـى  أساسا يعتمد االجتماعية املسؤولية يف بدورها الشركات قيام وجناح.احتياجا الفئات األكثر ومساندة املستدامة،
 سواًء البيئة ومحاية. تهومساند اتمع ودعم ..اتمع العاملني وأفراد جتاه واملسئولية االحترام :هي بثالثة معايري التزامها

البيئـة،   خيـدم  ما بتقدمي املبادرة حيث من البيئة، أو مع للمجتمع الشركة تقدمه الذي بتوافق املنتج االلتزام حيث من
 ارتباطا للقطاع اخلاص االجتماعية املسؤولية وترتبطاملختلفة. البيئية ويعاجل املشاكل اتمع يف البيئية الظروف من وحيسن

 ال االقتصادية للتنمية احلايل النموذج أن إىل برونتالند تقرير  خلص ، ١٩٨٧ عام .ففي  "املستدامة التنمية" فهوممب وثيقا
 التنميـة " التقرير عرف وقد .متعلمجا وإيذاء الطبيعية املوارد يف نفاد يتسبب إنه حيث البعيد، املدى على يدوم أن ميكن

.  " اتهاحتياجـا  تلبيـة  علـى  املقبلة األجيال بقدرة ار اإلضر احلاضر دون احتياجات تليب اليت التنمية" انهبأ "املستدامة
 االجتماعية والعدالة االقتصادي، والنمو البيئة، محاية : هي رئيسية ثالثة عناصر على هذا املستدامة التنمية مفهوم ويعتمد

 من أكثر زعماء اعتمد ، ١٩٩٢ عام يف جانريو دي يور يف عقد الذي والتنمية بالبيئة ، املعين املتحدة األمم مؤمتر ويف .
 التنمية جلنة وتتوىل . والعشرين احلادي القرن يف املستدامة التنمية لتحقيق خطة وهو ٢١ القرن أعمال جدول بلد ١٠٠

 يف خلطةا هذه تنفيذ على وافقت اليت احلكومات مراقبة واالجتماعي االقتصادي األمم املتحدة لسلمج التابعة املستدامة
 االجتماعيـة  التنميـة  يف حيوياً دوراً تؤدي انهبأ الوطنية عرب الشركات ٢١ القرن أعمال جدول  وصف وقد .انهبلدا

 1للدول. واالقتصادية

  مشكلة البحث:

يعتمد على خلق فرص عمل، التعليم، التخفيف من حدة الفقر،  اململكة العربية السعوديةإن النمو االقتصادي املستدام يف 
تواجـد  يتمعات اليت اتنمية ساهم يف يأن ه ؤديه. فعلييللقطاع اخلاص دور خاص بارز جيب أن بيئة. وجيده للإدارة و
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اليت تتماشى أهدافها مع أهداف  للقطاع اخلاصتم عرب اعتمادها على مبادرات املسؤولية االجتماعية ت التنمية هفيها. وهذ
مسامهة  ،ففد بلغت  اململكة العربية السعوديةا للنمو االقتصادي يف أساسيا ركحم يعترب القطاع اخلاصوالتنمية الوطنية . 

لعـام   4.9% هنسبة منـو  ، كما بلغت 57.6باألسعار الثابتة% 2012القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل لعام 
 .1باألسعار الثابتة 2012

ي مهمة معقدة، تزيد تعقيدا نظرا إىل أا مفهوم جديـد يف  ه للقطاع اخلاصتطبيق املسؤولية االجتماعية  بالرغم من أنو
كما اا تعود عليها بالنفع وزيادة .يف املنطقة العاملةشركات الاملنطقة، إال أن هذه املشاريع ال تفوق على اإلطالق قدرة 

نطقـة  املعلى املدى الطويل يف  التنمية املستدامة تعترب حجر الزاوية لتحقيق االزدهار واالستقرارالرحبية. وال شك يف ان 
وجيدر بالشركات بوصفها كيان وطين صـاحل املشـاركة يف    بصفة خاصة اململكة العربية السعوديةالعربية بصفة عامة و

التنمية املستدامة واملسامهة يف االرتقاء مبستوى جمتمعاا وبناء عليه حتتاج إىل موائمة نفسها مع هذه األهداف الوطنية اليت 
ر حول التنمية املستدامة، وذلك باستخدام األداة القوية ملبادرات املسؤولية االجتماعية للمساعدة يف حتقيق هـذه  تتمحو

 هو ،وما للقطاع اخلاص باملسئولية االجتماعية املقصود هو ما :التالية التساؤالت الورقة تطرح ذلك، ضوء ويفاألهداف. 
للقطـاع   االجتماعيـة  املسؤولية يف جمال الدولية التجارب من املستفادة وسالدر هي وما املفهوم؟ هلذا التارخيي التطور
 تواجهها اليت التحديات وكذلك االجتماعية مبسئوليتها االضطالع على الشركات اليت تشجع الدوافع هي وما ؟اخلاص
 والشـركات  اخلاص عوالقطا ومنظمات األعمال الدولة تستطيع الذي الدور هو ما االجتماعي؟وأخريا، بدورها للقيام
 ؟اململكة العربية السعودية يف االجتماعية املسؤولية مبادرات لتنمية تلعبه أن القارات عابرة

  هدف البحث وأمهيته:

  املستدامة ىف اململكة العربية السعودية ىف التنمية للقطاع اخلاصاالجتماعية  ةاملسؤولي دوريهدف هذا البحث إىل دراسة 
لك وذ .اململكة العربية السعوديةيف تعزيز دورها يف التنمية  شأا من اليت التوصيات من جمموعة إىل التوصل بغية وذلك

 علـى  والتعرف االجتماعية، املسئولية ملفهوم السعودية العربية اململكة يف الشركات تبين مدى على التعرف من خالل
 ودورها للشركات االجتماعية املسئولية على التعرف و السعودي، متعلمجا على للشركات االجتماعية املسئولية تأثريات

حياول هذا البحث القاء الضوء على بعض النتائج الىت توصلت اليها عدد مـن  كما .السعودي متعلمجا يف التنمية قيقحت
 وذلـك ومعاجلة التحديات املستمرة والفرص.  هاحتسني أدائىف  ستمراراالمن أجل الدراسات بشأن مسؤولية الشركات 

 أمهيـة  وتكمنتحقيق التنمية املستدامة من خالل ج استباقي حلماية البيئة واملسؤولية االجتماعية والتقدم االقتصادي.ل
مسؤولية الشركات اآلن فواتمعية. الساحة االقتصادية على املعاصرة املوضوعات أهم من موضوعا يعاجل أنه يف البحث

لمسـئولية  ل اهلـام  دورتنبع أمهية هذا البحث يف انه يسلط الضوء على الوعلى رأس أجندات العمل الوطين والدويل. 
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ال يقع عبء األهداف اإلمنائية الرئيسـية  ف ،اململكة العربية السعوديةىف   املستدامةىف التنمية  للقطاع اخلاصاالجتماعية 
تمع املـدين دورا حامسـا   على عاتق املؤسسات اخلاصة فحسب، بل لدى احلكومات واألوساط األكادميية ومنظمات ا

للقطـاع  تؤديه بذاا وبالشراكة مع الشركات، مبا ميكنها من خلق بيئة خصبة تزدهر يف ظلها املسـؤولية االجتماعيـة   
  .اخلاص

  منهج البحث:

 يف الواردة املفاهيم وصف على يعتمد والذي الوصفي املنهج أوالً مها منهجني اتباع متّ األهداف هذه حتقيق غراض وأل
 النتائج إىل الوصول عملية أن مبعىن لتحليلها، متهيداً ا اخلاصة وصفاا مالحمها حتديد دف دقيقاً، علمياً وصفاً الدراسة

 التحليلي املنهج ياًوثان األساسية املفاهيم بني القائمة العالقة وصف من ابتداًء منطقي لتسلسل وفقاً متت قد البحث هذا يف
 النتـائج  بيان مث ومن الدراسة، هذه يف السابق املنهج على بناًء وصفها مت اليت العالقات حتليل لىع يعتمد والذي التقييم

 من البحث هذا يف األساسية املفاهيم بني للعالقات التحليل افرزه ما تقييم مث ومن اجيابية، أم سلبيةالواقعية سواء  بصورا
  .املالئمة بالتوصيات اخلروج اجل

 سؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص:أوال:  مفهوم امل

 حتمل الشركات وهي املعىن، ذات حول تدور وكلها ،1للقطاع اخلاص االجتماعيةاملسؤولية ملفهوم تعريفات عدة هناك
 ويقصد 2والبيئة واتمع . والعاملني واملوردين والعمالء واملستهلكني األسهم محلة من  املصاحل أصحاب جتاه ملسئوليتها

 ولكن فقط، القومي جتاه االقتصاد املسؤوليةتقتصر وال ملسامهيها، أرباح بتحقيق فقط ليس الشركات التزام فهومامل ذا
 الدويل البنك تعريف شيوعا التعريفات وأكثرها أهم ومن .اتمع من أخرى وفئات وأسرهم والعاملني البيئة لتشمل متتد

الدويل املسؤولية االجتماعية على أا التزام  عرف البنكفقد .املستدامة ةللتنمي الدويل األعمال وجملس األورويب واالحتاد
اتمع احمللـي و   التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم و عائالم و أصحاب النشاطات

الغرفـة   كما عرفـت .3ن واحدالتنمية يف آ اتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة و خيدم
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تتطوع الشركات لتحقيق تنمية بسـبب  أن يف  التجارية العاملية املسؤولية االجتماعية على أا مجيع احملاوالت اليت تساهم
املسؤولية االجتماعية تعتمد على املبادرات احلسنة من الشركات دون وجود  التايل فإناعتبارات أخالقية و اجتماعية. و ب

كمـا عرفهـا جملـس     .التعليم ملزمة قانونيا. و لذلك فإن املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع و إجراءات
 حتقيق يف واملسامهة أخالقيا بالتصرف عمالمؤسسات األ قبل من املستمر االلتزام بأااألعمال العاملي للتنمية املستدامة 

 احمللـي  متـع لمجا إىل إضـافة  وعائالم، املعيشية للقوى العاملة الظروف حتسني نوعية على والعمل االقتصادية التنمية
 بتضـمني  مبقتضـاه  الشـركات  تقوم مفهوم على أا االجتماعية وليةؤاملس األورويب االحتاد ويعرف1ككل. متعلمجوا

 فكرة على األورويب االحتاد تطوعي.ويركز حنو على املصاحل أصحاب مع تفاعلها ويف يف أعماهلا وبيئية اجتماعية تاعتبارا
 للقيـام  الشـركات  ـا  تلتزم حمددة قواعد وضع أو القوانني سن يستلزم ال تطوعي مفهوم االجتماعية وليةؤاملس أن

  .اتمع جتاه وليتهاؤمبس

املسـؤولية االجتماعيـة    -وهو هيئة استشارية للحكومة اهلولندية -الجتماعي  اهلولندى وحيدد الس االقتصادي وا
ــاص  ــاع اخلــــ ــرين:   للقطــــ ــمن عنصــــ ــا تتضــــ ــى أــــ   2علــــ

  . ما يكفي من التركيز من قبل الشركة على مسامهتها يف رفاه اتمع يف املدى الطويل.1

  . وجود عالقة مع أصحاب املصاحل ا واتمع بشكل عام.2

شدد الس على أن مسامهة الشركة يف رفاهية اتمع ال يتكون فقط من خـالل حتقيـق  القيمـة االقتصـادية         وقد 
economic value creation :ولكن يشمل حتقيق  القيمة يف ثالثة جماالت هى ،  

خالل خلق فرص العمل البعد االقتصادي. هذا البعد يشري إىل خلق القيمة من خالل إنتاج السلع واخلدمات ، ومن   -1
  ومصادر الدخل.

البعد االجتماعي. وهذا يشمل جمموعة متنوعة من اجلوانب املتعلقة تأثري عمليات الشركة على البشر داخل وخارج   -2
  املنظمة ،مثل عالقات العمل السليمة والصحة والسالمة.

  يئة الطبيعية.البعد البيئي. هذا البعد يتعلق بآثار أعمال وأنشطة الشركة على الب -3
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املوظفني واملوردين والعمالء واملنافسني  -العنصر الثاين يف التعريف يؤكد على العالقة مع أصحاب املصاحل واتمع ككل 
وفقا لنهج ما يسمى بأصحاب املصلحة ، فالشركات غري مسؤولة فقط على املسامهني ، ولكن ينبغـي   -واتمع ككل

ـ  عليها  أن توازن أيضا بني مصاحل ولية ؤ أصحاب املصلحة اليت ميكن أن تؤثر أوقد تتأثر من عملياا . مبعىن دمـج املس
 االجتماعية وليةؤاملس مبفهوم املتعلقة املصطلحات تعددت االجتماعية يف رسالة و رؤية و فلسفة املنشاة و ثقافتها . وقد

 هـذه  تعـدد   مـن  الـرغم  .وعلىخلاصللقطاع ا اجليدة واحلوكمة  األخالقية مواطنة الشركات والشركات ومنها
 كمـا  .املختلفني أصحاب املصاحل جتاه وليتهاؤمس حتمل يف الشركات مسامهة على تنصب النهاية يف أا إال املصطلحات

 بعض يف وتتركز واألخالقي، والقانوين،واإلنساين، االقتصادي، البعد منها أبعاد عدة على االجتماعية وليةؤاملس تشتمل
 وليةؤاملس وتستند.البيئة على واحملافظة البشرية،والتشغيل، والتنمية الفساد، ومكافحة االجتماعي، العمل صةخا ااالت،

 توليـد  يف يتمثل املال لرأس األساسي اهلدف أن على تنص املصاحل واليت أصحاب نظرية إىل االجتماعية للقطاع اخلاص
 وأسرهم، العاملني وأيضا وعمالء وموزعني، وموردين، كاء،وشر محلة أسهم، من املصاحل؛ أصحاب لكل القيمة وتعظيم
 هـذا  إىل للوصول رئيسية أداة للقطاع اخلاص  االجتماعية وليةؤاملس ككل.وتعد احمللي واتمع واتمع احمليطة والبيئة
لنظر إىل التعريفات وبا  1 .األعمال تمع والبيئي واالقتصادي واالجتماعي  السياسي االستقرار حتقيق خالل من اهلدف

 بهمبوج يكتسب وقاطع بشكل حمدد االجتماعية وليةؤاملس مفهوم تعريف يتم مل السابقة ميكن القول أنه حىت وقتنا الراهن،
 وقبوهلـا  قوـا  تستمد إا أي ومعنوية، أدبية جوهرها يف وليةؤاملس هذه تزال وال دولية، أو وطنية قانونية إلزام قوة 

احمليطة  البيئة طبيعة حبسب  والفعاليات املبادرات صور تعددت فقد هنا ومن .2االختيارية الطوعية عتهاطبي من وانتشارها
 ليسـت  بطبيعتـها  وليةؤوهذه املس . وبشرية مالية قدرة من شركة كل به تتمتع وما وأشكاله، الشركة ونطاق نشاط

 املتغريات وحبسب وفق مصاحلها بسرعة تتواءم كي تمراملس وتتصف بالتطور والواقعية الديناميكية الصفة هلا بل جامدة،
 ضـرورة  األول االجتاه يرى 3:االجتماعية املسؤولية ملفهوم اجتاهني بني التفريق .ميكنواالجتماعية والسياسية االقتصادية

 تتعليمـا  خـالل  مـن  الدولة قبل من تنظيمية بضوابط وإلزام الشركات االجتماعية للمسؤولية تنظيمي إطار وجود
 تطـوعي  نشـاط  أنه على االجتماعية املسؤولية إىل الثاين االجتاه ينظر حني يف.هولندا) بريطانيا، املانيا،فرنسا، ومواثيق(
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  للتعرف على مزيد من التعاريف راجع: �

فؤاد حممد حسني احلمدي، األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساا على رضا املستهلك، رسالة دكتوراه �9

���،ص ����،جامعة بغداد، العراق، 

 ����لقطاع اخلاص،الرياض ، الطبعة الثانية الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،سبل وآليات تفعيل املسؤولية االجتماعية ل�9

  ��-��هـ،ص ص ����
-����/�/��،ندوة الثالثاء الرابعة والعشرون،مجعية العلوم االقتصادية السورية،دمشق،املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال ،رسالن خضور  �
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 و طوعيـة،  املسؤولية كون اتمع مبسؤولياا جتاه الشركات تلزم حمددة قواعد أو تنظيمية ضوابط أو قوانني اليتطلب
هو  مبا تلتزم الشركات جيعل والضوابط القواعد وضع أن إىل إضافة لبريوقراطية،من ا املزيد إىل الضوابط وضع سيؤدي
  .زيادة دون فقط منها مطلوب

 السابقة الدراسات ا:نياث

ىف التنميـة   للقطـاع اخلـاص  لية االجتماعية وسئوامل اهلام الذى ميكن أن تلعبه دوريسلط هذا البحث الضوء على ال 
وهو موضوع جديد مل تتطرق اليه الدراسات السابقة ،ويالحظ الباحـث افتقـار    لسعوديةاململكة العربية اىف  املستدامة

للقطـاع    االجتماعيـة  وليةؤاملس أثر تقييم تتناول اليت الدراسات جمال يف قصور هناك،و املكتبة العربية ملوضوع البحث
. واالجتماعية االقتصادية التنمية مؤشرات على أو متارسها اليت تكاالشر على سواء اململكة العربية السعوديةيف  اخلاص

وقد مت إجراء عـدة حبـوث   ،من املوضوع جبانب القريبة الصلة ذات الدراسات بعض حماولة الستعراض الفقرة هذه يفو
حول املسؤولية االجتماعية للشركات يف اململكة العربية السعودية دف التعرف على تطورها والتوصل لدرجة الـوعي  

  سؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص. حول مفهوم امل

شركة سعودية حجم االلتباس يف مفهـوم   100ومشلت أكرب  )2007، متكني للدراسات والبحوث (كشفت دراسة  
املسؤولية االجتماعية حيث خرجت بثالثة تفسريات رئيسية، األول يضعها يف إطار القيم باعتبارها جـزءا مـن القـيم    

يضعها يف إطار التربعات واهلبات اليت هلا عالقة جبمعيات معينة (الشكل التقليدي السـابق يف   األخالقية والدينية، الثاين
 واضح هناك غياب إن ، الدراسة وأظهرت .الغرب)، أما التفسري الثالث، فيظهر أا مسؤولية واستراتيجية لدى الشركة

أجريـت   ممن كثريا يدركه األمر ذاهو جتماعيةاال املسؤولية خيص فيما داخل الشركات العمل واستراتيجيات آليات يف
 يعين وهذا ، االجتماعية املسائل األموال على لصرف هيكلية وضع طور يف أم إىل بعضهم أشار قد و .املقابالت معهم

علـى   .ممكـن  حد أقصى إىل االجتماعية املسؤولية نشاطات من االستفادة تساعد على اليت اآللية إىل بعد عدم الوصول
 ضـعف  ، العمـل  فرص رأسها توفري وعلى ، اململكة يف تواجه التنمية اليت للتحديات األعمال  قطاع تفهم م منالرغ

  1الفقر. ومشاكل املتوازنة املناطقية التنمية و املرأة توظيف واملهارات، التأهيل
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التقدم �وسبل�واملسؤولية االجتماعية التحديات�السعودية�الشركات�والصناعة،�البيئة�تصادالق�الدويل�والتنموية،املعهد�اإلدارية�لالستشارات�متكني �

�����السويد،فرباير �<�الند�جامعة�<استكشافية،�:دراسة
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 السعودية، العربية ملكةامل يف للشركات االجتماعية للمسئولية السوق حمفزات ضعفاىل  1) 2009وتوصل( السحيباىن،
 االهتمـام  ضـعف �، الشركات غالبية داخل االجتماعية املسئولية واستراتيجيات آلليات واضح غياب هناك أن حيث

 معظـم  أنوقد ال حـظ الباحـث    .ذلك حيال اخلاص القطاع ملبادرات كبري غياب و البيئة بقضايا والشعيب احلكومي
 الشـركات  متارسـها  الـيت  نشطة األ حمدودية�واالجتماعية، باملسئولية تمامااله يف متأخرا بدأت السعودية الشركات
 تأثري عن املتخصصة والدراسات التقييم غياب.اضاىف اىل  حمددة جماالت على تركيزها وأن متعلمجا خدمة جمال السعودية

 يكـون  سـوف  الشركات اتاستراتيجي يف االجتماعية املسئولية تضمني فإن لذا األعمال، قطاع على متعلمجوا البيئة
  .حمدوداً

) بإجراء دراسة حول إدراك املسؤولية االجتماعية للشـركات يف اململكـة    2009كما قام (البنك األهلي التجاري ،  
العربية السعودية. ونظرة اتمع السعودي هلذا املفهوم.وتظهر هذه الدراسة مستوى الوعي احلايل يف السعودية حول جمال 

 اخلدمات نون أيعتقدسة الدرا يف شاركنيامل من ٪ 62جتماعية للشركات و كيفية التعامل معه حيث أن املسؤولية اال
 يف شاركنيامل من % 49 يعتقدبني املؤسسة وعمالئها، و أقوى عالقة تطوير يف ساهمت املؤسسة تقدمها االجتماعية اليت

  2يات عمل جيدة.تتمتع بأخالقاجتماعية  خدماتأن الشركات املنخرطة يف سة الدرا

جتربة اململكة العربية السعودية يف ترسـيخ اسـس   ) عن  2009،بالرياض الصناعية التجارية الغرفة( وىف دراسة اعدا 
  3-هناك أسبابا عديدة تعوق انتشار املسئولية االجتماعية للشركات ىف ، من أمهها:املسؤولية االجتماعية اتضح أن 

���������������������������������������� ��������
ة،املؤمتر صاحل السحيباىن،املسئولية االجتماعية ودورها ىف مشاركة القطاع اخلاص ىف التنمية حاله تطبيقية على اململكة العربية السعودي �

�.2009مارس  25-23الدوىل حول "القطاع اخلاص ىف التنمية: تقييم استشراف" بريوت، لبنان ،
  .متاح يف:سعودية ال�العربية�اململكة�يف�شركاتلل�االجتماعية�ؤوليةسامل ملفهوم�اتمع�نظرة�عن�التجاري�األهلي�البنك�راجع دراسة �

�		
������"��"����%��!9

#1�1&�$	?�����(#)����$%��	��(#)?��#	$�*?��1!�&��?��@���"�
�+  
  

  

�
  للتفاصيل راجع : �

ل وح امللتقى العريب األول، ورقة مقدمة اىل جتربة اململكة العربية السعودية يف ترسيخ اسس املسؤولية االجتماعية عسكر احلارثى، �9

���-��،ص ص ����ابريل  -��-��، الشارقة،ملؤسسات األعمال: جتارب عربية وأجنبية املسؤولية االجتماعية 

منوذجا، ورقة �بالرياض�الصناعية�التجارية�االجتماعية، الغرفة�للمسؤولية�اخلاص�القطاع�أداء�تعزيز�يف�الغرف�عسكر احلارثى، دور�9

���-�،ص ص ����يونيو -:�-��مقدمة اىل املؤمتر الثاين ملواطنة الشركات واملسؤولية االجتماعية ،صنعاء، اليمن 

-�الثاين، مرجع سابق ،ص ص �العريب�العطاء�عمل قدمت اىل ملتقى�؟،ورقة�تبدأ�أين�االجتماعية من�املسؤولية�احلارثى ،ثقافة عسكر�9

8  



� ��

 . فمن املالحظ أن عدد الشـركات سعوديةماعية لدى معظم الشركات الولية االجتؤثقافة املس عدم وجود�.1
 متاما هذا املفهوم. ذه الثقافة ميثلون قلة من الشركات الكربى يف حني أن الغالبية جيهلونهلاملتبنية 

ولية االجتماعية للقطاع اخلاص كي تكون مؤثرة يف حاجة ؤفاملس .إن معظم جهود هذه الشركات غري منظمة�.2
  .و مؤسسي له خطة و أهداف حمددة، بدال من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة تأخذ شكل تنظيميإىل أن 

مرتبطة بإطعام  العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود الشركات تنحصر يف أعمال خريية غري تنموية غياب ثقافة�.3
ى املعيشي للفقراء بشـكل  تغري املستو أو خدمات هلم دون التطرق إىل مشاريع تنموية فقراء أو توفري مالبس

  .جذري و مستدام
قلة اخلربات واملعرفة والقدرة العلمية على وضع املقاييس واملعايري لقياس اهودات، فهناك حىت اآلن خلط بني �.4

 األعمال اخلريية واملسئولية االجتماعية.

جتماعية للشركات يف اململكة ) عن تطور املسؤولية اال2010، متكني للدراسات والبحوث (دراسة  وقد اظهرت دراسة
العربية السعودية ،أن مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات يف اململكة العربية السعودية مـازال مرتبطـا باألعمـال    
اخلريية،اال أن هناك حاجة اىل تفعيل دور القطاع اخلاص لتحقيق التنمية املستدامة مبا خيدم احتياجـات اتمـع. وقـد    

% مـن  28% فقط من الشركات تربط ممارستها املسـؤولة باألولويـات التنمويـة ،   10ن حواىل كشفت الدراسة أ
% من الشركات ال تأخذ يف عني االعتبـار األهـداف   62الشركات تدرك أمهية ذلك ولكن ال تعمل علسها،يف حني 

 1التنموية كأولوية عند التخطيط لرباجمها.

  للقطاع اخلاص الجتماعيةا املسؤولية ملفهوم التارخيي التطور ا:لثثا 

 الشركات يف واإلدارة بني امللكية املتزايد االنفصال مع تزامنت اقتصادية فلسفات العشرين القرن مطلع منذ تطورت
 هو الوحيد، يكن مل ان األساسي، الشركات بأن واجب تفترض الكالسيكية االقتصادية الفلسفة كانت فابتداء .احلديثة

 ويوفر النمو، من املشروعات ميكن سوف الذي األمر اتمع، جتاه آخر بأي واجب تقوم أن دون رحبيتها من تعظم أن
 النظرة وتتمثل .للمستخدمني أفضل أجور دفع يؤمن وسوف للمستهلكني، واخلدمات السلع من طائفة أوسع بالتايل

 يف  (Milton Friedman) ميلتون فريدمان االقتصاديني أمثال بعض كما أوجزها ،للقطاع اخلاص التقليدية
 الشركة مسئولية أن يرى إذ االجتماعية، مفهوم املسؤولية حول الكالسيكية النظر املاضي،وجهة القرن من السبعينات

 ما للمستهلكني مقابل واخلدمات السلع وتقدمي يقومون به، الذي العمل مقابل للعاملني سداد األجور خالل من تتحقق
 عن سيادة القانون واحترام للمواطنني، العامة بتوفري اخلدمات تقوم اليت للحكومات ائبوسداد الضر من أموال، يدفعونه

 تكاليف ويزيد أرباحها يقلل أن شانه من االجتماعية املسؤولية لفلسفة الشركة تبين وأن .املربمة العقود احترام طريق
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 املدراء شرع فقد النظرية هذه خبالف1 . الالزم من اكثر بشكل لألعمال اجتماعية قوة إعطاء شأنه من كما العمل،
 واتمعات والدائنني واملوظفني املستهلكني مصاحل مثل تعظيم األرباح، جانب إىل أخرى بأهداف باالهتمام التنفيذيون

كانت تتطور  نفسه الوقت ويف العمالية، النقابات سيما وال املصاحل مجاعات بنشوء ارتبط التطور قد هذا وكان .احمللية
 للتربعات ضريبية متنح  إعفاءات صناعياً املتقدمة البلدان يف احلكومات فأخذت ، األعمال ببيئة اخلاصة لتشريعاتا

 لألعمال األرباح من حصة ختصيص على شجع الشركات الذي األمر اخلري، ألعمال واجلمعيات الشركات من املقدمة
 تكريس ومع القرن، هذا من والستينات اخلمسينات وخالل .2ةاملادي اإلعفاءات واحلوافز هذه من مستفيدة االجتماعية،

 ومجعيات املدنية احلقوق مجاعات بدأت العمالقة، الشركات ميز والذي واإلدارة بني امللكية ما مزايدة بصورة االنفصال
 البيئية اراآلث طريق مراقبة عن الشركات، سلوك على بالتأثري االجتماعية احلركات من وغريها محاية املستهلكني،

 حركات فاعلية ازدادت فقد وباملثل.املواد الضارة من خلوها من للتأكد املنتجات جودة ومستوى 3 .الكبرية للصناعات
 وأوروبا، املتحدة الواليات يف واألقليات السود وحركات العمالية والنسائية كاملنظمات الضغط، ومجاعات املدنية احلقوق

 النساء املستخدمني من أدىن حد تعيني مثل االستخدام، جمال يف سياساا يرالشركات بتطو ألزم الذي األمر
 وذوي جتاه املعاقني التمييزية السياسات عن التراجع مت بل األقليات، وأبناء وامللونني، السود العامالت،واملواطنني

 اىل وبالنظر.الطاقة هدر من حلدبا وازداد االهتمام التلوث ضد واحلماية الرقابة أنظمة وتطورت اخلاصة، االحتياجات
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 مكونات خمتلف اىل ووصوهلا اتمعات املتقدمة، اقتصادات على العمالقة الشركات متارسه باتت الذي الكبري التأثري
 الشركات هذه استجابة من للتأكد ومعايري ضوابط وضع احلاجة إىل ازدادت فقد اتمعات، هذه حياة وجوانب
 تشريو1.االجتماعية الشركات مسؤولية لقياس ملموسة قواعد بتطوير واالقتصاد لماء اإلدارةع وقام العامة، للمصلحة
 املستهلكني بالسلوك اهتمام إىل الدراسات وتشري.املستقبل يف التطور من املزيد الدور سيشهد هذا أن إىل التوقعات
 والذي(Paul Samuelson) ملعروفا االقتصاد رجل ومؤيديها أنصارها ابرز من ولعل .للقطاع اخلاص األخالقي

 اليوم عامل يف الشركات أن إىل يشري كما .معاً ،واالجتماعي االقتصادي البعدين ميثل االجتماعية املسؤولية مفهوم أن يرى
وقد  .تبنيها يف اإلبداع حنو تسعى وان أعماقها، يف تغوص أن جيب بل باملسؤولية االجتماعية، باالرتباط تكتفي أال جيب
يوضح الفَهم  مفهوم املسؤولية االجتماعية حىت اصبح يدخل ضمن استراتيجيات الشركات وأدائها اليومى مبا  تطور

  2 اجليد لطلبات اتمع املتغرية يف احلاضر واملستقبل.
 تحدةامل الواليات يف خاصة ، للقطاع اخلاص االجتماعية مبوضوع املسؤولية االهتمام زيادة سامهت اليت العوامل ومن

 املادي الدعم على الكبرية الشركات من كبري عدد شجعت اليت ٢٠٠١ سبتمرب من عشر احلادي األمريكية، أحداث
 أهم ومن .ا الفساد وتفشي العاملية الشركات من لعدد املالية الفضائح وكذلك األحداث، هذه من واملعنوي للمضارين

 املتعلقة بالقضايا زيادة االهتمام ،للقطاع اخلاص االجتماعية سؤوليةامل برامج عن احلديث تزايد إىل أدت اليت األسباب
 مسؤوليات من الزمن طويلة من لفترة ظلت أمور وهي والبطالة، الفئات، بعض معيشة مستوى واخنفاض بالفقر،

 العام والقطاع ةاحلكوم بني إقامة شراكات أمهية على والتأكيد االجتماعية بالتنمية االهتمام تنامي مع ولكن .احلكومات
 هروب إىل يؤدي االجتماعية التنمية تدهور مستوى أن من الشركات تأكد ضوء ويف املدين، واتمع اخلاص والقطاع

 إىل الدراسات من العديد أشارت وقد3 .املفهوم ذا زاد االهتمام واألجنيب، احمللي االستثمار على سلبا ويؤثر املال رأس
 4:أمهها من كان من التحديات العديد نتيجة جاء االجتماعية سؤوليةامل وتنامي مفهوم بروز ان
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 من أضحت العديد حيث االجتماعية، املسؤولية ملفهوم املنظمات لتبين الدافعة القوى أهم من وتعد :العوملة�.1
 املسؤولية شعار ترفع Multinational Companies (MNCs)الشركات متعددة اجلنسية 

 عمل ظروف بتوفري وأا تلتزم اإلنسان، حبقوق تم أا على التروجيية محالا يف كزتر أصبحت و االجتماعية،
 .الطبيعية املوارد على واحلفاظ بقضايا البيئة تم أا كما األطفال، بتشغيل تسمح ال وبأا للعاملني، آمنة

 والبيئة، املستهلك والعاملني يةمحا بضرورة تنادي اليت التشريعات خالل من :والشعبية احلكومية الضغوط تزايد�.2
 تتعرض قد ذلك وخبالف بتلك التشريعات، االلتزام يف رغبت ما إذا طائلة أمواالً املنظمة يكلف قد الذي األمر

 .عام بشكل السوق من واخلروج للمقاطعة
 تتكبد لهامما جع أخالقية، لقضايا العاملية املنظمات من الكثري تعرضت حيث :األخالقية والفضائح الكوارث�.3

 .املعابة املنتجات نتيجة خسائر أو للضحايا كتعويضات طائلة أمواالً
 ضرورة فرضت عليها األعمال منظمات أمام عديدة حتديات صاحبتها واليت :املتسارعة التكنولوجية التطورات�.4

 تنمية و ملستهلكنيا أذواق بالتغريات يف االهتمام وضرورة العاملني، مهارات وتطوير املنتجات، بتطوير االلتزام
 واملعرفة، املعلومات على قائم اقتصاد إىل االقتصاد الصناعي من التحول ظل يف خاصة .القرار متخذي مهارات
 .املادي املال راس من بدرجة اكرب البشري املال برأس االهتمام وزيادة

 على لزاماً إذ أصبح .أيضا تغريت ةواملنافس النجاح متطلبات فان العاملية، العمل بيئة تغري مع انه جند وبالتايل
 والعاملني املستهلكني مع اكثرعمقاً عالقات استراتيجية بناء حنو تسعى وان جهودها، تضاعف أن األعمال منظمات
 حيث .السوق يف والبقاء املنافسة من تتمكن واملستثمرين،حىت احمللية واتمعات البيئة محاية ودعاة العمل وشركاء

 وبالتايل اتمع، أفراد على تركز جديدة الستراتيجية تكوين أساس على يعمل أن شأنه من عالقاتال هذه بناء ان
 .الراهن عصرنا يف هلا تتعرض اليت مواجهة التحديات من األعمال منظمات تتمكن

  

 رابعا:مظاهر احترام املؤسسات ملسئولياا االجتماعية على الصعيد الدويل
  

 النمو االقتصادي عليها يرتكز استراتيجيات وضع إيل احلديث العصر يف أيضا والنامية ةاملتقدم الدول كافة تطلعت
 زيادة تساعد على أن شأا من اليت واحلوافر التطلعات من جمموعة وتطورت ظهرت هنا ومن والدويل، احمللي للمجتمع

رحبيتها  على يعتمد اخلاص القطاع شركات تقييم يعد ومل ، االجتماعية املسؤولية يف القطاع اخلاص ومشاركة دمج
 تساعد على حديثة مفاهيم ظهرت فقد فقط، املالية مراكزها على مسعتها بناء يف تعتمد الشركات تلك تعد ومل فحسب،

 أحناء عرب واإلدارية والتكنولوجية االقتصادية بناجلوا يف املتسارعة التطورات مع التعامل على قادرة عمل بيئة خلق
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 ت على الصعيد الدويل عدة مرتكزات وأسس عمل باتت تعد من قبيل املراجع الواقعية يف حتديد نطاق وأبعادوتبلور.العامل
  1-. ويف هذا اخلصوص يذكر ما يلى:للقطاع اخلاصاالجتماعية  املسؤولية

  . مبادرات عامل األعمال، ميثاق غرفة التجارة الدولية بشأن التنمية املستدامة.1
ثالثية حول الشركات املتعددة اجلنسيات والسياسية االجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية، . إعالن املبادئ ال2

  املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشان الشركات املتعددة اجلنسيات، امليثاق العاملي.
الدولية يف مسائل حقوق اإلنسان يف  . املبادرات الصادرة عن املنظمات غري احلكومية؛توجيهات منظمة العفو3

  املؤسسات، املدونة األساسية ملمارسات العمل الصادرة عن االحتاد الدويل للنقابات احلرة، والسكرتاريات املهنية الدولية.
. املبادرات ذات الطابع احلكومي الصادر عن حكومة الواليات املتحدة، الوثيقة البيضاء الصادرة عن املفوضية 4

  بية.األورو
،املبادرات اليت وضعتها املؤسسات العاملية ذاا مثل خمتلف مدونات السلوك الفردية، آليات  . املبادرات التجارية5

ومجيع هذه املبادرات وغريها ال تشكل منوذجاً عاملياً موحداً، وال تفرض يف حد ذاا قيودا والتزامات على  التقارير.
ل يتسم باملرونة والتنوع كي تسترشد ا املؤسسات صاحبة القرار يف حتديد ما املؤسسات، وإمنا هي أمناط وسلوك عم

  يالئمها ويتفق مع مصاحلها وبرامج عملها وصوالًَ للنتائج املبتغاة منها.
 الشركات األمم املتحدة مبقتضاها دعت ،١٩٩٩ عام صدر يف دولية مبادرة للمسئولية االجتماعية وهو العاملي .امليثاق6

 التنمية يف واملشاركة الطوعية العوملة، لتحديات التصدي يف مسامهتها وزيادة املؤسسية، املواطنة بروح للتحلي
بأا هي كل ما تقوم به الشركات ، أياً كان حجمها أو جمال  للقطاع اخلاصاالجتماعية  املسؤولية املستدامة.ويعترب امليثاق

 مجتمع ككل. واملسئولية االجتماعية هي مسئولية كل شخص بالشركةقيمتها املضافة لل عملها، طواعيةً من أجل تعظيم
التزام الشركات بالقوانني  من للقطاع اخلاصاالجتماعية  املسؤولية وليست مسئولية إدارة واحدة أو مدير واحد. وتبدأ

ركات على االلتزام باملبادئ ومت تشجيع الش .البيئة، وتنمية اتمع املختلفة خاصةً ما يتعلق حبقوق العاملني، واحلفاظ على
. االستراتيجياتوالىت جيب مراعاا بشكل يومي عند اختاذ كافة القرارات ووضع  العشر للميثاق العاملي لألمم املتحدة

عقد صفقات جتارية مع  تشجيع الشركات ليس فقط على االلتزام بتلك املعايري، وإمنا أيضاً حماولة االمتناع عن ومت
العشر لالتفاق العاملي للمسئولية االجتماعية للمؤسسات  حتترم كل أو بعض تلك املعايري. تقسم املبادئ الشركات اليت ال

  2: األربعة التالية والشركات اىل اموعات
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  :اإلنسان حقوق-1
 .دعم محاية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا واحترامها��
  .التأكد من عدم االشتراك يف انتهاكات حقوق اإلنسان��

   :العمل معايري -2
 .احترام حرية تكوين اجلمعيات واالعتراف الفعلي باحلق يف املساومة اجلماعية��
 .القضاء على مجيع أشكال السخرة والعمل اإلجباري��
 .القضاء على عمالة االطفال��
 .القضاء على التمييز يف جمال التوظيف واملهن��

   :على البيئة احملافظة -3
 .مجيع التحديات البيئيةتشجيع إتباع ج احترازي إزاء ��
 .االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة��
 .تشجيع تطوير التكنولوجيا غري الضارة بالبيئة ونشرها��

   :الفساد مكافحة-4
 .مكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا فيها االبتزاز والرشاوي��

  

  :االجتماعية للقطاع اخلاص املسؤولية خامسا: اجتاهات نشر
  
  -:1من خالل ثالثة اجتاهات كمايلى للقطاع اخلاصاالجتماعية  املسؤولية كن نشرمي 

 املسؤولية ويلقى هذا اال معظم االهتمام ىف الدول الىت يكون فيها احلوار حول املسامهة اتمعية التطوعية:-1
برامج التطوع واالستثمارات حديثا نسبيا.ومن املمكن أن يتضمن ذلك اهلبات اخلريية و للقطاع اخلاصاالجتماعية 

  اتمعية طويلة األمد ىف الصحة أو التعليم أو املبادرات األخرى ذات املردود اتمعي. 
 غالبا ما تكون رؤية وقيادة األفراد واملنظمات الوسيطة ضرورية إلدخالالعمليات اجلوهرية لألعمال وسلسلة القيمة:-2

الظروف  موظفيها حتسنيشركة من خالل التفاعل النشط مع  أي عستطي. وتاخلاصللقطاع االجتماعية  املسؤولية
 عواملخلفات. وتستطيذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهالك الطاقة  ناملهنية. ومواألوضاع وتعظيم فرص التنمية 

ة ومواثيق الشركات أن تكفل صدق وسهولة االتصاالت مع عمالئها.ومن ناحية تأثرياا غري املباشرة عرب سلسلة القيم

���������������������������������������� ��������
دية لعام الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ومعهد التخطيط القومى باململكة العربية السعودية،تقرير التنمية البشرية يف اململكة العربية السعو �
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الشرف ىف تدبري االحتياجات وبرامج بناء القدرات،وتستطيع الشركات مساعدة مورديها وموزعيها على حتسني أداء قوة 
  .البيئيالعمل واحلد من الضرر 

االجتماعية  املسؤولية تضع قيادات الداخلي: على الصعيد املؤسسيوحوار السياسات والبناء  املؤسسيحشد التأييد  -3
الرؤية وىيء املناخ العام الذى ميكن العاملني من حتقيق التوازن املسئول بني املتطلبات املتعارضة لزيادة  اخلاص للقطاع

األرباح واملبادىء.أما على الصعيد اخلارجي فان كثريا من رؤساء جمالس اإلدارات وكبار املديرين يقودون مشاركة 
  ؤيدون املبادرات اخلاصة بالصناعة وغريها من املبادرات. األعمال ىف قضايا التنمية مبفهومها األوسع وي

  

 :االجتماعية  باملسئولية الشركات التزام مزايا سادسا:
 اتكتشجع الشر اليت األسباب حول التساؤل وريث، للقطاع اخلاص االجتماعية املسؤولية مبفهوم االهتمام تزايد ىف ظل

 املزايا أن إىل التجارب الدولية وتشري .ومادية مالية أعباء من عليه تنطوي ما ضوء يف خاصة املسؤولية ذه االلتزام على
ايبني على االنترنت  ألف من 28من  من أكثرعلى   2011عام  مت يفاستطالع ففى  كثرية، الشركات على تعود اليت

لديها اليت  ت من الشركاتشراء منتجا من املستهلكني يفضلون % 66أن ،وجد   بلدا يف مجيع أحناء العامل 56 يشملون
الستثمار يف % يرغبون يف ا 59العمل يف هذه الشركات،  يفضلون % 62 ،أناتمع برامج مسؤولية اجتماعية ختدم 

من هذه  اضافية لشراء املنتجات واخلدماتاموال  يقولون ام على استعداد لدفع % 46هذه الشركات، و
 2:يلي فيما االجتماعية  باملسئولية الشركات التزام مزاياوميكن اجياز أهم  1.الشركات

 بني والثقة املتبادلة اخلدمات، تقدمي يف والنجاح األداء، يف الكفاءة أساس على تبىن واليت الشركات مسعة حتسني�.1
 لالعتبارات ومدى مراعاا هذه الشركات، به تتعامل الذي الشفافية ومستوى املصاحل وأصحاب الشركات

 حتسني يف كبرية بدرجة مبسئوليتها االجتماعية الشركات التزام ويسهم .البشري باالستثمار هاواهتمام البيئية
 Voice of the Leadersولقد أشارت الدراسة الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي بعنوان  .مسعتها

Survey  وتشري نتائج . هاإىل أن مسعة الشركة تعد من أهم معايري جناح 2003واليت أجربت ىف أواخر عام
تقريبا ممن  % 60شركة عاملية كربى إىل أن  1000مدير ىف أكثر من  1500الدراسة الىت مت  توزيعها على
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. من القيمة السوقية ألسهم الشركات % 40مشلتهم الدراسة يرون أن السمعة اجليدة ميكن أن تسهم بنحو 
وذلك وفقا لدراسة . ق األرباح واألداء اجليدكما تسهم السمعة اجليدة ىف قدرة الشركة على مواصلة حتقي

  1.خالل الثمانينات والتسعينات من القرن املاضى Fortuneاألداء اخلاص بألف شركة الىت صدرت عن 
 

 تؤثر اليت املؤشرات بعض استحداث ضوء يف خاصة يفململكة العربية السعوديةاال االئتمان على احلصول تسهيل�.2
 Dow Jones  لالستدامة  جونز داو مؤشر املؤشرات هذه وتتضمن .كللبنو االئتماين على القرار

Sustainability Index (DJSI) عىن ١٩٩٩ عام أُطلق والذيوفقا العاملية الشركات بترتيب وي 
 .االقتصادي لنشاطها ممارستها خالل البيئية ولالعتبارات االجتماعية لألبعاد مراعاا لدرجة

 جذب به عنصر تعمل الذي اتمع جتاه مبسئوليتها الشركات التزام ميثل حيث ريةالبش العناصر أكفأ استقطاب�.3
 تعمل اليت الشركات احمللية كربى أو القارات عابرة للقطاع اخلاص بالنسبة خاصة املتميزة البشرية العناصر أمام
 .حديثة تكنولوجيا وتستخدم متخصصة جماالت يف

هلا  تتعرض قد اليت القانونية الرتاعات أو املشكالت حل يف يساعد مما احلكومات مع قوية عالقات بناء�.4
 .االقتصادي لنشاطها ممارستها أثناء الشركات

 .إطار العوملة يف خاصة االقتصادي، بنشاطها الشركات قيام على تترتب اليت االجتماعية املخاطر إدارة حسن�.5
 حتديا متثل القياسية،واليت املواصفات وتطبيق عملال قوانني واحترام البيئي االلتزام يف املخاطر هذه وتتمثل

 .واملتوسطة الصغرية خاصة ،للقطاع اخلاص
 .واالبتكار التعلم على الشركات قدرة رفع�.6

 

  االجتماعية للقطاع اخلاص املسؤولية سابعا:عوامل جناح
سية اليت جيب إعدادها وتنظيمها االجتماعية هلا هناك العديد من العوامل الرئي املسؤولية وحىت تنجح الشركات يف تطبيق

  قبل الشروع يف إطالق هذه الربامج ويف مقدمة هذه العوامل ما يلي:
االجتماعية حنو اتمع، وأن تكون هناك قناعة ويقني من قبل كل مسئول  املسؤولية ضرورة إميان الشركة بقضية - 1

انتهاء باملوظفني حول أمهية هذا الدور، وأنه أمر واجب فيها ابتداء من أصحاب الشركات، مروراً مبديريها التنفيذيني، و
على كل شركة جتاه اتمع الذي تعيش فيه، وهو أمر ال تتفضل به الشركة على جمتمعها بل تفتخر به وتعتربه واجباً 

 عليها.
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ية اليت ستهتم أن تقوم الشركة بتحديد رؤية واضحة حنو الدور االجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيس - 2
  بالعمل على املسامهة يف معاجلتها واملبادرة اليت ستقدمها للمجتمع بدالً من االنتقاد والشكوى للسلبيات املوجودة.

أن يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس الشركة، كما يتم متابعة النشاط  - 3
  املطلوب حتقيقها متاماً كما توضع خمططات املبيعات وغريها من األنشطة التجارية. التجاري، وتوضع له املخططات

جيب على الشركة أن ختصص مسئوال متفرغاً تفرغاً كامالً هلذا النشاط، وحتدد له األهداف واملخططات املطلوبة،  - 4
  ئيسي وفعال على مستوى الشركة .ويرتبط مباشرة باإلدارة العليا ومينح الصالحيات املطلوبة، وأن يكون له دور ر

االجتماعية، رغبة هذه املؤسسات  املسؤولية من أكرب املعوقات اليت تواجه الشركات الراغبة يف االنطالق يف برامج - 5 
يف االنطالق من خالل مشاريع كبرية وضخمة وذات أرقام عالية، وال ضرر يف أن توضع هذه األهداف على املدى 

تم البدء يف مثل هذه الربامج جيب أن تكون االنطالقة من خالل أهداف صغرية وحمدودة تكرب مبرور البعيد، ولكن حىت ي
  األيام لتحقق املشاريع والربامج الكبرية.

احلرص على عدم اإلعالن عن الربامج االجتماعية إال بعد انطالقها، فكثري من الربامج االجتماعية اليت يعلن عنها ال  - 6
رار لعدم قدرة املسئولني عنها على تنفيذها طبقاً ملا مت اإلعالن عنه وهذا قد يساهم يف املستقبل يف توقف يكتب هلا االستم

  الربنامج.
وفاا اململكة العربية السعوديةاالهتمام جبعل هذه الربامج االجتماعية قائمة بذاا مستقبالً وتعمل على تغطية  - 7

ء، وحىت ال تصبح مركز تكلفة قد تلجأ الشركة يف يوم من األيام إىل االستغناء بنفسها حىت يكتب هلا االستمرار والبقا
  عنه.

احلرص على تقدمي هذه الربامج بأداء قوي ومتميز وجودة عالية، وكأن هذه الربامج منتج جتاري جيب االهتمام به  - 8
  والعناية بتقدميه بشكل متميز يساهم فعالً يف خدمة اتمع وحتقيق أهدافه.

احلرص على أن تسعى هذه الربامج االجتماعية على التعاون والتنسيق مع ما هو موجود من برامج وأنشطة مشاة  - 9
حىت ال يتم تكرار اجلهد وضياع الوقت وصرف املال يف برامج قائمة، مع التأكيد على أن االحتياج للربامج االجتماعية 

  كبري جداً وحيتاج إىل آالف الربامج من الشركات.
كل مؤسسة أو شركة صغرية أو كبرية قادرة على أن تقدم شيئاً تمعها وملن حوهلا وليس املهم حجم الربنامج  - 10

  الذي يقدم بل األهم أن يتم تقدمي شيء يستفيد منه اتمع مهما كان حجمه.
 

   لكة العربية السعوديةاملماملستدامة ىف دور املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ىف التنمية  لثامنا: تفعي
  

. وقد طورت اضيةخالل السنوات املالعربية تتوسع أكثر فأكثر يف املنطقة  للقطاع اخلاصبدأت املسؤولية االجتماعية 
أو سياسات صمّمت لالستفادة من  للقطاع اخلاصالكثري من الشركات يف العامل العريب برامج تعىن باملسؤولية االجتماعية 
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ظهر نتائج استطالع رأي أجراه موقع وت .لدعم قضايا اجتماعية حمددة أو أشخاص بأمس احلاجةبعض املوارد 
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شخص من اإلمارات، السعودية، الكويت،  10754وقد شارك يف االستطالع مدى االهتمام املتزايد ذا املوضوع .
 ، املغرب وتونس.مصرقطر، عمان، البحرين، لبنان، سوريا، األردن، اجلزائر، 

  1من أبرز ما ورد يف الدارسة:و
  .مسؤولية أخالقية تقع على عاتق الشركات االجتماعيةمن املهنيني يرون يف مبادرات املسؤولية  ��90%
 للقطاع اخلاص ةاالجتماعيمن املهنيني يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا يعتقدون أن أنشطة املسؤولية   ��83%

 .لديها تأثري إجيايب يف املنطقة
% 27% من املهنيني عن رغبتهم بتخصيص الوقت واجلهد للقيام باألعمال اخلريية، يف حني يفضل 73عرب ��

 .منهم التربع باملال
 .االجتماعيةمن املهنيني يرون أنه من املهم أن تتمتع شركام باملسؤولية   ��95%
  .%) بأم يفضلون املنتجات واخلدمات اليت توفرها شركات مسؤولة اجتماعيا88ً( 10من أصل  9أفاد ��

  
يصل بعد إىل ما  مل ة العربية السعوديةاململكمما ال شك فيه أن مستوى املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ىف و

دور  الكربى. فربغم اإلكثار من النقاش عن دور القطاع اخلاص يف التنمية و خاصة بعد تقلص وصل إليه يف الدول
إال أن هذا الدور مازال يف طوره األول  الدولة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية يف العقود األخرية من القرن املاضي،

  .تطور فعالدون 
 و تكمن أمهية تفعيل دور القطاع اخلاص يف التنمية إىل متلكه لرأس املال و لقوة اقتصادية قادرة مع تعاوا مع

ومن أهم نتائج تفعيل مسؤولية القطاع اخلاص هو شحذ  القطاع العام و اتمع املدين أن حتدث نقلة حقيقية يف اتمع.
 الدفع صعيد وعلى .و توظيفها للتنمية و تقليل االعتماد على املساعدات اخلارجية امواردنا احمللية و االعتماد عليه

إقامة العديد من املؤمترات  اململكة العربية السعوديةت واجتماعيا ،شهد  اقتصاديا للربوز املسؤولية االجتماعية مبوضوع
 كبار املتخصصني من وخنبة واخلاصة، احلكومية املؤسسات مبشاركة ، االجتماعية املسؤولية والندوات الىت تم مبوضوع

 املتحدة األمم من املنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج بدعم ومساندة و االجتماعية للمؤسسات، املسؤولية جمال يف
 ميكن ، وكيفللقطاع اخلاص االجتماعية املسؤولية على أثرها العاملية و االقتصادية األزمةمناقشة اإلمنائي،كما متت 

 ، وهو األزمة هذه تستمر أن أنه يتوقع وخاصة ممكنة، خسائر بأقل منها األزمة وخترج هذه مع تتفاعل أن للقطاع اخلاص
هناك بعض اجلهود الفردية لبعض  و من املالحظ يف اآلونة األخرية أن.أمام الشركات التحديات من العديد خيلق ما
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أصبحوا على وعي مبسئوليام االجتماعية. و لكن  ربى، الذينشركات القطاع اخلاص، و خاصة أصحاب الشركات الك
  1.معظم هذه اجلهود غري مؤثرة أو حمسوسة 

  
ويرى عدد من خرباء املسؤولية االجتماعية أن على القطاع اخلاص أن يعي عائد املسؤولية االجتماعية على 

% عن تلك الىت ليس 18يد معدل الرحبية فيها املدى الطويل، فالشركات اليت تعتنق مفهوم املسؤولية االجتماعية  يز
ألن الشركات اليت تقوم بأدوار اجتماعية  املستهلك أو العميل، لديها برامج مماثلة، فمثل هذه الربامج تعزز من والء

وخدمية جتد تشجيعا ملنتجاا ، وبعض هذه الربامج يوجد أسواقا جديدة وعمالء جدد، ومن مث تصبح برامج املسؤولية 
جتماعية ركيزة أساسية ىف تنافسية الشركات، ليس فقط على مستوى األفراد واملستهلكني العاديني، بل تكون هلا اال

الشاملة  أحدى الدراسات تشرياحلكومي يف املناقصات وغريها من وسائل التشجيع.ايضا  األفضلية من قبل القطاع
كلية إدارة  أساتذة من قبل اثنني من ، اليت نشرتع اخلاصللقطاالرحبية واملسؤولية االجتماعية  لتاريخ العالقة بني

بني عامي  جتريبية أجريت دراسة 95) لعدد  (meta-analysisباستخدام حتليل امليتا  ، 2001يف عام  األعمال
جيدة للمسؤولية  سجالت اليت ديها الشركات هل .السؤال اإلجابة عن هذا سعت إىل واليت 2000 و 1972

مصدرا خمتلفا  27من  للقطاع اخلاصماليا جيدا؟وقد مت جتميع مؤشرات األداء االجتماعى  أداء ىاالجتماعية تعط
املشاركة  اإلنسان ، البيئة ، وحقوق أنشطة الشركات، مبا يف ذلك من جماال خمتلفا 11 للبيانات وتغطي

% 5إجيابية،  على وجود عالقة أكد  هذه الدراسات % من53وأظهرت النتائج أن حنو .اخلريية واملسامهات اتمعية
وقد مت دراسة العالقة السببية بصورة .% من هذه الدراسات أظهر عدم وجود أية عالقة42،بينما  سلبية تشري اىل عالقة

للمسؤولية االجتماعية  إجيابية نتائج قد أنتج ،مبعىن ما إذا كان األداء املايل اجليد 95معاكسة يف عدد من الدراسات ال 
أن  عالقة إجيابية، مما يشري إىل الدراسات ، كانت هناك هذه ٪ من 68، وكانت النتائج اجيابية يف  خلاصللقطاع ا
  .2االجتماعية ختصيص املوارد للمبادرات لديهم القدرة على اليت لديها أداء ماليا جيدا يكون الشركات

عدم -، من أمهها:اململكة العربية السعودية ىف للقطاع اخلاصولية االجتماعية ؤوهناك أسبابا عديدة تعوق انتشار املس
العطاء  غياب ثقافة،إن معظم جهود هذه الشركات غري منظمة،ولية االجتماعية لدى معظم الشركاتؤثقافة املس وجود

أو  مرتبطة بإطعام فقراء أو توفري مالبس للتنمية حيث أن معظم جهود الشركات تنحصر يف أعمال خريية غري تنموية
قلة اخلربات ،تغري املستوى املعيشي للفقراء بشكل جذري و مستدام دون التطرق إىل مشاريع تنموية خدمات هلم

واملعرفة والقدرة العلمية على وضع املقاييس واملعايري لقياس اهودات، فهناك حىت اآلن خلط بني األعمال اخلريية 
  واملسئولية االجتماعية.

���������������������������������������� ��������
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ال تعىن جمرد املشاركة يف األعمال اخلريية و عمل محالت تطوعية و  ة للقطاع اخلاصوجيدر القول بأن املسؤولية االجتماعي
 جتاه أفراد اتمع املتعاملني معهم و العمل على فتح باب رزق للشباب فخلقهم ملشاريع إمنا تتسع لتشمل مسئوليتهم

يكون للقطاع اخلاص دور  فيجب أن الشباب الستيعاب البطالة مثالً يعد من أمسى ما ميكن أن يقوموا به من عطاء ،
 العطاء من أجل التنمية جزء ال يتجزأ من أنشطة هذا القطاع ، وكي تصبح املسؤولية أساسي و أن يصبح تنموي

بدال من أن تكون جهودا  االجتماعية مؤثرة فهي يف حاجة ألن تأخذ شكل تنظيمي و مؤسسي له خطة و أهداف حمددة
ململكة العربية وضع خطة تغيري جمتمعي لنهضة اتمع اال ؤدى إىل اإلتكالية و هذا يستدعىعشوائية مبعثرة و خريية قد ت

 -ولية االجتماعية للقطاع اخلاص ىف ذلك  من خالل عدة حماور كما يلى:ؤوميكن أن تساهم املسى.السعودية
تقوم الشركات بتبين   ،و من خاللهولية االجتماعيةؤاملس يعترب احملور التعليمي من أهم احملاور اليت تتناوهلا إدارة��

إجياد وظائف  من الربامج واملنح للتعليم  والتدريب مبا ميكن من تطوير املهارات وحتسني فرص الشباب يف
االجتماعية ،فمن جهة هي توفر  وليةؤمناسبة و ذات دخل معقول. و هنا تأيت مسامهة تندرج حتت مظلة املس

إنشاء مشاريع صغرية تعود بالفائدة على  ف ااالت أو مساعدم يففرص وظيفية لعدد من الشباب يف خمتل
 ومن جهة أخرى تعمل على ترقية األجيال العربية ورفع كفاءا..جمتمعهم 

االجتماعية، احملور الصحي حيث يتوجب على  الشركات  وليةؤومن احملاور املهمة اليت يتناوهلا برنامج املس ��
 عي الصحي بني أفراد اتمع مبختف طبقاته و شرائحه و ذلك من خالل تنظيمنشر الو العربية املسامهة يف

 احلمالت املوجهة من جهة وتوفري املوال الالزمة لذلك.
ما زالت لديهم قدرة على العطاء و ذلك بابتكار مشاريع  ولية االجتماعية اخلاص باملتقاعدين الذينؤبرنامج املس��

 .توفر هلم دخل مناسباهتمامام و  تتناسب مع أعمارهم و
ميكن أيضا أن تقوم هذه الشركات الكبرية بتشجيع التعاقد من الباطن مع عدد من املشروعات الصغرية ��

واملتوسطة لتنفيذ عمليات معينة واستغالل الطاقات املتاحة ا واستقطاب عدد آخر منها لالخنراط بسلسلة 
 ية هلذه املشروعات.التوريد العاملي هلذه الشركات مبا يتيح فرصا تصدير

ولية جتاه املتجمع و تصب يف كل اجلهات ؤولية االجتماعية من رغبة صادقة وإحساسا باملسؤباختصار تنبع مشاريع املس 
تنظيم  العام للمجتمع يف خمتلف ااالت و ذلك بتوظيف كل مواردها و إمكانياا يف سبيل اليت من شأا رفع املستوى

والشك يف أن هناك حاجة إىل   .اجلنسني ريع واحلمالت املوجهة خلدمة اتمع و أبناء الوطن منآلية موحدة ختدم املشا
العطاء التنموي بني املؤسسات و الشركات الكربى يف الدول  ولية االجتماعية و ثقافةؤجمهودات كبرية لنشر ثقافة املس
يقوموا  خالقي و الوطين الذي حيتم على املؤسسات أنتنتشر من خالل إبراز الواجب األ العربية. و هذه الثقافة جيب أن

عطائهم حافزا إلجناح و ترويج أنشطتهم  به و أيضا من خالل وضع القوانني احملفزة للمؤسسات و اليت جتعل من
ومن الضروري التأكيد على أن نشر الوعي باملسؤولية االجتماعية بني الشركات واألفراد حيتاج إىل سنوات،  .التجارية

ولية اجتماعية أسوة بالشركات يف ؤن الشركات وخاصة اليت تريد التوسع ىف اخلارج ستضطر إىل تبين برامج مسوأ
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الدول املتقدمة. ولذلك جيب على الشركات تبين برامج عمل علمية حمددة يف جمال املسؤولية ميكن تقييمها وقياس 
  -مردودها.وىف هذا اخلصوص نوصى مبا يلى:

  دور احلكومات: -1
 .والعاملية احمللية املنافسة حتديات ومواجهة بنشاطها الشركات لقيام مالئم مناخ وفريت��
املختلفة  احلكومة سياسات عن بشفافية واإلعالن اإلفصاح خالل من للقطاع اخلاص احلسنة القدوة إعطاء��

 بني وتشجيع الشراكة ةاملختلف احلكومية واإلدارات اهليئات يف احلوكمة نظم وحتسني وإتاحتها املعلومات وتوفري
 .واخلاص العام القطاعني

 احلوافز الضريبية خالل من املصاحل أصحاب خمتلف جتاه االجتماعية وليتهاؤمبس التزامها على الشركات تشجيع��
 .اجتماعية بعينها أهداف بتحقيق وربطها حمددة لفترة احلكومية، باملناقصات اخلاصة واالمتيازات

 لرأس ولية االجتماعيةؤاملس برامج يف الفعالة املسامهة على الشركات لتشجيع واملعنوية املالية اجلوائز بعض منح��
 .املال

 :األعمال منظمات دور -2
 واالجتماعي للمجتمع االقتصادي الواقع يعكس حنو على املال، لرأس االجتماعية وليةؤمس مفهوم حتديد��

 .ىململكة العربية السعوديةاال
هذه  لدى الوعي وزيادة للقطاع اخلاص االجتماعية وليةؤاملس للترويج ملفهوم النطاق واسعة محالت تنظيم��

 املدى املتوسط يف الشركات أرباح على وأثرها الربامج هذه بأمهية واملتوسطة، الصغرية خاصة الشركات،
 .العاملية التوريد سالسل يف اندماجها وعلى والطويل

 .للتعامل معها الطرق أكفأ وحتديد استهدافها األعمال قطاع على يتعني اليت االجتماعية التنمية أولويات ترتيب��
 سيتم التعامل اليت األولويات حتديد عليها بناء يتم املال لرأس االجتماعية وليةؤللمس متكاملة إستراتيجية رسم��

 .ةولية االجتماعيؤاملس برامج تنفيذ عند الشركات ا تلتزم أن جيب اليت العامة املبادئ وأيضا معها
 يف االستراتيجيةبرامج  جناح مدى تقيس اليت املؤشرات بعض واختيار االستراتيجية هذه لتنفيذ زمين إطار حتديد��

 .منها املرجوة األهداف حتقيق
 املالية البيانات غري عن اإلفصاح خبصوص حمددة معايري تبين وعلى والشفافية اإلفصاح على الشركات تشجيع��

 .جتماعيةاال وليةؤاملس بربامج اخلاصة
 اخلاص القطاع دور -3

 جتاه خمتلف االجتماعية وليتهاؤمس حتمل يف سياستها ا اخلاصة الرسالة تضمن أن شركة كل على يتعني��
 .أصحاب املصاحل حقوق واحترام الشرك، أصول محاية على يؤكد الذي النحو على املصاحل، أصحاب
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 إدارا من يف بالشركات العاملني مشاركة على تنص حبيث البشرية، للتنمية واضحة سياسة الشركات تبين��
 وأيضا التدريب ا يتمتعون اليت الصحية الرعاية ومستوى األجور وحتديد السنوية امليزانيات مراجعة خالل
 .إليه حيتاجون الذي

 األسهم محلة ويقرها الشركات هذه إدارات جمالس حتددها اليت األخالقية القواعد من مبجموعة الشركات تلتزم��
 .بتطبيقها الشركات وتلتزم شفافية بكل إعالا ويتم

 .ومحاية حقوقهم لتلبية رغبام جاهدة تسعى وأن عمالئها جتاه التزاماا بتلبية تم أن الشركات على يتعني��
 .االقتصادي لنشاطها الشركات ممارسة أثناء البيئية االعتبارات مراعاة ضرورة��
 .االجتماعية وليةؤلمسل استرشاديه توجيهات إعداد��
  دور اإلعالم  -4

تفعيل أمهية دور اإلعالم يف نشر املسؤولية االجتماعية، برغم من أمهية دور اإلعالم يف نشر املسؤولية االجتماعية 
لكنه ال يزال يفتقر ملفردات الوعي باملسؤولية االجتماعية إىل حد عدم التفريق بينها وبني ممارسات أخرى لذا من 

لآلخرين، ومن مث يتسابق اجلميع يف هذا املضمار  إلعالن عن اجلهود االجتماعية املبذولة حىت نكون قدوةاجليد ا
 لتحقيق قدر أكرب من املنفعة للمجتمع.

 
  اخلامتة

  اوال : نتائج الدراسة 
  مهها مايلى : أانتهت الدراسة اىل جمموعة من النتائج و من  

. و مع ذلك ميكن للقطاع اخلاصولية االجتماعية ؤيه للمسمتفق عل أظهرت الدراسة انه ال يوجد تعريف واحد�.1
على اا ما تقوم به الشركات و تقدمه للمجتمع طبقا لتوقعاته من  للقطاع اخلاصولية االجتماعية ؤتعريف املس

ه و ولية االجتماعية مراعاة حلقوق اإلنسان و قيم اتمع و أخالقياتؤهذه الشركات على ان تتضمن هذه املس
 اإلفصاح . و الشفافية و و مكافحة الفساد االلتزام بالقوانني

واصبح هلا األولوية من حيث حتويل الشركات  اململكةىف  للقطاع اخلاصولية االجتماعية ؤتزايد االهتمام باملس�.2
 إيل شركاء ىف التنمية املستدامة .

للمجتمع احمللى و الشركات معا و الىت تتمثل ولياا  االجتماعية حيقق العديد من الفوائد ؤحتمل الشركات ملس�.3
ىف تقدمي سلع و منتجات صحية للمجتمع و احملافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث و زيادة والء املوظفني و 

 . سامهني و غريهم من أصحاب املصاحلو خلق عالقات جيدة مع امل باملصداقيةمتتع الشركة 
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 مبفهومململكة العربية ىف ا واتمع األفراد والشركات من كل جانب من كافية دراية وعدم غموض هناك الزال�.4
 واإلفادة بلورته وكيفية مبدى فعاليته وكذلك تطورها ومدى وأبعادها  للقطاع اخلاص االجتماعية وليةؤاملس
 .منه

 
 ثانيا: التوصيات

 يلى: نوصى مبا اململكة العربية السعودية يف االجتماعية املسؤولية مبدأ لتفعيل
 وجه اخلصوص وعلى االجتماعية للمسؤولية الشركات ألداء الالزمة التحتية البنية بتوفري املعنية اجلهات قيام�.1

 . للمجتمع الفعلية االحتياجات ضوء على واملعلومات الدراسات وتوفري األنظمة
 املرتبطة وااالت الصحيحة ومبادئها االجتماعية املسؤولية ثقافة بنشر بالتوعية اإلعالم وسائل اهتمام ضرورة�.2

 . اتمع وعلى هلا املؤدية املنشآت من كل على والعائد ا
للقطاع نظامية  حمفزات وتوفري ، االجتماعية للمسؤولية الشركات  بأداء املرتبطة اإلجراءات بتيسري الدولة قيام�.3

 . االجتماعية املسؤولية يف متيزها ضوء على اخلاص
 املسؤولية جمال يف املنفذة من قبل الشركات واإلفصاح الشفافية عنصري توفري لسن التشريعات الىت تكف�.4

 . االجتماعية
 معايري لتحديد املعنية اجلهات يف للقرار صناع تضم املستوى عايل إقليمي متثيل مستوى على عمل ورشة تنظيم�.5

 إلذكاء االجتماعية املسؤولية ءأدا يف للتميز جوائز منح تعميم ،العربية بالدول االجتماعية املسؤولية آداء
 . االجتماعية املسؤولية نطاقات  وتوسعة حتقيق يف الشركات بني التنافسية

 والتنسيق الربامج وتنفيذ ختطيط تتوىلداخل الشركات  االجتماعية للمسؤولية متخصصةضرورة وجود ادارات �.6
 فيما بينها العملية والتجارب اخلربة ادلتب،و مباشرة العليا اإلدارة تتبع أن على ، العالقة ذات مع اجلهات

 . االجتماعية املسؤولية جماالت يف جدوى األساليب أفضل لتطبيق والضعف القوة نقاط على والتعرف
 يف اخلربات لصقل وندوات تدريبية دورات بتنظيم التنظيمية اجلهات من وغريها الصناعية التجارية الغرف قيام�.7

 . االجتماعية املسؤولية جماالت
للقطاع أداة قياس تتسم باجلدية واملسؤولية، فهو يتيح  باعتبارهمسؤولية االجتماعية،لل السعوديؤشر تفعيل امل�.8

ملكية  تقيس مدى جهودها يف حتمل املسؤولية االجتماعية املشتركة بطريقة من شأا تعزيز أن اخلاص
 .الشركات، وإعطاء تقييمات وافية عنها وإجراء مقارنات فيما بينها
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��

  املراجع:
  أوال: املراجع العربية:
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سعودية ال العربية اململكة يف شركاتلل االجتماعية ؤوليةسامل ملفهوم اتمع نظرة عن التجاري األهلي البنك�.1
-https://www.alahli.com/ar.متاح يف:

SA/About%20Us/CSR/Documents/CSR%20Study%20Arabic%20F
inal.pdf  

ة بالرياض،سبل وآليات تفعيل املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص،الرياض ، الطبعة الغرفة التجارية الصناعي�.2
  .هـ1430 2009الثانية 

،تقرير التنمية البشرية يف اململكة العربية السعوديةالربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ومعهد التخطيط القومى ب�.3
  2008،عوديةاململكة العربية الس،2008لعام  اململكة العربية السعودية

واملسؤولية  السعودية ،الشركات والصناعة البيئة القتصاد الدويل والتنموية،املعهد اإلدارية لالستشارات متكني�.4
 .2007السويد،فرباير  – الند جامعة –استكشافية، التقدم :دراسة وسبل االجتماعية التحديات

ات يف اململكة العربية السعودية: الواقع للحلول املستدامة، تطور املسؤولية االجتماعية للشرك متكني�.5
 .2010املتغري،

ليتشمان)،مواطنة الشركات املفهوم والتطبيق،جملة  جون سوليفان وآخرون( ألكسندرشكولنيكوف جوش�.6
 .،مركز املشروعات الدولية اخلاصة24االصالح االقتصادى،العدد 

،املعهد  90التنمية، اإلصدار رقم  جسر ةحسني عبد املطلب األسرج، املسؤولية االجتماعية للشركات، سلسل�.7
  2010،الكويت،فرباير  العريب للتخطيط

،ندوة الثالثاء الرابعة والعشرون،مجعية العلوم االقتصادية املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال ،رسالن خضور �.8
 .28/6/2011-25/2/2011السورية،دمشق،

مشاركة القطاع اخلاص ىف التنمية حاله تطبيقية على اململكة صاحل السحيباىن،املسئولية االجتماعية ودورها ىف �.9
 25-23العربية السعودية،املؤمتر الدوىل حول "القطاع اخلاص ىف التنمية: تقييم استشراف" بريوت، لبنان ،

  .2009مارس 
 الثاين، العريب العطاء عمل قدمت اىل ملتقى ؟،ورقة تبدأ أين االجتماعية من املسؤولية عسكر احلارثى ،ثقافة�.10

 .2009 يناير 7-6 من الفترة يف أبوظيب
امللتقى ، ورقة مقدمة اىل جتربة اململكة العربية السعودية يف ترسيخ اسس املسؤولية االجتماعية عسكر احلارثى، �.11

ابريل  -15-13، الشارقة،ملؤسسات األعمال: جتارب عربية وأجنبية املسؤولية االجتماعية ل وح العريب األول
2009. 
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 الصناعية التجارية االجتماعية، الغرفة للمسؤولية اخلاص القطاع أداء تعزيز يف الغرف ر احلارثى، دورعسك�.12
-24منوذجا، ورقة مقدمة اىل املؤمتر الثاين ملواطنة الشركات واملسؤولية االجتماعية ،صنعاء، اليمن  بالرياض

 .2009يونيو -26
فعيل املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص،الرياض ، الطبعة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،سبل وآليات ت�.13

  .هـ1430 2009الثانية 
فؤاد حممد حسني احلمدي، األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساا على رضا �.14

 .2003املستهلك، رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد، العراق، 
 االجتاهات  متع لمجا على الشركات بتأثري املتعلقة البيانات ،كشف والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر�.15

 2004وجنيف، املتحدة،نيويورك الراهنة، األمم والقضايا
 التجارب بعض:اململكة العربية السعودية يف املال لرأس االجتماعية فؤاد،املسئولية يامسني ، املغربل ال�.16

  .٢٠٠٨ ،ديسمرب١٣٨ عمل للدراسات االقتصاديه،ورقةى ململكة العربية السعوديةالدوليه،املركز اال
 العاملية االقتصادية مستجدات األزمة ضوء يف االجتماعية ومسؤوليتها الشركات احلوراين، حاكمية هاين�.17

 يونيو   25-24 ، صنعاء،"االجتماعية واملسؤولية..الشركات واملؤسسات مواطنة"حول الثاين املؤمتر الراهنة،
2009 . 
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