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  تقديـ                                         
التخطرريط القررومى مررن  تعتبررر سلسررلة ق ررايا التخطرريط والتنميررة أحررد القنرروات الرجيسررية لنشررر نترراج معيررد

دراسرات وبحروث جماعيررة محفمرة فرى مختلررا مجراالت التخطرريط والتنميرة. ي رم المعيررد مجموعرة مررن 
البرراحثين والخبررراء متنرروعى ومتعررددى التخااررات، ممررا ي رريا إلررى قيمررة وفاجرردة مثررل ىررذه الدراسررات 

اررادية، االجتماعيرررة، المختلفررة التررى يررتم إجراؤىررا مررن حيررث شررمولية ا خررذ فررى االعتبررار ا بعرراد االقت
 البيجية، المؤسسية، والمعلوماتية وغيرىا  ى من الق ايا محل البحث.

عررددًا مررن  7977ت ررمنت االارردارات المختلفررة لسلسررلة ق ررايا التخطرريط والتنميررة منررذ برردجيا فررى عررام 
الدراسرررات الترررى تناولرررت ق رررايا مختلفرررة تفيرررد البررراحثين والدارسرررين، وفرررذا ارررانعى السياسرررات ومتخرررذى 
القررررارات فرررى مختلرررا مجررراالت التخطررريط والتنميرررة منيرررا علرررى سررربيل المثرررال ال الحارررر   السياسرررات 
الماليررة، السياسررات النقديررة، اةنتاجيررة وا سررعار، االسررتيال والتجررارة الداخليررة، الماليررة العامررة، التجررارة 

االستثمار، السياسات  الخارجية، ق ايا التشغيل والبطالة وسوق العمل، التنمية اةقليمية، آفاق وفرص
الارررناعية، السياسرررات الزراعيرررة والتنميرررة الريفيرررة، المشرررروعات الارررغيرة والمتوسرررطة، منررراى  ونمررراذج 

 التخطيط ، ق ايا البيجة والموارد الطبيعية، التنمية المجتمعية، ق ايا التعليم، ...إلخ
والتنميررة، والمتمثلررة فررى  تتنرروع ماررادر وقنرروات النشررر لرردى المعيررد إلررى جانررب سلسررلة ق ررايا التخطرريط

المجلرة المارررية للتنميررة والتخطريط، والتررى تارردر بارفة دوريررة ناررا سرنوية، وفررذلل فترراب المررؤتمر 
الرردولى والررذى ي ررم ا بحرراث التررى تررم قبوليررا أو مناقشررتيا فررى المررؤتمر، وسلسررة المررذفرات الخارجيررة، 

تعفررس مررا يعقررده المعيررد مررن  وفراسررات السياسررات، إ ررافة إلررى مررا يارردره المعيررد مررن نشرررات علميررة
 فعاليات علمية متنوعة.

  

 وفق اهلل الجميع لما فيو خير الباد، واهلل من وراء القاد... 

 

 
 سئُس انًعهذ                                                                       

                                                                   

 أ.د. عالء زهران                                                                                      
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 موجز البحث
االجتماعية فى التنمية المحلية، مما  المسجوليةالقاء ال وء على دور يدفت ىذه الدراسة است

وفق  ، وذللعلى المستوى المفاني المحليةينعفس على خلق بيجة متوازنة لاستثمار وتنمية الخدمات 
قيام الشرفات بتبنى . أجابت ىذه الدراسة على سؤال ما مدى الني  التشارفي في عملية التنمية

محاور  6استبيان ت منت استمارة تم تاميم   ؟االجتماعية للمسجوليةاستراتيجيات أو خطط عمل 
االجتماعية وتنمية المجتمع المحلي من منظور القطاع الخاص  المسجوليةتتعلق بقياس أنشطة 

مني  باستخدام . وتم تحليل البيانات بمدينة السادات بالتطبيق على عدد من الشرفات االستثمارية
لى عدة  نتاج  إتوالت ىذه الدراسة  .االجتماعيةتحليل الم مون لتحليل محتوى أنشطة المسجولية 

االجتماعية  المسجوليةخلط بين ةزالة الغموض وال االجتماعية للمسجوليةعدم وجود استراتيجية منيا 
. قدمت ىذه الدراسة عدة توايات منيا والشرافة المجتمعية وخدمة المجتمع والمساعدات االجتماعية

االجتماعية بدواوين عموم  للمسجوليةإنشاء إدارة ، االجتماعية يةللمسجولاعداد استراتيجية وا حة 
 . والجامعات والمعاىد البحثية ،الوزاراتبعض المحافظات، و 

 
                                                 االستدامة االجتماعية - المحليتنمية المجتمع   - االجتماعية المسجولية  الفلمات الدالة

  المخططات االستراتيجية  - االستدامة البيجية
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 مقدمة
قد مما  ،ا داة الرجيسية لتحقيق العدالة االجتماعية فى المجتمع المحلىالتنمية المحلية تمثل 

يساىم بفعالية فى الحد من التوتر السياسى ويفتح للمواطن آفاق للتعبير السلمى البناء عن رأيو فما 
عاقة قوية ليس فقط بين معدالت التنمية وفرص الحياة  توجدو أنو يبنى جدار من الثقة مع حفومتو. 

، ومن ثم مقراطية في الدولةالفريمة والعدالة االجتماعية ولفن أي ًا بينيا وبين مستوى الممارسات الدي
مزيد من التنمية يدعم المطالبة بالمزيد من االىتمام بالتف يات الخااة بالمواطنين بالنسبة فإن 

للتنمية  مفانيأي ًا فان مفيوم التنمية المحلية بما يحتويو من إطار و  لمفيوم جودة الحياة والعدالة.
و على أىمية النظر إلى دواجر المشارفة والقرارات والة مباشرة بين المفان واالنسان والتنمية تنب

والتأثيرات النابعة منيا. وواواًل بالتخطيط فى مار لفى يتم من خال ممارسة تشارفية تدعم 
العاقة المزدوجة بين الديمقراطية والتنمية، ومن ثم يجب أن يفون مو وع التنمية ىو االنسان فى 

 .التنمية المحلية أيمفانو، 
لى متطلباتيا والمشفات التى تعترض  بالنظرو  إلى أىمية التنمية المحلية فى مار، وا 

أحد المداخل الرجيسية  بوافياطريقيا، فإن المسجولية االجتماعية قد تعاظم دورىا فى اآلونة ا خيرة، 
للمشارفة فى التنمية المحلية، وذلل على  وء ا و اع االجتماعية واالقتاادية والسياسية الراىنة، 
على الاعيدين المحلي والعالمي، وىذه ق ية أخرى تدعونا إلى إعادة التأمل والتففير في طبيعة 

تيم في مواجية مشفات مجتمعيم، المعوقات التي تقا عقبة أمام استثارة دافعية الناس وفاعلي
 .ن جيود فافة الفاعلين فى المجتمعوالمبادرة إلى اةسيام في و ع الحلول الماجمة ليا بالت افر بي



 أسئمة البحث: .1
 :اآلتيةيمكف تمخيص مشكمة البحث بمحاولة اإلجابة عمى التساؤالت 

فرررى تنميرررة المجتمرررع  االجتماعيرررة المسرررجوليةيمفرررن أن تلعبيرررا   الترررىىرررداا ا ميرررام و ال مرررا ىرررى- أ
 . المارى بعامة، والمحلى بخااة؟

يسررتجيب الحتياجررات التنميررة المحليررة، و  ،االجتماعيررة للمسررجولية مررا المفيرروم الررذى يجررب تبنيررو- ب
 ويتوافق مع استراتيجية التنمية؟.

 االجتماعية للشرفات على مخرجرات المخططرات االسرتراتيجية للتنميرة المسجولية ما انعفاسات- ت
 العمرانية  وخطط التنمية المحلية لمحافظة المنوفية؟

االسررتفادة مررن الخبرررات المحليررة واالقليميررة والدوليررة فررى توجيررو شرررفاء التنميررة للعمررل  مررا مرردى - ث
 االجتماعية لتنمية المجتمعات المحلية؟ المسجوليةمعا فى توجيو جيود 

 للمسررجوليةخطررط عمررل محررددة تبنرري اسررتراتيجيات أو فررى الشرررفات بررو تقرروم  مررا الرردور الررذى - ج
 االجتماعية بمحافظة المنوفية؟
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سررتراتيجية يمفررن اقتراحيررا عنررد اعررداد إطررار مبرردجى الاالبعرراد الرجيسررة والعنااررر الترري  مررا ىررى- ح
 االجتماعية ؟ للمسجوليةشاملة 

، ومرا مردى تراثيره سرلبًا االجتماعيرة للمسرجولية  سرتراتيجيةوجود اما الدور الذى يمفن أن تلعبو - خ
 ًا على تنمية المجتمع المحلي وتحسين أداء القطاع الخاص؟ايجاب أو

 

  :والفئات المستفيدة أىمية البحث .0
 يكتسب البحث أىميتو مف خالؿ:

االجتماعيررررة  المسررررجوليةاالىتمررررام العررررالمي والمحلررررى )التوجررررو الدسررررتورى، قررررانون االسررررتثمار( ب- أ
 .واستراتيجيات إدارتيا والمنافع التي تعفسيا على المجتمع

االجتماعيررة  للمسرجوليةحاجرة قطراع اةعمررال إلرى إدارل المفرراىيم النظريرة والممارسرات العمليررة - ب
 والمنافع المترتبة علييا للدولة والمجتمع.

االجتماعيررة فرري بنرراء الميررزة  للمسررجوليةبيرران الرردور الررذي يمفررن أن تؤديررو اةسررتراتيجية الشرراملة - ت
 .في الدخول إلى سوق المنافسة العالمية التنافسية لقطاع اةعمال، مما يفسبيا القدرة

الحاجررة إلررى سررد الفجرروة بررين منظمررات اةعمررال ذات الطبيعررة االقتاررادية ومنظمررات المجتمررع - ث
المرردني ذات الطبيعررة االجتماعيررة ممررا يجعررل ىررذه ا خيرررة قرروة سرراندة للنشرراط االقتاررادي فرري 

 البلد )التباينات المفانية فى جيود التنمية(
 ،تمفررن مررن فسررب ر ررا أاررحاب الماررالح ووالجيررم ا نشررطة الترريال إلررى حاجررة قطرراع اةعمرر- ج

 خااة المجتمعات المحلية(.
االجتماعية فى التنمية المحلية، مما ينعفس على خلق بيجة  المسجوليةالقاء ال وء على دور  - ح

وفررق الررني  التشررارفي فرري  ، وذلررلمتوازنررة لاسررتثمار وتنميررة الخرردمات علررى المسررتوى المفرراني
عمليررة التنميررة، وارروال للقرردر المنشررود مررن العدالررة االجتماعيررة )تحليررل الفجرروات التنمويررة فررى 
جيررررررود التنميررررررة علررررررى اررررررعيد محافظررررررة المنوفيررررررة مررررررابين المشررررررروعات المقترحررررررة بررررررالمخطط 

 االستراتيجى للمحافظة والمشروعات المنفذة من خال خطط التنمية(.
المزايررا النسرربية التررى تتمتررع بيررا محافظررة المنوفيررة، لتوجيررو شرررفاء التنميررة القرراء ال رروء علررى - خ

السررررتثمارىا وتنميتيررررا لاررررالح المجتمررررع المحلررررى، بمررررا يسرررراىم فررررى تلبيررررة احتياجررررات وأولويررررات 
 المواطنين.

توجيو اىتمام السادة المسجولين الى امفانيات التنمية على الاعيد المفانى لمحافظة المنوفية، - د
لحرمان التى تعانى منيا والتى تؤثر على مستوى التنمية بيرا، بحيرث يرتم التخطريط ومجاالت ا

 .بالمشارفة لتوجيو االستثمارات تجاه تحقيق تنمية افثر توازنا داخل المحافظة
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 :الفئات المستفيدة
 ، التجارة والاناعة، التربيةاالستثمار، التنمية المحليةوالتنمية االقتاادية، التخطيط  ارتوزار - أ

 والتعليم، التعليم العالى، الاحة، االسفان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
 (.ديوان عام محافظة المنوفية )يت من  دواوين عموم المحافظات- ب
 المجتمع المدنى- ت



  :أىداؼ البحث .3
  االجتماعيرررررة يسرررررتجيب  المسرررررجوليةارررررياغة إطرررررار نظرررررري مفررررراىيمى لتحديرررررد ميرررررام وأىرررررداا

الحتياجررات التنميررة المحليرررة، وبمررا يتوافررق مرررع اسررتراتيجية التنميررة، وذلرررل ليفسررر العاقررة برررين 
االجتماعية الشاملة واالداءين االقتاادي واالجتماعي وانعفاساتيا علرى بنراء  المسجوليةجيود 

 .الميزة التنافسية المستدامة
 لدوليرة فرى توجيرو شررفاء التنميرة للعمرل معرا فرى توجيرو بيان دور الخبرات المحلية واالقليمية وا

 االجتماعية لتنمية المجتمعات المحلية  المسجوليةجيود 
  االجتماعية للشرفات علرى  المسجوليةتقييم لجيود التنمية فى تنمية محافظة المنوفية، انعفاس

 مخرجات المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية لمحافظة المنوفية
 االجتماعيرررة فرررى تنميرررة المجتمرررع المحلررري بمحافظرررة المنوفيرررة، برررالتطبيق  المسرررجوليةدور  تحديرررد

 على بعض الشرفات العاملة فى المحافظة.
  اياغة رؤية لدور شرفاء التنميرة فرى تنميرة المجتمرع المحلري مرن خرال ارياغة مقتررح لبنراء

 االجتماعية . للمسجوليةاستراتيجية 


   :منيجية البحث .4
 رح التفايلي للبحث وتوزيع الميام على فريق العمل.اعداد المقت 
  التنميرة االقتاراديةزارة التخطريط والمتابعرة و تجميع البيانات الخااة بالبحرث، بالتعراون مرع و ،

مديريررة القرروى العاملررة ومرفررز معلومررات بمحافظررة  وزارة االسررفان )ىيجررة التخطرريط العمرانررى(،
 المنوفية.

  بتخارريص وففرراءة االسرتثمارات المحليررة المخااررة للمحافظررة فررى تقيريم الممارسررات المتعلقررة
 الخطة، لبيان دورىا فى تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، بالتعاون مع وزارة التخطيط.

  تقيرريم المخطررط االسررتراتيجى لمحافظررة المنوفيررة لبيرران الفجرروة مررابين المخطررط والمنفررذ وتحديررد
ى يمفررن أن يسرراىم فييررا القطرراع الخرراص فررى إطررار االحتياجررات الفعليررة مررن المشررروعات، والترر

 االجتماعية. المسجولية
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  االجتماعيررررة فررررى تنميررررة المجتمررررع  المسررررجوليةتاررررميم ومراجعررررة اسررررتمارة اسررررتبيان لدراسررررة دور
محررراور  6ت رررمنت ، توى بعرررض الشررررفات الارررناعية الفبررررىالمحلررري، وترررم تنفيرررذىا علرررى مسررر

وتنميرررة المجتمرررع المحلررري مرررن منظرررور القطررراع تتعلرررق بقيررراس أنشرررطة المسرررجولية االجتماعيرررة 
الخرراص برررالتطبيق علرررى عررردد مررن الشررررفات االسرررتثمارية عينرررة الدراسررة وىررري )مجموعرررة العرررز 
الاررررناعية، شرررررفة الرباعيررررة للنسرررريجات فررررورتفس، عنتررررر اسررررتيل، سرررريراميل الجرررروىرة، الرررروادي 

 االستثمارية. القاب ة، مجموعة العربي( في محافظة المنوفية فدراسة حالة عن الشرفات
  فى توضيح العالقات بيف المتغيرات والظواىر المنيج الوصفي التحميمي  استخداـ تـ

صياغة ، خاصة فى التشابو بشكؿ مفصؿاالختالؼ و أوجو  المتعمقة بالبحث، واكتشاؼ
 المخرجات التالية:

االجتماعيرررررة، بمرررررا يسرررررتجيب  المسرررررجوليةالمفررررراىيمى لتحديرررررد ميرررررام وأىرررررداا  النظررررررياالطرررررار  
 الحتياجات التنمية المحلية، ويتوافق مع استراتيجية التنمية.

تحليرررل دور الخبررررات المحليرررة واالقليميرررة والدوليرررة فرررى توجيرررو شررررفاء التنميرررة للعمرررل معرررا فرررى   
 االجتماعية لتنمية المجتمع المحلي . المسجوليةتوجيو جيود 

 المسرررررجوليةعيد محافظرررررة المنوفيررررة وبيررررران انعفرررراس تقيرررريم الجيررررود المبذولرررررة للتنميررررة علرررررى ارررر 
 االجتماعية علييا.

 االجتماعية . للمسجوليةمقترح لبناء استراتيجية  
  االجتماعيػة التػي يقػـو  المسػئوليةتحميؿ المضػموف لتحميػؿ محتػون أنشػطة منيج استخداـ

 ؼ:ييد، بعينة البحثبيا القطاع الخاص 
تحليررل المحترروى إلررى التعرررا علرري ا داء االقتاررادي والبيجرري واالجتمرراعي وا خاقرري الررذي   

االجتماعيرة وتحقيرق تنميرة  المسرجوليةتقوم بو شررفات القطراع الخراص فري اطرار أدوارىرا تجراه 
 المجتمع المحلي.

واالقتارادية التري استخدام ىذا المني  التحليلي يساعد في تحديد العوامل البيجية واالجتماعيرة  
ليرررا ترررأثير داخرررل مجتمعاتنرررا المحليرررة وذلرررل مرررن خرررال تقيررريم االسرررتثمارات فررري منطقرررة عينرررة 

االجتماعيررة تجرراه المجتمررع والمررواطنين وتحقيررق  المسررجوليةالدراسررة، ومررا مرردى التررزام الشرررفات ب
 االستدامة واالستمرارية للخدمات المجتمعية التنموية التي تقدميا للاالح العام.

  المجتمعيػػة لالرتقػػاء بمسػػتون طمػػوح  لممسػػئوليةبنػػاء اطػػار أولػػى عػػاـ السػػتراتيجية وطنيػػة
المجتمعات المحمية، بما يسيـ فى تمبية احتياجاتو وتعزيز جيػود التنميػة المسػتدامة، وفقػا 

 .0232لألىداؼ استراتيجية المجتمعية 
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 الفصؿ األوؿ
 االجتماعية: دراسة مفاىيمية  المسئولية
 لتطور الخبرة النظرية والواقع العمميمع إشارة 



 :تمييد 1/1
مع حلول ا زمات االقتاادية الدولية في الربع ا خير من القرن العشرين ارتفعت مطالب 
واحتياجات المواطنين بطريقة تفوق قدرات بعض مؤسسات الدولة عن الوفاء بتلل االحتياجات. 
ااحب ذلل تدىور اقتااديات بعض الدول مع عجز في الموازنات العامة، وترافم في الديون، 

..الخ. وبات لزاما علي جميع ا طراا الفاعلة في الدولة والمجتمع القيام بدور .طالة وانتشار للب
تنموي للمشارفة والمساىمة في تخفيا تلل المشفات. غير أن أمرًا ما فان ماثًا باورة وا حة في 

أدوارىا وتبدلت بحيث انتقلت من التجربة الغربية وا مريفية ذلل أن وظاجا وميام الدولة قد تغيرت 
التقليدية ففاعل رجيسي في انع السياسيات العامة وتنفيذىا واةشراا علييا الي أن أاحبت مجرد 
شريل، وشريل أول بين شرفاء متعددين في إدارة شجون الدولة والمجتمع، تقوم بدور الُمحفز والُمنظم 

رال الفاعلين اآلخرين في والُموجو وليس الُمنفذ الوحيد أو ا وحد. وحتي ينجح ذلل فإنو مرىون بإش
 العملية التنموية سواء فانوا )قطاع خاص أو منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات دولية أو غيرىم(.



 Corporate social responsibilityاالجتماعية  المسجوليةعند البحث في مفيوم و 
(CSR نجد تعدد للماطلحات والمفاىيم التي تعبر عن الدور ا خاقي و )التنموية للقطاع  ةالمسجولي

الخاص والمنظمات غير الحفومية، وىذه المسجولية تفون تجاه أاحاب الماالح من حملة أسيم 
وشرفاء وعماء، وموظفين وعواجليم، وموردين، وموزعين، ومتعاملين، والبيجة، والحفومة، والمجتمع 

"، أو "المساءلة يةاالجتماع المسجوليةالبعض اسم "المدني، والمجتمع عموما. وُيطلق علييا 
المجتمعية" ويذىب البعض اآلخر الي  المسجوليةأو " Corporate Accountabilityاالجتماعية"

ا خاقية"، ويعبر عنو آخرون ب  ةفاتبني تعبير "مواطنة الشرفات"، ويافو فريق ثالث ب "الشر 
 .، أو "االستجابة االجتماعية"Corporate Governance"الحوفمة الجيدة " 



يستعرض البحث مجموعة من اةشفاليات والتساؤالت من ذلل  بروز مفيوم ومن ثم 
االجتماعية بين عدد من الباحثين وأىم التعريفات  للمسجوليةاالجتماعية. واةطار المفاىيمى  المسجولية

الناا االجتماعية خال  المسجوليةالتي قدمتيا المؤسسات الدولية للمفيوم. وفيا تطور مفيوم 
منذ الثاثينيات مرورًا با ربعينيات والخمسينيات واواًل الي مطلع القرن ول من القرن العشرين ا 

الواحد والعشرين، والتفاعل بين الخبرة النظرية والواقع العملي في التجربة ا مريفية والتجربة ا وروبية 
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وو عيا علي قاجمة  االجتماعية المسجوليةودور المؤسسات الدولية في تحفيز االىتمام بق ية 
 االجتماعية. للمسجوليةالمفسرة لتبني المؤسسات  المنيجياتأولويات اانع القرار. وأىم 

 

 :االجتماعية لممسئوليةالمفاىيمى  اإلطار  1/0
، نجد تعدد للماطلحات والمفاىيم (CSR)االجتماعية  المسجوليةعند البحث في مفيوم 

وبمراجعة ا دبيات الخااة بيذا الجانب يفشا عن قلة المعرفة بأبعاد ىذا المفيوم، أو التشويش 
حولو، فما تعفس غياب االتفاق حول تعريا دقيق وُمحدد لو، ف ا عن التداخل والتشابل مع 

بالمسجولية  وفجزء من الثقافة العالمية واالىتمام الدولي .فمفيوم "التنمية المستدامة" ا خرىالمفاىيم 
االجتماعية قدمت عدد من المؤسسات الدولية تعريفات ليذا المفيوم فالبنل الدولي واالتحاد ا وروبي، 
فما ساىم المففرون والباحثون في إثراء المفيوم ومحاولة تغطيتو. ويشير الباحث الي عدد من تلل 

 التعريفات فالتالي 
التجارية بالمساىمة في  نشطةي "التزام أاحاب ا االجتماعية ى المسجوليةيري البنل الدولي أن  -

التنمية المستدامة، من خال العمل مع موظفييم وعاجاتيم والمجتمع ففل لتحسين مستوي 
 .(7) معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد"

ويعرفو االتحاد ا وروبي أنو "قيام الشرفات بت مين اعتبارات اجتماعية وبيجية في أعماليا وفي  -
   .تطوعيتفاعليا مع أاحاب الماالح علي نحو 

في فتابو "المسجولية االجتماعية لرجال ا عمال والاادر في  Bowen Howardوعرفيا  -
في أن يرسموا تلل السياسات، وأن ينجزوا  " أنيا "التزام من قبل رجال ا عمال ومنظماتيم 7953

تلل القرارات، وأن يسلفوا فل السبل الممفنة من أجل إنجاز وتحقيق أىداا معينة وقيم مرغوبة 
. وقد اعتبره البعض بمثابة ا ب الروحي لففرة المسجولية (2)وتوقعات منتظرة  فراد المجتمع

 االجتماعية.
بأنيا "مجموعة ا نشطة التي تنفذىا المنظمة اختياريا للوفاء بالتزاماتيا تجاه  Epsteinوعرفيا  -

 .(3)المجتمع المحيط بيا باة افة الي التزاماتيا تجاه أاحابيا"

                                                 

االجتماعية، بينما  المسجولية( يت من ماطلح االستجابة االجتماعية وجود دافع/ حافز أمام رأس المال لتحمل (7
االجتماعية للشرفات،  المسجوليةا سرج،  حسينراجع   -االجتماعية نوع من اةلزام المسجوليةيت من ماطلح 

 .4، ص 2373، 93المعيد العربي للتخطيط، الفويت، دورية جسر التنمية، العدد 
 .3( المرجع السابق، ص(2
االجتماعية للافوة اةدارية المارية، بحوث إدارية محفمة، اةسفندرية، دار الوفاء  المسجولية( محمد الايرفي، (3

.33، ص 2337، 7لدنيا الطباعة والنشر، ط
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أنيا "التزام علي المشروع تجاه المجتمع المحيط بو بالعمل علي المساىمة في  Holmesعرفيا  -
ومحاربة التلوث، المحافظة علي البيجة وخلق فرص  محاربة الفقر، وتحسين الخدمات الاحية

عمل متفافجة، واالرتقاء بمستوي الخدمات التعليمية والمساىمة في حل مشافل اةسفان 
 . (7) والموااات



فإف ثمة االجتماعية،  المسئوليةتعدد استخدامات مصطمح مف رغـ يتضح مما سبؽ أنو بال
 ومالحظات مف ذلؾ:عناصر مشتركة ودالالت متقاربة 

 

 فبع يا رفز علي أن  ؛تنوع التعريفات وتعددىا ما بين مؤسسات دولية وباحثين ومففرين
 ،أي دون تدخل من القانون أو من سلطات الدولة ؛االجتماعية عمل إلزامي ذاتي المسجولية

وجاءت  ؛والبعض اآلخر رفز علي أنيا عمل تطوعي أدبي معنوي اختياري وليس إلزامي
تعريفات المؤسسات الدولية متوسعة شاملة لفل أفراد المجتمع بحيث تتجاوز الطابع الرسمي 

 الشفلي الذي تحدده الدولة ليستوعب متطلبات واحتياجات المجتمع.  
  المفيوم يتسم بفونو ديناميفي متطور وليس ستاتيفي جامد، فيو يتحول ويتواجم مع التغيرات

 والبيجية والسياسية الحاالة في البيجة الدولية والمحلية.  االقتاادية واالجتماعية
  اقتاادي. إنساني و ، قانوني، أخاقي  من ا بعاد مجموعةاالجتماعية علي  المسجوليةتشتمل 
  ينطوي المفيوم علي إعادة النظر في أدوار ووظاجا فل أطراا العقد االجتماعي للدولة خااة

 المنتظر من تلل الشرفات إزاء المجتمع. ما بين الشرفات والمواطنين بالدور
  ىنال عاقة تأثير وتأثر بين المفيوم من ناحية وبين الواقع أو السياق التاريخي الذي نشأ فيو

فالمفيوم ليس محايدًا باورة فاملة فيو متحيز  ؛من نواحي أخري، وبين السياق المنقول إليو
 ومجتمعية.    لخبرة وتشفات ح ارية وثقافية وسياسية واقتاادية

  االجتماعية فإن واقع  المسجوليةإذا فانت التعريفات السابقة ىي بمثابة تعريا نظري لمفيوم
االجتماعية من حيث طبيعة تفويناتو وأنشطتو ومدي قوتو أو  عفو وطبيعة عاقتو  المسجولية

عي بالحفومة وأجيزة الدولة يتفاوت من مجتمع آلخر وذلل طبقًا لدرجة تطوره االجتما
نظام السياسي. الواالقتاادي والثقافي وخريطة التفوينات االقتاادية واالجتماعية فيو وطبيعة 

مفانيات المفيوم في التحقق ومدى وجوده في  وىو ا مر الذي يطرح إشفالية قدرات وا 
 .المحليةالمجتمعات 

 التالىفإف  الدراسة الحالية سوؼ تتبنى التعريؼ االجرائى ، وفى ضوء العرض السابؽ
 :االجتماعية لممسئولية

                                                 

 .33، ص السابقالمرجع ، ولية االجتماعية لمصفوة اإلدارية المصريةئالمس( محمد الايرفي، (7
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المجتمعية التزام المؤسسات باةسيام في التنميرة المسرتدامة مرن خرال العمرل  المسجوليةتعني "
بأسلوب يخدم االقتااد ويخدم التنميرة فري  السفانبيدا تحسين مستوى معيشة  ،مع المجتمع المحلي

مادية ومعنوية( )يدا توجيو الوفرة المتاحة بالمجتمعية  للمسجوليةآن واحد في الدولة من خال تبنييا 
  .رخاء المجتمع واستقرارهالعمل مع فافة المؤسسات على في رفع مستوى الحياة، و 

مسراىمة فري تطروير وتحسرين ويتبنى ىذا المفيوم يمفن أن يحفز فافة المؤسسات والشرفات لل
بحيرث تسريم  (،المعنويرة عينيرة أو، ماديرة)مستوى الحياة النوعية للمجتمع مرن خرال الوسراجل المتاحرة 

االجتماعيررة فرري المجتمررع  المسررجوليةالدولررة فرري تأارريل ممارسررات الخدمررة العامررة و مررع فافررة مؤسسررات 
ويفون مثاال للمؤسسات الحفوميرة وغيرر الحفوميرة فري ىرذا المجرال ممرا يسراىم فري زيرادة دور وفعاليرة 

  المؤسسات في أعمال خدمة المجتمع.
 :االجتماعية في الخبرة غير العربية المسئوليةتطور مفيـو  1/3

االجتماعية معروفة فاليوم، حيث فانت  المسجوليةلم تفن  النصؼ األوؿ مف القرف العشريفحتي 
المؤسسات والشرفات تمارس أنشطتيا وتسعي الي تعظيم أرباحيا بأي وسيلة ولو علي حساب ُعماليا 

 .(7)أو مجتمعيا أو بيجتيا التي تنتفع منيا
 ا ول ىاجسيا وأن خيرية بمؤسسات ليست االقتاادية المؤسسات أن عليو المتفق منو 

 ربحيتيا على يستند ال المؤسسات تقييم أن نرى الحا ر وقتنا في أنو إال الربح، عاجد من أفبر تحقيق
نما فقط، المالية مرافزىا على سمعتيا بناء تعتمد في تعد ولم فحسب،  تساعد حديثة مفاىيم ظيرت وا 

 والتفنولوجية االقتاادية الجوانب في المتسارعة التطورات مع على التعامل قادرة عمل بيجة خلق على
 العالم . أنحاء عبر واةدارية

 المؤسسات تذفير ففرة تبلورت إذ ،"االجتماعية المسجولية المفاىيم "مفيوم أبرز ىذه من فان
 قانونيا أو أخاقيا مقبولة غير أمور عن عاجدا الربح يفون ال وحتى االجتماعية وا خاقية ليتياجو بمس

 الحقوق من والحرمان العمل وشروط أو ظروا ا جور، في واةخال بالمساواة ا طفال، فتشغيل
 الرجيسي فونيا المادر المؤسسات تلعبو الذي الدور الرجيسي فإن ذلل على عاوة للفرد، ا ساسية

 أن فما الحديثة، للمفاىيم وفقا بواجباتيا االجتماعية القيام علييا يحتم العمل فرص وتوليد للثروة
 .(2)أي ا ذلل علييا يفرض بالتغيير السريع يتسم عار في والبيجية واالجتماعية االقتاادية التطورات

                                                 

، مار، بعض التجارب الدولية :االجتماعية لرأس الماؿ في مصر المسئولية( نيال المغربل وياسمين فؤاد، (7
 .3، ص 2338، سبتمبر 738المرفز الماري للدراسات االقتاادية، ورقة عمل رقم 

دراسة ميدانية مطبقة على مؤسسة الوقا  -االجتماعية تجاه المجتمع المسجوليةعلي بن عامر بن محمد الشيري،  ((2
في المجتمع السعودي، رسالة ماجستير في علم االجتماع ، جامعة الملل سعود، المملفة العربية السعودية، 

 .55-53، ص ص  2373
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بزغت بعض ا ففار التي تتناول  عقدي الثالثينيات واألربعينيات مف القرف العشريفوخال 
 7953تا ذلل تبلور أولي للمفيوم علي يد ىوارد بوين عام  رجال ا عمال إزاء مجتمعاتيم. مسجولية

ا المجتمع دون تو يح فيفية اوالذي أشار الي أىمية التقارب ما بين أىداا رجال ا عمال مع أىد
 Organizationتأسيس منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية األوؿ:ثم جاء َحَدثَين ُميمين فعل ذلل. 

for Economic Co-operation and Development (OECD)   وفانت غايتيا تعزيز  7963عام
بداية االىتمامات األكاديمية  ثانييا ، وارتفاع مستوي المعيشة للدول ا ع اء.الشاملةالتنمية 
ية االجتماعية بيد أنيا ظلت دون جديد يذفر سوي القول بأن المسجول االجتماعية المسئوليةبموضوع 

"عملية" تأخذ وقتا طويا بما يعود علي الشرفة باالستثمار، وأن التزام الشرفات ال يقتار علي 
 . فقطالجانب القانوني أو االقتاادي 

 The (7)تزامن إنشاء برنام  ا مم المتحدة للبيجة الماضىمف القرف  حموؿ السبعينياتمع 
United Nations Environment Program (UNEP)   والذي سعي لتشجيع االستخدام الرشيد

مع ظيور فتابات ُتعني برؤية رجال ا عمال وبرامجيم  -والتنمية المستدامة للبيجة العالمية 
 وممارساتيم إزاء المسجولية االجتماعية. 

واتسـ العقد بشيوع الجدؿ األكاديمي فيو حوؿ أمريف وىما ما مدي أولوية التركيز: ىؿ 
عمي البعد االجتماعي أو االقتصادي لمشركة؟ ومحاولة تجاوز الرؤية التقميدية القائمة بأف الشركة 

المذيف يسعوف لتحقيؽ  Shareholderأماـ المساىميف حممة األسيـ  -وحسب  –مسئولة 
مكاسب االقتصادية الي أف تكوف الشركة مسئولة أماـ كؿ مف يؤثر ويتأثر بعمؿ الشركة األرباح وال

 .وأنشطتيا وىـ الُمعبر عنيـ ب "أصحاب المصالح
رفزت أجندة التنمية الدولية علي استقرار االقتااد  الماضىمف القرف  عقد الثمانينياتفي و 

العالمي، وتحفيز التنمية االقتاادية، ومواجية اآلثار السلبية للفقر. وأسس االتحاد الدولي لحفظ 
لاعتناء بإيجاد  International Union for Conservation of Nature (IUCN)الطبيعة 

 . (2)اء والتنميةحلول عملية لتحديات البيجة والمناخ والغذ
ثم توالت المؤتمرات والفعاليات الدولية التي أخذت علي عاتقيا الففرة. وظير ماطلح التنمية 

في تقرير المفو ية الدولية للتنمية  الما ىمن القرن  تالمستدامة في أواسط الثمانينيا

                                                 
بر عن حالة البيجة داخل بمثابة الاوت المع 7972يعد برنام  ا مم المتحدة للبيجة الذي تم إنشاؤه في عام  ((7

نمية المستدامة ويعمل فبرنام  محفز وداعي ومعلم وميسر لتشجيع االستخدام الرشيد والت  منظومة ا مم المتحدة.
 /http://www.unep.org/Arabic/Aboutبرنام  ا مم المتحدة للبيجة متاح علي الرابط التالي  للبيجة العالمية.

 م في dو ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يسعي الي الحفاظ علي الطبيعة وي من اةدارة الفعالة والعادلة في استخداميا ((2
 -دولة حول العالم 785خبير متطوع في  75333باة افة الي أفثر من  ،دولة ومنظمة غير حفومية 7333ع ويتو 

 http://www.iucn.orgللمزيد حول االتحاد علي الرابط التالي  
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والذي جاء بعنوان  https://en.wikipedia.org/wiki/Unite Nations (WCED)  والبيجة
االجتماعية مثل   المسجولية. تخللت ىذه الحقبة البحث عن مفاىيم بديلة لمفيوم (7) "مستقبلنا المشترل"

ا داء االجتماعي للشرفات، وأخاقيات ا عمال، ونظرية أاحاب المالحة. وتجدد النظر الي 
المسجولية االجتماعية باعتبارىا "عملية" أي مجموعة من الخطوات المتتابعة المتتالية المتالة بع يا 

 لية االجتماعية للشرفات. ببعض. ومع نياية الثمانينيات بدأت تظير وساجل أولية لقياس المسجو 
لم ينقطع الحوار حول المو وع بل توطدت العاقة  الماضىمف القرف  التسعينياتفي عقد 

االجتماعية وق ايا البيجة ومن ذلل "قمة ا رض" التي رعتيا ا مم المتحدة في العام  المسجوليةبين 
 . وتم التوسع في تحديد من ىم أاحاب المالحة المشترفة. (2)7992

استمرت المؤسسات الدولية االىتمام بنفس المو وع ولفن  مطمع القرف الواحد والعشريفمع 
االجتماعية شمل المجتمع المدني ففل، مع توايتيا  للمسجوليةبتوسع أفبر بحيث قدمت تعريفات 

 ب رورة مراجعة الشرفات لسياساتيا إزاء المجتمع. فما ازداد الوعي بق ايا حقوق اةنسان ومفاىيم
التنمية والتنمية المستدامة وبدأ النقد يوجو نحو السلول البرجماتي للشرفات، ودعوتيا لمراجعة دورىا 

 . (3)واالىتمام بق ايا البيجة والعمال
ق منافع عديدة عند تطبيقيا من ياالجتماعية أنيا قادرة علي تحق المسجوليةويراىن أناار 

خليا وخارجيا وتسييل فرص حاوليا علي القروض ذلل علي سبيل المثال  تحسين سمعة الشرفة دا
                                                 

  لا طاع علي التقرير متاح علي رابط وثاجق ا مم المتحدة علي الرابط التالي ((7
common-future.pdf http://www.un-documents.net/our 

، بالبرازيل يو دي جانيروفى مدينة  ا مم المتحدة ىي قمة نظمتيا (،قمة ا رض) قمة ريو ((2
https://ar.wikipedia.org/wiki/K  منظمة غير و  ممثل 2433دولة وحوالي  772شارل في المؤتمر وقد

من حيث حجمو ومجال اىتمامو. رفزت رسالة  ا مم المتحدة . ولم يسبق للمؤتمر مثيل على مستوى مؤتمراتحفومية
قتاادية القمة علي  رورة تغيير وتعديل سلوفياتنا وتارفاتنا إزاء البيجة، و رورة إعادة توجيو الخطط والسياسات اال

 للمزيد علي الرابط التالي  ،الوطنية والدولية لمراعاة اآلثار البيجية، وغيرىا من الق ايا
 http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.htm  

 تم االستعانة بالمراجع التالية في فتابة ىذا الجزء، فالتالي ( (3
االجتماعية للشرفات العابرة للقوميات ودورىا في التنمية، جامعة القاىرة،  المسجوليةأحمد شندي شندي إبراىيم،  -

 .37 – 25، ص ص 2373، فلية االقتااد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة
االجتماعية  مدخل نظري، ورقة بحثية مقدمة في  المؤتمر السنوي الحادي  المسجوليةد.أحمد زايد، المواطنة و  -

، القاىرة، المرفز القومي للبحوث االجتماعية 2339مايو  79 – 76ولية االجتماعية والمواطنة، عشر المسج
 . 35 – 29  والجناجية، المؤتمر الحادي عشر، ص ص

االجتماعية  تعريا المفيوم وتعيين بنية المتغير، ورقة بحثية مقدمة في  المؤتمر السنوي  المسجوليةعلي ليلة،  د. -
، القاىرة، المرفز القومي للبحوث 2339مايو  79 – 76لية االجتماعية والمواطنة، الحادي عشر المسجو 

 .  77 – 57  االجتماعية والجناجية، المؤتمر الحادي عشر، ص ص
رسالة االجتماعية لمنظمات رجال ا عمال في التنمية المستدامة،  المسجوليةشيماء بياء الدين حسين مليجي،  -

 – 6  ، ص ص2374قسم العلوم اةنسانية البيجية،  -معيد دراسات البيجية ، جامعة عين شمس، ماجستير
72. 
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والمنح والتمويل الازم لعمليا، ف ا عن تحفيز الموظفين في الشرفة وجذب الففاءات للعمل في 
الشرفة، واالستثمار في رأس المال الففري والمساىمة في التنمية االقتاادية. فما تساعد في بناء 

 وأاحاب الماالح من جانب آخر.   بالعاقات االيجابية مع الحفومة من جان
يمفن القول أنو منذ الثمانينيات وثمة تغييرات حاالة في طبيعة دور الدولة والحفومة  ختاما  

ترافق معو تطور علي المستوي البحثي وا فاديمي. من ذلل التحول في وظاجا وأدوار الدولة من 
فاعل رجيسي في انع الخطط واختيار البداجل وتنفيذ السياسات الي فونيا مجرد شريل أول بين 

تعددين، مع زيادة العوامل الخارجية المؤثرة في عملية انع السياسات وتنفيذىا. فالمنظمات شرفاء م
ثارة  والمؤتمرات الدولية واةقليمية فان ليا دور بارز في ال غط نحو المبادأة بطرح السياسات وا 

ف ا  -بعض ا حيان  -الق ايا وو عيا علي قاجمة أولويات الحفومات بل والمساعدة في التنفيذ 
عن المراقبة والتقييم عبر خبراجيا أو مساعداتيا الفنية والمادية أو تقاريرىا الدورية مما ينعفس 

أو السلب علي سمعة الدولة. وعلي الجانب البحثي بدأت الفتابات والدراسات تؤال ةعادة  باةيجاب
لمحفز أو الُمشجع مع النظر في العاقة بين الدولة والمجتمع بحيث تلعب الدولة دور الموجو أو ا

إشرال الفاعلين اآلخرين في دورة انع السياسات، وأن الحفومة يجب أن ُتدار بواسطة المنظمين 
Entrepreneurs فأابحت لشرفات القطاع الخاص دورًا محوريًا في عملية (7)ال البيروقراط" .

 رورة توسيع التنمية، حيث أدرفت المؤسسات أنيا غير معزولة عن المجتمع، وتنبيت الي 
نشاطاتيا لتشمل ما ىو أفثر من النشاطات اةنتاجية، مثل ىموم المجتمع والبيجة والتعليم والاحة، 
فالشرفات اآلن أابحت ال تعتبر فيانات اقتاادية فقط، بل ىي فيانات ترتبط بالمجتمع الذي تعمل 

ا تحسنت ظروا المجتمع فيو، فيي تعمل في بيجة اجتماعية واقتاادية متشابفة مع المجتمع، وفلم
 .   (2)االجتماعية واالقتاادية ازدادت فراة القطاع الخاص في العمل في بيجة أف ل"



 :االجتماعية بيف الخبرة النظرية والواقع العممي المسئولية 1/4
 المسجوليةفل ما سبق فان وليد الخبرة غير العربية، أما الخبرة النظرية العربية إزاء  

االجتماعية فا تزال في طور التشفل والتبلور والترجمة والنقل دون نقد أو تطوير لبعض اآلليات 
 من قبل البلدان واسع نطاق على االجتماعية تمارس المسجوليةالمشابية في بيجتنا العربية. فإذا فانت 

 رفاىية تحقيق أجل من أرباحيا من جزء باستثمار المؤسسات والشرفات مبادرة في ممثلة المتقدمة
عطاء الجميور المجتمع  الواعيين فإنيا ال تزال  المستيلفين من قاعدة وتأسيس ايجابية اورة وا 
 .النامية الدول في نسبيا حديثة ظاىرة



                                                 
إدارة شجون الدولة والمجتمع،  سلوي شعراوي جمعة، مفيوم إدارة شجون الدولة والمجتمع  إشفاليات نظرية، في ((7

 .7 -5  ، ص ص2337القاىرة، فلية االقتااد والعلوم السياسية، مرفز دراسات واستشارات اةدارة العامة، 
 .2االجتماعية للشرفات ودورىا في التنمية، مرجع سبق ذفره، ص المسجولية( (2
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فإن اىتمام الشرفات العاملة في الشرق ا وسط  Arab business reviewووفق مجلة 
االجتماعية للشرفات، وعلى ا خص بعد  المسجولية"بدأت مع مطلع ىذا القرن بقبول وتبني مفيوم 

وعلى مر السنين افتسب ىذا  .2333في عام  (UNGC) قيام الميثاق العالمي لألمم المتحدة
شرفة؛  336الشرفات التي وقعت على الميثاق العالمي االتجاه زخما في ىذه المنطقة حيث بلغ عدد 
في الماجة فقط من العدد العالمي للشرفات الموقعة،  4على الرغم من أن ذلل العدد يمثل حوالي 
 . ((7م حيث قام بتوقيع الميثاق ثاث شرفات فقط2333يعتبر ذلل تحسنًا فبير إذا ما قورن بالعام 



ن طريق تدريسو في مقررات علمية ببعض الجامعات جاء االىتمام النظري بالمو وع ع
فمادة اختيارية مثل حالة فلية االقتااد والعلوم السياسية بجامعة القاىرة، وفلية الدراسات التطبيقية 

 للمسجوليةوخدمة المجتمع بجامعة الدمام "فرسي الشيخ فرحان بن المبارل القحطاني" 
لبة الماجستير والدفتوراه لرساجل علمية في مجال باة افة الي تسجيل عدد من ط االجتماعية،

المسجولية االجتماعية ببعض الجامعات العربية. أو عقد ندوات ومؤتمرات علمية إقليمية ومحلية 
الشرفات والذي بدأ في  مسجولية، أو إادار مؤشرات لمسجولية الشرفات فالمؤشر الماري ل(2)عنو

ييجة العامة لاستثمار السعودية جاجزة سنوية للمسجولية . أو إطاق جواجز عنو مثل إطاق ال2337
االجتماعية أو جاجزة مؤسسة الملل خالد الخيرية للتنافسية المسجولة أو جاجزة الشيخ ابراىيم العنقري 

اةجتماعية للمؤسسات أو  للمسجوليةللمشاريع االجتماعية التفاملية المستدامة، أو الجاجزة العربية 
  االجتماعية. للمسجوليةلدولية جاجزة البحرين ا





أما الخبرة العملية في العالم العربي فمتنوعة ما بين االىتمام بإنشاء مرافز مستقلة أو حفومية 
داخل ىيافليا التنظيمية للمسجولية االجتماعية مثل إنشاء مرافز في تقديم استشرررررررارات وبرام  

االجتماعية بجامعة الملل سعود  المسجوليةاالجتماعية ل "استدامة لاستشارات" ونادي  المسجولية
 للمسجوليةالبحرين  والمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة في المملفة العربية السعودية، وجمعية

االجتماعية للشرفات السنوي، وأفاديمية اةمارات  للمسجوليةاالجتماعية، ومؤتمر ومعرض فويت 
الشرفات  مسجوليةاالجتماعية للمؤسسات، ومرفز أبوظبي للحوفمة، والمنتدى ا ردني ل لمسجوليةل

االجتماعية، ومرفز المديرين الماري ومرفز الحوفمة والحفم الرشيد التابع لوزارة التخطيط والمتابعة 
ربية، والمرفز واةااح اةداري ومرفز الحوفمة التابع للمعيد القومي لإلدارة بجميورية مار الع

 االجتماعية.  للمسجوليةالمغربي 
                                                 

، متاحة علي الرابط التالي  2373 عام  -االجتماعية للشرفات" من شرفات الشرق ا وسط  المسجولية" مبادرات ((7
http://www.arabbusinessreview.com/  

ولية االجتماعية للشرفات، ؤ ، ومؤتمر البحرين الدولي للمس2374االجتماعية للشرفات فى قطر  المسجوليةمؤتمر  ((2
 .2375في  المجتمعية المسجوليةوملتقى الجامعات الخليجية و 
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االجتماعية مثل  المسجوليةفذلل شيد الف اء اةلفتروني إنشاء مواقع الفترونية خااة ب
موقع الشبفة  ،http://www.regionalcsr.comموقع ، االجتماعية العربية للمسجولية موقع المنظمة

للشرفات الذي أطلقو معيد  االجتماعية المسجوليةومراد  ،للمؤسسات االجتماعية للمسجوليةالعربية 
االجتماعية والشبفة  للمسجوليةوموقع الموسوعة العربية  ،بار لدراسات المجتمع المدني في ا ردن

 المسجوليةاالجتماعية، وموقع الخير الشامل فمبادرة لتجسير المسافة بين أقسام  للمسجوليةالسعودية 
وىو  واالتحاد العام لمقاوالت المغرب. وزارة الشجون االجتماعية السعوديةتحت إشراا  االجتماعية

 م في بث الوعي تجاه ىذا المفيوم.ا مر الذي يسي


الي أنو في استطاعت  2339وقد خلص تقرير التنافسية المسجولة في الدول العربية لعام 
ة في الدخل القومي والمنافع ولة مما قد يحقق زيادات ىامؤ الدول العربية تعزيز تنافسيتيا المس

االجتماعية باالستفادة من بعض نقاط القوة الفامنة في ثاث مجاالت وىي  توفير السياسات الدافعة 
دارة ا عمال القابلة لاستدامة والتمفين االجتماعي. وقد اختلفت مواقع الدول العربية في ىذه  وا 

 .(7)المجاالت الثاثة


 المالحظات واإلشكاليات كالتالي:ويمكف اإلشارة لمجموعة مف 
مترجمة تمثل  استنساخيوفتابات  عن ، وىى عبارةفي العالم العربيمتأرجحة ىوية المفيوم  -

سقاطيا علي الواقع العربي، دون النظر في اختاا  انعفاسًا فامًا للنظريات الغير عربية وا 
 السياقات وتباين العوامل اةيفولوجية.

اتجاىات تسعي الي التوفيق بين ترجمات المسجولية االجتماعية وبين الماادر العربية  -
 اةسامية فاستدعاء منظومة الزفاة والوقا والعمل الخيري الديني )اةحسان(. 

تنامي عدد الفتابات والدراسات والمرافز والبرام  والندوات والفعاليات المخااة ليذا  -
 المو وع.

سارى داخل بعض الشرفات في العالم العربي، وبالتالي تابح  عمل الخيري"ال يزال منطق "ال -
 ففرة المسجولية االجتماعية مرادفة للعمل الخيري وال تتعداه  بعد من ذلل.

م  أن ا نشطة ا فثر شيوعا من قبل الشرفات في 2373عام  وجدت دراسة لشرفة "بيت" -
االجتماعية للشرفات  المسجوليةتبطة بوالمر   MENAمنطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا

                                                 
االجتماعية ومساىمة القطاع الخاص في التنمية، المعيد العربي للتخطيط، الفويت،  المسجوليةوليد عبد مواله،  ((7

 .29 – 27  ، ص ص2373، إبريل 47، العدد الخبراءسمسمة 
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:( في مجال توفير الغذاء والسفن أو المابس للفقراء والعمل مع ا يتام وا طفال 25تفون )
 .(7):(73المحرومين )

ال يزال االستثمار في الق ايا البيجية والتعليمية والطبية  جيل وال يشفل أولوية لدي الشرفات  -
 في العالم العربي.

 شرفات بعض ا عمال الخيرية لتبييض اورتيا أمام زباجنيا.تستخدم ال -
تفرض ق اياىا وأجندتيا  -والتي ليا فروع في المنطقة العربية -بعض الشرفات الدولية  -

 الدولية دون دراسة لمشفات واحتياجات المجتمع المحلي وأولوياتو. 
ن شرفات تيتم بالعامل و عية الشرفات في العالم العربي متأرجحة وليست علي نسق واحد بي -

في ظل ظروا سياسية واقتاادية غير مستقرة، أو شرفات  -عليو  وتحافظاالقتاادي 
 االجتماعية" فخطوة ايجابية من طرفيا.  المسجوليةمحلية أنشأت أقسام تسمى "إدارة 

ذا وج - د أغلب الوزارات العربية ال يوجد بيا وحدة أو إدارة أو قطاع للمسجولية االجتماعية، وا 
 فما تقوم بو أبعد عما نتاوره للمسجولية االجتماعية.

ىنال تفاوتات بين الدول العربية من حيث وجود المسجولية االجتماعية ودرجة تطورىا ومدي  -
 فاعليتيا وتأثيرىا في المجتمع. 



االجتماعية  المسجوليةسيرة لمأن فل ما سبق من تطورات  :األوليبقيت مالحظتاف رئيسيتاف 
فان وليد لخبرة ح ارية تاريخية معينة ليا سمات تختلا عن الخبرة التاريخية لدول العالم العربي أو 

أنو  :الثانية المالحظةدول العالم الثالث بما يشملو ذلل من قيم ومؤسسات وعاقات وتفاعات بينيم. 
تلل العوامل سواء فانت  اةيفولوجية العواملحتي في السياق الغير عربي نجد تباينات نظرًا الختاا 

. فبينما دفعت غرافية أو تفنولوجيةسياسية أو اقتاادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية أو ج
نظرًا  نو فان مجتمع  –االجتماعية للح ور بقوة في الواليات المتحدة  المسجوليةاالعتبارات القانونية 

االجتماعية في السياق  للمسجوليةاالعتبارات ا خاقية الدافع  مثلت –ُيعاني من العنارية والعبودية 
 . (2)ا وروبي والتي فانت الشرفات فييا جزء من نسي  المجتمع



االجتماعية للشرفات بف ل البنية  المسجوليةوقد ساىمت منظمات المجتمع المدني في تعزيز 
إال أنو في الحالة العربية  ،غير العربيةىذا فى الدول المؤسساتية القوية والدول المستقرة في الخبرة 

                                                 
 ، متاحة علي الرابط التالي  2373 عام  -االجتماعية للشرفات" من شرفات الشرق ا وسط  المسجولية" مبادرات( (7

http://www.arabbusinessreview.com/  
ات ودورىا في التنمية، مرجع سبق ذفره، االجتماعية للشرفات العابرة للقومي المسجوليةأحمد شندي شندي إبراىيم،  ((2

براق محمد وآخرون، أىم النظريات المفسرة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ورؤية الففر . 23 – 22  ص ص
 ت. االقتاادي االسامي ليا، الملتقي الدولي الثالث  منظمات ا عمال والمسجولية االجتماعية، د.
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وتوا ع البني  في بعض الدول وأعمال العنا المتااعد غير المستقرةحيث البيجة السياسية 
االقتاادية وقلة مساىمة القطاع الخاص العربي في النات  المحلي ومحدودية مشارفة المجتمع 

 ن نايب المسجولية االجتماعية.      فليا أسباب تجعل التعثر م ؛المدني وغيرىا



 :االجتماعية: أبرز ثالث نظريات المسئوليةأسباب لجوء الشركات لتبني  1/5
توجد مجموعة من النظريات التي تحاول تفسير لجوء المؤسسات والشرفات الي تبني ففر 

االجتماعية لدييا. وىي نظرية أاحاب الماالح ونظرية الشرعية ونظرية االقتااد  المسجولية
السياسي. ويمفن القول بوجود ثاث نظريات رجيسية تحاول االقتراب من فيم عملية التبني. لفل 

 ي قدمتيا. يو حيا الجدول التالي نظرية مجموعة من المقوالت واة افات الت
 االقتصاد السياسي اتجاه الشرعية اتجاه أصحاب المصالح اتجاه 

عمل المؤسسة ىو توليد  الرؤية
وتعظيم القيمة لفل أاحاب 
الماالح، وىي أداة 
للواول لألىداا من 
خال السعي الستقرار 

 مجتمع ا عمال.

 المسجوليةنشر تقارير 
االجتماعية للشرفات عبارة 
عن عقد اجتماعي بين 
المؤسسة وأع اء المجتمع 
مما يمنحيا الشرعية القانونية 
الستخدام الماادر الطبيعية 

 وتوظيا الموارد.

الترفيز علي تفاعات 
المجموعات من منظور 
تعددي جديد مثل  المؤسسات 
/المستخدمين، المستيلفين / 

 مجموعات ال غط.

أو حت أن ىنال مجموعة  اتنجاز أىم اال
من المؤثرات علي المؤسسة 
تتأثر بيا وتؤثر علييا سواء 
من خال أنشطتيا 

 ومنتجاتيا أو قراراتيا.

ساعدت علي فتح ماادر 
لحاول الشرفات علي 
الشرعية فإعام الجيات بأداء 
الشرفة وتغيير تاورات 

 أاحاب المالحة.

ساىمت في فيم العمليات 
اتيا االجتماعية في سياق

االقتاادية واالجتماعية 
 والسياسية.

االجتماعية للمؤسسات ورؤية الففر االقتاادي  للمسجولية  براق محمد وآخرون، أىم النظريات المفسرة المصدر
. والجدول من 7 -5االجتماعية، د.ت، ص ص  المسجوليةاالسامي ليا، الملتقي الدولي الثالث  منظمات ا عمال و 

 الباحث.
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 الفصؿ الثانى
 االجتماعية لمشركات في مصر المسئولية



  تمييد 0/1
االجتماعية أو المجتمعية  المسجوليةأت ح من دراسة اةطار المفاىيمى بالفال ا ول أن 

ظير ذلل في وقد  و مفيومو وأسس تنظيمو والعمل بو.ماطلح قديم حديث سواء من ناحية معناه أ
عليو اراحة أو بما معناه في القرارات والقوانين بل والدساتير  فثير من المجتمعات سواء تم النص

المفتوبة أو العرفية، وذلل نتيجة لحاجات وا حة يحتاجيا الفجات المختلفة في المجتمع ويجب 
توفيرىا بشفل أو بآخر حتى ال تنشأ حاالت عدم الر ا من جانب بعض أو فل فجات ذلل المجتمع 

 حيان حاالت اراع ال تحمد عقباه بل واخال جسيم با من والتي قد ينشأ عنيا في بعض ا
 االجتماعي للدول.

االجتماعية أحد أىم دعاجم الحياة المجتمعية، وىى أداه فعالة بل وأداة تنموية  المسجوليةوتعد 
لقد تجاوزت بعض الدراسات واآلراء فمؤثرة في تقدم المجتمعات حيث تظير الوجو اةنساني للحياة. 

االجتماعية أحد مقاييس أو مؤشرات القيم ا نسانية في  المسجوليةوالسياسية المدى العتبار  العلمية
المجتمع سواء قيمة الفرد أو ا سرة أو الجماعة سواء فان مؤسسة انتاجية أو خدمية، ليابح المجتمع 

 لمسجولية.فلو ذا قيمة إنسانية عالية أو متوسطة أو منخف و أو معدوم القيمة، أي درجة تحملو ا


ىذا وقد ظير تساؤل فبير في معظم المجتمعات التي أخذت في تغيير النظم االقتاادية 
وانتشار الففر الرأسمالي واالستثمار الخاص وتوفير بيجة ومناخ داعم ، (1)ودعم القطاع الخاص

 نشطتيم بالفثير من الحوافز المادية والمالية بل والحماية وحرية الدخول والخروج وتحويل أرباحيم 
ن أىمية دور رجال إللخارج، ىذا التساؤل ىو " ما ىو الدور المجتمعي لرجال ا عمال وشرفاتيم؟ 

لى تعاظم دورىم في االنتاج وتحقيقيم أرباح طاجلو نظرًا إاالجتماعية يرجع  المسجوليةا عمال في 
لتباطؤ دور الدولة في ا نشطة االقتاادية، بل وتوجيو فل اىتماماتيا لتوفير البنية ا ساسية من 

لقد و فيرباء ومياه وطرق بل وأمن واستقرار وىو ما يمثل تفلفة فبيرة لو قام بيا رجال ا عمال. 
االجتماعية لرجال ا عمال والشرفات يدعم  للمسجوليةأابح ىنال  رورة لو ع اطار تنظيمي 

مستوى المشارفة في تنمية المجتمعات وذلل دون التأثير على و ع تلل الشرفات وقدرتيا على 

                                                 
للمستثمر الخاص اعفاءات  ريبية فبيرة، واالعفاء أو خفض أسعار  2377لعام يعطى قانون االستثمار الماري  (7)

ا رض وامفانية التوسع، وتغيير النشاط... الخ، لمزيد من التو يح انظر  وزارة االستثمار والتعاون الدولي، قانون 
 .2377( لسنو 72االستثمار رقم )
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 تجاوز رجال ا عمال لدورىم اةنتاجي والعمل بالسياسةحد لاالنتاج وتوفير فرص العمل، بل و ع 
 .)*(لمنع ما حدث في العقود الما ية في فثير من الدول مما أدى الى انتشار الفساد 

  االجتماعية للشرفات المسجولية ميام وأىداا 2/2
 -سبق تناولو بالفال ا ولالذى -، االجتماعية المسجوليةالبنل الدولي  فى إطار تعريا

التجارية بالمساىمة في التنمية المستدامة من خال العمل مع  ةنشطعلى أنيا " التزام أاحاب ا 
موظفييم وعاجاتيم والمجتمع المحلى والمجتمع ففل لتحسين مستوى معيشة ا فراد بأسلوب يخدم 

في ني  و  ؛يو ح ىذا المفيوم درجة نسبية من الففرحيث  ،(7)التجارة ويخدم التنمية في آن واحد
المفيوم مني  التنمية، بل التنمية المستدامة، ودرجة تختلا عن المفيوم القديم الذى فان يرفز على 
العون في الشدة والمساعدة للمحتاج أو في حالة ا زمات أو حتى في المشافل التنموية القديمة 

تزام والتفاتا في البسيطة مثل المساعدة في نشاط جمع القطن في مار أو الجيود الجماعية واالل
الري للمحاايل االستراتيجية. أما التنمية المستدامة فيي العمل الجاد المنظم المستمر وعلى المدى 
الطويل الذى تقوم بو المؤسسات والشرفات وفافة منظمات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة 

ون بيا ويخدم في نفس الوقت للمواطنين الحاليين وا جيال القادمة، وبأسلوب يخدم ا نشطة التي يقوم
التنمية المستدامة في آن واحد. ىذا ولتأسيس غرس مفيوم المسجولية االجتماعية للشرفات تجاه 
المجتمعات وخااة المحليات التي تتوطن فييا تلل الشرفات يجب أن نبدأ بالعاملين في الشرفات 

ما دور رجال ا عمال في دعم بدرجة ذلل يو ح و اقليم الشرفة. نطاق وأسرىم ثم المواطنين في 
  .()المسجولية االجتماعية لمجتمع أعماليم



االجتماعية تعبر عن أىداا محددة  المسجوليةالميام التى يجب أن تنجزىا ومن ثم فإن 
ىذه ا ىداا حسب القاجم بيا،  اال تختلقد و  ؛تتبناىا الجيات واالفراد من مسجولين ومواطنين

أخيو  تجاهاالجتماعية للشرفات تختلا فثيرًا عن ا ىداا التى يقوم بيا المواطن  المسجوليةفأىداا 
 مجتمعو الاغير والفبير.  تجاهالمواطن أو 



 االجتماعية فى اآلتى: المسئوليةويمكف تمخيص أىـ المياـ/ األىداؼ التى تحققيا 


 :مف االنساف تجاه أخيو االنساف  أوال :

                                                 
 لعراق ولبنان وفنزويا... الخ.ما حدث في مار، ونسمع اليوم عن ذلل في الجزاجر وا *)
 .9، ار 2378، القاىرة، 2378ابريل  45جامعة الدول العربية، مؤتمر العمل العربي، دوره (  7)
()  لقد تجاوز بعض السياسيين ليقول أن المسجولية االجتماعية لرجال ا عمال ليست مجرد فرض ففاية يمفن أن

 يسقط عنيم بل ىي في حقيقة ا مر فرض عين.
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ى عمل الخير ، حيث يعد الالحياة "خير الناس أنفعيم للناس"ىذا حق مقدس نشأ مع نشأة 
، فا عمال التى تقوم اجد(المساعدة والعون فى الشد )تت من ، ويشمل جميع أعمال الخيرمدى أوسع

ميام  من نطاق الرسمى تعتبر البيا الشرفة تجاه تنمية وتقدم عماليا سواء حسب القانون أو خارج 
تجاه أخيو المواطن فيو أداء بتقديم العون قيام عامل ما أو مواطن  لمسجولية االجتماعية. أماا

االجتماعية. التعاون داخل افراد االسره الواحدة ميما تعدد تعريا تلل ا سرة ىو ميمة  للمسجولية
عظيمة من ميام المسجولية االجتماعية. ىذا اليدا أو الميمة ىدا قديم حديث يختلا باختاا 

قدم االنسانى ويشمل جميع مناحى الحياه، ويجب تنميتو وترسيخو سواء بالقوانين ا زمان ومراحل الت
 أو التوعيو باال افة للوازع االنسانى الطيب/ الخير.



 :المشاركة فى التنمية بمستوياتيا وأبعادىا المكانية والزمانيوثانيا : 
الحربين ا ولى والثانية وبداية اعتبارًا من الناا الثانى من القرن العشرين وبعد انتياء فترة 

اندثار عار االستعمار واالستغال والعبودية وبدء مرحلة تم التبشير بيا وىى قيام التنمية وبناء 
االقتااديات الوطنية بعد الحروب والدمار، بل والتسابق للعلم وطلب القوة بالتفنولوجيا والبحوث 

بل والجامعات، بدأ شفل جديد للمسجولية  رساوالمد تياالعلمية وففر الرعاية الاحية بانشاء المستشف
 وىى ىدا وميمة التنمية. تطور ففر ومناى  التنمية والسباق على تحقيقيا لفل دولة الأاالجتماعية، 

ليو بقوة منظمة ا مم المتحدة، وفان آخر ىذا الني  ىو إحتى أابحت ني  عالمى تقوم بالدفع 
 التنمية المستدامة. 
مشافل عديدة من جراء تارفات االنسان والدول حتى أابحت مشافل وتحديات لقد تفاقمت 

اليمفن التغلب علييا فرادى بل البد من التعاون سواء على مستوى فل دولة أو على المستوى الثناجى 
لقد فان لمبادرات المسجولية االجتماعية دور ملموس فى المشافل و وأخيرًا المستوى االقليمى والدولى. 

 تمشفاحل االجتماعية فى  المسجوليةديات المتوسطة والاغيرة، لذلل لماذا التمارس ىذه والتح
، وىى مرحلة متقدمة من مراحل تنمية المشروعات الاناعية والزراعية فى المجتمعات المحلية تنميةال

ن إوالتجارية وتنمية التعليم والتدريب وتنمية الرعاية الاحية وانشاء وتنمية الخدمات والمرافق العامة. 
تفاقم اآلثار السيجة من فوارث طبيعية، وتارفات االنسان لزيادة الثروة بالتناحر على الموارد وزيادة 
حدة اجتثاث الغابات واالستيال المفرط للمياه العذبو، وانتشار الحروب الاغيرة واالستخدام المفرط 

لى التوقا إللفربون والغازات ال ارة وما أدى من أخطار على حياة أىل فوفب االرض، دعا ذلل 
ه سحيقو قسمت لى ىو إعن افعال فثيرة  ارة مثل االستخدام النووى واالسلحو الفيماوية، وىو ما أدى 

شتات. ىذا الشتات بدأت معو مشافل فثيره فان أخطرىا االرىاب واليجرة من العالم الفقير لى إالعالم 
محاولة بعض الدول االستياء على ثروات دول أخرى. لى إالعالم المتقدم. فما أدى لى إالمتخلا 
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اءات وارىاب وفوارث زمة من حروب واعتدفان البد من وقفو عالميو للبحث عن مخرج لتلل ا 
 ب رورة طرح مبادرة التنمية فمسجولية اجتماعية.

فيد  رورة مراعاة تفعيل الجيود التنموية/ االنتاج لما لو من أاالجتماعية بت المسجوليةتقوم و 
آثار ايجابية على التشغيل وخلق فرص العمل وانتشال فثيرين من الفقر، واستغال الموارد بشفل 

و، و رورة مراعاة بره، وترشيد استيال الخامات النا ففنولوجيات الحديثو المو أف ل باستخدام الت
حق االجيال الجديدة فى الحياة مع وفى نفس الوقت توفير التنمية للدول الفقيرة تحت مظلة المسجولية 

وىو بعد االستدامة لتنمية االقتاادية واالجتماعية، أ فى بعدًا جديدًا ل وىو مااالجتماعية. 
 مستقبل. وال


 ،خير الذن لـ يحظى عمى أىمية لمدة طويمة ثـ تذكره أخيرا  ىو البعد المكانىالجانب األ
نسان أو الموقع سواء موقع معيشة اال –االجتماعية علييا واجب وميمة قوية نحو المفان  المسجوليةف

أو مانع أو شرفة أو مدرسة أو مستشفى. ىذه االمافن توجد فى تجمعات/  موقع االنتاج سواء فرع
حجام مختلفة، تحتاج التنمية. التنمية أمستقرات مجتمعية ح رية أو ريفية تأخذ شفل محليات ب

الدولو،  –قليمى اة –المحلية مسجولية اجتماعية، اآلن مني  التنمية المستدامة على المستوى المحلى 
ولية االجتماعية من جانب جميع من يقوم بيا "من ىو عليو واجب تجاه جى تتبناه المسىو الني  الذ

مدير شرفة، مسجول، حافم، الجميع عليو  –ذلل سواء فرد عامل أو مواطن"، رجل أعمال، مستثمر 
 االجتماعية العالمية. المسجوليةواجب ولو حق فى التنمية المستدامة بمبادرة 



  االجتماعية المسجوليةأىمية الشرافة فى  2/3
متد مبدأ ، الشرافو فى الشدة تأتى فى المقام ا ول –مبدأ الشرافو مبدأ إنسانى طبيعى وا 

 إلىالشرافة والتعاون ليغطى جميع مجاالت الحياة. نعم يبدأ بالشدة، رغم أن ىذه الشده سوا تتحول 
سعادة وتمتد للجميع، "من وقع فى الشدة ومن قام بمساعدتو". جانب من جوانب الشرافو ا ىم حديثًا 

ليا بل حدود ففايو حاجات االنسان السلعية والخدمية تلل التى امتدت آلفاق ال –ىو االنتاج 
 جوانب الشدة لى ما أطلق عليو المسجولية االجتماعية وىى أااً إومستمرة. فذلل امتد المبدأ  ىميتو 

زاد الخير فى  ؛بعد أن فانت واجب إنسانى تقوم بو )فرض ففايو( مسجوليةالتى جعلت منيا واجبًا و 
  .ليأخذ الشفل الرسمى )فرض عين( اليدا منياىذا االتجاه لتأايل 



لى الدساتير والقوانين واللواجح إأخذ أشفال عدة حتى والت ليالرسمي وقد تطور ىذا الشفل 
ات المنظمة لتارفات وسلول االفراد والمؤسسات وخااة الشرفات االنتاجية التى تحقق أرباح والقرار 

وقد تبلور ذلل فى قيام تباين ا دوار ما بين الحفومة، وتقوم بأعمال فى المجتمع تتقا ى عنو أجرًا. 
   التالى ، على النحوالمسجولية االجتماعيةالقطاع الخاص، المجتمع المدنى، والمواطنين تجاه 
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 :االجتماعية المسئوليةدور الحكومة فى الشراكو/  0/3/1
يعتقد البعض أن دور الحفومة يفون آخر المطاا وأن دور المواطن ىو ا ولوية ا ولى فى 

االجتماعية اذ أنو الدور االنسانى واالسرع فى االستجابة. حقا ذلل فى الشدة والعون على  المسجولية
فجميع الفجات تنتظر دور  –التقدم  –االنتاج  –المشافل البسيطة أو اليومية أو الحالو. أما التنمية 

يمات المختلفة لى الجيات والتنظإالحفومة وخااة المجتمعات ذات االعداد الفبيرة، ثم تمتد الشرافة 
االلتزاـ السياسى مف الحكومة ىو مفتاح بدء )المؤسسات التى تؤفد شخاية الدول/ الحفومة(. 

  العمؿ وسرعة االستجابة.


االجتماعية من  المسجوليةالقوانين وتنظيم أداء  –يبدأ الدور الحفومى بو ع التشريعات و 
على الدور الحفومى فى العقد الحالى بل وبدءا من القرن الحادى والعشرين تم فيو التأفيد و الجميع. 

أساس ىذه الخدمات و ساسية االنسانية، أنو يبدأ من الناحية التنفيذية بإنشاء الخدمات االجتماعية ا 
 ستقرار المجتمع.االنسانية تحقيق أىداا التنمية المستدامة وتحقيق العدالة االجتماعية، ثم رفاىيو وا

من مفردات البنية ا ساسية  ستدامة أواًل بإنشاء القدر الفااتتحقق أىداا التنمية المو 
حيث تعتبر أساسات للتنمية المستدامة تجذب العاملين من رجال ا عمال  ،)*(االقتاادية واالجتماعية

سواء  اةنتاجياالستثمار والقطاع الخاص فى جميع المجاالت للبدء فى التنمية الفوقية أى مجاالت 
وأينما  استثناءأما العدالة االجتماعية فيى ميزان توفير ىذه الخدمات للجميع دون  السلعى أو الخدمى.

 فانوا بما يشمل جميع أجزاء الحيز المفانى السياسى للدولة.


 بحاول فل مواطنالرفاىية تتحقق حيث  ،أخيرًا يأتى دور تحقيق رفاىية واستقرار المجتمع
ويغلا ىذه الرفاىية واالحساس بيا  ؛على الخدمات بسيولة ويسر من ناحية الفم والنوعية/ الجودة

لى العمل واالنتاج دون خوا أو إمان الذى يشعر بو المواطن فيعسى ا  –من تحقيق االستقرار وا 
 احساس بعدم الر ا والخوا من المستقبل على نفسو وأسرتو ومجتمعو.

  التنموى الذى يتفامل بقوة التشريعات والقوانين وىو الدور التقليدى ويأتى مع ىذا الني
ساسى للحفومات. فعلى الحفومة اادار التشريعات والقوانين الملزمو بل والقرارات واالجراءات ا 

االجتماعية واالقتداء بالحفومة  المسجوليةالتى تففل قيام فل فجة أو جية أو ىيجة بواجبيا نحو أداء 
يتطلب ىذا الدور قيام الحفومة بجيد قوى فى متابعة ومراقبة جميع فجات و  ،دورىا القيادى فى أداء

                                                 
تنقسم مفردات البنية ا ساسية )التحتيىة( إلى فسمين  بنيو أساسية اقتاادية، بنية أساسية اجتماعية. تتمثل ا ولى ) )*(

شبفة الطرق والموانىء والمطارات وشبفات الرى والارا ومحطات الفيرباء والمياه.. الخ، وتتمثل البنية في 
 االجتماعية فى مؤسسات التعليم والتدريب والاحة والثقافة والبحث العلمى...الخ. ا ساسية
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االجتماعية وذلل لتحقيق الفاجدة القاوى من تطبيق  المسجوليةالمجتمع المناط بيا أى ميمة من ميام 
 ىذه المبادرة العالمية.



 :االجتماعية المسئوليةدور القطاع الخاص /الشركات فى  0/3/0
حداث تأثير قوى فى المجتمع على دور إاالجتماعية التى يعول علييا  المسجوليةتعتمد  

مؤسسات  –قتاادية اجتماعية منظمة اتاجية إنالشرفات قوى تعتبر و القطاع الخاص/  الشرفات. 
ليا لواجح داخلية تنظيمة، تؤثر فى أداجيا سواء بالنسبة للعاملين فييا أو  –تخ ع لقوانين محددة 

ماجيا وذلل طبقًا لنوع االنتاج ودرجة التخاص فيو. لذلل يعول الجميع على دور القطاع الخاص لع
/ الشرفات أو االستثمار الخاص فى أداء المسجولية االجتماعية، سواء الجيد االساسى االنتاجى وىو 

خرن المكممة دوار األساس التنمية المستدامة أو األأكبيرة تعيد بيا تجاه المجتمع وىو  مسئولية
ساسية بالمعايير أ هوالمرتبطة سواء كانت تطوعية اختيارية أو يراىا البعض مف وجية نظر 

موقع اقميـ الشركة / االستثمار،  –االجتماعية وىى عمى وجو الخصوص التنمية المحمية 
نظيؼ  –متقدـ  –والمشاركة فى توفير الخدمات الضرورية ليبدو ىذا االقميـ فى شكؿ حضرن 

ـ بالجماؿ والصحة والخضرة الدائمة، بؿ يتمنى الكثيريف االنتقاؿ اليو والعمؿ والعيش فيو. ىذا يتس
التى يجب اف يقـو بيا القطاع الخاص/ الشركات  –المياـ  –ويمكف تحديد بعض االدوار اليامة 

 فى اآلتى:
سية سواء باالنتاج مشارفة مع الحفومة فى رفع ففاءة االقتااد الوطنى وقدرتو التنافوالالمساىمة  -

 الوفير ذو الجودة للسوق المحلى أو بالتادير للخارج.
 اول الشرفة وذلل باطاق أسيميا فى البوراات.أتوسيع نطاق مشارفة المواطنين فى  -
توفير انتاج الشرفة )السلعى أو الخدمى( للمستيلل الوطنى بسعر مناسب يتوازن نسبيًا مع دخول  -

 نتاج.الشريحة المستيلفو لنوع اال
زيادة فرص العمل والتشغيل وذلل بالتوسع فى االنتاج وزيادة حجم ا عمال سواء للداخل أو  -

 للخارج.
المساىمة فى ايانة بعض الخدمات والمرافق العامة مساعدة للحفومة وخااة فى اقليم موطن  -

 الشرفة تأمينا للمواطن.
تبر أولوية من وجية نظر الشرفة تمويل انشاء بعض الخدمات والمرافق العامة المحلية التى تع -

 واقليميا.
واالاحاح  –والنظافة  –تمويل بعض برام  ومشروعات تحسين البيجة المحلية ونشر الخ رة  -

 البيجى بافة عامة.
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حداث الوطنية وخااة االنسانية أو المساىمة فى تمويل رعاية بعض القيام برعاية بعض ا  -
عالمية باسم وطنيم لتعزيز مفانتو بين الدول. تعتبر الموىوبين المؤىلون للمشارفة فى احداث 

رعاية الموىوبين علميا وثقافيا وريا يا مجاالت جيدة للشرفات وذات ادى وشيرة لتلل 
التى و ، خااة ا مراض المزمنة، الشرفات. ىذا ومن أىم مجاالت الرعاية ىو رعاية المر ى

 ألطفال، والفقراء. مثل السرطان وعمليات القلب وخااة ل تفاليفيا ترتفع
يتام والمسنين الخير مثل دور ا  بأعمالالقيام بالتبرع للمؤسسات االجتماعية االنسانية التى تقوم  -

يأتى على قمة ا عمال الخيرية دور الشرفة أو و  وذوى االحتياجات الخااة وخااة المففوفين.
 دور رأس المال فشخاية اعتبارية تجاه 

  تحفيز المتميزين منيمو ، داء الحقوق فاملو مقابل الواجباتأمن خال العاملين بيا. 
  فراد أسر العاملين وحل بعض المشافل التى يواجيونيا وىى ذو أثر مباشر أرعاية بعض

 وغير مباشر على الففاءة االنتاجية للعاملين، وسمعة طيبو فبيرة للشرفة.
  تجاه المجتمعات ماعية ات التى تسيم فى ا نشطة الخيرية واالجتأاحاب الشرفتفريم

 . بوساجل متنوعةالمحلية 

 

 N.G.O'sدور المجتمع المدنى/ الجمعيات غير الحكومية  0/3/3
حديثا وفى و حرفة المجتمع المدنى قديمة جدًا، ترتفع وتتعاظم فى فترات وتخبو فى فترات. 

الخيرية فى جمع  الربع ا خير من القرن الما ى، اعتبارًا من عقد الثمانينات انتشرت الجمعيات
جيا ان المو وع مربح، فل من لديو شقو خالية أو قطعة أرض يود بنأالتبرعات، حيث شعر فثيرين ب

يتام، وليس لديو تمويل يقوم بتسجيل جمعية خيرية ليدا سامى من ا ىداا االنسانية مثل دور ا 
، العدد الفعال منيا مستواا احى، رعاية مسنين... الخ. لقد بلغ عدد ىذه الجمعيات عدة آالا

نظم ليا وتغير ىذا القانون وعدل افثر موالجاد فى الخدمة عشرات. ىذا دفع الدولة الادار قانون 
 من مرة، بل ومازال ىنال دالجل على اعداد قانون جديد.

 

جادة تعمل فى مجال الخير مثل "مار الخير،  )جمعيات( يوجد اآلن عدة مؤسساتو 
 .، مرفز مجدى يعقوب للقلب... الخ"57357، بييو، جمعية ءالم ى رسالة، الماباحا رومان، 

وخااة فى قطاعى  الفثير من المشروعات الداعمة لجيود التنمية المحليةىذه المؤسسات وتتبنى 
، خااة فى القطاع الريفى لحفومة والقطاع الخاصامساعدة ومشارفة واالسفان بالتعليم والاحة 
ر لرعاية الفقراء وانشاء فثير من المشروعات مثل مستشفى سرطان تقوم بجيد فبيوالعشواجيات، و 

 ()الاعيد، جامعة الني ة فى بنى سويا
رب النقية للقرى سقا المنازل وتوايل مياه الشأتغيير ، 

ىذه المؤسسات ذات خبرة، وبيا عاملين اففاء ميرة فى ىذا العمل وقد أابحت  الناجية... الخ.
                                                 

 

()
 عفيقى، وفثيرون غيرىم. رجال أعمال معروفين ساىموا فى حل جزء من مشافل التعليم، مثل حسن راتب، اديق
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 لتطوير وترشيد بل وتنظيم لتحقيق تعظيم ىذه الجيود وخااة فى مجالى الخيرى العظيم، يحتاج 
ويأتى دور الجيات الحفومية فى االشراا والرقابة لتعديل مسار فثير  تحسين البيجة.و  التنمية المحلية

 من ىذه المؤسسات لتحقيق االستفادة من ىذه الموارد. 


 دور المواطف العادن 0/3/4
العادى ىنا أنو أى شخص أى ليس عامًا فى الحفومة أو القطاع يقاد البحث من فلمة 

الخاص أو ليس منتسبًا الى القطاع المدنى. انو السيدة فى المنزل، الطالب فى المدرسة االعدادية 
والثانوية، الطالب الجامعى، الشاب الذى يبحث عن عمل. فل ىؤالء ليم دور جيد فى المسجولية 

غير مباشر ولفنو مؤثر فى مجال التنمية. قد يفون ىذا الدور فى أدنى االجتماعية، قد يفون دور 
حدود لو وىو االمتناع عن أذى االخرين وااللتزام بالقانون، ومراعاة بعض أو فل المبادىء االنسانية 
وأوليا حماية نفسو من الوقوع فى ا خطاء أو االنزالق الى االدمان أو السرقة أو الغش أو ايذاء 

ثم الحفاظ على البيجة سواء بيتو أو شارعو أو مدينتو أو قريتو وخااة منزلو وأسرتو. ويعود االخرين، 
 أن " خير الناس أنفعيم للناس". 2/2البحث ليفتب مرة أخرى فما جاء فى اول ىذه الفقرة 



 االجتماعية للقطاع الخاص/ الشرفات المسجوليةميام/ جوانب  2/4
االجتماعية/  المسجوليةيقع عبء فبير على القطاع الخاص في دعم وتنمية جيود 

المجتمعية، حيث يلعب دورًا مؤثرًا بل أساسيًا في تشفيل اىتمامات المجتمعات المحلية التي يتوطن 
 التالية  تمجاالالتدور اىتمامات شرفات القطاع الخاص التجاري والاناعي في و فييا. 



 التربوية: التعميـ والتدريبالرعاية  0/4/1
  إنشاء وتطوير واياغة أو تحديث بعض أو فل منشأة تعليمية قد تفون مدرسو ابتداجية أو

مدرسية أو مجموعة  اتبمعدوتجييز اعدادية أو معيد متخاص أو مجرد فال أو إمداد 
 مقاعد أو مساىمة في تحديث دورات المياه، أو بعض أجيزة تعليمية للتدريب علييا في
معامل أو ورش أنشطة عملية مفيدة تشبع ىوايات التاميذ وتنمى قدراتيم في المستقبل 

 ويستفيدون منيا.
  المحلي المجتمع بناء أبناء العاملين أو من أاعتماد تدريب عدد معين فل سنو في الشرفة من

، تحت وعد ىدا توظيفيم في المستقبل أي اعطاجيم أولوية )المانع( الشرفةفى نطاق 
 ن مام  سرة الشرفة.اال

  ًبناء أو تعقد مسابقات   تشارل الشرفات حسب توجيات مختلفة في رعاية المتفوقين علميا
في مجاالت انتاج الشرفة لتطوير منتجاتيا أو أففار المحلي المجتمع العاملين وأسرىم وأبناء 

اجيا وما شابو ذلل. لزيادة انت اتتعديل معد أو تطوير التشغيل أو االدارة أو زيادة المبيعات
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ىذا وتمتد تلل المسابقات خااة في مجال الريا ة والتفوق الريا ي سواء في االلعاب 
 الجماعية أو الفردية.

  المساىمة في ميزانية تمويل أحد  من خالمرافز البحوث العلمية الشرفات لبعض دعم
الشرفة أو مجال بحثى البحوث لحل مشفلة انتاجية للشرفة أو نوع إنتاج أوسع مما تعمل فيو 

يقوم بو ذلل المرفز وتعثر االنتياء من ذلل البحث الذى يعول عليو المرفز البحثي نتاج  
 واالنتاج الوطني الذى قد يفون بديًا لاستيراد. للمجتمع فبيرة

  دعم وتأىيل ورفع قدرات ذوى االحتياجات الخااة، تمشيًا مع ني  الدولة في رعاية ىذه الفجة
تمتد ىذه الرعاية والدعم و منحيا اهلل ليا تعوي ا عن أشياء أخرى.  متميزةالتي تملل مواىب 

إلى لسفر ل التمويل الازم أحيانا توفيرو لى توفير المستلزمات التي يحتاجيا الفرد أو التمويل إ
لخارج سواء في عاج أو دراسة أو تدريب أو تمثيل لمار والشرافة فى بعض المحافل ا

 الدولية.
 

 :جانب الرعاية الصحية 0/4/0
  انشاء المستشفيات بأحجام مختلفة حسب رؤية الشرفة في قياميا بخدمة مستخدمييا فقط أو

ن عمليا، بل قد يمتد للمدن أسرىم أو فتح باب العاج والرعاية الاحية  ىل المدينة أو مفا
 والقرى المجاورة.

  انشاء المستوافات أو القيام بحمات عاجية مستأجرة لحساب الشرفة في مناسبة أو أفثر
فل عام للفشا وعاج العاملين وأسرىم بالمجان، وتوزيع العاج من ا دوية بل وقد تمتد ال 

 جراء بعض العمليات أو شراء بعض ا جيزة التعوي ية.
  المشارفة في الرعايةSponsorship .لبعض المؤتمرات الطبية التي تفيد الشرفة 
  قد يمتد اىتمام بعض الشرفات للمساىمة سواء مع الحفومة أو شرفة طبية فبرى في انشاء

فلية احية متخااة أو تمويل تدريب عدد من الشباب والشابات ليعملوا في مجال 
 التمريض الحديث التفنولوجي المتقدم.

 

 :جانب الخدمات االجتماعية 0/4/3
لألعمال الخيرية المختلفة تخاص بعض الشرفات في ميزانياتيا نسبة من ا رباح للتبرع 

ع أموال التبرعات للقيام يفي القيام با عمال والخدمات االجتماعية التي تتخاص فييا أو تجم لتساعد
 وتتلخص ىذه ا عمال والخدمات في اآلتي  ،بيا

  مرافز االيتام  وخااة االيتام المعاقين أو مرافز رعاية فبار السن وخااة السيدات. انشاء
فل والشرب والملبس والرعاية الاحية، تقوم ىذه المرافز بخدمات وأعمال االيواء، وا 
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واالحتفال بيؤالء في المناسبات حتى ال يتأثروا نفسيا، ويعيشوا أسوياء نسبيا في المجتمع 
في ممارسة بعض ا عمال االنتاجية المفيدة لو وللمجموعة التي يعيش حيث يبدأ بع يم 

 معيا.
  ندية االجتماعية لبعض الفجات أو انشاء نادى اجتماعي للعاملين انشاء أو المساىمة في ا

بالشرفة تتم فيو بعض ا نشطة الماجمة للفجات المنتسبة لو سواء من العاملين أو أسرىم 
، طقة الشرفة االستفادة من الخدمات المتوفرة بيذه المرافز واالنديةوأحيانًا يسمح لسفان من

 باال افة إلى دور المناسبات.
  انشاء أو المساىمة في تطوير ودفع جيود المؤسسات االجتماعية القاجمة على مفافحة

 . بعد الشفاء مومتابعتي بل وعاج الماابين منيمأو االدمان،  التدخين 
  البحوث االجتماعية لمشافل السفان لحل مشافليم مثل الزواج والطاق المساعدة في اجراء

 والفقر وعمالة االطفال وأطفال الشوارع.


 ى:الجانب الثقاف 0/4/4
تشمل الجوانب الثقافية مجموعة من ا نشطة الواسعة وخااة المؤتمرات، االحتفاالت، 

نشطة الريا ية والمؤتمرات الوطنية الميرجانات، والحفات الوطنية المازمة الفتتاح وختام اال
 واالقليمية والدولية، منيا خااة 

  المساىمة في انشاء وتطوير المؤسسات الثقافية العامة مثل 
 المفتبات المحلية في المدن والقرى واالحياء بل وبعض المدارس. -
 النوادي الثقافية والاالونات الشعرية والنثرية والاحافة. -
 واالفام التسجيلية وتطوير الموسيقى والغناء الوطني اليادا.الحرفة المسرحية  -

 .المساىمة في تمويل بعض ا نشطة الثقافية العامة وبرام  احياء التراث الوطني 
 ..المساىمة في نشر االنتاج الثقافي المتح ر من قاص ودواوين 
  والعلمية والبحوث المساىمة في تخايص حوافز للمتفوقين في االعمال الثقافية العامة

 الثقافية االنسانية.


 :الجوانب االقتصادية /التنموية/ االنتاج 0/4/5
ن إاالجتماعية على الوجو المطلوب.  المسجوليةساسية للقيام بىذه الجوانب تعتبر الدعامة ا 

بقوة في التنمية االقتاادية واالجتماعية والبيجية ويساىم رباح، االلى زيادة إزيادة انتاج الشرفة ييدا 
للعاملين والمجتمعات المحيطة بمواقع اعمال واختااص الشرفة بل والوطن بافة عامة. ىذا 

الشرفات ، والذى يعد من أولويات الحد مف الفقرويت من الجانب االقتاادي المساىمة في 
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والمشروعات التى تعمل ر حزمة من البرام  توفي من خال المجتمع المحلىفي والمنشآت العاملة 
 على توفير  

  فرص عمل في أنشطة اغيرة )المشروعات الاغيرة ومتناىية الاغر( لمواطني ىذه
المناطق الفقيرة وتساعدىم على العيش الفريم بزيادة الدخل والخروج نسبيا من داجرة الفقر، أو 

 باستخداميم وفاء لتوزيع منتجاتيا.
  يب بأجر رمزي ال بناء تلل المناطق، تمييدًا لحاوليم على فراة عمل توفير فرص تدر

 تدر علييم دخًا مستقبًا.
  راد بعض المعونات المالية للفقراء والعجزة أو الذين ال يمفنيم العمل تعطى ليم حسب

 البحوث االجتماعية.
 مة أو إااحيا برام  المساعدة في تحسين أحوال المعيشة للفقراء مثل ايانة المسافن القدي

 أو زيادة غرفو تحتاجيا االسرة.
  توفير الرعاية الاحية لبعض المر ى غير القادرين على العاج على نفقتيم وخااة ذوى

 االعاقة مما يمفنيم من العودة للعمل وافتساب الرزق والخروج من داجرة الحاجو والفقر.
 دة من منتجات الشرفة في حالة توفير برنام  حوافز  ىل المنطقة وخااة الفقراء لاستفا

السلع االستيافية سواء المعمرة أو ا خرى وذلل بتوفير برنام  خاومات حسب بحث 
معين أو أسلوب اختبار أو رقم قومي. فما تقوم بعض الشرفات بعمل اوفازيون  ىل 

ى المنطقة يشمل خام فبير وخااة للسلع عالية الثمن نسبيًا، وىو ما يساعد على رفع مستو 
 المعيشة لمن ال يمفنو شراء ذلل.



 :جانب الحفاظ عمى البيئة 0/4/6
يقع عبء فبير على الشرفات في حماية البيجة والحفاظ على الطبيعة من التدىور وخااة 

ويمفن ليذه الشرفات أن تتبنى  .(فى نطاق العمل بالمجتمع المحلىتلل الشرفات ) ىبداية من مواطن
  على النحو التالىلمساىمة في الحفاظ على البيجة لمبادرات عديدة 

 .التوفير في استيال الطاقة وخااة الوقود ا حفوري الملوث وال ار بحياة االنسان 
  رعاية جانب النظافة حول مباني الشرفة بل والمنطقة والمدينة فليا بالمساىمة الجادة في

سس العلمية التفنولوجية مشارفة التخلص اآلمن من المخلفات الالبة، وأن يفون ذلل با 
 مع الحفومة والمجتمع المدني.

  ن أمفن أو المساىمة في زيادة التشجير وزرع إالمساىمة في زيادة المساحات الخ راء
 الخ رة في موقع توطن الشرفة والمناطق المحيطة.
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 :دعـ وتطوير اخالقيات العمؿ  0/4/7
تو ح ل، 2373عام  26333 المعيار الدولى أيزو( يزوأ)طلقت المنظمة العالمية للمعايير أ 

المشارفة في "االجتماعية  المسجوليةوق ايا د ىدا يتحدلتوجييات تطبيق المسجولية االجتماعية و 
 المسجوليةعملية التنمية المستدامة من خال قيام الشرفات والمنظمات المختلفة في تطبيق 

لمنظمات ومجتمعاتيا من خال السلول الذى االجتماعية لتحسين أحوال عمال ىذه الشرفات وا
 .(7)يتاا بالشفافية واالخاقيات"

قدمت االيزو العالمية محاور أساسية فأىداا عامة يمفن جمعيا معًا في محور واحد شامل و  
يمثل قطاعي االنتاج الرجيسية وىما قطاع العمال، وقطاع أاحاب االعمال وىو  "تحقيق اخاقيات 

 العمل".
بيجة العمل في أي شرفة أو منظمة جانبان أساسيان  جانب العمال وجانب أاحاب تشمل و  

فل جانب منيما لو حقوق وعليو واجبات تشفل معًا بنيو أخاقيات العمل.  ؛ا عمال )المنتجين(
ية وتشمل أخاقيات العمل  رورة احترام معايير العمل التي تعتبر دستور منظمة العمل الدول

 فيما يلى عرض مبسط  خاقيات العمل لفل جانب و ، حقوق االنسانوأساسيا احترام 


على  الدوليةقوانين العمل  تنصحيث : (حقوؽ العماؿ) ضماف الحقوؽ االساسية في العمؿأوال : 
أحيانا تيمل ىذه و  ،حقوق فثيرة للعمال، بع يا يتم النص عليو في عقود العمل الفردية أو الجماعية

مراعاة  أىمية عليالمسجولية االجتماعية وخااة للشرفات وتؤفد العقود بعض أو فل ىذه الحقوق. 
بالمنفعة على فًا الطرفين العامل وااحب العمل أي االنتاج مما يعود  ،حقوق العمال وتطبيقيا

 الحقوق ما يلى  وتت من ىذه. ففل لمجتمعلالمنفعة  امتداد ويؤدى إلى
 :يتناسب مع ما يبذلو العامل من جيد وففاءة واخاص  بما تحديد االجر المناسب/ العادؿ

 لعملو، وي من تحقيق فاجض لااحب العمل.
  :للعمل قواعد عامة وأخرى مينية ت ع المؤسسات مراعاة أسس السالمة والصحة المينية

على حياة العاملين العاملة في مجال تخطيط وتنمية الموارد البشرية أسس فثيرة للحفاظ 
وأساليب أداجيم  عماليم حماية ليم من المخاطر المختلفة وفى نفس الوقت الحفاظ على 

 االنتاج والجودة وىو أساس السامة المينية.
 تواجو بعض الشرفات والمنظمات ظروا معينو : (عدـ المجوء لمعمؿ القسري )اإلجباري

ت غير مناسبة لظروا العمل العادية، تدفع تحتاج لتارفات إدارية وفنية قد تفون في أوقا
بيا ال رغام العمال على العمل لساعات ا افية وفى غير ا وقات المناسبة، ىذه الظروا 
البد أن تتم بأسس ر ا بين الطرفين دون اجبار أو قير أو عدم ر ا وان العمل اةجباري 

 القسري ممنوع قانونا بل ودوليًا.
                                                 

(7) https://asq.org/quality-resources/iso-26000 
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 العمل حق فما أنو واجب وتتمثل قيمة العمل : أو شكمو عدـ التمييز ميما كاف نوعو
 ،ى آثار  ارة وفراىية داخل بيجة العملإلنو يؤدى انية في عدم التمييز ميما فان  االنس

والفبيرة على عدم التمييز ادة فثير من لواجح العمل الداخلية في الشرفات الجحيث تنص 
التمييز على أساس النوع أو المذىب  وخااة في التوظيا بل وفى ظروا العمل سواء فان

 أحد أىم جوانب المسجولية االجتماعية. ، ويعد ذللأو الجنسية أو العرق
 عادة ما تترل فثير من الشرفات ورجال االعمال فراة : حرية التعبير والمشاركة في القرارات

بفل حرية   خذ رأى العاملين وخااة االمور االنتاجية وىو ما يتطلب سماع أراء العاملين
حتى تحال منيم الشرفة على أف ل ما لدييم من انتاج. ىذا وقد تطور ىذا المجال 
)المشارفة( بتدخل بعض العاملين أو رؤساء العمال في بعض أسس ونظم العمل االدارية أو 
المالية )االجور والحوافز والمفافآت(، ويجب في ىذه الحالة سماع تلل اآلراء وتجنب 

اق مع العاملين علييا دون رفض أو عقاب ما دامت لاالح الطرفين. ىذا وىو االنشقاق واالتف
ما يمتد بعد ذلل ولمالحة العمل  رورة مشارفة العاملين في اتخاذ القرارات وخااة اذا 

 فانت جديدة لم يتفق علييا من قبل. ذلل يمنع فثير من المشافل التي تنعفس على االنتاج.
  جتماعية امتدادىا أحد أىم جوانب المسجولية اال: ألسر العامميفتحقيؽ الحماية االجتماعية

وىو ما ينعفس على أداء العامل وففاءتو ور اجو بل تفانيو وت حيتو في ،  سر العاملين
سبيل عملو وشرفتو. تمتد حماية أسر العاملين لبعض أعمال المساعدة أو التعيد بيا مثل 

سب الشروط، والرعاية الاحية لجميع افراد ا سرة، بل تعليم االبناء، قبوليم للعمل بالشرفة ح
تمتد المسجولية الى بعض الرحات والماايا وا ندية االجتماعية وأخيرًا المجاالت الدينية 

 واحتفاالتيا وزياراتيا لألمافن المقدسة للجميع.
 والتأفيد تعنى بشفل أساسي حرية انشاء النقابات العمالية، : ضماف الحقوؽ السياسية لمعماؿ

جور أو ساعات العمل أو الجماعي في حالة الخافات على ا على أسلوب التفاوض 
ساليب االحتجاجات أاةجازات... الخ. فما تشمل الحقوق السياسية السماح بأسلوب أو 

و امتناع عن العمل لفترة محددة الت ر فثيرًا باةنتاج والمالحة أالسلمية من ا راب 
 العامة.

 ا طفالعدم تشغيل  نب العامة التي يجب مراعاتيا وىىلجواوىناؾ بعض ا. 


 :ثانيا : حقوؽ أصحاب األعماؿ "المستثمر / المنتج أو الشركة
يقابل حقوق العمل و من أخاقيات العمل  رورة مراعاة الحقوق ا ساسية لااحب العمل/ 

 الشرفة وفيما يلى بع يا 
 القانون المنظم وفذا عقد العمل بقواعد ونظم العمل يتعيد العامل حسب : االلتزاـ بنظـ العمؿ

فما يلتزم العامل بالحفاظ على المعدات والمواد الخام  المستيدفة،نتاج خطط االمن مواعيد و 
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والمفان وعاقتو بزماجو واحترام قواعد وأسس النظام المتبع في الشرفة، ومن أىميا احترام 
 لييا وتمثل نظام عام.الرؤساء وعدم الخروج عن أي قواعد متفق ع

 العمل قيمة فبيرة : االلتزاـ بأسس الكفاءة االنتاجية والجودة في األداء وزيادة االنتاج
وتتشفل ىذه القيمة من عناري الففاءة االنتاجية وتشمل فا من فم االنتاج المقرر وجودة 

بيذه ا سس وىى  ىذا الفم طبقًا للمعايير المعمول بيا في االنتاج. ىذا وفلما التزم العامل
أساس ثم ينتقل الى مرحلة امفانية زيادة ىذا االنتاج. مساىمة العامل سواء بزيادة ففاءتو 
وجودة انتاجو ثم زيادة ىذا االنتاج سوا ينعفس على و عو فعامل مجتيد يعرا مسجوليتو 
في العمل وىى مسجولية اجتماعية سوا يفون ليا مردود بعدة أشفال قد تفون مادية أو 

 معنوية.
  افشاء أسرار تكنولوجية االنتاج )كافة  –االختالس  –االلتزاـ باألمانة، وخاصة عدـ السرقة

يلتزم العامل أو عليو حق يجب أن يؤديو لعملو وشرفتو بأن ال يعتدى على : أشكاؿ الفساد(
موال أو اسرار الشرفة وانتاجيا وافشاجو للمنافسين وأن يفون أمينا ال يسرق وال يختلس سواء اال

المواد الخام أو حتى جزء من االنتاج. ىذا وىنال فثير من أنواع الفساد التي يجب أن ال 
يقترفيا العامل وىو حق لااحب العمل ومسجولية اجتماعية على العامل للمفان وااحب 

 العمل.


 الشركة/ صاحب العمؿ تجاه المجتمع المحمى مسئوليةثالثا : 
ىذه المواقع ذات  ؛ج السلعي والخدمي مواقع معينو للتوطن فيياتتخذ الشرفات /وحدات االنتا 

 –سواق مزايا نسبية لفل نوع من أنواع االنتاج. فذلل تتوطن فثير من وحدات االنتاج بالقرب من ا 
مافن يسفنيا أو يعيش فييا مواطنون تأخذ شفل مدن الناس أو ما يطلق عليو حجم الطلب. ىذه ا 

فن ميما فان حجميا. ىذه االمافن أي ًا يقطنيا العاملون بيذه الوحدات أو قرى أو مجموعات مسا
االنتاجية. ىذه المواقع محليات أي مجتمعات تعيش داخليا ىذه الوحدات االنتاجية، تستفيد ىذه 
الوحدات من الخدمات والمرافق التي تمد ىذه المجتمعات بالخدمات. لذلل يقع على وحدات االنتاج 

واجب أو مسجولية  -قد يفون مدينة أو قرية أو موقع ما داخل محافظة -ن ما المتوطنة في مفا
مساعدة ىذا الموقع/ "اقليم الشرفة" في توفير الفثير مما قد يحتاجو قل أو فثر. وىذه االحتياجات 
ىي المشارفة في التنمية المحلية. تنمية ىذا المجتمع وتتمثل معظم احتياجات المحليات في حل 

المحليات االقل تقدمًا أو اراحو أو  –مشافل النمو االقتاادي والتنمية خااة في االقاليم/ المواقع 
التي تعانى من الفقر وقاور االستثمارات الازمة لزيادة نايب الفرد من فثير من احتياجاتو. تتمثل 
المسجولية االجتماعية لوحدات االنتاج في حل مشافل البطالة وما يترتب علييا من زيادة في الدخول 

مستوى معيشة ا سر التي يعمل أحد أفرادىا في ىذه لمواطنى المحليات، وبالتالي ارتفاع نسبى في 
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توفير السلع التي تحتاجيا وفذلل المساىمة فى الشرفة وىو مساىمة قوية في حل مشافل الفقر. 
ض أسعارىا عن المستورد من خارج الموطن سواء داخل انخفا المجتمعات المحلية، مما يؤدى إلى

ولية االجتماعية دورًا فبيرًا في المساىمة في الرعاية نفس البلد أو من خارج الدولة. وتلعب المسج
التربوية من تعليم وتدريب بأشفال متعددة من المساعدات وفذلل الرعاية الاحية بنظم مباشرة فإقامة 
المستشفيات أو بطرق غير مباشرة بتوفير نظم مساىمة في العاج. فما نشأ محور ىام للمسجولية 

وما تواجيو  موقعة المحيطة بموقع الشرفة وىى وساجل فثيرة حسب فل االجتماعية وىو حماية البيج
من مشافل مثل التخلص من المخلفات الالبة أو التشجير وزيادة المساحات الخ راء مثل الحداجق 

 أو الماعب. 


 :االجتماعية المسئوليةالخبرات والتجارب المصرية في تبنى  0/5
حديث، بل ىو عمل وجيد وأابح  –االجتماعية مفيوم قديم  المسجوليةأن إلى سبق اةشارة 

مفيوم إنساني، أخذ شفل جديد في اطار التطور العالمي الذى تشيده جميع الدول. المجتمع الماري 
أي ا مجتمع قديم جدًا ويتجو بقوه نحو التحديث. فان المجتمع الماري ومازال متعاونًا جدًا بطبيعتو، 

 المجتمعية دون المفيوم الحالي. فيو قد مارس المسجولية 


االجتماعية في مار إلى الناا ا ول من  للمسجوليةالتاريخ القديم للمفيوم ال مني ويرجع 
شبو المنظمة في قطاع الزراعة،  ()القرن الما ي/ القرن العشرين، حيث بدأت الحرفة التعاونية
لماري، وما زال بعض ىذه ا شفال بأشفال متعددة للتعاون وأتت  بثمار فثيرة لاالح الفاح ا

تطورت الحرفة التعاونية لتمارس بقوه في ، ولقد آلن مثل المشارفة في نوبات الرييمارس حتى ا
الناا الثاني من القرن  فىفي تحقيق االستقال الوطني عن بريطانيا  فما اسيمتقطاع التجارة. 

وفانت ناره الفاح أول  ،واالستعمار د االقطاع والملفية  7952عام يوليو  23ثورة ) العشرين
 .(مشروعاتيا  د الفقر بقانون االستااح الزراعي وتحديد الملفية الزراعية



                                                 
 

 رواد الحرفة التعاونية فثيرون نذفر منيم محمد بل فريد خليفة الزعيم الماري العظيم ماطفى فامل. فان فريد بل
ومن بين مشروعاتو أول من انشاء مشروع محو االمية. فما أن عمر بل لطفى يعتبر من رواد التعاون في مار 

انشاء النادي ا ىلي الماري. لقد فان لتعاون الماريين في إنشاء بنل مار على يد طلعت حرب باشا أيدى 
شرفة في مجاالت عديدة حتى السينما والطيران.  23بي اء على االقتااد الماري حيث تم انشاء افثر من 

ي مار ىو إبراىيم بل رشاد. فما سوا يذفر بفل احترام ويؤفد بعض الفتاب والباحثين أن راجد التعاون الثاني ف
ادار جريدة  لدار التعاون في  أ.د. فمال أبو الخير في عقد السبعينات والثمانينات في إنشاء معيد التعاون وا 

 مار.
 



 المسؤولية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية )بالتطبيق على محافظة المنوفية(
 

37 
 

استمر التعاون بين أبناء مار سواء بشفل منظم نسبيًا أو عشواجيًا وفرديًا حتى بعد أن خبا 
باىتو حيث شابيا التجارة  وى  حرفة التعاون الزراعي وأخذت المسجولية االجتماعية عدة أشفال تبدو

مجال الرعاية لقد أابح الجانب اةنساني للمسجولية االجتماعية قليل وخااة في و والفساد أحيانًا. 
 بناء مار لم ولن يموت.أ، ولفن التعاون بين (االيتام االجتماعية )دور



وفان ذلل لمتابعة ما  2374جاءت الاحوة التي يشار ليا بقوة في الدستور الماري عام 
تم في فثير من دول العالم في  رورة اعاء شأن المسجولية االجتماعية مفيومًا وم مونًا وأسس 

ل وذل ستراتيجية للمسجولية االجتماعيةلى قيام بعض الدول باقتراح و ع اإلقد تطور ا مر و التطبيق. 
من الدستور الماري،  26والمادة  (26333 االجتماعية )أيزو للمسجوليةالمعيار الدولى تجاوبا مع 

بالنص على تخايص  75مادة  2377بادرت مار بو ع نص في قانون االستثمار لعام فما 
% من ا رباح تستخدم في التنمية المجتمعة في عدد من المجاالت التنموية وخااة الاحة 73نسبة 

 المسجوليةتعليم والبيجة.. الخ. ىذا فما فان للبنل المرفزي دور ىام في تأفيد تطبيق مفيوم وال
 االجتماعية. المسجوليةاالجتماعية من جانب البنول المارية، بأن أادر توجييات العتماد مبدأ 



جمعيات الييجات و ومؤثر لبعض الدور قوى  فان ىنالوخال السنوات ا خيرة الما ية 
ق نجاحات فثيرة فى حل يحقسيم فى تأ، مما الجتماعيةا المسجوليةفي مجال والبنول والشرفات 

 . ن وامتد ببطء للتنمية االقتااديةلمواطنياالجتماعية لمشافل الفثير من ال


استراتيجية االجتماعية إلى المشارفة الجادة في تحقيق أىداا  المسجوليةاتجيت جيود و 
تقليل الفوارق السراع بجيود التنمية، و والتى تيدا إلى ا، 2333 بحلول عام لمارالتنمية المستدامة 

ختيار الشرفات الأطلقت وزارة االستثمار مسابقة ، حيث محليمجتمع الاالجتماعية والمجتمعية في ال
والتي تقوم بأنشطة تتعلق بمجاالت المسجولية  ،2378عام  المجتمعية المسجوليةجدة في مجال الرا

  .)*( المجتمعية

                                                 
ولية ؤ تم تطبيق معايير تم إعدادىا متوافقة مع المعايير الدولية ومتماشية مع أف ل الممارسات الدولية للمس )*(

المجتمعية للشرفات، وبما يتماشى مع مناخ ا عمال الماري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع الماري. 
ومنحت الشرفات الراجدة والفاجزة في المسابقة مجموعة من الحوافز ال ريبية وأخرى إجراجية مقدمة من الييجة العامة 

ع الوزارة، ح ور فافة المؤتمرات والفعاليات التي تنظميا الييجة لاستثمار مثل نشر أسماء الشرفات الفاجزة على موق
 لمزيد من التفاايل انظر  -وتروي  مطبوعاتيا ...الخ

https:/www.investinegypt.gov.eg 
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في و ع  (7)أن تحذو مار مثل بعض الدول فإن ا مر يتطلبوالستفمال الجيود السابقة، 
تأثيرىا لزيادة  االجتماعية بفافة جوانبيا، المسجوليةالتى تبذل فى مجال الجيود  لفافةاطار تنظيمي 

 .بالمجتمع المحليالسفان فعالياتيا على و 


التركيز عمى مع )االجتماعية  المسئوليةالتى تمت فى  مجاؿ جيود الفيما يمى بعض و 
 في المجتمع المصري: التأميف( شركات البنوؾ و بعض 



 :(0)تجربة البنؾ األىمي المصري 0/5/1
ي ع  المواطنين، حيث احتياجاتالمارى موقع الادارة فى تلبية  ا ىليحتل البنل ي 
فى . حيث يتبنى البنل مجموعة من المبادرات والمشروعات أولوياتو في مقدمة االجتماعية المسجولية

في العديد من المجاالت ابرزىا الاحة مشروع  233أفثر من  دعم،  حيث تم محافظاتال غالبية
 في فافة محافظات فافحة الفقر وتطوير العشواجيات وفل فرب الغارمين، وموالثقافة والتعليم

رباح ا من ( 2379-2374الفترة )مليار جنيو خال  2.8من  بما يقر  خ  ، وتمالجميورية
الحتياجات المجتمع حرص البنل على القيام بدراسة شاملة  ذلليعفس و  .(3) مجاالتيذه الالسنوية ل

وىو ما  المجتمعية، المسجوليةعلى أسس مو وعية لمختلا مجاالت ؛ وذلل بفافة أنحاء الجميورية
  يدعم أىداا الدولة في مجال التنمية المستدامة.



   يةالتاليظير الدور االجتماعي لمبنؾ األىمي المصري في المجاالت و 


  :والبيئة الصحة -أوال  
  مليون جنيو  لتطوير وتجييز عدد فبير من المستشفيات العامة والجامعية  753نحو تم توجيو

بما فانت تحتاجو من غرا للرعاية المرفزة  المتخااة،والمعاىد التعليمية والمرافز الطبية 
وغرا عمليات وأجيزة تشخياية وعاجية تم شراؤىا واستاميا وتدريب المختاين علييا ، 
تحت إشراا لجنة برام  دعم المجتمع بالبنل التي تداوم على متابعة تلل ا جيزة، للتأفد من 

مستشفى الحوادث والحروق ومستشفيات  التالية المستشفيات ، وشملت تشغيليا وايانتيا استمرار
، وأيادى المستقبل، ومستشفيات بنيا 57357جامعة عين شمس ومستشفى االزىر وبيية و

                                                 
(7)

، وتتبنى معظم دول االتحاد 2333تم استحداث وزارة للمسؤولية االجتماعية فى المملفة المتحدة )بريطانيا( عام 
. جارى  اادار قانون يوجب دعم 26333االيزو  –ا وربي وجية النظر الخااة بالمسجولية االجتماعية 

المارات العربية وزارة للسعادة تباشر فثير من المسجولية االجتماعية فى المملفة العربية السعودية . أنشأت دولة ا
والدليل اةرشادي  MVO 8000أعمال المسجولية االجتماعية. وقد حالت بلدية مدينة أبو ظبى على شيادة 

 أنظرلمزيد مف االطالع  االجتماعية، المسجوليةاعترافا لقيام البلدية بدورىا في  26333لأليزو 
https:/www.dpm.gov.abudhabi/ar/adm/About-Us/Corporate-Social-Responsibility.  

 

(2)
https:/www.nbe.com.eg/Default.aspx?AID=58CID=1 H Title

 

(3)
 http://bnokalyoum.com/2019/07/29/ 
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بناء مستشفى تقدم الرعاية و  ،الجامعى وجامعة ا زىر وأسيوط الجامعى ومؤسسة مجدى يعقوب.
 ة القطامية.المتفاملة بمنطقة القطامية تقدم خدماتيا الطبية لسفان منطق

  توقيع بروتوفول تعاون مع مؤسسة أىل مار للتنمية لتوسيع داجرة المستفيدين من مساىمات
مليون  333تقديم مبلغ تم من خالو، 2373عام  البنل التي تستيدا حياة أف ل  ىل مار

 مستشفى أىل مار، استفمالجنيو يتم توجيييا على مدي ثاث سنوات، لدعم المؤسسة في 
 .وعاج الحاالت الحرجة من الحوادث والحروق بالمجانةنقاذ 

 مساىمة في حل مشفلة نقص أعداد الفوادر المتخااة في التمريض بالمستشفيات العامة ال
والحفومية، حيث تم بالتعاون مع مؤسسة مار الخير تدريب وتشغيل عدد فبير من مساعدي 

ا طفال أبو الريش الياباني، التمريض، ا مر الذي ساىم في حل المشفلة في مستشفيات 
 مستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى بنيا الجامعي.

 .)توقيع و  تمويل مشروعات التوافق البيجي للمشروعات الاناعية )الاناعات السوداء والرمادية
مذفرة تفاىم وتعاون مع البنل الدولي وبنل التعمير ا لماني لتفعيل آلية مشروعات التنمية 

 ربون.النظيفة زيرو ف


  :والثقافة التعميـ -ثانيا  
 مليون جنيو؛ تم تقديميا للعديد من  933غت قيمة مساىمات البنل لدعم قطاع التعليم بل

المؤسسات التعليمية من بينيا إنشاء معمل النانو تفنولوجي في مدينة زويل للعلوم 
 .والتفنولوجيا

   ايانة المدارس و تطوير  بيدامدرسة حفومية في مراحل التعليم المختلفة،  79تطوير عدد
عمل برام  ، و إنشاجيا وتزويدىا باحتياجاتيا من ا ثاث، والوساجل التعليمية، والترفييية الحديثة

وزارة رعاية المسابقة السنوية التي تتم فى و  ،تنمية بشرية لفل من المعلمين والطاب واةداريين
 التربية والتعليم لمعلمي اللغة العربية.

  لطلبة المتفوقين الغير قادرين بجامعة القاىرة، والمساىمة لالمساىمة في سداد الرسوم الدراسية
في تقديم منح للمتفوقين للدراسات العليا من خال وزاره التعليم العالي والبحث العلمي على 

دعم ا نشطة العلمية والتعليمية واالجتماعية ى باال افة إل .مستوى محافظات الجميورية
 . للعديد من الجامعات والمرافز المارية المتخااة في المجال

 المساىمة في إنشاء فرع لجامعة ا زىر بالمنيا. 
 للفاجزين في الميرجان الفني والميرجان الثقافي الذى تنظمو لجنة التعليم  ةتقديم جواجز مالي

مسابقة المبدعين المارية الذى تتبناه قناه القاىرة و ، بمجلس النوابوالشباب  والبحث العلمي
، باال افة منحوتات(، الثقافية )لوحاتانشاء متحا في مبنى البنل للمقتنيات الفنية ، و والناس
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تطوير مفتبة البنل باستخدام تقنيات الحاسب اآللي لزيادة سرعة البحوث المالية إلى 
 االطاع من داخل وخارج البنل.المارفية لفل من يرغب في 



  :تطوير العشوائيات -ثالثا  
 في مختلا  احتياجا( قرية مارية من القرى ا فثر 77) ى البنل مشروعًا متفامًا لتطويرتبن

 733محافظات الجميورية )مشروع قرى البنل ا ىلي الماري(، الذي يستفيد منو حوالي 
ألا مواطن؛ ويشمل رفع ففاءة المسافن والوحدات الاحية وتطوير المدارس المتواجدة بيا 

مدادىا بما تحتاجو من تجييزات  ، وتغيير ومعدات ووساجل وبناء مدارس جديدةإنشاجيًا وا 
را الاحي وتوايل المياه للمنازل، باة افة إلى تنظيم قوافل طبية وعمل شبفات الا

تمام عاج الماابين  مسح طبي لمواطني ىذه القرى؛ الفتشاا الماابين بفيروس سي وا 
 بفيروس سي واالطمجنان على تمام الشفاء. 

  بينيا ، من مليار جنيو لتطوير بعض المناطق العشواجية غير المخططة 7.25التبرع بحوالي
 بمحافظة االسفندرية. بغيط العنب )المرحلة ا ول والثانية(بشاجر الخير مشروع 



  :نالخير  العمؿ -رابعا  
 55) غارم وغارمة 4733فل فرب أفثر من لالبنل بالتعاون مع مؤسسة مار الخير  قام  %

؛ من خال تبرعات تزيد عن (بمحافظات الوجو البحرى  %23 ،منيم بمحافظات الوجو القبلى
مليون جنيو قدميا البنل والعاملين بو، بيدا رفع المعاناة عن فاىل بعض ا سر  45

 .المارية الميددة بالتففل وال ياع
  معاونة ذوي القدرات الخااة، حيث تم التبرع بعدد من اآلالت الفاتبة بنظام برايل  احاب

ميني باص مجيز لذوي اةعاقات الحرفية  (2)شراء  عاقات البارية، باة افة إلىاة
بمحافظة شمال سيناء، والتبرع لجمعية التقدم لذوي التوحد لمعاونتيا في تدريب الشباب على 
فيفية التعامل مع ىذه الفجة بأسلوب علمي يساعد على دمجيم بالعالم المحيط بيم، ورعاية 

 االتحاد العام لذوي اةعاقة الذىنية )أوالدنا(.
 عات للمستشفيات والييجات الخيريةلى التبر إلمخااات المالية لليدايا السنوية للبنل توجيو ا ،

التبرع لبعض الاناديق الحفومية ذات الطبيعة الخااة مثل اندوق ازالة آثار الفوارث و 
 واندوق تنمية القاىرة القديمة.

 

  االقتصاد: -خامسا  
 باة افة للتعاون مع الاندوق ، والمتوسطةدعم للمشروعات الاغيرة توفير التمويل وال

تنفيذ مشروع  مان مخاطر االستثمار/االجتمان للمشروعات الاغيرة ، للتنمية االجتماعي
تلبية احتياجات التمويل للمشروعات متناىية الاغر غير المؤىلة للتعامل مع و  والمتوسطة.

  البنول بتوفير مبلغ جيد للجمعيات االىلية ةعادة االقراض.
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 العاملة بفافة المحافظات، والتى يبلغ  زيادة فرص العمل والتشغيل نظرًا لزيادة عدد الفروع
، مما أدى إلى زيادة أرباح البنل إلى نحو (1)2379عام  فرع في مار 483 عددىا نحو 

، أدى ذلل إلى زيادة حجم مساىمة البنل بنسبة (2)2379/ 2378مليار جنيو عام  73.7
ا يقدم البنل حوافز للمتفوقين من ابناجو وأسرىم. فما يدير البنل نادى فم% من ارباحو. 73

 اجتماعي فبير وعدد من المنشآت الريا ية واالجتماعية للعاملين بو.
 

 CIB (3)تجربة البنؾ التجاري الدولي  0/5/0
، سنوات 73االجتماعية منذ ما يقرب من  المسجوليةيمارس البنل التجاري الدولي الماري  

البيجة المحلية المارية التي يتوطن فييا البنل بمرفزه  التأثير علىتلعب دورًا أساسيًا في باعتبارىا 
 للمسجوليةمفيومًا متميزُا ومتفردًا  يعطي البنل التجاري الدوليو . الرجيسي وفروعو المنتشرة في مار
وبرامجو التي تشمل حيث إستطاع البنل من خال مبادراتو  اةجتماعية للشرفات في مار،

القطاعات المختلفة مثل الفنون، والرعاية االجتماعية، والريا ة والموسيقى تحقيق ىذا التأثير 
حيث انفق ، اةيجابي من خال تشجيع المشارفة الفعالة في المجتمع ورعاية المواىب من الشباب

ارباح البنل( على  % من اافى73)يمثل  (4) 2379مليار جنيو خال عام  7.8البنل مايقارب 
  العديد من المجاالت االجتماعية، وتت من اآلتى

 األطفاؿ ذون االحتياجات الخاصة:الصحة، و  -أوال  
 البنل في تمويل البحوث العلمية الحديثة  ويساىم ،بنظام احى جيد واسرىم يتمتع العاملين بالبنل

حمات من الفثير  البنلفما يدعم لمرض سرطان ا طفال.  57357الذى تقوم بو مؤسسة 
التبرع بالدم من قبل العاملين بو في المرفز الرجيسي والفروع لمواجية الحاجة للتبرع بالدم في 
فثير من المستشفيات وذلل تحت رعاية وزارة الاحة، ويفافئ البنل العاملين بو على ىذا الني  

 اةنساني.
  اةجتماعية لألطفال الماابين  جوليةللمسيمنح البنل أولوية قاوى في جدول أنشطة برنامجو

بالتوحد وذوي اةحتياجات الخااة بيدا توفير الرعاية ليم ودعم إندماجيم في المجتمع، 
ستمرت رعاية البنل  نشطة الجمعية المارية لتقدم ا شخاص ذوي االعاقة والتوحد  وا 

(ADVANCE باة افة إلى دعم اليوم العالمي للتوعية بالتوحد في مار ،) والذي شيد مشارفة

                                                 
(1)

 https://hapijournal.com/2019/07/24 
(2)

 https://www.youm7.com/story/2019/4/1 
(3)

  https:/www.cibeg.com/Arabic/CIB Community/Pages/Corporate Social 

Responsipility.aspx.    
             (             CIBالقواجم المالية المجمعة للبنل التجارى) (4)

http://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx  
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مؤسسة متخااة في تقديم الخدمات لألشخاص ذوي اةعاقة الذىنية والتوحد  75أفثر من 
 على مستوى محافظات الجميورية.

  منح فرص متساوية لألطفال من ذوي االحتياجات الخااة وا قل حظًا للتمتع المساىمة فى
والقيام بتطويرىا، وذلل بدعم من  بالمرافق الريا ية، ومساندتيم ةفتشاا قدراتيم الريا ية

 مؤسسة البنل التجاري الدولي وجمعية اليال ا حمر الماري ومؤسسة لوجين.
 

 :ورعاية المواىب ةالثقاف -ثانيا  
اجتماعية سواء  مسجوليةالنشاط الثقافي في البنل التجاري الدولي لو جانب فبير من العناية ف 

عدة أشفال ما بين  ىبين العاملين فيو أو في المجتمع المحلى المحيط بالبنل، ويأخذ المجال الثقاف
 الفن التشفيلي والموسيقى والنشر، منيا البرام  التالية 

  دعم المواىب الفنية المميزة في جميع أنحاء مار، يتمثل ذلل في رعاية البنل الحارية لاالون
اري السنوي، واالون الجنوب با قار، باة افة إلى دعم الدورة الثانية لسمبوزيوم الشباب الم

 .نحت حديد الخردة بالقاىرة
   دعم البنل لطاب فليات الفنون الجميلة، بيدا مساندتيم في تنمية قدراتيم ومنحيم التقدير

 المناسب بإقتناء أعماليم و ميا إلى المجموعة الفنية الخااة بالبنل.
 ام  رعاية عدد من المواىب الواعدة اغيرة السن الموىوبين في بعض المجاالت الثقافية برن

 الثقافة. وزارةبالمشارفة مع 
 وبرنام  رعاية وتنمية الفنون  برنام  اادار فتاب ونشره وتوزيعو مجانا بعنوان  مار الوعد

 رفيعة المستوى حيث يرعى البنل الجمعية المارية للموسيقى الفاسيفية.
  والذي  م عر ًا لمجموعة من  ،” % قطن ماري733“شارل البنل بالرعاية الرسمية لمعرض

 International)أف ل الماممين الناشجين الماريين، وذلل خال معرض ا زياء الدولي 

Fashion Showcase) 2017  في لندن، وفانت مار الدولة العربية الوحيدة الممثلة في
 معرض ىذا العام.

 

 :ريادة األعماؿ -ثالثا  
  ومن أىم أرفان برنام  البنل للتنمية اةجتماعية للشرفات ىو الدعم المستمر للمبادرات

وذلل من خال  القومية والمشروعات اةستراتيجية الفبرى التي تقودىا الحفومة المارية،
الناجحة مع الشرافات التي يعقدىا البنل مع فبرى المؤسسات بالدولة، مثل شرافة البنل 

(، بيدا دعم ريادة ا عمال في مار من خال AUCالجامعة ا مريفية في القاىرة )
( تحت مظلة حا نة FinTechإطاق حا نة ا عمال في مجال التفنولوجيا المالية )

، وتعد تلل الحا نة حلقة وال بين قطاع البنول مال بالجامعة ا مريفية بالقاىرةا ع
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جال ريادة ا عمال لتشجيع الشرفات الناشجة في عالم التفنولوجيا المالية، والخدمات المالية وم
والتي من شأنيا تشجيع المزيد من الشرفات الناشجة الجديدة في ىذا المجال، وتساىم تلل 
 الشرافة في خلق فرص واعدة من شأنيا زيادة إنتاجية تلل القطاعات غير المطروقة،

 .(1)المجتمع الماريوبالتالي دعم الشمول المالي في 
 

 :تحسيف البيئة -رابعا  
   تحسين البيجة فقد طبق برنام  بعنوان "البنل التجاري  مسجوليةيعتبر البنل سباق نسبيًا في

يدا تشجيع تبنى ب ،أو الفروع ىالدولي يحافظ على البيجة" سواء على مستوى المرفز الرجيس
واًل، ثم تشجيع العماء على ذلل بوساجل مختلفة أ السلول اديق البيجة من قبل العاملين بو

لى الحفاظ على المياه والفيرباء والورق، بل وجميع المواد االستيافية. ىذا ويعمل إتيدا 
 البنل داجما على استخدام خامات العمل المختلفة من مواد مانعو من مواد اديقة للبيجة. 

 الخااة بمبدأ االستدامة )العمل لمالحة  يعمل البنل بقوه على اطاق العديد من المبادرات
الجيل الحالي واالجيال القادمة(، حيث يلتزم بتطبيق الممارسات اديقة البيجة داجمًا في 

 مختلا نشاطو المارفي واالجتماعي.
 

 :مجاالت أخرن -خامسا  
 حيث تم و ع برنام  شامل  ،يشارل البنل في مسابقة أخاقيات العمل: أخالقيات العمؿ

عمل برام  قواعد الففاءة، أسلوب معاملة العماء. ويتم ، أسس التعاون يت من خاقيات العمل 
تطوير و ، ع الففاءة الفنية وزيادة االنتاجرفو الميارات ىذه تحسين للتطوير وتدريب العاملين، 

ابداعية مختلفة في المجال اعداد فوادر جديدة ذات مواىب و ميارات قيادة وادارة االفراد 
 المارفي.

 لعماجو في خدمة  أنشأ البنل ادارة تقوم بمراقبة مستوى جودة الخدمة التي يقدميا: خدمة العمالء
 اعداد مؤشر عن درجة ر ا العماء. بتقوم ىذه االدارة  ،مارفية متفاملة

 :يني  البنل سياسة رشيدة في  مناىضة أوضع التمييز/ تحقيؽ العدالة والمساواة بيف العامميف
، ميثاق الشرا من خالالتعامل مع جميع العاملين دون تمييز حيث يقوم بمنح فرص متساوية 

من تارا ادارى محدد على مستوى وحرية النقد والشفوى مساواه ، الشفافية، الفااحاال يت من
 المؤسسة فليا أو فرع معين.

  :يقوم البنل بتطبيق سياسات الحوفمة والتي ت من بقوة استقالية اداءه العمالو في الحوكمة
لى مجال المخاطر واتفاقًا مع النظام العام للبنل المرفزي إويتعدى ذلل  مجاالتالجميع 

 الماري.
                                                 

 
(1)

 http://bnokalyoum.com/2019/07/29          
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  :من خال التعاون  تقليل حدة الفقر ومواجية الجوعفى  شارلمجابية الفقر فى الريؼ المصرن
من خال الفقيرة  القرىتطبيق حلول مستدامة لمشافل و بتقديم مبادرات فثيرة  Saveة مؤسس مع

االجتماعية وخااة  مواجية المشفاتاقتاادية )الدخل(، أو بنية أساسية أو اقامة مشروعات 
 التعليم والاحة.

 :(1)تجربة بنؾ مصر 0/5/3
المجتمعية بإعتبارىا إحدى أىم المحاور الرجيسية  المسجوليةيعد بنل مار راجد في مجال 

مؤسسة من خال ويتم ذلل التي يؤمن بيا، وفذلل بإعتبارىا أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، 
في العديد من ا نشطة والمبادرات ذات  7345/2337والمشيرة تحت رقم  بنل مار لتنمية المجتمع

عدة مجاالت فالاحة، التعليم، التفافل االجتماعي والتنمية  وتت منالطابع االجتماعي التنموي، 
من خال عدة محاور تنموية أىميا  احتياجاً المجتمعية فمشروعات تنمية القرى المارية ا فثر 
فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وذلل  إيجادالمشروعات الاغيرة والمتناىية الاغر للمساىمة في 

 مع المدني، وتطوير العشواجيات، وفل ما لو عاقة بتنمية اةنسان.بالتعاون مع منظمات المجت
 

وليات البيجية واةجتماعية وقواعد الحوفمة ؤ ويعد بنل مار من أفثر المؤسسات إدرافًا للمس
ستدا ،التي تقع على عاتق المؤسسة ، وىو أول بنل ماري مة أعمالياوتتفامل مع معايير أداجيا وا 
( ويقوم بتقرير GRIموافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير االستدامة )مملول للدولة يحال على 

ا عمال بالتوافق مع مبادئ االستدامة من خال مراعاة الحوفمة وحقوق االنسان، ومفافحة الفساد، 
والمشارفة المجتمعية، مع مراعاة معايير السامة البيجية، ىذا فما يتوافق البنل مع معايير ا مم 

 للمواطنة )المسجولية المجتمعية للمؤسسات(. UN Global Compact المتحدة
 

، جاجزة  المجتمعية منيا المسجوليةي مجال وقد حاز بنل مار على عدة جواجز عالمية ف
من مجلة جلوبال بيزنس أوت لول البريطانية،  ″2378مار  –أف ل بنل في المسجولية المجتمعية

، 2378من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي ” مار –المجتمعية  المسجوليةأف ل بنل في “وجاجزة 
2379. 

مليون جنيو في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي  733 ما يتجاوزبنل بإنفاق القام فما 
  مايلى  ةمساىمابرز مجاالت المن و ، 2377/2378

 

 :الصحة -أوال  
  خال تبني المرحلة الثالثة من مليون جنيو من  333دعم مستشفى شفاء ا ورمان بمبلغ

 .المستشفى تحت اسم مبنى بنل مار

                                                 
(1)

 https://banquemisr.com/ar/about-us/csr 
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  جامعة القاىرة، جامعة عين شمس،   مستشفيات ادعم العديد من المستشفيات الجامعية مني
 جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة المناورة، وفذلل دعم معيد جنوب مار لألورام.

 مة القوافل الطبية في العديد من القرى فما قام دعم مؤسسة مجدي يعقوب  مراض القلب، وخد
سببات العمى بمبلغ بنل مار بالمشارفة في دعم مبادرة الرجيس عبد الفتاح السيسي لمفافحة م

الذي يقوم بتنفيذه اندوق تحيا ” نور حياة“، وذلل من خال دعمو لمشروع مليون جنيو 83
طن في الحاول على الرعاية مار، وذلل انطاقًا من حرص بنل مار على حق فل موا

 الاحية المناسبة.
 

 :التعميـ -ثانيا  
  وىو المفان المسجول عن تفعيل ” بنل مار للخدمات الطابية“تمويل إنشاء مبنى مدينة زويل

فل الدراسات اةستراتيجية، ويمثل المبنى طفرة حقيقية فيما يتعلق باةرشاد الميني والتدريب من 
العمل والعمل على دعميم بتلل المتطلبات ومساعدتيم في إختيار مواد خال إرشاد الطلبة لسوق 

الدراسة حسب ميوليم ورغباتيم، باة افة إلى توفير التدريب بفبرى الشرفات داخل مار 
 .وخارجيا

  تجات من خال انشاء دعم جامعة النيل من خال تمفين رواد ا عمال لابتفار وتطوير المن
 ح طابية في جميع التخااات لطاب الجامعة.وفذلل من ،وحدة للتاميم

 

 :التنمية المجتمعية -ثالثا  
 بروتوفول تعاون مع وزارة الداخلية لتقديم  ر ومؤسستو لتنمية المجتمع بتوقيعقام بنل ما

دعم المفرج  بيدا، دات  سر المسجونين والمفرج عنيم، وذلل في إطار مبادرة فلنا واحدمساع
عدات وذلل عن طريق مدىم بالمسا ،وذوي اةحتياجات الخااة ن وأسرىمعنيم من السجو 

 .العينية وا جيزة التعوي ية
   لي عناار منتجة في إالمفرج عنيم من السجون لتحويليم المسجونين إعادة تأىيل ودم

ىماليم مما يعيدىم إلى الجريمة،  تفعيل الشرافة مع  من خالالمجتمع بداًل من ترفيم وا 
 ية في مار.التنم جيوددعم ل ،ات المدنية والوطنيةظمات والمؤسسالمن



 (1)تجربة شركة مصر لمتأميف 0/5/4
ذو ىيفل  متميز اقتااديشرفة بدور التقوم و  ،7934أنشجت شرفة مار للتأمين عام 

تتعدد و  يغطى جميع قطاعات النشاط االقتاادى المارى.، و متنوع فى مجال التأمين خدمي إنتاجي

                                                 
(1)

 https:/www.misrins.com.eg/ar 
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اجتماعية  بأدوارى القيام إلأدوار مساىمة شرفة مار للتأمين فى المجاالت االقتاادية المختلفة 
 فثيرة وىو ما جعليا تسبق فثير من الشرفات المارية الفبيرة للقيام بمشروعات وبرام  تنموية فثيرة. 

الذى ، جلاالجتماعية أحد أىم جوانب االستثمار طويل ا  المسجوليةتعتبر مار للتأمين أن  
لى زيادة عواجدىا المالية ويرفع من و عيا المالى واالقتاادى ويحقق ثقة المجتمع فى إيؤدى 

مجاؿ  :أساسييفاالجتماعية فى مجاليف  المسئوليةب اىتمامياوتوجو الشركة مشروعاتيا المختلفة. 
 .(تنمية المجتمع المحمى)مجاؿ التنمية و  حقوؽ االنساف



 :االجتماعية لشركة مصر لمتأميف فى مجاؿ حقوؽ االنساف المسئولية -أوال  
المتعاملين أو  لعاملين بالشرفةلولياتيا تجاه حقوق االنسان ؤ تقوم شرفة مار للتأمين بمس

 يا، وفذلل للبيجة المحيطة بأعماليا على النحو التالى مع
  وأسس العمؿ االجتماعى عمى العامميف بيا، حيث تعتبرىـ  مبادئتقـو الشركة بتطبيؽ

ذخيرتيا التى تحقؽ بيـ أعماليا، بؿ أرباحيا عف أنشطتيا المختمفة. فيما يمى بعض ما تقـو 
االتفاؽ العالمى لألمـ  بمبادئبو مف مسئولية اجتماعية تجاه العامميف فى إطار التزاميا 

 المتحدة بشأف العمؿ:
 

 تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع :مف خالؿ، (مبدأ العدالة) بيف العامميف المساواةتحقيؽ  
تستخدم الشرفة أسلوب الحوافز بترقية المتميزين ، و االقدميةبحيث تتم الترقيات  ،الترقيات فى

 باالختيار طبقًا لمعيار الففاءة لزيادة ثقتيم بأنفسيم وزيادة عطاجيم للشرفة.
تتبوأ المرأة فى مار للتأمين أعلى المنااب،  :وحقيا فى العمؿ دوف تمييزاحتراـ دور المرأة  

 والعمل فى جميع ا نشطة بالشرفة.
تقوم الشرفة بالمساىمة فى تفوين النقابات الخااة  تأكيد الحقوؽ السياسية لمعامميف:  

ية فى بالعاملين، وفذا تمثيل العاملين فى مجلس االدارة، وىو ما يتيح ليم المشارفة بحر 
 القرارات.

الشرفة برنام  سنوى للرحات، تنفذ  الدعـ المستمر لقياـ العامميف باألنشطة االجتماعية: 
 وق اء االجازات الايفية بالماايا المارية المختلفة.

برنام  قوى لارا ا دوية  من خال دعـ قون لبرنامج الرعاية الصحية لمعامميف وأسرىـ: 
 .للعاملين وأسرىم على العاج والعمليات واالقامو بالمستشفياتة فبير ، وتقديم تخفي ات بالمجان

التأمين على الحياه  من خال توفير جميع الخدمات/ األنشطة االنتاجية التأمينية لمعامميف: 
 مجانا لجميع العاملين وأسرىم وتشمل وثيقة حماية ا سرة ووثيقة حماية المسفن.
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 :ممتعامميف مع الشركة )العمالء(لاالجتماعية لشركة مصر لمتأميف  المسئولية -ثانيا  
تتعامل شرفة مار للتأمين مع فجات عديدة من العماء /المتعاملين، منيم المواطن العادى 
المؤمن )أاحاب وثاجق التأمين المختلفة( وفذا الشرفات بأنواعيا المختلفة سواء اغيرة أو فبيرة 

والتجارة والمقاوالت والزراعة، وتختلا من ناحية معيار الملفية سواء الحجم تعمل فى الاناعة 
شرفات فردية ت امن أو تواية أو ذات مسجولية محدودة أو شرفات مساىمة. ىذا وتشمل وثاجق 
التأمين ىيفل متنوع يخدم جميع االحتياجات التى تمثل مخاطر سواء تأمينات حياه أو حوادث وسواء 

 –ل الثابتة أو الب اجع بل وعلى االمافن ... الخ. وتمثل المخاطر السرقة على االفراد أو ا او 
االنييارات سواء بسبب الحروب أو الطبيعة... الخ. ويمتد التأمين من  –الحراجق  –االختاس 

المخاطر الرواح المال أاحاب تلل الشرفات. تقدم الشرفة ليؤالء المتعاملين خدمات أساسية 
دمات إ افية غير مباشرة توفر ليم أعمال ترفع من معنوياتيم وطمأنيناتيم )تعوي ات(، وفذلل خ

على أعماليم واالمان واالحساس باالستقرار فى العمل. ىذا وتقدم ىذه الخدمات اال افية بشروط 
ميسرة وعلى فترات مناسبة ليم ولألنشطة التى يقومون بيا. فما تقدم نااجح ليذه الشرفات دون 

فى الحفاظ على ا اول والموارد بل وعماء تلل الشرفات مساىمة فى تعظيم  مقابل لمساعدتيم
 عواجدىم المالية.

 :المحمى المجتمعفى االجتماعية لشركة مصر لمتأميف  المسئولية  -ثالثا  
تعمل فى جميع مجاالت ا نشطة  () شرفة مارية 232تساىم شرفة مار للتأمين فى 

االقتاادية واالجتماعية المختلفة فى االقتااد المارى. ىذا وتعتبر شرفة مار للتأمين من أواجل 
الشرفات فى مار التى تتبنى االتفاق العالمى لألمم المتحدة لدعم القيم االنسانية لحقوق االنسان 

رفة مار للتأمين منذ انشاجيا فى خدمة وحقوق العمل وحقوق البيجة ومفافحة الفساد. وتعمل ش
االجتماعية أنيا  المسجوليةالمجتمع المارى اقتااديًا. وتؤمن الشرفة بأن مسجولياتيا تجاه مبدأ 

استثمارات طويلة ا جل تنعفس بمرور الزمن على الشرفة فى اورة عواجد مالية ليا وتقدم اقتاادى 
عن استراتيجية ذات " أىداا  2374ت عام على المجتمع المارى. شرفة مار للتأمين أعلن

محددة تعمل من خاليا لتحقيق التنمية ورفع مستوى المجتمع ففل والحفاظ على موارده، وحماية 
. ان ىدا تحسين البيجة ىدا وا ح واريح ويتم دون أى اعام بل تشاىده فى الميادين (7)البيجة"

  ومشروعات الشرفة حسب المسجولية االجتماعية والحداجق التى تقوم بيا الشرفة. ىذا وتتمثل برام
 للمجتمعات المحلية فى اآلتى 

                                                 
()

نيجيريا. انظر، مار للتأمين عام  –لبنان  –دول عربية ىى االردن والبحرين  4تعمل مار للتأمين أي ا فى 
 .2374والع و المنتدب، ، الشرفات التى تساىم فييا مار للتأمين، فلمة رجيس مجلس االدارة 2374

 

 

(7)
 .مرجع سبؽ ذكره، 7/7االجتماعية تجاه المجتمع، ار  المسجوليةشرفة مار للتأمين، 
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 تقوم الشرفة بعدة مشروعات لتطوير الشفل الح ارى للمدن المارية عن محور تنمية البيئة  
 المحافظات. الفثير منميادين  مياه فىانشاء نافورات الو  مشروع تشجير الطرقطريق  

  /بالشرفة يخدم  انشاء معمل فمبيوتر  التعميـ والتدريب والبحث العممىمحور الرعاية التربوية
 القاىرة وعين شمس. بجامعتىانشاء مدرج فبير بفلية التجارة فى و  العاملين والعماء

 المساىمة مع البنول المارية التى ، و الدخل يلمحدودتمويل مشروع االسفان   محور االسكاف
المساىمة فى العديد من و  وقروض اغار المستثمرينودى الدخل تمنح قروض االسفان لمحد

 المشروعات الخيرية التى تيدا الى تنمية المجتمعات المحلية.
 

  :االجتماعية لمشركات فى مصر المسئوليةآثار تطبيؽ مبادرة  0/6
االجتماعية مجرد مبادرة بمعنى أنيا لم تال الى مرحلة التشريع الحافم  المسجوليةمازالت 

المنظم ذو قوة ملزمة تأخذ الشفل المؤسسى النظامى المستمر فشفل من أشفال النظام العام. ىذا 
ليس بالحديث عن ا عمال الخيرية ميما فانت قيمتيا فبيرة أو اغيرة، فالمسجولية االجتماعية للنظام 

شرفات ىى مسجولية دعم االقتااد الوطنى فلو بداية من إقتااد اقليم موطن الشرفة الخاص/ ال
بيد مع الحفومة ترابطًا  يداً المحلى. دعم االقتااد فى ىذه المرحلة ىو القيام بالتنمية المستدامة 

 وتفامًا فى رفع مستوى معيشة المواطن المارى.
ى الدولة أو مستوى مار تذفر بأنيا طيبو المرحلة التى مرت بيا المبادرة سواء على مستو  

ولفنيا لم تحقق بعد المستيدا منيا وىو فثير. ىدا التنمية وخااة المستدامة، بل وعلى المستوى 
المحلى عمل شاق فبير يستدعى استثارة جيد فل مواطن، فما بال الشرفات المؤسسات المنظمة التى 

حديد والالب والبترول والغاز والبنول، والمجتمع فثير منيا يعتبر أعمدة اقتاادية مثل شرفات ال
 المدنى القوى مفمًا للقطاع الخاص.



 االجتماعية فى مصر: المسئوليةفيما يمى بعض جيود آثار مبادرة 
  الرعاية جانبSponsorship  يبدو أنو أقوى المجاالت التى تساىم بيا الشرفات تحت بند

االجتماعية. ىذا الجانب يمثل عنار جذب للشرفات من حيث التعريا بيا/ الشيرة  المسجولية
وزيادة الطلب، بل ويوفر مظلة للشرفة فى عاقتيا باع اء الشرافة فى التنمية والمسجولية. ىذا 
ويأخذ جانب الرعاية عدة أشفال بع يا يعود على المحليات وخااة رعاية الموىوبين من 

 فى العلم والريا ة والثقافة.قون الشباب المتفو 
  االجتماعية، وىو يرتفع  المسجوليةىو فى المرتبة الثانية فأثر من آثار  األعماؿ الخيريةجانب

االحداث  –حمات الرعاية الاحية  –فثيرًا فى المواسم الدينية، والمناسبات مثل يوم اليتيم 
ة بأفبر قسط من ا عمال التى تمثل شدة أو شبو فارثو، وتحظى مؤسسات الرعاية الاحي
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التبرعات، وجانب التنمية فييا وا ح فى االمراض الخطيرة. ىذا ورغم قيادة الحفومة  –الخيرية 
بيذا العمل ومتابعة جيدة من المجتمع المدنى، فان الجيد اليزال مطلوب نظرًا لبعد المسافة بين 

الرجاء قد يقع ان شاء على المحافظات المارية والمدن التى يتوفر بيا المؤسسات الاحية. 
التأمين الاحى الشامل، وينتقل العمل الخيرى الى الفثافة فى مجال التعليم الذى يحتاج لجيد 

 مثل ما يبذل فى مجال الاحة.
  بافة عامة، العاملين وأسرىم، وىو اليوم يتمتع بقدر فبير من الرعاية الرسمية/  العمؿجانب

بية فى السوق المارى جانب من االستقرار سواء فى الرجاسة، وفان لدخول الشرفات ا جن
االجور أو الحوافز بل واالنتاجية وااللتزام، والاحة المينية. لقد تعدى جانب المسجولية 
االجتماعية ليال الى تنمية البيجة فى شفل االنتاج االخ ر مثل الماانع الخ راء والوظاجا 

 لزيادة فالذى تم قليل ان لم يفن قليل جدًا.اوب الخ راء وىى جوانب تنمية عالية المقام. المطل
  االجتماعية، بداية طيبو من جانبين  المسجولية، أىم جوانب المو وع/ التنمية المحميةجانب

ذات الشيرة العالمية، والجانب الثانى  –من القطاع الخاص، الجانب االول الشرفات الفبيرة 
االجتماعية  المسجوليةالشرفات العماقة فى المدن الجديدة. ىذه المؤسسات ىى ا فثر ايمانا ب

الو وأسرىا من المنطقة، وىو ما يسيل  فى اقليم الشرفة أو موقع توطنيا ايمانا منيا بحق العم
ليا عمليا فى نقل منتجاتيا الى ا سواق وزيادة المبيعات وفى نفس الوقت الشيرة العالمية. 

االقل حجمًا سواء بمعيار رأس المال أو عدد  –يبقى الدور على الشرفات من الفجة الثانية 
يقع علييا العبء ا فبر فى أداء العمال أو حجم موقع االنتاج وىذه الفجة ىى الفجة التى 

المسجولية االجتماعية تجاه التنمية المحلية، اذ أن سوقيا يترفز فى المحليات، وىى تحقق أرباح 
 وفيرة من ىذه المحليات وىم يستحقون منيا رعاية أفبر لحل مشافليم وتنمية مجتمعاتيم.

  االجتماعية، واجب تنميتيا من  المسجوليةىنال آثار جيدة فثيرة ولفنيا اغيرة الحجم فى أداء
جانب الشرفات  رورة  نيا لو تم تأديتيا بشفل منظم ومتفامل مع بقية الشرفاء يظير آثارىا 

 فبيرة أمام المواطن المحلى.
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 لثالفصؿ الثا
 االجتماعية المسئوليةفي  بعض التجارب اإلقميمية والعالمية والمحمية


 

 تمييد: 3/1
 المسجوليةمفيوم أن االجتماعية للشرفات بالفال السابق  المسجوليةدراسة أت ح من 

رغبة من الشرفات في تحسين اورتيا جاء استجابة لاالجتماعية في المجتمعات الرأسمالية الغربية 
ت الحفومية التسويقية وتعزيز والء عماجيا وتطوير البيجة المحلية والحاول على الدعم والتسييا

االجتماعية في السنوات ا خيرة عندما أابح  المسجولية، وقد برزت أىمية واعفاجيا من ال راجب
 .تعزيز تنافسية محور اىتمام الحفومة لتلبية اىداا استراتيجية التنمية المستدامة



لى مرحلة التشريع الحافم إاالجتماعية لم تال  المسجولية جيودفما تبين من الدراسة أن 
، وأن قوة ملزمة تأخذ الشفل المؤسسى النظامى المستمر فشفل من أشفال النظام العامالمنظم ذو 

أقوى المجاالت التى تساىم بيا  باعتباره Sponsorshipجانب الرعاية  الجانب الفبر منيا يرفز على
االجتماعية للشرفات تتوّسع أفثر فأفثر في المنطقة العربية خال  المسجوليةوقد بدأت  .الشرفات

 المسجوليةالسنوات الما ية. وقد طّورت الفثير من الشرفات في العالم العربي برام  ُتعنى ب
 االجتماعية للشرفات. 

 

 ألا 73.75حوالى فوم" شارل في االستطاع  وتظير نتاج  استطاع رأي أجراه موقع "بيت
ةمارات، السعودية، الفويت، قطر، ُعمان، البحرين، لبنان، سوريا، ا ردن، الجزاجر، شخص من ا

   (7)ومن أبرز ما ورد في الدارسة، مار، المغرب وتونس
 93 أخاقية تقع على عاتق  مسجوليةاالجتماعية  المسجولية% من المينيين يرون في مبادرات

 الشرفات.
 83%  المسجوليةمن المينيين في الشرق ا وسط وشمال أفريقيا يعتقدون أن أنشطة 

 االجتماعية للشرفات لدييا تأثير إيجابي .
  من المينيين عن رغبتيم بتخايص الوقت والجيد للقيام با عمال الخيرية، في 73عبر %

 % منيم التبرع بالمال.27حين يف ل 
 95%   االجتماعية. المسجوليةأن تتمتع شرفاتيم بمن المينيين يرون أنو من الميم 
  من المينيين بأنيم يف لون المنتجات والخدمات التي توفرىا شرفات مسؤولة 88أفاد %

 .اجتماعياً 
 

                                                 
(1)

  http://www.bayt.com/ar/research-report-18062. 
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أن ا نشطة ا فثر شيوعا من قبل الشرفات في  (7) 2373وتشير دراسة لشرفة "بيت" عام 
االجتماعية للشرفات تترفز في  المسجوليةوالمرتبطة ب MENAمنطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا 

بنسبة  العمل مع ا يتام وا طفال المحرومين، %25بنسبة  الغذاء والسفن والمابس للفقراءمجاالت  
 .%  62بنسبة  مجال الاحة والتعليم والبيجة، و % 73

 

االجتماعية  المسجوليةتجارب إلى التعرا على دراسة ال لىإييدا ىذا الجزء وفى ىذا السياق 
للشرفات المحلية واةقليمية والعالمية بشأن الدور الذي تستطيع فل من الحفومة والقطاع الخاص 

 .استخاص الدروس المستفادة، و االجتماعية المسجوليةلتشجع مساىمة الشرفات في برام  
 



 االجتماعية: المسئوليةفى  الدولية التجارببعض  3/0
 :(بنؾ الفقراء)تجربة بنجالديش 3/0/1
  و بنل القرية باللغة أقام البروفيسور محمد يونس  بتأسيس بنل "جرامين" اى بنل الفقراء

ىو يعد من التجارب ، و 7983لى بنل رسمي عام إفي قرية جوبرا وتحول  7976البنغالية عام 
رؤوس ا موال للفقراء ليفون بذلل أول مارا في العالم يقوم بتوفير المتميزة، جتماعية اال

فقط، في اورة قروض بدون  مانات مالية؛ ليقوموا بتأسيس مشاريعيم الخااة المدّرة للدخل، 
وذلل تأسيًسا على ال مان الجماعي المنتظم في اورة مجموعات مفونة من خمسة أفراد، 

   .ز مفونة من ست إلى ثماني مجموعاتومراف
  وىو بنل ال يتطلب %6لحفومة نسبة وتمتلل ا بنلمن أسيم ال% 94نحو يمتلل الفقراء ،

لى الفقراء لتأسيس إالحاول على  مانات إ افية نظير ما يقدمو من قروض اغيرة 
البنل في  مسجوليةعلى عاتق المقترض وتنحار  المسجوليةولفن تبقى  ،مشاريعيم الخااة

  .مفنوا من السدادمراقبة أداء المقتر ين حتى يت
  (0) ىىيتميز مصرؼ جيرميف بعدد مف السمات التي تميزه عف غيره: 
 72.5مشروع اقتاادي ذو أىداا اجتماعية، فيو مارا ذو رأسمال يقارب  السمة األولى: 

مليون دوالر، يقوم باستثمارىا في إقراض العماء لتمويل مشروعاتيم االستثمارية الفردية، 
االستثمارات المشترفة، بداية بمستوى المجموعة ولتمويل مستويات مختلفة ومتااعدة من 

  وانتياء باستثمار المارا في عدد من المؤسسات على المستوى القومي.
o  فقط مع فجة أفقر  يتعاملأما ا ىداا االجتماعية فتت ح من الفجات المستيدفة فالمارا

 التي و ع ليا محددان اثنان، ىما  Poorest of the poorالفقراء  

                                                 
بيتموقع ،  2373 عام  -االجتماعية للشرفات" من شرفات الشرق ا وسط  المسجوليةمبادرات "(0)

 https://www.argaam.com/ar، 2379، افتوبر تجربة مارا الفقراء في بنجاديشمجدى سعيد،  (2)
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o وا أن يفونLandless  أي ال يمتلفون أرا ي زراعية فحد أدنى، أو تقل حيازتيم عن ناا
أي أن قيمة ما لدييم من ممتلفات لو  Assetlessفدان من ا رض فحد أقاى. وأن يفونوا 

بيعت لما اشتري بقيمتيا فدان واحد. وىذا ا مر مناقض تماما لسياسة ساجر البنول التي ال 
 يم ال يملفون ال مانات المالية التي تشترطيا البنول عادة.تتعامل مع الفقراء،  ن

من خال تمويل المشروعات المتوسطة والاغيرة ومتناىية مكافحة الفقر  السمة الثانية: 
 الاغر للفقراء، مما يسيم فى دم  الفقراء في المجتمع.

العمل حيث دمجيا في قوة  ؛ من خالساىـ فى تمكيف المرأة اقتصادي ا السمة الثالثة: 
 %. 94تال نسبة النساء من عدد عماء المارا إلى 

ساىمت في غرس الرؤية النقدية للعاملين للتجديد الداجم تجربة إبداعية  السمة الرابعة: 
في إجراءات المارا، وايجاد مناخ ماجم لإلبداع وحرية تطبيق ا ففار الجديدة بدون 

 أي معوقات.
جمة المشارفة في انع القرار وىو ما يزيل الفثير قاتجربة مؤسسية  السمة الخامسة: 

 من التوتر وسوء الفيم في المؤسسة.
% 53متميزة ساىمت فى االرتقاء بمستوى حياة حوالى تجربة تنموية  السمة السادسة: 

مليون  2من السفان ا شد فقرا، حيث بلغ عدد المقتر ين من المارا أفثر من 
ألا قرية حالوا على أفثر  36في أفثر من  فرًعا تعمل 7379مقترض مقسمين على 

مليون دوالر قروض، مما أسيم في تحسين نوعية الحياة اجتماعيا واقتااديا  7967من 
 وعمرانيًا.



  (1)االجتماعية لألسباب التالية: المسئوليةتعتبر تجربة بنؾ الفقراء جيدة في مجاؿ 
يعتبر البنل مشروع اقتاادى ذو اىداا اجتماعية بشفل فامل للمساىمة في تنمية المجتمع  

 بشفل مستدام 
الفجات المستيدفة ىي فجة أفقر الفقراء ال يمتلفون أى أاول وتقل حيازتيم عن ناا فدان  

 من ا را ي الزرتعية
% من اسيم 94ن من افقر الفقراء ويمتلفو  لمقتر ينيتعامل البنل مع عماء المارا ا 

 المارا وىما أع اء في مجلس إدارة المارا 
 حت مظلة قيم انسانية سامية تيتارا البنل  
 الترفيز على ق ايا الفقر  
 % من عماء المارا97الترفيز على النساء فقوة عاملة والتي تمثل  
 االبداع في تجربة البنل منذ التأسيس من حيث أسلوب معالجتو لق ايا الفقر  



                                                 
ورقة عمل مقدمة الى الندوة الدولية حول تجارب مفافحة الفقر يوسا الففى عبد الفريم، تجربة مارا الفقراء،  (7)

بالتعاون مع المعيد اةسامي للبحوث في العالميين العربي واةسامي، فلية العلوم االقتاادية وعلوم التسيير 
 2336،  يوليو جدة  -والتدريب
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 تجارب بالواليات المتحدة االمريكية: بعض ال 3/0/0
 :مؤسسة بيؿ وماليندا جيتس -أوال  

  تعد مؤسسة بيل وميلندا جيتس، أفبر مؤسسة خيرية غير ربحية فى العالم وتقع فى مدينة
مليار دوالر،  46.8ال قيمة أاوليا إلى ، وت2333وقد تم تأسيسيا عام سياتل بواشنطن، 

مليار  53.7والاحة والتنمية االقتاادية والفقر، وقد تبرعت بر وترفز على ق ايا التعليم
دوالر على ىيجة منح، ومن أىم مبادرات المؤسسة تقديم خدمات منع الحمل إلى أفثر من 

مليون مرض من خال التطعيمات  264مليون امرأة أفثر احتياجًا، فذلل الوقاية من  723
 .(7) 2323والق اء على شلل ا طفال بنياية عام 

  وقد تبنت المؤسسة انشاء العديد من المشروعات لعاج المر ي وتطعيم ا طفال
والمحتاجين غير القادرين مما شجع حوالي احدى عشر ملياردير أمريفي على التبرع بناا 

 جيتس ثروتيم لمؤسسة بيل وماليندا
 ي لمؤسسة بيل تؤفد التقارير الاادرة من منظمة اوفسفام البريطانية الى التأثير اةيجاب

وماليندا على المجتمعات الفقيرة في قارة افريقيا لتحسين مستوى الفقراء ومحاربة االمراض 
الوباجية وخااة في سوريا خال السنوات ا خيرة من خال تبنى برام  محددة لمتابعة 

  .ومراقبة ا وبجة


 شركة انتؿ: -ثانيا  
تأسست ، وقد التجارية الراجدة في مجال التفنولوجياالعامة ذات انتل ىي من أفبر الشرفات شرفة 
على  ةشرفالوقد زاد ترفيز  ، وقد تمتعت بنمو سريع جدا خال السنوات ا خيرة.7968عام 

في قاجمة  الثانىلمرفز واوليا ل مما أدى إلى االجتماعية واالستدامة خال العقد الما ي المسجولية
االجتماعية  المسجوليةالاادر عن مجلة  2379شرفة تقوم بمسؤوليتيا االجتماعية لعام  733أف ل 
،(2)للشرفات

في خفض التفاليا التشغيلية، وخلق اورة مسؤولة، والتقليل إلى أدنى حد ٚلذ أعُٙ رٌه  
ى تطوير عاقات موثوقة مع تلتزم الشرفة بالعمل بشفافية وتعمل أيً ا عل ، حيثةيالبيج اتمن التأثير 

 موظفييا من رد اةعانات إلى المجتمعات التي تعمل فييا. فما تمفن، جميع أاحاب المالحة

جاجزة دولية عن تلل ا نشطة ومن  83الشرفة على أفثر من  ولحاوقد أسفرت ىذه الجيود عن 
  (3)أبرزىا



                                                 
(1 )  
Bill   & Melinda Gates Foundation - www.gatesfoundation.org 

(2 )  
Announcing CR Magazine's 100 Best Corporate Citizens of 2019, See: 

https//:www.forbes.com/sites 
(3)
 Corporate Social Responsibility (CSR & )Sustainability at Intel, see: 

"https://notesmatic.com/2019/06/corporate-social-responsibility-csr-sustainability> 
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 الميارة عالية وظاجا وفرت ، حيثفييا تعمل التي المحلية المجتمعات في شرفةال تستثمر 
 . العالم أنحاء جميع في إنتل مواقع في ا جر وعالية

 الماادر، وأنشطة والتطوير، البحث مجال في والتطوير البحث أنشطة على إنفاقيا يؤثر 
يرادات ،العاملين قبل من االستيافي واةنفاق . المحلية االقتاادات على ال راجب وا 
 .واالبتفار االقتاادي النمو ولتحفيز

  العام القطاعين بين الشرافات في الريادة وتوفر فبيرة باستثمارات أي اً  الشرفة تقوم 
 .والخاص

 و ع إلى للدعوة العالم مستوى على والاناعات والمنظمات الحفومات مع الشرفة تعمل 
 . الموارد وتحمي العادلة، التجارة وتعزز الجديدة، ا ففار تشجع سياسات

 السياسة لقرارات المحتملة اآلثار حول السياسيين المرشحين لتثقيا جيوداً  الشرفة تبذل 
. مالياً  أعماليا أىداا مع تتسق منااب يشغلون الذين المرشحين ودعم أعماليا، على العامة

 لمعالجة ا خرى والمجموعات الشرفات مع التعاون على التجارية رابطاتيا ع وية وتساعدىا
 4 إلى ال غط في نفقاتيا إنتل شرفة زادت ،2378 عام في. الرجيسية العامة السياسة ق ايا
 .2377 عام في دوالر مليون 3.7 بر مقارنة دوالر مايين

 اجتماعية مبادرات عدة بدأت وقد ،التعليم خال من ا شخاص تمفين على الشرفة تعمل 
 . موظفييا ماالح وتعزيز الخارجيين المالحة أاحاب إشرال إلى تيدا

 برنام خال  من الشرفة تعمل Intel 'She Will Connect' تمفين إلى، والذى ييدا 
 المحليين الشرفاء من العديد مع شرافةوال بالتعاون العالم أنحاء جميع في النساء من المايين

 إلى الشرفة تيدا فما. التفنولوجية الميارات على النساء مايين تدريب لتوفير والعالميين
 عام بحلول الفبرى الاحراء جنوب أفريقيا في امرأة مايين 5 من أفثر إلى الواول
2323. 

 مجتمعاتيم لخدمة التطوعي العمل من ساعة مايين 73 من بأفثر الشرفة موظفو ساىم 
 . الما ية العشر السنوات المحلية خال

 موظاألا  53 من أفثر تبرع في يتمثل طموًحا ىدًفا الشرفة و عت ،2378 عام في 
ألا  68 إلى نحو اليدا تجاوزب فقد ذلل، ومع. التطوعي للعمل ساعة مليون من بأفثر

 . التطوعي للعمل ساعة مليون 7.5 من بأفثر يتبرعون موظا
 التفنولوجي التدريب مبادرات خال من ومياراتيم خبراتيمب الشرفة موظفو شارل . 
 شرال بإشرال الشرفة قامت  الخااة واالستدامة االجتماعية المسجولية مبادرات في موردييا وا 

 .بالشرفة
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  شركة مايكروسوفت -ثالثا  
من فبرى شرفات البرمجيات في العالم، وقد ة الجنسيات شرفة متعددشرفة مايفروسوفت 

على االجتماعية  المسجوليةشرفة تمارس أنشطة  733في قاجمة أف ل  السادسة  احتلت المرتبة 
مليار  85 نحو يبلغ عاجدىا السنوي ،(7) 2377عام  22رنة بالمرفز ابالمق، 2379مستوى العالم 

، تقوم بتشجيع الموظفين على العمل التطوعي لخدمة المجتمع لا موظاأ 774دوالر ويعمل بيا 
  .(2)جر مدفوع أب

" تلتزم مايفروسوفت بالعمل الداجم على الوفاء تأثير حقيقي مف أجؿ غد أفضؿتحت شعار " و 
مع تزايد و  بمسؤولياتيا العامة والتي تخدم احتياجات الناس في المجتمعات من جميع أنحاء العالم.

نمو الشرفة وسعت مايفروسوفت ىذا االلتزام إلى ما ىو أبعد من المنتجات والخدمات الخااة بيا، 
ات غير من خال العديد من المبادرات و التشبيل مع الشرفاء، بما في ذلل الحفومات، والمنظم

  (3)الربحية وغيرىا من المنظمات. من أىم ىذه المبادرات ما يلي


 مرحبا  بالعطاء مبادرة Hooray for Giving :  تعمل مايفروسوفت على تشجيع الموظفين
الموظفين الذين يرغبون في  لدييا على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، من خال منح 

تاحة فرص   االشترال بالعمل للموظفين لاشترال في فريق  التطوعي وقت مدفوع ا جر، وا 
، ويشارل فى العمل التطوعي العمل التطوعي في الشرفة، واستخدام موارد وأدوات الشرفة في 

: من إجمالي القوى العاملة ا ميرفية في 65) موظاألا  35أفثر من المبادرة ىذه 
حتى  7983حملة تم إطاقيا منذ عام  33خال  يمبلغت قيمة تبرعاتوقد  .(مايفروسوفت

من المنظمات غير الربحية في ألا  37أفثر من  ، وجيت إلىحوالي مليار دوالراآلن 
 جميع أنحاء العالم.

 مليون شاب حول العالم  333مبادرة عالمية تيدا لخلق الفرص أمام  تشغيؿ الشباب: مبادرة
من المنظمات غير  786جا وشرافات مع برنام 33من خال   ،على مدي ثاث سنوات

ة مليون فرا 733أفثر من  فى ايجادالعام ا ول  ساىمت خالالربحية التي تخدم الشباب، 
 بلد في جميع أنحاء العالم.  733لشباب في أفثر من لجديدة  عمل

                                                 

 
(1)

  Announcing CR Magazine's 100 Best Corporate Citizens of 2019, See: 

https//:www.forbes.com/sites 
(2)
 Microsoft (2010), “2010 Corporate Citizenship Report”, 

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting 

       https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility 
(3 )
 http://www.studymode.com/essays/Corporate-Social-Responsibility-Globalization-

670060.html  

   https://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/serving-

communities/employee-giving 

http://www.studymode.com/essays/Corporate-Social-Responsibility-Globalization-670060.html
http://www.studymode.com/essays/Corporate-Social-Responsibility-Globalization-670060.html
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 العديد مف الخدمات مف بينيا:فى اتاحة ىذه المبادرة  قد اسيمتو 
والذي يعمل على جمع المنح  ،مخاص للمنح فاجقة الاغرمنح الشباب موقع دولي  

 .والمساىمات للمؤسسات غير الربحية التي تعمل على ق ايا الشباب في أنحاء العالم
مساحة على اةنترنت يمفن من خاليا للجميع الواول إلى جميع الخدمات والبرام   

 من المنظمات غير الربحية.والموارد المقدمة للشباب والتي توفرىا مايفروسوفت وشرفاجيا 
ودعم بع يم البعض في  على االنترنت،مبادرة خيرية يمفن الشباب من التعاون واالبتفار  

 استخدام التفنولوجيا لتحقيق الفارق لمجتمعاتيم.
ت م مجموعة واسعة من البرام  العالمية التي تدعم الشباب بإمفانيات الواول للتفنولوجيا،  

ليام الشباب لتخيل الفرص التي يمفنيا أن تطلق فامل والحاول على تعليم أف  ل وا 
 قدراتيم.



 بالموليؼ:-شركة كولجيت -رابعا  
راجدة في مجال إنتاج منتجات العناية بالفم والعناية الشخاية، وقد احتلت ال احدى الشرفات

شرفة حول العالم تقوم بمسؤوليتيا االجتماعية لعام  733 من قاجمة أف ل  34الشرفة المرتبة 
فى المسجولية  جيودىا وقد أسفرت ،(7)االجتماعية للشرفات المسجوليةالاادرة عن مجلة  2379

  (2) التالىعن  االجتماعية
 الرخاء المحلي وتحقيق  في المشاريع التي من شأنيا أن تعمل على تنمية المجتمع المشارفة

الفوارث والمشردين في وقت  مساعدة الفقراء والماابين، المشروعات الخيرية ، وتت منلو
 بتلل الباد.  وا زمات

  ترعى الشرفة برام  القراءة ومبادرات التدريب والمسابقات الريا ية وغير ذلل من ا نشطة
 أجمع.  الشبابية على مستوى العالم

 لتطوع بجزء من وقتيم الخاص في ا عمال الخيرية التي تشجع الشرفة العاملين بيا على ا
 تروق ليم.

 في الق ايا التي ليا مساس  تتعاون مع الحفومات المحلية والوطنية تق ي سياسة الشرفة أن
 233تبيع منتجاتيا في أفثر من )حيث  واحتياجاتيا بيدا دعم أىداا عمليا، بعمل الشرفة

 .(دولة

                                                 

(1)
 Announcing CR Magazine's 100 Best Corporate Citizens of 2019, See: 

https//:www.forbes.com/sites 
(2)  
https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp, CSR   & Sustainability at Intel, see: 

"https://notesmatic.com 
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  القانوني لعمالة ا طفال واستغاليم وفافة ا شفال ا خرى شرفة االستخدام غير التعارض
 العمالة.  ةساءة معاملة

 داجًما على التعامل مع  تحرصذلل ولتحقيق  ،بمراعاة حقوق اةنسان العالميةشرفة اللتزم ت
 شرفاء يتبنون المعايير التالية 

 المستويات؛توفير تفافؤ الفرص بين جميع الموظفين على فافة  
 بيجة عمل آمنة واحية تحمي احة اةنسان وتحافظ على البيجة؛توفير  
 إتاحة الفراة ليم لتنمية مياراتيم وقدراتيم؛تعمل على و  عادلة،دفع أجور للموظفين  
 احترام حرية الموظفين المشروعة في تفوين الفيانات المت امنة؛ 
ا و اع التعليمية التعاون مع الحفومات والمجتمعات التي لنا عمل معيا على تحسين  

 .المجتمعات وما يتعلق بتحقيق رفاىيتيا والثقافية واالقتاادية ليذه
  تم توجيييا لبرنام  " ابتسامة مشرقة، مستقبل مشرق"، وعينية قدمت الشرفة تبرعات نقدية

يدا بدولة على مستوى العالم،  83مليون طفل وأسرىم في  653الذي استفاد منو حوالي 
، فما يقوم البرنام  بتعليم ا طفال العادات الاحية السليمة احة الفم تعزيز الوعي حول

 .(7)للحفاظ على احة الفم


   (2)مجموعة كارفور -خامسا  
، والاناعية في فثير من دول العالمتشتير مجموعة فارفور العالمية بأنشطتيا التجارية 

، تطوير المدارس في تاياند ىمياأ ، منالمشروعات من ديداالجتماعية في الع المسجوليةوتساىم في 
رس في ا رجنتين، إطاق برنام  للرعاية يدعم برنام  للتدريب الميني للشباب من  واحي بوينس أ

المدرسية بعنوان" المدارس جزء من حياتنا" في فولومبيا بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيا، تتقديم 
ب شرق آسيا، مساعدة المزارعين على برعات لاالح  حايا في انات تسونامي التي  ربت جنو 

تسويق الفلفل في مقاطعة سيشوان بالاين، تقديم مساعدات الطوارئ ومشاريع إعادة االعمار في 
 .أعقاب زلزال سيشوان في الاين



 :(3)شركة تايسوف -سادسا  
واحدة من أفبر منتجي اللحوم والدواجن في العالم، وتساىم في  "تايسون فودز"تعتبر شرفة 

قامت الشرفة بتقييم برامجيا الخيرية وقررت المساعدة في مفافحة الجوع  إطعام المحتاجين والفقراء. 
                                                 

 2372ب بعض الشرفات العالمية ، االجتماعية وأخاقيات العمل ، عرض تجار  المسجوليةأفاديمي سوري، دور  (7)
(2)
 Carrefour Foundation Annual Report, 2010, Special issue, 10 years of action, 

 http://www.carrefour.com/cdc/foundation/the-carrefour-foundation 
(0)
 http://www.familybusinessarabia.com   & Published in Tharawat Magazine, Issue 26, 

2015 
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، وأابحت احدى الشرفات الراجدة في مجال مفافحة الجوع 7999منذ عام  داخل الواليات المتحدة
مليون رطل من منتجاتيا لاالح بنول الطعام  76بعد أن تبرعت بأفثر من في الواليات المتحدة 

ألا موظا  777ووفاالت اةغاثة في حاالت الفوارث، فما أّنيا أشرفت موظفييا البالغ تعدادىم 
وبفعالية في برام  مفافحة الجوع، وتمفنت من خال برام  جمع التبرعات والتوعية الداخلية من جمع 

ألا دوالر أمريفي، ف ًا عن تأسيس تواجد ليا عبر الشبفة العنفبوتية من خال  353ما يزيد عن 
، التي ت م مدونة ومناة فّعالة للتعريا بمبادرات مفافحة الجوع في ”وفالة تايسون لمفافحة الجوع“

المجتمعات المحلية داخل المدن ا مريفية، باة افة ةنشاجيا حساب على تويتر ويوتيوب للمساىمة 
 .ي التوعية حول جيود اةغاثة ومفافحة الجوعف

  :(1)شركة جوجؿ -سابعا  
مؤسسة امريفية  متخااة في مجال االعان المرتبط بخدمات البحث عبر االنترنت  ىي

رسال رساجل وقد احتلت المرفز االول فىى تقديم الخدمات االجتماعية لتوفيرىا بيجة ، الفترونية وا 
أنشأت شرفة جوجل إدارة للنشاط االجتماعي الخيري لخدمة المجتمع،  2334للعمل، وفى عام  جاذبة

 بيدا ،مليار دوالر 2 لىإ ارتفع، برأس مال قدره مليار دوالر Google.orgوأطلقت عليو مؤسسة 
أول والاحة العامة العالمية والفقر على مستوى العالم. وفان من  بالتغيرات المناخية نشر الوعي

شرفة على مشروع الأعلنت فما  سيارة تعمل بالطاقة الفيرباجية، المشروعات ليذه المؤسسة تطوير
محرل جوجل  ثم يسمح لمستخدمي ،قترحات تتعلق بفيفية مساعدة المجتمعمجديد يقبل أففاًرا و 

 .بالتاويت على ا ففار التي تعجبيم منيا
 (:شركة سامسونج) تجربة كوريا الجنوبية 3/0/3

تعتبر شرفة سامسون  من أفبر الشرفات في مجال ا جيزة الرقمية وااللفترونية حول العالم، وتيتم 
 الشرفة بأداء دورىا المجتمعي في مار وعلى المستوى العالمي  

 االجتماعية  للمسجوليةالا دوالر  353رادت شرفة سامسون  فى مار   عمى المستون المحمى
محافظات  4ألا طالب فى  63مدرسة لخدمة  85معمًا ذفيًا فى  88وتأىيل  ،2379فى مار عام 

  2379وىما محافظة القاىرة وبنى سويا وأسيوط وسوىاج، وتأىيل مدرسة للمففوفين فى بنى سويا عام 
 .(2)طالبًا من أاحاب اليمم 723جيزة لخدمة أمن غرا ومرافق ومعامل و 

 
 

                                                 
(1)
 https://research-methodology.net/google-corporate-social-responsibility-csr  

ا جزاء البارزة من  مت من ،االجتماعية المسجوليةتقريًرا بيجًيا يحتوي على تفاايل برام  ومبادرات  Googleتادر  
 .Google Environmental Report 2016البيجية االجتماعية  المسجوليةفي  الشرفةأداء 

(2)
  www.samsung.com › About Samsung  



 المسؤولية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية )بالتطبيق على محافظة المنوفية(
 

53 
 

 
 أطلقت شرفة سامسون  مجموعة مساىمات اجتماعية تيدا إلى : (1)عمى المستون العالمي

 تشجيع العامليين على المشارفة في خدمة المجتمع. 
  قدمت مساىمات واسعة للعديد من المتاحا والمعارض في فوريا والعديد من الدول ا خرى

ويعرض يجمع تحا سامسون  للفنون الحديثة حيث  ،التي من بينيا الواليات المتحدة وفرنسا
ا عمال الفنية الحديثة من فوريا وخارجيا في حين أن متحا سامسون  لألطفال في فوريا 
يدعو ا طفال لاستمتاع بافتشاا العالم الذي يعيشون فيو. فما تست يا سامسون  مختلا 

 .(7)2 ا حداث الثقافية والبرام  التي من شأنو تشجيع مواىبيم الفنية وتدعيميا
  علمي والتففير اةبداعي ومساعدة أطفال ا سر محدودة الدخل من خال دعم دعم التعليم ال

 البنية التحتية للتعليم.
  والتي ترفز على المنافسات العلمية في مدارس ، دعم  ولمبياد العلوم للشباب في فوريا

، وا ولمبياد الوطنية ةبداع الطاب التي تيدا إلى تشجيع االبتفار التعليم ماقبل الجامعى
 . التعليم ماقبل الجامعىبين طاب 

 المدرسة اديقة البيجة" ذج "و سرة اديقة البيجة لتنفيذ نممع جمعية حرفة ا  سنويالعاون تال
 .لبيجيةألطفال وتمفنيم من اتخاذ خطوات عملية لحماية ا نظمة الدعم اةدرال البيجي ل



 االجتماعية: المسئوليةاالقميمية فى  التجارببعض  3/3


  تجربة دولة األمارات العربية المتحدة: 3/3/1
االجتماعية لبعض المبادرات فى دولة  المسجوليةيتم خال ىذا الجزء عرض الىم تجارب 

 االمارات العربية المتحدة، وتت من التالى 
 :مكتـو العالميةمؤسسة محمد بف راشد آؿ  -أوال  

تعتبر مؤسسة محمد بن راشد آل مفتوم العالمية مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية، وتستيدا 
مليون فرد على مستوى العالم خال السنوات الما ية، وترفز في برامجيا بافة  733أفثر من 

بتوفير االحتياجات تبدأ و ، الدول االفريقية واالسيويةخااة على المنطقة العربية وبافة عامة على 
، ونشر الثقافة وتطوير التعليم، والعمل على ا ميةالفقر و ة، ومفافحة ياحال الخدمات ا ساسية من

توفير  تطوير جيل من القيادات العربية الشابة، ودعم الحوفمة الرشيدة في المنطقة، باة افة إلى
 حا نة للمبتفرين، والعلماء، والباحثين العرب.

، لتغطي مختلا 2375سسة مبادرات محمد بن راشد آل مفتوم العالمية في العام ُأطلقت مؤ وقد 
                                                 



 االجتماعية للشرفات، نماذج عالمية ، مادر سبق ذفره المسجوليةمحمد فاق،  (7)
 

(2)
http://www.samsung.com/eg/aboutsamsung/citizenship/ourcitizenshipfocus.html 
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الفقيرة والفجات المحتاجة والمحرومة  والتنموية، مع الترفيز على الدولالقطاعات اةنسانية والمجتمعية 
   (7) تحقيق ا ىداا التاليةل، في المجتمعات الفقيرة

  العربي تعزيز ثقافة ا مل ومفافحة اليأس والسلبية واحت ان دعاة التغيير اةيجابي في الوطن
وتمفينيم وتبّني مبادراتيم ومشاريعيم ومساعدتيم على تغيير واقع بيجاتيم إلى ا ف ل بما 

 يجعليم عنارًا بّناًء في بلدانيم
  التادي الفّعال  ىم المشفات اةنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجييا مناطق

، خااة في منطقة الشرق ا وسط ا فثر احتياجاً عدة في العالم، مع الترفيز على المجتمعات 
 .اموأفريقيا وآسيا، وتقديم الدعم الازم من خال تنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية ذات طابع مستد

  االستثمار في العنار البشري بوافو المورد الحيوي ا ىم عبر تمفين المواىب واقل
الميارات والخبرات وبناء فوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤىلة في فافة المجاالت التنموية في 

 .يسيموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانيم
 حرومة، في المنطقة والعالم، من خال االرتقاء بواقع التعليم في المجتمعات الميمشة والم

الترفيز على التعليم ا ساسي النوعي سواء بإعداد فوادر تعليمية مدربة أو بناء مرافق وبيجات 
 .تعليمية متفاملة، انطاقًا من أىمية التعليم النوعي في بناء مجتمعات مستقرة

  من خال برام  احية مفافحة الفقر وا مراض وا وبجة وتقديم خدمات عاجية ووقاجية
 .ووقاجية تشمل أفبر عدد من الفجات المحتاجة

  ابتفار وتنفيذ مبادرات وبرام  ومشاريع ثقافية ومعرفية تستيدا الفجات الشابة تحديدًا ةعداد
 .أجيال جديدة تقود اقتاادات المعرفة في المستقبل

 يدا الفجات المست عفة وا فثر الترفيز على المشاريع والمبادرات المجتمعية والتنموية التي تست
 .ىشاشة في المجتمعات المعنية، وخااة ا طفال والنساء وأاحاب اليمم

  تعزيز الففر الريادي وتحفيز االبتفار خااة لدى الشباب من خال توفير مظات وحا نات
 .لمشاريعيم

 النفتاح وقبول تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات، وتشجيع ثقافة الحوار وا
 .اآلخر واحترام االختاا

 

خمسة المبادرات والبرام  والمشاريع اةنسانية والمجتمعية والتنموية التابعة للمؤسسة  تت من
ىي المساعدات اةنسانية واةغاثية، والرعاية الاحية ومفافحة المرض، ونشر التعليم  محاور رئيسية

 والمعرفة وابتفار المستقبل والريادة وتمفين المجتمعات.


من  رورة العمل من أجل تسخير فافة الجيود واةمفانات المتاحة  رؤية المؤسسةتنطلق 
                                                 

(7)
 .اةنسانية، مرجع سابقمؤسسة محمد بن راشد لاعمال 
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ح ارية ومتقدمة، وتحويل العمل اةنساني  واستثمارىا على نحو فعال يسيم في بناء مجتمعات
واةغاثي والتنموي والمجتمعي إلى منظومة عمل تتخّطى فعَل اةحسان العابر إلى فعل التغيير 
الشامل في آليات التففير والتخطيط لجعل العطاء عمًا ذا إطار منيجي مستدام، بما يعمل على 

 .(7)ستقرار واالزدىارتمفين المجتمعات وتحقيق الرفاه العام وتعزيز اال


 0218عاـ  مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو العالميةمبادرات 
البيانات الواردة في التقرير السنوي  عمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل  تشير البيانات
  (2)بمايلى 2378مفتوم العالمية لعام 

   73نحو  2378من المبادرات والبرام  اةغاثية والتنموية والمجتمعية عام بلغ اجمالى المستفيدون 
 665 ، ويشارل فى تنفيذىا نحومليون دوالر 438إنفاق ، وباجمالى دولة 86من  مواطنمليون 
 وعشرات اآلالا من المتطوعين في فل أنحاء العالم. عامل

   مليون دوالر استفاد منيا  777 إلى نحو إجمالي اةنفاق على مبادرات نشر التعليم والمعرفةوال
مليون  73.7مليون  دوالر  استفاد منيا  85 اةنفاق على الرعاية الاحيةفرد، يلييا مليون  47

اةنفاق على مبادرات ابتفار المستقبل دوالر، مليون  74 اةنسانيةاةنفاق على المساعدات فرد، 
، وجاء االنفاق على مشروعات تمفين المجتمعات المحلية فى الترتيب دوالرمليون  65.6 والريادة

 .مواطنمايين  3.2استفاد منيا حوالى مليون دوالر   34.3ا خير بانفاق وال إلى نحو 
  2378خال عام  ةرسال مساعدات إغاثية للدول المنفوبة حول العالمتم تنظيم جسور جوىة ،

بلدان،  73طن من المساعدات ومّواد اةغاثة إلى  2333حنة لنقل أفثر من اش 23سييرت تمحيث 
 دولة في أفريقيا وآسيا والشرق 89مليون درىم ُوزِّعت في  257 بقيمةمساعدات  تم ارسالفما 

 . ا وسط 
 

 :صندوؽ أبو ظبى لمتنمية -ثانيا  
 فمؤسسة تابعة لحفومة أبوظبي تتولى  7977يوليو  75في   تأسس اندوق أبوظبي للتنمية

وبمرور السنوات رسخ الاندوق مفانتو  من أبرز  ،(2)تقديم المساعدات الخارجية مسجولية
  .مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم

                                                 
(7)

 ، دبي، االمارات العربية المتحدة2378التقرير السنوي  عمال مؤسسة محمد بن راشد لألعمال اةنسانية ، 

 .مرجع سابؽ، 2378التقرير السنوي  عمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مفتوم العالمية للعام  (2)

(2)
 http://www.adfd.ae/pages/default.aspx اندوق ابوظبي للتنمية 

Mansour chairs Abu Dhabi Fund for Development meeting | GulfNews.com 44  ِبسط
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  ميسرة لتمويل مشاريع  تقديم قروض تنموية يت منأحدىما  فى مجالينيترفز نشاط الاندوق
الثاني يشمل المساىمة الرأسمالية في شرفات ، و التنمية االقتاادية واالجتماعية في الدول النامية

منتقاه في مختلا القطاعات الحيوية في الدول النامية، باة افة إلى استثمار السيولة المتاحة 
 .(3)ةلديو في أدوات مالية متنوع

  ويتم  ،التى يعمل من خاليا الاندوقىداا ا أىم  من الدول الناميةبتعد مشروعات التنمية
الحد ساىم في يو لنمو االقتاادي ل المحفزةمن خال الترفيز على مشاريع البنى ا ساسية  ذلل

والتخفيا تحسين مستوى معيشة السفان ، والمساىمة فى االستثماراتمن مشفات البطالة وتدفق 
تطوير الخدمات الاحية والتعليمية البنية ا ساسية و   مشاريع تمويل الترفيز علىب من معاناتيم

 .(7)المتاحة ليم، بما يساىم في تعزيز دورىم في دعم برام  التنمية في بلدانيم

 حاص  تتفاوتو  ،يساىم الاندوق في شرفات استثمارية تنموية بالتعاون في الدول النامية
الملفية الفاملة. وترفز استراتيجية الاندوق  يذه الشرفات بين حاص متفاوتة أوبالاندوق 

على االستثمار في شرفات تخدم قطاعات جوىرية تساعد في تعجيل عملية التنمية في ىذه 
الدول، وىو ما يتفامل مع أىداا القروض الميسرة التي يقدميا الاندوق، حيث تشمل القطاعات 

، الشرفات القاب ة، العقارات، التي تنشط فييا ىذه الشرفات فا من  السياحة، الاناعة
 واناديق ا سيم الخااة.

 دولة حول العالم بقيمة  88مشروعا تنمويا في  553 نحو بتمويل اندوق أبوظبي للتنمية قام
أنو قدم قرو ًا ميسرة بقيمة إجمالية بلغت أفثر من ، فما مليار درىم منذ تأسيسو 87إجمالية 

مليار درىم، ليرتفع بذلل اجمالي تمويات  44يمة مليار درىم، وأدار منحًا تنموية بق 37
مليار درىم  84إلى نحو  2378الاندوق الترافمية واستثماراتو بنياية الناا ا ول من عام 

 .(2) مليارات درىم استثمارات في شرفاة منتقاة في الدول النامية 3منيا 




 :تجربة المممكة العربية السعودية 3/3/0
 :الخيرية طالؿمؤسسة الوليد  بف 
دة فى مجال ىم التجارب الراجأل سعود الخيرية من آمؤسسة الوليد بن طال تعد تجربة 

على المجتمع السعودي، جديد االجتماعية مفيوم  المسجوليةمفيوم  يعد، حيث االجتماعية المسجولية
 وذلل لتوفر مؤسسات عديدة للزفاة ودعم المحتاجين لمواجية التحديات والمشفات االجتماعية. 

، ة الستراتيجية التنمية المستدامةالسنوات ا خيرة استجابخال  ىذا المفيوم لاادر قد تم و 

                                                 
 (3)

 ) http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/617c 
(1)
   http://www.adfd.ae/ar/home/about/default.aspx 
(2)

 https://al-ain.com/article/abu-dhabi-development-development-countries 
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االجتماعية وخااة مع   المسجوليةأىمية تعميم مفيوم  ، والتى تؤفد علىة الدوليةينافستوتقارير ال
، ولذلل بات وا حا أن الشرفات الخااة التي عية التي يشيدىا المجتمع السعوديالتغيرات االجتما

 المسجوليةن يفون ليا دور حقيقي ومستدام لتبنى أحققت ا رباح والعواجد المالية لعدة سنوات البد و 
ق الناجية  في ىيجة مشاريع وبرام  اجتماعية تلبي االجتماعية في الفثير من المناطق وخااة المناط
 احتياجات السعوديين وتسيم في معالجة مشفاتو. 



 مواعتمدت فمؤسسة اجتماعية عا 7983مسؤولياتيا تجاه المجتمع عام  بدأت مؤسسة الوليد
وت م ثاث  ،دولة 764عاما فى افثر من  38مليار دوالر على مدى  4قدمت حوالى ، 2339

ربع مجاالت رجيسية أ تعمل من خالخااة لدعم المشاريع االنسانية واالجتماعية تمؤسسات م
مشروع مستدام لتخفيا حدة الفقر فى الدول النامية  733وىى  تنمية المجتمع من خال امتال 

من الفوارث ، التعافي لتحتية مثل المياه والارا الاحيوخااة فى مجال الاحة والتعليم والبنية ا
، الحوار والتفاىم ثل الزالزل والفي انات واالعاايرلتوفير المساعدات المالية فى مناطق الفوارث م

، ثم مجال تمفين المرأة تعزيز جسور التفاىم بين الح اراتبين الح ارات واالديان ةعادة التفاىم و 
 .(1)للواول الى المساواة بين الجنسيين




  :(2) فى المسئولية االجتماعية المحمية التجارببعض  3/4
 :مجموعة العربي -أوال  

متخااة في تانيع وتجارة ا جيزة االلفترونية  ، وىى7964عام المجموعة أسست ت
 دولة عربية وافريقية ولدييا 22أفثر من  لىإوتادر منتجاتيا عامل ألا  22المنزلية ويعمل لدييا 

وتيتم الشرفة بأداء دورىا . قويسناو بنيا فل من في تجمع  ، من بينياتجمع اناعي افثر من
، حيت ترفز فى االجتماعية تحت اشراا مجلس إدارة الشرفة للمسجوليةلجنة من خال المجتمعي 

 أنشطتيا على المجاالت التالية 
برام  لتطوير التعليم الفني والبحث العلمى في مجال  العربى مجموعة من مجموعة تتبنى : التعميـ

 وذلل على النحو التالى التفنولوجيا، 
رعاية مبادرة التعليم التفاعلي التى اطلقتيا وزارة التربية والتعليم فى عدد من المدارس بمار،  

حيث ساىمت مجموعة بتوفير النفقات المادية الازمة لبدأ ىذا المشروع وذلل بتطوير 
 وتجييز عدد من الفاول الدراسية لتحويليا إلى فاول تفاعلية.

                                                 
(0)  http://www.alwaleedfoundations.org/ar/about 

التجارب الراجدة للمسؤولية االجتماعية للشرفات الاناعية في مار، نحو خلق قيمة مشترفة، منظمة العمل  (2)
 .2378الدولية، الجزء ا ول والجزء الثاني، 
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يتم تدريب طلبة المدارس الفنية بماانع العربي وتخايص فريق من الموارد البشرية  
تاحة فل السبل لنجاح  بالمجموعة لتسيير عملية التدريب ومتابعة الطلبة داخل الماانع، وا 

ة، ويعتبر ىذا المشروع خطوة لرفع ففاءة وتخري  أجيال قادرة على نيوض الاناعة الماري
التعليم الاناعي بالجميورية وذلل عن طريق الربط بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاناعة 

 والمجتمع لتوفير العمالة المدربة.
تم انشاء مدرسة للتفنولوجيا التطبيقية بالمجمع الاناعي للمجموعة بمنطقة قويسنا، وذلل  

، حيث بدأ العمل بيا خال العام ابانية للتعاون الدولي )الجايفا(لة اليبالتعاون مع الوفا
يدا تخري  فوادر فنية شابة مؤىلة للعمل مباشرة وتشجيع ب. 2379-2378الدراسي 

الشباب على االبتفار والتففير بطريقة علمية احيحة والحث على البحث العلمي، وتم 
داا من معامل وورش وخبراء ماريين ويابانيين، تزويدىا بفافة الوساجل التي تدعم تلل ا ى

 باة افة إلى التدريب العملي بمجمع العربي الاناعي بقويسنا.
برنام  الماجستير بالجامعة المارية اليابانية  ورعايةلمتفوقين، اطاب لمنح دراسية لتقديم  

م  لمحو متدرب سنويا، باة افة إلى تقديم برا 7533-253، وتدريب مابين لمدة عامين
 أمية العاملين، وبرام  لتطوير أداجيم.

 الصحة:
تقوم المجموعة بتسيير القرروافرررل الطرررربية المتخااة لانتقال بالخدمة الطبية عالية المستوى  

إلى المر ى غير القادرين، حيث يتم عمل مسح طبي في تخاص واحد أو تخااين فقط 
العمل، ويتم بعد ذلل استفمال الخدمة الطبية للمنطقة التي تم تحديدىا بواسطة فريق 

للمريض من عاج وفحواات وعمليات بمستشفى مرفز العربي الطبي أو الجيات المتعاقدة 
 74قافلة طبية خدمة أفثر من  22نحو  2379معيا، وقد بلغ عدد ىذه القوافل خال عام 

 ألا مريض.
م عمل ندوات علمية  طباء المنطقة عمل ندوات تثقيفية للمواطنين لنشر الوعي الاحي، ويت 

 للمساىمة في رفع المستوى العلمي وترشيح بعض ا طباء للدورات التدريبية في الجامعات.
ختبارات الطبية المجانية باستخدام وساجل اجراء الفحوص وااليتم تنظيم حمات التبرع بالدم، و  

 طبية افثر امانًا.
سرير، حيث تقوم بتقديم خدمات  333ى على انشاء مستشفى دولى بمرفز أشمون تحتو تم  

 تجارية وخدمات خيرية مجانية.  
 مياه الشرب: 

محطة لتنقية مياه اآلبار بالفلور موزعة على أربعين قرية، توفر مياه نقية واحية،  43بناء  
 .2374مواطن من أبناء محافظة سوىاج عام استفاد منيا حوالى مليون 
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تبنى مشروع توفير مياه الشرب النقية للقرى ا فثر احتياجًا بمحافظات الاعيد، حيث تم  
آبار بجنوب  5توقيع بروتوفول تعاون مع شرفة مياه الشرب بأسوان ةحال وتجديد عدد 

حال وتجديد محطة مياه أبو الريش بشمال أسوان بتفلفة مبدجية   مليون جنيو.  73أسوان، وا 
مليون  3منظومة فلور في محافظة أسيوط لخدمة  72بجر وترفيب  73ر المساىمة في حف 

 منظومة فلور بمحافظة سوىاج لخدمة مليون نسمة. 43نسمة، باة افة إلى ترفيب 
 :يةشبابمجاالت اجتماعية و 

تم دعم ا نشطة الشبابية من خال رعاية دورات فرة القدم فى العديد من مرافز الشباب  
 وذلل بالتنسيق مع مديريات الشباب والريا ة . بغالبية المحافظات،

دعم الفعاليات التى ترتقى بالروح الريا ية وقيم االنتماء والحب والتنافس في غالبية  
 المحافظات.

تنظيم برام  تدريبية متخااة لطاب الجامعات المارية لتوعية الشباب من خطر  
ومنظمة ا مم المتحدة، للمساىمة في اةدمان، وذلل باالشترال مع جمعية حماة المستقبل 

  نشر الثقافة التوعوية للحد من إدمان المخدرات.
االىتمام بأاحاب اليمم من خال افتشاا المواىب منيم والتنسيق مع ساقية الااوي  

 الثقافية لتنظيم ورش عمل إبداعية لألطفال أاحاب اليمم.
روس بمختلا محافظات مار عريس وع 2333إقامة حفات الزفاا الجماعي  فثر من  

خال السنوات الخمس الما ية، وذلل بالتعاون مع الجمعيات ا ىلية والشجون االجتماعية 
 بالمحافظات، تم خاليا إىداجيم بعض ا جيزة المنزلية من منتجات الشرفة.

 تنفيذ مشروع زراعة ألا شجرة بطريق مار اةسفندرية الزراعي بمحافظة القليوبية. 
 

 :شركة أمريكانا -ثانيا  
عما في مختلا العامات مط 435وتمتلل  ،7994الفويت عام دولة في تم تأسيسيا 

الشرفة مجموعة من المبادرات الخااة تتبنى و . موظاألا  55فثر من أويعمل لدييا ، التجارية
التعليم وبناء القدرات البشرية للشباب ذات القدرات  ىبالمسجولية االجتماعية، خااة فى مجال

  (7)على النحو التالىالخااة، 


 التعميـ:
في تقديم نموذج خاص للتعليم والمساىمة في دعم فافة مراحلو، وذلل من ساىمت الشرفة 

خال تقديميا العديد من المبادرات بالشرافة مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، حيث قامت  من 
 بما يلى مبادراتيا المجتمعية 

                                                 
 

(1)
 https://americana-group.com/ar 
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التعليمي إنشاء مني  تعليمي متخاص في إدارة وتشغيل المطاعم بالتعاون مع الشريل  
طالب بالتعليم الفندقي لسد  2333لتأىيل عدد  وذلل  ،”City Guilds“ الدولي المتخاص

الطاب الحاالين علي الشيادة اةعدادية من  وتستيدا من خال .احتياجات سوق العمل
ا سر ا فثر احتياجا للمساىمة في تحسين الو ع االجتماعي واالقتاادي ليم، والمساىمة 

يدي العاملة ذو الففاءة العالية الازمة لسد عجز احتياجات السوق خااة في في توفير ا 
 . مجال المطاعم

في تطوير نماذج لبرام  البفالوريوس المتخاص في مع وزارة التعليم العالي  تعاونال 
 .ألفا حتى اآلن 33وبلغ عدد المستفيدين من ىذه البرام  حوالي الفنادق، 



 :القدرات الخاصةدعـ وتأىيؿ الشباب ذوي 
 تجاه دعم وتأىيل الشباب ذوي القدرات الخااة،  ةمبادر سنو  25منذ أفثر من  الشرفة تتبنى

والذي  7994فجزء من مسجوليتيا المجتمعية، والتي بدأت بافتتاح أولي فروع فنتافي عام 
ثاني بمحافظة افتتاح فرع  ة، تبعياامل من الشباب ذوي القدرات الخاايعمل بطاقم ف

تم  2372يعمل بطاقم فامل من شباب ذوي القدرات الخااة، وعام  ، والذىاةسفندرية
افتتاح فرع الشيخ زايد بعمالة  2374افتتاح فرع روفسي بمنطقة مار الجديدة فما شيد عام 

شابا وشابة بيذه الفروع  73ويعمل حاليا ما يقرب من  .% من شباب المحافظات733
لشباب ذوي للتوسع في افتتاح فروع أخرى وزيادة الفرص الوظيفية ا ربعة وتستيدا أمريفانا ا

 .2323 العام الحالى خالالقدرات الخااة 


 :شركة كوكا كوال -ثالثا  
ماانع في  الشرفة ثمانية تمتلل، و 7942فى السوق المارية منذ عام فوفا فوال  شرفةتتواجد 
فلسفة  تتبنى االجتماعية  للمسجوليةإدارة شرفة ولل، عاملألا  733أفثر من  يعمل بيا ،مار

 مبادرات، وذلل فى  وء ة والمجتمع المدني والقطاع الخاصالمثلث الذىبي" للعمل مع الحفوم"
 ليذه المشروعات،% من دخليا السنوي 7 مشروعات التنمية المحلية، حيث تخاصلدعم  الشرفة

% 79% التعليم ، 77، % الخدمات االجتماعية28البيجي،  % المجال25 ويتم توزيعيا فالتالي 
  (7)ومن أىم ىذه المبادرات مايلى .عينية% تبرعات 8% الفوارث، 3الاحة، 



 2373خال الفترة ) قرى سنويًا( 73)بمعدل  قرية فقيرة 733لتنمية استراتيجية شاملة  اطاق-
توايل المياه النظيفة بالمنازل التي تفتقر إلى المياه، وتجديد تت من مراحل التنفيذ و  ، (2323

                                                 

 
(1)

 www.csregypt.co  
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مساعدة ا سر تمفين المرأة )المدارس، وتجديد الوحدات الاحية وتزويدىا بالمعدات الازمة، 
 .شنطة رم انية مايين ثاثةوتوزيع  (،المعيلة على توفير بعض ا عمال التجارية الاغيرة

 ليونيسا وىيجة مع وزارة الموارد الماجية والري وا ةلبالاالنفايات  في تحسين نظام إدارة المشارفة
 .الرياألا مواطن من سفان  83وتحسين جودة المياه لعدد  ،المعونة االمريفية

  في معظم حماتيا اةعانية محتوى قاجم على التنمية المجتمعية، حيث تعتمد  الشرفةتقدم
 ففرة اةعانات على الترابط المجتمعي، مساعدة الغير، واةنتماء.

  حملة تسعي إلي التروي  للسياحة الداخلية في مار وذلل باستبدال إسم  الشرفةدشنت 
 واحدة من أجمل المدن في مار.من العبوات وا  افة مفانيا ” فوفافوال“الشرفة 

 :اورنچ مصر لالتصاالت شركة -رابعا  
"قانون  مانات وحوافز  7997لسنة  8ىي شرفة مساىمة مارية مؤسسة وفقًا لقانون رقم 

 8533أفثر من بيا  ويعمل، 7998مارس  4االستثمار والجحتو التنفيذية"، وقد تأسست بتاريخ 
على " CSR"  شرفة في المسجولية المجتمعيةال ةاستراتيجي ترتفزو  .موظا بشفل مباشر وغير مباشر

دعم الشباب وتدريبيم وريادة  ،الاحة وتمفين المرأة، التعليم وتنمية المجتمع  مجاالت رجيسية ىي 4
 .(7) ا عمال

المؤسسات الحفومية وشرفات القطاع الخاص و  مع مختلا الجياتوتتعاون الشرفة 
، وذلل عبر 2333أىداا التنمية المستدامة في مار وتحقيق  جل تنفيذ والجمعيات ا ىلية

، منيا معايير ثقافة التى تميز أداجيامعايير ال وتتبنى الشرفة في عمليا حزمة من .شرافةاتفاقيات لل
وبيجة العمل واستراتيجية إدارة المواىب والففاءات البشرية وادارة وتقييم االداء وتنمية الميارات القيادية 

 .ا وا جور والتعلم والتطور الشخاي والميني للموظفينوالمزاي


، حيت االجتماعية لممسئوليةإدارة  فنية مف خالؿ وتيتـ الشركة بأداء دورىا المجتمعي 
 المجاالت التالية: فىتركز أىـ أنشطتيا 



 التعميـ والتدريب: - أ
 .تقديم منح دراسية لطاب الفليات والدراسات العليا فى مجال االتااالت -
 بالمعلومات الازمة لمشروعات التخرج فى مجال االتااالت. الجامعاتتزويد طاب  -
 .رعاية مسابقات الجامعات فى مجال االتااالت، ومنح جواجز للمتفوقين دراسياً  -
سوق العمل مما احتياجات ث في مجال االتااالت، لربط التعليم بو دعم وتطوير البح -

 .دة ا عمال بما يتوافق مع متطلبات سوق العمليساعد علي رفع الميارات القيادية وريا

                                                 
(1)

  https://www.orange.eg/ar/about/company-overview/social-responsibility/ 
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عداد الشباب وخريجي الجامعات في مختلا المحافظات  للعمل في  ،توفير برام  تدريبية لتأىيل وا 
 .في المنطقة التفنولوجية بأسيوط الجديدةوخااة في الاعيد سوق االتااالت والبرمجيات الحديثة 



 تنمية المجتمع: - ب
فافة شبفتيا في لتطوير وتحديث البنية التحتية ب الداعمة لاستثماردعم جيود الدولة  -

استثمارات مليارات جنيو  4 حيث تم  ح، لتقديم خدمة أف ل 2379المحافظات خال عام 
مليار جنيو منذ بدء  63 فثر من  ياحجم استثمارات ليذا الغرض، مما أدى إلى زيادةا افية 

 .نشاطيا في مار
في مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي من خال تحديث الخدمات دعم توجو الدولة  

 .2333رؤية مار  ، وبما يتوافق معاةلفترونية
دارة مرفز بيانات ومناات   توقيع اتفاقية مع شرفة العاامة اةدارية ةنشاء وتشغيل وا 

، دوالرمليون  735حوسبة سحابية خااة بالخدمات الذفية بالعاامة باستثمارات بلغت 
، بما يتوافق مع التوجو نحو تدعيم الجيل الجديد من تنفيذا الستراتيجية التحول الرقمي وذلل

 المدن الذفية، ويساىم فى ايجاد المزيد من فرص العمل.
  الدروس المستفادة 3/5

 االجتماعية المسجوليةمجال في  بعض التجارب اةقليمية والعالمية والمحليةدراسة ات ح من 
اجتماعية مستدامة للمجتمعات  مسجوليةفوليس  فسمة مشترفة بينيا، غلب عليوتا عمال الخيرية أن 

االقتاادية ية و الظروا البيجوطأة التي تخفا من المستدامة تقديم ا نشطة التى تيدا إلى و  ،الفقيرة
 على اآلتى أفدت ىذه التجارب قد و . للفقراءوخااة  -واالجتماعية بالمجتمع المحلى

  ليس مام المواطنين، و أيز اورتيا العامة فوسيلة لتعز  االجتماعية المسجولية ينظر إليزال يال
 .لتقديم خدمات اجتماعية  مستدامة فأداة 

 االجتماعية المسجوليةلى إت تنظر متعددة الجنسيا وخااة من الشرفاتالممارسات  بعض ىذه 
، وتقديم ثل مفافحة مرض االيدز في افريقيافأداة لمعالجة ق ايا استراتيجية في الدول الفقيرة م

، فقيرة وتقديم المنح الدراسية ليمالمتفوقين بالدول الالموىوبين و الدعم في قطاع التعليم وافتشاا 
، وعمالة الشرب النظيفة، وق ايا التعليمو معالجة بعض ق ايا المرافق العامة مثل نقص مياه أ

دارة النفايات(ا طفال، والق ايا البيجية )االنبعاثات دارة المياه، وا   .، وا 
  خال من االجتماعية  للمسجوليةالممارسات تميل إلى الترفيز على تطبيق رؤيتيا  من ىذهبعض

ذلل فى إطار و  ،الشرفات المحلية التابعة ليا، بداًل من الترفيز على الق ايا المحلية االستراتيجية
للمجتمعات المحلية التى تعمل الحتياجات المطلوبة بان الشرفات الخااة المحلية أفثر وعيًا أ

 االجتماعية، المسجوليةفى إطار عمال الخيرية لى تقديم ا إولذلل تميل الفثير من الشرفات بيا، 
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 وبالتالي فان  ىنال نقص في تغطية االحتياجات ا ساسية.  
  و ع سياسة وا حة للموارد البشرية واالىتمام بيم من النواحي أن تعتقد الفثير من الشرفات

 .االجتماعية بشفل مستدام المسجوليةالاحية واالجتماعية واالسفانية فافية لتقديم 


، االجتماعية لمشركات المحمية واإلقميمية والعالمية لممسئوليةوفى ضوء التجارب السابقة 
مف  كالمف خاللو بشأف الدور الذي تستطيع الدروس المستفادة بعض يمكف استخالص  فإنو

 المسئوليةفي برامج عمى المساىمة الجادة المستدامة الحكومة والقطاع الخاص تشجع الشركات 
 :مايمى أىـ الدروس المستفادة وتتضمفاالجتماعية، 

  بمفيوم  رادفىنال لبث وغموض وعدم دراية من قبل الحفومات والمنظمات والشرفات وا
 . اوفذلل بمدى فعاليتي، ومدى تطورىا وأبعادىا، المسجولية االجتماعية

  االجتماعية والشرافة المجتمعية وخدمة المجتمع والمساعدات االجتماعية،  المسجوليةالخلط بين
 . المسجوليةفي تحديد شفل ىذه  نظرالباختاا وجيات  ياحيث تختلا تعريفات

  االجتماعية المسجوليةعدم وجود مؤسسات متخااة تعنى بتنظيم. 
 االجتماعية وعدم تفريم وتقدير الشرفات الملتزمة المسجوليةعدم توفر حوافز للشرفات الملتزمة ب ،

( 75قد أفد في المادة رقم ) 2377لسنة  72وذلل بالرغم من أن قانون قانون االستثمار رقم 
"يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية  االجتماعية المسجوليةبالفال الثالث على 

إنشاء قاجمة  ف ل المشروعات االستثمارية التى تقوم بأنشطة مجتمعية سواء من الناحية 
الجغرافية أو القطاعية أو غيرىا ويعلن عنو للرأى العام"، ويعد ذلل تفريم وتقدير للشرفات 

 .م اتخاذ بعض االجراءات العملية لتفعيل ذلل حتى اآلنالملتزمة، ولفن لم يت
 ( حجم االنفاق على 75بالرغم من أن قانون االستثمار السابق االشارة إليو قد حدد في مادتو رقم )

% من أرباحو السنوية الاافية من التفاليا 75االجتماعية بما اليجاوز نسبة  المسجولية
من أرباح الشرفات وا ح ومحدد تخايص وجد والماروفات واجبة الخام، إال أنو الي

االجتماعية مجرد مبادرات اختيارية تقوم  المسجوليةحيث تعتبر  حتى اآلن، االجتماعية للمسجولية
 المجتمع بيا الشرفات ااحبة الشأن بإرادتيا المنفردة تجاه 

  ًعدم توفر نظام  ريبي يقتطع ال راجب لخدمة الفجات ا فثر احتياجا. 


 :أدوار واضحة لكؿ مف الحكومة والقطاع الخاص، عمى النحو التالى يتطمب التاليوىذا 
 دور الحكومة: -أوال  

  االجتماعية ورسم اةطار التنظيمي الازم لمفيوم  للمسجوليةاعداد استراتيجية وا حة
االجتماعية للشرفات لتحقيق االستدامة الحقيقية في المستقبل من مبادرات  المسجولية
 االجتماعية للشرفات المسجولية
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  االجتماعية للشرفات حسب أف ل الممارسات العالمية ورفع الوعى  المسجوليةنشر أىمية
 االجتماعية لانتقال من ا نشطة الخيرية إلى برام  مستدامة. للمسجولية

  سة االجتماعية والتأفيد ان نجاح ممار  المسجوليةتحفيز الشرفات على االلتزام باستراتيجية
 .االجتماعية المسجوليةاالعمال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى ممارسة االلتزام ب

 االجتماعية في المجتمع المسجوليةتحديد ا ولويات ذات الالة ب. 
 االجتماعية والمؤسسات التعليمية  المسجوليةعقد شرافات مع المنظمات الدولية المعنية ب

 .االجتماعية المسجوليةفاىيم وممارسات وجمعيات شباب ا عمال والتي تشتمل على م
   االجتماعية للشرفات وقياس مدى  المسجوليةاعداد دليل عن الفيفية المثلى لتنفيذ برام

 فعاليتو. 
  من خال الغرا التجارية والاناعية للمساىمة في حل  ةشرفات الخااالمع  حواراجراء

 .والتنسيق مع المؤسسات التعليمية المشافل ا ساسية
 وتت مناالجتماعية المسجوليةر حوافز للشرفات الملتزمة بيتوفجيع الشرفات من خال تش ، 

 .تفريم وتقدير الشرفات الملتزمة
  االجتماعية للشرفات خااة الاغيرة والمتوسطة وأثرىا  المسجوليةرفع درجة الوعى بمفيوم

 .على أرباح الشرفات في المدى المتوسط والطويل من خال حمات تسويقية
  االجتماعية للشرفات في المناى  الدراسية ةدارة ا عمال  المسجوليةإدراج مفيوم االستدامة و

 .بالجامعات المارية
  إعطاء القدوة الحسنة للشرفات من خال اةفااح واةعان بشفافية عن سياسات الحفومة

 .رافة بين القطاعين العام والخاصالمختلفة وتوفير المعلومات وتشجيع الش
  االجتماعية وت مينيا  من برام  إدارة الجودة وجاجزة  للمسجوليةإطاق جاجزة بين الشرفات

 .مار للتميز الحفومي
 

 دور شركات القطاع الخاص: -ثانيا  
  المسجوليةتحتاج الشرفات متعددة الجنسيات إلى اعتماد وتبني منيجًا محليًا لمفيوم 

وا مور التي تيم المجتمعات المحلية والعمل االجتماعية للشرفات من خال تحديد للق ايا 
 معيا ومع الحفومات لحليا. 

 تحقيق الشرافة الحقيقية بين الحفومة والقطاع الخاص ية محددة ووا حة لتطبيق منيج
والمجتمع المدني لتوفير خطة عمل مشترفة سنوية لتنمية المجتمع تشتمل على البرام  

 .وا نشطة ا ساسية مثل تطوير القري ا فثر فقرا 
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 رابعالفصؿ ال
 تقييـ لجيود التنمية فى محافظة المنوفية

االجتماعية لمشركات عمى مخرجات المخططات  المسئوليةانعكاس 
 االستراتيجية لمتنمية العمرانية لمحافظة المنوفية



 تمييد: 4/1
 االجتماعية المسجوليةفي  بعض التجارب اةقليمية والعالمية والمحلية تبين من دراسة 

تحفيز ، يتطلب االجتماعية المسجوليةذات الالة ببالفال السابق أن تحديد أولويات المجتمع المحلى 
رفع الوعى العمل على و للدولة،  التنمية والمخططات االستراتيجيةالشرفات على االلتزام باستراتيجية 

خطط ، وذلل في  وء االجتماعية لانتقال من ا نشطة الخيرية إلى برام  مستدامة المسجوليةب
 المحلية.للتنمية على اعيد المحافظات والوحدات  وبرام  الدولة

 

على تطبيق  ىاترفيز  إلى الممارسات للشرفات متعددة الجنسياتوقد تبين من دراسة بعض 
لى الق ايا خال الشرفات المحلية التابعة ليا، بداًل من الترفيز عمن االجتماعية  للمسجوليةرؤيتيا 

 طلوبة من تطبيقاتالشرفات الخااة المحلية أفثر وعيًا لاحتياجات الم، وأن المحلية االستراتيجية
ولذلل تميل الفثير منيا الى تقديم االعمال الخيرية، لتغطية النقص  االجتماعية ليا المسجوليةمفيوم 

 المسجوليةالشرفات إلى ومن ثم فإن نظرة  فى بعض االحتياجات ا ساسية للمجتمعات المحلية. 
ليس فأداة  العامة امام المواطنين، و اورتيا وسيلة لتعزيز  التزال قاارة على اعتبارىااالجتماعية 

، وقد يرجع ذلل إلى غياب دورىا في اعداد خطط وبرام  لتقديم خدمات اجتماعية  مستدامة
 واستراتيجيات التنمية في إطار من حوفمة منظومة التخطيط والتنمية في مار.

 

االسػتراتيجية االسػتفادة مػف المخططػات  وفى ىذا اإلطار يتناوؿ ىذا الفصؿ بالتحميؿ لكيفية
التوافػؽ بػيف دور ، مػف خػالؿ المجتمعيػة لممسػئوليةتحديػد المحػاور الرئيسػية  لمتنمية العمرانية فػي

االجتماعيػة أحػد مػداخؿ المشػاركة  المسػئوليةاعتبػار ب ، وذلػؾىداؼ الشركات واحتياجات المجتمعأو 
اتيـ شػػكالت مجتمعػػاستشػػارة دافعيػػة النػػاس وفػػاعميتيـ فػػي مواجيػػة م، بيػػدؼ فػػي التنميػػة الشػػاممة

بيئة متوازنة لالستثمار وتنمية الخدمات عمى المستون المكاني مػف  المحمية، مما يؤدن إلى ايجاد 
 خالؿ:
  االجتماعية في اعداد المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية. المسجوليةتفعيل مساىمة 
  شرفاء التنمية بالمجتمع.االسيام في و ع الحلول الماجمة من خال ت افر الجيود بين 
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االجتماعيرررررة فررررري اعرررررداد  المسرررررجوليةانعفررررراس مسررررراىمة لمررررردى تقيررررريم بالتحليرررررل وال تنررررراوليفمررررا 
مستوى محافظة من خال راد وتحليل لجيود التنمية على  االستراتيجية للتنمية العمرانية المخططات

 ، بيدا في تنمية المجتمعات المحلية ىادور  ، وبيانالمنوفية
  جراءات مشارفة الشررفات فري اعرداد المخططرات االسرتراتيجية للتنميرة اياغة و تطوير أدوات وا 

 العمرانية.
 .جراءات توجيو الشرفات لاستثمار وتنمية المجتمع المحلى  تحديد سياسات وا 



 :؟ محافظة المنوفية ....لماذا 4/0
وقػػد نمػػا وتطػػور دورىػػا  ،محافظػػة المنوفيػػة ذات وزف كبيػػر فػػي ىيكػػؿ العمػػراف واالقتصػػاد

حيػػث تمثػػؿ قػػوة العمػػؿ بالمحافظػػة حػػوالي  ،االقتصػػادي سػػواء عمػػى مسػػتون الجميوريػػة أو اإلقمػػيـ
. وتمتمؾ المحافظة بالجميورية% مف قوة العمؿ 5.3% مف إجمالي قوة العمؿ باالقميـ وحوالي 00

صػػا اسػػتثمارية قويػػة فػػي ىػػيكال اقتصػػاديا قويػػا متنوعػػا قوامػػو الزراعػػة والصػػناعة وبالتػػالي تمتمػػؾ فر 
جميع األنشطة االقتصادية وخاصة فػي النشػاط الزراعػي والصػناعي، باإلضػافة إلػى فػرص اسػتثمار 

بالسػػمات  شخصػػية المحافظػػةوتتميػػز موقػػع المحافظػػة، فػػاألرض والموقػػع مػػف أىػػـ عوامػػؿ اإلنتػػاج، 
 :(1)التالية
 تجرراوز عرردد ي، ريفيررةالالرردلتا  حافظررات إقلرريمماحرردى  وعااررمتيا شرربين الفرروم محافظررة المنوفيررة

% مرن إجمرالي 2.4تشرفل  ،2فم2763 نحو تياتبلغ مساح، و مليون نسمة 3.8سفانيا الحالي 
 .مساحة مار

 قلرررريم  ترررررتبط المحافظررررة بررررثاث أقرررراليم، وىرررري إقلرررريم القرررراىرة الفبرررررى، وبقيررررة إقلرررريم دلتررررا النيررررل، وا 
 -اةسررفندرية مررن خررال مرررور اثنررين مررن أىررم المحرراور النقليررة فرري ماررر بيررا )طريررق القرراىرة 

 اةسفندرية الزراعي(. -اةسفندرية الاحراوي(، )طريق القاىرة 
 ،وحردة  77مردن مفونرة القطراع الح رري  و 73ت رم  تتألا المحافظة من تسعة مرافرز إداريرة

عزبرة وففررًا ونجعرًا مفونرة القطراع  7322وقرية تابعرة  243محلية قروية )قرية رجيسية( وت م 
 الريفي وىو القطاع ا فبر في المحافظة. 

  من اجمالي قوة العمل بالمحافظة 33يعمل بو حوالي حيث  ،النشاط الزراعييغلب علييا %
 الزراعى بتنوع إنتاجيا المحافظة وتشتير أىليا بالثقافة والخبرة الزراعية الطويلة،حيث يمتاز 

 .وبإنتاجيا  ف ل وأجود أنواع ا سمال النيلية والخ روات والفوافو المحاايل من

                                                 
وزارة اةسفان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ىيجة التخطيط العمرانى، المخطط االستراتيجى لمحافظة المنوفية  (7)

 .2378، القاىرة، نوفمبر 2333بحلول عام 
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ومما ال شؾ فيو أف محافظة المنوفية تتمتع ببعض المزايا التنافسية التي يمكف أف تؤسس 
 مى المستوييف اإلقميمي والقومي، ومف أىـ ىذه المزايا التالي:لرؤية تنموية طامحة ع

 لتوسع في مشروعات االستااح في المناطق الجديدة لزيادة الحيز الزراعي فرص ل توجد
والعمراني، بالظيير الاحراوي بالمحافظة بمرفز السادات، واستغاليا فى زراعة النباتات 

فثيرة وتانيع المادة الفعالة لألدوية والعطور وتادير الطبية والعطرية التى ال تحتاج لمياه 
 اةنتاج.

  ستثمارية فى أنشطة تسمين وتربية الحيوان والدواجن والنحل فأنشطة زراعية فرص اتوجد
للتانيع والتجارة والتادير سواء اللحوم أو الجلود أو ا اواا ...الخ حيث يعد االنتاج 

 راعى الوفير.الحيوانى مفمل جيد ومربح لانتاج الز 
 ومواد الفيماويات، والنسي ، والغزل مثل الاناعات الغذاجية، الاناعاتبيا الفثير من  يتوطن 

فى قطاع  فبيرةفرص استثمارية وتوجد  المعدنية واليندسية. الاناعة وبعض والسيراميل، البناء
قطب اناعى فى الغرب )مدينة السادات(، ومرفز  المحافظة تمتللحيث  ،الاناعة التحويلية

 تنمية اناعية فى الشرق )منطقة قويسنا الاناعية( حيث تتوفر االرا ى وحوافز االستثمار. 
  جاد الحريرى والمشغوالت التي تنفرد بيا مثل السوالحرفية واليدوية بالاناعات الاغيرة تتميز

 ،تي تشتير بيا العدديد من قرى ومدن المحافظةالىذه تنمية وتطوير لامفانية ، وتوجد الادفية
 يمثل فراة استثمارية للتفامل مع قطاع السياحة والتجارة. مما 

  بيررا سررياحة اآلثررار حيررث ت ررم بعررض المواقررع ا ثريررة يوجررد تتنرروع بيررا المقومررات السررياحية حيررث
 ،ا ثريرررةإلرررى بعرررض القارررور  باة رررافةمنيرررا ترررل البنداريرررة ومنطقرررة الترررل ا ثررررى وترررل سرسرررنا، 

وذلررررل  ،وقررررع المحافظررررة علررررى فرعرررري نيررررر النيررررلوالسررررياحة الدينيررررة والسررررياحة الترفيييررررة نظرررررا لم
ولفرن  إلى متحا دنشواى الذي يسجل تلل الحادثة الشييرة ومتحا الرجيس السادات. باة افة

 ال يوجد اىتمام فافي بتنشيط السياحة. 
  ،)ومعيد الفبد القومي وىو الوحيد في ساجر يوجد بيا جامعتين )جامعة المنوفية والسادات

 أفريقيا والشرق ا وسط.


 :تقييـ لمخصائص والسمات العامة لمحافظة المنوفية 4/3


مررررن جملررررة اسرررررتخدامات  % 57.3 نحررررو ةالمأىولرررر المسررررراحة تمثررررل: اسػػػػتخدامات األراضػػػػي 4/3/1
 (.7-4المختلفة على النحو المبين بالشفل رقم ) تا را ى بالمحافظة، موزعة على االستخداما
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 (  1-4شكؿ )
 بمراكز محافظة المنوفية راضياأل التوزيع النسبي الستخدامات 


 2376 بمحافظة المنوفية مديرية المساحةاعتمادا على بيانات المادر  



 التالي:التنمية عمى النحو كافة أوجو تنعكس عمى السابقة أف الستخدامات يمكف لو 
 86.5توفر فرص عمل لنسبة  ، يمفن أن% من المساحة المأىولة أرا ي زراعية داخل الزمام

، باة افة لألرا ي فع بيا عدد سفان الريا بشفل فبيرفبيرة من سفان المنوفية والتي يرت
 بمرفز السادات. لاستااحالاحراوية القابلة 

 6.7والعمران االقتاادي سواء الاناعي أو  % من المساحة المأىولة تمثل العمران السفنى
محافظة الفرص العمل  بناء من مايين  يمفن أن توفروىي أنشطة  ى،والسياح ىالتجار 

 ومار. 
 42.6 احراوية فى مرفز السادات تالح  أرا ى% من المساحة اةجمالية عبارة عن

–حيث يمفن استغاليا في إنشاء أنشطة اقتاادية مستقبلية  ،الستخدامات أخرى غير الزراعة
 تولد فرص عمل ومجتمعات عمرانية جديدة. -خااة اناعية أو إسفان



 : الخصائص العمرانية 4/3/0
   الكثافة السكانية -أوال  

يعتبررر إرتفرراع الفثافررة مؤشررر لل ررغط السررفاني علررى الخرردمات الترري تفررون فرري أغلررب االحيرران 
تبراين وت .جودة الحياة للسرفانغير فافية وغير قادرة على تقديم الخدمة بالففاءة المطلوبة التي ت من 

يو ررررح حيررررث ، الفثافررررة بررررين مرافررررز المحافظررررة نتيجررررة اخررررتاا المسرررراحات وأعررررداد السررررفانمعرررردالت 
 ومنو يت ح اآلتى التباين بين مرافز المحافظة، معدالت ىذا  (2-4)لالشف
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 ( 0-4رقـ ) شكؿ
 توزيع الكثافات السكانية عمى الوحدات المحمية

 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات المادر  


 يتبيف مف الشكؿ السابؽ مايمى:
  ،مرفز ، يلييا وحدات شبين الفوم قااىا في بعضتال  حيث ارتفاع معدالت الفثافة

شخص / فدان( نظًرا لفونو أفبر  73مرفز السادات )أقل من فى  ، وتال  دناىاأشمون
 -حيث تمثل ما يزيد عن ناا مساحة المحافظة ففل–مرافز المحافظة من حيث المساحة 

 وأقليا من حيث عدد السفان.
  الجدير بالذفر أن ىذه الفثافات سوا ترتفع قيمتيا باورة فبيرة إذا تم حسابيا على ومن

المناطق العمرانية فقط )فثافة اافية(، ويعزى ذلل إلى طبيعة العمران في فثير من مرافز 
المحافظة، والتي تتاا بفبر مسطحات ا را ي الزراعية باة افة إلى وجود أعداد فبيرة 

 والنجوع المتناثرة بالمحافظة.من العزب والففور 
  بوجو عام فإن ارتفاع الفثافة السفانية )لاغر مساحة المحافظة مقارنة بعدد السفان( وخااة

يعتبر السبب الرجيسي ىجرة سفان  -لخاوبتيا وللتقدم الزراعي-على ا را ي الزراعية 
د أابحت محافظة المنوفية إلى خارجيا سواء لباقي محافظات الجميورية أو إلى الخارج فق

طاردة للسفان بل إنيا تعتبر أفثر محافظات الجميورية طردا للسفان وقد اابح ذلل ظاىرة 
وا حة وبالتالي فإن ذلل يؤثر بشفل سلبي على التنمية البشرية بالمحافظة ولفن تم التغلب 

ار نسبيا على تلل المشفلة ب م مرفز ومدينة السادات مما فان لو أثر إيجابى على إستقر 
سفان المنوفية نسبيا وجذب فاجض السفان بالمناطق ا الية من المحافظة الى النطاق 

 الحديث.
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  :تصنيؼ المناطؽ الحضرية والريفية -ثانيا  
يغلب على محافظة المنوفية الطابع الريفي فما ىو الحال في ساجر محافظات إقليم الدلتا 

 تانيا المناطق الح رية والريفية.  التالى الشفلو ح يو 


 ( 3-4رقـ ) شكؿ
 0217بالمحافظة عاـ  تصنيؼ المناطؽ الحضرية والريفية

 
 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات المادر  



  :المباني الجوازية -ثالثا  
فى نسب المبانى يحتل المرفز ا ول م مرفز شبين الفو ( أن 4-4يو ح الشفل رقم )

 يليو أشمون وقويسنا.، الجوازية على مستوى المحافظة)خااة فى المناطق الح رية بالمرفز(


 (4-4شكؿ رقـ )
 0217 مستون محافظة المنوفيةالتوزيع النسبي لممباني الجوازية عمى  

 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:
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  :االتصاؿ بمياه الشرب -رابعا  
في مرفزي الشبفة العامة للمياه من تزيد نسبة الوحدات المحلية الغير متالة بمياه الشرب 

 بالشفل التالى. ، وذلل على النحو المبينأشمون وقويسنا على الترتيب
 ( 5-4شكؿ رقـ )

 0217 الشرب تصاؿ بالشبكة العامة لمياهاال نسب 

 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:


  :بالصرؼ الصحياالتصاؿ  -خامسا  
بعفس غالبية المباني في ح ر المرافز فإن المباني في الريا ال تتال بشبفات عامة 

 على الترتيب.  94.4الشيداء و السادات  ىريا مرفز  مقدمتياللارا الاحي ويأتي في 
 ( 6-4شكؿ رقـ )

 0217عاـ  تصاؿ بالشبكة العامة لمصرؼ الصحياال نسب 

 
 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالمرفزي للتعبجة العامة واةحااءالجياز اعتمادا على بيانات  المصدر:
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  :بالطاقة الكيربيةاالتصاؿ  -سادسا  
تشرير بيانرات الجيرراز المرفرزي للتعبجرة العامررة واةحاراء إلرى أن ح ررر وريرا جميرع المرافررز 

 .يتميز باتاالية جيدة للشبفة العامة للفيرباء


 (7-4شكؿ رقـ )
 0217عاـ لمكيرباء تصاؿ بالشبكة العامة اال نسب  

 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:


  :بشبكة الغازاالتصاؿ  -سابعا  
وتاررل تلررل  ،يوجررد تفرراوت بررين مرافررز المحافظررة فرري نسررب االتاررال بشرربفة الغرراز الطبيعرري

 .ترتيبالنسب إلى أقااىا في فل من ح ر قويسنا وشبين الفوم على ال
 

 ( 8-4شكؿ رقـ )
 0217عاـ  لمغاز الطبيعىتصاؿ بالشبكة العامة ال نسب ا

 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:
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 اخرى طاقة شمسية شبكة كهرباء عامة
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 توزيع(:ونمو و المالمح الديموجرافية )تطور  4/3/3
(، 2323-7976مررررة خرررال الفتررررة ) 2.65ت ررراعا عررردد سرررفان محافظرررة المنوفيرررة بمقررردار 

ام مليون نسمة عر 4.5إلى نحو  7976مليون نسمة عام  7.7محافظة  من الارتفع عدد سفان حيث 
وذلرل علرى افز المحافظة وتتفاوت معدالت ترفز السفان على مستوى مر ، %2.2بمعدل نمو  2323

 التالى.النحو المبين بالشفل 


 ( 9-4شكؿ رقـ )
 نسبة تركز السكاف في مراكز المحافظة

 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات المادر  


 يتبيف مف الشكؿ السابؽ مايمى:
  يليرو مرفرز شربين رفز أشمونم فى% من إجمالي عدد السفان بالمحافظة 79.7يترفز نحو ،

يعتبررر مرفررز السررادات أقررل المرافررز و %. 73.3% ثررم مرفررز منرروا بنسرربة 76.7الفرروم بنسرربة 
% فقط من إجمالي السفان ويليو مرفز تا 4.4من حيث عدد السفان حيث يعيش بو حوالي 

 ثم مرفز الباجور.
 رورة توجيو برام  التنمية بالمحافظة إلى المرافز ذات الثقل السرفاني  على اً ذلل مؤشر يعد و 

فز التري بيرا أعلرى نسربة مرن امثل مرفز أشمون وشبين الفوم ومنوا مع إعطاء ا ولوية للمر 
 عدد سفان الريا. 

  للمحافظررة،  (اليرررم السررفاني) توزيررع السررفان حسررب الفجررات العمريررةيوجررد تجررانس وا ررح فررى
%( 52) نحروقرد بلغرت نسربة الرذفور نسبة النوع على مسرتوى المحافظرة، ف وينعفس ذلل على

 . (73-4الشفل رقم ) يت ح ذلل من ، وإلناث من إجمالي سفان المحافظةل %(48)مقابل
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 ( 12-4شكؿ رقـ )
  (اليـر السكاني)الفئات العمرية توزيع السكاف حسب 

 0217المنوفية  عمى مستون محافظة

 


 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:
 

  سرررنو  75إلنررراث ل% 36وترتفرررع لتبلرررغ ، % 27.4 سرررنو فرررأفثر بنحرررو 75 معررردل أميرررة يبلرررغ
، وىرررذا مؤشرررر سرررلبي علرررى مسرررتوى التعلررريم بالمحافظرررة بوجرررو عرررام وعلرررى مسرررتوى تعلررريم فرررأفثر

االناث بشفل خاص وقد يرجع ذلل إلى فبرر المفرون الريفري بيرا حيرث يرتفرع برو عردد السرفان 
فرري سررن التعلرريم والررذي غالبررا مررا يعرراني مررن مشررافل اقتاررادية واجتماعيررة وثقافيررة تررؤثر بشررفل 

 تيدفة من التعليم. فبير على أعداد الفجة المس
 

 ( 11-4شكؿ رقـ )
 لمحافظة المنوفية التوزيع النسبي لألمية عمى مستون الوحدات المحمية

 
 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:
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 وذلرل مؤشرر ، %46.5حروالى توسرط فراعلى لتارل إلرى ترتفع نسربة الحاارلين علرى مؤىرل م
جررامعى  الحااررلين علررى مؤىررلنسرربة السررفان  ، فمررا ترتفررعى اىتمررام السررفان بنوعيررة التعلرريمعلرر

وتتفرراوت نسررب توزيررع السرررفان طبقررا للحالررة التعليميررة برررين ، % مررن إجمررالى السرررفان8.6إلررى 
 .(72-4شفل رقم ) -الح ر والريا في مرافز المحافظة المختلفة

 
 

 ( 10-4شكؿ رقـ )
 التوزيع النسبي لمسكاف حسب الحالة التعميمية

 
 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:

 

 ( 35% للريا، و 38بلغت أعلى نسبة للتسرب من التعليم في مرفز أشمون)من  % للح ر
، ويرجررع ذلررل للعررادات والتقاليررد السرراجدة (73-4رقررم )شررفل  -المحافظررةالتعلرريم علررى مسررتوى 

 .(74-4شفل رقم ) -بالريا المارى


 ( 13-4شكؿ رقـ )
 محافظة المنوفية نسبة التسرب مف التعميـ عمى مستون مراكز

 
 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:
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 ( 14-4شكؿ رقـ )
 محافظة المنوفية أسباب التسرب مف التعميـ عمى مستون مراكز

 

 
 ، التعداد العام لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:



 :لمحافظة المنوفيةوخطط التنمية المخطط االستراتيجي لمتنمية العمرانية تقييـ  4/4
سررتيدا المخطررط اةسررتراتيجي للتنميررة العمرانيررة المسررتقبلية لمحافظررة المنوفيررة إتاحررة منرراطق ي

تاحرة فررص عمرل جديردة تعمرل علرى إحرداث تروازن إقليمرى للمحافظررة  للتوسرع العمرانرى للمردن والقررى وا 
 بين الو ع الحالى ليا بمشافلو وق اياه وبين ا فاق الجديدة للتنمية. 

اقترحيرررا شررررفاء تقيررريم المشرررروعات الترررى مرررن الدراسرررة  يسرررتيدا ىرررذا الجرررزءوفرررى ىرررذا اةطرررار 
الفترررة تقيرريم مررا تررم تنفيررذه مررن مشررروعات تنمويررة بخطررط التنميررة خررال ، و بررالمخطط التنميررة بالمحافظررة

، وذلرررررررل فرررررررى  ررررررروء البررررررررام  االقتارررررررادية والررررررررؤى القطاعيرررررررة  (2323/ 2379 -2376/ 2375)
المشرررروعات المقترحررة برررالمخطط االسرررتراتيجى، والمنفرررذ بخطرررط التنميرررة بيررران الفجررروة مرررابين ، لالمقترحررة

 .النسبية التى تتمتع بيا المحافظةوتحديد االحتياجات الفعلية فى  وء المزايا 


  :تصادية بخطة التنمية االقتصاديةالبرامج االق 4/4/1
يتطلرررب تقيررريم البررررام  االقتارررادية برررالمخطط االسرررتراتيجة وخطرررط التنميرررة الخاارررة بمحافظرررة 

 بالمحافظة، والتى يت ح منيا اآلتى  الراىنة االقتااديةالمنوفية دراسة ا و اع 
  ألرا منشرأة؛ يترفرز معظرم  774بلغ عدد المنشآت العاملة فى محافظة المنوفية مرا يقررب مرن

%( مرن إجمرالى المنشرآت العاملرة بمحافظرة المنوفيرة فرى أربرع 67.7)ىذه المؤسسرات العاملرة 
 وا وقويسنا.نمرافز رجيسية؛ ىى  شبين الفوم وأشمون وم
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 ( 15-4شكؿ رقـ )
 0217بمحافظة المنوفية  توزيع المنشآت العاممة حسب النشاط االقتصادن

 
 ، تعداد المنشآت لسفان محافظة المنوفيةواةحااءالجياز المرفزي للتعبجة العامة اعتمادا على بيانات  المصدر:

 

  يعتبرررر نشررراط تجرررارة الجملرررة والتجزجرررة مرررن ا نشرررطة االسرررتثمارية الرجيسرررية بالمحافظرررة، يحترررل
 %( من إجمالى المنشآت العاملة. 57.9المرتبة ا ولى )

  مررن إجمررالى 97تتبررع معظررم المنشررآت القطرراع الخرراص واالسررتثمارى؛ حيررث تسررتوعب نحررو %
 شآت.المن

  مرررن  73   7؛ إذ يعمرررل بيرررا مرررن علرررى ىرررذه المنشرررآتارررفة المنشرررآت ارررغيرة الحجرررم يغلرررب
 % من إجمالى المنشآت العاملة.97.4المشتغلين، تبلغ نسبتيا أفثر من 

  وىرو مرا يشرير إلرى أىميرة 73.4يعمل بالقطاع الخاص خارج المنشآت )اليامشى( حوالى ،%
 .الرسمى للمحافظة إدماج العاملين بيذه المنشآت في االقتااد



  (16-4شكؿ رقـ )
 0217توزيع المنشآت العاممة حسب الحجـ بمحافظة المنوفية، 

 
 ، تعداد المنشآت لسفان محافظة المنوفيةالجياز المرفزي للتعبجة العامة واةحااءاعتمادا على بيانات  المصدر:
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 الرردلتا، ويعتبررر نشرراط  تترروطن بعررض ا نشررطة اةقتاررادية والخدميررة بالمحافظررة مقارنررة بررإقليم
الزراعررة مررن ا نشررطة الرجيسررية المحررددة للوظيفررة اةقتاررادية للمحافظررة؛ تليررو أنشررطة التشررييد 

 والبناء والخدمات الاحية؛ ثم تأتى بعد ذلل أنشطة الاناعة والسياحة والنقل.


  (17-4شكؿ رقـ )
 مقارنة بإقميـ الدلتا  المنوفية محافظة معامالت التوطف لألنشطة اإلقتصادية في

 
 
 
 
 
 

 
 
 



، ىيجرة التخطريط العمرانرى، المخطرط االسرتراتيجى وزارة اةسرفان والمرافرق والمجتمعرات العمرانيرة :المصدر
 .مرجع سابؽ، 2333لمحافظة المنوفية بحلول عام 



  فى 6يعتبر معدل البطالة منخفض نسبيًا على مستوى محافظة المنوفية؛ حيث يبلغ حوالى %
 .2379تقديرات عام 



البػػرامج وفػػى ضػػوء دراسػػة الوضػػع الػػراىف لػػبعض المؤشػػرات االقتصػػادية بالمحافظػػة، فػػإف 
خطػػط التنميػػة الخاصػػة بمحافظػػة المنوفيػػة المخطط االسػػتراتيجى و المدرجػػة بػػالمقترحػػة و االقتصػػادية 
 مى:يماتستيدؼ 

 .تحسين بيجة ا عمال والتادير 
  الحيواني والنباتي.تنمية وتطوير اةنتاج 
  تطوير الاناعات التحويلية وتوسيع أنشطة المناطق الاناعية والاناعات الثقيلة

 واةلفترونية والنسيجية والغذاجية الواعدة .
 تطوير الاناعات الاغيرة واليدوية التراثية السياحية والتروي  ليا 
  ثريةتنمية ا نشطة السياحية وأنشطة البحث والتنقيب في المواقع ا. 
  تأىيل ورفع ففاءة الموارد البشرية 
  .التنمية التفنولوجية 
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 :الرؤن القطاعية لخطط التنمية لمقطاعات االقتصادية األساسيةكما تستيدؼ 
 لمحافظة المنوفية تتحقق من خال تفامل االنتاج واالستثمار الزراعي  خطة قطاع الزراعة

 القاجمة.والاناعي في المناطق الجديدة مع المناطق 
 ز الاناعات اليندسية وااللفترونية يرفتستيدا تمحافظة المنوفية ل خطة قطاع الاناعة

 بإقليم الدلتا ومرفز للاناعات القاجمة على الموارد الزراعية.
 محافظة المنوفية... ذات إمفانات سياحية واعدة في مجال السياحة ل خطة قطاع السياحة

 العاديات السياحية.ا ثرية والريفية... ومنتجات 


 .المنوفية محافظةلالمعتمدة خطط التنمية القطاعية مشروعات التالى ويوضح الجدوؿ 


  (1-4رقـ )جدوؿ 
 محافظة المنوفيةلمشروعات خطط التنمية المعتمدة 

 نوع المشروعات المركز
 منطقة  الصناعات التكنولوجيا )واحة السيمكوف ( السادات
 لممشروعات والصناعات الصغيرة شماؿ المدينةتجمع حرفي  أشموف

 منطقة حرفية جنوب المدينة
محطة خدمات زراعية )تعبة وتغميؼ منتجات ، صيانة السيارات( -منطقة حرفية )حدادة وخراطة  الباجور

 مركز تدريب وتأىيؿ، و وخدمات زراعية اخرن(
نتاج اسمدة  بركة السبع  عضويةمصنع لتدوير المخمفات الصمبة وا 

 مركز تدريب تريكو لمفتيات، مركز تدريب وتأىيؿ، منطقة الورش الحرفية
نتاج اسمدة عضوية )مركز الشيداء( تال  مصنع لتدوير المخمفات الصمبة وا 

 فرز وتدريج وتعبئة خضروات وفاكية طازجة مبردة
 صيانة السيارات( -منطقة حرفية )حدادة وخراطة 

 منطقة الورش الحرفية، مخبز الى، وتعبئة خضروات وفاكية طازجة مبردةفرز وتدريج  سرس المياف
مركز بحثى ، استكماؿ مشروعات المنطقة الحرة، منطقة الورش الحرفية، مركز تدريب وتأىيؿ شبيف الكـو

 مصنع تدوير مخمفات، متخصص في التكنولوجيا الزراعية
 اعادة تأىيؿ مصنع إلنتاج الموالح قويسنا
 مدينة الحرفيف )منطقة حرفية مجمعة( منوؼ

 .المرجع السابقىيجة التخطيط العمرانى، ، وزارة اةسفان والمرافق والمجتمعات العمرانية :المصدر


دعررم التنميررة الذاتيررة للمحافظررة وفررى إطررار الرؤيررة االسررتراتيجية للمحافظررة، والتررى ترتفررز علررى 
الزراعرري والاررناعي والمنرراطق الجديرردة مررن المنرراطق مررن خررال تفامررل اةسررتثمار  2333بحلررول عررام 

القاجمرررة فررري مجررراالت الارررناعة والخررردمات اةقليميرررة وتررروطين المرافرررز التجاريرررة فررري وحررردات إنتاجيرررة 
إسرتراتيجية بعيردة فمرا أىرداا ، اقتاادية مع تأىيل مدينرة السرادات فقطرب نمرو علرى المسرتوى القرومي

 ليذا المخطط، تت من اآلتى المدى 
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 من التسرب االقتاادي لموارد وخامات المحافظة.الحد  •
 إحداث التنمية المستقبلية الذاتية للمحافظة. •
 التنويع االقتاادي للمحافظة. •
 تدعيم دور المحافظة في مجال اةستثمار الزراعي الاناعي. •
 تنظيم توطن المرافز التجارية وتجميع ا نشطة االقتاادية في وحدات إنتاجية أفبر. •
 ا را ي الزراعية المتناقاة وحماية ماادر المياه من التلوث. الحفاظ على •
 لسفان والموارد االقتاادية وفرص النمو االقتاادي.اتحقيق اةتزان بين توزيع  •
 تحقيق التفامل بين االنتاج الزراعي والحيواني. •
 تحسين القيمة الم افة للقطاعات ا ساسية. •
 تحسين دليل النات  المحلي للمحافظة. •
 ق توازن التنمية العمرانية بين ح ر وريا المحافظة.تحقي •



 ( 18-4شكؿ رقـ )
 0232بحموؿ عاـ  محافظة المنوفيةالرؤن التنموية المقترحة لمدف 

 
 سابق.المرجع ال، ىيجة التخطيط العمرانى، وزارة اةسفان والمرافق والمجتمعات العمرانية :المصدر



المقترحررة المشررروعات بالمحافظررة، فررإن حجررم السررابقة وفررى  رروء دراسررة ا و رراع االقتاررادية 
مليرار جنيرو،  37 تقديرية مشروعا، بتفلفة استثمارية إجمالية 359بالمحافظة تبلغ  2333عام بحلول 

ويمفرررن ادراجيرررا  رررمن اسرررتراتيجية المسرررجولية  ألرررا فرارررة عمرررل إ رررافية 728.4بمرررا يررروفر حررروالي 
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أمفرن ، والرذى واالحتيراج المسرتقبلي مرن الخردمات الحراليالعجرز  االجتماعية للمحافظة، باال رافة إلرى
 (.2-4رقم )في الجدول  على النحو المبين هتقدير 



  (0-4)جدوؿ رقـ 
 مف الخدمات  ةالمستقبمي محافظة المنوفية اتاحتياج

 الخدمة نوع الخدمة
 االحتياج المستقبمي االحتياج الحالي

 عدد عدد
 مدرسة 025فصؿ،  4909 مدرسة 99فصؿ،  0370 ابتدائي عاـ الخدمات التعميمية

 يوجد فائض يوجد فائض ابتدائي ازىري
 مدرسة 80فصؿ،  1958 مدارس 12فصؿ،  045 إعدادي عاـ
 مدرسة 13فصؿ، 318 مدرسة 13فصؿ،  311 إعدادي ميني
 يوجد فائض يوجد فائض إعدادي ازىري
 مدرسة 43فصؿ،  1324 مدرسة 14فصؿ،  428 ثانوي عاـ
 مدارس 3فصؿ،  142 فصؿ، مدرسة 08 ثانوي زراعي
 فصؿ يوجد فائض حالي 633 فصؿ 344فائض  ثانوي صناعي
 بعد خصـ الفائض( 30فصؿ ) 40 فصؿ 12فائض  ثانوي تجارن
 الفائض الحالي كافي لممستقبؿ فصؿ 4فائض  ثانوي فندقي
 فصؿ 014 فصؿ 344فائض  ثانوي ازىري

   جممة
 سرير 3776 سرير 9137 مستشفيات )آسرة( الخدمات الصحية
 الخدمات الثقافية

 
 

  - مكتبة طفؿ
 مكتبة 14 مكتبة 03 مكتبة عامة
  - قصر ثقافة
 بيت ثقافو 6 بيت ثقافو 3 بيت ثقافة

   مكتبة مركزية
 بعد خصـ الفائض 4 –نادن  8 نوادي بالحضر 4فائض  اندية الشباب والرياضة

 نادن 07 نادن بالريؼ 74عجز 
 مركز 8 مركز بالحضر 11عجز  مراكز شباب

 يوجد فائض –بالريؼ  54 مركز بالريؼ 96فائض 
 وحدة 37 وحدة 11 وحدة اجتماعية الخدمات االجتماعية
 مكتب درجة اولى 14 مكتب 181فائض  مكتب بريد الخدمات البريدية
 612.674 589.813  إجمالي الخدمات

 المرجع السابق.ىيجة التخطيط العمرانى، ، وزارة اةسفان والمرافق والمجتمعات العمرانية :المصدر
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  :توزيع المشروعات عمى مراكز المحافظة 4/4/0
 حفومية، فيما تيا لغالبيماادر التمويل و  ،مشروع 32  بلغ عدد المشروعات مركز أشموف

 توفير أفبر عدد من فرص العمل.احتلت مشروعات الخدمات المرتبة ا ولى في 
 تيا لغالبياادر التمويل و بينما فانت  ،مشروع 25  بلغ عدد المشروعات مركز بركة السبع

حفومية، فيما احتلت مشروعات الاناعات الغذاجية والمشروبات المرتبة ا ولى في توفير 
 أفبر عدد من فرص العمل.

 خااة يليو تيا لغالبيماادر التمويل و  ،مشروع 3  بلغ عدد المشروعات مركز سرس المياف
التمويل الحفومي، فيما احتلت مشروعات الاناعات اليندسية والفيربية وااللفترونية المرتبة 

 ا ولى في توفير أفبر عدد من فرص العمل.
 حفومية، فيما تيا لغالبيماادر التمويل و  ،مشروع 26  بلغ عدد المشروعات مركز الباجور

دمات المرتبة ا ولى يلييا الزراعة في توفير أفبر عدد من فرص احتلت مشروعات الخ
 العمل.

 خااة، فيما  تيالغالبيماادر التمويل و  ،مشروع 233  بلغ عدد المشروعات مركز السادات
احتلت مشروعات اناعات الغزل والنسي  المرتبة ا ولى في توفير أفبر عدد من فرص 

 العمل.
 حفومية، فيما تيا ماادر التمويل لغالبيو  ،مشروع 24ات   بلغ عدد المشروعالشيداء مرفز

 احتلت مشروعات الخدمات المرتبة ا ولى في توفير أفبر عدد من فرص العمل.
 حفومية، فيما احتلت  تياماادر التمويل لغالبيو  ،مشروع 27  بلغ عدد المشروعات مركز تال

مشروعات الاناعات الغذاجية والمشروبات المرتبة ا ولى في توفير أفبر عدد من فرص 
 العمل.

 ماادر التمويل لغالبية المشروعات و  ،مشروع 38  بلغ عدد المشروعات مركز شبيف الكـو
لغذاجية حفومية يلييا القطاع الخاص، فيما احتلت مشروعات الخدمات والزراعة والاناعات ا

 والمشروبات النسبة ا فبر في توفير أفبر عدد من فرص العمل.
 وتحتلخااة، تيا ماادر التمويل لغالبيو  ،مشروع 732  بلغ عدد المشروعات مركز قويسنا 

 مشروعات الاناعات المعدنية المرتبة ا ولى في توفير أفبر عدد من فرص العمل.
 حفومية، فيما  تياماادر التمويل لغالبيو ، مشروع 27  بلغ عدد المشروعات مركز منوؼ

 احتلت مشروعات الخدمات المرتبة ا ولى في توفير أفبر عدد من فرص العمل.
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 : لمحافظة المنوفية الخطة االستثماريةتقييـ  4/5
خررال االسررتثمارات الحفوميررة فرري محافظررة المنوفيررة  معرردل نمررو( 79-4يو ررح الشررفل رقررم )

مرة  2.34، ومنو يت ح ت اعا حجم االستمثارت بمقدار (2379/2323 – 2375/2376) الفترة
%. وقرد وجيرت غالبيرة ىرذه االسرتثمارات إلرى 734.2سرنوات، وبنسربة زيرادة تارل إلرى نحرو  4خال 

تلبيرة احتياجرات الوحردات المحليررة مرن مشرروعات الطررق وتحسررين البيجرة، وتردعيم احتياجرات الوحرردات 
 المحلية والحماية المدنية.



 ( 19-4شكؿ رقـ )
 (0219/0202 – 0215/0216) خالؿ الفترةاالستثمارات الحكومية في محافظة المنوفية تطور 

 التخطيط والتنمية االقتاادية.وزارة  :المصدر


  :العجز الحالي والمستقبمي مف الخدماتكومة لتحفيز المشاركة فى سد حدور ال 4/6
 لمحافظرررة المنوفيرررةوخطرررط التنميرررة المخطرررط االسرررتراتيجي للتنميرررة العمرانيرررة أت رررح مرررن تقيررريم 

 عا دور شرفاء التنمية فى اعداد مقترح المشروعات المدرجة بفلييما، فما يتطلب سد االحتياجرات 
تفعيررل منومررة حوفمررة الحاليررة والمسررتقبلية مررن الخرردمات دورا وا ررحا منيمررا، ممررا يتطلررب العمررل علررى 

دور الشرررفاء فررى اعررداد وتنفيررذ ومتابعررة مشررروعات خطررط التنميررة، وتاررويب مسررار  التخطرريط، المرراج
المخططرررات االسرررتراتيجية للتنميرررة العمرانيرررة، باعتبارىرررا أداة أفثرررر فعاليرررة لتلبيرررة احتياجرررات المرررواطنين 

  الحالية والمستقبلية، فما يتطلب سرعة العمل على المحاور التالية  

 EGP 
1,899,231.00  

 EGP 
3,453,995.00  

 EGP 
2,611,583.00  

 EGP 
4,658,246.00  

 EGP -

 EGP 500,000.00

 EGP 1,000,000.00

 EGP 1,500,000.00

 EGP 2,000,000.00

 EGP 2,500,000.00

 EGP 3,000,000.00

 EGP 3,500,000.00

 EGP 4,000,000.00

 EGP 4,500,000.00

 EGP 5,000,000.00
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  التعميـ
  التعليم.ستيعاب فل من ىم في سن ا ساسية للمدارس والفاول الاستفمال البنية 
  الحفومي.توسيع قاعدة المشارفة المجتمعية وزيادة دوره في إدارة منظمات التعليم 
  .تفعيل القانون للحد من ظاىرة التسرب من التعليم 
 ( داخررل مبرراني المررد 72- 9انشرراء فاررول لتعلرريم الفتيررات المتسررربات مررن التعلرريم )ارس سررنة

 التابعة لوزارة التربية والتعليم.
  التوسع في إنشاء فاول محو ا مية في إطرار بروتوفرول التعراون برين وزارة التربيرة والتعلريم

 .والييجة العامة لمحو ا مية وتعليم الفبار
 الصحة: 
  اسرررتمرار دور الدولرررة مرفزيرررًا فررري مجرررال الرعايرررة الارررحية مرررن خرررال و رررع معرررايير الجرررودة

 مقدمي الخدمة وأسعار الدواء وخلق المناخ لجذب االستثمار في مجال الاحة.ومراقبة 
 .دراسة ا خذ بتطبيق الامرفزية في تقديم الرعاية الاحية 
 .دعوة المجتمع المحلى للمشارفة في اةدارة والتمويل وتدريب وتأىيل الفوادر الطبية 
 الاحي.احية والتأمين تشجيع القطاع الخاص وا ىلي في مجاالت تقديم الرعاية ال 
  االشررراا المسررتمر والرردعم مررن وزارة الاررحة علررى الجمعيررات ا ىليررة الترري تعمررل فرري مجررال

 تقديم خدمات الاحة. 
  تنفيذ برام  التوعية الاحية من خرال بررام  المجلرس القرومي للمررأة، وتنشريط دور الراجردات

 ز الاحية. الريفيات، ورفع مستوى الخدمات الاحية بالمستشفيات والمراف
  تفعيررل وتحررديث برررام  تنظرريم االسرررة ، وترروفير وسرراجل تنظرريم االسرررة ، وتنشرريط دور الراجرردات

 الريفيات.
 التنمية االجتماعية: 

  فبرررررار السرررررن( ةقامرررررة  –المعررررراقين  –مرررررنح قرررررروض للفجرررررات ا شرررررد حاجرررررة )المررررررأة المعيلرررررة
المشروعات الاغيرة ومتناىيرة الارغر برالمنزل أو برورش مجمعرة محردودة الحجرم تقروم علرى 

  .الخامات المتوفرة بالبيجة المحلية 
 ية واالسرررواق إقامررة أفشرررال لبيررع المنتجرررات والمارررنوعات الحرفيررة واليدويرررة بالمنرراطق السرررياح

 الفبيرة.
  مبادرات جمعيات رجال ا عمال والجمعيات ا ىلية لتوزيع العجول ومافينات الخياطرة علرى

 الفجات ا فثر احتياجًا وخااة بالمناطق الريفية. 
  مشرررروعات للاررررناعات الاررررغيرة القاجمرررة علررررى المنتجررررات الزراعيرررة وتشررررمل إنترررراج المربررررات

 وتعبجتو وتجفيا الفوافو ، وتفايص الرمان 
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 لخامسالفصؿ ا
 في محافظة المنوفيةلمشركات االجتماعية  المسئوليةتقييـ دور 

 دراسة تطبيقية -في تنمية المجتمع المحمي ودورىا 


 تمييد: 5/1
 االجتماعيرة للمسرجولية فعالرة بررام  تبنري دورا متزايردًا فرىيفتسب الدور االجتمراعي للشررفات 

 تعرد االجتماعيرة المسرجولية أن والشرل .تواجيرو التري والتحرديات المجتمرع ظرروا االعتبرار فري تأخرذ
 حردة مرن للتخفيرا ميمرة أداةىرى و  ،لسرد بعرض الفجروات التنمويرة فرى المجتمرع المحلرى حجرر الزاويرة

 ورفرع القردرات والتردريب التوظيرا بعمليرات المناسربة، والقيرام البيجرة بتروفير الشررفات خرال مرن الفقرر
  احتياًجا. الفجات ا فثر ومساندة البشرية،



 ا فرراد والشررفات مرن فرل جانرب من فافية دراية وعدم غموض ىنال الزال إنو القول يمفنو 
 ابلورتير وفيفيرة فعاليتياو  تطورىا ومدى االجتماعية المسجولية وأبعاد بمفيوم بعامة المارى والمجتمع
 ا.مني واةفادة

 

 المسرجوليةتقييم الو رع الحرالى لردور التحليل و الراد و باليتناول ىذا الفال  ذلل،  وء وفي 
بعرررض الشررررفات االجتماعيرررة فرررى جيرررود التنميرررة المحليرررة علرررى ارررعيد محافظرررة المنوفيرررة مرررن منظرررور 

، فري تسراعد النتراج  والمؤشررات فري ارياغة رؤيرة لردور شررفاء االستثمارية العاملة فى مرفز السادات
  اياغة مقترح لبناء استراتيجية للمسجولية االجتماعية.التنمية فى تنمية المجتمع المحلي من خال 



 اتباع االجراءت التالية:تـ فقد النجاز ىذا الرصد والتحميؿ والتقييـ و 
  المسجوليةالعالمية فى مجال والممارسات االطاع على أىم التجارب والتقارير تم 

المجتمعية  للمسجوليةاالجتماعية وفقا للمواافات القياسية  المسجوليةاالجتماعية، والتى تتبنى 
ISO 26000. 

  االجتماعية  المسجوليةمحاور تتعلق بقياس أنشطة  6 ت منت ؛تم تاميم استمارة استبيان
بالتطبيق على عدد من الشرفات  ؛وتنمية المجتمع المحلي من منظور القطاع الخاص

شرفة الرباعية للنسيجات فورتفس، العز الاناعية،  االستثمارية عينة الدراسة وىي )مجموعة
شرفة الرباعية للنسيجات فورتفس( في محافظة عنتر استيل، سيراميل الجوىرة، الوادي ال

 المنوفية فدراسة حالة عن الشرفات االستثمارية.
 االجتماعية التي يقوم بيا  المسجوليةبمني  تحليل الم مون لتحليل محتوى أنشطة  االستعانة

يدا التعرا علي ا داء االقتاادي والبيجي واالجتماعي وا خاقي الذي بلقطاع الخاص ا
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عية وتحقيق تنمية االجتما المسجوليةتقوم بو شرفات القطاع الخاص في اطار أدوارىا تجاه 
استخدام ىذا المني  في تحديد العوامل البيجية واالجتماعية ، وقد أدى المجتمع المحلي

 المسجوليةمدى التزام الشرفات ب لبيان، تنا المحليةاالتي ليا تأثير داخل مجتمعواالقتاادية 
االجتماعية تجاه المجتمع والمواطنين وتحقيق االستدامة واالستمرارية للخدمات المجتمعية 

 التنموية التي تقدميا للاالح العام.


 :االجتماعية المسئوليةمعرفة الشركات ب -5/0
تحليل نتاج  االستبيان االسجلة العامة المرتبطة بمعرفة الشرفات يتناول ىذا الجزء من 

ا نشطة  مسجوليةاالجتماعية، من حيث وجود ادارة مختاة، شخص مسجول عن جيود و  المسجوليةب
 المسجوليةاالجتماعية، وفذلل االستدامة البيجية، ومدى اىتمام الشرفات باعداد تقارير خااة ب

 لى اآلتى ، بيدا التعرا عاالجتماعية
  اتلدى الشرف االجتماعية المسجوليةأنشطة وجيود إدارة مختاة بمدى وجود 
  اتلدى الشرف االجتماعية المسجوليةمسجول مختص بىل يوجد 
  اتلدى الشرف مسجول مختص بالمشافل البيجية واستدامة التنميةىل يوجد 
  اتلدى الشرف االجتماعية للمسجوليةيوجد تقرير ىل يوجد 
  وجود تقرير فيل يغطى  فافة مواقع الشرفةفى حالة 
  االجتماعية للمسجوليةمبادرات تطوعية  فى ات الشرفتشارل ىل 



 االجتماعية  المسئوليةمختص بأنشطة وجيود  ومسئوؿ إدارةمدن وجود  5/0/1
 ولؤ ومس إدارةنتاج  االستبيان الخاص بمدى وجود ملخص  برز  (7-5الجدول رقم ) يو ح

 تبين النتاج  التالية ي ومنو، لدى الشرفات مختص بأنشطة وجيود المسجولية االجتماعية
 

  المسئوليةأنشطة وجيود ببإدارة مختصة محؿ الدراسة  اتالشركشركتيف مف تتمتع 
، وللشرفات االجتماعية المسجوليةمسجول مختص باحدى الشرفات  لدى ، فما أناالجتماعية

 مسجول يختص بالمشافل البيجية واستدامة التنمية.  الثاث
  محؿ الدراسة. اتالشركيوجد تقرير ربع سنوى لدى شرفتين من 

  المسجوليةتساىم في المجاالت االقتاادية واالجتماعية والبيجية الخااة بغالبية الشركات 
وعية ، فما أنيا تشارل في مبادرات تطفي جميع مناطق عمل ىذه الشرفاتاالجتماعية 

  االجتماعية للشرفات. للمسجولية
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 (1-5جدوؿ رقـ )
 االجتماعية المسئوليةمختص بأنشطة وجيود  ومسئوؿ إدارةمدن وجود 

 

يجًىعت 

انعض 

 انصُبعُت

ششكت  

انشببعُت 

نهُسُجبث 

 فىستكس

عُتش استُم  

نذسفهت 

 انحذَذ

سُشايُك 

 انجىهشة 

انىادٌ 

 انمببضت

 ال                  نعم                 ال                  نعم                 ال                  نعم                 ال                  نعم                 ال                  نعم              

لدن الشركة إدارة مختصة بإدارة أنشطة 
 االجتماعية المسئوليةوجيود 

*     *   * *     * 

 المسئوليةلدن الشركة مسئوؿ مختص ب
 االجتماعية

*   *     * *     * 

وؿ مختص بالمشاكؿ ؤ لدن الشركة مس
 البيئية واستدامة التنمية

*   *     * *     * 

 *     * *   *     * االجتماعية لممسئوليةيوجد تقرير 

فى حالة وجود تقرير فيؿ يغطى  كافة 
 مواقع الشركة

*     *   * *     * 

الشركة تشارؾ فى  مبادرات تطوعية 
 االجتماعية  لممسئولية

*   *     * *     * 

 من اعداد الباحث المصدر:
  في ثاث مجاالت  االجتماعية التى تساىم فييا الشرفات المسجوليةالجوانب الخااة بتترفز

( أن فافة الشرفات ليا 2-5أساسية  اقتاادى، اجتماعى وبيجى، ويتبين من الجدول )
 ممارسات في الجوانب االجتماعية، أما الجوانب االقتاادية فتترفز في ثاث شرفات فقط.



 (0-5جدوؿ رقـ )
 االجتماعية التى تساىـ فييا الشركات المسئوليةالجوانب الخاصة ب

مجموعة العز            
 الصناعية

شركة الرباعية  
لمنسيجات 
 فورتكس

عنتر استيؿ  
 لدرفمة الحديد

سيراميؾ 
 الوادي القابضة الجوىرة 

   *   * * اقتصادى                

 * * * * * اجتماعى           

   *   * * بيئى            

 من اعداد الباحث  المصدر:
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 االجتماعية: المسئوليةفى  الشركات وبرامج ورؤنمجاالت  -5/3
 :االجتماعية المسئوليةفي اطار  مجاالت المشاركة 5/3/1

 المسجوليةمشارفة الشرفات في مجاالت أو حت نتاج  االستبيان أن ىنال الفثير من 
في الشرفات، وذلل لدى  ةمشارفال مجاالت ( مدى التفاوت فى3-5، ويبين الجدول رقم )االجتماعية

 االجتماعية.  المسجوليةاطار 


 ( 3-5جدوؿ رقـ )
 االجتماعية المسئوليةفى  الشركاتمجاالت مشاركة 

 الشركة
يمبويت 

 انفسبد 

صَبدة 

دسجت 

 انًسبواة 

جهىد 

يحى 

 األيُت 

عذو 

انعُصشَت 

وإسبءة 

 انًعبيهت 

صَبدة 

انشعبَت 

انصحُت 

 نهجًُع 

يُع 

 انتهىث 

تحمُك 

حمىق 

 اإلَسبٌ 

   * *   *   * الصناعيةمجموعة العز 

 * * * * *   * شركة الرباعية للنسيجات فورتكس
   * * * * *   عنتر استيل لدرفلة الحديد

 * * * * * * * سيراميك الجوهرة 
 * * *         الوادي القابضة

 من اعداد الباحث  المصدر:


 وبدراسة القوائـ المالية التى يتـ نشرىا لدن الشركات مايمى :
  االجتماعية، ويأتى حجم  المسجوليةيتفاوت حجم ماتفقو الشرفات على مجاالت المشارفة في

في المقدمة )تت من شرفتين من الشرفات محل مجموعة العز الاناعية االنفاق الخاص ب
االجتماعية  المسجوليةتنفق بقدر فاا لما ينبغي من حجم االنفاق في مجال الدراسة(، حيث 

انفاقيا حسب النطاق المحدد لدى الشرفة الذي يتم تغطيتو ويتحدد مع  حيث أنو يتحدد حجم
 اختاا ا سعار للخدمات المقدمة من الشرفة.

  لمنع التلوث تنمية المجتمع والحفاظ على البيجةتأتى مشروعات الرعاية الاحية في اطار ،
اطار في  اتالشرفغالبية  وجيود محو ا مية في مقدمة المجاالت التى تساىم من خاليا

 المسجولية االجتماعية، يلييا مجاالت مقاومة الفساد، تحقيق حقوق االنسان.


 لدن الشركات: االجتماعية المسئولية برامج 5/3/0
التى االجتماعية  المسئوليةبرامج ( أف 4-5نتائج االستبياف المبينة بالجدوؿ رقـ ) توضح

 :المجاالت التاليةتعالج تتبناىا الشركات 
  تنمية المجتمع، تنمية اقتااديات الشرفة، تشغيل الشباب، العاملينتنمية 
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 الحد من الفقر، تحسين البيجة، دعم التعليم فى المجتمع المحلى 
   يتمتقتار على محموعة عز الاناعية، و مساعدة رواد ا عمال والمشاريع الاغيرة برنام 

 من خال جمعية مستثمري مدينة السادات.ذلل 


 ( 4-5جدوؿ رقـ )
  الشركات التى تتبناىااالجتماعية  المسئولية برامج

تنمية  الشركة
 العامميف

تشغيؿ 
 الشباب

تنمية 
اقتصاديات 
 الشركة

تنمية 
 المجتمع

دعـ التعميـ 
المجتمع ب

 المحمى

تحسيف 
 البيئة

مساعدة رواد 
األعماؿ 
والمشاريع 
 الصغيرة

الحد 
مف 
 الفقر

 *   * *     * مجموعة العز الصناعية
شركة الرباعية لمنسيجات  

 *   * * * * * * فورتكس
           *     عنتر استيؿ لدرفمة الحديد

   * * * *   * * سيراميؾ الجوىرة 
         *       الوادي القابضة
 من اعداد الباحث  المصدر:



 :االجتماعية المسئوليةحوؿ بعض مجاالت وضوح الرؤية  5/3/3
( أف لدن غالبية الشركات رؤية واضحة 5-5تشير نتائج االستبياف المبينة بالجدوؿ رقـ )

 :التى تتبناىا والتى تتضمفاالجتماعية  المسئوليةبرامج حوؿ 
 

  االجتماعية، وذلؾ عف طريؽ : المسئوليةوعي تاـ بمفيـو ودور يوجد 
  االجتماعية احدى اولوياتيا. المسجوليةأن الشرفة تعد 
 أو انشطتيا االجتماعية  نيا جزء ال يتجزأ من تقاريرىا المسجوليةالوفاء بااللتزامات المتعلقة ب. 

 

 االجتماعية تستمـز االنتباه إلى البيئة وفي ذلؾ تعمؿ  المسئوليةوعي بأف  اتلدن الشرك
 الشركة عمى:

 .المساىمة في تجميل و تشجير المناطق المجاورة ليا 
 البيجة والمحافظة علييا.ذ برام  لحماية يتنف 
  معونة مالية للجمعيات العاملة في مجال حماية البيجة.غالبية الشرفات تقدم 
 .تنظيم حمات توعية بأىمية البيجة والمحافظة علييا 
  تشجيع العاملين بيا على الحد من التلوث البيجي من خال النظافة، ومنع التلوث، وتقليل

 ة.االنبعاثات ال ارة بالاحة العام
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 (5-5جدوؿ رقـ )
 االجتماعية المسئوليةمدن وضوح الرؤية  لدن الشركات تجاه مجاالت 

 
 من اعداد الباحث  المصدر:
  بػ: اتاالجتماعية تتطمب االىتماـ بالعامميف، وىنا تقـو الشرك المسئوليةمعرفة أف 

 .توفير بيجة عمل ماجمة للعاملين لدييا 
  للعاملين لدييا.توفير برام  ودورات تدريبية 
 .توفير التأمين الاحي للعاملين لدييا 
 .المساىمة في توفير مسافن للعاملين لدييا 
 .ولفن ال تساىم المجموعة في تنظيم رحات لامافن المقدسة للعاملين لدييا 



 المسؤولية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية )بالتطبيق على محافظة المنوفية(
 

97 
 

  الشركات االجتماعية االىتماـ بالمجتمع، وفي إطار ذلؾ تقـو  المسئوليةيتضمف تحقيؽ
 :باالتى
 د من الطلبة لتأىيليم للحياة العملية عن طريق مدراس التعليم المزدوج والتعليم الفني.تدريب عد 
 .تقديم منح دراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع للمؤسسات التعليمية 
 التي يحددىا القانون.5تعيين عدد من ا فراد ذوي االحتياجات الخااة في إطار نسبة ال % 
 النوادي الترفييية والريا ية.ثقافية و ىمة فى تمويل المرافز الالمسا 
 عمل على تقليل الفجوة بين فجات المجتمع من خال التبرعات والزفاة والقرض الحسن.ال 

 

  عمى توظيؼ االمواؿ في مجاؿ االستثمار التنمون. الشركاتتحرص 
  بقوؿ الحقيقة لمعمالء والصدؽ في التعامؿ معيـ في كؿ الحاالت واالوقات. الشركاتتمتـز 
  الوعي المصرفي السميـ بيف العامميف. غالبية الشركاتتنمي 
  لشكاوي واقتراحات العمالء لتحسيف مستون الخدمات المقدمة. الشركاتتستجيب 
  بتمويؿ اصحاب الميف والحرؼ وصغار التجار مف خالؿ جمعية  بعض الشركاتتيتـ

 مستثمري مدينة السادات.
 في تنمية المجتمع المحمي: الشركاتمعايير األداء التي تمتـز بيا  5/4

ت منت استمارة الدراسة استطاع رأى الشرفات حول معايير ا داء التى تلتزم بيا فى تنمية 
 لى النحو التالي عمحاور،  9المعايير إلى نتاج  ىذه قد تم تقسيم ىذه المجتمع المحلى، و 

 :الشركاتاالجتماعية واألسموب األكثر أىمية لدي  المسئوليةمعرفة  5/4/1
 المسجوليةتعلم جيًدا مبادئ وأدوات ( أن غالبية الشرفات 6-5الجدول رقم )دراسة يت ح من 

 . االجتماعية وتقوم بتطبيقيا في الشرفة
 (6-5جدوؿ رقـ )

 االجتماعية األكثر أىمية لمشركات المسئوليةسموب أ

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

 

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

**الحوكمة والحوار مع أصحاب المصمحة  

*****سياسة العمل تجاه الموظفين

*****العالقة مع العمالء والموردين    

*****العالقة مع المجتمع  

***** حماية البيئة

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل 

لدرفلة الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة
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ات االجتماعية لدي الشرف المسجوليةأساليب يت ح من الجدول السابق وجود مجموعة من 
الحوفمة والحوار مع  تت من أن أولويات ىذه ا ساليب تختلا من شرفة  خرى، و ، و محل الدراسة

العاقة مع ، لموردينالعاقة مع العماء وا، سياسة العمل تجاه الموظفين، أاحاب المالحة
     .حماية البيجة، باال افة إلى المجتمع



 :االجتماعية المسئوليةاألسباب التي قد تدفع الشركة إلى تبني ممارسات  5/4/0
التي قد تدفع الشرفات إلى وجود العديد من ا سباب ( 7-5الجدول رقم )من دراسة يت ح 
 . االجتماعية المسجوليةتبني ممارسات 

 (7-5جدوؿ رقـ )
االجتماعية المسئوليةاألسباب التي قد تدفع الشركات إلى تبني ممارسات 

 
 من اعداد الباحث  المصدر:



زيادة ر ا ، زيادة الففاءة االنتاجية، تعزيز اورة الشرفةيتبين من الجدول السابق أن 
تأتي في ؤسسات والمجتمع  جذب ماادر تمويل من الم، مزايا التجارية لألسواق الجديدةال، العاملين

، فما يتبين عدم اىتمام ني ممارسات المسجولية االجتماعيةإلى تب الشرفاتمقدمة ا سباب التي تدفع 
 الشرفات بالحوافز التى تقدميا الدولة، أو بال غوط االعامية أو  غوط جمعية حماية المستيلل.



 :االجتماعية المسئوليةوالعالـ الخارجي ودروىا في  الشركاتالعالقة بيف  5/4/3
  عاقة مع العالم الخارجى شجعت علىالأن  الشرفاتترى 

  االجتماعية وذلل من خال ح ور المؤتمرات الدولية.    المسجوليةاعتماد جيود 
 .تؤدى إلى تادير منت  عالى الجودة واديق للبيجة 

 

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

**الدافع األخالقي لإلدارة العميا     

*****تعزيز صورة الشركة   

*****زيادة الكفاءة االنتاجية    

*****زيادة رضا العاممين  

*****المزايا التجارية لألسواق الجديدة 

*****جذب مصادر تمويل من المؤسسات والمجتمع 

*****الحوافز العامة التى تقدمها الدولة 

***** ضغط من جمعية حماية المستهمك ووسائل اإلعالم

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل 

لدرفلة الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة
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 :االجتماعية المسئوليةتجاه  الشركاتستخدميا تاإلجراءات التنظيمية واالدارية التي  5/4/4

اةجراءات التنظيمية واالدارية الجادة التي وجود العديد ( 8-5الجدول رقم )من دراسة يت ح 
 . االجتماعية المسجوليةتستخدميا الشرفات تجاه 



 (8-5جدوؿ رقـ )
 االجتماعية المسئوليةاإلجراءات التنظيمية واالدارية الجادة التي تستخدميا الشركات تجاه 

 
* ىو معيار شيادة يشجع المؤسسات على تطوير ممارسات مقبولة اجتماعيا والحفاظ علييا وتطبيقيا في مفان العمل من ِقبل 

 المساءلة االجتماعية الدولية  ىيجة
 ** شيادة لمعاير حقوق اةنسان وحقوق العاملين وحماية البيجة 

  Eco-Management and Audit Scheme ***خطة اةدارة والتدقيق البيجي


اإلجراءات التنظيمية واالدارية اتبعت بعض  اتركالشيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعض 
عؿ ، عمى العديد مف الشيادات ، وفى ىذا الصدد فقد حصمتاالجتماعية المسئوليةالجادة تجاه 

الشيادات أى من ىذه على بعض الشرفات لم تحال حين أن النحو المبيف بالجدوؿ السابؽ، فى 
 طاع على ىذه الشيادات والعمل علىاةفي اطار المسولية االجتماعية ومن ىنا ينبغى  رورة 

متطلباتيا لفي تعمل على تحقيق برام  المسولية االجتماعية بجودة وبففاءه عالية وبالتالي  تحقيق
  وتت من اآلتىاستدامة للمجتمع المحلي؛ متحقيق مشروعات تنموية 

 شيادة ا خاقيات ، فود ا خاقSA8000 ، شيادةCSC9000T ، شيادةEMAS ،
 .مؤسسات ا عمالباال افة إلى االجراءات التنظيمية الخااة بشيادة 

 

كود األخالق 
الميزانية االجتماعية، الميزانية الرأسمالية غير الممموسة 

* SA8000 شهادة األخالقيات 

** CSC9000T شهادة 

*** EMAS شهادة 

التسويق ذات الصمة بالشراكة االجتماعية 
مؤسسات األعمال 

ISO 9001 نظام ادارة الجودة
ISO 15001 نظام ادارة الطاقة

هجوىعة 

العز 

الصنبعية

 شركة 

الرببعية 

للنسيجبت 

 عنتر 

استيل 

لدرفلة 

سيراهيك 

الجىهرة

الىادي 

القببضة

اليوجد
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 االجتماعية: المسئوليةلمحد مف التأثير البيئي في اطار  الشركاتالتدابير التي اعتمدتيا   5/4/5
التى اعتمدتيا الشرفات للحد من التأثير التدابير وجود العديد ( 9-5الجدول رقم )من يت ح 

 . االجتماعية المسجوليةفى إطار  البيجي
 (9-5جدوؿ رقـ )

 التدابير التى اعتمدتيا الشركات لمحد مف التأثير البيئي

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

التدابير التى اعتمدتيا لمحد مف اتبعت بعض  اتالشركيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعض 
، إعادة تدوير النفايات، قةتوفير الطاومن بينيا ،  االجتماعية المسئولية فى إطار التأثير البيئي

 إلىالتدابير وقد أدت ىذه  .إدارة النظام البيجي، عمليات التقييم البيجى، تطوير منتجات اديقة للبيجة
 (. 12-5مف المزايا عمى النحو المبيف بالجدوؿ رقـ )العديد  تحقيؽ

 (12-5رقـ )جدوؿ 
 االجتماعية المسئوليةفي اطار  محد مف التأثير البيئيلالفوائد الرئيسية 



 من اعداد الباحث  المصدر:

توفير الطاقة 
إعادة تدوير النفايات 

نقل مجمع لمعاممين، استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات 
تطوير منتجات صديقة لمبيئة

عمميات التقييم البيئى 
إدارة النظام البيئي 

استخدام الموارد المتجددة 

 شركة 

الرببعية 

للنسيجبت 

 عنتر 

استيل 

لدرفلة 

سيراهيك 

الجىهرة

الىادي 

القببضة

هجوىعة 

العز 

الصنبعية

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

*****تعزيز سمعة الشركة 

*****تحسين العالقات مع الموردين والجهات المانحة والمجتمع 

*****لتعزيز شعور العامل بالشركة   

*****زيادة الكفاءة  

*****الحصول عمى فوائد تجارية 

*****مخاطر السمعة 

*****وصول أفضل إلى االئتمان 

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل لدرفلة 

الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة
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أتضح مف الجدوؿ السابؽ تحقيؽ العديد مف الفوائد الناتجة عف اعتماد تدابير بيئية لمحد 
 مف التاثيرات البيئية لغالبية الشركات، منيا: 

 تحسين العاقات مع الموردين والجيات المانحة والمجتمع.، تعزيز سمعة الشرفة 
 الواول بشفل أف ل إلى االجتمان.، الحاول على فواجد تجارية، زيادة الففاءة 
  الحد من مخاطر السمعة وذلل عن طريق المحافظة على البيجة المحيطة من التلوث من

 خال تانيع منت  اديق للبيجة وخالي من عيوب الاناعة.
 

 :االجتماعية المسئوليةالمشاكؿ المتعمقة بتطوير المبادرات في مجاؿ  5/4/6
فى الشرفات  وجود العديد المشافل التى تعوق مبادرات( 77-5الجدول رقم )من يت ح 

 . االجتماعية المسجوليةإطار 
 (11-5جدوؿ رقـ )

 االجتماعية مف قبؿ الشركات المسئوليةالمشاكؿ المتعمقة بتطوير المبادرات في مجاؿ 

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

العديد من المشافل التي تتعلق بتطوير تعفس نتاج  االستبيان المبينة بالجدول السابق وجود و 
 المبادرات في مجال المسجولية االجتماعية، وتتمثل أىم ىذه المشافل في 

  االجتماعية للشرفات. المسجوليةعدم وجود تشريعات محددة بشأن 
 عدم وجود مساعدة مؤسسية 
  .عدم وجود ميارات 

 :االجتماعية المسئوليةالتدابير البيئية التى اتخذتيا الشركات فى إطار  5/4/7 
التدابير البيجية فى إطار المسجولية بعض الشرفات ( اتخاذ 72-5الجدول ) تشير بيانات

  تشمل، و وتحظى باىتماماتيا، االجتماعية

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

*****نقص المعرفة 

***** عدم وجود مساعدة مؤسسية

*****عدم وجود تشريعات محددة بشأن المسؤولية االجتماعية  

*****فوائد العمل ليست فورية   

*****تكاليف عالية 

*****عدم وجود مهارات

*****تأثير ضئيل عمى األعمال االجتماعية والبيئية  

*****عدم االهتمام الكاف من جانب الشركة 

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل لدرفلة 

الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة
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 بالتشريعات والقوانين البيجية. لتزام اال 
 ستخدم تفنولوجيا حديثة واديقة للبيجة للحفاظ علي البيجة والاحة العامة.ا 
 خطة مناسبة للتخلص ا من من المخلفات. اتت ع الشرف 
 تساىم في إعداد برام  توعية للعاملين وتو يح مدي خطورة اة رار بالبيجة المحيطة بيا. 
  تميز في ا داء البيجي وتقديم منتجات اديقة للبيجة ةر اء العماء.تسعي لتحقيق 
  تحسين البيجة المحيطة بيا.فى مشروعات تشترل مع اةدارة المحلية 

 (10-5جدوؿ رقـ )
 االجتماعية المسئوليةالتدابير البيئية التى اتخذتيا الشركات فى إطار 

 
 من اعداد الباحث  المصدر:



 :تجاه الرعاية االجتماعية والحوكمةلمشركات االجتماعية  المسئولية 5/4/8
في اطار ، وذلل تجاه الرعاية االجتماعية والحوفمةتتخذ غالبية الشرفات بعض التدابير 

  تشمل، و ىذه التدابير( 73-5الجدول ) . ويبيناالجتماعية المسجولية
  .جراءات لتدريب العاملين وتطويرىم  يعمل مجلس إدارة الشرفة على و ع سياسات وا 
   .يساعد مبدأ اةفااح والشفافية تجاه المجتمع علي زيادة القدرة التنافسية ليا 
  المقارين.ت ع الشرفة سياسة وا حة لمفافحة الفساد المالي واةداري ومحاسبة 
  المجتمع بارا النظر عن ا رباح المحققة.تسعي الشرفة على تحسين اورتيا أمام 
 . تحافظ الشرفة على أسلوب التواال الثقافي العالمي 
 .تشترل الشرفة مع الجياز االداري بالدولة في التخطيط والتنفيذ للبرام  الاحية والتعليمية 

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

***** يجب التزام الشركة بالتشريعات والقوانين البيئية
تستخدم الشركة تكنولوجيا حديثة وصديقة لمبيئة لمحفاظ

*****عمي البيئة والصحة العامة

 تضع الشركة خطة مناسبة لمتخمص األمن من المخمفات
*****أو إعادة تدويرها بتطبيق نظام إدارة بيئية فعال

تساهم الشركة في إعداد برامج توعية لمعاممين وتوضيح
*****مدي خطورة اإلضرار بالبيئة المحيطة بها

 تسعي الشركة لتحقيق تميز في األداء البيئي وتقديم

*****منتجات صديقة لمبيئة إلرضاء العمالء

***** تشترك الشركة مع اإلدارة المحمية لتحسين البيئة المحيطة 

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل لدرفلة 

الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة
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 .تلتزم الشرفة بتقديم فافة المستندات واةفااح عن مراحل االنتاج لألجيزة الرقابية 
 (13-5جدوؿ رقـ )

 تجاه الرعاية االجتماعية والحوكمةلمشركات االجتماعية  المسئولية


 
 

 :التنمية االقتصاديةتجاه لمشركات االجتماعية  المسئولية 5/4/9
، ومنو تجاه التنمية االقتااديةللشرفات جتماعية اال المسجولية( 74-5يو ح جدول رقم )

الدخل من خال تشغيل الشباب، فما تساىم فى زيادة في تخفيض نسبة البطالة  يت ح مساىمتيا
 اتتسعي الشرف، فما سواق العالميةزيادة حاتيا اةنتاجية لتادير منتجاتيا لألمن خال  القومي

 .للعملتوفر البيجة المناسبة ، و المنتجات بجودة عالية وسعر مناسبإلي توفير 
 (14-5جدوؿ رقـ )

 التنمية االقتصاديةتجاه لمشركات االجتماعية  المسئولية

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

جراءات  يعمل مجمس إدارة الشركة عمي وضع سياسات وا 
*****لتدريب العاممين وتطويرهم

 يساعد مبدأ اإلفصاح والشفافية عن نشاط الشركة

*****ومسئوليتها تجاه المجتمع عمي زيادة القدرة التنافسية لها
 تضع الشركة سياسة واضحة لمكافحة الفساد المالي

*****واإلداري ومحاسبة المقصرين
 تسعي الشركة عمي تحسين صورتها أمام المجتمع بصرف

*****النظر عن األرباح المحققة

*****تحافظ الشركة عمي أسموب التواصل الثقافي العالمي
 تشترك الشركة مع الجهاز االداري بالدولة في التخطيط

*****والتنفيذ لمبرامج الصحية والتعميمية

 تمتزم الشركة بتقديم كافة المستندات واإلفصاح عن مراحل

*****االنتاج لألجهزة الرقابية

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل لدرفلة 

الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

***** تساهم الشركة في خفض نسبةالبطالة بتشغيل  الشباب

تعمل الشركة عمي زيادة اإلنتاجي لتصدير منتجاتها
*****لألسواق العالمية

*****تسعي الشركة إلي توفير المنتجات بجودة عالية وسعر 

 توفر الشركة البيئة المناسبة لمعاممين بها لعدم تعرضهم
*****لممخاطر

*****تقدم الشركة حوافز ومزايا عينية لمعاممين بها

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل لدرفلة 

الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة
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 تجاه العماؿ: لمشركاتاالجتماعية  المسئولية 5/5
نتاج  االستبيان  أو حتاالجتماعية للشرفات تجاه العاملين، فقد  المسجوليةوفيما يتعلق ب

 التالي لى النحو ع، اىتمام الشرفات بتنمية وتطوير أداء العاملين
 ومف  ،بيدؼ زيادة خبرة العامميف بالشركة لتحسيف اإلنتاجيةتدريبية دورات وبرامج ـ بتنظ

تتضمف مواضيع كذلؾ  ضمنيا دورات المسئولية االجتماعية لكافة العامميف بالمجموعة،
 الدورات التدريبية التي تقدميا الشركة لمعامميف كال  مف:

 الحفاظ على البيجة.، أخاقيات العمل للعاملين بالشرفة 
 واجب الشرفة تجاه المجتمع.، المساعدات التى تقدم لمجتمع الشرفة 

 :يشارؾ كبار مسئولى الشركة فى التدريب، في العديد مف الجوانب وتشمؿ 
 االدارة والتنفيذ  ، التخطيط والتمويل 
  اتخاذ القرارات  ، االجتماعية المسجوليةادارة 

 تشمؿمعامميف، لاالجتماعية  المسئوليةيا فكر الشركة قنوات تنشر مف خالل لدن: 
 الموقع االلفتروني للشرفة ، البريد االلفتروني، االتاال المباشر با وامر االدارية 
 القواجم والتقارير المالية ، الموقع الرسمي للبوراة المارية 

 تجاه تنمية المجتمع المحمى: لمشركاتاالجتماعية  المسئولية 5/6
 المقدمة لتنمية المجتمع المحمى:الخدمات  5/6/1

اق الجغرافي طمن الخدمات لتنمية المجتمع المحلى في النالفثير  فيغالبية الشرفات تساىم 
 .فييا لتنمية المجتمع المحلى مالخدمات التى تساىوأولويات مجال ( 75-5ويبين الجدول رقم ) ؛ ليا

 (15-5جدوؿ رقـ )
 لتنمية المجتمع المحمى الشركات جاؿ الخدمات التى تساىـ فييا م

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

الشركة
هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل 

لدرفلة الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة

222صحة

111تعلين

221تدريب ورفع قدرات

ثقبفة

13نقل وهىاصالت

3إعبنبت وهسبعدات

تحسين بيئة

بنبء هسبجد
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الشرفات من أولويات  تدريب ورفع قدراتوال تعليمال، احةيت ح من الجدول السابق أن ال
توفير الشرفات ب احدىباال افة إلى قيام ، لتنمية المجتمع المحلى فى اطار المسجولية االجتماعية

على قاجمة أولويات ا نشطة والخدمات التي  ، باعتبارىالطابواللعاملين وساجل موااات ونقل 
لفافة المواطنين المستيدفين في مناطق عمل  خدمات، ويتم توجيو ىذه التتبناىا الشرفة تجاه المجتمع

( ذوي االحتياجات الخااة، الفقراء الشرفة ومن  منيم الفجات ا ولى بالرعاية وىم )ا يتام، ا رامل،
 (.76-5ىذه الفجات فى أولويات الخدمات المقدمة فما يتبين من الجدول رقم )حيث تعد 



 (16-5جدوؿ رقـ )
الفئات األولي بالرعاية فى المجتمع المحمى التى تتعامؿ معيا الشركات

 


 باستخدام بيانات االستبيانمن اعداد الباحث  المصدر:
بالتنسيق مع باقى شرفاء التنمية فى تحديد المشروعات والخدمات المقدمة  اتتقوم الشرف

للمجتمع المحلى، حيث يتم مراجعة المشروعات والبرام  التى يتم طرحيا من خال ا جيزة الحفومية 
 المحلية)االدارة المحلية(. 



 المجتمع المحمى:الصعوبات والمعوقات والتوجيات المستقبمبة المقدمة لدعـ تنمية  5/6/0
التى تقا حجر عثرة أمام الاعوبات والمعوقات التنظيمية  الفثير منالشرفات بعض تواجو 
  ىمايل ىذه الاعوباتتت من ، و للمجتمع المحلي في تقديم خدماتتقديم مساىمتيا 

  نقص الخبرات الفنية واالداري. 
  سعار مخف ةأللتوسعات بالمتاحة را ى ا نقص. 
  وذلل بالرغم من لبعض الشرفات ال راجبتسوية التمويل و الحاول على  مشافل فى ،

مزايا مادية )تخفيض نسبة ال راجب( من الجانب بعض العلى لبية الشرفات احاول غ
 تنمية المجتمع. فىالحفومي نظير مساىمة الشرفة 



دعـ ينبغى العمؿ عمى ؛ لممجتمعفى تقديـ أنشطتو لقطاع الخاص ادور  ولتفعيؿ وتعظيـ 
زيادة قدراتيا ، العمؿ عمى  المجتمعتنمية البيئة و أنشطة الشركات المقدمة لتحسيف وتنمية 

 :يقترح، ، وفى ىذا الصددالتنافسية مف خالؿ الحفاظ عمى جودة المنتج وتخفيض التكمفة

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل 

لدرفلة الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة

***  أيتبم            
***  أراهل         

*****  ذوي احتيبجبت خبصة          
***  فقراء



 معيد التخطيط القومى –( 023سلسلة ق ايا التخطيط والتنمية رقم )

033 
 

  المجتمعية.قامة مؤسسات لتنمية المجتمع وتختص بالمسجولية ةشرفات لللزم ماادار تشريع 
  أىمية المسجولية المجتمعية في خدمة المجتمع.بالتوعية تعظيم دور االعام فى زيادة مساحة 

 

 تنمية المجتمع المحمى:تجاه  الشركاتالتى تتخذىا اإلجراءات  5/6/3
المجتمع الذي تعمؿ تنمية تجاه  الممموسة التى تتخذىا الشركات  وبالنسبة لإلجراءات

 :( قياـ الشركات بػ17-5النتائج المبيف بالجدوؿ رقـ )فقد أظيرت ؛ فييا
  البيجية ، وفذلل فى المشروعاتذات المنفعة العامةتنمية المجتمع المحلى التبرع لجمعيات. 
  ا حداث الريا ية، و والثقافية االجتماعية ترعاية بعض المناسبادعم و. 
  الت امن االجتماعيمشاريع تنفيذ بعض. 
 فى فيان الشرفات.عمل جمعية لخدمة البيجة والمجتمع انشاء 



 (17-5جدوؿ رقـ )
 اإلجراءات الممموسة تجاه المجتمع الذي تعمؿ فيو الشركات

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

 :االجتماعية المسئوليةلدعـ  في السوؽ المصرية وضع الشركات -5/7
  :في السوؽ المصرية اتعمؿ الشرك اطار 5/7/1

الدارة ، الما يةالخمسة خال السنوات  المارية في السوقعمل الشرفات  إطار بدراسة
لى حد ما بالشفافية واالفااح عن حجم المعامات أو عقد اتفاقيات  استثماراتيا، نجد أنو يتسم وا 

المشارفة فى مشروعات مع شرفاء محليين أو دوليين  أو ستيراد وتادير السلع أو الخدماتللتعاون ال
. المارية في السوقسواء بنسب فبيرة أو محدودة، وقد انعفس ذلل تحقيق الفثير من النجاحات 

 ( المجاالت التى حققت فييا الشرفات الفثير من النجاحات، وتت من 78-5ويبين الجدول رقم )
 البيجةماية حو  ،والعماء العاقة مع الموردين. 
 لدى غالبية الشرفات( )يوجد مدونة للسلول الوظيفى سياسات التعامل مع العاملين. 
 والعاقة مع المستثمرين وحاملي ا سيم. فى غالبية المعامات، لحوفمة / الشفافية ا 

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل 

لدرفلة الحديد
الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة

***  التبرع لجمعيات ذات المنفعة العامة )االجتماعية أو البيئية( 

*** رعاية بعض المناسبات أو األحداث الرياضية والثقافية

** مشاريع فى مجال التضامن االجتماعي

**  عمل جمعية لخدمة البيئة والمجتمع 

*  ال شيء 
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 (18-5جدوؿ رقـ )

 المجاالت التى حققت فييا الشركات نجاحات كبيرة

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

المصرية، والتى تتسـ في السوؽ الممارسات يتضح مما سبؽ اتباع الشركات لمكثير مف 
بالشفافية واتاحة المعمومات والتحقؽ مف رضاء العمالء وغيرىا عمى النحو المبيف بالجدوؿ رقـ 

  .فى تحقيؽ ىذه النجاحات (، مما أسيـ5-19)
 (19-5جدوؿ رقـ )

 السوؽ الذي تعمؿ فيو )فى اطار الشفافية(الممارسات التى اتبعتيا الشركات في 

 
 من اعداد الباحث  المصدر:

 

  :في السوؽ المصرية اتمشركالمستقبمى ل أولويات العمؿ 5/7/0
ة الى تريد أف تحققيا الشركات األنشطة المستقبميوعف أولويات الرؤية المستقبمية حوؿ 

 ، فقد تضمنت مايمى: السنوات خالؿ
 

  االجتماعية واالستدامة  احاب المالحة.  المسجوليةنشر أداء الشرفة في 
 تقليل انبعاثات الغازات الدفيجة أو النفايات.  ،تحسين التأثير البيجي للمنتجات / الخدمات 
  .تطوير منتجات / خدمات جديدة تساعد على تقليل المشفات االجتماعية أو البيجية 
  .الرقابة الاارمة على الموردين فيما يتعلق بالمعايير المتعلقة بحقوق اةنسان 

ههن
غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
ههنلحد هب

غير 

ههن
لحد هب

**الحوكمة والحوار مع أصحاب المصمحة  

*****سياسة العمل تجاه الموظفين

*****العالقة مع العمالء والموردين    

*****العالقة مع المجتمع  

***** حماية البيئة

الىادي القببضةسيراهيك الجىهرة
هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل لدرفلة 

الحديد

هجوىعة العز 

الصنبعية

 شركة الرببعية 

للنسيجبت فىرتكس

 عنتر استيل 

لدرفلة الحديد

سيراهيك 

الجىهرة

الىادي 

القببضة

*****اتاحة معمومات واضحة حول المنتجات أو الخدمات 

***التحقق من  رضا العمالء 

***اختيار وتقييم ومراقبة الموردين 

***تسجيل ومتابعة الشكاوى من قبل العمالء 

مشاركة وعي العمالء والموردين بشأن قضايا 
المسؤولية االجتماعية لمشركات
*نشر قواعد السموك لمموردين 



 معيد التخطيط القومى –( 023سلسلة ق ايا التخطيط والتنمية رقم )

032 
 

 لسادسالفصؿ ا

 المجتمعية لممسئوليةالستراتيجية وطنية  عاـأولى اطار 
 المجتمع المحمي لتنمية



 المجتمعية والرسالة : لممسئوليةالطار العاـ لالستراتيجية الوطنية ا 6/1


 الرسالة :  6/1/1
المجتمع من خال االرتقاء بما يحقق ا ىداا االستراتيجية المجتمعية ورؤيتيا عبر خدمة 

ولياتيم االجتماعية إسياما من ؤ تقديم ودعم المشاريع االجتماعية وتثقيا وتطوير ا فراد تجاه مس
 .الشرفات المحلية واالقليمية والدولية في تح ر المجتمع الذي نعيش فيو



 الجيات المعنية بتطبيؽ االستراتيجية :وليات ؤ مياـ ومس 6/1/0

 دور الدولة: -أوال  
 .اعطاء المساحة الماجمة لقيام الشرفات بنشاطيا ومواجية تحديات المنافسة المحلية والعالمية 

  التحفيررررز المعنرررروي للشرررررفات مررررن خررررال اةفارررراح واةعرررران بشررررفافية عررررن سياسررررات الحفومررررة
تاحتيررا وت الحفومررة فرري الييجررات واةدارات المختلفرررة  حسررين نظررمالمختلفررة وترروفير المعلومررات وا 

 .وتشجيع الشرافة بين القطاعين العام والخاص

 وليتيا االجتماعيررة اتجرراه مختلررا أاررحاب الماررالح مررن ؤ شررجيع الشرررفات علررى التزاميررا بمسررت
بالمناقاات الحفومية لفترة محددة وربطيا بتحقيق  ال رورية وامتيازات الخااة زخال الحواف

 .أىداا اجتماعية بعينيا

 االجتماعيرة للشررفات خاارة الارغيرة  المسرجوليةنظيم حمات واسرعة النطراق للترروي  لمفيروم ت
 .أرباح الشرفات في المدى المتوسط والطويل وأثرىا على لبيان ؛والمتوسطة

  ترتيررب أولويرررات التنميرررة االجتماعيرررة التررري يتعرررين علرررى قطررراع ا عمرررال اسرررتيدافيا وتحديرررد أففرررأ
 الطرق التعامل معيا.

  سررريتم  التررري االجتماعيرررة يرررتم بنررراء علييرررا تحديرررد ا ولويرررات للمسرررجوليةمتفاملرررة  اسرررتراتيجيةسرررم ر
بيررررا الشرررررفات عنررررد تنفيررررذ برررررام   التعامررررل معيررررا وأي ررررا المبررررادئ العامررررة الترررري يجررررب أن تلتررررزم

 المسجولية االجتماعية.

 مرردى نجرراح  عررض المؤشرررات الترري تقرريسواختيررار ب ةاالسررتراتيجيحديررد إطررار زمنرري لتنفيررذ ىررذه ت
 منيا. الموجودة في تحقيق ا ىداا يابرامج

 شجيع الشرفات علرى اةفاراح والشرفافية وعلرى تبنري معراير محرددة بخاروص اةفاراح عرن ت
 االجتماعية. المسجوليةالبيانات غير المالية الخااة ببرام  
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 :دور منظمات المجتمع المدني-ثانيا  
  واالجتماعي للمجتمع. االقتاادياالجتماعية، على نحو يعفس الواقع  المسجوليةتحديد مفيوم 

  االجتماعية للشرفات وزيادة الوعي لدى  المسجوليةتنظيم حمات واسعة النطاق للتروي  لمفيوم
والمتوسطة، بأىمية ىذه البرام  وأثرىا على أرباح الشرفات في ة ىذه الشرفات، خااة الاغير 

 والطويل وعلى اندماجيا في ساسل التوريد العالمية.المدى المتوسط 

  ترتيررب أولويرررات التنميرررة االجتماعيرررة التررري يتعرررين علرررى قطررراع ا عمرررال اسرررتيدافيا وتحديرررد أففرررأ
 الطرق للتعامل معيا.

 تحديررررد  مررررن خاليررررا يررررتم ،االجتماعيررررة للمسررررجوليةمتفاملررررة  اسررررتراتيجيةاررررياغة  المسرررراىمة فرررري
تلتررزم بيررا الشرررفات  وأي ررا المبررادئ العامررة الترري يجررب أن ،مررل معيرراا ولويررات الترري سرريتم التعا

 عند تنفيذ برام  المسجولية االجتماعية.

 واختيررار بعررض المؤشرررات الترري تقرريس مرردى نجرراح  االسررتراتيجيةحديررد إطررار زمنرري لتنفيررذ ىررذه ت
 منيا. في تحقيق ا ىداا المرجوة يابرامج

 ى تبنري معرايير محرددة بخاروص اةفاراح عرن لشررفات علرى اةفاراح والشرفافية وعلرتوعية ا
 االجتماعية. المسجولية البيانات غير المالية الخااة ببرام 



 دور القطاع الخاص: -ثالثا  
 وليتيا ؤ سياستيا في تحمل مسر ، وتت منيترتب على فل شرفة أن ت من الرسالة الخااة بيا

علرررى حمايرررة أارررول  النحرررو الرررذي يؤفرررد االجتماعيرررة تجررراه مختلرررا أارررحاب المارررالح، علرررى
 الشرل، واحترام حقوق أاحاب الماالح.

 ياتبنرري الشرررفات سياسررة وا ررحة للتنميررة البشرررية، بحيررث تررنص علررى مشررارفة العرراملين بشرررفات 
السررنوية وتحديررد ا جررور ومسررتوى الرعايررة الاررحية  مراجعررة الميزانيررات  فرري إدارتيررا مررن خررال

 إليو. التي يتمتعون بيا وأي ا التدريب الذي يحتاجون

 ويقرىرررا حملرررة يرررا تلترررزم الشررررفات بمجموعرررة مرررن القواعرررد ا خاقيرررة التررري تحرررددىا مجرررالس إدارات
 وتلتزم بتطبيقيا. ،ويتم إعانيا بفل شفافية ،ا سيم

 وأن تسرعى جاىردة لتلبيرة رغبراتيم  ،تعين على الشرفات أن تيتم بتلبيرة التزاماتيرا تجراه عماجيراي
 وحماية حقوقيم.

  العتبارات البيجية أثناء ممارسة الشرفات لنشاطيا االقتاادي.رورة مراعاة ا 


 :دور االعالـ -رابعا  
االجتماعيررة لفنررو ال يررزال يفتقررر لمفررردات  المسررجوليةرغم مررن أىميررة دور اةعررام فرري نشررر البرر

تفعيررل لررذا البررد مررن  ؛الرروعي بالمسررجولية االجتماعيررة إلررى حررد عرردم التفريررق بينيررا وبررين ممارسررات أخرررى
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اةعرران عررن الجيررود االجتماعيرة المبذولررة حتررى نفررون و االجتماعيرة،  المسررجوليةدور اةعرام فرري نشررر 
 قدوة لآلخرين، ومن ثم يتسابق الجميع في ىذا الم مار لتحقيق قدر أفبر من المنفعة للمجتمع.

تبرث بشرفل مسرتمر  لفافة وساجل االعام، على أن لذلل البد من و ع رؤية خااة ورسالوو 
 .للحث على الدور المجتمعي للشرفات واالفراد المتعددةاالعامية خال الوساجط من 



 :  المجتمعية المسئوليةاستراتيجية مقترح ل المحاور االستراتيجية 6/0
حتياجرررررات المجتمعيرررررة العالميرررررة السررررريما فيمرررررا يتعلرررررق برررررالتغيرات االقتارررررادية مرررررع تاررررراعد اال

اقتاادية مدمرة، تحتراج النروات  والخردمات المقبلرة  -والمؤثرات على البيجة وما ليا من آثار اجتماعية 
  التالية االستراتيجيةالمحاور العمل من خال المتعلقة بالمسجولية المجتمعية واىتماميا على 

  جررودة الخرردمات وتقررديميا مررن خررال و ررع نرروات  وخرردمات عاليررة الجررودة، موجيررة نحررو تحسرين
 .المستخدم، ومناسبة التوقيت ودقيقة وفعالة بالقياس إلى التفلفة

 لنيروض بالبحررث والتطبيررق العلميررين، ف ررا عررن تطرروير وتنفيررذ التفنولوجيررا مررن خررال مواجيررة ا
 .جية واالقتااديةتحديات إدارة التادي للمخاطر والمتغيرات البي

  والدولي الحشد الفعال للموارد وتعزيز التعاون الوطني واةقليميبتعزيز تنمية القدرات. 

 االستناد إلى الشرافات والتعاون وتعزيزىما. 

 مرؤتمرات  عزيز اةدارة الرشيدة من خال ففالة تناول االلتزامات الدولية المتفق علييا في إطارت
 .فاقيات دولية، عن طريق تدابير فعالة وعمليةواجتماعات قمة عالمية وات



 (:0232 – 0202) الفترة خالؿاالجتماعية  المسئوليةاستراتيجية أولويات  6/3
يتطلرررب االسرررتخدام الفعرررال للمررروارد المحررردودة تحديرررد المجررراالت ذات ا ولويرررة  رررمن المحررراور 

-2323االجتماعيرررة خرررال الفتررررة ) المسرررجولية اسرررتراتيجيةالتررري ينبغررري أن ترفرررز علييرررا  االسرررتراتيجية
 ، وتت من من أجل تحقيق أقاى الفواجد(، 2333
 .الحد من الفقر 
 تقديم الخدمات. 
 البحث العلمي التنمية االقتاادية. 
  المجتمعية المسجوليةالدولة تجاه  باستراتيجيةتنمية القدرات للنيوض. 



 احتياجررات مجتمعيررة متوقعررة،وا ولويررات المبينررة أعرراه إلررى  االسررتراتيجيةقرد حولررت المحرراور و 
المجتمعيررة  المسررجوليةالمسرراجل المتعلقررة ب بفافررةيعمررل فافررة القطاعررات معررا للنيرروض  يررةتحرردد فيفالتررى 

، وذلررل علرررى النحرررو المبررين بالجررردول رقرررم وغيرىررا مرررن المسرراجل البيجيرررة مرررن خررال جيرررودىم المت رررافرة
(6/7.) 
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 (1-6جدوؿ رقـ )
 تخطيط لييكؿ ونطاؽ الخطة االستراتيجية عرض

 النتائج المتوقعة المحاور االستراتيجية االحتياجات المجتمعية 
تحسػػػيف جػػػودة الخػػػدمات  السالـ االجتماعي .1

   األولوية وتقديميا
الحررررررررررررررد مررررررررررررررن مخرررررررررررررراطر 
الفوارث، واةطار العرالمي 
للخررررررررررررررررررردمات المناخيرررررررررررررررررررة 
  المجػػػػػػػػػػػػاالت اليامػػػػػػػػػػػػة

الخدمات العامة في مجال 
التعلررريم والتررردريب والتأىيرررل 

 والاحة والعمل.

 :تقديـ الخدمات
نررررذارات  تعزيررررز قرررردرات الشرررررفاء علررررى تقررررديم تنبررررؤات ومعلومررررات وا 
وخدمات عالية الجرودة خاارة بخدمرة المجتمرع ومرا يتارل بيرا مرن 
نررذارات تتعلررق بالبيجررة وتحسررين سرربل الواررول  تنبررؤات ومعلومررات وا 

ين وللتمفرررين مرررن اسرررتخداميا إلييرررا، اسرررتجابة الحتياجرررات المسرررتخدم
 في انع القرار من جانب القطاعات المجتمعية ذات الالة.

 الحد مف مخاطر الكوارث:
تعزيررز قررردرات الشررررفاء علررى الحرررد مرررن المخرراطر واآلثرررار المحتملرررة 

 التدىور المجتمعي.
 القضاء عمى الفقر،  .0
تػػػػػوفير سػػػػػبؿ العػػػػػيش  .3

 ، المستداـ
 حماية الصحة،  .4
 األمف الغذائي،  .5
الحصػػػوؿ عمػػػى الميػػػاه  .6

 والطاقة، 
 النمو االقتصادي .7

النيػػػػػػػػػػػػػوض بالبحػػػػػػػػػػػػػث 
والتطبيقػػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػػة، 
واسػػػػػػتحداث التكنولوجيػػػػػػا 

 وتنفيذىا.
 
   ألولوياتا

البحرررررررررررررررررررررروث الخااررررررررررررررررررررررة 
لخررررررررررردمات االجتماعيرررررررررررة با

 ةوالتنمية االقتاادي

 معالجة البيانات والتنبؤ:
نررررذارات  تعزيررررز قرررردرات الشرررررفات علررررى إنترررراج معلومررررات وتنبررررؤات وا 
نذارات تتعلرق بالبيجرة  أف ل وما يتال بيا من معلومات وتنبؤات وا 
لتررررررررروفير الررررررررردعم بوجرررررررررو خررررررررراص للحرررررررررد مرررررررررن مخررررررررراطر الفررررررررروارث 

 ولاستراتيجيات الخااة بالتخفيا من المشافل االقتاادية.

 إدارة الرصد والبيانات :
 اتقارررور الخررردمرارررد قررردرات علرررى الوارررول إلرررى نظرررم التعزيرررز 

علرى و رع خطرط عمرل لررأب ىرذا  لا، والعمروالنتاج  المترتبرة عليير
 القاور.
 البحوث:

تعزيرز القرردرات عررل المسراىمة فرري، واالسررتفادة مرن، الجيررود البحثيررة 
 العالمية في المسجولية المجتمعية وخدمة المجتمع والفرد.

االسػػػػػػتخداـ المسػػػػػػتداـ  .8
لممػػػػػػػػػػػوارد الطبيعيػػػػػػػػػػػة 
وتحسػػػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػػػودة 

 البيئية

تنميػػػػػػة القػػػػػػدرات تعزيػػػػػػز 
   األولوية

 تنمية القدرات

 تنمية القدرات :
تعزيرررز قررردرات، والسررريما فررري المحافظرررات الناجيرررة وأقرررل المحافظرررات 

 والقرى الفقيرة على الوفاء بواليتيا.
اقامػػػة وتعزيػػػز الشػػػراكات 

    والتعاوف
 

  المجػػػػػػػػػػػػاالت اليامػػػػػػػػػػػػة
 ة الشرافات الخاا

 اطار المسجولية المجتمعية

 الشراكات:
وتنفيررذ أنشررطة تعاونيررة لتحسررين دور  ،إقامررة شرررافات جديرردة ومعررززة

خدمرررة المجتمرررع والمسرررجولية المجتمعيرررة فررري تقرررديم الخررردمات وزيرررادة 
قيمة مساىمات، واالتفاقيات الدوليرة والمسراجل االسرتراتيجية الوطنيرة 

 ذات الالة.
 إدارة تتسم بالفعالية والففاءة. تعزيز اإلدارة الرشيدة

 من اعداد الباحث  المصدر:



 معيد التخطيط القومى –( 023سلسلة ق ايا التخطيط والتنمية رقم )

036 
 

 :محاور االستراتيجيةمف تنفيذ النتائج المتوقعة بعض  6/3/1
 ررررمن ( 2333-2323خررررال الفترررررة )المجرررراالت ذات ا ولويررررة تحديررررد أولويررررات الشػػػػؾ أف 

اقامرة شررافات جديردة ومعرززة وتنفيرذ أنشرطة تعاونيرة علرى فرز تالتي ينبغري أن تر  االستراتيجيةالمحاور 
مسرررراىمات،  المجتمررررع والمسررررجولية المجتمعيررررة فرررري تقررررديم الخرررردمات وزيررررادة قيمررررةلتحسررررين دور خدمررررة 

تحسيف جػودة الخػدمات ، مما يسيم فرى الوطنية ذات الالة االستراتيجيةواالتفاقيات الدولية والمساجل 
 :مف خالؿ



  نررذارات وخرردمات عاليررة الجررودة شرررفاء العمررل علررى تقررديم تنبررؤات و دور تعزيررز ومررا معلومررات وا 
نرررذارات تتعلرررق بالبيجررررة وتحسرررين سرررربل الوارررول إلييررررا، يتارررل  بيرررا مررررن تنبرررؤات ومعلومررررات وا 

استجابة الحتياجات المستخدمين وللتمفين من استخداميا فيانع القرار من جانب القطاعرات 
 المجتمعية ذات الالة.

  تعزيرررز تنميرررة القررردرات مرررن خرررال الحشرررد الفعرررال لمررروارد وتعزيرررز التعررراون الررروطني واةقليمررري
 دولي.وال

 .النيوض بالبحوث العلمية، وتطبيقيا، وتطوير التفنولوجيا وتنفيذىا 
 .بناء وتعزيز الشرافات والتعاون 
 دارة ، ممررا يسرريم فررى فعاليررة وففرراءة واشررراا فعررال علررى فافررة تعزيررز اةدارة الرشرريدة البرررام  وا 

تشررغيلية، رشرريدة ومسرراءلة أمررام الدولررة، ويت ررمن ىررذا و ررع خطررة اسررتراتيجية متسررقة، وخطررة 
وميزانيرررة قاجمرررة علرررى النتررراج ، ونظرررام للمراقبرررة والتقيررريم يررردم  انشرررطة جميرررع اجرررزاء المسرررجولية 
المجتمعيررررة، بمررررا فرررري ذلررررل الييجررررات الرجاسررررية والتأسيسررررية، خرررردمات اجتماعيررررة عاليررررة الجررررودة 
وميسررررور الفلفررررة، وخرررردمات مررررؤتمرات ونشررررر مررررن خررررال انترررراج مطبوعررررات وترررروفير خرررردمات 

 ماجم من لغات العمل حسبما حدد المؤتمر لتيسير انع القرار. المؤتمرات بعدد
 

وىنا يتجمى دور الدولػة مػف خػالؿ اإلدارة المنوطػة بتنفيػذ تمػؾ الخطػط بمتابعػة وتقيػيـ أداء 
الشركات فى تنفيػذ ىػذه االىػداؼ والعمػؿ عمػى تصػحيح مسػار االنحرافػات التػى تطػرأ اثنػاء عمميػات 

 التنفيذ ليذه المخططات.
 االجتماعية: المسئوليةلدور القطاع الخاص فى  مقدمة المنيجية 6/3/0


( منيجيػػػة تعريػػػؼ وتحديػػػد دور القطػػػاع الخػػػاص فػػػى أولويػػػات 6/0يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ )
 (.0232-0202االجتماعية خالؿ الفترة ) المسئولية
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 (0-6جدوؿ رقـ )
 (0232-0202االجتماعية خالؿ الفترة ) المسئوليةدور القطاع الخاص فى أولويات 

 المجتمعية المسئوليةتعريؼ وتحديد دور القطاع الخاص في مجاؿ  الغرض المنيجية
  محافظات جميورية مار العربيةدواوين عموم   نطاؽ المنيجية

  العرالي وزارات  التخطيط والتنمية االقتاادية، التنمية المحلية، االستثمار، التربية والتعليم، التعلريم
 والبحث العلمى، الاحة والسفان، البيجة، الاناعة والتجارة، االعام.

الفئات المستيدفة 
 بالمنيجية

 الوحدات االدارية المحلية. 

  مؤسسات المجتمعفافة. 

  والقطاع الخاص. - ومنظمات المجتمع المدني -الدواجر الحفومية فافة 
 .المجتمعية المسجوليةعريا ت  أىداؼ المنيجية

 عريا وتحديد دور الدولة والقطاع العام والقطاع الخاصت. 

 لية تحديد احتياجات المجتمع المحلي والمجاالت التي يحتاج بيا إلى دعم والمساندةن آياب. 

  منيجية المسجولية المجتمعية(.)  ع الخطط التنفيذية المتعلقة بتطبيق المنيجيةو 

  المجتمعيرررة فررري المجررراالت التاليرررة  سرررجوليةالميرررادة مسررراىمة القطررراع الخررراص والعرررام فررري تحقيرررق ز
 (.، اجتماعياً ، بيجياً اقتاادياً )

   المجتمعية المسئوليةتعريؼ  التعريفات
وتفعيل دورىرا لتسراىم  ،خدمة وتنمية المجتمع المحليتساىم فى قيام ودعم الدولة لمبادرات ومشاريع 

التعريفرررات تررروفير ظرررروا ماجمرررة للتنميرررة البشررررية واالقتارررادية والمجتمعيرررة  ، ويت رررمنبررررأفبشرررفل 
 ات.والعلمية والبيجية بما يتجاوز نطاق الميام والمسجوليات الرجيسة والمباشرة للمؤسس

 1 التحسيف المستمر
 التخطيط والتطوير

الخااررررررة بخدمررررررة المجتمررررررع واةجررررررراءات  االسررررررتراتيجيةو ررررررع ا ىررررررداا 
احتياجررات القطاعرررات  ال رررورية للخرررروج بنترراج  تررردعم التخطرريط والتطررروير
 المستيدفة والمنسجمة مع توجيات وسياسات الدولة.

0 
 التنفيذ

المتعلقرررة بخدمررررة  االسرررتراتيجيةتنفيرررذ خطرررط العمرررل المنبثقرررة عرررن ا ىرررداا 
 المجتمع.

3 
 التحقؽ والتقييـ

وقيرراس ا نشررطة المسررتيدفة والخرردمات بنرراء علررى الخطررط التنفيذيررة مراقبررة 
االقتارررادية )خدمرررة المجتمرررع  المقررررة المرتفرررزة علرررى أعمررردة التحقرررق والتقيررريم

عطاء تقرير عن النتاج . (والبيجية والمجتمعية  وا 

4 
 اتخاذ اإلجراءات

ل رمان االستفادة من التوايات المبنيرة علرى التقرارير المعردة ذات العاقرة 
 التحسين بشفل مستمر.

 من اعداد الباحث  المصدر:
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 :المجتمعية المسئوليةبرامج مجاالت رؤيو عامو حوؿ مفيوـ وتوجيات و  6/4
 :المجتمعية المسئوليةمفيـو  6/4/1

المجتمعية التزام المؤسسرات باةسريام فري التنميرة المسرتدامة مرن خرال العمرل  المسجوليةتعني 
بيدا تحسين مستوى معيشة النراس بأسرلوب يخردم االقتاراد ويخردم التنميرة فري  ،مع المجتمع المحلي

مادية ومعنوية( )يدا توجيو الوفرة المتاحة بآن واحد في الدولة من خال تبنييا للمسجولية المجتمعية 
  .رخاء المجتمع واستقرارهالعمل مع فافة المؤسسات على في رفع مستوى الحياة، و 

مسراىمة فري تطروير وتحسرين يمفن أن يحفز فافة المؤسسات والشرفات للويتبنى ىذا المفيوم 
 (،المعنويرة عينيرة أو، ماديرة)ظروا ورفع مستوى الحياة النوعية للمجتمع من خرال الوسراجل المتاحرة 

الدولة في تأايل ممارسات الخدمة العامة والمسجولية االجتماعيرة فري مع فافة مؤسسات بحيث تسيم 
اال للمؤسسات الحفومية وغير الحفومية في ىرذا المجرال ممرا يسراىم فري زيرادة دور المجتمع ويفون مث

  وفعالية المؤسسات في أعمال خدمة المجتمع.
 :يمكف أف يسيـ فى وبتبني والمفيـو السابؽ داخؿ األطر المؤسسية لمدولة

  ،تعليميرررة، تنفيرررذ عررردد مبرررادرات مجتمعيرررة فررري المجررراالت المختلفرررة )اجتماعيرررة، ثقافيرررة، خيريرررة
 إغاثية(.

 المجتمعية التطوعية ةنشطقطاعات الدولة للمشارفة في ا  لفافةوجيو ت. 

  لدعم المشروعات التنموية المسجوليةتحفيز شرفاء. 



 :المجتمعية المسئوليةوجيات ت 6/4/0
وبمػا يتناسػب مػع  ،بأفضػؿ الوسػائؿ السػابؽ المجتمعيػة المسػئولية ىػدؼمفيػـو و ولتحقيؽ 
 برامج:الو  مبادراتالوجيات في جميع تال؛ فإنو يتطمب تطبيؽ بعض خصوصية الدولة

  المجتمعية والتطوعية. ةنشطتوجيو ففاءات وقدرات الدولة ورفع مستويات إسياميا في ا 

  الرردخول فرري شرررافات مررع الجيررات ا خرررى حفوميررة فانررت أو خااررة والتعرراون معيررا فرري تنفيررذ
 المبادرات والبرام .

  تقديم برام  وحلول ليا.المحلى، و لمجتمع لتحديد الق ايا والمشفات ا ساسية والملحة 

  تثقيررا المرروظفين والمتعرراملين بق ررايا المسررجولية المجتمعيررة وتوجيررو البرررام  بحيررث تسرررتيدا
 شراجح اجتماعية مختلفة وال تختص بشريحة دون الشراجح ا خرى.

 ومعنوياً  ريع والمبادرات ورعايتيا مادياً التعاون مع القطاع الخاص في دعم المشا. 

  في مجال المسجولية المجتمعية شرفاء التنميةالدعم واالست افة لجيود. 

  يقتاررررر تنفيررررذ البرررررام  علررررى النطرررراق الجغرافرررري المحلرررري إال فيمررررا يتعلررررق بررررالفوارث والجوانررررب
 .اةنسانية
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 ويتطمب تنفيذ التوجيات السابقة العمؿ عمى تحقيؽ اآلتى:


 ، والتى تتضمف:المجتمعية لممسئولية ةياساألسمبادئ تبنى ال -أوال  

  .الريادة في تطبيق المبادرات المجتمعية 

  االجتماعية حسب اف ل الممارسات.  المسجوليةااللتزام بتطبيق متطلبات 

 تشجيع العمل التطوعي لموظفي القطاعات المختلفة في خدمة المجتمع. 


 :مف خالؿ دعـ األنشطة الخيرية -ثانيا  
  التعرراون مررع الجمعيررات الخيريررة لتطرروير مشرراريع تشررغيلية داعمررة لررذوي االحتياجررات الخااررة

 الدخل.محدود و 

  .تقديم تبرعات عينية ونقدية إلى الجمعيات الخيرية 

 تنظيم حمات لحث الموظفين على تقديم العمل الخيري. 

 تبني المبادرات المجتمعية. 


 :المجتمع المختمفةاالىتماـ بفئات  -ثالثا  
  احتياجاً القرى ا فثر . 

  .المشروعات التنموية داخل المحافظات 

 احاب اليممأ. 

 المؤىلين من عمليات االدمان وتدريب الشباب. 


 :دعـ الرياضة واألنشطة الثقافية بالتعاوف مع المجنة الرياضية -رابعا  
  الداجرةتشفيل واةشراا على لجنة ا نشطة الريا ية والثقافية في. 
 .رعاية ودعم ا نشطة الايفية 

  اتيم فييافإعام موظفي الداجرة بفافة ا نشطة الثقافية المفتوحة ةتاحة الفراة لمشار. 


عػداد البػرامج المرتبطػة  المجتمعيػة المسػئوليةتشجيع موظفي الدولػة عمػى االنخػراط فػي  -خامسا   وا 
 بيا ووضع مؤشرات األداء المرتبطة فييا مثؿ:

  الموظفين المشارفين في برام  خدمة المجتمعوحجم مشارفة نسبة. 

 دى استعداد موظفي الدولة للمساىمة في خدمة المجتمعم. 


 ة:المساىمة في تدريب وتعميـ المجتمع بالتعاوف مع الوزارات وال ىيئات المعني -سادسا  
 .السماح بتقديم الدعم لألبحاث لطاب الدراسات العليا 

  .التدريب الايفي من طاب آليات وجامعات 

 تقديم الدعم والمفافآت للطلبة، و رعاية أنشطة تعليمية ودعم الثقافة اةبداعية. 
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 : دعـ اليوية الوطنية -سابعا  
  .دعم البرام  وا نشطة التي تيدا إلى تعزيز اليوية الوطنية 

  .دعم االعام للرؤية المجتمعية 

  يجة السياحة، الشباب ىالتعاون مع ا جيزة المحلية في تطبيق برام  دعم اليوية الوطنية مثل
 وغيرىا.  والريا ة، اليوية اةعامية

  المساىمة في إعداد المعارض الفنية واللقراءات الشرعرية وتنظريم محا ررات ثقافيرة تعنري بردمع
 ة.الرؤية المجتمعي



 ة:ة بالتعاوف مع فريؽ امناء البيئرامج المحافظة عمى البيئب -ثامنا  
 توسيع خريطة االستثمار البيجي با ساليب المطابقة للنظم الدولية. 
 التوعية الداجمة بترشيد بوساجل الطاقة. 

 التوعية بوساجل وأساليب وعمليات التنمية المستدامة بالبيجة. 


 :دعـ المشاريع الصغيرة والمتوسطة -تاسعا  
  المشررراريع الارررغيرة والمتوسرررطة الممولرررة مرررن الارررناديق المختارررة لررردعم المسررراىمة فررري دعرررم

 .المشاريع الاغيرة والمتوسطة


 : االىتماـ برأي المجتمع -عاشرا  
 االىتمام برأي المجتمع واالستفادة من استبيانات الرأي لتقييم الفعالية. 



 االىتماـ بذوي االحتياجات الخاصة / ذوي اإلعاقة : -حادن عشر
 زم الدولرررة بتوجرررو خررردماتيا االجتماعيرررة لرررذوي االحتياجرررات الخاارررة / ذوي اةعاقرررة حيرررث تلتررر

 (.ؤالء )اةعاقة البارية، السمعية، الذىنية والجسديةىويشمل 


 :المجتمعية المسئوليةمنيجية  تمجاال 6/4/3
وليات ؤ تطبق ىذه المنيجية على فافة اةدارات واالنشطة الخااة بقياس ر ا المجتمع والمس

 المجػػاالت التاليػػة: وتتضػػمف، لمجرراالت المجتمعيررة المختلفررةبحيررث يعتمررد علررى ا المجتمعيررة فرري الدولررة
ذوي االحتياجرررررات والبيجيرررررة و  الق رررررايا االجتماعيرررررة والريا رررررية، الجوانرررررب الثقافيرررررة، التررررردريب والتعلررررريم

 ..الخااة


 :األنشطةبمجاالت المستيدفيف  6/4/4
برار فعلرى ا طفرال، فرز وتر  7تستيدؼ ىذه االستراتيجية كافػة السػكاف بػالمجتمع المحمػى، 

المسػػتيدفة برامجيػػا ومبادراتيػػا تنفيػػذ تعتمػػد الدولػػة فػػي  ، والسررن ذوي االحتياجررات الخااررة والمرررأة
 عمى:  االجتماعية المسئوليةبأنشطة 



 المسؤولية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية )بالتطبيق على محافظة المنوفية(
 

777 
 

 الخاصو  القطاع العامالعاملين ب. 

 االجتماعية بالوزارات ودواوين عموم المحافظاتبالخدمات  ينالعامل . 

 المنظمات غير الحفومية. 

  .المؤسسات الحفومية والوزارات المشترفة في تحقيق أىدافيا 

 تشررمل ىررذه العينررات جميررع الفجررات العمريررة سررواء مررن  ا فررراد الميتمررين بالمشرراريع المجتمعيررة(
 ات(.يالجنس  ناث من جميعالذفور أو اة

  الخااة / ذوي اةعاقة جاتاالحتياذوي. 

 

 :االجتماعية المسئوليةاألىداؼ العامة لمنيجية  6/5
 المجتمعية المسجوليةجديد يعنى بالم مون الفعلي ب ايجاد تعريا. 

 .تعريا وتحديد دور الدولة في المسجولية المجتمعية 

 والمساندة. بيان آلية تحديد احتياجات المجتمع المحلي والمجاالت التي يحتاج بيا إلى دعم 

 زيادة مساىمة الدولة في خدمة المجتمع اقتااديا، بيجيا، اجتماعيا. 

 قياس ر ا المجمع. 

 االتاال والتواال مع المجتمع. 

 عرض اقتراحات وشفاوي المجتمع. 

 تفعيل جيود الدولة ومبادراتيا المجتمعية الموجو لذوي االحتياجات الخااة/ ذوي اةعاقة. 



 :االجتماعية باستراتيجيات الدولة المسئوليةارتباطات منيجية  6/6
بالمنيجيررررات االجتماعيرررة  المسرررجوليةالعاقرررات الرجيسرررية لمنيجيررررة ( 6/7يو رررح الشرررفل رقررررم )

عاقرررة المنيجيرررات ببع ررريا الررربعض، أمرررا االرتباطرررات و  ،و رررح االرتباطرررات ا فقيرررةيحيرررث  ،ا خررررى
يتضػح مػف و  ،واسرتراتيجيات الدولرة المختلفرة نالعمودية فتو ح تأثر ىذه المنيجية وتأثيرىا على قرواني

 :ىمالشكؿ ما ي
 (مدخات)المنيجيات التي تؤثر في تطبيق المنيجية  الجانب ا يمن من الشفل يو ح ، 

 المنيجيررات الترري تررؤثر المنيجيررة فييررا وفرري عمليررة تطبيقيررا  الجانررب ا يسررر مررن الشررفل يو ررح
 (.مخرجات)

 سياسررررات حفومررررة الدولررررة المنبثقررررة مررررن المنيجيررررة، اليرررردا  ،ا ىررررداا يو ررررح أعلررررى الشررررفل
االستراتيجي لدولة المربوط بالمنيجية، الرؤية والرسالة القريم، القروانين واالسرتراتيجيات التري قرد 

 .تؤثر في المنيجية توجد في ا على

 االستراتيجيات، اةجراءات، ا دلة، الخدمات... التي تتأثر بيا. أدنى الشفل يو ح 



 معيد التخطيط القومى –( 023سلسلة ق ايا التخطيط والتنمية رقم )

002 
 

 (1-6قـ )شكؿ ر 
 بالمنيجيات األخرناالجتماعية  المسئوليةالعالقات الرئيسية لمنيجية أبرز 

 
 
 

 (الشاممة )العالقات التشابكية
 –تساىـ في تحقيؽ غاية الدولة المتعمقة بحماية اليوية الوطنية وتعزيز التقارب االجتماعي  التى

 لمعايير التميز والجودةزيادة مستون التطبيؽ الفعاؿ  :اليدؼ االستراتيجي في الخطة

     

 برنام  ا داء الحفومي المتميز 
الخطة االستراتيجية 

 أف ل الممارسات لمار
     

ت(
خال

لمد
 )ا
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 منيجية التخطيط االستراتيجي

نيجية المسجولية م
 المجتمعية

 منيجية التخطيط االستراتيجي
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الق
الع
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رجا
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 )ال
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والتواال  االتاالمنيجية  والتواال الخارجي االتاالمنيجية 
 الخارجي

منيجية إعداد وتنفيذ الموازنة  االستراتيجية المالية
 التقديرية

 منيجية إعداد وتنفيذ الموازنة التقديرية
والتواال  االتاالمنيجية 
 يالداخل

 والتواال الداخلي االتاالمنيجية 
ر ا منيجية استبيانات قياس 

 المتعاملين

منيجية البيجة والاحة والسامة  العالقات العمودية منيجية استبيانات قياس ر ا المتعاملين
 المينية

 )العاقات التشابفية( منيجية البيجة والاحة والسامة المينية
 منيجية إدارة الشرفات المؤسسي

 

 
استراتيجية 
الموارد 
 البشرية

استراتيجية 
إدارة 
 المعرفة

االستراتيجية 
التخااية 
 للمسجولية
 المجتمعية

استراتيجية 
 اةبداع

استراتيجية 
االتاال 
 والتواال

استراتيجية 
إدارة 
 المسجولية
 المجتمعية

االستراتيجية 
 المالية

استراتيجية 
الموارد 
 التقنية
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 :االجتماعية المقترحة المسئوليةلمنيجية وليات الرئيسية ؤ المس 6/7
 المسرررجوليةلمنيجيرررة  ( المسرررجوليات والاررراحيات والميرررام الرجيسرررية6/3الجررردول رقرررم ) يو رررح

 باة افة لمرحلة االعتماد والتفعيل والمراجعة والتقييم. المقترحة،االجتماعية 


 (6/3جدوؿ رقـ )
 االجتماعية المقترحة المسئوليةلمنيجية المسئوليات الرئيسية 

المسجوليات 
 والااحيات

 وؿ برامج خدمة المجتمعؤ مس والتطويرالتخطيط 
 مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي االعتماد والتوجيو
 وؿ برامج خدمة المجتمعؤ مس التفعيؿ والتنفيذ
 وؿ برامج خدمة المجتمعؤ مس التحقؽ والتقييـ
 وؿ برامج خدمة المجتمعؤ مس اتخاذ اإلجراءات

الميام الرجيسية 
ول برام  خدمة ؤ مسل

 المجتمع

  ينسررق ويتعرراون مررع الجيررات المعنيررة فرري الدولررة لتوعيررة العرراملين حررول ا نشررطة والمبررادرات لرردعم
 مشارفاتيم ومساىمتيم بما ي من تحقيق الجدوى من تلل البرام .

  ينسررررق ويتعرررراون مررررع الجيررررات الخارجيررررة وتزويرررردىم بالمعلومررررات الخااررررة بالمبررررادرات واالنشررررطة
ثررر المجتمعرري والعاجررد الترويجرري للجيررة الراعيررة لفسررب الرردعم الررازم المجتمعيررة يبررين الجرردوى وا 

 البرام  خدمة المجتمع من القطاع الخاص.
 وينفرررذ  للمختارررينويرفرررع تقرررارير دوريرررة بنتاججيرررا  ،يقررروم بتنظررريم المبرررادرات والفعاليرررات المجتمعيرررة

 التوايات الخااة بيا.
  برررو فررري الرررنظم الدوليرررة المتعلقرررة با نشرررطة ينفرررذ معرررايير نظرررام الارررحة والبيجرررة والسرررامة المعمرررول

 المجتمعية والقيام ببرام  التوعية العاملين.
  يبني ويروفر ويحردث قاعردة بيانرات موحردة تحتروي علرى بيانرات شراملة ذات درجرة عاليرة مرن الدقرة

لرردعم انشررطة وفعاليررات القسررم ويعررد سررجل ترراريخي بيررا تمفررن مررن معرفررة الشرررفاء االسررتراتيجيين 
 مشاريع الخااة بأنشطة خدمة المجتمع.للدولة وال

  يقررروم بإاررردار نشررررات وتقررررارير توثرررق فعاليرررة القسررررم وانشرررطتو وذلرررل مررررن خرررال إاررردار فتيبررررات
 ومطويات ورقية والفترونية يعد فتيب/قاجمة عن جميع.

  المجتمعية بداية العام بالتنسيق مع الجيات المعنية للعمل على نشره داخليا بما  المسجوليةفعاليات
 توافق مع خطط التسويق.ي
  يعررد التقيرريم الخرراص بمسررتوى المشررارفة فرري مختلررا أنررواع ا نشررطة للتشررجيع علررى تطرروير اففررار

 جديدة للمشارفة المستقبلية في نشاطات المجتمع المحلي ورفعو الى المسجولين.
 ميا و أي أنشرررطة أخررررى تررردعأالتوعيرررة  ،يرررنظم الفعاليرررات الخاارررة والمتعلقرررة بتررروفير الررردعم المرررالي

من خال وساجل اةعام للمساعدة في تنفيرذ بررام  تطروير  لدى المواطنينىتمام اال لتحفيزالدولة 
 المجتمع.

  يعد عررض تفاريلي للفعاليرات وا نشرطة يبرين الجردوى وا ثرر المجتمعري والعانرد الترويجري للجيرة
 ولين.ؤ المسالراعية لفسب الدعم لبرام  تطوير المجتمع من القطاع الخاص ورفعو إلى 

  ينسق ويتعاون مع الجيات الداخلية لتوعية الموظفين حول أحدث ا نشطة والفعاليات التي تنفرذىا
وطلررررب دعميرررم وتأييررردىم للمسرررراعدة فررري التطررروع لخدمررررة ، ا نشرررطةىرررذه الدولرررة واطاعيرررم علررررى 

 المجتمع.
 وليات أخرى تتعلق بالوظيفة.ؤ يؤدي أية مس 
 ي بداية العام بدراسة التطبيقات السابقة، وعمرل دراسرة لتحديرد ول برام  خدمة المجتمع فؤ يقوم مس

احتياجررات قطاعررات المجتمررع المحلرري لفافررة المنرراطق بإشرررال الوحرردات اةداريررة المعنيررة والمجتمررع 
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 المحلي بفجاتو المختلفة وفقا للميزانية المخااة في حال توافر الميزانية.
 رة التخطيط والتطوير المؤسسي.تقديم ىذه الدراسات مع االقتراحات لمدير إدا 
 ل بررام  خدمرة المجتمرع بنراء علرى ىرذه الدراسرة بإعرداد تقريرر يت رمن تحديرد ا ولويرات ؤ يقوم مس

 والنشاطات والجيات المستيدفة والجيات المشارفة والداعمة وتقدير التفلفة.

مرحلة االعتماد 
 والتوجيو

  الميزانية المقترحة.اعتماد مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي 
 ول بررررام  خدمرررة المجتمرررع علرررى ؤ يعتمرررد مررردير إدارة التخطررريط والتطررروير المؤسسررري تواررريات مسررر

 التقرير المعد.
 .يعتمد مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي البرام  وا ىداا الخااة بخدمة المجتمع 
 لعامة.يقوم بزيارة بعض المبادرات المجتمعية المنفذة ةعطاء الماحظات ا 
 .يقوم مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي بتفريم الجيات المساندة ةقامة الفعاليات 

 مرحلة التفعيل والتنفيذ

 ول برام  خدمة المجتمع بإعداد الخطة التنفيذية المتعلقة بالمسجولية المجتمعيرة بالتعراون ؤ يقوم مس
باالعتمراد علرى ماحظرات مردير إدارة التخطريط مع الجيات المحددة بالمنيجيرة )بنرد المسرجوليات( 

 والتطوير المؤسسي المرتدة من التقرير المرفوع إليو مسبقًا.
  تعمرريم الخطررة التنفيذيررة المعرردة بعررد قرارىررا علررى الوحرردات اةداريررة المعنيررة وتررأمين نسررخ منيررا إلررى

 الجيات المشارفة التسويق + الجية المشارفة في الفعالية.
 جية المعنية بتنفيذ البرام  المطلوبة منو بالخطة.يقوم منسق من ال 
 ول برام  خدمة المجتمع المتابعة مع فافة المعنيين في الخطة.ؤ يتولى مس 
 ول برام  خدمة المجتمع إادار تقارير اةنجاز المختلفة ورفعيا للمعنيين.ؤ يتولى مس 

مرحلة المراجعة 
 والتقييم

 مقاييس األداء: مؤشرات قياس
  قيرراس وو رع خطررة عمررل للمتابعرة مررن قبررل مسرجول برررام  خدمررة المجتمرع لفافررة البرررام  مؤشررات

 المنفذة والغير منفذة في الخطة.
  رفع التقارير المختلفة )االنجراز، االنحرافرات(، إلرى مردير إدارة التخطريط والتطروير المؤسسري بعردد

 المشار أين بتنفيذ البرام .

حلقات استطاع 
 الرأي

 دورية المراجعة
  المجتمعيرررة بعررررض فافرررة النترراج  الخاارررة بخدمرررة المجتمرررع والفعاليرررات علرررى  المسرررجوليةيقرروم قسرررم

اةدارة العليرررا ومررردراء االدارات سرررنويا ةخرررذ االقتراحرررات والتواررريات الخاارررة بالنتررراج  والفعاليرررات 
 المنفذة.

  المجتمعيررة بقيرراس فافررة الفعاليررات وذلررل عررن طريررق توزيررع االسررتبيان السررنوي  المسررجوليةيقرروم قسررم
 على ألفة افراد المجتمع ةخذ االقتراحات والتوايات الخااة بالنتاج  والفعاليات المنفذة.

 .جمع وتحليل نتاج  االستبيان واعداد التقرير النياجي 

 

 خطوات المراجعة والتقييـ
 ول برررام  خدمررة المجتمررع بطرررح نترراج  ا ىررداا الررواردة بالخطررة بمررا فرري ذلررل نشرراطات ؤ يقرروم مسرر

 المجتمعية خارج الخطة والتي تعتبر من المبادرات اة افية. المسجولية
 ول برررام  خدمررة المجتمررع المتابعررة وتحليررل وتلخرريص النترراج  وقيرراس فاعليررة المنيجيررة ؤ تتررولى مسرر

متابعررة والتقيرريم ورفعيررا إلررى مرردير إدارة التخطرريط والتطرروير وفررق المؤشرررات المقررررة حسررب نظررام ال
 المؤسسي.

مرحلة اتخاذ 
 اةجراءات

 ول برررام  خدمررة المجتمررع بدراسررة نترراج  التقررارير المقدمررة ورفررع التوارريات الازمررة إلررى ؤ يقرروم مسررج
 ت.مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي ةبداء الرأي والتوجييات المختاة لتنفيذ التوايا

الوثاجق المستخدمة 
 في المنيجية

 .االطاع على الدليل االول لقسم خدمة المجتمع 
 .االطاع على نموذج الدليل الجديد في الافحة الداخلية 
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 :  (ؽآلية التطبي) االجتماعية المقترحة المسئوليةخطوات تنفيذ منيجية  6/8
 :المجتمعية لممسئوليةخطيط وتطوير استراتيجية الدولة تال 6/8/1

 المسرررجوليةانشررراء إدارة تفرررون معنيرررة باالجتماعيرررة  للمسرررجوليةيتطلرررب تنفيرررذ المنيجيرررة المقترحرررة 
، وفررررذلل ادارات مختاررررة فررررى اررررلب الييفررررل التنظيمررررى لرررردواوين عمرررروم برررروزارة التخطرررريط المجتمعيررررة
 المحافظات.
 بدراسة وتقييم وتحليرل الخطرة االسرتراتيجية وتتولى ادارة المسجولية االجتماعية المقترحة القيام 

 ؛لدولررةلمررني  التخطرريط االسررتراتيجي المعتمررد علررى المسررتوى القررومى واةقليمرري والمحلررى، وذلررل وفقررا ل
 المسرررررجوليةوالمامرررررح العامرررررة لمراحرررررل العمرررررل واالنشرررررطة الرجيسرررررية لمشرررررروع إعرررررداد وبنررررراء اسرررررتراتيجية 

  م ت مين المدخات التاليةبحيث يت ،المجتمعية الحالية والمستقبلية
  والمبادرات. للمشاريع التنفيذية الخططو  االستراتيجية الخطط اداء تقرير نتاج 

  تقارير التدقيق الداخلي والخارجي نتاج. 

 تاج  اقتراحات وشفاوى المتعاملينن. 

  االجتماعية. المسجولية نشطة مقارنات معيارية عمل 
  المجتمعية والخدمات  المسجوليةب ةالجيات واالدارات المعنيقوم   تلر ا المجتمعقياسات عمل

وحسرب  حتياجات المجتمع ليتم عرض النقاط وتقييميرا مرع فريرق القيرادةد فافة االمجتمع بتحدي
نمرروذج التقيرريم المعتمررد برراةدارة واررياغة ا ىررداا المرحليررة لوثيقررة االسررتراتيجية الدولررة تقرروم 

عرررررداد اسرررررتراتيجية ع بإالمجتمعيرررررة والخررررردمات المجتمررررر وليةالمسرررررجب ةالجيرررررات واةدارات المعنيررررر
ا ىررررداا االسررررتراتيجية بعيرررردة المرررردى وقريبررررة المرررردى رؤيررررة،   المجتمعيررررة مت ررررمنة المسررررجولية

، تحديرررد المخررراطر الخاارررة با ىرررداا وو رررع الخطرررط البديلرررة بشرررأنيا، رسرررالة، تحليرررل ربررراعي
 ررع و ، و سررتراتيجية خررال الفترررة المحررددةتحديرد المؤشرررات الازمررة لمتابعررة التنفيررذ لألىررداا اال
 .خطط االتاال الداخلي والخارجي على مستوى الدولة

  ين باسرررتراتيجية يرررعنمالمجتمعيرررة بررروزارة التخطررريط بالعمرررل علرررى توعيرررة ال المسرررجوليةتقررروم إدارة
المجتمعيررة والحاررول علررى التغذيررة المرترردة علررى مسررودة الخطررة مررع التحسررين علررى  المسررجولية
 جية في حال وجود اي مدخات للتحسين.االستراتي



بعررض االسرتراتيجية علرى الجيرات  نميرة االقتاراديةيقوم المعنين بوزارة التخطيط والتعلى أن 
نشرررر اسرررتراتيجية ب المعنيررةبرررالتعميم علررى فافرررة الجيرررات  بيررراتقررروم اةدارة المعنيررة و  ،المشررارفة والراعيرررة

 التخطيط االحتياجات الناتجة عن احدى المدخات التالية تراعي وزارة  ، على أنالمجتمعية المسجولية
 ا زمررررات والفرررروارث أو ا وبجررررة )مثررررال  االجررررراءات التررررى  المتغيرررررات فرررري سياسررررات الحفومررررة(

 (.79اتخذتيا الدولة وجيود الشرفات والمجتمع المدنى لمواجية تداعيات وباء فيوفيد 
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 توجيات فريق القيادة العليا. 

  تطوير في العمليات والخدمات وأتغيير على العمل. 



فررى نيايررة النترراج  المتحاررل علييررا  االجتماعيررة برراعان المسررجوليةاالدارة المعنيررة بقرروم علررى أن ت
 .ما دعت الحاجة الى ذللفل سنتين أو فلمراجعة وتحديث االستراتيجية العام، وتقوم ب



 : ات المجتمعية وكيفية اإلعداد لياالمبادر  6/8/0


 تحديد المبادرات المجتمعية استنادا  إلى مصادر المعمومات التالية:يتـ  -أوال  
 إعداد ا ىداا الخااة بالمبادرات المجتمعية الجديدة بتواريخ المفالة. 

 باالسررتبيان السررنوي ة ت المجتمعيرراقرروم إدارة المسررجولية المجتمعيررة بإعررداد خطررة لتنفيررذ المبررادر ت
 .فعاليات جديدة افة ةو  فى الحسبان،  خذ فافة التوايات

  على المبادرات المجتمعيرة الجديردة بارفة  لاطاعاالطاع على وساجل التواال االجتماعي
 يا.مستمرة والتفاعل مع

  تنفيررذ فافررة المبررادرات المجتمعيررة وقيرراس فافررة المبررادرات المجتمعيررة باررفة دوريررة لفررل مبررادرة
 .السنوياالستبيان  المبادرات المجتمعية فيأثر فافة وقياس 



 :المجتمعية المسئوليةوضع وتنفيذ خطة  -ثانيا  
  خطررط المشرراريع والمبررادرات علررى لسررقاط إتقرروم اةدارة المعنيررة بمشرراريع خدمررة المجتمررع بعمررل

وفق  والتنمية االقتاادية، وذللالتنفيذ من قبل وزارة التخطيط فى المشاريع للبدء إدارة  برنام 
 االنحرافات من خال التحليل ورفع التقارير الدورية.تحديد ل ،لقياسلمقررة دورية 

 والمعنيرررين عررررن  ول خدمرررة المجتمرررع وبشرررفل دوري عقررررد اجتماعرررات مرررع الجيررراتؤ يترررولى مسررر
المؤشرررات االسررتراتيجية والتشررغيلية للتعرررا علررى سررير خطررط التطبيررق ومرردى وجررود انحرافررات 

 .جيةمنيواتخاذ اةجراءات التاحيحية والوقاجية بشأنيا وبطريقة 

 المجتمعية برفرع تقرارير سرنوية لفريرق القيرادة العليرا حرول سرير خطرط  المسجوليةن بو يقوم المعني
المجتمعيررررة ومرررردى تحقيررررق مؤشرررررات ا داء واسررررتام التوجييررررات  المسررررجوليةعمررررل اسررررتراتيجية 

 التنفيذية. المناسبة نحو التحديث والتطوير على الخطط
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 :المجتمعية المسئوليةالعمؿ التطوعي الخاص بوضع ونشر وتقييـ وثيقة  6/8/3
بتحديررد الحاجررة لوثيقررة ودواويررن عمرروم المحافظررات تقرروم إدارة خدمررة المجتمررع برروازرة التخطرريط 

 المجتمعية بشفل دوري والمبنية على المتطلبات التالية  المسجوليةالعمل التطوعي 
 المجتمعية المسجوليةالمبادرات السنوية الخااة ب. 

 ونشرىا ىاواقرار  تيامراجع، المجتمعية المسجوليةوثيقة والتوعية بعداد واياغة إ. 

  متابعررررة وتقيرررريم التررررزام الوحرررردات بتطبيررررق السياسررررات وو ررررع اةجررررراءات التاررررحيحية ل ررررمان
 .لما جاء بالوثسقة التطبيق ا مثل

 المجتمعيررررة وبمراجعرررة وتحررررديث  المسرررجوليةعمرررل دراسرررات الجرررردوى ةعرررداد البرررررام  الخاارررة ب
واعررداد تقررارير خااررة بالجرردوى مررن  ،يةلالتقيرريم لتحديررد االحتياجررات الحاليررة والمسررتقب معررايير

المشررراريع والبررررام  وغيرىرررا مرررن متطلبرررات المجتمرررع. حيرررث تتحمرررل إدارة المسرررجولية المجتمعيرررة 
المعنيررة فرري مسررجولية اةدارات والقطاعررات  التطبيررق الفعررال ليررذه المنيجيررة حيررث يشررترل مرردراء

 .المساىمة في تنفيذ وتطبيق ىذه المنيجية
 : االجتماعية لممسئوليةي تحميؿ المعمومات وتكويف التقرير النيائ 6/8/4

  ويتم من خرال ىرذا التقريرر ، المجتمعية بإعداد تقرير قياس ر ا المجتمع المسجوليةيقوم قسم
 .عما تم تنفيذهتحديد النتيجة والمحالة النياجية لر ا المجتمع 

 المجتمعية بعقد ورشة عمل لمناقشرة نتراج  قيراس ر را المجتمرع فري شرير  المسجوليةقوم قسم ي
التنفيذيين للقطاعات الجيات المعنيرة ويرتم مرن خرال  سبتمبر من العام وذلل بح ور المدراء

تقرديم ، و ليراتمناقشرة نتراج  الر را العرام للفعا، مناقشة فافة الفعاليات التي تم إنجازىا  الورشة
 .المزيد من المشاريع واالقتراحات لتحسين النتاج 

  افرررة فجرررات المجتمرررع فالمجتمعيرررة بعمرررل اسرررتطاع الررررأي وذلرررل مسرررتيدفة  المسرررجوليةتقررروم إدارة
 (.الفعاليات المجتمعية)المختلفة المقدمة من قبل الدولة في  للفعاليات

  علرى  النتراج ، وتعمريم نتراج  االسرتبيانالمجتمعية بتجميع وتحليرل وتوثيرق  المسجوليةتقوم إدارة
 ، وتلقى المقترحات والشفاوى.القيادة العليا وقطاعات الدولة



 :مخدمات المجتمعيةل االتصاؿ والتواصؿ 6/8/5
لخردمات المجتمعيرة إلرى تحقيرق المشرارفة المجتمعيرة فري اتجراه تحقيرق ل يدا خطة االتارالت

زيررادة   جميرع ا نشرطة االتاررالية اليردا االسرتراتيجي المجتمرع، ممررا يسريم فرى تحقيررقأىرداا وبررام  
خطررة شرراملة لاتاررال والتوااررل  ؛ مررن خرراللمعررايير التميررز والجررودة الشرراملة مسررتوى التطبيررق الفعررال
قياس فعالية خطة االتارال والتواارل من خاليا يتم ؛ العامالمجتمع في نياية  الداخلي والخارجي مع

 ، وتعتمد على المبادئ والمعايير وقنوات االتاال التالية قياس رأي المجتمعلستبيانات من خال ا
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 :مبادئ االتصاؿ -أوال  
  بررالبرام  المعلومررات المتعلقررة فافررة افررة أفررراد المجتمررع بالحاررول علررى فحررق مررن خررال تررأمين

 المجتمعية المتنوعة التي تقدميا.

  تعزيز مبدأ االتاال والتواال على المستويين الرأسي وا فقي بإبقاء العاملين والمجتمع علرى
مشررررارفة فرررري تلررررل الالمبررررادرات المجتمعيررررة المتنوعررررة لتشررررجيع  اطرررراع داجررررم بررررأخر مسررررتجدات

 .المبادرات

 معايير االتصاؿ: -ثانيا  

إلى تحقيق مبادئ االتاال العامة بالدولة والمسرتمدة مرن موافبرة الرنظم  في إطار سعي الدولة
وحق المتعاملين في الحاول على المعلومات، تلتزم  ،العالمية والمبنية على معايير الشفافية والو وح

  بما يلىالدولة 
 مفانيات وا دوات للتواال مع الجميور.توفير اة 

 .تقديم التوعية والتثقيا للجميور 

 فاعل مع المجتمع ودراسة احتياجاتيم وآراجيم عبر استطاعات دورية حول مختلا البررام  الت
 التي تقدميا الدولة. 

 استخدام مختلا قنوات االتاال ل مان انتشار المبادرات المجتمعية وتعدد وساجل نقليا. 

 : قنوات االتصاؿ والتواصؿ -ثالثا  

 الموظفيف

 قياس ر ا الموظفين. 

  واالقتراحات.نظام الشفاوي 

 .البريد اةلفتروني 

 الرساجل الناية. 

  .نظام االقتراحات والشفاوي 

  .منيجية االتاال والتواال الخارجي 

  .منيجية االتاال والتواال الخارجي 

 .منيجية االتاال والتواال الخارجي 

 الشركاء

 المبادرات المجتمعية المتنوعة اةعانات. 

  البيانات الاحفية وا خبار. 

 االجتماعي واقع اةلفترونية وقنوات التواالالم. 

 قياس ر ا الشرفاء. 

 نظام الشفاوي واالقتراحات. 

 جررررررراء فعاليرررررراتلقاجمررررررة معتمرررررردة ل اةعررررررداد  اتوا 
 لفعالية. 

 الخطط التسويقية واةعامية. 

  .منيجية االتاال والتواال الخارجي 

  .منيجية االتاال والتواال الخارجي 

  للمحافظات.نظام االقتراحات والشفاوي 

 المجتمع

  .قياس ر ا المتعاملين 

  .نظام الشفاوي واالقتراحات 

 المبادرات المجتمعية المتنوعة. 

 اةعانات البيانات. 

 الاحفية وا خبار. 

 المواقع اةلفترونية وقنوات التواال االجتماعي. 

  .منيجية قياس ر ا المتعاملين 

  .نظام االقتراحات والشفاوي 

  جررراء اةعررداد قاجمررة المعتمرردة لفعاليررات العررام وا 
 لفعالية الخطط التسويقية واةعامية. 

  .منيجية االتاال والتواال الخارجي 

 .منيجية االتاال والتواال الخارجي 
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 :يات االتصاؿج -رابعا  

وقرد يشرمل ىرذا التواارل  ،التواال مع جميع فجرات المجتمرعتفعيل آليات تحرص الدولة على 
قليمية وعالمية بما يخدم مالحة المجتمع بشفل عام ومن  من الجيات التي يشمليا  جيات محلية وا 

 الدليل على سبيل المثال وليس الحار 

  المستشررررررررفيات، وزارة الت ررررررررامن وزارات المعنيررررررررةالمحليررررررررة والرررررررر االدارات)الحفومررررررررة( تشررررررررمل ،
 االجتماعي. 

  جتماعيالتواال اال)اةعام بجميع انواعو( مرجي ومسموع ومقروء ونشر إلفتروني ومواقع. 

 شرفات االقليمية والمحلية والدوليةلا، اء االستراتيجيين( تشمل الجامعات)الشرف. 

 

 :االجتماعية المسئوليةاإلجراءات الخاصة بمنيجية عمؿ  6/9
االجتماعيرررة المقترحرررة تنفيرررذ مجموعرررة مرررن  المسرررجوليةيتطلرررب تنفيرررذ مسرررارات العمرررل لمنيجيرررة 

  ىاالجراءات، تستيدا التنفيذ، التروي  وتنظيم المشارفة التطوعية، وتت من ىذه االجراءات ما يل


 وىي إجراءات متتابعة عمى النحو التالي: المجتمعية المسئولية مبادرات تنفيذ إجراءات 6/9/1
 ليامخاطبة الشرفات المعنية لتوفير الموارد الازمة المبادرات، و  لتنفيذ الازمة الموارد تحديد . 
 العرض االنسب لتوفير الموارد الازمة اختيار. 
 الموارد المنفذة والتدقيق على تنفيذىا حسب المتطلبات استام. 
 ح ور الفعاليةو  توزيع المواد االعامية الخااة بالمبادرة. 
 عداد تقرير ب، و االستبيانات من الجميورجمع و  توزيعو  إعداد استبيان لتقيم المبادرة  نتاج .الا 
 ة المجتمعيةر حفظ وارشفة ملفات الفعالية وتنفيذ المباد. 



 :)الماـ المجتمع بالمبادرات المجتمعية(إجراء الترويج لممبادرات المجتمعية  6/9/0
  الترررري اةعاميررررة تحديررررد المررررواد ، و خطررررة للتررررروي واعتمرررراد التنسرررريق مررررع قسررررم التسررررويق ةعررررداد

 ، والتنسيق مع الشرفات لتوفير المواد اةعامية الازمة.ستستخدم للمبادرة
 حسب الخطة المو وعية. لياالبدء بالتروي  خااة بالمبادرة، و متابعة تنفيذ التااميم ال 
 على تنفيذ الخطة و مان التروي  للمبادرة. االشراا 



 :مجتمعيةركة التطوعية في مناسبات إجراء تنظيـ المشا 6/9/3
المجتمعيررة وثيقررة ا عمررال الترري تحرررص الررداجرة علررى تنفيررذ  المسررجوليةفمررا تشررمل منيجيررة قسررم 

أىداا الوثيقة والنماذج المعتمدة حيث عينت الداجرة ىدا استراتيجي يخدم بشفل مباشر فري ا عمرال 
 التطوعي وقياس اةجراءات التالية 
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 ات النفع العام.حار االحتياجات التطوعية من خال الجمعيات ذ 
 .إجراء تنظيم المشارفة التطوعية في مناسبات مجتمعية لتنفيذ المشارفة 
 .و ع ميزانية تقديرية للخطة 
 .رفع تقرير بالمشارفة إلى مدير اةدارة وفي حال اعتماد المشارفة 
 .تنظيم حملة للمشارفة  من الحملة التطوعية وحار الراغبين للمشارفة في الحملة التطوعية 
 تنسيق مع إدارة الموارد البشرية حول تفريغ المشارفين  من الحملة.ال 
 ويررررتم توثيقررررو للمشررررارفة فرررري  ،التوااررررل مررررع جمعيررررات ذات النفررررع العررررام حررررول تقريررررر المشررررارفة

 المناسبات المجتمعية وحفظو وأرشفة المشارفة.


 :المنيجيةقياس أثر تطبيؽ و تعميـ ونشر  6/12
بتعمرررريم ىررررذه المنيجيررررة بعررررد واالسررررتثمار والتنميررررة المحليررررة التخطيط برررر ات المعنيررررةوزار الررررتقرررروم 

علررى النحرو المبرين بالجرردول  منيجيرةالىرذه قيراس أثرر تطبيررق ، وفرذلل تارميم مؤشرررات أداء لمناقشرتيا
لترري جمررع معلومرات التغذيررة الراجعررة مرن المعنيررين بالمنيجيررة مرن خررال الطرررق افررذلل و  ،(4-6رقرم  )

 .  )توزيع وجمع االستبيانات(لالمعنية، مثاتحددىا اةدارة 


 (4-6جدول رقم )
 االجتماعية المسجوليةمنيجية قياس أثر تطبيق 

تكرار  طريقة القياس المستيدؼ المؤشر
 القياس

مسؤوؿ 
 القياس

معادلة القياس 
 )إف وجدت(

البريد  عدد عدد المبادرات المجتمعية
اإللكتروني/ 
 االستبياف

 المسئوليةإدارة  سنوي
 المجتمعية

 %122 كفاءة إنفاؽ الموارد المخصصة لخدمة المجتمعة اإللكتروني
 %90 تأثيرات المبادرات المجتمعية

 

 .التالىوتقـو إدارة المسئولية المجتمعية بقياس فعالية المنيجية عمى النحو المبيف بالجدوؿ 
 (5-6جدوؿ رقـ )
 االجتماعية المسئوليةمنيجية قياس فعالية تطبيؽ 

تكرار  طريقة القياس المستيدؼ المؤشر
 القياس

معادلة القياس  مسؤوؿ القياس
 )إف وجدت(

عدد فرص التحسين على 
 المسجوليةمنيجية 

المجتمعية من تقارير 
 التقييم الذاتي

قياس ا داء الحفومي   افر
 المتميز

 إيميات الموظفين 
 اةيميات الخارجية 

المسجولية إدارة   سنوي
 االجتماعية

  إدارة التميز المؤسسي
 )إن وجدت(

 ال يوجد
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المجتمعية مف خالؿ مسؤوؿ مراجعة بتحديث ىذه المنيجيػة، أو كممػا دعػت  المسئوليةتقـو إدارة و
 الحاجة لذلؾ، وتستند تحديث المنيجية وفقا  لجدوؿ المتغيرات والمستجدات عمى المصادر المتبعة.

 وقضايا لمبحث المستقبمي    –سة نتائج ومقترحات الدرا


 :نتائج الدراسة -أوال  


االجتماعيررة  للمسرجوليةارياغة إطررار نظرري مفراىيمى لتحديرد ميررام وأىرداا الدراسرة اسرتيدفت 
ر العاقررة بررين يفسررتيسررتجيب الحتياجررات التنميررة المحليررة، وبمررا يتوافررق مررع اسررتراتيجية التنميررة، وذلررل ل

االجتماعيررة الشرراملة واالداءيررن االقتاررادي واالجتمرراعي وانعفاسرراتيا علررى بنرراء الميررزة  المسررجوليةجيررود 
بيرران دور الخبرررات المحليررة واالقليميررة والدوليررة فررى توجيررو شرررفاء التنميررة للعمررل ، و التنافسررية المسررتدامة

 .المسجولية االجتماعيةفى إطار  المحلي تنمية المجتمعمعا فى توجيو جيود 


لجيرررود  إحرردى الق رررايا البحثيررة محررل االىتمررام، والتررى تسررتجيب بواررفياوتررأتى ىررذه الدراسررة 
دورىررا فررى اآلونررة ا خيرررة،  تتعاظمرر التررىاالجتماعيررة  المسررجولية وذلررل فررى إطررار، التنميررة فررى ماررر

ة باعتبارىا أحد المداخل الرجيسية للمشارفة فى التنمية المحلية، وذلل علرى  روء ا و راع االجتماعير
 الميمرررة الترررى اياق رررال ى مرررنواالقتارررادية والسياسرررية الراىنرررة، علرررى الارررعيدين المحلررري والعرررالمي، وىررر

ترردعونا إلررى إعررادة التأمررل والتففيررر فرري طبيعررة المعوقررات الترري تقررا عقبررة أمررام اسررتثارة دافعيررة النرراس 
اجمرررة ليرررا وفررراعليتيم فررري مواجيرررة مشرررفات مجرررتمعيم، والمبرررادرة إلرررى اةسررريام فررري و رررع الحلرررول الم

 فى اةطار التالى يفتسب البحث أىميتو و ، الفاعلين فى المجتمعن جيود فافة بالت افر بي
 االجتماعيررررة  المسررررجوليةاالىتمررررام العررررالمي والمحلررررى )التوجررررو الدسررررتورى، قررررانون االسررررتثمار( ب

 .واستراتيجيات إدارتيا والمنافع التي تعفسيا على المجتمع
  االجتماعيررة  للمسررجوليةحاجرة قطرراع اةعمررال إلرى إدارل المفرراىيم النظريررة والممارسرات العمليررة

 والمنافع المترتبة علييا للدولة والمجتمع.
  االجتماعيررة فرري بنرراء الميررزة  للمسررجوليةبيرران الرردور الررذي يمفررن أن تؤديررو اةسررتراتيجية الشرراملة

 .في الدخول إلى سوق المنافسة العالميةالتنافسية لقطاع اةعمال، مما يفسبيا القدرة 
  الحاجررة إلررى سررد الفجرروة بررين منظمررات اةعمررال ذات الطبيعررة االقتاررادية ومنظمررات المجتمررع

المرردني ذات الطبيعررة االجتماعيررة ممررا يجعررل ىررذه ا خيرررة قرروة سرراندة للنشرراط االقتاررادي فرري 
 البلد )التباينات المفانية فى جيود التنمية(
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 التري تمفرن مرن فسرب ر را أارحاب المارالح ووالجيرم ل إلرى ا نشرطةحاجة قطراع اةعمرا.  
 )خااة المجتمعات المحلية(.

 
 :استيدفت الدراسةوقد 

  االجتماعيرررررة يسرررررتجيب  المسرررررجوليةمفررررراىيمى لتحديرررررد ميرررررام وأىرررررداا ارررررياغة إطرررررار نظرررررري
تفسررير العاقررة بررين الحتياجررات التنميررة المحليررة، وبمررا يتوافررق مررع اسررتراتيجية التنميررة، وذلررل ل

االجتماعية الشاملة واالداءين االقتاادي واالجتماعي وانعفاساتيا علرى بنراء  المسجوليةجيود 
 .الميزة التنافسية المستدامة

  بيان دور الخبرات المحلية واالقليمية والدوليرة فرى توجيرو شررفاء التنميرة للعمرل معرا فرى توجيرو
 تمعات المحلية جيود المسجولية االجتماعية لتنمية المج

  االجتماعية للشرفات علرى  المسجوليةتقييم لجيود التنمية فى تنمية محافظة المنوفية، انعفاس
 مخرجات المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية لمحافظة المنوفية

  تحديرررد دور المسرررجولية االجتماعيرررة فرررى تنميرررة المجتمرررع المحلررري بمحافظرررة المنوفيرررة، برررالتطبيق
 لشرفات العاملة فى المحافظة.على بعض ا

 المجتمرررع المحلررري لتنميرررة المجتمعيرررة للمسرررجوليةالسرررتراتيجية وطنيرررة  عرررامأولرررى اطرررار  ارررياغة 
 .، وبما يتوافق مع المعايير المحلية والدوليةىتستجيب الحتياجات تنمية المجتمع المحل

 

 :اآلتى تتضمف الميمة النتائج مف عددا   الدراسة أظيرت وقد


 االجتماعية: المسئوليةنتائج خاصة بغموض وفيـ لمفيـو  .1
  ىوية المفيوم التزال غاجبة  في العالم العربي حيث أن الفتابات العربية متأرجحة إزاءه ما بين

سرقاطيا علري الواقرع  فتابات استنساخيو مترجمة تمثل انعفاسًا فرامًا للنظريرات الغيرر عربيرة وا 
 سياقات وتباين العوامل اةيفولوجية.العربي، دون النظر في اختاا ال

  ىنررال لبررث وغمرروض وعرردم درايررة مررن قبررل الحفومررات والمنظمررات والشرررفات واالفررراد بمفيرروم
ومرردى تطورىررا وفررذلل بمرردى فعاليتررو. والخلررط بررين  االجتماعيررة للشرررفات وأبعادىررا المسررجولية
االجتماعيررة والشرررافة المجتمعيررة وخدمررة المجتمررع والمسرراعدات االجتماعيررة، حيررث  المسررجولية

االجتماعيررة للشرررفات، برراختاا وجيررات نظرىررا فرري تحديررد شررفل  المسررجوليةتختلررا تعريفررات 
 . المسجوليةىذه 
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  مجال جدل وبحث، مما جعل الحقل العلمي يتناول أىميرة اليزال االجتماعية  المسجوليةمفيوم
االجتماعيرة  المسرجوليةوربطو بواقع الحياة، وا  افة تحاليل تطبيقيرة تثبرت برأن أبعراد المو وع 

 .تاب في عمليات التنمية الشاملة
  االجتماعية المسجوليةعدم وجود مؤسسات متخااة تعنى بتنظيم 
  االجتماعية للمسجوليةعدم وجود استراتيجية 
  االجتماعية. المسجوليةللشرفات الملتزمة بوتقدير عدم توفر حوافز 
  االجتماعية مجرد مبادرات اختيارية تقوم بيا الشرفات ااحبة الشأن بإرادتيرا  المسجوليةتعتبر

 .المجتمع المنفردة تجاه 

  المسرراىمات التررى تقرردميا منشررأت فرري المجتمررع المارررى بحجررم  االجتماعيررة المسررجوليةترررتبط
و التزامررا عاجرردا  وذلررل فونيررا القطرراع الخرراص والعررام فررى تحقيررق التنميررة المسررتدامة للمجتمررع 

تعرود بالفاجردة الغيرر ، و تنمويرا لتحقيرق التنميرة المسرتدامةاسرتثمارا ، وتعرد اخاقيا اتجاه المجتمرع
 مباشرة على المنشأة.



 :فى ضوء التجارب المحمية والدولية االجتماعية المسئوليةبنتائج خاصة  .0
 

 مايمى نتائج الدراسة اظيرت، فقد االجتماعية لممسئوليةارب المحمية جفي ضوء الت:  

إلررررى الناررررا ا ول مررررن القرررررن يرجررررع المفيرررروم ال ررررمني للمسررررجولية االجتماعيررررة فرررري ماررررر  
الما رري/ القرررن العشرررين، حيررث برردأت الحرفررة التعاونيررة شرربو المنظمررة فرري قطرراع الزراعررة، 

 فثيرة لاالح الفاح الماري.  وأتت بثماربأشفال متعددة للتعاون 
ليتو االجتماعيررة فررى خدمررة و علررى تحفيررز القطرراع الخرراص  داء مسررؤ المارررية تعمررل الدولررة  

الدستور الماري لعام ب 26 خال مادة ، من االقتااد الوطني والمجتمع مفيومًا وم مونًا 
مررادة  2377فرري قررانون االسررتثمار لعررام ، وفررذلل االجتماعيررة المسررجوليةاعرراء شررأن  2374

% من ا ربراح تسرتخدم فري التنميرة المجتمعرة فري عردد 73بالنص على تخايص نسبة  75
 من المجاالت التنموية وخااة الاحة والتعليم والبيجة.. الخ. 

االجتماعيرة مرن جانرب  المسرجوليةدور ىام فري تأفيرد تطبيرق مفيروم المارى للبنل المرفزي   
يظيررر الرردور و  االجتماعيررة. المسررجوليةرية، بررأن أارردر توجييررات العتمرراد مبرردأ البنررول المارر

المجرررررراالت االجتماعيررررررة بفرررررري المشررررررارفة  ول وشرررررررفات التررررررأمين الماررررررريةاالجتمرررررراعي للبنرررررر
 ،االقتارراد ،الثقافررة ،الاررحة ،المختلفررة مررن خررال عرردة مجرراالت أىميررا  التعلرريمواالقتاررادية 

 .تطوير العشواجياتو  ،البيجة
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  االجتماعيػة المسػئوليةبالمرتبطػة المحمية واإلقميميػة والعالميػة الشركات ارب جت ضوءوفى ،
 :فقد اظيرت نتائج الدراسة مايمى

 ،لبعض الشرفات يغلب علييا  ا عمال الخيريرة االجتماعية  المسجوليةالخااة بالممارسات  
وليسررت المسررؤوليات االجتماعيررة المسررتدامة وتقررديم ا نشررطة الترري تيرردا إلررى التخفيررا مرررن 

 المسرررجوليةال تنظرررر تلرررل الشررررفات إلرررى ، حيرررث الظرررروا البيجيرررة والتعليميرررة والطبيرررة  للفقرررراء
االجتماعيررة للشرررفات فوسرريلة لتعزيررز اررورتيا العامررة امررام المررواطنين، و لرريس فررأداة  لتقررديم 

 ية  مستدامة .خدمات اجتماع
 مسرررجوليةعلرررى المسرررتوى االقليمرررى والررردولى والمحلرررى االجتماعيرررة  المسرررجوليةمبرررادرات  الترررزال 

المنتجرات والخرردمات فري تسرويق لردييا ترأثير إيجرابي ، وأن أخاقيرة تقرع علرى عراتق الشررفات
  .التي توفرىا شرفات مسؤولة اجتماعياً 

االجتماعية ا فثر شريوعا فري منطقرة الشررق ا وسرط وشرمال أفريقيرا تترفرز  المسجوليةأنشطة  
العمررل مررع ا يتررام وا طفررال ء، مجررال الغررذاء والسررفن والمابررس للفقرررافرري المجرراالت التاليررة  

 .مجال الاحة والتعليم والبيجةو  المحرومين 

 مسرررررجوليةالعلرررررى الررررررغم ان  الممارسرررررات لررررربعض الشررررررفات متعرررررددة الجنسررررريات تنظرررررر الرررررى  
ثل مفافحة مرض االيدز في االجتماعية  فأداة لمعالجة ق ايا استراتيجية في الدول الفقيرة م

، وق ررايا عامررة مثررل نقررص ميرراه الشرررب النظيفررة، أو معالجررة بعررض ق ررايا المرافررق الافريقيررا
التعلررريم، وعمالرررة ا طفرررال، والق رررايا البيجيرررة، اال ان  بعرررض  الممارسرررات للشررررفات متعرررددة 

االجتماعيرررة خرررال الشررررفات  للمسرررجوليةنسررريات تميرررل إلرررى الترفيرررز علرررى تطبيرررق رؤيتيرررا الج
 المحلية التابعة ليا، بداًل من الترفيز على الق ايا المحلية االستراتيجية.

 المسررجوليةالشرررفات الخااررة المحليررة أفثررر وعيررًا لاحتياجررات المطلوبررة مررن تطبيقررات مفيرروم  
فثيررر منيررا الررى تقررديم االعمررال الخيريررة، لتغطيررة الررنقص فررى االجتماعيررة ليررا  ولررذلل تميررل ال

 بعض االحتياجات ا ساسية للمجتمعات المحلية. 
تعتقرررد الفثيرررر مرررن الشررررفات أن و رررع سياسرررة وا رررحة للمررروارد البشررررية واالىتمرررام بيرررم مرررن  

 .االجتماعية بشفل مستدام المسجوليةالنواحي الاحية واالجتماعية واالسفانية فافية لتقديم 
ىنررال لبررث وغمرروض وعرردم درايررة مررن قبررل الحفومررات والمنظمررات والشرررفات واالفررراد بمفيرروم  

 ومدى تطورىا وفذلل بمدى فعاليتو.  االجتماعية للشرفات وأبعادىا المسجولية
االجتماعيررررررة والشرررررررافة المجتمعيررررررة وخدمررررررة المجتمررررررع والمسرررررراعدات  المسررررررجوليةالخلررررررط بررررررين  

االجتماعية للشرفات، باختاا وجيات نظرىرا  المسجوليةاالجتماعية، حيث تختلا تعريفات 
 . المسجوليةفي تحديد شفل ىذه 
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االجتماعيػػػػة لمشػػػػركات عمػػػػى مخرجػػػػات المخططػػػػات  المسػػػػئوليةجيودانعكػػػػاس نتػػػػائج خاصػػػػة ب .3
المخطػػط االسػػتراتيجي أتضػػح مػػف تقيػػيـ ، فقػػد االسػػتراتيجية لمتنميػػة العمرانيػػة لمحافظػػة المنوفيػػة

 مايمى: لمحافظة المنوفيةوخطط التنمية لمتنمية العمرانية 
  ررعا دور شرررفاء التنميررة فررى اعررداد مقترررح المشررروعات المدرجررة بفلييمررا، فمررا يتطلررب سررد 

االحتياجررات الحاليررة والمسررتقبلية مررن الخرردمات دورا وا ررحا منيمررا، ممررا يتطلررب العمررل علررى 
ومتابعررة مشررروعات  مرراج دور الشرررفاء فررى اعررداد وتنفيررذدومررة حوفمررة التخطرريط، الظتفعيررل من

خطط التنمية، وتاويب مسار المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية، باعتبارىا أداة أفثر 
مع  التنسيق والتعاونفعالية لتلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، فما يتطلب سرعة 

 التالية   شرفاء التنمية بالمحافظة في المحاور 
التعلريم، ستفمال البنية ا ساسية للمدارس والفاول الستيعاب فل من ىم فري سرن ال التعميـ: 

 الحفومي.توسيع قاعدة المشارفة المجتمعية وزيادة دوره في إدارة منظمات التعليم و 

دعوة المجتمع المحلى للمشرارفة ، و تثمار في مجال الاحةخلق المناخ لجذب االسلالصحة:  
تشررجيع القطرراع الخرراص وا ىلرري فرري ، و وتأىيررل الفرروادر الطبيررةيررل وترردريب فرري اةدارة والتمو 

 الاحي.مجاالت تقديم الرعاية الاحية والتأمين 

 –المعرراقين  –لفجررات ا شررد حاجررة )المرررأة المعيلررة اللمسرراىمة فرري دعررم التنميػػة االجتماعيػػة:  
دودة فبار السن( ةقامة المشروعات الاغيرة ومتناىية الاغر بالمنزل أو بورش مجمعرة محر

  .، وغيرىا من المشروعات االجتماعيةليةالحجم تقوم على الخامات المتوفرة بالبيجة المح



مػع التطبيػؽ فػي تنميػة المجتمػع المحمػي لشػركات ا لتقيػيـ دوربالدراسة التطبيقية نتائج خاصة  .4
 عمى اآلتى:نتائج الدراسة ، فقد أكدت  محافظة المنوفيةمدينة السادات بعمى 



  فقد تبيف مف نتائج الدراسة مايمى:االجتماعية المسئوليةمعرفة الشركات بفيما يتعمؽ ، 
االجتماعيررة، فمررا أن  المسررجوليةأنشررطة وجيررود بإدارة مختاررة بوجررود  اتالشرررفبعررض تتمتررع  

مسرررجول يخرررتص بالمشرررافل ، و االجتماعيرررة المسرررجوليةمسرررجول مخرررتص باحررردى الشررررفات  لررردى
 بعض الشرفات تقرير ربع سنوى.، فما تادر البيجية واستدامة التنمية

 المسررجوليةتسرراىم فرري المجرراالت االقتاررادية واالجتماعيررة والبيجيررة الخااررة بغالبيررة الشرررفات  
، فمررا أنيررا تشررارل فرري مبررادرات تطوعيررة فرري جميررع منرراطق عمررل ىررذه الشرررفاتاالجتماعيررة 

  للمسجولية االجتماعية للشرفات.

في ثراث مجراالت  عية التى تساىم فييا الشرفاتاالجتما المسجوليةالجوانب الخااة بتترفز  
التررى تتبناىررا االجتماعيررة  المسررجوليةبرررام  وقررد رفررزت  أساسررية  اقتاررادى، اجتمرراعى وبيجررى،

، تنمية اقتااديات الشررفة، تشغيل الشباب، تنمية العاملين  المجاالت التاليةتعال  الشرفات 
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، باة رافة الحرد مرن الفقرر، تحسرين البيجرة، دعم التعليم فرى المجتمرع المحلرى، تنمية المجتمع
 مساعدة رواد ا عمال والمشاريع الاغيرة.إلى برنام  



 

  فقػد ، الشػركات التػى تتبناىػااالجتماعيػة  المسػئوليةبػرامج حػوؿ فيما يتعمؽ بوضوح الرؤية
  تبيف مف نتائج الدراسة مايمى:

يرررررا، وتررررروفى  ولوياتا مرررررن باعتبارىرررررااالجتماعيرررررة،  المسرررررجوليةوعررررري ترررررام بمفيررررروم ودور يوجرررررد  
 .أو انشطتيا  نيا جزء ال يتجزأ من تقاريرىا بيابااللتزامات المتعلقة 

 علرررى اتتعمرررل الشررررف حيرررث ،البيجرررة تجررراهاالجتماعيرررة  المسرررجوليةوعررري برررأن  اتلررردى الشررررف 
ظرة ذ بررام  لحمايرة البيجرة والمحافيتنف، و المساىمة في تجميل و تشجير المناطق المجاورة ليا

تشررجيع العرراملين بيررا علررى الحررد مررن التلرروث البيجرري مررن خررال النظافررة، ، وتعمررل علررى علييررا
 ومنع التلوث، وتقليل االنبعاثات ال ارة بالاحة العامة.

، وىنررررا تقرررروم للشرررررفاتاالجتماعيررررة  للمسررررجولية ساسررررية ا االىتمررررام بالعرررراملين أحررررد المجرررراالت 
تررروفير برررام  ودورات تدريبيررة للعررراملين ، لرردييا برررتوفير بيجررة عمرررل ماجمررة للعرراملين اتالشرررف
 المساىمة في توفير مسافن للعاملين لدييا.و  توفير التأمين الاحي للعاملين لدييا، و لدييا

تررردريب عررردد مرررن الطلبرررة الشررررفات ب، وفررري إطرررار ذلرررل تقررروم يرررةالمجتمع المسرررجوليةاالىتمرررام ب 
، للمتفوقين من أبناء المجتمرع للمؤسسرات التعليميرةتقديم منح دراسية ، لتأىيليم للحياة العملية

 % التي يحددىا القانون5تعيين عدد من ا فراد ذوي االحتياجات الخااة في إطار نسبة ال
 عمل على تقليل الفجوة بين فجات المجتمع من خال التبرعات والزفاة والقرض الحسنوال

 

 فقػػػد فػػػي تنميػػة المجتمػػػع المحمػػػي الشػػػركاتمعػػػايير األداء التػػػي تمتػػـز بيػػػا فيمػػا يتعمػػػؽ ب ،
 :أوضحت النتائج مايمى

  مرن خررالاالجتماعيرة وتقرروم بتطبيقيرا  المسرجوليةتعلرم جيررًدا مبرادئ وأدوات غالبيرة الشررفات  
العاقرة مرع العمراء ، سياسة العمل تجراه المروظفين، الحوفمة والحوار مع أاحاب المالحة

     .حماية البيجة، باة افة إلى العاقة مع المجتمع، والموردين
، االجتماعيرة المسرجوليةالتي قد تدفع الشرفات إلرى تبنري ممارسرات وجود العديد من ا سباب  

المزايرا التجاريرة ، زيادة ر را العراملين، زيادة الففاءة االنتاجية، تعزيز اورة الشرفةمن بينيا 
تمرع  ترأتي فري مقدمرة ا سرباب جذب ماادر تمويرل مرن المؤسسرات والمج، لألسواق الجديدة

 .االجتماعية المسجوليةإلى تبني ممارسات  الشرفاتالتي تدفع 
، االجتماعيرررة المسرررجوليةاعتمررراد جيرررود  مرررع العرررالم الخرررارجى شرررجعت علرررى الشررررفاتعاقرررة  

 وتؤدى إلى تادير منت  عالى الجودة واديق للبيجة.
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 المسرررررجوليةاةجرررررراءات التنظيميرررررة واالداريرررررة الجرررررادة تجررررراه اتبعرررررت بعرررررض  اتالشررررررفبعرررررض  
 .ISO 26000 ومنيا ،الخااة بياعلى العديد من الشيادات  بالحاول، االجتماعية





  ومف بينيا، لمحد مف التأثير البيئيتدابير  اتالشركبعض اعتمدت  
، عمليرات التقيريم البيجرى، تطوير منتجات اديقة للبيجة، إعادة تدوير النفايات، توفير الطاقة  

تعزيرز سرمعة من المزايا ، منيرا  العديد  تحقيق إلىالتدابير وقد أدت ىذه  .إدارة النظام البيجي
الحارول ، زيرادة الففراءة، تحسين العاقات مع الموردين والجيات المانحة والمجتمرع، الشرفة

ر السرمعة وذلرل عرن الحد من مخاطو  الواول بشفل أف ل إلى االجتمان، على فواجد تجارية
طريرررق المحافظرررة علرررى البيجرررة المحيطرررة مرررن التلررروث مرررن خرررال تارررنيع منرررت  ارررديق للبيجرررة 

 وخالي من عيوب الاناعة.


  مف بينيا، االجتماعية المسئوليةمشاكؿ المتعمقة بتطوير المبادرات في مجاؿ توجد:  
 اتمسررراعدال ،  رررعااالجتماعيرررة للشررررفات المسرررجوليةأن عررردم وجرررود تشرررريعات محرررددة بشررر 

 عدم وجود ميارات. ، باال افة إلى مؤسسيةال


  فتشمؿ: االجتماعية المسئوليةالتدابير البيئية فى إطار العديد مف الشركات اتخذت غالبية 
للحفرراظ علرري سررتخدم تفنولوجيررا حديثررة واررديقة للبيجررة ا، م بالتشررريعات والقرروانين البيجيررةلتررزااال 

، مناسررربة للررتخلص ا مرررن مررن المخلفررراتخطررة  اتالشرررفت رررع ، فمررا البيجررة والاررحة العامرررة
، تسررررعي لتحقيررررق تميررررز فرررري ا داء البيجرررري وتقررررديم منتجررررات اررررديقة للبيجررررة ةر رررراء العمرررراء

 تحسين البيجة المحيطة بيا.فى مشروعات تشترل مع اةدارة المحلية و 
 

  تشمؿتجاه الرعاية االجتماعية والحوكمة، و تدابير اتخذت غالبية الشركات: 
جراءات لتدريب العاملين وتطويرىم.    و ع سياسات وا 
 يساعد مبدأ اةفااح والشفافية تجاه المجتمع علي زيادة القدرة التنافسية ليا.   
 المقارين.سياسة وا حة لمفافحة الفساد المالي واةداري ومحاسبة  وجود 
 ة والتعليمية.لدولة في التخطيط والتنفيذ للبرام  الاحيلمع الجياز االداري  االشترال 
 بتقديم فافة المستندات واةفااح عن مراحل االنتاج لألجيزة الرقابية. االلتزتم 



  ساىمت الشرفات فقد  :تجاه التنمية االقتصاديةلمشركات االجتماعية  المسئوليةوفى اطار
من خال  الدخل القوميفى زيادة من خال تشغيل الشباب، و تخفيض نسبة البطالة  فى

 حاتيا اةنتاجية لتادير منتجاتيا لألسواق العالمية.زيادة 


 نتائج اىتماـ الاالجتماعية لمشركات تجاه العامميف، فقد أوضحت  المسئوليةوفيما يتعمؽ ب
 مى النحو التالي:ع، الشركات بتنمية وتطوير أداء العامميف
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 ومن  ،اةنتاجيةم دورات وبرام  تدريبية بيدا زيادة خبرة العاملين بالشرفة لتحسين بتنظ
 .االجتماعية لفافة العاملين بالمجموعة المسجولية منيا دورات 

 لعاملينلاالجتماعية  المسجوليةالشرفة قنوات تنشر من خاليا ففر  لدى. 
 

  فقد أوضحت النتائج:تجاه تنمية المجتمع المحمى لمشركاتاالجتماعية  المسئوليةأما ، 
اق طرررالخررردمات لتنميرررة المجتمرررع المحلرررى فررري النمرررن الفثيرررر  فررريغالبيرررة الشررررفات  مسررراىمة 

مررن أولويررات الشرررفات لتنميررة  ترردريب ورفررع قرردراتوال تعلرريم، الاررحةوتررأتى ال ؛ ليرراالجغرافرري 
 االجتماعية. المسجوليةالمجتمع المحلى فى اطار 

التنسرريق مررع برراقى شرررفاء التنميررة فررى تحديررد المشررروعات والخرردمات المقدمررة ب اتالشرررف قيررام 
لمحلى، حيث يتم مراجعة المشروعات والبرام  التى يتم طرحيرا مرن خرال ا جيرزة للمجتمع ا

 الحفومية المحلية)االدارة المحلية(. 
 

  التى تقؼ حجر عثرة أماـ الصعوبات والمعوقات التنظيمية تواجو بعض الشركات الكثير مف
 مايمى:ىذه الصعوبات تتضمف ، و في تقديـ خدمات لممجتمع المحميتقديـ مساىمتيا 

 .نقص الخبرات الفنية واالداري  

 .سعار مخف ةأللتوسعات بالمتاحة را ى ا نقص  

مشررافل فررى الحاررول علررى التمويررل وتسرروية ال ررراجب لرربعض الشرررفات، وذلررل بررالرغم مررن   
مزايررا ماديررة )تخفرريض نسرربة ال ررراجب( مررن الجانررب بعررض العلررى حاررول غالبيررة الشرررفات 

 تنمية المجتمع. فىالحفومي نظير مساىمة الشرفة 


 

 فقد تبيف:تجاه تنمية المجتمع المحمى الشركاتالتى تتخذىا اإلجراءات ب وفيما يتعمؽ ، 
، وفرررذلل فرررى ذات المنفعرررة العامرررةتنميرررة المجتمرررع المحلرررى التبرع لجمعيرررات قيرررام الشررررفات بررر 

 .الريا يةا حداث ، و والثقافية االجتماعية رعاية بعض المناسباتدعم و ، البيجية المشروعات
 .مشاريع الت امن االجتماعيتنفيذ بعض  
 فى فيان الشرفات.عمل جمعية لخدمة البيجة والمجتمع انشاء 



  فقد تبيف اآلتى:االجتماعية المسئوليةالشركات لدعـ  إلطار عمؿوبالنسبة ، 
لرى حرد مرا بالشرفافية واالفاراح عرن حجرم  الماررية فري السروقعمرل الشررفات  إطرار يتسرم  وا 

المشررارفة فررى  أو سررتيراد وتارردير السررلع أو الخرردماتأو عقررد اتفاقيررات للتعرراون ال المعررامات
مشررروعات مررع شرررفاء محليررين أو دوليررين سررواء بنسررب فبيرررة أو محرردودة، وقررد انعفررس ذلررل 

 . المارية في السوقتحقيق الفثير من النجاحات 
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الشررفافية واتاحررة المارررية، والتررى تتسررم بالممارسررات فرري السرروق اتبرراع الشرررفات للفثيررر مررن  
 النجاحات.  الفثير منالمعلومات والتحقق من ر اء العماء، مما أسيم فى تحقيق 





  االجتماعية المسئوليةفى إطار ة األنشطة المستقبميتتبنى الكثير مف الشركات العديد مف ،
 مايمى:  تتضمفو 

 

 االجتماعية واالستدامة  احاب المالحة.  المسجوليةنشر أداء الشرفة في  
 تقليل انبعاثات الغازات الدفيجة أو النفايات.  ،تحسين التأثير البيجي للمنتجات / الخدمات 
 تطوير منتجات / خدمات جديدة تساعد على تقليل المشفات االجتماعية أو البيجية.  
 علقة بحقوق اةنسان. الرقابة الاارمة على الموردين فيما يتعلق بالمعايير المت 



المجتمػع  لتنميػة المجتمعيػة لممسػئوليةوطنيػة الالسػتراتيجية ل عػاـالولى األ طار باإلنتائج خاصة  .5
 ، فقد أكدت نتائج الدراسة عمى اآلتى:المحمي
 ارتقرراء بمسررتوى طمرروح المجتمعررات المحليررة، ل اعررداد اسررتراتجية تتبنررى رسررالة محررددة ووا ررحة

سررتراتيجية الاحتياجاتررو وتعزيررز جيررود التنميررة المسررتدامة، وفقررا لألىررداا ابمررا يسرريم فررى تلبيررة 
، عبر تقديم ودعم المشاريع االجتماعية وتثقيا وتطوير ا فرراد 2333بحلول عام المجتمعية 

 تجاه مسجولياتيم االجتماعية.

  دولرررة، وليات الجيرررات المعنيرررة بتطبيرررق االسرررتراتيجية   دور الؤ ومسرررأىميرررة و ررروح دور وميرررام
 ، دور القطاع الخاص، دور االعام.دور منظمات المجتمع المدني

  االجتماعيرررة فرررى الييفرررل التنظيمرررى لررروزارات التخطررريط والتنميرررة  للمسرررجوليةأىميرررة انشررراء ادارات
االقتاررادية، التنميررة المحليررة، االسررتثمار، الاررحة، التعلرريم العررالى، التربيررة والتعلرريم، ودواويررن 

أن تتبنرررى ىرررذه االدارات تبنرررى تنفيرررذ المحررراور االسرررتراتجية لارررياغة  عمررروم المحافظرررات، علرررى
 للمسجولية االجتماعية، التى تعمل على تحقيق اآلتى 

تحسين جودة الخدمات وتقديميا من خال و ع نوات  وخدمات عاليرة الجرودة، موجيرة نحرو  
 المستخدم، ومناسبة التوقيت ودقيقة وفعالة بالقياس إلى التفلفة.

البحث والتطبيق العلميين، ف ا عن تطوير وتنفيذ التفنولوجيا مرن خرال مواجيرة النيوض ب 
 تحديات إدارة التادي للمخاطر والمتغيرات البيجية واالقتاادية.

تعزيرررز تنميرررة القررردرات مرررن خرررال الحشرررد الفعرررال للمررروارد وتعزيرررز التعررراون الررروطني واةقليمررري  
 والدولي.

 عزيزىما.االستناد إلى الشرافات والتعاون وت 
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تعزيرررز اةدارة الرشررريدة مرررن خرررال ففالرررة تنررراول االلتزامرررات الدوليرررة المتفرررق علييرررا فررري إطرررار  
 مؤتمرات واجتماعات قمة عالمية واتفاقيات دولية، عن طريق تدابير فعالة وعملية.

 
 

 التوصيات: -ثانيا  
ف مباشػرة بػيمفيـو التنميػة المحميػة بمػا يحتويػو مػف إطػار مكػاني لمتنميػة وصػمة فى إطار 

عمػى أىميػة النظػر إلػى دوائػر المشػاركة والقػرارات والتػأثيرات  نبػو، والػذن يالمكاف واالنساف والتنمية
، ممػا يتطمػب دمػج كػؿ الشػركاء فػى منظومػة التخطػيطمنظومػة حوكمػة وفى إطار مػف النابعة منيا 

فػى اطػار اسػتراتجية التنمية، وتفعيؿ آليات واضحة لممشاركة االجتماعية فػى جيػود التنميػة، وذلػؾ 
  االجتماعية، وفى ىذا السياؽ فإف الدراسة الحالية تتبنى مجموعة التوصيات التالية: لممسئولية

  االجتماعيرة ورسرم اةطرار التنظيمري الرازم لمفيروم  للمسرجوليةاعداد استراتيجية وا رحة أىمية
االجتماعيرررررة للشررررررفات لتحقيرررررق االسرررررتدامة الحقيقيرررررة فررررري المسرررررتقبل مرررررن مبرررررادرات  المسرررررجولية
اعداد دليل عرن الفيفيرة المثلرى لتنفيرذ بررام  ، على أن تت من االجتماعية للشرفات المسجولية
 االجتماعية للشرفات وقياس مدى فعاليتو.  المسجولية

  رات. والجامعرات والمعاىرد ات، والروزااالجتماعية بدواوين عمروم المحافظر للمسجوليةإنشاء إدارة
دراج مفيوم االستدامة و ، و البحثية االجتماعيرة للشررفات فري المنراى  الدراسرية ةدارة  المسجوليةا 

 .ا عمال بالجامعات المارية
  االجتماعيررة للشرررفات حسررب أف ررل الممارسررات العالميررة ورفررع الرروعى  المسررجوليةنشررر أىميررة

 ل من ا نشطة الخيرية إلى برام  مستدامة.االجتماعية لانتقا للمسجولية
  االجتماعيرررة والتأفيررد ان نجرراح ممارسرررة  المسررجوليةتحفيررز الشرررفات علررى االلترررزام باسررتراتيجية

 االجتماعية المسجوليةاالعمال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى ممارسة االلتزام ب
  والاناعية للمساىمة فري اجراء الحوار مع شرفات القطاع الخاص من خال الغرا التجارية

 .حل المشافل ا ساسية والتنسيق مع المؤسسات التعليمية

  االجتماعيرة للشررفات مرن خرال تحديرد للق رايا  المسرجوليةاعتماد وتبني منيجرًا محليرًا لمفيروم
 وا مور التي تيم المجتمعات المحلية والعمل معيا ومع الحفومات لحليا. 

  االجتماعيررة للشرررفات خااررة الاررغيرة والمتوسررطة وأثرىررا  المسررجوليةرفررع درجررة الرروعى بمفيرروم
 على أرباح الشرفات في المدى المتوسط والطويل من خال حمات تسويقية

  إعطاء القدوة الحسنة للشرفات مرن خرال اةفاراح واةعران بشرفافية عرن سياسرات الحفومرة
 العام والخاص   المختلفة وتوفير المعلومات وتشجيع الشرافة بين القطاعين
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  االجتماعية وت مينيا  رمن بررام  إدارة الجرودة وجراجزة  للمسجوليةإطاق جاجزة بين الشرفات
 .مار للتميز الحفومي

  تحقيررق الشرررافة الحقيقيررة بررين الحفومررة والقطرراع الخرراص والمجتمررع المرردني لترروفير خطررة عمررل
االجتماعية في  المسجوليةلالة بمشترفة سنوية لتنمية المجتمع يتحدد خاليا ا ولويات ذات ا

 المجتمع تشتمل على البرام  وا نشطة ا ساسية مثل تطوير القري ا فثر فقرا . 
 االجتماعيرررة والمؤسسرررات التعليميرررة  المسرررجوليةعقرررد شررررافات مرررع المنظمرررات الدوليرررة المعنيرررة ب

 عيةاالجتما المسجوليةوجمعيات شباب ا عمال والتي تشتمل على مفاىيم وممارسات 
  العمؿ المجتمعتنمية البيئة و أنشطة الشركات المقدمة لتحسيف دعـ وتنمية العمؿ عمى ،

، وفى زيادة قدراتيا التنافسية مف خالؿ الحفاظ عمى جودة المنتج وتخفيض التكمفةعمى  
 :يقترح، ىذا الصدد

المسررررجولية مررررن منظررررور  قامررررة مؤسسررررات لتنميررررة المجتمررررعةشرررررفات لللررررزم ماارررردار تشررررريع  
 .المستدامة المجتمعية

أىميررررة المسررررجولية المجتمعيررررة فرررري خدمررررة بالتوعيررررة تعظرررريم دور االعررررام فررررى زيررررادة مسرررراحة  
 المجتمع.



 :قضايا لمبحث المستقبمي -ا  ثالث
  0263االجتماعية بحموؿ عاـ  لممسئوليةنحو استراتجية لتنمية المجتمع المحمى. 
  والكوارث.دور المسئولية االجتماعية فى مواجية األزمات 
  االجتماعية. المسئوليةالتنمية االقتصادية المحمية مف منظور 
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 ممخص الدراسة


علررى محافظررة )بررالتطبيق االجتماعيررة وتنميررة المجتمعررات المحليررة  المسررجوليةاسررتيدفت دراسررة 
االجتماعيررررة يسررررتجيب  المسررررجوليةلتحديررررد ميررررام وأىررررداا  مفرررراىيمياررررياغة إطررررار نظررررري المنوفيررررة( 

المخططررات االسررتراتيجية ومخرجررات  الحتياجررات التنميررة المحليررة، وبمررا يتوافررق مررع اسررتراتيجية التنميررة
بناء اطار أولى عرام السرتراتيجية وطنيرة وذلل فى محاولة لاياغة وبناء ، بالمحافظة للتنمية العمرانية

لمحليرررة، بمرررا يسررريم فرررى تلبيرررة احتياجاترررو للمسرررجولية المجتمعيرررة لارتقررراء بمسرررتوى طمررروح المجتمعرررات ا
 .2333وتعزيز جيود التنمية المستدامة، وفقا لألىداا استراتيجية المجتمعية 



االجتماعيرررررة الشررررراملة واالداءيرررررن  المسررررجوليةر العاقرررررة برررررين جيرررررود يفسررررفرررررى محاولرررررة لتوذلررررل 
بيران دور ، وفرى محاولرة لبيران االقتاادي واالجتماعي وانعفاساتيا على بناء الميزة التنافسية المستدام

 المسررجوليةالخبرررات المحليررة واالقليميررة والدوليررة فررى توجيررو شرررفاء التنميررة للعمررل معررا فررى توجيررو جيررود 
مخرجات و تقييم لجيود تنمية محافظة المنوفية ، وذلل فى إطار االجتماعية لتنمية المجتمعات المحلية

 ىررررذه الجيررررود علررررى  انعفرررراسوبيرررران افظررررة المنوفيررررة، المخططررررات االسررررتراتيجية للتنميررررة العمرانيررررة لمح
تحديرررد دور المسرررجولية االجتماعيررة فرررى تنميرررة المجتمرررع ، فررى محاولرررة لالمسررجولية االجتماعيرررة للشررررفات

ارياغة رؤيرة المنوفيرة، و  محافظرةمدينة السرادات بالمحلي، بالتطبيق على بعض الشرفات العاملة فى 
 للمسررجوليةالمحلرري مررن خررال ارياغة مقترررح لبنرراء اسررتراتيجية  لردور شرررفاء التنميررة فررى تنميرة المجتمررع

 االجتماعية .


 مف خالؿ: اأىميتي الدراسة الحاليةكتسب وت
 االجتماعية واستراتيجيات إدارتيا والمنافع التي تعفسيا  المسجوليةاالىتمام العالمي والمحلى ب

المفاىيم النظرية والممارسات العملية  إدرالحاجة قطاع اةعمال إلى ، و على المجتمع
 االجتماعية والمنافع المترتبة علييا للدولة والمجتمع. للمسجولية

  والمجتمعية لارتقاء بمستوى طموح للمسجوليةاستراتيجية وطنية حاجة المجتمع المحلى إلى ،
لذي يمفن أن بيان الدور ا، ولبما يسيم فى تلبية احتياجاتو وتعزيز جيود التنمية المستدامة

االجتماعية في بناء الميزة التنافسية لقطاع اةعمال،  للمسجوليةالشاملة  االستراتيجيةتؤديو 
 .مما يفسبيا القدرة في الدخول إلى سوق المنافسة العالمية

  الحاجة إلى سد الفجوة بين منظمات اةعمال ذات الطبيعة االقتاادية ومنظمات المجتمع
جتماعية مما يجعل ىذه ا خيرة قوة ساندة للنشاط االقتاادي في المدني ذات الطبيعة اال

 البلد )التباينات المفانية فى جيود التنمية(
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 ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد استخداـ المنيجية التالية:
  تو يح العاقات بين المتغيرات والظواىر المتعلقة بالبحث،  بيداالمني  الوافي التحليلي

اياغة مخرجات الدراسة، فيما وافتشاا أوجو االختاا والتشابو بشفل مفال، خااة فى 
تحليل دور الخبرات المحلية واالقليمية والدولية فى توجيو جيود النظري، و االطار بيتعلق 

تقييم الجيود المبذولة للتنمية على اعيد ، وفى ليالمسجولية االجتماعية لتنمية المجتمع المح
 للمسجوليةبناء استراتيجية ، وأخيرا فى محافظة وبيان انعفاس المسجولية االجتماعية عليياال

 االجتماعية .
  تحليل الم مون لتحليل محتوى أنشطة المسجولية االجتماعية التي يقوم بيا مني  استخدام

التعرا علي ا داء االقتاادي والبيجي واالجتماعي ا يدب، القطاع الخاص بعينة البحث
االجتماعية  المسجوليةوا خاقي الذي تقوم بو شرفات القطاع الخاص في اطار أدوارىا تجاه 

تحديد العوامل البيجية واالجتماعية واالقتاادية التي ليا ول ،وتحقيق تنمية المجتمع المحلي
خال تقييم االستثمارات في منطقة عينة الدراسة، تأثير داخل مجتمعاتنا المحلية وذلل من 

االجتماعية تجاه المجتمع والمواطنين وتحقيق االستدامة  المسجوليةوما مدى التزام الشرفات ب
 .تنموية التي تقدميا للاالح العامواالستمرارية للخدمات المجتمعية ال

 

 :اآلتى تتضمف الميمة النتائج مف عددا   الدراسة أظيرت وقد


 االجتماعية: المسئوليةنتائج خاصة بغموض وفيـ لمفيـو  .1
  ىوية المفيوم التزال غاجبة  في العالم العربي حيث أن الفتابات العربية متأرجحة إزاءه ما بين

سرقاطيا علري الواقرع  فتابات استنساخيو مترجمة تمثل انعفاسًا فرامًا للنظريرات الغيرر عربيرة وا 
، وقرد يرجرع ذلرل لعردم السرياقات وتبراين العوامرل اةيفولوجيرةالعربي، دون النظرر فري اخرتاا 

للمسرررجولية  تيااسرررتراتيج، و االجتماعيرررة المسرررجوليةوجرررود مؤسسرررات متخاارررة تعنرررى بتنظررريم 
 .االجتماعية

  ىنررال لبررث وغمرروض وعرردم درايررة مررن قبررل الحفومررات والمنظمررات والشرررفات واالفررراد بمفيرروم
ومرردى تطورىررا وفررذلل بمرردى فعاليتررو. والخلررط بررين  ااالجتماعيررة للشرررفات وأبعادىرر المسررجولية
االجتماعيررة والشرررافة المجتمعيررة وخدمررة المجتمررع والمسرراعدات االجتماعيررة، حيررث  المسررجولية

االجتماعيررة للشرررفات، برراختاا وجيررات نظرىررا فرري تحديررد شررفل  المسررجوليةتختلررا تعريفررات 
 . المسجوليةىذه 
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  مجال جدل وبحث، مما جعل الحقل العلمي يتناول أىميرة اليزال االجتماعية  المسجوليةمفيوم
الحياة، وا  افة تحاليل تطبيقية  وجود استراتيجية للمسجولية االجتماعيةالمو وع وربطو بواقع 

 .االجتماعية تاب في عمليات التنمية الشاملة المسجوليةتثبت بأن أبعاد 
  سرراىمات التررى تقرردميا منشررأت المفرري المجتمررع المارررى بحجررم  االجتماعيررة المسررجوليةترررتبط

عاجرردا و التزامررا  القطرراع الخرراص والعررام فررى تحقيررق التنميررة المسررتدامة للمجتمررع وذلررل فونيررا 
تعرود بالفاجردة الغيرر ، و اسرتثمارا تنمويرا لتحقيرق التنميرة المسرتدامة، وتعرد اخاقيا اتجاه المجتمرع
 مباشرة على المنشأة.



 االجتماعية فى ضوء التجارب المحمية والدولية: المسئوليةنتائج خاصة ب .0
  لبعض الشررفات يغلرب علييرا  ا عمرال الخيريرة االجتماعية  المسجوليةالخااة بالممارسات، 

وليسرررت المسرررؤوليات االجتماعيرررة المسرررتدامة وتقرررديم ا نشرررطة التررري تيررردا إلرررى التخفيرررا مرررن 
 المسرررجوليةتنظرررر تلرررل الشررررفات إلرررى ال ، حيرررث الظرررروا البيجيرررة والتعليميرررة والطبيرررة  للفقرررراء

االجتماعيررة للشرررفات فوسرريلة لتعزيررز اررورتيا العامررة امررام المررواطنين، و لرريس فررأداة  لتقررديم 
 خدمات اجتماعية  مستدامة .

 مسررررجوليةعلررررى المسرررتوى اةقليمرررري والررردولى والمحلررررى االجتماعيررررة  المسرررجوليةمبررررادرات  الترررزال 
المنتجررات والخرردمات فرري تسررويق دييا تررأثير إيجررابي لرر، وأن أخاقيررة تقررع علررى عرراتق الشرررفات

  .التي توفرىا شرفات مسؤولة اجتماعياً 

  االجتماعيرة ا فثررر شريوعا فرري منطقررة الشررق ا وسررط وشرمال أفريقيررا تترفررز  المسررجوليةأنشرطة
العمرررل مرررع ا يترررام وا طفرررال ء، فررري المجررراالت التاليرررة  مجرررال الغرررذاء والسرررفن والمابرررس للفقررررا

 .مجال الاحة والتعليم والبيجةو  المحرومين 

  المسرررررجوليةعلرررررى الررررررغم ان  الممارسرررررات لررررربعض الشررررررفات متعرررررددة الجنسررررريات تنظرررررر الرررررى 
ثل مفافحرة مررض االيردز فري االجتماعية  فأداة لمعالجة ق ايا استراتيجية في الدول الفقيرة م

، وق رررايا عامرررة مثرررل نقرررص ميررراه الشررررب النظيفرررةرافرررق ال، أو معالجرررة بعرررض ق رررايا المافريقيرررا
التعلرررريم، وعمالررررة ا طفررررال، والق ررررايا البيجيررررة، اال ان  بعررررض  الممارسررررات للشرررررفات متعررررددة 

االجتماعية خال الشرفات المحلية  للمسجوليةالجنسيات تميل إلى الترفيز على تطبيق رؤيتيا 
 لمحلية االستراتيجية.التابعة ليا، بداًل من الترفيز على الق ايا ا

  المسررجوليةالشرررفات الخااررة المحليررة أفثررر وعيررًا لاحتياجررات المطلوبررة مررن تطبيقررات مفيرروم 
االجتماعيررة ليررا  ولررذلل تميررل الفثيررر منيررا الررى تقررديم االعمررال الخيريررة، لتغطيررة الررنقص فررى 

 بعض االحتياجات ا ساسية للمجتمعات المحلية. 
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االجتماعيػػػة لمشػػػركات عمػػػى مخرجػػػات  المسػػػئوليةجيػػػود انعكػػػاس نتػػػائج خاصػػػة ب .3
 :محافظةبالالمخططات االستراتيجية لمتنمية العمرانية 

  ررعا دور شرررفاء التنميررة فررى اعررداد مقترررح المشررروعات المدرجررة بفلييمررا، فمررا يتطلررب سررد 
االحتياجررات الحاليررة والمسررتقبلية مررن الخرردمات دورا وا ررحا منيمررا، ممررا يتطلررب العمررل علررى 

ظومررة حوفمررة التخطرريط، ةدمرراج دور الشرررفاء فررى اعررداد وتنفيررذ ومتابعررة مشررروعات تفعيررل من
خطط التنمية، وتاويب مسار المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية، باعتبارىا أداة أفثر 
فعالية لتلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، فما يتطلب سرعة التنسيق والتعاون مع 

 التالية    مية بالمحافظة في المحاورشرفاء التن
التعلريم، ستفمال البنية ا ساسية للمدارس والفاول الستيعاب فل من ىم فري سرن ال التعميـ: 

 الحفومي.توسيع قاعدة المشارفة المجتمعية وزيادة دوره في إدارة منظمات التعليم و 

المجتمع المحلى للمشرارفة دعوة ، و تثمار في مجال الاحةخلق المناخ لجذب االسلالصحة:  
تشررجيع القطرراع الخرراص وا ىلرري فرري ، و يررل وترردريب وتأىيررل الفرروادر الطبيررةفرري اةدارة والتمو 

 الاحي.مجاالت تقديم الرعاية الاحية والتأمين 

 –المعرراقين  –لفجررات ا شررد حاجررة )المرررأة المعيلررة اللمسرراىمة فرري دعررم التنميػػة االجتماعيػػة:  
عات الاغيرة ومتناىية الاغر بالمنزل أو بورش مجمعرة محردودة فبار السن( ةقامة المشرو 

  .، وغيرىا من المشروعات االجتماعيةليةالحجم تقوم على الخامات المتوفرة بالبيجة المح



 :في تنمية المجتمع المحميالشركات  نتائج خاصة بالدراسة التطبيقية لتقييـ دور .4


بعررض تتمتررع االجتماعيػػة، فقػػد تبػػيف مػػف الدراسػػة  المسػػئوليةفيمػا يتعمػػؽ معرفػػة الشػػركات ب 
احرردى  االجتماعيررة، فمررا أن لرردى المسررجوليةأنشررطة وجيررود بإدارة مختاررة بوجررود  اتالشرررف

مسجول يختص بالمشافل البيجية واستدامة ، و االجتماعية المسجوليةمسجول مختص بالشرفات 
 ، فما تادر بعض الشرفات تقرير ربع سنوى.التنمية

 المسررجوليةتسرراىم فرري المجرراالت االقتاررادية واالجتماعيررة والبيجيررة الخااررة بغالبيررة الشرررفات  
، فمررا أنيررا تشررارل فرري مبررادرات تطوعيررة فرري جميررع منرراطق عمررل ىررذه الشرررفاتاالجتماعيررة 

  للمسجولية االجتماعية للشرفات.

في ثراث مجراالت  االجتماعية التى تساىم فييا الشرفات المسجوليةالجوانب الخااة بتترفز  
التررى تتبناىررا االجتماعيررة  المسررجوليةبرررام  أساسررية  اقتاررادي، اجتمرراعي وبيجرري، وقررد رفررزت 

، تنمية اقتااديات الشررفة، تشغيل الشباب، تنمية العاملين  المجاالت التاليةتعال  الشرفات 
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باة رافة  ،الحرد مرن الفقرر، تحسرين البيجرة، دعم التعليم فرى المجتمرع المحلرى، تنمية المجتمع
 مساعدة رواد ا عمال والمشاريع الاغيرة.إلى برنام  



  وجررود    حيررث يوجرردالتررى تتبناىررا الشرررفات، االجتماعيررة  المسررجوليةبرررام  و رروح الرؤيررة حررول
بااللتزامررررات يررررا، وترررروفى  ولوياتا مررررن باعتبارىررررااالجتماعيررررة،  المسررررجوليةوعرررري بمفيرررروم ودور 

 المسرجوليةوعري برأن  اتلدى الشررفأو انشطتيا، و   نيا جزء ال يتجزأ من تقاريرىا بياالمتعلقة 
المسراىمة فري تجميرل و تشرجير المنراطق  علرى اتتعمرل الشررف حيرث ،البيجرة تجاهاالجتماعية 
تشرجيع العراملين بيرا ، وتعمرل علرى ذ برام  لحمايرة البيجرة والمحافظرة علييرايتنف، و المجاورة ليا

لرروث البيجرري مررن خررال النظافررة، ومنررع التلرروث، وتقليررل االنبعاثررات ال ررارة علررى الحررد مررن الت
 بالاحة العامة.

 الحوفمررررة   ، مرررن خرررالمعررررايير ا داء فررري تنميرررة المجتمرررع المحلرررريبررربعض  الترررزام  الشررررفات
، العاقة مع العماء والموردين، سياسة العمل تجاه الموظفين، والحوار مع أاحاب المالحة

زيرادة الففراءة ، تعزيرز ارورة الشررفة، بيردا حمايرة البيجرة، باة افة إلرى المجتمعالعاقة مع 
جررذب ماررادر تمويررل مررن ، المزايررا التجاريررة لألسررواق الجديرردة، زيررادة ر ررا العرراملين، االنتاجيررة

إلرررى تبنررري ممارسرررات  الشررررفاتالمؤسسرررات والمجتمرررع  ترررأتي فررري مقدمرررة ا سرررباب التررري تررردفع 
 .المسجولية االجتماعية

  إعادة ، توفير الطاقة ومن بينيا تدابير للحد من التأثير البيجي،  اتالشرفبعض اعتمدت
 .إدارة النظام البيجي، عمليات التقييم البيجى، تطوير منتجات اديقة للبيجة، تدوير النفايات
تحسين ، تعزيز سمعة الشرفةمن المزايا ، منيا  العديد  تحقيق إلىالتدابير وقد أدت ىذه 

الحاول على فواجد ، زيادة الففاءة، العاقات مع الموردين والجيات المانحة والمجتمع
الحد من مخاطر السمعة وذلل عن طريق و  الواول بشفل أف ل إلى االجتمان، تجارية

المحافظة على البيجة المحيطة من التلوث من خال تانيع منت  اديق للبيجة وخالي من 
 عيوب الاناعة.

  عدم وجود ، من بينيا االجتماعية المسجوليةلمتعلقة بتطوير المبادرات في مجال مشافل اتوجد
،  عا المساعدات المؤسسية، االجتماعية للشرفات المسجوليةتشريعات محددة بشأن 

 عدم وجود ميارات. باة افة إلى 
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  من حيث  االجتماعية المسجوليةالتدابير البيجية فى إطار العديد من الشرفات اتخذت غالبية
ستخدم تفنولوجيا حديثة واديقة للبيجة للحفاظ علي ، التزام بالتشريعات والقوانين البيجيةاال

، خطة مناسبة للتخلص ا من من المخلفات اتت ع الشرف، فما البيجة والاحة العامة
تشترل ، و تسعي لتحقيق تميز في ا داء البيجي وتقديم منتجات اديقة للبيجة ةر اء العماء

 تحسين البيجة المحيطة بيا.فى مشروعات اةدارة المحلية  مع
  و ع سياسات من خال تجاه الرعاية االجتماعية والحوفمة، اتخذت غالبية الشرفات تدابير

جراءات لتدريب العاملين وتطويرىم مبدأ اةفااح والشفافية تجاه المجتمع علي زيادة القدرة ، وا 
المقارين، مفافحة الفساد المالي واةداري ومحاسبة سياسة وا حة ل ، وجودالتنافسية ليا

 لدولة في التخطيط والتنفيذ للبرام  الاحية والتعليمية.لمع الجياز االداري  واالشترال
  فقد ساىمت الشرفات فى تجاه التنمية االقتاادية للشرفات االجتماعية  المسجوليةوفى اطار 

زيادة من خال  الدخل القوميمن خال تشغيل الشباب، وفى زيادة تخفيض نسبة البطالة 
 حاتيا اةنتاجية لتادير منتجاتيا لألسواق العالمية.

 االجتماعية للشرفات تجاه العاملين، فقد أو حت النتاج  اىتمام  المسجوليةوفيما يتعلق ب
دريبية بيدا زيادة دورات وبرام  ت تنظيممن خال ، الشرفات بتنمية وتطوير أداء العاملين

ومن  منيا دورات المسجولية االجتماعية لفافة  ،خبرة العاملين بالشرفة لتحسين اةنتاجية
 .العاملين بالمجموعة

  غالبية  ، فقد أت ح مساىمةتجاه تنمية المجتمع المحلى للشرفاتاالجتماعية  المسجوليةأما
وتأتى  ؛ ليااق الجغرافي طفي النمن الخدمات لتنمية المجتمع المحلى الفثير  فيالشرفات 

من أولويات الشرفات لتنمية المجتمع المحلى فى اطار  تدريب ورفع قدراتوال تعليم، الاحةال
شرفاء التنمية فى تحديد المشروعات  باقيالتنسيق مع ب اتالشرف المسجولية االجتماعية، وقيام

ات والبرام  التى يتم طرحيا والخدمات المقدمة للمجتمع المحلى، حيث يتم مراجعة المشروع
 من خال ا جيزة الحفومية المحلية)االدارة المحلية(. 

  التى تقا حجر عثرة أمام الاعوبات والمعوقات التنظيمية تواجو بعض الشرفات الفثير من
نقص الخبرات الفنية ، ومن بينيا  في تقديم خدمات للمجتمع المحليتقديم مساىمتيا 

، باة افة إلى مشافل فى سعار مخف ةأللتوسعات بالمتاحة  را ىا نقص ، واالداري
الحاول على التمويل وتسوية ال راجب لبعض الشرفات، وذلل بالرغم من حاول غالبية 

مزايا مادية )تخفيض نسبة ال راجب( من الجانب الحفومي نظير بعض العلى الشرفات 
 تنمية المجتمع. فىمساىمة الشرفة 
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 تجاه تنمية المجتمع المحلى، فقد تبين قيام  الشرفاتالتى تتخذىا اةجراءات وفيما يتعلق ب
، وفذلل فى ذات المنفعة العامةتنمية المجتمع المحلى التبرع لجمعيات الشرفات ب
، ا حداث الريا ية، و والثقافية االجتماعية رعاية بعض المناسبات، دعم و البيجية المشروعات
 .الجتماعيمشاريع الت امن اتنفيذ بعض 

 لى حد ما بالشفافية واالفااح عن حجم  المارية في السوقعمل الشرفات  يتسم إطار وا 
المشارفة فى  أو ستيراد وتادير السلع أو الخدماتالمعامات أو عقد اتفاقيات للتعاون ال

مشروعات مع شرفاء محليين أو دوليين سواء بنسب فبيرة أو محدودة، وقد انعفس ذلل 
 . المارية في السوقمن النجاحات تحقيق الفثير 

  االجتماعية،  المسجوليةفى إطار ا نشطة المستقبلية تتبنى الفثير بعض الشرفات العديد من
، اعية واالستدامة  احاب المالحةاالجتم المسجوليةنشر أداء الشرفة في وتت من  

، الدفيجة أو النفاياتات الغازات تقليل انبعاث ،تحسين التأثير البيجي للمنتجات / الخدمات
، المشفات االجتماعية أو البيجيةتطوير منتجات / خدمات جديدة تساعد على تقليل 

 الرقابة الاارمة على الموردين فيما يتعلق بالمعايير المتعلقة بحقوق اةنسان. باة افة إلى 


 لتنمية ةالمجتمعي لممسئوليةوطنية الالستراتيجية ل عاـاألولى الطار نتائج خاصة باإل .5
 ، فقد أكدت نتائج الدراسة عمى اآلتى:المجتمع المحمي

 ارتقرراء بمسررتوى طمرروح المجتمعررات ل تتبنررى رسررالة محررددة ووا ررحة ةأىميررة اعررداد اسررتراتيجي
المحليرررة، بمرررا يسررريم فررررى تلبيرررة احتياجاترررو وتعزيرررز جيررررود التنميرررة المسرررتدامة، وفقرررا لألىررررداا 

، عبررر تقررديم ودعررم المشرراريع االجتماعيررة وتثقيررا 2333بحلررول عررام سررتراتيجية المجتمعيررة الا
 ولياتيم االجتماعية.ؤ وتطوير ا فراد تجاه مس

  ومسجوليات الجيات المعنية بتطبيق االستراتيجية   دور الدولة، دور أىمية و وح دور وميام
 منظمات المجتمع المدني ، دور القطاع الخاص، دور االعام.

  االجتماعيرررة فرررى الييفرررل التنظيمرررى لررروزارات التخطررريط والتنميرررة  يةللمسرررجولأىميرررة انشررراء ادارات
االقتاررادية، التنميررة المحليررة، االسررتثمار، الاررحة، التعلرريم العررالى، التربيررة والتعلرريم، ودواويررن 

لاررياغة  ةعمرروم المحافظررات، علررى أن تتبنررى ىررذه االدارات تبنررى تنفيررذ المحرراور االسررتراتيجي
تحسررين جررودة الخرردمات وتقررديميا مررن خررال عمررل علررى تحقيررق االجتماعيررة، التررى ت للمسررجولية

و ع نوات  وخردمات عاليرة الجرودة، موجيرة نحرو المسرتخدم، ومناسربة التوقيرت ودقيقرة وفعالرة 
 بالقياس إلى التفلفة.
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 :خمصت الدراسة بالتوصيات التالية وقد
  االجتماعيرة ورسرم اةطرار التنظيمري الرازم لمفيروم  للمسرجوليةاعداد استراتيجية وا رحة أىمية

االجتماعيرررررة للشررررررفات لتحقيرررررق االسرررررتدامة الحقيقيرررررة فررررري المسرررررتقبل مرررررن مبرررررادرات  المسرررررجولية
اعداد دليل عرن الفيفيرة المثلرى لتنفيرذ بررام  ، على أن تت من االجتماعية للشرفات المسجولية
 االجتماعية للشرفات وقياس مدى فعاليتو.  المسجولية

  رات. والجامعرات والمعاىرد االجتماعية بدواوين عمروم المحافظرات، والروزا للمسجوليةإنشاء إدارة
دراج مفيوم االستدامة و ، و البحثية االجتماعيرة للشررفات فري المنراى  الدراسرية ةدارة  المسجوليةا 

 .ا عمال بالجامعات المارية
  االجتماعيرة للشررفات مرن خرال تحديرد للق رايا  المسرجوليةمنيجرًا محليرًا لمفيروم اعتماد وتبني

 وا مور التي تيم المجتمعات المحلية والعمل معيا ومع الحفومات لحليا. 

  االجتماعيرررة والتأفيررد ان نجرراح ممارسرررة  المسررجوليةتحفيررز الشرررفات علررى االلترررزام باسررتراتيجية
 االجتماعية المسجوليةدى ممارسة االلتزام باالعمال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بم

  اجراء الحوار مع شرفات القطاع الخاص من خال الغرا التجارية والاناعية للمساىمة فري
 .حل المشافل ا ساسية والتنسيق مع المؤسسات التعليمية

  االجتماعيررة للشرررفات خااررة الاررغيرة والمتوسررطة وأثرىررا  المسررجوليةرفررع درجررة الرروعى بمفيرروم
 ى أرباح الشرفات في المدى المتوسط والطويل من خال حمات تسويقيةعل
  إعطاء القدوة الحسنة للشرفات مرن خرال اةفاراح واةعران بشرفافية عرن سياسرات الحفومرة

 المختلفة وتوفير المعلومات وتشجيع الشرافة بين القطاعين العام والخاص  
 خرراص والمجتمررع المرردني لترروفير خطررة عمررل تحقيررق الشرررافة الحقيقيررة بررين الحفومررة والقطرراع ال

االجتماعية في  المسجوليةمشترفة سنوية لتنمية المجتمع يتحدد خاليا ا ولويات ذات الالة ب
 المجتمع تشتمل على البرام  وا نشطة ا ساسية مثل تطوير القري ا فثر فقرا . 

 والمؤسسرررات التعليميرررة  االجتماعيرررة المسرررجوليةعقرررد شررررافات مرررع المنظمرررات الدوليرررة المعنيرررة ب
 االجتماعية المسجوليةوجمعيات شباب ا عمال والتي تشتمل على مفاىيم وممارسات 

  العمل على المجتمعتنمية البيجة و أنشطة الشرفات المقدمة لتحسين دعم وتنمية العمل على ،
، من خال زيادة قدراتيا التنافسية من خال الحفاظ على جودة المنت  وتخفيض التفلفة

المسجولية من منظور  قامة مؤسسات لتنمية المجتمعةشرفات لللزم م اادار تشريع
 المسجوليةأىمية بالتوعية وتعظيم دور االعام فى زيادة مساحة ، المستدامة المجتمعية

 المجتمعية في خدمة المجتمع.
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االجتماعية لرأس المال في مار  بعض التجارب  المسجوليةنيال المغربل وياسمين فؤاد،  .24
 .2338، سبتمبر 738الدولية، مار، المرفز الماري للدراسات االقتاادية، ورقة عمل رقم 

االجتماعية لرجال ا عمال في مار، بحث ميداني استطاعي، فتاب  المسجوليةىبة ناار،  .25
 .2337، يوليو 238ا ىرام االقتاادي العدد

 .2377 ، عام(72ر والتعاون الدولي، قانون االستثمار رقم )وزارة االستثما .26
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االجتماعية ومساىمة القطاع الخاص في التنمية، الفويت، المعيد  المسجوليةوليد عبد مواله،  .27
 .2373، إبريل 47العربي للتخطيط، سلسلة الخبراء، العدد 

لندوة الدولية حول يوسا الففى عبد الفريم، تجربة مارا الفقراء، ورقة عمل مقدمة الى ا .28
تجارب مفافحة الفقر في العالميين العربي واةسامي،  فلية العلوم االقتاادية وعلوم التسيير 

 .2336جدة،  يوليو -بالتعاون مع المعيد اةسامي للبحوث والتدريب
 )المصادر مف االنترنت(المراجع بالمغة االنجميزية ثانيا : 

1- Announcing CR Magazine's 100 Best Corporate Citizens of 2019, See: 

https://www.forbes.com/sites 

2- Announcing CR Magazine's 100 Best Corporate Citizens of 2019, See: 

https://www.forbes.com/sites 

3- Announcing CR Magazine's 100 Best Corporate Citizens of 2019, See: 

https://www.forbes.com/sites 

4- Bill & Melinda Gates Foundation - www.gatesfoundation.org 

5- Carrefour Foundation Annual Report, 2010, Special issue, 10 years of 

action، 

6- Carrefour Foundation Annual Report, 2010, Special issue, 10 years of 

action, http://www.carrefour.com/cdc/foundation/the-carrefour-

foundation/ 

7- https://certifications.controlunion.com/ar/certification-

programs/certification-programs/sa8000 

8- Colgate, Key Performance Indicators, 

http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/LivingOurValues/Sustain

ability/KeyPerformanceIndicators.cvsp 

9- Common-future.pdf http://www.un-documents.net/our 

10- Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability at Intel, see: 

"https://notesmatic.com/2019/06/corporate-social-responsibility-csr-

sustainability/ 

11- http://bnokalyoum.com/2019/07/29          

12- http://bnokalyoum.com/2019/07/29https://hapijournal.com/2019/07/24 

13- http://www.adfd.ae/ar/home/about/default.aspx 

14- http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/617c 

15- http://www.alwaleedfoundations.org/ar/about 

16- http://www.arabbusinessreview.com / 

17- http://www.bayt.com/ar/research-report-18062. 

18- http://www.carrefour.com/cdc/foundation/the-carrefour-foundation 

19- http://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx  

20- http://www.familybusinessarabia.com & Published in Tharawat 

Magazine, Issue 26, 2015 

21- http://www.samsung.com/eg/aboutsamsung/citizenship/ourcitizenshipf

ocus.html 
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22- http://www.samsung.com/eg/aboutsamsung/citizenship/ourcitizenshipf

ocus.html 

23- http://www.studymode.com/essays/Corporate-Social-Responsibility-

Globalization-670060.html 

24- http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.htm  

25- https://al-ain.com/article/abu-dhabi-development-development-

countries 

26- https://americana-group.com/ar 

27- https://asq.org/quality-resources/iso-26000 

28- https://banquemisr.com/ar/about-us/csr 

29- https://research-methodology.net/google-corporate-social-

responsibility-csr  

30- https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp, CSR & Sustainability at 

Intel, see: "https://notesmatic.com 

31- https://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/serving-

communities/employee-giving 

32- https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility 

33- https://www.orange.eg/ar/about/company-overview/social-

responsibility/ 

34- https://www.youm7.com/story/2019/4/1 

35- https:/www.cibeg.com/Arabic/CIB Community/Pages/Corporate 

Social Responsipility.aspx   . 

36- https:/www.dpm.gov.abudhabi/ar/adm/About-Us/Corporate-Social-

Responsibility       .https:/www.investinegypt.gov.eg 

37- https:/www.misrins.com.eg/ar 

38- https:/www.nbe.com.eg/Default.aspx?AID=58CID=1 H Title 

39- Intel, 2010 Corporate Responsibility Report Overview, 

http://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/2010-

corporate-responsibility- report-overview.html 

40- Mansour chairs Abu Dhabi Fund for Development meeting | 

GulfNews.com 04   2412ِبسط  

41- Microsoft (2010), “2010 Corporate Citizenship Report”, 

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting 

42- Microsoft (2010), “2010 Corporate Citizenship Report”, 

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/ 

43- Toyota, CSR Initiatives, http://www.toyota-

global.com/sustainability/corporate_citizenship  /  

44- Walmart (2011), Global Responsibility Report, Building the Next 

Generation Walmart… Responsibility, 

http://walmartstores.com/CommunityGiving/223.aspx 

45- www.csregypt.co  

46- https://www.mainstreamingclimate.org/gri/ 

47- https://web.archive.org/web/20170223220642/ 
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48- https://web.archive.org/web/2017022322064/ 

49- www.samsung.com › About Samsung 

 ثالثا: المصادر بالمغة العربية )مصادر االنترنت(
 -2373االجتماعية لشرفات الشرق ا وسط عام  المسجولية7 .7

http://www.arabbusinessreview.com 
 http://www.iucn.orgاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    .2
، 2379مجدى سعيد، تجربة مارا الفقراء في بنجاديش، افتوبر  -3 .3

https://www.argaam.com/ar 
 http://www.unep.org/Arabic/Aboutبرنام  ا مم المتحدة للبيجة، نقا عن    -4 .4
، نقا عن  2377االجتماعية للشرفات في مار  المسجوليةتقرير  -5 .5

www.idsc.gov.eg    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.argaam.com/ar
https://www.argaam.com/ar
http://www.unep.org/Arabic/About
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 (1ممحؽ رقـ )

 وتنمية المجتمع المحمي  *االجتماعية المسئولية أنشطة استبياف حوؿ
 مف منظور القطاع الخاص

 

 

 السيد األستاذ/
 

 تحية طيبة وبعد،
العديد من المجاالت  التنمية فيمن  عالي مستوىللقطاع الخاص دور ىام في تحقيق 

التنموية المختلفة من خال المساىمات المقدمة منو، ويقع علي عاتقو المشارفة الفعالة في تحقيق 
 التنمية للمجتمع المحيط بو.

 االجتماعية المسجولية بدراسة علمية عن "يط القومى طوفى ىذا االطار يقوم معيد التخ
ويحتاج ةتمام ىذا البحث إلي اةجابة . محافظة المنوفية(" ىالمحلية )بالتطبيق عل توتنمية المجتمعا

من وجية نظرفم علي أسجلة االستبيان، ونود أن نؤفد لسيادتفم أن بيانات االستمارة سرية، ولن 
 تستخدم سوي  غراض البحث العلمي، وأن نتاج  البحث سوا تفون متاحة لفم إذا رغبتم في ذلل.

                                                 
االجتماعية ىى  االلتزام بالمساىمة فى التنمية االقتاادية المستدامة من خال التعاون مع العاملين  المسجولية *

والمجتمع المحلى ففل لتحسين مستوى معيشتيم على نحو يفيدىم وشرفاتيم فى نشاطيا االستثمارى. وأسرىم 
وينص الدستور المارى فذلل أن   "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص الداء مسجوليتو االجتماعية فى 

 .26خدمة االقتااد القومى والمجتمع" مادة 
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 لمساىمتفم ةتمام ىذا البحث، ونتقدم بخالص الشفر والتقدير

 
 الرئيسى حثاالب

 أ.د. فريد أحمد عبد العاؿ
















 بيانات عامة عف الشركة )المجموعة( -أوال  
 

 اسـ  الشركة )المجموعة( ........................................................................ .1
 

                       العنواف الكامؿ:
 

 :بريد الكترونى
 

 :ىاتؼ
 

 منطقة العمؿ / االنتاج:
 

 ال:   ىؿ لمشركة فروع أخرن :   نعـ:
 

 فى حالة نعـ الفروع ىى:
 

    7-                                 2-                               3-   
 
   

 ولية االجتماعية؟ر وجيود المسىؿ لدن الشركة إدارة مختصة بإدارة أنشطة  .0
 ال                 َعى                          

 فً حبنت َعى يٍ هى انًذَش انًسئىل؟.................    تهُفىٌ:  ............ 

 

 االجتماعية؟ المسئوليةاذا لـ يكف يوجد ادارة ىؿ يوجد شخص مسئوؿ عف أنشطة وجيود  .3
 ال                 َعى                          

 

 تهُفىٌ:................            فً حبنت َعى يٍ هى انًسئىل: ........................   
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 ىؿ لدن الشركة مسئوؿ مختص بالمشاكؿ البيئية واستدامة التنمية؟ .4
 

 ال                 َعى                          

 

 تهُفىٌ:................            فً حبنت َعى يٍ هى انًسئىل: ........................   

 

 االجتماعية؟ المسئوليةىؿ تعد شركتكـ تقرير عف مساىماتيا فى أنشطة وجيود  .5
 ال                 َعى                          

 

 كـ تقرير فى السنة؟ –فى حالة نعـ  .6
 

 سُىي      َصف سُىي       سبع سُىي                  شهشي       
 

 02ما ىو تاريخ أخر تقرير؟        /     /      .7
 االجتماعية التى ساىمت فييا الشركة؟ المسئوليةاذكر أىـ الجوانب الخاصة ب .8

           بُئً          اجتًبعً                 التصبدي            

                     أخشي )تزكش(             
  

 ىؿ التقرير السابؽ يغطى جميع فروع / مواقع / مناطؽ أعماؿ الشركة )المجموعة(؟ .9
 

 ال                 َعى                            
 

 االجتماعية لمشركات؟ لممسئوليةىؿ تشارؾ شركتكـ فى أن مبادرات تطوعية  .12
 

 (تُب انخبصتألٌ نُب يجبال)     ال   َعى                          
 

 االجتماعية: المسئوليةفى الشركة  مجاالت مشاركة -ثانيا  
ىو االكثر(، يرجى منؾ تحديد مدن األىمية التي تعتقدىا  5ىو االقؿ و  1)حيث  5إلى  1عمى مقياس مف  .11

 االجتماعية التالية: المسئوليةفي كؿ واحد مف موضوعات 
 

 (5انً  1)انشجبء االجببت عهً كم عُصش يٍ انعُبصش انتبنُت يٍ 

 ال أعهى 5 4 3 2 1 

       انفسبد يمبويت 

       انًسبواة صَبدة دسجت 

       يحى األيُت جهىد 

       انعُصشَت وإسبءة انًعبيهت عذو 

       انشعبَت انصحُت نهجًُع صَبدة 

       انتهىث يُع 

       حمىق اإلَسبٌ تحمُك 

 

 االجتماعية المسئولية" في مجاؿ الشركة " المجموعة  انفاؽ حجـ ماىو في رأيؾ،  .10
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 )انشجبء اختُبس اجببت واحذة(

  أقؿ مما ينبغي            أقؿ بكثير مما ينبغي          
 ال أعمـ         لما ينبغي كاؼبقدر                    أكثر مما ينبغي  

 

 االجتماعية يجب أف تعالج : المسئوليةبرامج  .13
 

 )انشجبء اختُبس اجببت واحذة او اكخش(

  الشباب تشغيؿ                                                العامميف   تنمية      
  تنمية المجتمع                                        اقتصاديات الشركةتنمية    
 تحسيف البيئة                        فى المجتمع المحمى          دعـ التعميـ     
 الفقر الحد مف                       مساعدة رواد األعماؿ والمشاريع الصغيرة     

 
 االجتماعية التالية: المسئوليةىؿ توجد رؤية واضحة لدن شركتكـ تجاه مجاالت  .14

إلى حد  ال نعـ االجتماعية المسئوليةبعض مجاالت 
 ما

    االجتماعية. المسئوليةودور لمفيوـ  المجموعة )الشركة(توجد رؤية واضحة لدن ادارة 
    االجتماعية االنتباه الى البيئة. المسئوليةستمـز ت
    االجتماعية االىتماـ بالعامميف. المسئوليةتطمب ت

    .الشركةاالجتماعية احدن اولويات  المسئوليةتعد 
    .المجموعة )الشركة(االجتماعية احد اىداؼ  المسئوليةببااللتزامات المتعمقة  الوفاءيعد 

    االجتماعية االىتمـا بالمجتمع. المسئولية تحقيؽيتضمف 
    لعممية.ابتدريب عدد مف الطمبة لتأىيميـ لمحياة  المجموعة )الشركة(قـو ت

    منح دراسية لممتفوقيف مف ابناء المجتمع. المجموعة )الشركة(دـ تق

    بتعييف عدد مف االفراد ذوي االحتياجات الخاصة. المجموعة )الشركة(قـو ت

    تمويؿ المراكز الثقافية و النوادي الترفييية والرياضية.المساىمة فى ب المجموعة )الشركة( تقـو

    والقرض الحسف.  عمى تقميؿ الفجوة بيف فئات المجتمع مف خالؿ التبرعات والزكاة المجموعة )الشركة(عمؿ ت

    .ار المناطؽ المجاورة لييبتجميؿ و تشج المجموعة )الشركة(ساىـ ت
    .يياوالمحافظة عم لحماية البيئةبرامج  المجموعة )الشركة(نفذ ت
    العاممة في مجاؿ حماية البيئة. جمعياتمعونة مالية لم المجموعة )الشركة(قدـ ت
    عمييا. والمحافظةبتنظيـ حمالت توعية بأىمية البيئة  المجموعة )الشركة(قـو ت
: النظافة، منع التموث، ى الحد مف التموث البيئي مف خالؿعم بيابتشجيع العامميف  المجموعة )الشركة(قـو ت

 .تقميؿ االنبعاثات الضارة بالصحة العامة
   

    .ابيئة عمؿ مالئمة لمعامميف لديي المجموعة )الشركة(وفر ت
    .ابرامج و دورات تدريبية لمعامميف لديي المجموعة )الشركة(وفر ت
    .االتأميف الصحي لمعامميف لديي المجموعة )الشركة(وفر ت
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    .ابالعمؿ عمى توفير مساكف لمعامميف لديي المجموعة )الشركة(ساىـ ت
    .االمقدسة لمعامميف لديي لالماكففي تنظيـ رحالت  المجموعة )الشركة(ساىـ ت
    .التنمونعمى توظيؼ االمواؿ في مجاؿ االستثمار  المجموعة )الشركة(حرص ت
    بقوؿ الحقيقة لمعمالء والصدؽ في التعامؿ معيـ في كؿ الحاالت واالوقات. المجموعة )الشركة(متـز ت
الفروقات الفردية بيف العمالء وذلؾ بعدـ تقسيميـ الى مجموعات مثال حسب  )الشركة(المجموعة حتـر ت

 الخ.--الجنس،
   

    .العامميفالوعي المصرفي السميـ بيف  المجموعة )الشركة(نمي ت
    مستون الخدمات المقدمة. لشكاوي واقتراحات العمالء لتحسيف تستجيب المجموعة )الشركة(

    بتمويؿ اصحاب الميف والحرؼ وصغار التجار. )الشركة(المجموعة يتـ ت
 

 معايير األداء: -ثالثا  
 

 االجتماعية؟ المسئوليةىؿ تعرؼ موضوع  .15
 االجتماعية وأطبقيا في شركتي    المسئولية واتأعمـ جيد ا مبادئ وأدا 
     ال أعرؼ ىذا الموضوع جيد ا 
    لـ اسمع ابدا عف ذلؾ 

 

 كثر أىمية لشركتؾ؟األ االجتماعية  المسئولية أسموبما ىو  .16
   ]مستون األىمية[

 إلى حد ما   غير ميـ   ميـ                الحوكمة والحوار مع أصحاب المصمحة 
 إلى حد ما   غير ميـ   ميـ                          سياسة العمؿ تجاه الموظفيف 
  إلى حد ما   غير ميـ   ميـ                         العالقة مع العمالء والمورديف 
  إلى حد ما  غير ميـ   ميـ                                   العالقة مع المجتمع  
  إلى حد ما  غير ميـ   ميـ                                          حماية البيئة  

 
 
 

 االجتماعية؟ المسئوليةفي رأيؾ، ما ىي األسباب التي قد تدفع الشركة إلى تبني ممارسات  .17
 ]مستون األىمية[

 إلى حد ما   غير ميـ   ميـ                             الدافع األخالقي لإلدارة العميا 
 إلى حد ما  غير ميـ   ميـ                                     تعزيز صورة الشركة  
  إلى حد ما  غير ميـ   ميـ              االنتاجية                    زيادة الكفاءة  
 إلى حد ما  غير ميـ   ميـ                                     يف عاممزيادة رضا ال  
  إلى حد ما  غير ميـ   ميـ                        المزايا التجارية لألسواؽ الجديدة  
 إلى حد ما   غير ميـ   ميـ            المؤسسات والمجتمعمف تمويؿ  جذب مصادر 
 إلى حد ما  غير ميـ   ميـ                       التى تقدميا الدولة الحوافز العامة  
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  إلى حد ما  غير ميـ   ميـ      ووسائؿ اإلعالـ المستيمؾحماية ضغط مف جمعية  
 

 االجتماعية؟ المسئوليةجيود ىؿ تعتقد أف العالقة مع العالـ الخارجى لشركتؾ شجعت عمى اعتماد  .18
         إلى حد ما          ال          نعـ            


 

 االجتماعية ؟ المسئولية الشركة تجاه التي استخدمتياالتنظيمية واالدارية الجادة جراءات اإلما ىي   .19
  كود األخالؽ 
  الميزانية االجتماعية ، الميزانية الرأسمالية غير الممموسة 
  شيادة األخالقياتSA8000  ىو معيار شيادة يشجع المؤسسات عمى تطوير ممارسات مقبولة اجتماعيا(

 المساءلة االجتماعية الدولية(  والحفاظ عمييا وتطبيقيا في مكاف العمؿ مف ِقبؿ ىيئة
  شيادةCSC9000T ( قوؽ اإلنساف وحقوؽ العامميف وحماية البيئةح )شيادة لمعاير  
  شيادةEMAS (خطة اإلدارة والتدقيؽ البيئي Management and Audit Scheme-Eco(  
  الشراكة االجتماعية بالتسويؽ ذات الصمة 
  مؤسسات األعماؿ 


 أي مف التدابير التالية اعتمدتيا شركتؾ لمحد مف التأثير البيئي؟  .02
  توفير الطاقة 
  إعادة تدوير النفايات 
 ( استخداـ الغاز الطبيعى فى السيارات،  نقؿ مجمع لمعامميفإدارة النقؿ ) 
  تطوير منتجات صديقة لمبيئة 
  عمميات التقييـ البيئى 
  إدارة النظاـ البيئي 
  استخداـ الموارد المتجددة 



 االجتماعية؟ المسئوليةالفائدة الرئيسية العتماد تدابير  ماىىرأيؾ ، فى   .01
 مستون األىمية

 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ                                        ةتعزيز سمعة الشرك 
 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ   المانحة والمجتمع والجيات تحسيف العالقات مع المورديف 
 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ          بالشركة                      عامؿلتعزيز شعور ال 
 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ                                               زيادة الكفاءة 
  إلى حد ما  غير ميـ  ميـ                                الحصوؿ عمى فوائد تجارية 
  إلى حد ما  غير ميـ  ميـ                                            مخاطر السمعة 
 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ                                  وصوؿ أفضؿ إلى االئتماف 

 
 االجتماعية مف قبؿ شركتؾ؟ المسئوليةمتعمقة بتطوير المبادرات في مجاؿ المشاكؿ ماىى ال .00



 المسؤولية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية )بالتطبيق على محافظة المنوفية(
 

757 
 

 ]مستون األىمية[
 إلى حد ما غير ميـ  ميـ                                              نقص المعرفة  
 إلى حد ما غير ميـ  ميـ                               ةيعدـ وجود مساعدة مؤسس  
  إلى حد ما غير ميـ  ميـ    االجتماعية المسئوليةمحددة بشأف عدـ وجود تشريعات  
 إلى حد ما غير ميـ  ميـ                                    فوائد العمؿ ليست فورية  
 إلى حد ما غير ميـ  ميـ                                               تكاليؼ عالية  
 إلى حد ما غير ميـ  ميـ                                          عدـ وجود ميارات  
 إلى حد ما غير ميـ  ميـ               تأثير ضئيؿ عمى األعماؿ االجتماعية والبيئية  
 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ                      لشركةا الكاؼ مف جانب عدـ االىتماـ 

 

  تجاه البيئة االجتماعية المسئولية إطار فيالثالث اجابات  مف واحدة باختيار قـ فضمؾ مف  .03
 التزاـ الشركة بالتشريعات والقوانيف البيئية .  يجب  
  تكنولوجيا حديثة وصديقة لمبيئة لمحفاظ عمي تستخدـ الشركة

 البيئة والصحة العامة.
  تضع الشركة خطة مناسبة لمتخمص األمف مف المخمفات أو

 إعادة تدويرىا بتطبيؽ نظاـ إدارة بيئية فعاؿ .
  تساىـ الشركة في إعداد برامج توعية لمعامميف وتوضيح مدي

 خطورة اإلضرار بالبيئة المحيطة بيا .
 ركة لتحقيؽ تميز في األداء البيئي وتقديـ منتجات تسعي الش

 صديقة لمبيئة إلرضاء العمالء.
  مع اإلدارة المحمية لتحسيف البيئة المحيطة بيا  الشركةتشترؾ 

 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  

 

 االجتماعية الرعايةتجاه  االجتماعية المسئوليةدور االجابات التالية:  مف واحدةاجابة  باختيار قـ فضمؾ مف .04
 والحوكمة

  جراءات يعمؿ مجمس إدارة الشركة عمي وضع سياسات وا 
 لتدريب العامميف وتطويرىـ .

  يساعد مبدأ اإلفصاح والشفافية عف نشاط الشركة
 ومسئوليتيا تجاه المجتمع عمي زيادة القدرة التنافسية ليا.  

  تضع الشركة سياسة واضحة لمكافحة الفساد المالي واإلداري
 ومحاسبة المقصريف .

  تسعي الشركة عمي تحسيف صورتيا أماـ المجتمع بصرؼ
 النظر عف األرباح المحققة.

 شركة عمي أسموب التواصؿ الثقافي العالمي .تحافظ ال 
  تشترؾ الشركة مع الجياز االداري بالدولة في التخطيط

 

 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
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 والتنفيذ لمبرامج الصحية والتعميمية.
  تمتـز الشركة بتقديـ كافة المستندات واإلفصاح عف مراحؿ

 االنتاج لألجيزة الرقابية 

 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  

 

 :االقتصادية التنميةتجاه  االجتماعية المسئوليةدور االجابات التالية:  مف واحدةاجابة  باختيار قـ فضمؾ مف .05
 .تساىـ الشركة في تخفيض نسبة البطالة 
  تعمؿ الشركة عمي زيادة حصتيا اإلنتاجية لتصدير منتجاتيا

 لألسواؽ العالمية مما يزيد مف الدخؿ القومي .  
 .تسعي الشركة إلي توفير المنتجات بجودة عالية وسعر مناسب 
  ممخاطر.لتوفر الشركة البيئة المناسبة لمعامميف بيا لعدـ تعرضيـ 
 .تقدـ الشركة حوافز ومزايا عينية لمعامميف بيا 

 إلى حد ما  غير ميـ  ميـ  
  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  

 

  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
 

 إلى حد ما غير ميـ  ميـ  
  إلى حد ما غير ميـ  ميـ  

 المسئولية االجتماعية تجاه العماؿ: -رابعا  
 شركتكـ دورات تدريبية عمى المسئولية االجتماعية؟ىؿ تنظـ  .06

 (مخطط أف نعمؿ ذلؾ)  ال        َعى                          
 

 اذا كانت االجابة نعـ ما ىى مواضيع التدريب؟ .07
 الحفاظ عمى البيئة            أخالقيات العمؿ لمعامميف بالشركة    

 تجاه المجتمعواجب الشركة       الشركةالمساعدات التى تقدـ لمجتمع     
 

 ما ىى درجة / عدد مرات تكرار ىذه البرامج؟ .08
 

 حسب الظروؼ والمناسبات    أشير  6مرة كؿ    مرة واحدة فى السنو       
 

 ىؿ يتـ التدريب لجميع العامميف أـ لفئة معينة؟ .09
 

 لمعامميف فى المسئولية االجتماعية     لفئات معينة )تحدد(               لمجميع     
 

 ىؿ يشارؾ كبار مسئولى الشركة وكبار المسئوليف فى التدريب؟ .32
 

 (مخطط أف نعمؿ ذلؾ)  ال        َعى                          
 

 فى حالة نعـ ما ىى جوانب المشاركة؟ .31
    اتخاذ القرارات     ادارة المسئولية االجتماعية      االدارة والتنفيذ     التخطيط والتمويؿ       
 أخشي )تزكش( .................................    

 

 ىؿ تشارؾ شركتكـ فى مبادرات تطوعية عف المسئولية االجتماعية مع شركات أو أن جيات أخرن؟ .30
 (مخطط أف نعمؿ ذلؾ)  ال        َعى                          

 قنوات الشركة لنشر فكر المسئولية االجتماعية عمى العامميف جميعا ؟ماىى  .33
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  يوجد قناة اعالمية داخمية     اؿ المباشر باألوامر االدارية االتص            

   E-mail شبكات التواصؿ االجتماعى    اذاعة داخمية   شاشة          
 

 :تنمية المجتمع المحمى -ا  خامس
 مجاؿ الخدمات التى تساىموف فييا لتنمية المجتمع المحمى  .34

 حمبفت   تذسَب وسفع لذساث                          تعهُى                 صحت   

 بُبء يسبجذ               تحسٍُ بُئت   ويسبعذاث    إعبَبث    َمم ويىاصالث   

 غُش رنك ......................................................  
 

 .......................                  المجتمعلخدمات التى تتبناىا الشركة تجاه ماىى أولويات األنشطة وا .35

 المحمىىؿ يتـ التنسيؽ مع باقى شركاء التنمية فى تحديد المشروعات والخدمات المقدمة لممجتمع  .36
 إنً حذ يب   ال                 َعى                          

فى حالة االجابة بنعـ، ىؿ يتـ مراجعة المشروعات والبرامج التى يتـ طرحيا مف خالؿ األجيزة الحكومية  .37
 المحمية معكـ )االدارة المحمية( 

 

 إنً حذ يب   ال                 َعى                            

 )يمكف اإلشارة ألكثر مف مجاؿ(فى المجتمع المحمىالفئات األولي بالرعاية  .38
 

 فمشاء            روٌ احتُبجبث خبصت           أسايم             أَتبو   

 ببلٍ انًستفُذٍَ )تزكش( ..........................................................................   
 

 النطاؽ الجغرافي الذي تشممو الخدمة   .39
 عهٍ يستىٌ انجًهىسَت                يحبفظت              يشكض              لشَت  

 

 في تقديـ خدماتيا لممجتمع  الشركةالمدة الزمنية التي استمرت  .42
 

 سُىاث 9 – 5يٍ               سُىاث 5ألم يٍ   

 سُت فأكخش 15يٍ             سُت 14  - 11يٍ   
 

 في تقديـ خدماتيا  الشركةالصعوبات والمعوقات التي واجيت  .41
 

 تُظًُُت                      إداسَت                      يبنُت 
 

 غُش رنك .......................................................................................... 
 

 مف الجانب الحكومي نظير مساىمتيا تجاه المجتمع الشركةالمزايا المادية أو المعنوية التي تحصؿ عمييا  .40
 

         يبدَت ) ضشائب (  

 تزكش ................................................ عُُُت )ايتُبصاث (  

 غُش رنك ............................................................................................  
 

 ............................... لممجتمع أنشطتياالقائمة عمي تقديـ  بالشركةعدد العامميف  .43
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لممجتمع  أنشطتيالمتوسع في تقديـ  لمشركةالتوجيات المستقبمية  .44
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

45.   

 

ساىـ في تنمية المجتمع واالستفادة مف ي نظاـآرائكـ ومقترحاتكـ لتشجيع الشركات الصناعية األخرن إلنشاء  .46
 وليتو تجاه التنمية .ؤ الدور الفعاؿ لمقطاع الخاص ومس

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 ما ىي اإلجراءات الممموسة تجاه المجتمع الذي تعمؿ فيو شركتؾ؟  .47
  (االجتماعية أو البيئيةالعامة )ذات المنفعة  لجمعياتالتبرع  
  األحداث الرياضية والثقافية بعض المناسبات أو رعاية 
  لتضامف االجتماعي ا فى مجاؿمشاريع 
  عمؿ جمعية لخدمة البيئة والمجتمع 
  ال شيء 

 

 :الشركة فى السوؽ المصرية -ا  سادس
 

سنوات  5بشكؿ رئيسي في السوؽ المصرية خالؿ الػ  أي مف الخيارات التالية تصؼ كيفية عمؿ الشركة .48
 الماضية؟

   استيراد / تصدير السمع أو الخدمات 
    عف طريؽ ترخيص الممكية الفكرية 
  اتفاقيات التجارة الحرة 
  مشروعات بنظاـ المشاركة في     BOT  
   عف طريؽ أنشطة مكتب تمثيمي 
 المشترؾ  المشاركة في اتفاقيات التعاوف 
  عف طريؽ أنشطة فرع لشركة أجنبية 
 بنسبة محدودة فيو شركاء  مف خالؿ مشروع مشترؾ نحف 
  (51بنسبة كبيرة )اكثر مف فيو مف خالؿ مشروع مشترؾ نحف شركاء%  
  مف خالؿ شركة تأسست نمتمؾ فييا حصص صغيرة )األقمية( مف عمميات االندماج والشراء 
  مف خالؿ شركة تأسست نمتمؾ فييا حصص كبيرة )األغمبية( في أعقاب عممية االندماج والشراء 
 إدارة االستثمارات المختمفة مف خالؿ شركة قابضة 
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 كبيرة؟ نجاحاتفي أي مف المجاالت التالية حققت شركتكـ  .49
  الشفافية والعالقة مع المستثمريف وحاممي األسيـ / حوكمة لمنظاـ 
 العامميفصحة وتطور ال  
  ممارسات العمؿ المسؤوؿ 
  التغيرات المناخية 
  االستثمار االجتماعي المسؤوؿ 
  شراكة مع المجتمع 

 

 أي مف المشاكؿ التالية ؟ىؿ واجيت الشركة  .52
 األطفاؿ  ةلاعم         لمعامميفسالمة األمف وال 
  حقوؽ المرأة              العمؿ غير النظامي 
  األجر العدالة فى                  العمؿ اإلضافي 

 

 ؟فى ىذا الشأفشركتؾ  اتبعتيالمزيد مف الشفافية في السوؽ الذي تعمؿ فيو، أي مف الممارسات التالية  .51
  معمومات واضحة حوؿ المنتجات أو الخدمات اتاحة 
 رضا العمالء  مف ؽ التحق 
  المورديف ومراقبة اختيار وتقييـ 
  العمالءون مف قبؿ االشكومتابعة تسجيؿ  
  االجتماعية لمشركات  المسئوليةمشاركة وعي العمالء والمورديف بشأف قضايا 
  قواعد السموؾ لممورديفنشر  

 

 ؟)حسب األولوية( أي مف األنشطة التالية تريد أف تحققيا في السنوات القادمة .50
 االجتماعية واالستدامة ألصحاب المصمحة  المسئوليةأداء الشركة في  نشر 
  تحسيف التأثير البيئي لممنتجات / الخدمات 
  تطوير منتجات / خدمات جديدة تساعد عمى تقميؿ المشكالت االجتماعية أو البيئية 
  تحسيف التأثير النشط 
  غازات الدفيئة أو النفايات التقميؿ انبعاثات 
  الرقابة الصارمة عمى المورديف فيما يتعمؽ بالمعايير المتعمقة بحقوؽ اإلنساف 

 

االجتماعية  المسئوليةجائزة  عمىلتحصؿ الشركة  اتبعتياىناؾ معمومات إضافية تعتبرىا ذات قيمة ىؿ  .53
 ؟.... يرجى ذكرىا CSR AWARDلمشركات 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
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 1ىؿ لدن الشركة مدونو سموؾ لمعامميف .54
 (عمؿ ذلؾن فمخطط أ) ال        َعى                          

 فى حالة نعـ: ماىى درجة االلتزاـ بقواعد مدونو السموؾ؟ .55
 

 ضعُف   جُذ                      يًتبص            
 

 فى حالة ضعيؼ أو عدـ وجود مدونو ما ىى االجراءات المتبعة لتحقيؽ سموؾ أفضؿ لمعامميف؟ .56
 اجتماعات    تعميمات فى كؿ قسـ     أوامر ادارية يومية               

 

 

 

 

 

 خمفية معموماتية -ا  سابع
  بالممارسات التي تسيـ في تحسيف نوعية حياة كؿ مف الموظفيف والمجتمعات  االستدامة االجتماعيةتتعمؽ

 التي يمكف أف تتأثر بعمميات الشركة.
 يجب عمى الشركات احتراـ حقوؽ اإلنساف لمعماؿ، ومعاممة جميع الناس  :ظروؼ العمؿ وحقوؽ اإلنساف

االجتماعية التي يجب معالجتيا عدـ تشمؿ األمثمة عمى المواضيع و  بكرامة كما يعترؼ بيا المجتمع الدولي.
 .التمييز، وحرية تكويف الجمعيات، والصحة والسالمة، وما إلى ذلؾ 

 تجاه شركائيا الشركة )المجموعة(  ة: يتعمؽ االلتزاـ بالمبادئ التي توجو سموؾ العمؿ في عالقاخالقيات العمؿ
نصاؼ خالؿ مف المتوقع أف تمتـز الشركات بأعمى معاييو التجارييف وعمالئيا.  ر النزاىة وأف تعمؿ بأمانة وا 

سمسمة التوريد وفق ا لمقوانيف المحمية. تشمؿ األمثمة عمى الممارسات التجارية غير األخالقية الفساد 
 .ادلة وتضارب المصالح وما إلى ذلؾوالمنافسة غير الع

 

 تتعمؽ بالممارسات التي تسيـ في جودة البيئة عمى المدن الطويؿ. مف المتوقع أف تدعـ  االستدامة البيئية
ا استباقي ا تجاه  ةالشرك البيئية مف خالؿ حماية البيئة والحفاظ عمى الموارد الطبيعية وتقميؿ  المسئوليةنيج 

رسات الشركة انبعاثات غازات البصمة البيئية إلنتاجيا ومنتجاتيا وخدماتيا طواؿ دورة حياتيا. مف أمثمة مما
 .مج الحد مف النفايات وما إلى ذلؾالدفيئة وبرا

، ويعمؿ بغض النظر عف المسؤوليات األخرن مف المتوقع أف تقـو الشركات بتعييف ممثؿ لإلدارة العميا،
لعمؿ كشخص إدارة مسؤوؿ عف ضماف وفاء الشركة بالتزاماتيا المتعمقة باالستدامة االجتماعية وأخالقيات ا

 واالستدامة البيئية.
 

  ىو بحث تنظيمي يقدـ معمومات حوؿ األداء االقتصادي  وتنمية المجتمع المحمىاالجتماعية  المسئوليةبحث
 المسئوليةأمثمة عمى المعايير واألطر المعترؼ بيا دولي ا لتقرير وىناؾ  والبيئي واالجتماعي واألخالقي.

 االجتماعية لمشركات/ االستدامة ىي:

                                                 
 ** ِذٚٔٗ اٌغٍٛن ٌٍؼب١ٍِٓ

١ٌٚبرُٙ ٚؽشق ِّبسعزُٙ ٌّٙبُِٙ ِغ ص٩ِئُٙ ٚأعشُ٘ إاٌمٛاػذ ٚاٌزؼش٠فبد اٌزٝ ٠مَٛ ثٙب اٌؼب١ٍِٓ اٌزٝ رؾذد ِغ ٘ٝ ِغّٛػخ

 ِٚغب٨د ؽّب٠خ اٌج١ئخ –ا٨خ٩ل١خ  –ٚأفشاد اٌّغزّغ اٌّؾٍٝ ٚخبطخ اٌغٛأت ا٨ٔغب١ٔخ 
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  المجتمعية  لممسئوليةالمواصفة القياسية الدوليةISO26000 أوؿ معيار دولي أطمقتو المنظمة ، وىى
االجتماعية، واليدؼ  المسئوليةليقدـ توجيات بخصوص  0212الدولية لممعايير )أيزو( في أوؿ نوفمبر 

المنظمات األخرن منو ىو المشاركة في عممية التنمية المستدامة العالمية مف خالؿ تشجيع الشركات و 
االجتماعية لتحسيف ىذه الممارسة عمى عماؿ ىذه الشركات  المسئوليةعمى المشاركة في ممارسة 

 المسئوليةالمعيار دليؿ توجييي عف سموكيات ىذا يقدـ . و والمنظمات وبيئتيا الطبيعية ومجتمعاتيا
األكثر انتشارا المصممة لمشركات  االجتماعية واألفعاؿ الممكنة. يختمؼ ىذا المعيار عف المعايير األخرن

 والتي تستمـز تحقيؽ متطمبات معينة ضمف النشاطات كالتصنيع واإلدارة والمحاسبة ورفع التقارير. 
 معايير مبادرة اإلبالغ العالمية https://www.mainstreamingclimate.org/gri/يتـ مف خالليا  ؛

االجتماعية لمشركات، معمومات عف األداء االجتماعي والبيئي  المسئوليةـ تقرير االستدامة، أو تقرير يقدت
واالقتصادي والحوكمة. ويعرض قيـ المنظمة ونموذج الحوكمة ويوضح الصمة بيف إستراتيجيتيا والتزاميا 

 .باقتصاد عالمي مستداـ. وىو صمة تربط بيف الناس والكوكب والربح ومؤسستكـ
  مجمس معايير محاسبة االستدامةability   Accounting Standards Board Sustain

(SASB)تمبي التي االستدامة المحاسبة معايير لوضع ،0211في عاـ تاسست  منظمة مستقمة  وىو ؛ 
 المواد باستدامة المتعمقة المعمومات عف الجودة عالي اإلفصاح تعزيز طريؽ عف المستثمريف احتياجات

 أو المالي الوضع عمی تؤثر أف المحتمؿ مف التي المعروفة والشکوؾالتوجيات معايير عمی ال وترکز
 .ةلمشرک التشغيمي األداء

  بشأف اإلفصاح عف المعمومات غير  توجيو في االتحاد األوروبي - الميثاؽ العالمي لألمـ المتحدةويضع
المالية والتنوع القواعد المتعمقة باإلفصاح عف المعمومات غير المالية والتنوع لمشركات التي لدييا عمميات 

 في الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي والتي تفي بجميع المعايير التالية:
حيث االستثمارات، فيى تساىـ فى مف تعد شركتؾ مف اكبر الشركات العاممة فى السوؽ المصرن  .1

 .معقولة ةالناتج المحمى االجمالى بنسب
تعد شركتؾ مف أىـ الشركات التى تستوعب عدد كبير مف العمالة، خاصة عمى المستون المحمى )فى  .0

 نطاؽ عمميا(، ومف ثـ فيى تساىـ فى استيعاب جزء مف مشكمة التشغيؿ.
الكثير مف المعايير العالمية مف حيث الفف االنتاجى، تعد شركتؾ مف أىـ الشركات التى تتوافؽ مع  .3

 مما يسيـ فى وجود طمب محمى واقميمى عمى منتجاتيا.
ثـ فيى تساىـ تعد شركتؾ مف أىـ الشركات التى تساىـ فى الكثير مف المشروعات المجتمعية، ومف  .4

 بشكؿ أو بآخر فى تنمية المجتمع المحمى.
 

 المناسبة لمفرد )الموظؼ( ىي مجموعة مف القواعد التي تحدد المسؤوليات أو الممارسة  :قواعد السموؾ
 يمكف أف تغطي الجوانب االجتماعية واألخالقية والبيئية.، و والشركة

 تشير الدورات التدريبية إلى قياـ ، حيث االجتماعية لمشركات / االستدامة المسئوليةلتعزيز فيـ : التدريب
جتماعية لمشركات في اال المسئوليةوظفييا عمى التوقعات والسياسات واإلجراءات المتعمقة بالشركات بتدريب م

 :ييدؼ التدريب إلى، و سياؽ الشركة
االجتماعية لمشركات / االستدامة، بحيث يمكف لموظائؼ  المسئوليةرفع مستون الوعي حوؿ موضوعات   .1

 ية والتعامؿ معيا.المحددة تحديد المشكالت التي تواجييا في أنشطتيا اليوم
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ا بوظيفة معينة )مثؿ  .0 ، أو مواضيع محددة تدريب المشتريف والمديريف ، إلخ(يمكف أف يكوف التدريب خاص 
دارة المواد الكيميائية وما إلى ذلؾ(.  )مثؿ حقوؽ العماؿ، مكافحة الفساد، الصحة والسالمة  وا 

ستدامة التي يمكف لمشركات عقد دورات االجتماعية لمشركات/ اال المسئوليةيتـ تضميف أمثمة لقضايا  .3
 تدريبية بشأنيا في المبادئ التوجييية الستدامة المنتجات الخاصة بالشركة.

  جراء دراسة  لمشركات / االستدامة عمى سبيؿ المثاؿ،  االجتماعية المسئوليةمبادرات يمكف أف تكوف ا 
واليدؼ مف ىذه الدراسة ىو تحديد العوامؿ البيئية اجتماعية اقتصادية لتقييـ االستثمارات في ىذه المنطقة. 

 .واالجتماعية واالقتصادية التي ليا تٔاثير داخؿ مجتمعاتنا المحمية
 

 تمثؿ الحد األدنى مف ، و ىي الحقوؽ التي يحؽ لنا ببساطة ألننا بشر :حقوؽ اإلنسافل المبادئ التوجييية
ساف متأصمة حقوؽ اإلوىى مف الحفاظ عمى كرامتيـ. الشروط المتفؽ عمييا عالميا والتي تمكف جميع الناس 

فينا جميع ا، بغض النظر عف جنسيتنا أو مكاف إقامتنا أو الجنس أو األصؿ القومي أو العرقي أو الموف أو 
 الديف أو أي وضع آخر.

 

الذيف تقؿ أعمارىـ عف الحد اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف يتعمؽ عمؿ األطفاؿ والعماؿ الشباب بحظر تشغيؿ األطفاؿ : المصدر
 األدنى القانوني لسف العمؿ.

 

 عام ا  18: يتوقع مف الشركة التأكد مف السف القانونى لمعماؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف الوضع القانونى لمعماؿ
ال يعمموف في الميؿ أو العمؿ اإلضافي وأنيـ محميوف مف ظروؼ العمؿ الضارة بصحتيـ أو سالمتيـ بما 

 (. 7-6العمؿ الخفيؼ متسؽ )المادة  - 138منظمة العمؿ الدولية  ،اتفاقية منظمة العمؿ الدوليةيتوافؽ مع 
 

  ميثاؽ االتحاد األوروبي لمحقوؽ األساسية ومنظمة العمؿ الدولية: المصدر
 

  باألجر األساسي أو الحد األدنى لألجور أو الراتب وأي مستحقات إضافية مستحقة الدفع  األجور والمزاياتتعمؽ
ومف  بشكؿ مباشر أو غير مباشر ، نقدا أو عينا، مف قبؿ صاحب العمؿ لمعامؿ وتنشأ عف عمؿ العامؿ.

مؿ اإلضافي المدفوع األمثمة عمى ذلؾ األياـ المرضية مدفوعة األجر، واإلجازة العائمية واإلجازات الطبية ، والع
 األجر، إلخ.

 

 .UNGC -: منظمة العمؿ الدولية المصدر
 

  62ساعة. يقتصر أسبوع العمؿ عمى  48بأسابيع عمؿ منتظمة ال ينبغي أف تتجاوز  ساعات العمؿتتعمؽ 
ساعة في حاالت الطوارئ ، بما في ذلؾ العمؿ اإلضافي. يجب أف يكوف العمؿ اإلضافي طوعيا . يجب أف 

عدد يحصؿ الموظفوف عمى يـو واحد عمى األقؿ كؿ سبعة أياـ. يجب احتراـ القوانيف والموائح المتعمقة بال
 األقصى لساعات العمؿ واإلجازات.

 

 : مبادرة التجارة األخالقية ، بناء  عمى اتفاقيات منظمة العمؿ الدوليةالمصدر
 

  ذات الصمة ما يمي: المعايير االجتماعيةتشمؿ األمثمة عمى 
7. ISO26000  المنظمة الدولية  ىو معيار دولي أطمقتو 06222أيزو : االجتماعية المسئوليةتوجيو

واليدؼ منو ىو  ة،االجتماعي المسئولية ليقدـ توجيات بخصوص 2010 نوفمبر في لممعايير )أيزو(
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العالمية مف خالؿ تشجيع الشركات والمنظمات األخرن عمى  التنمية المستدامة المشاركة في عممية
المنظمات االجتماعية لتحسيف ىذه الممارسة عمى عماؿ ىذه الشركات و  المسئوليةالمشاركة في ممارسة 

اإلجتماعية  المسئوليةالمعيار دليؿ توجييي عف سموكيات ىذا يقدـ . و وبيئتيا الطبيعية ومجتمعاتيا
 .واألفعاؿ الممكنة

 :المصدر
https://web.archive.org/web/20170223220642/,https://web.archive.org/web/2017022322064/ 

0. SA8000 تيتـ بالعنصر البشري؛ بمعنى أنيا تركز عمى اإلنساف، ىي مواصفة : نظاـ اإلدارة االجتماعية
مواصفة . وىى 1997وقد تأسست في نيويورؾ بالواليات المتحدة األمريكية عاـ … وال عالقة ليا باأليزو

دولية لتقييـ المسئولية االجتماعية لجيات األعماؿ تجاه مجتمعاتيا، وتحدد المتطمبات وطريقة التدقيؽ 
ظروؼ المحيطة بمكاف العمؿ بما في ذلؾ عمالة األطفاؿ والعمالة القسرية واألمور المناسبة لتقييـ ال

المتصمة بالصحة والسالمة في مكاف العمؿ وحرية االرتباط والتمييز والمضايقات في مكاف العمؿ 
. واإلجراءات التأديبية وساعات العمؿ واألجور ومسئولية اإلدارة في تييئة وتحسيف ظروؼ العمؿ المناسبة

إظيار ، االلتزاـ تجاه مواردىا البشرية كقيمة وأصؿ مف أصوليا القيمة :تيدؼ إلى تحقيؽ فيىومف ثـ 
التحقؽ بشكؿ مستقؿ مف سجؿ مسئوليتيا ، و التزاميا تجاه موظفييـ أماـ األطراؼ األخرن المعنية

المعتمدة قامت بتطبيؽ مصدرا  لثقة العميؿ في أف الجية الحصوؿ عمى ىذه الشيادة عتبر . وياالجتماعية
 .العمميات الداخمية الضرورية لضماف حصوؿ الموظفيف عمى حقوقيـ اإلنسانية األساسية

  :المصدر
https://certifications.controlunion.com/ar/certification-programs/certification-programs/sa8000 

 ثبات  الشركة )المجموعة(تمكف ، حيث ىي نوع مف التقييـ االجتماعي :المراجعة االجتماعية مف تقييـ وا 
امتثاليا لمتشريعات والفوائد والقيود االجتماعية واالقتصادية والبيئية. إنيا طريقة لقياس مدن وفاء الشركة 

يمكف إجراء عمميات التدقيؽ االجتماعي داخمي ا أو بواسطة جية و  بالقيـ واألىداؼ المشتركة التي التزمت بيا.
ُيعرَّؼ التقييـ االجتماعي بأنو عممية لتقييـ أو تقدير تأثير الشركة عمى أنشطتيا و  صدر شيادة.خارجية ت

ىو تقييـ مثاؿ عمى التقييـ االجتماعي و  وعممياتيا خاصة في السياؽ االجتماعي واالقتصادي والبيئي.
لؾ عمى النحو المبيف وذ أمثمة أخرن لمتقييمات االجتماعية ذات الصمة، وىناؾ االمتثاؿ لحقوؽ اإلنساف

 .(SA800) 8222المساءلة االجتماعية ب
 

 الجيود واإلجراءات المنظمة لتحديد المخاطر في مكاف العمؿ والحد مف  : ويتضمفنظاـ إدارة الصحة والسالمة
ا تدريب الموظفيف عمى الوقاية مف الحوادث،  الحوادث والتعرض لمحاالت والمواد الضارة. ويشمؿ أيض 

جراءات الطوارئ، واستخداـ المالبس والمعدات الواقية. ة ألنشطة المتعمقلأمثمة  وتوجد واالستجابة لمحوادث، وا 
 تتضمف:بالصحة والسالمة 

 التدريب واستخداـ معدات الحماية الشخصية، وتصميـ مكاف العمؿ وبيئة العمؿ .1
 التدريب عمى سياسة الصحة والسالمة بالشركة .0
 التفتيش والرقابة عمى بيئة العمؿ .3
 التدريب عمى العمؿ مع المواد الخطرة .4
 .توزيع المواد التعميمية الخاصة بإجراءات الصحة والسالمة .5
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المرافؽ، ذلؾ عمى  ، يتضمفت الصحة والسالمة الخاصة بالموقعحممة إعالمية لمعامميف في إجراءا .6
 .والتأىب لحاالت الطوارئ

 

 أمثمة عمى المعايير والشيادات ذات الصمة ما يمي: وتوجد
  المعايير المحمية بشأف تقييـ الصحة والسالمة المينية 
 المينية المعايير العالمية بشأف الصحة والسالمة 
  مبادئ توجييية بشأف نظـ السالمة والصحة المينية 

 

 عمى الموظفيف والمقاوليف المستقميف واالستشارييف ينطبؽ ذلؾ  :سياسات ومبادئ سموؾ العمؿ وااللتزاـ بو
تساعد السياسة الرسمية المتعمقة بسموؾ العمؿ و  تـ التعاقد معيـ لمقياـ بأعماؿ تجارية.يوغيرىـ ممف 

الكامؿ لجميع القوانيف والموائح. يجب أف تنطبؽ ىذه المبادئ عمى كؿ قرار تجاري في كؿ مجاؿ مف  باالمتثاؿ
 مجاالت الشركة )في جميع أنحاء العالـ(.

 

 يمكف أف يتخذ أشكاال  متعددة تختمؼ في الدرجة مف االستخداـ البسيط لمنفوذ إلى الرشوة المؤسسية.  :الفساد
يتـ تعريفو عمى أنو إساءة استخداـ السمطة الموكمة لتحقيؽ مكاسب خاصة. ىذا يمكف أف يعني ليس فقط 

 المكاسب المالية ولكف أيضا المزايا غير المالية.
 لألمـ المتحدة والشفافية الدوليةالميثاؽ العالمي : المصدر

 

  :التماس الرشاون ىو فعؿ يطمب أو يحرض آخر الرتكاب الرشوة. يصبح االبتزاز عندما يكوف ىذا االبتزاز
 الطمب مصحوب ا بتيديدات تيدد السالمة الشخصية أو حياة الجيات الخاصة المعنية.

وف والتنمية في الميداف االقتصادي لمنظمة التعاوف والتنمية في المبادئ التوجييية لالتفاؽ العالمي لمنظمة التعا: المصدر
 .الميداف االقتصادي

 

 ىو عرض أو استالـ أي ىدية أو قرض أو رسـ أو مكافأة أو أي ميزة أخرن مف أو إلى أي رشوة المؤسسة :
 شخص كحافز لفعؿ شيء غير أميف أو غير قانوني أو خرؽ لألمانة ، في تسيير أعماؿ المؤسسة.

 الميثاؽ العالمي لألمـ المتحدة والشفافية الدولية: المصدر
 

 و أو أسرتو أو مسكنو أو ال يجوز إخضاع أي شخص لمتدخؿ التعسفي في خصوصيت: الحؽ في الخصوصية
، وال لميجمات عمى شرفو وسمعتو. لكؿ فرد الحؽ في حماية القانوف مف مثؿ ىذا التدخؿ أو تمؾ مراسالتو

 اليجمات. 
 اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف: المصدر     

 

  الشركة في تسجيؿ مستندات األعماؿ بدقة والمحافظة عمييا واإلبالغ  مسئولية المالية إلى المسئوليةتشير
عنيا، بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، الحسابات المالية وتقارير الجودة والسجالت الزمنية وتقارير 

معمالء أو السمطات التنظيمية، عند االقتضاء. مف المتوقع حفظ الدفاتر والسجالت وفق ا النفقات والتقديمات ل
 لمقانوف المعموؿ بو ومبادئ المحاسبة المقبولة عموم ا.

 التوجيو العممي العالمي الستدامة السيارات: المصدر     
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  الشركة في الكشؼ عف المعمومات المالية وغير المالية وفق ا لموائح  مسئوليةإلى يشير الكشؼ عف المعمومات
يجب اإلفصاح عف المعمومات المتعمقة بممارسات  الصناعة السائدة، وعند االقتضاءالمعموؿ بيا وممارسات 

  داء.األوأنشطة األعماؿ والوضع المالي و  القون العاممة وممارسات الصحة والسالمة والممارسات البيئية
 التوجيو العممي العالمي الستدامة السيارات: المصدر

 

  إلى احتراـ الشركات لمعايير العمؿ العادؿ والمنافسة بما في ذلؾ،  المنافسة العادلة ومكافحة االحتكارتشير
؛ التبادؿ غير ي تقيد المنافسة بشكؿ غير قانونيعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، تجنب الممارسات التجارية الت

تقع و  ، أو تخصيص السوؽ بشكؿ غير صحيح.؛ وتحديد األسعار، وتزوير العطاءلممعمومات التنافسيةالسميـ 
الرئيسية عف االمتثاؿ لقواعد  المسئوليةعمى عاتؽ الشركات الكبرن والمتوسطة والصغيرة عمى حد سواء 

المنافسة. يجب أف تكوف الشركات عمى دراية بمخاطر انتياؾ قواعد المنافسة وكيفية تطوير سياسة / 
ة الشركة مف تقميؿ يتمكف سياسة / استراتيجية امتثاؿ فعالو  استراتيجية امتثاؿ تتناسب مع احتياجاتيا.

 التكاليؼ الناتجة عف السموؾ المناىض لممنافسة.مخاطر التورط في انتياكات قانوف المنافسة، و 
 : التوجيو العممي العالمي الستدامة السيارات والمفوضية األوروبيةالمصدر     

 

  عندما يكوف الفرد أو الشركة )الخاصة أو الحكومية( في وضع يسمح ليا باستغالؿ  تضارب المصالحيحدث
 قدرتو المينية أو الرسمية الخاصة بطريقة أو بأخرن لتحقيؽ منفعة شخصية أو شركة.

 منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية: المصدر     
 

 وصيانة الطرؽ والعمميات المناسبة لمنتجاتيا : مف المتوقع أف تقـو الشركات بتطوير وتنفيذ األجزاء المقمدة
ا أف  وخدماتيا لتقميؿ مخاطر إدخاؿ األجزاء والمواد المقمدة في المنتجات القابمة لمتسميـ. مف المتوقع أيض 
تنشئ الشركات عمميات فعالة لمكشؼ عف األجزاء والمواد المقمدة، وفي حالة اكتشافيا ، عزؿ المواد و / أو 

/ أو إنفاذ القانوف بمصنع المعدات األصمية حسب االقتضاء. أخير ا ، مف المتوقع أف تؤكد إخطار العميؿ و 
الشركات أف أي مبيعات لمعمالء مف غير صانعي القطع األصمية تمتثؿ لمقوانيف المحمية وأف تمؾ المنتجات 

 المباعة سيتـ استخداميا بطريقة قانونية.
 ة السياراتالتوجيو العممي العالمي الستدام: المصدر

  إلى إبداعات العقؿ ، مثؿ االختراعات ؛ األعماؿ األدبية والفنية؛ تصميمات؛ والرموز  الممكية الفكريةتشير
واألسماء والصور المستخدمة في التجارة. إنو محمي بموجب القانوف، عمى سبيؿ المثاؿ، براءات االختراع 

مف كسب االعتراؼ أو االستفادة المالية مما  وحقوؽ النشر والعالمات التجارية، والتي تمكف األشخاص
 يخترعونو أو يخمقونو.

 المنظمة العالمية لمممكية الفكرية: المصدر
 

  إلى القيود المفروضة عمى تصدير أو إعادة تصدير السمع  ضوابط التصدير والعقوبات االقتصاديةتشير
والبرامج والخدمات والتكنولوجيا، وكذلؾ القيود المطبقة عمى التجارة التي تشمؿ بعض البمداف أو المناطؽ أو 

 التوجيو العممي العالمي الستدامة السيارات: المصدر الشركات أو الكيانات واألفراد.
 

  رار و / أو إجراء إداري ضار مباشر أو غير مباشر يتعرض لمتيديد أو ُيوصى بو أو ُيتخذ بأنو ق االنتقاـُيعرَّؼ
ضد شخص أبمغ عف ارتكاب أي مخالفات ينطوي عمى مخاطرة كبيرة أو تعاوف مع تدقيؽ معتمد أو إجراء 



 معيد التخطيط القومى –( 023سلسلة ق ايا التخطيط والتنمية رقم )

062 
 

كشؼ تحقيؽ في تقرير بحدوث خطأ. مف المتوقع أف تنشئ الشركات عمميات تسمح بإثارة المخاوؼ دوف ال
 منظمة الصحة العالمية واإلرشادات العالمية لالستدامة: المصدر عف ىويتيا.

 مف أمثمة أنظمة اإلدارة التي تحتوي عمى قسـ أخالقيات العمؿ:
 .تحدد متطمبات نظاـ إدارة الجودة لممؤسسات في صناعة السيارات 
 قائمة مرجعية لتنفيذ مبادئ النزاىة ومكافحة الفساد 
  واالمتثاؿ لألعماؿ.دليؿ األخالقيات 
 .قانوف الممارسات األجنبية الفاسدة في الواليات المتحدة األمريكي 
 .قانوف الرشوة في المممكة المتحدة 
 .مدونة قواعد السموؾ غير مؤىمة في ىذا الصدد 

 

 التزاـ عكس ، وىى تواالتجاه المتعمؽ بأدائيا البيئيتوضح السياسة البيئية النوايا العامة لمشركة : البيئة
وفر إطار ا لمعمؿ، وتحديد األىداؼ البيئية التي التى ت الشركة ويتـ التعبير عنو رسميا  مف قبؿ اإلدارة العميا.

تأخذ في االعتبار المتطمبات القانونية وغيرىا مف المتطمبات المعموؿ بيا واألثر البيئي لمشركة لعممياتيا 
يمّكف نظاـ اإلدارة البيئية الشركة ،  ئي وتوفير الموارد والتكاليؼ.ومنتجاتيا وخدماتيا، بيدؼ تقميؿ التأثير البي

بطريقة منظمة ووقائية، مف العمؿ مع أدائيا البيئي وتحسيف التأثير البيئي مف عممياتيا ومنتجاتيا 
ومف األمثمة عمى ذلؾ: وضع سياسة / اتجاىات؛ تحديد األىداؼ؛ االشتراؾ في المتطمبات القانونية  وخدماتيا.

وغيرىا؛ إدارة المخاطر تنفيذ إجراءات العمؿ لتحقيؽ التحسينات المستمرة لدعـ حماية البيئة؛ والحد مف أو 
 منع التموث.

 مف األمثمة عمى المعايير والشيادات ذات الصمة ما يمي:
 ISO14001 : 2015 EMS 
 ISO 14064 غازات الدفيئة 
 PAS 2060 حياد الكربوف 
 BS / EN / ISO14006: 2011/14004: 2010/14001: 2004 نظـ اإلدارة البيئية 
 BS 8555 شيادة: تنفيذ نظـ اإلدارة البيئية 
  البصمة الكربونيةPAS 2050 
 ( برنامج اإلدارة البيئية والتدقيؽ في االتحاد األوروبيEMAS) 

ظيار امتثاليا لمتشريع؛ األداء البيئي؛  وفوائد وقيود تمكف عمميات التدقيؽ البيئي المنظمة مف تقييـ وا 
يمكف و  سياستيا البيئية. إنيا طريقة لقياس مدن وفاء الشركة بالقيـ واألىداؼ المشتركة التي التزمت بيا.

 إجراء عمميات التدقيؽ البيئي داخمي ا أو بواسطة ىيئة خارجية تصدر شيادة.
 

  مف األمثمة عمى  ت الطاقة.ىو عممية منيجية لتحسيف أداء الطاقة باستمرار وزيادة وفورا إدارة الطاقةنظاـ
 إدارة الطاقة - ISO 50001 المعايير والشيادات ذات الصمة ما يمي:

 

 ىي أداة لحماية صحة اإلنساف والبيئة مف المخاطر غير المقبولة التي تشكميا المواد الكيميائية. وقد :  القيود
التقييد عمى أي مادة بمفردىا.  تحد مف أو تحظر تصنيع المادة أو طرحيا في السوؽ أو استخداميا. ينطبؽ

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: الرصاص، أصباغ، أحماض، كماويات، الخ. -تتضمف أمثمة المواد الخطرة 
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 : الوكالة األوروبية لممواد الكيميائيةالمصدر
 أمثمة عمى الموائح المتعمقة بالمواد المقيدة والمناولة الكيميائية:وتوجد 

ىي الئحة االتحاد األوروبي  REACH وترخيص وتقييد المواد الكيميائية(:الوصوؿ )تسجيؿ وتقييـ  .1
 التي تتناوؿ إنتاج واستخداـ المواد الكيميائية، وتأثيرىا المحتمؿ عمى كؿ مف صحة اإلنساف والبيئة.

تحظر نفايات أو تقييد استخداـ مواد خطرة معينة في التوجيو الخاص  نفايات )تقييد المواد الخطرة(: .0
لكترونية جديدة في سوؽ االتحاد األوروبي بالم عدات الكيربائية واإللكترونية وضع معدات كيربائية وا 

 تحتوي عمى أكثر مف المستويات المتفؽ عمييا لمرصاص والكادميـو والزئبؽ ومواد أخرن.
االجتماعية لممورد / االستدامة يمكف أف تكوف مدونة قواعد سموؾ  المسئوليةأمثمة لسياسة وىناؾ 

يف والشركاء خاصة لممورديف أو وثيقة سموؾ الشركة التي تنطبؽ عمى كؿ مف الموظفيف الداخمي
 ، وكذلؾ المقاوليف مف الباطف، مثؿ المورديفالتجارييف الخارجييف



 إلى خدمات وسمع الجيات الخارجية التي تشكؿ : (البيع، موردو خدمات ما بعد يشير الشراء المباشر )اإلنتاج
يشير مصطمح "المشتريات غير المباشرة" )غير و  جزء ا مف منتجات المنظمة و / أو خدماتيا أو ُتستخدـ فييا.

اإلنتاج، التجارة، موردي السمع ذات العالمات التجارية( إلى فئات السمع والخدمات التي تدعـ العمميات 
 ظمة.التجارية لممن

 سلسلة قضايا التخطيط والتنمية .1

 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

دساعخ ا١ٌٙىً ا٨ل١ٍّٝ ٌٍؼّبٌخ فٝ اٌمطبع  1

 اٌؼبَ فٝ عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ
ِؾّذ ؽغٓ فظ . د 7711د٠غّجش 

 إٌٛس
................ 

2     

اٌز١ّٕخ اٌذساعبد اٌزفظ١ٍ١خ ٌّمِٛبد  3

 ا٦ل١ّ١ٍخ ثّٕطمخ عٕٛة ِظش
   7711أثش٠ً 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّمِٛبد اٌز١ّٕخ ا٦ل١ّ١ٍخ  4

 ثّٕطمخ عٕٛة ِظش
 ٛ١ٌٛ٠7711   

دساعخ الزظبد٠خ ف١ٕخ ٤فبق طٕبػخ  5

ا٤عّذح ٚاٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ فٝ عّٙٛس٠خ 

 7711ِظش اٌؼشث١خ ؽزٝ ػبَ 
   7711أثش٠ً 

اٌضساػ١خ فٝ اٌج٩د اٌزغز٠خ ٚاٌز١ّٕخ  6

 اٌؼشث١خ
   7711أوزٛثش 

رط٠ٛش اٌزٕغبسح ١ِٚضاْ اٌّذفٛػبد  7

ِٚشىٍخ رفبلُ اٌؼغض اٌخبسعٝ ٚعٍج١بد 

 (7711 – 97/7711) ِٛاعٙزٗ 
ػجذ اٌمبدس ؽّضح ، د. سِضٜ روٟد. اٌفٛٔظ ػض٠ض. د 7711أوزٛثش 

 ٚأخشْٚ

8 Improving the position of third 

world countries in the 

international cotton Economy, 
 ٛ١ٔٛ٠1191 
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌزفغ١ش اٌزؼخُ فٝ ِظش  9

(7711  7719) 
أغغطظ 

7717 
 ................ سِضٜ روٟ.د

ؽٛاس ؽٛي ِظش فٝ ِٛاعٙخ اٌمشْ  11

 اٌؾبدٜ ٚاٌؼششْٚ
 ................ ػٍٝ ٔظبس. د 7711فجشا٠ش 

اٌخّغ١خ رط٠ٛش أعب١ٌت ٚػغ اٌخطؾ  11

ثبعزخذاَ ّٔبرط اٌجشِغخ اٌش٠بػ١خ فٝ 

 عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ
 ................ ِؾشَ اٌؾذاد. د 7711ِبسط 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍٕظبَ اٌؼش٠جٝ فٝ ِظش  12

(7711/17-7711) 
 أؽّذ اٌششلبٚٞ ٚأخشْٚد. ،ػجذ اٌٍط١ف ؽبفعأ.  7711ِبسط 

رم١١ُ ع١بعبد اٌزغبسح اٌخبسع١خ ٚإٌمذ  13

 ا٨عٕجٝ ٚعجً رشش١ذ٘ب
 ٚأخشْٚد. طمش أؽّذ طمش  د. أفٛٔظ ػض٠ض ١ٌٛ٠7711ٛ 

اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ فٝ ِظش ِبػ١ٙب  14

 (ص٩صخ أعضاء) ٚؽبػش٘ب 
 د. ِٛس٠ظ ِىشَ هللا ١ٌٛ٠7711ٛ 

 ٚأخشْٚد. عؼذ ػ٩َ 

15 A study on Development of 
Egyptian National fleet/ 

June 1985 
................ 

................ 

ا٤ٔفبق اٌؼبَ ٚا٨عزمشاس ا٨لزظبدٜ فٝ  16

 7717 – 7711ِظش 
 ................ سِضٞ روٟ. د 7717اثش٠ً 

ا٤ثؼبد اٌشئ١غ١خ ٌزط٠ٛش ٚر١ّٕخ اٌمشٜ  17

 اٌّظش٠خ
 ٌج١ت صِضَأ.  ١ٔٛ٠7717ٛ 

 ع١ٍّبْ ؽض٠ٓ ٚأخشْٚد. 

) اٌظٕبػبد اٌظغ١شح ٚاٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ  18
اٌزطج١ك ػٍٝ طٕبػخ اٌغضي ٚإٌغ١ظ فٝ 

 ِظش
 ٛ١ٌٛ٠7717 

د.ممدوحفهمً

 الشرقاوي
د.سأفذ شف١ك، د. صشٚد ِؾّذ ػٍٟ 

 ٚأخشْٚ

رشش١ذ ا٦داسح ا٨لزظبد٠خ ٌٍزغبسح  19

 اٌخبسع١خ ٚإٌمذ٠خ ا٤عٕج١خ
 فٛٔظ ػض٠ضد.  7717د٠غّجش 

 ع١ذ دؽ١خ ٚأخشْٚد.

ص٩صخ . )اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ فٝ اٌّظشٜ 21

 (أعضاء
 7711أثش٠ً 

عبدالفتاحد.محمد

 منجً
ساع١خ ػبثذ٠ٓ ، د.صشٚد ِؾّذ ػٍٝد.

 خ١ش هللا ٚأخشْٚ

أؽّذ ػجذ  ، د.ػجذ اٌمبدس د٠بةد.  مورٌسمكرمهللاد. 7711عجزّجش  (عضئ١ٓ) اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ فٝ ِظش  21

 اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ ٚأخشْٚ
ِشبوً ئٔزبط اٌٍؾَٛ ٚاٌغ١بعبد اٌّمزشؽخ  22

 ٌٍزغٍت ػ١ٍٙب
 7711أوزٛثش 

ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ . د

 ِٕغٝ
د. عؼذ ػ٩َ، د. ػجذ اٌمبدس د٠بة 

 ٚأخش٠ٓ

23 
 7711ٔٛفّجش  دٚس اٌمطبع اٌخبص فٝ اٌز١ّٕخ

ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ . د

 ِٕغٝ
د. فٛصٞ س٠بع، د. ِّذٚػ فٟٙ 

 اٌششلبٚٞ ٚاخش٠ٓ

ا٨عز٩ٙن ِٓ اٌغٍغ رط٠ٛش ِؼذ٨د  24

اٌغزائ١خ ٚأصبس٘ب ػٍٝ اٌغ١بعبد اٌضساػ١خ 

 فٝ ِظش
د. ػجذاٌمبدسد٠بة، د. ػجذ اٌؼض٠ض  عؼذ ؽٗ ػ٩َ. د 7711ِبسط 

 ئثشا١ُ٘

25 
اؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة . دا. 7711أوزٛثش اٌجؾ١شاد اٌشّب١ٌخ ث١ٓ ا٨عزغ٩ي إٌجبرٝ 

ا.د ػجذ اٌؼض٠ض ا.د ثشوبد أؽّذ اٌفشا، 

 ئثشا١ُ٘
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

 ثشا١ٔٗ ٚا٨عزغ٩ي اٌغّىٝ

رم١١ُ ا٨رفبل١خ اٌزٛعغ اٌزغبسٜ ٚاٌزؼبْٚ  26

ا٨لزظبدٜ ث١ٓ ِظش ٚإٌٙذ 

 ٠ٚٛغٛع٩ف١ب
 7711أوزٛثش 

أؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض . د

 اٌششلبٚٞ

ِؾّذ . ، دِؾّٛد ػجذ اٌؾٝ ط٩ػ. د

 لبعُ ػجذ اٌؾٟ ٚأخشْٚ
 

ع١بعبد ٚئِىب١ٔبد رخط١ؾ اٌظبدساد  27

 ِٓ اٌغٍغ اٌضساػ١خ
 عؼذ ؽٗ ػ٩َ. د 7711ٔٛفّجش 

ِؾّذ ٔظش . ،دػجذ اٌمبدس د٠بة. د

 فش٠ذ ٚأخشْٚ
 

ا٤ٔفبق اٌّغزمج١ٍخ فٝ طٕبػخ اٌغضي  28

 ٚإٌغ١ظ فٝ ِظش
 7711ٔٛفّجش 

فٛصٜ س٠بع . د

 فّٙٝ

. ، دِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ اٌخٍٜٛ. د
 ِظطفٟ أؽّذ ِظطفٟ ٚأخشْٚ

 

دساعخ ر١ّٙذ٠خ ٨عزىشبف أفبق ا٨عزضّبس  29

اٌظٕبػٝ فٝ ئؽبس اٌزىبًِ ث١ٓ ِظش 

 ٚاٌغٛداْ
 7711ٔٛفّجش 

ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ . د

 ِٕغٟ

سأفذ . ، دفزؾٟ اٌؾغ١ٕٟ خ١ًٍ. د

 شف١ك ٚأخشْٚ
 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ػٓ رط٠ٛش ا٨عزضّبس فٝ  31

ع ِغ ا٦شبسح ٌٍطبلخ ا٨عز١ؼبث١خ .َ.ط

 ٩ٌلزظبد اٌمِٛٝ
 7711د٠غّجش 

اٌغ١ذ ػجذ اٌؼض٠ض . د

 ................ دؽ١ٗ

دٚس اٌّإعغبد اٌٛؽ١ٕخ فٝ ر١ّٕخ  31

) ا٤عب١ٌت اٌف١ٕخ ٧ٌٔزبط فٝ ِظش 
 (عضئ١ٓ

 7711د٠غّجش 
اٌفٛٔظ ػض٠ض . د

 ................ لذ٠ظ

ؽذٚد ٚئِىبٔبد ِغبّ٘خ ػش٠ج١خ ػٍٝ  32

اٌذخً اٌضساػٝ فٝ ِٛاعٙخ ِشىٍخ 

اٌؼغض فٝ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ 

 اٌذخً اٌمِٛٝٚاط٩ػ ١٘ىً رٛص٠غ 

 ٛ١ٌٛ٠7719 
سعبء ػجذ اٌشعٛي . د

 ................ ؽغٓ

اٌزفبٚربد ا٦ل١ّ١ٍخ ٌٍّٕٛ ا٨لزظبدٜ  33

ٚا٨عزّبػٝ ٚؽشق ف١بعٙب فٝ عّٙٛس٠خ 

 ِظش اٌؼشث١خ
 ................ ػ٩ ع١ٍّبْ اٌؾى١ُ.د ١ٌٛ٠7719ٛ 

34 
 ١ٌٛ٠7719ٛ  ِذٜ ئِىب١ٔخ رؾم١ك اوزفبء رارٝ ِٓ اٌمّؼ

سعبء ػجذ اٌشعٛي . د

 ................ ؽغٓ

35 Integrated Methodology for 
Energy planning in Egypt.  1192عجزّجش 

د.ػّبد اٌششلبٜٚ 

 ا١ِٓ
 د. ساع١ٗ ػبثذ٠ٓ

ا٩ٌِّؼ اٌشئ١غ١خ ٌٍطٍت ػٍٝ رٍّه  36

ا٨ساػٝ اٌضساػ١خ اٌغذ٠ذح ٚاٌغ١بعبد 

 اٌّزظٍخ ثبعزظ٩ؽٙب ٚاعزضساػٙب
 ................  7719ٔٛفّجش 

دساعخ ثؼٕٛاْ ِشى٩د طٕبػخ ا٤ٌجبْ  37

 فٝ ِظش
 ................ ٘ذٜ ِؾّذ طبٌؼ.د 7711ِبسط 

دساعخ ثؼٕٛاْ آفبق ا٨عزضّبساد اٌؼشث١خ  38

 ٚدٚس٘ب فٝ خطؾ اٌز١ّٕخ اٌّظش٠خ
 7711ِبسط 

ِظطفٝ أؽّذ .د

 ِظطفٝ
، ؽبِذ ئثشا١ُ٘ ِغذٞ ِؾّذ خ١ٍفخد. 

 ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

رمذ٠ش ا٠٦غبس ا٨لزظبدٜ ٥ٌساػٝ  39

اٌضساػ١خ ٌضساػخ اٌّؾبط١ً اٌضساػ١خ 

اٌؾم١ٍخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ ا٨ل١ٍّٝ ٌغّٙٛس٠خ 

 11/7711ِظش اٌؼشث١خ ػبِٝ 

 ................ اؽّذ ؽغٓ اثشا١ُ٘.د 7711ِبسط 

اٌغ١بعبد اٌزغ٠ٛم١خ ٌجؼغ اٌغٍغ  41

 اٌضساػ١خ ٚآصبس٘ب ا٨لزظبد٠خ
 ؽٗ ػ٩َعؼذ . د ١ٔٛ٠7711ٛ 

ثشوبد اٌفشا، د. ٘ذٜ ِؾّذ طبٌؼ د. 

 ٚأخشْٚ
 

ثؾش ا٨عزضساع اٌغّىٝ فٝ ِظش  41

 ِٚؾذداد ر١ّٕزٗ
 ................ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػشاثٟ.د 7711أوزٛثش 

ٔظُ رٛص٠غ اٌغزاء فٝ ِظش ث١ٓ اٌزشش١ذ  42

 ٚا٦ٌغبء
 7711أوزٛثش 

ِؾّذ ع١ّش .د

 ................ ِظطفٝ

اٌظٕبػبد اٌظغ١شح فٝ اٌز١ّٕخ دٚس  43

دساعخ اعزط٩ػ١خ ٌذٚس٘ب ا٨عز١ؼبة 

 اٌؼّبٌٝ
. ، دد. ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ اٌخٍٜٛ ؽغبَ ِؾّذ ِٕذٚسد.  7711أوزٛثش 

 ؽغ١ٕطٙبٌخج١شٚأخشْٚ

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌجؼغ اٌّإششاد اٌّب١ٌخ  44

ٌٍمطبع اٌؼبَ اٌظٕبػٝ اٌزبثغ ٌٛصاسح 

 اٌظٕبػخ
 ................ ػٍٝ صشٚد ِؾّذ. د 7711أوزٛثش 

اٌغٛأت اٌزىب١ٍِخ ٚرؾ١ًٍ اٌمطبع  45

اٌضساػٝ فٝ خطؾ اٌز١ّٕخ ا٨لزظبد٠خ 

 ٚا٨عزّبػ١خ
 ................ ع١ذ ؽغ١ٓ اؽّذ.د 7717فجشا٠ش 

ئِىب١ٔبد رط٠ٛش اٌؼشائت اٌؼمبس٠خ  46

ٌض٠بدح ِغبّ٘زٙب فٝ ا٠٦شاداد اٌؼبِخ 

 ٌٍذٚي فٝ ِظش
 ................ اثشا١ُ٘ اؽّذ ؽغٓ.د 7717فجشا٠ش 

47 
 عؼذ ؽٗ ػ٩َ. د 7717عجزّجش  ِذٜ ئِىب١ٔخ رؾم١ك رارٝ ِٓ اٌغىش

 

 ٘ذٜ ِؾّذ طبٌؼ ٚأخشْٚد. 

 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٨صبس اٌغ١بعبد  48

ا٨لزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ ػٍٝ رط٠ٛش 

 ٚر١ّٕخ اٌمطبع اٌضساػٝ
 ع١ذ ؽغ١ٓ اؽّذ.د 7771فجشا٠ش 

ثشوبد اٌفشا ع١ذ ػضة، د. د. 

 ٚأخشْٚ
 

ا٦ٔزبع١خ ٚا٤عٛس ٚا٤عؼبس اٌٛػغ  49

اٌشا٘ٓ ٌٍّؼشفخ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ ِغ 

ئشبسح خبطخ ٌٍذساعبد اٌغبثمخ ػٓ 

 ِظش

 7771ِبسط 
اثشا١ُ٘ ؽغٓ .د

 اٌؼ١غٜٛ

ػضّبْ ِؾّذ ػضّبْ، د. ع١ٙش أثٛ د. 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأخشْٚ
 

اٌّغؼ ا٨لزظبدٜ ٚا٨عزّبػٝ  51

ٌّؾبفظخ اٌجؾش ا٤ؽّش ٚاٌؼّشأٝ 

 ٚفشص ا٨عزضّبس اٌّزبؽخ ٌٍز١ّٕخ
 ................ خاؽّذ ثشا١ٔ.د 7771ِبسط 

ع١بعبد ئط٩ػ ١ِضاْ اٌّذفٛػبد  51

 اٌّظش٠خ ٌٍّشؽٍخ ا٢ٌٚٝ
 7771ِب٠ٛ 

اٌغ١ذ ػجذ اٌّؼجٛد .د

 ٔبطف

فبد٠خ ِؾّذ ػجذ اٌغ٩َ، د. ِغذٜ د. 

 ِؾّذ خ١ٍفخ ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

ٚئِىب١ٔخ رظ١ٕغ  ثؾش طٕبػخ اٌغىش 52

 اٌّؼذاد اٌشأعّب١ٌخ فٝ ِظش
 7771عجزّجش 

 د.ؽغبَ ِؾّذ ِٕذٚس

 

ِؾّذ ػجذ اٌّغ١جذ اٌخٍٜٛ، د.  د. 

 ؽبِذ ئثشا١ُ٘ ٚأخشْٚ
 

53 
ثؾش ا٨ػزّبد ػٍٝ اٌزاد فٝ ِغبي 

 اٌطبلخ ِٓ ِٕظٛس رّٕٜٛ ٚرىٌٕٛٛعٝ
 7771عجزّجش 

د.ساع١خ ػبثذ٠ٓ خ١ش 

 هللا

 

فبئك ػّبد اٌششلبٚٞ أ١ِٓ، د. د. 

 فش٠ذ فشط هللا ٚأخشْٚ
 

54 
 د.ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا 7771أوزٛثش  اٌزخط١ؾ ا٨عزّبػٝ ٚا٦ٔزبع١خ

خؼش ػجذ اٌؼظ١ُ أثٛ لٛسح، د. د. 

 ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض ػ١ذ ٚأخشْٚ
 

ِغزمجً اعزظ٩ػ ا٨ساػٝ فٝ ِظش  55

فٝ ظً ِؾذداد ا٤ساػٝ ٚا١ٌّبٖ 

 ٚاٌطبلخ
 7771أوزٛثش 

د.ِؾّذ ع١ّش 

 ِظطفٝ

ػجذ اٌشؽ١ُ ِجبسن ٘بشُ، د. د. 

 ط٩ػ اعّبػ١ً
 

دساعبد رطج١م١خ ٌجؼغ لؼب٠ب ا٦ٔزبع١خ  56

 فٝ ا٨لزظبد اٌّظشٜ
 ػضّبْ ِؾّذ ػضّبْ.د 7771ٔٛفّجش 

أؽّذ ؽغٓ ئثشا١ُ٘، د. ٘ذٞ ِؾّذ د. 

 طجؾٟ ِظطفٟ ٚأخشْٚ
 

ثٕٛن اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ فٝ ثؼغ دٚي  57

 ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌؼشثٝ
 ؽغبَ ِؾّذ إٌّذٚسد.  سأفذ شف١ك ثغبدح.د 7771ٔٛفّجش 

 

ثؼغ آفبق اٌزٕغ١ك اٌظٕبػٝ ث١ٓ دٚي  58

 ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌؼشثٝ
 د. صشٚد ِؾّذ ػٍٝ ٚأخشْٚ فزؾٟ اٌؾغ١ٓ خ١ًٍد.  7771ٔٛفّجش 

 

ع١بعبد ئط٩ػ ١ِضاْ اٌّذفٛػبد  59

 (ِشؽٍخ صب١ٔخ) اٌّظشٜ
 7771ٔٛفّجش 

اٌغ١ذ ػجذ اٌّؼجٛد .د

 ................ ٔبطف

ثؾش اصش رغ١شاد عؼش اٌظشف ػٍٝ  61

 اٌمطبع اٌضساػٝ ٚأؼىبعبرٙب ا٨لزظبد٠خ
 7771د٠غّجش 

ِؾّذ ع١ّش .د

 ِظطفٝ

ِؾّٛد ػ٩ء ػجذ اٌؼض٠ض، د. ػجذ د. 

 اٌمبدس د٠بة
 

ا٦ِىب١ٔبد ٚا٤فبق اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزىبًِ  61

ا٨لزظبدٜ ث١ٓ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ 

 ا٦ٔزبط ٚاٌزٛص٠غ اٌؼشثٝ فٝ ػٛء ١٘بوً
 ................ ِغذٞ ِؾّذ خ١ٍفٗ.د ٠7777ٕب٠ش 

ئِىب١ٔخ اٌزىبًِ اٌضساػٝ ث١ٓ ِغٍظ  62

 اٌزؼبْٚ اٌؼشثٝ
 عؼذ ؽٗ ػ٩َ. د ٠7777ٕب٠ش 

٘ذٜ طبٌؼ إٌّش، د. ػّبد اٌذ٠ٓ د. 

 ِظطفٟ
 

دٚس اٌظٕبد٠ك اٌؼشث١خ فٝ ر٠ًّٛ اٌمطبع  63

 اٌضساػٝ
 اؽّذع١ذ ؽغ١ٓ .د 7777أثش٠ً 

ِؾّذ ٔظش فش٠ذ، د. ثشوبد أؽّذ د. 

 اٌفشا ٚأخشْٚ
 

ثؼغ اٌمطبػبد ا٦ٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِٗ  64

: اٌغضء ا٤ٚي( عضئ١ٓ)ثّؾبفظخ ِطشٚػ
 اٌمطبػبد ا٦ٔزبع١خ

 فش٠ذ أؽّذ ػجذ اٌؼبيد.  طبٌؼ ؽغ١ٓ ِغ١ت.د 7777أوزٛثش 
 

65 
 عؼذ ؽٗ ػ٩َ. د 7777أوزٛثش  ِغزمجً ئٔزبط اٌض٠ٛد فٝ ِظش

ثشاوبد أؽّذ اٌفشا، د. ٘ذٞ طبٌؼ د. 

 إٌّش ٚأخشْٚ
 

ا٦ٔزبع١خ فٝ ا٨لزظبد اٌمِٛٝ اٌّظشٜ  66

ٚعجً رؾغ١ٕٙب ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ لطبع 
  ِؾشَ اٌؾذاد.د 7777أوزٛثش 

أِبٟٔ ػّش صوٟ، د. ِؾّذ اثٛ د. 
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

ا٤عظ ( اٌغضء ا٤ٚي) اٌظٕبػخ 

 ٚاٌذساعبد إٌظش٠خ
 اٌفزؼ اٌىفشاٚٞ ٚأخشْٚ

 

ا٦ٔزبع١خ فٝ ا٨لزظبد اٌمِٛٝ اٌّظشٜ  66

ٚعجً رؾغ١ٕٙب ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ لطبع 

اٌذساعبد ( اٌغضء اٌضبٔٝ)اٌظٕبػخ 

 اٌزطج١م١خ

 ِؾشَ اٌؾذاد.د 7777أوزٛثش 
أِبٟٔ ػّش صوٟ، د. ِؾّذ اثٛ د. 

 اٌفزؼ اٌىفشاٚٞ ٚأخشْٚ
 

خٍف١خ ِٚؼّْٛ إٌظش٠بد ا٨لزظبد٠خ  67

. اٌؾب١ٌخ ٚاٌّزٛلؼخ ثششق أٚسٚثب
ِٚؾذداد أؼىبعبرٙب اٌشبٍِخ ػٍٝ 

 ِغزمجً اٌز١ّٕخ فٝ ِظش ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٝ

 د. ػٍٝ ٔظبس عؼذ ؽبفع.د 7777د٠غّجش 

١ِىٕخ ا٤ٔشطخ ٚاٌخذِبد فٝ ِشوض  68

 اٌزٛص١ك ٚإٌشش
 اِبٟٔ ػّش.د 7777د٠غّجش 

سِؼبْ ػجذ اٌّؼطٟ، د. اِبي د. 

 ؽغٓ اٌؾش٠شٞ ٚأخشْٚ
 

ػٛء أصِخ ئداسح اٌطبلخ فٝ ِظش فٝ  69

 اٌخ١ٍظ ٚأؼىبعبرٙب ع١ٌٛب ٚئل١ّ١ٍب ِٚؾ١ٍب
 ٠7771ٕب٠ش 

ساع١ٗ ػبثذ٠ٓ خ١ش .د

 ................ هللا

ٚالغ آفبق اٌز١ّٕخ فٝ ِؾبفظبد اٌٛادٜ  71

 اٌغذ٠ذ
 ٠7771ٕب٠ش 

ػضٖ ػجذ اٌؼض٠ض . د

 ع١ٍّبْ
 ش٠ذ أؽّذ ػجذ اٌؼبي ٚأخشْٚد. ف

 

ػٍٝ ( 71/7777)أؼىبعبد أصِخ اٌخ١ٍظ 71

 ا٨لزظبد اٌّظشٜ
 ٠7771ٕب٠ش 

ِظطفٝ أؽّذ .د

 ِظطفٝ

عٍٛٞ ِؾّذ ِشعٟ، د. ِغذٜ د. 

 ِؾّذ خ١ٍفخ ٚأخشْٚ
 

اٌٛػغ اٌشا٘ٓ ٚاٌّغزمجٍٝ ٨لزظبد٠بد  72

 اٌمطٓ اٌّظشٜ
 ػجذ اٌمبدس د٠بة.د 7771ِب٠ٛ 

ػجذ اٌفزبػ ؽغ١ٓ، د. ٘ذٜ طبٌؼ د. 

 إٌّش ٚأخشْٚ
 

ؽذ٠ضخ خجشاد اٌز١ّٕخ فٝ اٌذٚي ا٤ع٠ٛ١خ  73

اٌزظ١ٕغ ٚاِىب١ٔخ ا٨عزفبدح ِٕٙب فٝ 

 ِظش
 ٛ١ٌٛ٠7771 

اثشا١ُ٘ ؽغٓ .د

 اٌؼ١غٛٞ
 سِضٞ صوٟ، د. ؽغ١ٓ اٌفم١شد. 

 

ثؼغ لؼب٠ب ر١ّٕخ اٌظبدساد اٌظٕبػ١خ  74

 اٌّظش٠خ
 ................ فزؾٝ اٌؾغ١ٕٟ خ١ًٍ.د 7771عجزّجش 

رط٠ٛش ِٕب٘ظ اٌزخط١ؾ ٚاداسح اٌز١ّٕخ فٝ  75

اٌّظشٜ فٝ ػٛء اٌّزغ١شاد ا٨لزظبد 

 اٌذ١ٌٚخ اٌّؼبطشح
 ػضّبْ ِؾّذ ػضّبْ.د 7771عجزّجش 

سافذ شف١ك ثغبدح، د. ع١ٙش أثٛ د. 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأخشْٚ
 

اٌغ١بعبد إٌمذ٠خ فٝ ِظش خ٩ي  76

١ِىب١ٔى١خ " اٌّشؽٍخ ا٨ٌٚٝ" اٌضّب١ٕٔبد 

ٚفبػ١ٍخ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ فٝ اٌغبٔت اٌّبٌٝ 

 ٚا٨لزظبدٜ اٌّظشٜ

 7771عجزّجش 
اٌغ١ذ ػجذ اٌّؼجٛد .د

 ٔبطف
 فبد٠خِؾّذػجذاٌغ٩َ

 

77 
 ٠7771ٕب٠ش  اٌزؾش٠ش ا٨لزظبدٜ ٚلطبع اٌضساػخ

 عؼذ ؽٗ ػ٩َ

 

ع١ذ ؽغ١ٓ أؽّذ، د. ثشوبد أؽّذ د. 

 اٌفشا ٚأخشْٚ
 

اؽز١بعبد اٌّشؽٍخ اٌّمجٍخ ٣ٌلزظبد  78

اٌّظشٜ ّٚٔبرط اٌزخط١ؾ ٚالزشاػ ثٕبء 
ػٍٝ ٔظبس، د. ِبعذح ئثشا١ُ٘ د.  د.ِؾشَ اٌؾذاد ٠7771ٕب٠ش 

 ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

ٌٍزخط١ؾ ّٔٛرط الزظبدٜ لِٛٝ 

 اٌزأش١شٜ اٌّشؽٍخ ا٨ٌٚٝ
 

79 
ؼغ لؼب٠ب اٌزظ١ٕغ فٝ ِظش ِٕظٛس ث

 رّٕٜٛ رىٌٕٛٛعٝ
 7771ِب٠ٛ 

ساع١ٗ ػبثذ٠ٓ خ١ش 

 هللا

 

فزؾ١خ صغٍٛي، د. ٔٛاي ػٍٝ ؽٍٗ د. 

 ٚأخشْٚ
 

81 
 7771ِب٠ٛ  رم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ ا٨عبعٝ فٝ ِظش

د.ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض 

 ػ١ذ

عبٌُ ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّٛد، د. د. 

 دعٛلٟ ػجذ اٌغ١ًٍ ٚأخشْٚ
 

ا٢صبس اٌّزٛلؼخ ٌزؾش٠ش عٛق إٌمذ  81

ا٨عٕجٝ ػٍٝ ثؼغ ِىٛٔبد ١ِضاْ 

 اٌّذفٛػبد اٌّظشٜ
 7771ِب٠ٛ 

د. اع٩ي سارت 

 اٌؼم١ٍٟ

اٌفٛٔظ ػض٠ض ، د.  فبد٠خ ػجذ د. 

 اٌغ٩َ ٚأخشْٚ
 

82 He Current development in the 

methodology and applications 

of operations research 

obstacles and prospects in 

developing countries 

Nov 1993 د ػفبف فإاد، د ط٩ػ اٌؼذٚٞ  اِبٟٔ ػّش.د

 ٚأخشْٚ

  عؼذ ؽٗ ػ٩َ. د 7771ٔٛفّجش  ا٢صبس اٌج١ئ١خ اٌضساػ١خ 83

ثب٦ٔزبع١خ رم١١ُ اٌجشاِظ ٌٍٕٙٛع  84

 اٌضساػ١خ
 7771د٠غّجش 

ِؾّذ ع١ّش .د

 ِظطفٝ

٘ذٜ طبٌؼ إٌّش ٚأخشْٚ، د. د. 

 ػجذ اٌمبدس ِؾّذ د٠بة
 

اصش ل١بَ اٌغٛق ا٤ٚسث١خ اٌّشزشوخ ػٍٝ  85

 ِظش ٚإٌّطمخ
 ٠7771ٕب٠ش 

 إجاللراتبالعقٌلً. د

 

أؽّذ ٘بشُ، د. ِغذٞ خ١ٍفخ د. 

 ٚأخشْٚ
 

ِششٚع ئٔشبء لبػذح ث١بٔبد ا٤ٔشطخ  86

" اٌجؾض١خ ثّؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ          
 "اٌّشؽٍخ ا٨ٌٚٝ

 ِؾشَ اٌؾذاد.د ١ٔٛ٠7771ٛ 
ػجذ اٌمبدس ِؾّذ د٠بة، د. أِبٟٔ د. 

 ػّش صوٟ ٚأخشْٚ
 

اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٚرخط١ؾ اٌخذِبد فٝ  87

دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٓ صٌضاي أوزٛثش )ع .َ.ط

 (اٌغ٩َفٝ ِذ٠ٕخ  7771
 ................ ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا.د 7771عجزّجش 

رؾش٠ش اٌمطبع اٌظٕبػٝ اٌؼبَ فٝ ِظش  88

 فٝ ظً اٌّزغ١شاد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ
 7771عجزّجش 

ساع١ٗ ػبثذ٠ٓ خ١ش 

 هللا

فزؾ١خ صػٍٛي، د. صشٚد ِؾّذ د. 

 ػٍٝ ٚأخشْٚ
 

اعزششاف ثؼغ ا٢صبس اٌّزٛلؼخ ٌغ١بعخ  89

 (ِغٍذاْ) ا٦ط٩ػ ا٨لزظبدٜ ثّظش  
 د. سِضٞ صوٟ 7771عجزّجش 

ػضّبْ ِؾّذ ػضّبْ ٚأخشْٚ، د. د. 

 أؽّذ ؽغٓ ئثشا١ُ٘
 

91 
 7771ٔٛفّجش  ٚالغ اٌزؼ١ٍُ ا٨ػذادٜ ٚو١ف١خ رط٠ٛشٖ

د.ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض 

 ................ ػ١ذ

اٌخش٠غ١ٓ ثبٌّششٚػبد رغشثخ رشغ١ً  91

 اٌضساػ١خ ٚافك رط٠ٛش٘ب
 ................ د.ػجذ اٌمبدس د٠بة 7771د٠غّجش 
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

دٚس اٌذٌٚخ فٝ اٌمطبع اٌضساػٝ فٝ  92

 ِشؽٍخ اٌزؾش٠ش ا٨لزظبدٜ
 د.عؼذ ؽٗ ػ٩َ 7771د٠غّجش 

ِؾّذ ِؾّٛد سصق، د. ٔغٛاْ د. 

 عؼذ اٌذ٠ٓ ٚأخشْٚ
 

ٌزؾش٠ش ا٤ثؼبد ا٨لزظبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ  93

اٌمطبع اٌظٕبػٝ اٌّظشٜ فٝ ظً 

 ا٦ط٩ػ ا٤لزظبدٜ
 ٠7771ٕب٠ش 

د.ساع١ٗ ػبثذ٠ٓ خ١ش 

 هللا

 أثٛفزؾ١خ صغٍٛي، د. ٔفغ١خ ع١ذ د. 

 اٌغؼٛد ٚأخشْٚ
 

ِششٚع أشبء لبػذح ث١بٔبد ا٨ٔشطخ  94

اٌّشؽٍخ ) اٌجؾض١خ ثّؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ 

 (اٌضب١ٔخ
 ِؾشَ اٌؾذاد.د 7771فجشا٠ش 

ػّش صوٟ ػّش، د. ؽغ١ٓ أِبٟٔ د. 

 طبٌؼ ٚأخشْٚ
 

اٌغ١بعبد اٌمطبػ١خ فٝ ظً اٌزى١ف  95

 ا١ٌٙىٍٝ
 7771أثش٠ً 

ِؾّٛد ػجذ اٌؾٝ .د

 ................ ط٩ػ

اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ فٝ ػٛء ع١بعخ  96

 ا٦ط٩ػ ا٨لزظبدٜ
 صشٚد ِؾّذ ػٍٝ.د ١ٔٛ٠7771خ 

ِؾّذ ٔظش فش٠ذ، د. ٔج١ً ػجذ د. 

 ٚأخشْٚاٌؼ١ٍُ طبٌؼ 
 

اٌغبد ٚأٚسٚثب ) اٌّغزغذاد اٌؼب١ٌّخ  97

ٚرأص١شارٙب ػٍٝ رذفمبد سؤٚط ( اٌّٛؽذح

ا٤ِٛاي ٚاٌؼّبٌخ ٚاٌزغبسح اٌغٍؼ١خ 

 (دساعخ ؽبٌخ ِظش)ٚاٌخذ١ِخ 

أغغطظ 

7771 
 ئع٩ي سارت.د

ِظطفٟ أؽّذ ِظطفٟ، د. عٍٜٛ د. 

 ِؾّذ ِشعٟ ٚأخشْٚ
 

رم١١ُ اٌجذائً ا٦عشائ١خ ٌزٛعغ لبػذح  98

 اٌٍّى١خ فٝ لطبع ا٤ػّبي اٌؼبَ
 ٠7779ٕب٠ش 

 فتحًالحسٌنىخلٌل

 

طبٌؼ ؽغ١ٓ ِغ١ت، د. ِؾّذ ػجذ د. 

 اٌّغ١ذ اٌخٍٜٛ ٚأخشْٚ
 

أصش اٌزىز٩د ا٤لزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ  99

 لطبع اٌضساػٝ
 ِؾّٛد ِشػٝ، د. ِٕٝ اٌذعٛلٟد.  عؼذ ؽٗ ػ٩َ.د ٠7779ٕب٠ش 

 

ِششٚع ئٔشبء لبػذح ث١بٔبد ا٤ٔشطخ  111

اٌّشؽٍخ )اٌجؾض١خ ثّؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ 

 (اٌضبٌضخ
 ِؾشَ اٌؾذاد.د 7779ِب٠ٛ 

أِبٟٔ ػّش صوٟ، د. ِبعذح د. 

 ئثشا١ُ٘ ع١ذ فشاط ٚأخشْٚ
 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ ٌٛالغ اٌمطبػبد  111

 ا٦ٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِخ ثّؾبفظبد اٌؾذٚد
   7779ِب٠ٛ 

ٚالؼخ ِٚشبوٍٗ : اٌضبٜٔٛ فٝ ِظش اٌزؼ١ٍُ 112

 ٚارغب٘بد رط٠ٛشٖ
 7779ِب٠ٛ 

ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ػ١ذ

ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ، د. دعٛلٟ د. 

 ػجذ اٌغ١ًٍ ٚأخشْٚ
 

: اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ ِٚغزمجً اٌمش٠خ اٌّظش٠خ 113
 اٌّزطٍجبد ٚاٌغ١بعبد

 عؼذ ؽٗ ػ٩َ.د 7779عجزّجش 
ثشوبد اؽّذ اٌفشا، د. أؽّذ ػجذ د. 

 اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ ٚأخشْٚ
 

114 
 اع٩ي سارت.د 7779أوزٛثش  دٚس إٌّبؽك اٌؾشح فٝ ر١ّٕخ اٌظبدساد

ِؾّٛد ػجذ اٌؾٟ، د. ؽغ١ٓ طبٌؼ د. 

 ٚأخشْٚ
 

رط٠ٛش أعب١ٌت ٚلٛاػذ اٌّؼٍِٛبد فٝ  115

) ئداسح ا٤صِبد اٌّٙذدح ٤ؽشاد اٌز١ّٕخ
 (اٌّشؽٍخ ا٤ٌٚٝ

 ِؾشَ اٌؾذاد.د 7779ٔٛفّجش 
ِٕذسح ٚأخشْٚ، د. ِبعذح ؽغبَ د. 

 ئثشا١ُ٘ ع١ذ فشاط
 



 المسؤولية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية )بالتطبيق على محافظة المنوفية(
 

777 
 

 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٚاٌز١ّٕخ فٝ  116

 (دساعخ ؽب٨د) ِظش 
 ٔبدسح ٚ٘ذاْ.د 7779د٠غّجش 

ٚف١ك أششف ؽغٛٔخ، د. ٚفبء ػجذ د. 

 هللا ٚأخشْٚ
 

117 
 7779د٠غّجش  ا٨ثؼبد اٌج١ئ١خ اٌّغزذاِخ فٝ ِظش

ساع١خ ػبثذ٠ٓ خ١ش .د

 هللا
 ٛ اٌغؼٛدثِؾّذ أ ٔف١غخ ع١ذد. 

 

اٌزغ١شاد ا١ٌٙى١ٍخ فٝ ِإعغبد اٌز٠ًّٛ  118

ِظبدس ِٚغزمجً اٌز٠ًّٛ : اٌضساػٝ

 اٌضساػٝ فٝ ِظش
 7771ِبسط 

ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ػ١ذ

ٚف١ك أششف ؽغٛٔخ، د. ٌطف هللا د. 

 ئِبَ طبٌؼ ٚأخشْٚ
 

اٌزغ١شاد ا١ٌٙى١ٍخ فٝ ِإعغبد اٌز٠ًّٛ  119

اٌز٠ًّٛ اٌضساػٝ ِٚظبدس ِٚغزمجً 

 اٌضساػٝ فٝ ِظش

أغغطظ 

7771 
 صشٚد ِؾّذ ػٍٝ.د

ئثشا١ُ٘ طذ٠ك ػٍٝ، د. ثٙبء ِشعٟ 

 ٚأخشْٚ
 

٩ِِؼ اٌظٕبػخ اٌّظش٠خ فٝ ظً  111

اٌؼٛاًِ اٌشئ١غ١خ اٌّإصشح فٝ ِطٍغ اٌمشْ 

 اٌؾبدٜ ٚاٌؼشش٠ٓ
 7771د٠غّجش 

ِّذٚػ فّٟٙ .د

 اٌششلبٜٚ

فزؾٟ اٌؾغٓ خ١ًٍ، د. صشٚد د. 

 ِؾّذ ػٍٝ ٚأخشْٚ
 

آفبق اٌزظ١ٕغ ٚرذػ١ُ ا٤ٔشطخ غ١ش  111

اٌّضسػ١خ ِٓ اعً ر١ّٕخ س٠ف١خ ِغزذاِخ 

 فٝ ِظش
 7771فجشا٠ش 

 د.عؼذ ؽٗ ػ٩َ

 

٘ذٞ إٌّش، د. ِٕٝ اٌذعٛلٟ د. 

 ٚأخشْٚ
 

اٌضساػخ اٌّظش٠خ ٚاٌغ١بع١خ اٌضساػ١خ  112

 فٝ اؽبس ٔظبَ اٌغٛق اٌؾشح
 7771فجشا٠ش 

 د.٘ذٞ طبٌؼ إٌّش

 

د٠بة، د. ِؾّذ ع١ّش ػجذ اٌمبدس د. 

 ِظطفٟ
 

اٌضساػخ اٌّظش٠خ فٝ ِٛاعٙخ اٌمشْ  113

 اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓ
 عؼذ ؽٗ ػ٩َ.د 7771فجشا٠ش 

٘ذٞ إٌّش، د. ِٕٝ اٌذعٛلٟ د. 

 ٚأخشْٚ
 

اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌششق ا٤ٚعؾ ٚشّبي  114

 أفش٠م١ب
 اع٩ي سارت.د 7771ِب٠ٛ 

ِؾّٛد ػجذ اٌؾٟ، د. فبد٠خ ػجذ د. 

 اٌغ٩َ ٚأخشْٚ
 

رط٠ٛش أعب١ٌت ٚلٛاػذ اٌّؼٍِٛبد فٝ  115

ئداسح ا٤صِبد اٌّٙذدح ثطشد اٌز١ّٕخ           

 (اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ) 
 ِؾشَ اٌؾذاد.د ١ٔٛ٠7771ٛ 

ؽغبَ ِٕذسح، د. اِبٟٔ ػّش صوٟ د. 

 ػّش ٚأخشْٚ
 

ؽٛي أُ٘ اٌزؾذ٠بد ا٨عزّبػ١خ فٝ  116

 17ِٛاعٙخ اٌمشْ
 ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا.د ١ٔٛ٠7771خ 

ػجذ اٌؼض٠ض ػ١ذ، د. ٔبدسح ٚ٘ذاْ د. 

 ٚأخشْٚ
 

ِؾذداد اٌطبلخ ا٨دخبس٠خ فٝ ِظش  117

 دساعخ ٔظش٠خ ٚرطج١م١خ
 اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٜٛ.د ١ٔٛ٠7771خ 

أؽّذ ؽغٓ ئثشا١ُ٘، د. ع١ٙش أثٛ د. 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأخشْٚ
 

رظٛس ؽٛي رط٠ٛش ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  118

 اٌضساػ١خ
 ػجذ اٌمبدس د٠بة.د ١ٌٛ٠7771ٛ 

ع١ّش ِظطفٟ، د. أؽّذ  ِؾّذد. 

 ػجذ اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ ٚأخشْٚ
 

اٌزٛلؼبد اٌّغزمج١ٍخ ٦ِىب١ٔبد  119

 ا٨عزظ٩ػ ٚا٨عزضساع ثغٕٛة اٌٛادٜ
 عؼذ ؽٗ ػ٩َ.د 7771عجزّجش 

ػجذ اٌمبدس د٠بة، د. ٘ذٞ إٌّش د. 

 ٚأخشْٚ
 

اٌغ١ذ ِؾّذ اٌى٩١ٟٔ، د. ػ٩ د. ع١ذ ِؾّذ ػجذ .د 7771د٠غّجش اعزشار١غ١خ اعزغ٩ي اٌجؼذ اٌؾ١ضٜ فٝ  121
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

 ع١ٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأخشْٚ اٌّمظٛد ِظش فٝ ظً ا٨ط٩ػ ا٨لزظبدٜ
 

121 
 7771د٠غّجش  (7917)ؽٌٛذ اٌٝ ِزوشح خبسع١خ سلُ 

ا٠ّبْ اؽّذ .د

 .................... اٌششث١ٕٟ

122 Artificial Neural Networks 
Usage For Underground Water 
storage &   River Nile in 

Toshoku Area 

 ٌذاػٛشٝػجذ هللا ا.د 7771د٠غّجش 
ع١ّش ٔبطش  .، دد.أِبٟٔ ػّش

 ٚأخشْٚ

 

ثٕبء ٚرطج١ك ّٔٛرط ِزؼذداٌمطبػبد  123

 ٌٍزخط١ؾ اٌزأش١شٜ فٝ ِظش
 ِبعذح اثشا١ُ٘.د 7771د٠غّجش 

ػجذ اٌمبدس ؽّضح ، د.  ع١ٙش أثٛ د. 

 اٌؼ١ٕ١ٓ ٚأخشْٚ
 

اٌغ١بؽٝ فٝ الزظبد٠بد اٌمطبع  124

 ِظشٚأؼىبعبرٙب ػٍٝ ا٨لزظبد اٌمِٛٝ
 اع٩ي سارت.د 7771د٠غّجش

ِؾّٛد ػجذ اٌؾٟ، د. فبد٠خ ػجذ د. 

 اٌغ٩َ ٚأخشْٚ
 

رؾذ٠بد اٌز١ّٕخ اٌشإ٘خ فٝ ثؼغ  125

 ِؾبفظبد عٕٛة ِظش
 7777فجشا٠ش 

ع١ذ ِؾّذ ػجذ .د

 .................... اٌّمظٛد

اٌزىٌٕٛٛع١خ فٝ ا٢فبق ٚا٦ِىب١ٔبد  126

 اٌضساػخ اٌّظش٠خ
 عؼذ ؽٗ ػ٩َ.د 7777عجزّجش 

٘ذٜ إٌّش ، د.  ػّبد ِظطفٟ د. 

 ٚأخشْٚ
 

اداسح اٌزغبسح اٌخبسع١خ فٝ ظً ع١بعبد  127

 اٌزؾش٠ش ا٨لزظبدٜ
 اع٩ي سارت.د 7777عجزّجش 

ِؾّٛد ػجذ اٌؾٟ، د. فبد٠خ ػجذ د. 

 اٌغ٩َ ٚأخشْٚ
 

اٌزفبٚع فٝ لٛاػذ ٚٔظُ ِؼٍِٛبد  128

 اٌّغب٨د اٌّخزٍفخ
 ِؾشَ اٌؾذاد.د 7777عجزّجش 

ؽغبَ ِٕذٚس، د. ِؾّذ ٠ؾ١ٝ ػجذ د. 

 اٌشؽّٓ ٚأخشْٚ
 

ارغب٘بد رط٠ٛش ّٔٛرط ٨خز١بس اٌغ١بعبد  129

 ا٨لزظبد٠خ ٩ٌلزظبد اٌّظشٜ
 ِبعذح اثشا١ُ٘.د ٠1111ٕب٠ش 

ػجذ اٌمبدس ؽّضح، د. ع١ٙش أثٛ د. 

 اٌؼ١ٕٓ ٚأخشْٚ
 

دساعخ اٌفغٛح إٌٛػ١خ ٌمٛح اٌؼًّ فٝ  131

ِؾبفظبد ِظش ٚرطٛس٘ب خ٩ي اٌفزشح  

7719-7779 
 ٠1111ٕب٠ش 

ػضٖ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ع١ٍّبْ

ع١ذ ِؾّذ ػجذ اٌّمظٛد ، د.  د. 

 اٌغ١ذ ِؾّذ اٌى٩١ٟٔ ٚأخشْٚ
 

اٌزؼ١ٍُ اٌفٕٝ ٚرؾذ٠بد اٌمشْ اٌؾبدٜ  131

 ٚاٌؼششْٚ
 ٠1111ٕب٠ش 

ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ػ١ذ

دعٛلٟ ؽغ١ٓ ػجذ اٌغ١ًٍ، د.  د. 

 ص٠ٕبد ِؾّذ ؽجبٌخ ٚأخشْٚ
 

أّٔبؽ ا٨عز١طبْ فٝ ِٕطمخ عٕٛة  132

 "رٛشىٝ " اٌٛادٜ 
 ٛ١ٔٛ٠1111 

ع١ذ ِؾّذ ػجذ .د

 اٌّمظٛد

اٌغ١ذ ِؾّذ اٌى٩١ٟٔ، د. ػ٩ د. 

 ع١ٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأخشْٚ
 

فشص ِٚغب٨د اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِظش  133

 ِٚغّٛػبد دٚي اٌى١ِٛغب
 ِّذٚؽبٌششلب٠ٚٛأخشْٚ. د ِؾّذ ِؾّٛد سصق.د ١ٔٛ٠1111ٛ 

134 
 ٔبدسح ٚ٘ذاْ.د ١ٔٛ٠1111ٛ  ا٦ػبلخ ٚاٌز١ّٕخ فٝ ِظش

ٚف١ك اششف ؽغٛٔخ، د. ٚفبء أؽّذ د. 

 ػجذ هللا ٚأخشْٚ
 

دعٛلٟ ػجذ اٌغ١ًٍ، د. ئ٠ّبْ د. ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض .د ٠1117ٕب٠ش  رم٠ُٛ س٠بع ا٤ؽفبي فٝ اٌمب٘شح اٌىجشٜ 135
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

 ٚأخشِْٕٚغٟ  ػ١ذ
 

اٌغّؼ١بد ا١ٍ٘٤خ ٚآ١ٌٚبد اٌز١ّٕخ  136

 ثّؾبفظبد عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ
 ٠1117ٕب٠ش 

ػضٖ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ع١ٍّبْ

ِؾبعٓ ِظطفٝ. ؽغ١ٕٓ، د. د. 

 خفبعٝ، ِؾّذ ػجذ اٌٍط١ف.
 

آفبق ِٚغزمجً اٌزؼبْٚ اٌضساػٝ فٝ  137

 اٌّشؽٍخ اٌمبدِخ
 ٠1117ٕب٠ش 

اؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة .د

 ثشا١ٔٗ

ِظطفٟ، ػّبد اٌذ٠ٓ.، د. عؼذ د. 

 اٌذ٠ٓ، ٔغٛاْ.
 

138 
 ٔبدسح ٚ٘ذاْ.د ٠1117ٕب٠ش  رم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ اٌظؾٝ اٌفٕٝ فٝ ِظش

ٚف١ك اششف ؽغٛٔخ، د. ػضح د. 

 اٌفٕذسٞ ٚأخشْٚ
 

ِٕٙغ١خ عذ٠ذح ٧ٌعزخذاَ ا٤ِضً ١ٌٍّبٖ فٝ  139

ِظش ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ١ِبٖ اٌشٜ 

 اٌضساػٝ ِشؽٍخ أٌٚٝ
 ٠1117ٕب٠ش 

ِؾّذ ِؾّذ .د

 اٌىفشاٚٞ

أِبٟٔ ػّش صوٟ، د. فزؾ١خ صغٍٛي د. 

 ٚأخشْٚ
 

_ اٌزؼبْٚ ا٦لزظبدٜ اٌّظشٜ اٌذٌٚٝ  141
 دساعخ ثؼغ ؽب٨د اٌششاوٗ

 اع٩ي سارت.د ٠1117ٕب٠ش 
ِؾّٛد ػجذ اٌؾٟ، د. ِغذٞ خ١ٍفخ د. 

 ٚأخشْٚ
 

ؽغت ) رظ١ٕف ٚرشر١ت اٌّذْ اٌّظش٠خ 141

 (7779ث١بٔبد رؼذاد 
 اٌغ١ذ ِؾّذ و٩١ٟٔ.د ٠1117ٕب٠ش 

ع١ذ ِؾّذ ػجذ اٌّمظٛد، د. ػ٩ د. 

 ع١ٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأخشْٚ
 

ا١ٌّضح إٌغج١خ ِٚؼذ٨د اٌؾّب٠خ ٌٍجؼغ  142

 ِٓ اٌغٍغ اٌضساػ١خ ٚاٌظٕبػ١خ
 ػجذ اٌمبدس د٠بة.د ٠1117ٕب٠ش 

ِّذٚػ اٌششلبٚٞ، د. ِؾّذ د. 

 ِؾّٛد سصق ٚأخشْٚ
 

143 
 ٘ذٜ طبٌؼ إٌّش.د 1117د٠غّجش  عجً ر١ّٕخ اٌظبدساد ِٓ اٌخؼش

ع١ذ ؽغ١ٓ، د. ثشوبد أؽّذ اٌفشا د. 

 ٚأخشْٚ
 

رؾذ٠ذ ا٨ؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌّؼٍّٝ  144

 اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
 1117د٠غّجش 

ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ػ١ذ

ِؾشَ اٌؾذاد، د. ِبعذح ئثشا١ُ٘ 

 ٚأخشْٚ
 

اٌزخط١ؾ ثبٌّشبسوخ ث١ٓ اٌّخطط١ٓ  145

اٌّغز١٠ٛٓ ٚاٌغّؼ١بد ا١ٍ٘٤خ ػٍٝ 

 اٌّشوضٜ ٚاٌّؾبفظبد
 1111فجشا٠ش 

ػضٖ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ع١ٍّبْ

ِؾبعٓ ِظطفٟ ؽغ١ٕٓ، د. ٠ّٓ د. 

 ؽبفع اٌؾّبلٟ ٚأخشْٚ
 

اصش اٌجؼذ اٌّإعغٝ ٚاٌّؼٛلبد ا٦داس٠خ  146

ٚاٌزغ٠ٛك ػٍٝ ر١ّٕخ اٌظبدساد 

 اٌظٕبػ١خ اٌّظش٠خ
 1111ِبسط 

ِّذٚػ فّٟٙ .د

 اٌششلبٜٚ

ِؾّذ ٠ؾٟ ِؾّذ ؽّذٞ عبٌُ، د. د. 

 ػجذ اٌشؽّٓ ٚأخشْٚ
 

ل١بط اعزغبثخ ِغزّغ إٌّزغ١ٓ  147

 اٌضساػ١١ٓ ٌٍغ١بعبد اٌضساػ١خ
 ػجذ اٌمبدس د٠بة.د 1111ِبسط 

ٔغٛاْ عؼذ اٌذ٠ٓ، د. أؽّذ ػجذ د. 

 اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ ٚأخشْٚ
 

رط٠ٛش ِٕٙغ١خ عذ٠ذح ٌؾغبة ا٨عزخذاَ  148

 (ِشؽٍخ صب١ٔخ) ا٤ِضً ١ٌٍّبٖ فٝ ِظش 
 1111ِبسط 

ِؾّذ ِؾّذ .د

 اٌىفشاٚٞ

أِبٟٔ ػّش صوٟ، د. ػجذ اٌمبدس د. 

 ؽّضح ٚأخشْٚ
 

سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ ٌؼ٩لبد ٚدٚائش اٌزؼبْٚ  149

اٌغضء " ا٦لزظبدٜ اٌّظشٜ اٌخبسعٝ

 "ؽٍف١خ أعبع١خ " ا٤ٚي
 1111ِبسط 

ِؾّٛد ِؾّذ ػجذ .د

 اٌؾٝ

ئع٩ي سارت اٌؼم١ٍٟ، د. ِظطفٟ د. 

 أؽّذ ِظطفٟ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

اٌشؼج١خ ٚدٚس٘ب فٝ رؼبظُ اٌّشبسوخ  151

أ٘ذاف خطؾ اٌز١ّٕخ اٌّؼبطشح اٌّؾ١ٍخ 

 اٌش٠ف١خ ٚاٌؾؼش٠خ
 ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا.د 1111اثش٠ً 

ٔبدسح ػجذ اٌؾ١ٍُ ٚ٘ذاْ، د. ػضح د. 

 اٌفٕذسٞ ٚأخشْٚ
 

رمذ٠ش ِظفٛفخ ؽغبثبد اعزّبػ١خ  151

 7777 – ٧ٌ7771لزظبد اٌّظشٜ ػبَ 
 .............. ع١ٙش اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ. د 1111أثش٠ً 

ا٤شىبي اٌزٕظ١ّ١خ ٚط١غ ٚأ١ٌبد رفؼ١ً  152

اٌّشبسوخ فٝ ػ١ٍّبد اٌزخط١ؾ ػٍٝ 

 ِغزٜٛ اٌمطبع اٌضساػٝ
 ٘ذٜ طبٌؼ إٌّش.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

ػجذ اٌمبدس ِؾّذ د٠بة، د. ِؾّذ د. 

 ع١ّش ِظطفٟ ٚأخشْٚ
 

ٔؾٛ اعزشار١غ١خ ٩ٌعزفبدح ِٓ اٌزغبسح  153

 ا٦ٌىزش١ٔٚخ فٝ ِظش
 ِؾشَ اٌؾذاد.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

ؽغبَ ِٕذسح، د. فبد٠خ ػجذ اٌؼض٠ض د. 

 ٚأخشْٚ
 

طٕبػخ ا٤غز٠خ ٚإٌّزغبد اٌغٍذ٠خ فٝ  154

 (اٌٛالغ ٚاٌّغزمجً) ِظش 
 ٛ١ٌٛ٠1111 

ِّذٚػ فّٟٙ .د

 اٌششلبٜٚ

ئ٠ّبْ أؽّذ اٌششث١ٕٟ، د. ِؾّذ د. 

 ؽغٓ رٛف١ك
 

رمذ٠ش ا٨ؽز١بعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌزط٠ٛش  155

اٌغبِؼٝ ٚفمب ٨عزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ِب لجً 

 ِزؼذدح ا٤ثؼبد
 ٛ١ٌٛ٠1111 

ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ػ١ذ

ِبعذح ئثشا١ُ٘، د. ص٠ٕبد ؽجبٌخ د. 

 ٚأخشْٚ
 

ا٨ؽز١بعبد اٌؼ١ٍّخ ٚا٨عزشار١غ١خ ٌٍّشأح  156

اٌّش٠خ ٚأ٠ٌٛٚبرٙب ػٍٝ ِغزٜٛ 

 اٌّؾبفظبد
 ٛ١ٌٛ٠1111 

ػضٖ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ع١ٍّبْ

د. ِؾبعٓ اع٩ي سارت اٌؼم١ٍٟ، د. 

 ِظطفٟ ؽغ١ٕٓ ٚأخشْٚ
 

157 
 ١ٌٛ٠1111ٛ  ِٛلف ِظش فٝ اٌزغّؼبد ا٦ل١ّ١ٍخ

عٍٜٛ ِشعٟ ِؾّذ .د

 ِغذ٠ّؾّذخ١ٍفخٚأخشْٚ. د فّٟٙ

ئداسح اٌذ٠ٓ اٌؼبَ اٌّؾٍٝ ٚر٠ًّٛ  158

 ا٨عزضّبساد اٌؼبِخ فٝ ِظش
 ٛ١ٌٛ٠1111 

اٌغ١ذ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 دؽ١ٗ

ٔف١ٓ وّبي، د. ع١ٙش أثٛ اٌؼ١ٕٓ د. 

 ٚأخشْٚ
 

اٌزأ١ِٓ اٌظؾٝ فٝ ٚالغ إٌظبَ اٌظؾٝ  159

 اٌّؼبطش
 ػضٖ ػّش اٌفٕذسٞ.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

ٚفبء أؽّذ ػجذ هللا، د.  ٔبدسح ػجذ د. 

 اٌؾ١ٍُ ٚ٘ذاْ ٚأخشْٚ
 

رطج١ك اٌشجىبد اٌؼظج١خ فٝ لطبع  161

 اٌضساػخ
 ٛ١ٌٛ٠1111 

ِؾّذ ِؾّذ .د

 اٌىفشاٚٞ

اِبٟٔ ػّش صوٟ، د. ػجذ اٌمبدس د. 

 ٚأخشْٚؽّضح 
 

ا٦ٔزبط ٚاٌظبدساد اٌّظش٠خ ِٓ  161

ِغّذاد ٚػظبئش اٌخؼش ٚاٌفبوٙخ 

ِٚمزشؽبد ص٠بدح اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٙب 

 ثب٤عٛاق اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ

 ع١ّش ػش٠مبد.د ١ٌٛ٠1111ٛ 
ِٕٟ ػجذ اٌؼبي اٌذعٛلٟ، د.  ِؾّذ د. 

 ِشػٟ ٚأخشْٚ
 

162 
 ٠1111ٕب٠ش  رمغ١ُ ِظش ئٌٝ ألب١ٌُ رخط١ط١خ

ع١ذ ِؾّذ ػجذ .د

 اٌّمظٛد

اٌغ١ذ ِؾّذ اٌى٩١ٟٔ، د. فش٠ذ د. 

 أؽّذ ػجذ اٌؼبي ٚأخشْٚ
 

١ِبٖ " رم١١ُ ٚرؾغ١ٓ أداء ثؼغ اٌّشافك  163

 "اٌششة ٚاٌظشف اٌظؾٝ
 ِؾشَ اٌؾذاد.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

ؽغبَ ِٕذٚس، د.  ٔف١غخ أٚ اٌغؼٛد د. 

 ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

رظٛساد ؽٛي خظخظخ ثؼغ ِشافك  164

 اٌخذِبد اٌؼبِخ
 ػجذ اٌمبدس د٠بة.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

ع١ذ ؽغ١ٓ أؽّذ، د. ٠بعش وّبي د. 

 اٌغ١ذ ٚأخشْٚ
 

رؾذ٠ذ ا٨ؽز١بعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ  165

 "دساعخ ٔظش٠خ رؾ١ٍ١ٍخ ١ِذا١ٔخ " 
 ٛ١ٌٛ٠1111 

ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ػ١ذ

ِبعذح ئثشا١ُ٘، د. ص٠ٕبد ِؾّذ د. 

 ؽٍجخ ٚأخشْٚ
 

دساعخ أ١ّ٘خ ا٢صبس اٌج١ئ١خ ٥ٌٔشطخ  166

" اٌغ١بؽخ فٝ ِؾبفظخ اٌجؾش ا٤ؽّش 
 "ثبٌزشو١ض ػٍٝ ِذ٠ٕخ اٌغشدلخ

 ٛ١ٌٛ٠1111 
عٍٜٛ ِشعٟ ِؾّذ .د

 فّٟٙ

ٚفبء أؽّذ ػجذ هللا، د. أؽّذ ثشا١ٔخ د. 

 ٚأخشْٚ
 

اٌؼٛاًِ اٌّؾذدح ٌٍّٕٛ ا٨لزظبدٜ فٝ  167

 اٌفىش إٌظشٜ ٚٚالغ ا٨لزظبد اٌّظشٜ
١ٔف١ٓ وّبي ؽبِذ ٚأخشْٚ، د. د.  ع١ٙش اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ. د ١ٌٛ٠1111ٛ 

 فزؾ١خ صغٍٛي ٚأخشْٚ

اٌؼذاٌخ فٝ رٛص٠غ صّبس اٌز١ّٕخ فٝ ثؼغ  168

اٌّغب٨د ا٨لزظبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ فٝ 

 "دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ" ِؾبفظبد ِظش 
 ٛ١ٌٛ٠1111 

ػضٖ ػجذ اٌؼض٠ض .د

 ع١ٍّبْ
ع١ذ ِؾّذ ػجذ اٌّمظٛد ، د.  د. 

 اٌى٩١ٟٔ ٚأخشْٚاٌغ١ذ ِؾّذ 

رم١١ُ ٚرؾغ١ٓ عٛدح أداء ثؼغ اٌخذِبد  169

اٌؼبِخ ٌمطبػٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌظؾخ ثبعزخذاَ 

 شجىبد ا٤ػّبي
أِبٟٔ ػّش، د. ِبعذح ئثشا١ُ٘ د.  ػجذ اٌمبدس ؽّضٖ.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

 ٚأخشْٚ

دساعخ ا٤عٛاق اٌخبسع١خ ٚعجً إٌفبر  171

 ا١ٌٙب
ِظطفٟ أؽّذ ِظطفٟ ٚأخشْٚ، د.  فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

 د. اع٩ي سارت

أؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ، د. ع١ذ  ٘ذٞ طبٌؼ إٌّش.د ١ٌٛ٠1111ٛ  أ٠ٌٛٚبد ا٨عزضّبس فٝ لطبع اٌضساػخ 171

 ؽغ١ٓ
دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌٍّشبوً ٚاٌّؼٛلبد اٌزٝ  172

رٛاعٗ طٕبػخ ا٤ؽز٠خ اٌغذ٠ذح فٝ ِظش 

اٌزطج١ك ػٍٝ ِؾبفظخ اٌمب٘شح ِٚذ٠ٕخ " 

 "اٌؼبشش ِٓ سِؼبْ

 ٛ١ٌٛ٠1111 
ِّذٚػ فّٟٙ .د

 اٌششلبٜٚ
ؽغبَ ِؾّذ ِٕذٚس، د. ئ٠ّبْ أؽّذ د. 

 اٌششث١ٕٟ ٚأخشْٚ

لؼ١خ اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ  173

 اٌؼبٌّٝ ٚاٌمِٛٝ ٚاٌّؾٍٝ
 ٛ١ٌٛ٠1111 

ػض٠ضح ػٍٝ ػجذ .د

 اٌشاصق
اع٩ي سارت، د. ِؾشَ اٌؾذاد د. 

 ٚأخشْٚ

" ثٕبء ٚر١ّٕخ اٌمذساد اٌجشش٠خ اٌّظش٠خ  174
 "اٌمؼب٠ب ٚاٌّؼٛلبد اٌؾبوّخ

 ٛ١ٌٛ٠1111 
ِظطفٝ اؽّذ .د

 ِظطفٝ
ئثشا١ُ٘ ؽغٓ اٌؼ١غٛٞ، د. ِؾّذ د. 

 ػٍٝ ٔظبس ٚأخشْٚ

ثٕبء لٛاػذ اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٝ فٝ  175

اٌظٕبػخ اٌّظش٠خ ِٓ ِٕظٛس ِذاخً 

 اٌزٕبفغ١خ ٚاٌزشغ١ً ٚاٌزشو١ت اٌمطبػٝ
 ِؾشَ اٌؾذاد.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

لزؾ١خ صغٍٛي، د. ئ٠ّبْ اٌششث١ٕٟ د. 

 ٚأخشْٚ

اعزشار١غ١خ ل١ِٛخ ِمزشؽخ ٧ٌداسح  176

 اٌّزىبٍِخ ٌٍّخٍفبد اٌخطشح فٝ ِظش
خبٌذ ِؾّذ لّٟٙ، د. ؽٕبْ سعبئٟ د.  ٔف١غٗ اثٛ اٌغؼٛد.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

 ٚأخشْٚ

رؾغ١ٓ اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌجؼغ ِغب٨د  177

 الطبع اٌظؾٝ
أِبٟٔ ػّش، د. ِؾّذ اٌىفشاٚٞ د.  ػجذ اٌمبدس ؽّضٖ.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

 ٚأخشْٚ

ِخبؽش ا٤عٛاق اٌذ١ٌٚخ ٌٍغٍغ اٌغزائ١خ  178

ٌٍغٍغ اٌغزائ١خ ا٨عزشار١غ١خ  ٚئِىب١ٔبد 

 ٚع١بعبد ٚأدٚاد ِٛاعٙزٙب
ِّذٚػ اٌششلبٚٞ، د. ع١ذ ؽغ١ٓ د.  ػجذ اٌمبدس د٠بة.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

 ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

ئِىب١ٔبد ٚأصبس ل١بَ ِٕطمخ ؽشٖ ث١ٓ  179

ِظش ٚا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ 

ٚدسٚط ) ٚإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ اٌّإٍ٘خ 

 (ِغزفبدح ٩ٌلزظبد اٌّظشٜ

 فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ.د ١ٌٛ٠1111ٛ 
اع٩ي سارت اٌؼم١ٍٟ، د. عٍٜٛ د. 

 ِؾّذ ِشعٟ ٚأخشْٚ

181 
 ١ٌٛ٠1111ٛ  ٔؾٛ ٘ٛاء ٔظ١ف ٌّذ٠ٕخ ػ٩ّلخ

ع١ّش ِؾّذ .د

 ِظطفٝ
اٌغ١ذ ِؾّذ اٌى٩١ٟٔ، د. ػجذ د. 

 اٌؾ١ّذ اٌمظبص ٚأخشْٚ

 –رؾذ٠ذ ا٨ؽز١بعبد ثمبػبد اٌظشف  181
اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ  –اٌزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼٝ 

 (ػذد خبص)
ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ، د. ػضح ػّش د.  ص٠ٕبد ِؾّذ ؽجبٌٗ.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

 اٌفٕشدٞ

 رؾذ٠ذ ا٨ؽز١بعبد ثمطبػٝ اٌظشف 182

اٌظؾٝ ٚاٌطشق ٚاٌىجبسٜ ٌّٛاعٙخ 

 (ػذد خبص) اٌؼشٛائ١بد
 ِؾشَ اٌؾذاد.د ١ٌٛ٠1111ٛ 

ٔف١غخ أثٛ اٌغؼٛد، د. ٔؼ١ّخ د. 

 سِؼبْ ٚأخشْٚ

_ خظبئض ِٚزغ١شاد اٌغٛق اٌّظشٜ  183
دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌجؼغ ا٤عٛاق اٌّظش٠خ 

ا٦ؽبس إٌظشٜ ٚاٌزؾ١ٍٍٝ " اٌغضء ا٤ٚي 

" 

 ِؾشَ اٌؾذاد.د ٠1111ٕب٠ش 
ؽغبَ ِٕذٚس، د. فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ د. 

 ٚأخشْٚ

) خظبئض ِٚزغ١شاد اٌغٛق اٌّظشٜ  184
( دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌجؼغ ا٤عٛاق اٌّظش٠خ

عٛق " ا٦ؽبس اٌزطج١مٝ : اٌغضء اٌضبٔٝ

عٛق اٌخذِبد  –اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 "عٛق اٌجشِغ١بد –اٌغ١بؽخ 

 ِؾشَ اٌؾذاد.د ٠1111ٕب٠ش 
ػجذ اٌغ٩َ  ؽغبَ إٌّذٚس، د. فبد٠خد. 

 ٚأخشْٚ

) خظبئض ِٚزغ١شاد اٌغٛق اٌّظشٜ  185
دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌجؼغ ا٤عٛاق اٌّظش٠خ 

٠ٛق " ا٦ؽبس اٌزطج١مٝ : اٌغضء اٌضبٌش

عٛق اٌغٍغ اٌغزائ١خ ٚاٌضساػ١خ  –ا٤د٠ٚخ 

 "عٛق ؽذ٠ذ اٌزغ١ٍؼ ٚا٤عّٕذ –

 ................... ِؾشَ اٌؾذاد.د ٠1111ٕب٠ش 

186 
 1111أغغطظ اٌفىش٠خ ٚاٌز١ّٕخ فٝ ِظشاٌٍّى١خ 

ٌطف هللا اِبَ . د

 ..................... طبٌؼ

 –لٛح اٌؼًّ  –رمذ٠ش اٌطٍت ػٍٝ اٌؼّبٌخ  187
 اٌجطبٌخ فٝ ظً ع١ٕبس٠ٛ٘بد ثذ٠ٍخ

 ١ٔٛ٠1119خ 
ػجذ اٌؾ١ّذ عبِٝ .د

 اٌمظبص
ِبعذح ئثشا١ُ٘ ع١ذ، د. ص٠ٕبد د. 

 ؽجبٌخ ٚأخشْٚ

وّذخً ٩ٌِشوض٠خ اٌؾبعجبد ا٦ل١ّ١ٍخ  188

 اٌّب١ٌخ
اٌغ١ذ ِؾّذ اٌى٩١ٟٔ، د. فش٠ذ د.  ػ٩ ع١ٍّبْ اٌؾى١ُ.د ١ٔٛ٠1119خ 

 أؽّذ ػجذ اٌؼبي ٚأخشْٚ

اٌّؼبشبد ٚاٌزأ١ِٕبد فٝ عّٙٛس٠خ ِظش  189

 (اٌٛالغ ٚئِىب١ٔبد اٌزط٠ٛش) اٌؼشث١خ 
ص٠ٕبد ؽجبٌخ، د. ع١ّش سِؼبْ د.  ِؾّٛد ػجذ اٌؾٝ.د ١ٔٛ٠1119ٗ 

 ٚأخشْٚ

) ثؼغ اٌمؼب٠ب اٌّزظٍخ ثبٌظبدساد 191
 (دساعخ ؽبٌخ اٌظٕبػبد اٌى١ّب٠ٚخ

 ٗ١ٔٛ٠1119 
فبد٠ٗ ِؾّذ ػجذ .د

 اٌغ٩َ
د. اع٩ي سارت اٌؼم١ٍٟ، د. ِظطفٟ 

 أؽّذ ِظطفٟ ٚأخشْٚ

" رٛشىٝ " ِششٚع ر١ّٕخ عٕٛة اٌٛادٜ  191
 ث١ٓ ا٤٘ذاف ٚا٦ٔغبصاد

د. ع١ذ ؽغ١ٓ  ػجذ اٌمبدس د٠بة،د.  ٘ذٜ طبٌؼ إٌّش.د ١ٔٛ٠1119خ 

 ٚأخشْٚ

أؽّذ ؽغبَ اٌذ٠ٓ ٔغبرٟ، د. ػضح د.  ٔف١غٗ اثٛ اٌغؼٛد.د ١ٔٛ٠1119خ ا٩ٌِشوض٠خ وّذخً ٌّٛاعٙخ ثؼغ  192
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

اٌزٛص٠غ ) اٌمؼب٠ب اٌج١ئ١خ فٝ ِظش 

ا٨ل١ٍّٝ ٩ٌعزضّبساد اٌؾى١ِٛخ 

 (ٚاسرجبؽٙب ثجؼغ لؼب٠ب اٌج١ئخ

 ٠ؾ١ٟ ٚأخشْٚ

ا٠٤ضٚ )ٔؾٛ رطج١ك ٔظبَ ا٦داسح اٌج١ئ١خ  193

" ػٍٝ ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ( " 71111
 وّٕٛرط ٌّإعغخ ثؾض١خ ؽى١ِٛخ

أؽّذ ؽغبَ اٌذ٠ٓ ٔغبرٟ، د. ص٠ٕت د.  ٔف١غٗ اثٛ اٌغؼٛد.د ١ٔٛ٠1119خ 

 ِؾّذ ٔج١ً

رىب١ٌف رؾم١ك أ٘ذاف ا٤ٌف١خ اٌضبٌضخ  194

 ثّظش
ِٕذٚس، د. ؽٕبْ سعبئٟ ؽغبَ د.  ِؾشَ اٌؾذاد.د ١ٔٛ٠1119خ 

 ٚأخشْٚ

ػجذ اٌمبدس ؽّضح، د. ِؾّذ د.  ػجذ اٌمبدس د٠بة.د ١ٔٛ٠1119خ  اٌغٛق اٌّظش٠خ ٌٍغضي 195

 اٌىفشاٚٞ ٚأخشْٚ
اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ  196

 ٌٍظبدساد اٌّظش٠خ
أغغطظ 

1111 
عٍٜٛ ِشعٟ ِؾّذ .د

 فّٟٙ
ع١ّش ِظطفٟ، د. فبد٠خ ػجذ د. 

 ٚأخشْٚاٌغ٩َ 

اعزخذاَ أعٍٛة اٌجشِغخ اٌخط١خ ٚإٌمً  197

فٝ اٌجشِغخ اٌش٠بػ١خ ٌؾً ِشبوً 

 ا٦ٔزبط ٚاٌّخضْٚ

أغغطظ 

1111 
ِؾّذ ِؾّذ .د

 اٌىفشاٚٞ
ػجذ اٌمبدس ؽّضح، د. أِبٟٔ ػّش د. 

 ٚأخشْٚ

رم١١ُ ِٛلف ِظش فٝ ثؼغ ا٨رفبل١بد  198

 اٌضٕبئ١خ
أغغطظ 

1111 
ٔج١ً اٌش١ّٟ ٔغ٩ء ػ٩َ، د. د.  اع٩ي سارت.د

 ٚأخشْٚ

اٌزؼخُ فٝ ِظش ثؾش فٝ أعجبة  199

اٌزؼخُ، ٚرم١١ُ ِإششارٗ، ٚعذٜٚ 

 اعزٙذافٗ ِغ أعٍٛة ِمزشػ ثبرغب٘برٗ
ع١ذ ػجذ اٌؼض٠ض دؽ١خ، د. ع١ٙش د.  إبراهٌمالعٌسوى.د 1111أغغطظ

 أثٛ اٌؼ١ٕٓ ٚأخشْٚ

عجً ر١ّٕخ ِظبدس ا٦ٔزبط اٌؾ١ٛأٝ فٝ  211

ِشع أٔفٍٛٔضا  ػٛء ا٢صبس إٌبعّخ ػٓ

 اٌط١ٛس فٝ ِظش

أغغطظ 

1111 
طبدق س٠بع اثٛ . د

 اٌؼطب
٘ذٞ إٌّش، د. ِؾّذ ِشػٟ د. 

 ٚأخشْٚ

ِغ ) ِغزمجً اٌز١ّٕخ فٝ ِؾبفظبد اٌؾذٚد  211

 (اٌزطج١ك ػٍٝ ع١ٕبء
 1111أغغطظ

فش٠ذ اؽّذ ػجذ .د

 اٌؼبي
اٌغ١ذ ِؾّذ اٌى٩١ٟٔ ، د.  ػ٩ د. 

 ع١ٍّبْ اٌؾى١ُ ٚأخشْٚ

ئداسح اٌطبلخ فٝ ِظش فٝ ظً ع١بعبد  212

 اٌّزغ١شاد اٌّؾ١ٍخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ
 1111أغغطظ

ساع١ٗ ػبثذ٠ٓ خ١ش .د

 هللا
فزؾ١خ صغٍٛي، د. ٔغٛاْ عؼذ د. 

 اٌذ٠ٓ ٚأخشْٚ

عذٜٚ ئػبدح ١٘ىٍخ لطبع اٌزأ١ِٓ دساعخ  213

 رؾ١ٍ١ٍخ ١ِذا١ٔخ
ؽغبَ ِٕذٚس، د. ئ٠ّبْ أؽّذ د.  ِؾشَ اٌؾذاد. د 1111أوزٛثش 

 اٌششث١ٕٟ ٚأخشْٚ

ؽٛي رمذ٠ش ا٨ؽز١بعبد ٤ُ٘ خذِبد  214

ثبٌزشو١ض ػٍٝ ِؾبفظخ )سػب٠خ اٌّغ١ٕٓ 

 (اٌمب٘شح

ٚفبء أؽّذ ػجذ هللا، د. ٔبدسح د.  ػضٖ ػّش اٌفٕذسٞ.د 1111أوزٛثش 

 ٚ٘ذاْ ٚأخشْٚ

خذِبد ِب ثؼذ اٌج١غ فٝ اٌغٛق اٌّظشٜ  215

( دساعخ ؽبٌخ ٌٍغٍغ إٌٙذع١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ)
ثبٌزطج١ك ػٍٝ طٕبػخ ا٤عٙضح إٌّض١ٌخ )

 (ٚطٕبػخ اٌغ١بساد

 1111أوزٛثش 
ِؾّذ ػجذ اٌشف١غ . د

 ػ١غٝ
ٔغ٩ء ػ٩َ، د. ػجذ اٌغ٩َ ِؾّذ د. 

 اٌغ١ذ ٚأخشْٚ

اٌؼٕبل١ذ اٌظٕبػ١خ ٚاٌزؾبٌفبد  216

ا٦عزشار١غ١خ ٌزذػ١ُ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ 

ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٝ 

 1111فجشا٠ش 
ا٠ّبْ اؽّذ .د

 اٌششث١ٕٟ
عؾش ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌجٙبئٟ، د. أؽّذ د. 

 ع١ٍّبْ ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

 اٌؼشث١خعّٙٛس٠خ ِظش 
رم١١ُ فبػ١ٍخ اٌخطخ ا٨عزشار١غ١خ اٌم١ِٛخ  217

 ٌٍغىبْ فٝ ِظش
 1111عجزّجش 

ِؾّٛد اثشا١ُ٘ . د

 فشط
ػجذ اٌغٕٟ، ػجذ اٌغٕٟ ِؾّذ.، د. د. 

 ٔبد٠خ فّٟٙ ٚأخشْٚ

ا٦عمبؽبد اٌم١ِٛخ ٌٍغىبْ فٝ ِظش  218

 (1117 – 1119)خ٩ي اٌفزشح 
 1111عجزّجش 

فش٠بي ػجذ اٌمبدس .د

 اؽّذ
عؼبد أؽّذ اٌؼٛٞ، د. ػجذ اٌغٕٟ د. 

 ِؾّذ ػجذ اٌغٕٟ ٚأخشْٚ

ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚرطج١مٙب فٝ رم١١ُ  219

أداء ثؼغ لطبػبد اٌّشافك اٌؼبِخ فٝ 

 ِظش

ؽغبَ إٌّذٚس، د. اع٩ي سارت د.  اٌؾذادِؾشَ . د 1111عجزّجش 

 ٚأخشْٚ

اٌخظبئض اٌغىب١ٔخ ٚأؼىبعبرٙب ػٍٝ  211

 اٌم١ُ ا٨عزّبػ١خ
ص٠ٕبد ؽجبٌخ ، د. ػضح اٌفٕذسٞ د.  ٔبدسح ٚ٘ذاْ.د 1111ٔٛفّجش 

 ٚأخشْٚ

اٌزغبسة اٌز٠ّٕٛخ فٝ وٛس٠ب اٌغٕٛث١خ،  211

ا٨عزشار١غ١بد : ِب١ٌض٠ب ٚاٌظ١ٓ

 اٌّغزفبدٖاٌذسٚط   -ٚاٌغ١بعبد 

ِؾّذ ػجذ اٌشف١غ، د.  ٌطف هللا د.  فبد٠ٗ ػجذ اٌغ٩َ.د 1111ٔٛفّجش 

 ئِبَ طبٌؼ ٚأخشْٚ

ِغزٜٛ اٌّؼ١شخ اٌّفَٙٛ ٚاٌّإششاد  212

ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؾ١ًٍ د١ًٌ ل١بط ٚرؾ١ًٍ 

 ِؼ١شخ اٌّظش١٠ٓ

اٌغ١ذ دؽ١خ، د. ع١ذ ؽغ١ٓ د.  اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ.د 1111ٔٛفّجش 

 ٚأخشْٚ

صساػخ اٌّؾبط١ً اٌّغزٍٙىخ  أ٠ٌٛٚبد 213

 ١ٌٍّبٖ ٚع١بعبد ٚأدٚاد رٕف١ز٘ب
 ٘ذٞ طبٌؼ إٌّش، د. ع١ذ ؽغ١ٓد.  ػجذ اٌمبدس د٠بة. د 1117فجشا٠ش 

اٌغ١بعبد اٌضساػ١خ اٌّغزمج١ٍخ ٌّظش فٝ  214

 ػٛء اٌّزغ١شاد اٌّؾ١ٍخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ

أغغطظ 

1117 
ٔغٛاْ عؼذ اٌذ٠ٓ . د

 ػجذ اٌٛ٘بة
ِّذٚػ عؼذ ؽٗ ػ٩َ، د. د. 

 اٌششلبٚٞ ٚأخشْٚ

ارغب٘بد ِٚؾذداد اٌطٍت ػٍٝ ا٦ٔغبة  215

 (1111 – 7711)فٝ ِظش 

أغغطظ 

1117 
ِؾّٛد اثشا١ُ٘ . د

 فشط
فبد٠خ ِؾّذ ػجذ اٌغ٩َ، د. ِٕٟ د. 

 رٛف١ك ٠ٛعف ٚأخشْٚ

آ١ٌبد رؾم١ك ا٩ٌِشوض٠خ فٝ رخط١ؾ  216

ٚرٕف١ز ِٚزبثؼخ ٚرم١١ُ اٌجشٔبِظ اٌغىبٔٝ 

 فٝ ِظش

أغغطظ 

1117 
ػجذ اٌغٕٝ ِؾّذ . د

 ػجذ اٌغٕٝ
شؾبرٗ ِؾّذ شؾبرٗ، د. وبًِ د. 

 اٌجشبس ٚأخشْٚ

ٔظُ ا٦ٔزاس اٌّجىش ٚا٦عزؼذاد ٚاٌٛلب٠خ  217

 ٌّٛاعٙخ ثؼغ ا٤صِبد ا٨لزظبد٠خ
 ٚا٨عزّبػ١خ اٌّخزٍفخ

ؽغبَ ِٕذٚسح، د. ئع٩ي سارت د.  ِؾشَ اٌؾذاد. د 1117أوزٛثش 

 ٚأخشْٚ

اٌذٌٚخ ٚاٌفبػ١ٍٓ اٌشئ١غ١١ٓ اٌششاوخ ث١ٓ  218

 ٌزؾف١ض إٌّٛ ٚاٌؼذاٌخ فٝ ِظش
 1171فجشا٠ش 

ا٠ّبْ اؽّذ .د

 اٌششث١ٕٟ
ػضح ػّش اٌفٕذسٞ، د. ص٠ٕبد د. 

 ِؾّذ ؽٍجخ ٚأخشْٚ

اٌزغ١شاد ا٨لزظبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ  219

ٚاٌج١ئ١خ فٝ خش٠طخ اٌّؾبفظبد ٚآصبس٘ب 

 ػٍٝ اٌز١ّٕخ

 1171فجشا٠ش 
ع١ذ ِؾّذ ػجذ . د

 اٌّمظٛد
فش٠ذ أؽّذ ػجذ اٌؼبي، د. خؼش ػجذ 

 اٌؼظ١ُ أثٛ لٛسح ٚأخشْٚ

ثؼغ ا٨خز٨٩د ا١ٌٙى١ٍخ فٝ ا٨لزظبد  221

ِٓ اٌغٛأت اٌمطبػ١خ " اٌّظشٜ 

 "ٚإٌٛػ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ

 1171ِبسط 
ِؾّذ ػجذ اٌشف١غ . د

 ػ١غٝ
ِّذٚػ فّٟٙ اٌششلبٚٞ، د. ٌطف د. 

 هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأخشْٚ

ا٦عمبؽبد اٌغىب١ٔخ ٚأُ٘ اٌّؼبٌُ  221

اٌذ٠ّٛعشاف١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبفظبد 

 1111 – 1171فٝ ِظش 

ِؾّٛد ئثشا١ُ٘ فشاط، د. ِٕٝ د.  ِغذٞ ػجذ اٌمبدس.د ١ٌٛ٠1171خ 

 رٛف١ك

اٌّٛاءِخ ا١ٌّٕٙخ ٌخش٠غٝ اٌزؼ١ٍُ اٌفٕٝ  222

 "دساعخ ١ِذا١ٔخ " اٌظٕبػٝ فٝ ِظش 
ص٠ٕبد ؽجبٌخ، د. ئ٠ّبْ اٌششث١ٕٟ د.  دعٛلٝ ػجذ اٌغ١ًٍ.د ١ٌٛ٠1171ٗ 

 ٚأخشْٚ

اٌّششٚػبد اٌم١ِٛخ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ فٝ  223

 ا٤ساػٝ اٌظؾشا٠ٚخ
ػجذ اٌمبدس ِؾّذ . د ١ٌٛ٠1171ٗ 

ِّذٚػ ششلبٚٞ، د. ٘ذٞ إٌّش د. 

 ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

 د٠بة

ٔؾٛ ئط٩ػ ٔظُ اٌؾّب٠خ ا٨عزّبػ١خ فـٝ  224

 ِظـش
 1171عجزّجش

خؼش ػجذ اٌؼظ١ُ .د

 لٛسٖاثٛ 
ػٍٝ ػجذ اٌـــــــــــشاصق عٍجٝ، د. د. 

 ص٠ٕبد ِؾّذ ؽجـــــــــــبٌخ ٚأخشْٚ

ِزطٍجبد ِٛاعٙخ ا٤خطبس اٌّؾزٍّخ ػٍٝ  225

 ِظش ٔز١غخ ٌٍزغ١ش إٌّبخٝ اٌؼبٌّٝ
ؽغبَ ِٕذٚس، د. ٔف١غخ أثٛ اٌغؼٛد د.  ِؾشَ اٌؾذاد. د 1171أوزٛثش 

 ٚأخشْٚ
ثؼذ آفبق إٌّٛ ا٨لزظبدٞ فٝ ِظش  226

 ا٤صِخ اٌّب١ٌخ ٚا٨لزظبد٠خ اٌؼب١ٌّخ
اٌغ١ذ دؽ١خ، د. ع١ٙش أثٛ اٌؼ١ٕٓ د.  اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ.د ٠1177ٕب٠ش 

 ٚأخشْٚ
227 

ػٍٝ ٔظبس، د. ِؾّٛد طبٌؼ د.  ٔف١ٓ وّبي. د ٠1177ٕب٠ش  "ٔؾٛ ِض٠ظ أِضً ٌٍطبلخ فٝ ِظش

 ٚأخشْٚ
ِغزّغ اٌّؼشفخ ٚئداسح لطبع اٌّؼٍِٛبد  228

 ِظش ٚا٨رظب٨د فٝ

أغغطظ 

1177 
ع١ذ دؽ١خ، د. ؽغبَ ِٕذٚس د.  ِؾشَ اٌؾذاد. د

 ٚأخشْٚ

اٌّذْ اٌغذ٠ذح فٝ ئػبدح اٌزٛص٠غ  229

 اٌغغشافٝ ٌٍغىبْ فٝ ِظش

أغغطظ 

1177 
ػض٠ضح ػٍٝ ػجذ اٌشصاق، د. ِٕٟ  ِغذٞ ػجذ اٌمبدس.د

 ػجذ اٌؼبي اٌشصاق ٚأخشْٚ

رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ فٝ ظً  231

الزظبد٠بد اٌغٛق ِٓ خ٩ي ئداسح 

اٌظبدساد ٚاٌٛاسداد فٝ اٌفزشح ِٓ ػبَ 

 1171/1177ؽزٝ ػبَ  1111

ػجذ اٌؼض٠ض ئثشا١ُ٘، د. ِؾّذ ػجذ د.  اع٩ي سارت.د 1177أوزٛثش 

 اٌشف١غ ػ١غٟ  ٚأخشْٚ

رغذ٠ذ ػٍُ ا٨لزظبد ٔظشح ٔمذ٠خ ئٌٝ اٌفىش  231

اٌغبئذ ٚػشع ٌجؼغ ا٨لزظبدٜ 

 ِمبسثبد رط٠ٛش

 ع١ٙش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓد.  اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ.د ١ٔٛ٠1171ٗ 

ِمزؼ١بد ٚارغب٘بد رط٠ٛش اعزشار١غ١خ  232

اٌز١ّٕخ فٝ ِظش فٝ ػٛء اٌذسٚط 

اٌّغزفبدٖ ِٓ اٌفىش ا٨لزظبدٜ ِٚٓ 

رغبسة اٌذٚي فٝ ِٛاعٙخ ا٤صِخ 

 ا٨لزظبد٠خ اٌؼب١ٌّخ

 اٌغ١ذ دؽ١خ، د. ٔف١ٓ وّبي ٚأخشْٚد.  اٌؼ١غٛٞاثشا١ُ٘ .د ١ٔٛ٠1171ٗ 

233 
ػٍٝ ٔظبس، د. ص٠ٕبد ؽجبٌخ د.  اِبٟٔ ؽٍّٝ اٌش٠ظ.د 1171ِبسط  رط٠ٛش عٛدح اٌج١بٔبد فٝ ِظش

 ٚأخشْٚ
٩ِِؼ اٌزغ١شاد ا٨عزّبػ١خ اٌّؼبطشح  234

 ِٚشدٚدارٙب ػٍٝ  اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ
اٌؼظ١ُ أثٛ لٛسح، د. خؼش ػجذ د.  ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا.د ١ٔٛ٠1171ٗ 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ
235 

 ١ٔٛ٠1171ٗ  اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ ٌٍمّؼ ِٕٚزغبرٗ
ػجذ اٌمبدس ِؾّذ . د

 د٠بة
ِّذٚػ اٌششلبٚٞ، د. ٘ذٜ إٌّش د. 

 ٚأخشْٚ

أصش رطج١ك ا٩ٌِشوض٠خ ػٍٝ ر١ّٕخ  236

ثبٌزطج١ك ػٍٝ )اٌّؾبفظبد اٌّظش٠خ 

 (لطبع اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ

 ٗ١ٔٛ٠1171 
اؽّذ ػجذ فش٠ذ .د

 اٌؼبي
ع١ذ ػجذ اٌّمظٛد، د. ػ٩ ع١ٍّبْ د. 

 اٌؾى١ُ ٚأخشْٚ

ئداسح اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ فٝ ػٛء اعزذاِخ  237

 اٌج١ئخ ٚا٤٘ذاف ا٦ّٔبئ١خ ٥ٌٌف١خ
 ٗ١ٔٛ٠1171 

ٔف١غٗ ع١ذ اثٛ .د

 اٌغؼٛد
عؾش اٌجٙبئٟ، د. أؽّذ ػجذ د. 

 اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ ٚأخشْٚ

اٌّزٛلؼخ ٌٍغٙبد سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ ٥ٌدٚاس  238

اٌٌّّٛخ ٌٍّششٚػبد ِزٕب١٘خ اٌظغش 

ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٝ ِظش فٝ ظً 

 اٌزغ١شاد اٌشإ٘خ

 ٗ١ٔٛ٠1171 
ا٠ّبْ أؽّذ . د

 اٌششث١ٕٝ
ٔغٛاْ عؼذ اٌذ٠ٓ، د. ِؾّذ ؽغٓ د. 

 رٛف١ك

رط٠ٛش إٌظبَ اٌمِٛٝ ٦داسح اٌذٌٚخ  239

ثبٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛع١برٙب وشو١ضح 
 صٌفٟ شٍجٟ، د. ع١ذ د٠بة ٚأخشْٚد.  ِؾشَ اٌؾذاد. د 1171عجزّجش 
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

 ِظشأعبع١خ ٌز١ّٕخ 
اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍؼ٩لبد ا٨لزظبد٠خ ) 241

اٌخبسع١خ ٚدٚائش اٌزؼبْٚ ا٨لزظبدٜ 

اٌّظشٜ فٝ ػٛء اٌّغزغذاد اٌؼب١ٌّخ 

 (ٚا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌّؾ١ٍخ

فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ، د. ِؾّذ ػجذ د.  اع٩ي سارت.د 1171عجزّجش 

 اٌشف١غ ٚأخشْٚ

اٌّغزّغ اٌّذٔٝ ِٚغزمجً اٌز١ّٕخ فٝ  241

 ِظش
  ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا.د 1171عجزّجش 

اٌزغ١شاد ا١ٌٙى١ٍخ ٌٍمٛح اٌؼًّ ػٍٝ  242

ِغزٜٛ اٌّؾبفظبد فٝ ِظش ٚآفبق 

 اٌّغزمجً

ص٠ٕبد ؽجبٌخ، د. ػضد ص٠بْ د.  ِغذٞ ػجذ اٌمبدس.د 1171عجزّجش 

 ٚأخشْٚ

اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ رط٠ٛش ئعزشار١غ١خ  243

 ثّظش ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ لطبع اٌغضي
صٌفٟ شٍجٟ، د. ِؾّذ ػجذ اٌشف١غ د.  ِؾشَ اٌؾذاد. د 1171ٔٛفّجش 

 ٚأخشْٚ
أصش إٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ػٍٝ ر١ّٕخ  244

ثبٌزطج١ك ػٍٝ ) اٌّؾبفظبد اٌّظش٠خ

 (ِؾبفظبد ئل١ٍُ لٕبح اٌغ٠ٛظ

 1171ٔٛفّجش 
فش٠ذ اؽّذ ػجذ .د

 اٌؼبي
اٌّمظٛد، د. ػ٩ ع١ٍّبْ ع١ذ ػجذ د. 

 اٌؾى١ُ ٚأخشْٚ

ّٔٛرط س٠بػٝ اؽظبئٝ ٌٍزٕجإ ثب٤ؽّبي  245

 اٌىٙشثبئ١خ ثبعزخذاَ اٌشجىبد اٌؼظج١خ
 1171ٔٛفّجش 

ِؾّذ ِؾّذ اثٛ .د

  اٌفزٛػ اٌىفشاٚٞ

دٚس اٌغّؼ١بد ا١ٍ٘٤خ فٝ دػُ اٌزؼ١ٍُ  246

 "دساعخ ١ِذا١ٔخ" ا٤عبعٝ 
خؼش ػجذ اٌؼظ١ُ أثٛ لٛسح، د. د.  دعٛلٝ ػجذ اٌغ١ًٍ.د 1171ٔٛفّجش 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأخشْٚ

دٚس اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ فٝ رؾم١ك إٌّٛ "  247

ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ " ٚاٌؼذاٌخ فٝ ِظش

 اٌؼشائت ٚا٨عزضّبس اٌؼبَ

 ٔف١ٓ وّبي، د. ٘جخ اٌجبص ٚأخشْٚد.  ع١ٙش اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ.د 1171ٔٛفّجش 

٩ٌلزظبد ثٕبء لٛاػذ رظذ٠ش٠خ طٕبػ١خ " 248

 "اٌّظشٜ
فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ، د. ِؾّذ ػجذ د.  اع٩ي سارت.د 1171ٔٛفّجش 

 اٌشف١غ ٚأخشْٚ

اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ  249

 فٝ ِظش
 1171د٠غّجش 

ِّذٚػ فّٟٙ . د

 اٌششلبٜٚ
ٔغٛاْ عؼذ اٌذ٠ٓ، د. ئ٠ّبْ اؽّذ د. 

 اٌششث١ٕٟ ٚأخشْٚ

فٍغفخ "اٌظٕبد٠ك ٚاٌؾغبثبد اٌخبطخ 251

 "عذٚا٘ب ِٚغزمجٍٙب –ا٤عجبة  –ا٦ٔشبء 
 1171د٠غّجش 

ا٠ّبْ اؽّذ .د

 اٌششث١ٕٟ
ػض٠ضح ػجذ اٌشصاق، د. ِؾّذ د. 

 ؽغٓ رٛف١ك

ا٨لزظبد ا٤خؼش ٚدٚسح فٝ اٌز١ّٕخ  251

 اٌّغزذاِخ
ِؾّذ ع١ّش ِظطفٝ، د.  ٔف١غخ د.  ؽغبَ اٌذ٠ٓ ٔغبرٝ. د 1171فجشا٠ش 

 أثٛ اٌغؼٛد ٚأخشْٚ
اٌضساػخ اٌّظش٠خ فٝ اؽبس ئداسح  252

 اٌزؼ١شاد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ
 1171فجشا٠ش 

ػجذ اٌمبدس ِؾّذ . د

  د٠بة

رفؼ١ً اٌؼ٩لبد ا٨لزظبد٠خ اٌّظش٠خ ِغ  253

 دٚي ِغّٛػخ اٌجش٠ىظ
فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ ، د.   ِظطفٝ د.  اع٩ي سارت.د 1171د٠غّجش 

 أؽّذ ِظطفٝ ٚأخشْٚ
ٌٍّؼ١ٍّٓ فٝ اٌزخط١ؾ ٌٍز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ  254

 "ِؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ا٤عبعٝ ّٔٛرعب" ِظش
خؼش ػجذ اٌؼظ١ُ أثٛ لٛسح، د. د.  دعٛلٝ ػجذ اٌغ١ًٍ.د 1171د٠غّجش 

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأخشْٚ

اعزىشبف فشص إٌّٛ ِٓ خ٩ي  255

اٌخذِبد اٌٍٛعغز١خ ثبٌزطج١ك ػٍٝ 

 اٌّٛأئ اٌّظش٠خ
 1171د٠غّجش 

ِٕٝ ػجذ اٌؼبي .د

 دعٛلٝ
ٔظبس، د. أؽّذ فشؽبد ػٍٟ د. 

 ٚأخشْٚ

اٌزغ١شاد ا٨لزظبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ فٟ  256

 1177اٌش٠ف اٌّظشٞ ثؼذ صٛسح ٠ٕب٠ش 
 ٠1171ٕب٠ش 

ؽٕبْ سعبئٟ ػجذ .د

 اٌٍط١ف
عؼذ ؽٗ ػ٩َ، د. ػجذ اٌفزبػ د. 

 ؽغ١ٓ ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

اٌزذ٘ٛس اٌج١ئٝ فٝ ِظش ِٕٙظ د١ٌٍٝ  257

 ٌزمذ٠ش رىب١ٌف اٌؼشس
 1171اثش٠ً 

ع١ّش ِؾّذ .د

 ِظطفٝ
أؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ، د. ٔف١غخ د. 

 ع١ذ أثٛ اٌغؼٛد ٚأخشْٚ

ثطبلخ ا٤داء اٌّزٛاصْ وأداح ٦ػبدح  258

 ٕ٘ذعخ اٌمطبع اٌؾىِٛٝ فٝ ِظش

 "ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ" " دساعخ ؽبٌخ"

 1171ِب٠ٛ 
ا٠ّبْ اؽّذ .د

  اٌششث١ٕٟ

فٝ  1171رم١١ُ ا٤٘ذاف ا٦ّٔبئ١خ ٌّب ثؼذ  259

 رٛعٙبد اٌز١ّٕخ فٝ ِظشع١بق 
ػ٩ء اٌذ٠ٓ ِؾّٛد ص٘شاْ، د. د.  ٘ذٜ طبٌؼ إٌّش. د ١ٌٛ٠1171ٛ 

 خبٌذ ػجذ اٌؼض٠ض ػط١خ ٚأخشْٚ

اٌؼ٩لبد ا٨لزظبد٠خ اٌّظش٠خ اٌزشو١خ  261

 ثبٌزشو١ض ػٍٝ رم١١ُ ارفبل١خ اٌزغبسح اٌؾشح
أغغطظ 

1171 
 أع٩ي سارت. د

فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ ، د.  عٍٜٛ ِؾّذ د. 

 ٚأخشْٚ ِشعٟ
 

ئؽبس ٌشؤ٠خ ِغزمج١ٍخ ٨عزخذاَ ِظبدس  261

 اٌطبلخ اٌغذ٠ذح ٚاٌّزغذدح فٝ ِظش
 ٔف١ٓ وّبي. د 1171أوزٛثش 

ع١ٙش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، د. ٔف١غخ أثٛ د. 

 اٌغؼٛد ٚأخشْٚ
 

عٛأت " اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ ٌٍغٍغ اٌغزائ١خ 262

 "اٌمظٛس، ٚاٌزط٠ٛش 
 1171عجزّجش

ػجذ اٌمبدس ِؾّذ . د

 د٠بة

طبٌؼ إٌّش، د.  أؽّذ ػجذ  ٘ذٜد. 

 اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ ٚأخشْٚ
 

اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّذ٠ٕخ ا٤لظش  263

 ِؾبفظخ ا٤لظش
 ع١ذ ػجذ اٌّمظٛد. د 1179اثش٠ً 

فش٠ذ أؽّذ ػجذ اٌؼبي، د. ِؾّٛد د. 

 ػجذ اٌؼض٠ض ػ١ٍٖٛ ٚأخشْٚ
 

اٌطبلخ اٌّزغذدح ث١ٓ ٔزبئظ ٚئثزىبساد  264

فٝ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌزطج١ك ا١ٌّذأٝ 

 اٌش٠ف اٌّظشٜ
 1179ئثش٠ً 

ػجذ اٌمبدس ِؾّذ . د

 د٠بة
٘ذٞ طبٌؼ إٌّش، د. أؽّذ ػجذ د. 

 اٌٛ٘بة ثشا١ٔخ ٚأخشْٚ

ٔؾٛ رؾغ١ٓ أٚػبع ا٤ِٓ اٌغزائٝ  265

ٚاٌضساػخ اٌّغزذاِخ ٚاٌؾذ ِٓ اٌغٛع 

عجً ٚآ١ٌبد رؾم١ك  –ٚاٌفمش فٝ ِظش 

 -اٌضبٔٝ ِٓ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ
(1179 – 1111) 

ػجذ اٌؼض٠ض ئثشا١ُ٘، د. ثشوبد د.  ٘ذٜ طبٌؼ إٌّش. د.أ ١ٌٛ٠1179ٛ 

 أؽّذ اٌفشا ٚأخشْٚ

اٌزغ١شاد فٝ أعؼبس إٌفؾ ٚأصبس٘ب ػٍٝ  266

 (اٌؼبٌّٝ ٚاٌؼشثٝ ٚاٌّظشٜ) ا٨لزظبد 
ئع٩ي سارت، د. فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َ د.  ؽغٓ طبٌؼ.  د ١ٌٛ٠1179ٛ 

 ٚأخشْٚ

ِغزمجً اٌز١ّٕخ فٝ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ  267

اٌش٩ر١ٓ ) ٌّؾبفظخ اٌجؾش ا٨ؽّش 

 (ٚؽ٠٩ت
ع١ذ ػجذ اٌّمظٛد، د. فش٠ذ أؽّذ د.  ِٕٝ دعٛلٝ. د.أ ١ٌٛ٠1179ٛ 

 ػجذ اٌؼبي ٚأخشْٚ

ٔؾٛ ئؽبس ِزىبًِ ٌم١بط ٚدساعخ أصش  268

 1171أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌّب ثؼذ 
ػٍٝ أٚػبع اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ فٝ ِظش 

 1111/ 1171خ٩ي اٌفزشح 

ػٍٝ ٔظبس، د. ٘ذٜ إٌّش د.  ِبعذ  خشجخ. د ١ٌٛ٠1179ٛ 

 ٚأخشْٚ

ِزطٍجبد رط٠ٛش اٌؾبعجبد اٌم١ِٛخ فٝ  269

 ِظش
 ػجذ اٌفزبػ ؽغ١ٓ، د. أًِ صوش٠بد.  ع١ٙش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ. د ١ٌٛ٠1179ٛ 

ع١ذ ِؾّذ ػجذ اٌّمظٛد، د. أؽّذ د.  فش٠ذ ػجذ اٌؼبي. د 1179أغغطظ اٌّزٛاصٔخآ١ٌبد اٌز١ّٕخ ا٨ل١ّ١ٍخ  271

 ػجذ اٌؼض٠ض اٌجمٍٝ ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

رفبػ٩د ا١ٌّبٖ ٚإٌّبؿ ٚا٨ٔغبْ فٝ  271

اػبدح اٌزشى١ً ِٓ أعً الزظبد )ِظش 

 (ِزٛاطً
 د ع١ّش ِظطفٝ 1179أغغطظ

ٔف١غخ ع١ذ ِؾّذ أثٛ اٌغؼٛد، د. د. 

ٔغبرٟ أؽّذ ؽغبَ اٌذ٠ٓ ِؾّذ 

 ٚأخشْٚ

رفؼ٩١عزشار١غ١خ اٌزوبء ا٨لزظبدٜ ػٍٝ  272

 اٌّغزٜٛ اٌّإعغىٛاٌمِٛٝ فٝ ِظش
ِؾّذ ػجذ اٌشف١غ ػ١غٟ، د. صٌفٟ د.  د ِؾشَ اٌؾذاد 1179أغغطظ

 ػجذ اٌفزبػ شٍجٟ ٚأخشْٚ

اٌؾمٛق  –اشىب١ٌخ اٌّٛاؽٕخ فٝ ِظش  273

 ٚاٌٛعجبد
اٌؼظ١ُ أثٛ لٛسح، د. خؼش ػجذ د.  دعٛلٝ ػجذ اٌغ١ًٍ.د 1179أغغطظ

 ٌطف هللا ئِبَ طبٌؼ ٚأخشْٚ

اٌّؾذداد )وفبءح ا٨عزضّبس اٌؼبَ فىّظش  274

 (ٚاٌفشص ٚاِىب١ٔبد اٌزؾغ١ٓ
٘ذٜ طبٌؼ إٌّش، د. ٘جخ طبٌؼ د.  أًِ صوش٠ب.د 1179عجزّجش

 ِغ١ت ٚأخشْٚ

ا٨عشاءاد اٌذاػّخ ٨ٔذِبط اٌّششٚػبد  275

اٌشع١ّخ اٌظغ١شح ٚاٌّزٕب١٘خ اٌظغش غ١ش 

 فٝ اٌمطبع اٌشعّٝ فٝ ِظش
ِّذٚػ اٌششلبٜٚ، د. صٌفٝ شّجٝ د.  ئ٠ّبْ اٌششث١ٕٝ.د 1179أوزٛثش

 ٚأخشْٚ

ا٨داسح اٌّزىبٍِخ ٌٍّخٍفبد اٌظٍجخ  276

 ٚدٚس٘ب فٝ دػُ ا٨لزظبد اٌمِٛٝ
ِظطفٝ، د.   ع١ّش  ِؾّذد.  ٔف١غخ أثٛ اٌغؼٛد. د ١ٌٛ٠1171ٛ

 اٌشبي ٚأخشْٚ ِٙب 

اٌزؾٛي ٨لزظبد لبئُ ػٍٝ ِزطٍجبد  277

 اٌّؼشفخ فٝ ِظش
ِؾّذ ِبعذ خشجخ، د. خبٌذ ػجذ د.  ػ٩ء ص٘شاْ.د ١ٌٛ٠1171ٛ

 اٌؼض٠ض ػط١خ ٚأخشْٚ

آ١ٌبد ٚعجً اط٩ػ لطبػب٤ػّبي اٌؼبَ  278

 فٝ عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ
أًِ صوش٠ب ػبِش ، د.  ع١ٙش أثٛ د.  أؽّذ ػبشٛس. د ١ٌٛ٠1171ٛ

 اٌؼ١ٕ١ٓ ٚأخشْٚ

ٚآ١ٌبد رؾم١ك أّٔبؽ ا٨عز٩ٙن عجً  279

 اٌّغزذاَ فٝ ِظش
ػ٩ء اٌذ٠ٓ ص٘شاْ، د. خبٌذ ػجذ د.  ٘ذٜ طبٌؼ إٌّش.د 1171أغغطظ

 اٌؼض٠ض ػط١خ ٚأخشْٚ

اٌخ١بساد ا٨عزشار١غ١خ ٨ط٩ػ ِٕظِٛخ  281

 اٌزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼٝ فٝ ِظش
 1171أغغطظ

دعٛلٝ ػجذ . د.ا

 اٌغ١ًٍ
د. خؼش ػجذ اٌؼظ١ُ أثٛ لٛسح، د. 

 ِؾشَ طبٌؼ اٌؾذاد ٚأخشْٚ

اٌّغئ١ٌٛخ اٌّغزّؼ١خ ٌٍششوبد ٚدٚس٘ب  281

 فٝ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ فٝ ِظش
 1171عجزّجش

ؽٕبْ سعبئٝ ػجذ .د

 اٌٍط١ف
عؼذ ؽٗ ػ٩َ، د. ٔغٛاْ عؼذ د. 

 اٌذ٠ٓ ٚأخشْٚ

282 
 1171عجزّجش ر١ّٕخ ٚرشش١ذ اعزخذاِبد ا١ٌّبٖ فٝ ِظش

 د ػجذ اٌمبدس د٠بة
 
 

ثشا١ٔخ، د. ثشوبد اٌفشا  أؽّذد. 

 ٚأخشْٚ

ارفبل١خ ِٕطمخ اٌزغبسح اٌؾشح ا٦فش٠م١خ  283

ٚآصبس٘ب ػٍٝ ا٨لزظبداد ا٨فش٠م١خ 

 ػِّٛب ٚا٨لزظبد اٌّظشٜ خظٛطب
 اع٩ي سارت، د. فبد٠خ ػجذ اٌغ٩َد.  د ِؾّذ ػجذ اٌشف١غ 1171عجزّجش 

دساعخ ِذٜ رطج١ك اٌؾٛوّخ ػٍٝ ا٦ٔزبط  111

اٌّغزذاَ ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚا٦عز٩ٙن 

 فٝ ِظش
عؾش اٌجٙبئٟ، د. ؽٕبْ سعبئٟ د.  ؽغبَ ٔغبرٝ.د 1171أوزٛثش

 ٚأخشْٚ

" اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي"طٕبػخ اٌشخبِفىّظش  285
ثبٌزطج١ك ػٍٝ إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ ثشك 

 اٌضؼجبْ
 1171د٠غّجش

د ئ٠ّبْ أؽّذ 

 اٌشإث١ٕٝ
ِّذٚػ اٌششلبٜٚ، د. ِؾّذ ٔظش د. 

 فش٠ذ ٚأخشْٚ
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 انببحخىٌ انًشبسكىٌ انببحج انشئُسٍ انتبسَخ عُىاٌ انسهسهت و

دعٛلٝ ػجذ اٌغ١ًٍ، د.  ِؾّذ ػجذ د.  ِؾشَ طبٌؼ اٌؾذاد.د 1171د٠غّجش  رط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ  اٌؼبٌٝ فٝ ِظش 286

 اٌشف١غ ػ١غٝ ٚأخشْٚ
اٌطبلخ اٌّؾزٍّخ ٌٍظؾبسٜ اٌّظش٠خ ث١ٓ  287
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 ػجذ اٌؼض٠ض ػط١خ ٚأخشْٚ

ِجبدسح اٌؾضاَ ٚاٌطش٠ك ٚأؼىغبرٙب  289
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Abstract 
 

This study aimed to shed light on the role of social responsibility in 

local development, which is reflected in the creation of a balanced 

environment for investment and the development of local services at the 

spatial level, according to the participatory approach in the development 

process. This study answered the question: To what extent do companies 

adopt social responsibility strategies or plans of action? A questionnaire was 

designed with 6 axes related to measuring the activities of social 

responsibility and community development from the perspective of the 

private sector, applying to a number of companies in Sadat City. The data 

were analyzed using the content analysis methodology to analyze the content 

of social responsibility activities. This study reached several results, 

including the lack of a social responsibility strategy to remove ambiguity and 

confuse social responsibility with community partnership and community 

service and social assistance. This study made several recommendations, 

including preparing a clear strategy for social responsibility, establishing a 

department for social responsibility in the bureaus of all governorates, some 

ministries, universities and research institutes. 
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