
  

 

 

معهذ التخطيظ القىمى

 

 

 

 

 

 

 سلسلت قضبيب  
 

 

 

 

 

 

 التخطيظ والتنميت 

(218رقم)  

   

      المسئىليت المجتمعيت للشركبث                                              

  ودورهب فى تحقيق التنميت المحليت فى مصر                                     

 

   

 

 

 

           2182سبتمبر 

 

88211  رقم بريذ مكتب – القبهرة – نصر مذينت – سبلم صالح طريق – العربيت مصر جمهىريت  

A.R.E Salah Salem St. Nasr City , Cairo P.O.Box : 11765 

 



 .خرى  قبؿ أخذ موافقة المعيدأويحظر إعادة نشره فى أى جية  ، أو أي أجزاء منو بحثلاىذا   نشريسبؽ لـ 
 "فقط أى الباحثيفاآلراء فى ىذا البحث تمثؿ ر "

 

 معيد التخطيط القومي 

 

 

 

 

 

 

 
 لمشركات ودورىا  جتمعيةالم وليةئالمس

 في تحقيق التنمية المحمية في مصر

 

 
7107 سبتمبر

سلسلة قضاٌا التخطٌط والتنمٌة 

 (281رقم )

 )سلسلة علمٌة محكمه(



 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

 رمذ٠ُ

اٌشئ١س١خ ٌٕشش ٔزبج ِعٙذ اٌزخط١ط اٌمِٟٛ  ٚاٌز١ّٕخ أحذ اٌمٕٛادرعزجش سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط 

ط١ط ٚاٌز١ّٕخ. ٠ضُ اٌّعٙذ ِدبالد اٌزخ ِٓ دساسبد ٚثحٛس خّبع١خ ِحىّخ فٟ ِخزٍف

ب ٠ض١ف إٌٝ ل١ّخ ٚفبئذح ِّ ،ِدّٛعخ ِٓ اٌجبحث١ٓ ٚاٌخجشاء ِزٕٛعٟ ِٚزعذدٞ اٌزخصصبد

 اٌذسسبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠زُ إخشاؤ٘ب ِٓ ح١ش ش١ٌّٛخ اٌزٕبٚي ٚاألخز فٝ االعزجبسِثً ٘زٖ 

ِٓ اٌمضب٠ب ِحً  ألٞٚغ١ش٘ب ٚاٌّعٍِٛبر١خ  ،، اٌج١ئخ، اٌّؤسس١خاألثعبد االلزصبد٠خ، االخزّبع١خ

  اٌجحش.

 عذدا   7711عبَ  فٟٙب ئثذ زاٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ِٕخ لضب٠ب ٍاإلصذاساد اٌّخزٍفخ ٌسٍسرضّٕذ 

صبٔعٟ اٌس١بسبد  ٚوزا ،رٕبٌٚذ لضب٠ب ِخزٍفخ رف١ذ اٌجبحث١ٓ ٚاٌذاسس١ٓ ِٟٓ اٌذساسبد اٌز

اٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ِٕٙب عٍٝ سج١ً اٌّثبي ال اٌحصش:  ِدبالدِخزٍف  ٟف ِٚزخزٞ اٌمشاساد

االسزٙالن ٚاٌزدبسح اٌذاخ١ٍخ، اٌّب١ٌخ  اإلٔزبخ١خ ٚاألسعبس، اٌس١بسبد اٌّب١ٌخ، اٌس١بسبد إٌمذ٠خ،

خ، آفبق ١ٌعبِخ، اٌزدبسح اٌخبسخ١خ، لضب٠ب اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ٚسٛق اٌعًّ، اٌز١ّٕخ اإلل١ٍّا

اٌّششٚعبد اٌس١بسبد اٌصٕبع١خ، اٌس١بسبد اٌزساع١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ،  ٚفشص االسزثّبس،

ِٕب٘ح ّٚٔبرج اٌزخط١ط، لضب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ع١خ، اٌز١ّٕخ  اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ،

  ....اٌخ،لضب٠ب اٌزع١ٍُ اٌّدزّع١خ،

 خّزّثٍٚاٌ ،اٌّعٙذ إٌٝ خبٔت سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ٜزٕٛع ِصبدس ٚلٕٛاد إٌشش ٌذر

ٚوزٌه وزبة ٚاٌزٟ رصذس ثصفخ دٚس٠خ ٔصف س٠ٕٛخ،  فٝ اٌّدٍخ اٌّصش٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزخط١ط،

ٚسٍسٍخ  اٌّؤرّش، ِٟٕبلشزٙب ف ُ لجٌٛٙب أٚر ٟٚاٌزٞ ٠ضُ األثحبس اٌز اٌذٌٟٚ اٌّؤرّش

إضبفخ إٌٟ ِب ٠صذسٖ اٌّعٙذ ِٓ ٔششاد ع١ٍّخ ‘ ٚوشاسبد اٌس١بسبد ،اٌّزوشاد اٌخبسخ١خ

 رعىس ِب ٠عمذٖ اٌّعٙذ ِٓ فعب١ٌبد ع١ٍّخ ِزٕٛعخ.

 

 ...ٌّب ف١ٗ خ١ش اٌجالد، ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذاٌد١ّع هللا  ٚفك
 

 عٙذاٌّ سئ١س                                                                                     

 ٘شاْأ.د. عالء                                                                                     
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 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

 موجــــــز 

 لمشركات ودورىا في تحقيق التنمية المحمية في مصر المجتمعيةلية ئو المس

الشركات  التزاـ خبلؿ أساسيًّا لتنمية المجتمع المحمى مف مطمًباالمجتمعية  بالمسئولية أصبح االىتماـ 
 التوظيؼ بعمميات تبديدالموارد، والقياـ وعدـ المناسبة، البيئة توفير بحؿ مشكبلت الفقر والبطالة وغيرىا مف خبلؿ

وفي  احتياًجا. الفئات األكثر ومساندة البشرية لمعامميف بيا وتحقيؽ االستقرار الوظيفى ليـ، ورفع القدرات والتدريب
 Corporate Social Responsibility  (CSR)لمشركات المجتمعيةولية ئىذا يستخدـ مفيـو المس

مرادفاإلسياـ رجاؿ االعماؿ في التنمية المستدامة. وبالرغـ مف ضموع  بعض الشركات فى ىذا المجاؿ ونجاحيا 
فى تحقيؽ ىذا المفيـو سواء عمى مستوى العامميف بيا او عمى مستوى المجتمع المحمى  االا نو ال زاؿ ىناؾ 

 المجتمعية، وتشتت جيود المسئولية مجتمعيةال بعض الغموض مف جانب العديد مف الشركات بمفيـو المسئولية
يجب اف يراعى المجتمع  المجتمعية جيود المسئولية  عمىبتمؾ الشركات مف جية اخرى. ومف ثـ فاف التركيز 

المحمى الذى تعمؿ تمؾ الشركات فى اطاره مف حيث االرتقاء ببنيتو التحتية وتحسيف احواؿ ومعيشة افراده مف 
وقد توصمت الدراسة الى مجموعة مف ، ووضعيا فى اطار خطة عمؿ تقـو بيا الشركات خبلؿ تنظيـ تمؾ الجيود

واقتصاره عمى  لدي معظـ الشركات بعينة الدراسة، المجتمعية مفيـو المسئوليةعدـ وضوح  االستنتاجات وىى:
 المجتمعيةأف معظـ الشركات التى ليا ادارات خاصة بالمسئولية  ،العامميف بيا النواحى المالية مف وجية نظر

تتـ مف خبلؿ مبادرات وبرامج المجتمعية تقتصر مياميا عمى النواحى االدارية فقط، ومعظـ  انشطة المسئولية 
ة مشاركة الشركات فى التنميعبلوة عمى اف بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبعيدًا عف الجيات الحكومية، 

 وجوغراض سياسية ودعائية  ويتـ تكثيؼ العمؿ في اوقات االنتخابات ويغالبًا ألبالمجتمعات المحيطة يكوف 
بصورة  يتـ تقديمو الدعـ المادي في معظـ الشركات كما افالدعـ مباشرة لبلفراد في صورة دعـ مالي او سمعي 

في معظـ الشركات،  المجتمعيةمسئولية  غير مدروسة وغير مخطط ليا حيث ال توجد خطط او استراتيجيات لم
 ابدي اغمب المبحوثيف )المسئوليف بالشركات( عدـ رغبتيـ بالشراكة في التنمية مع الجيات الحكومية معمميفولقد 
استعدادىـ لمتعامؿ مع الروتيف الحكومي والجمود االداري ، حيث اشار البعض الي اف التبرعات  ـبعد ذلؾ

ات يذىب مباشرة الي الفقراء والميمشيف وال حاجة لمتعامؿ مع االجيزة الحكومية بما فييا والدعـ المقدـ مف الشرك
، كما لـ تتوافر اي تقارير حكومية او اشارة في خطة الدولة لمتنمية ومحسوبية عمى حد قوليـ مف فساد

ي تطوير البنية منظمات المجتمع المدني مف تطوير لمقري والمساعدة ف قبؿ االقتصادية لما تـ تنفيذه مف
االساسية والتحتية لبعض القري والفقراء باعتبار اف منظمات المجتمع المدني والشركات شريؾ اساسي في التنمية 

 المجتمعية، وأف اولويات المسئولية المنفذة بالفعؿ مف االستثمارات الحكومية والمنح الدولية اقتصارىا عمى عرضو 
بدءا مف قاعدة  المجتمعيةبادائو تترتب كما جاء بيـر كاروؿ لممسئولية  لدي الشركات واىميتيا وحتي التزاميا

 اليـر والتصؿ معظـ الشركات الي القمة باعتبارىا رفاىية ال تستطيع معظـ الشركات تحمميا او المساىمة بيا.

 : الكممات المفتاحية

 المسئولية المجتمعية ، التنمية المحمية ، الشركات 
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Abstract 

Corporate Societal Responsibility and its Role in Local Development in 

Egypt 
 The importance of Societal responsibility has become an essential requirement for the 

developing the local community through the commitment of corporates to solve the 

society problems such as poverty and unemployment by providing appropriate 

environment, maintaining resources, recruiting and training people, raising the human 

capacities of employees and achieving job stability, therefore CSR term is 

interchangeably with sustainable development. Despite the involvement of some 

corporates in the CSR field and the success of some of them in attaining the CSR 

concepts at the employee’s level and the Societal level as well, some of them still 

unfamiliar with the concepts of societal responsibility result in unfortunately the 

dispersion of their societal responsibility efforts. Therefore, the focus on the societal 

responsibility efforts should concerning to develop the surrounding society in terms of 

upgrading its infrastructure and upgrading the people living conditions via the 

inclusion of those corporates CSR efforts within the national plan. This study has 

reached some major findings, which are: Most interviewed corporates included in the 

study sample have unclear conceptual CSR awareness, where CSR is limited to 

financial aspects only, as well societal responsibility departments that found in some 

corporates are just limited to administrative functions. Most of societal responsibility 

activates are carried out through initiatives and programs in partnership with civil 

society organizations and away from governmental agencies. Other point, the 

participation of companies in developing their community to somewhat is being for 

the reason of political and propaganda purposes, where the CSR work is intensified in 

the election times and the support is given directly to individuals in the form of 

financial or commodity support. Since there is no societal responsibility plans or 

strategy in most companies, the financial support is presented in unplanned manner. 

Most the respondents (corporate officials) expressed their unwillingness to participate 

in development activities with governmental agencies to avoid governmental routine 

and some of them pointed out that donations are being allocated to poor and the 

marginalized people directly so there is no need to deal with governmental agencies 

that suffering in most cases from corruption and nepotism. From other side, there are 

not any governmental reports or any sign in the country economic development plan 

highlighting the societal responsibility efforts excreted by corporates and NGOs in 

developing villages’ infrastructure and upgrading living standard of the poor, on the 

contrary those governmental reports and state economic development plans are 

mainly focused on governmental investment and international grants that may have 

been done in the past. Finally, the Carrol’s pyramid of SCR make the economic 

responsibility the base up to legal responsibility, ethical responsibility and 

philanthropic responsibility in the top, and he decides that most CSR starts from the 

pyramid’s base but ultimately set forth the practices to achieve each step of the 

pyramid with the ultimate goal of reaching the top.  
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 :المقــــدمـة 
العديد مف الحكومات بالدوؿ ونة االخيرة بعد تخمي الدور االجتماعى لمشركات فى األازدادت أىمية 

 فعالة برامج تبني إلى الشركات مف كثيرت سع حيث النامية عف كثير مف أدوارىا االقتصادية والخدمية،
 تواجيو. التي والتحديات المجتمع ظروؼ االعتبار في تأخذ لمجتمعيةالممسئولية 
 تزاـئلل خبلً دمو الفقر والبطالة  مف أساسيًّا لمحد مطمًبا لمجتمعيةا بالمسئولية أصبح االىتماـحيث 

الموارد،  تبديد وعدـ المناسبة، البيئة بتوفير )دولية مؤسسات محمية أو شركات ( المؤسسات االقتصادية
 البشرية لمعامميف بيا وتحقيؽ االستقرار الوظيفى ليـ، ورفع القدرات والتدريب التوظيؼ بعمميات والقياـ

 Corporateلمشركات لمجتمعيةا يةسئولالم وفي ىذا يستخدـ مفيوـاحتياًجا.  الفئات األكثر ومساندة
Social Responsibility (CSR) إلسياـ رجاؿ االعماؿ في التنمية المستدامة. وبالرغـ مف  اػػػمرادف

و أيا ضموع بعض الشركات فى ىذا المجاؿ ونجاحيا فى تحقيؽ ىذا المفيوـ سواء عمى مستوى العامميف ب
نو ال زاؿ ىناؾ بعض الغموض وغياب الوعى مف جانب العديد مف ا االع المحمى عمى مستوى المجتم

تت جيود وتش بينيا وبيف العمؿ الخيرى مف جية،فى الخمط  متمثبلً  لمجتمعيةا الشركات بمفيوـ المسئولية
ف يراعى أيجب  لمجتمعيةا . ومف ثـ فاف التركيز فى جيود المسئوليةتمؾ الشركات مف جية اخرى

تو طاره مف حيث تحسيف مستويات معيشتو واالرتقاء ببنيإلمحمى الذى تعمؿ تمؾ الشركات فى ع االمجتم
 راده .ػػػػػػفأواؿ ومعيشة ػػحأالتحتية وتحسيف 

 
  :ةـــة الدراســــأىمي

ىميتيػػػػػػػػػا  أو  لمجتمعيةاتنبع اىمية الدراسة فى الوقت الراىف فى ظؿ تزايد الحديث عف المسئولية 
جانب شركات القطاع الخاص وأىمية وساط الحكومية والتجارية والعممية وتزايد تطبيقيا مف ختمؼ األفى م

ة ف يتوافػػػػػػؽ ذلؾ مع احتياجػػػػػػػات التنمية االقتصادية والمحمية فى الوقت الراىف والذى تزداد فيو حاجػػػػػػأ
 عامة والتنمية المحمية بصفة خاصة بعيداً  لي احداث طفرة في التنمية االقتصادية بصفةإالمجتمع المحمى 

لتنمية، واالستفادة مف الدور الياـ اماـ تحقيؽ تمؾ أدارة التى تقؼ حجر عثرة عف البيروقراطية ومركزية اإل
 لمقطاع الخاص فى عممية التنمية وتحقيؽ قيمة اجتماعية واقتصادية مضافة.

 
 مشكمة الدراسة:

معدالت التنمية في مصر وخاصة التنمية المحمية وضرورة وجود تتمثؿ مشكمة الدراسة فى تراجع 
نو تقع مسئولية ىذه التنمية عمي أالتنمية وزيادة معدالتيا، وبما  نوع مف الشراكة المجتمعية في تحقيؽ ىذه

ووضع منيجية لتحديد المسئولية المجتمعية المجتمع ككؿ مف حكومات وافراد وشركات ومع ظيور مفيوـ 
شركات مف خبلؿ مؤشرات دولية وترتيب ىذه الشركات وفقا ليذه المؤشرات كاف مف الضروري مسئولية ال
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تحديد دور شركاء المجتمع المحمي في ىذه التنمية، حيث يمكف صياغة المشكمة في عدة تساؤالت اىميا 
 ما يمي:

  ما ىي احتياجات المجتمع المحمي لتحقيؽ التنمية؟ 
 مع المحمي؟ما ىي اولويات التنمية في المجت 
  في مصر؟  ولماذا؟ لمجتمعيةاما ىي اىـ الشركات تبعا لمؤشر المسئولية 
 ما ىو دور الشركات في تنمية المجتمع المحمي وحؿ المشكبلت التى يعانى منيا المجتمع المحمى؟ 
 ؟ما ىى دوافع الشركات لمقياـ بدورىا فى تنمية المجتمع المحمى  
  االخري في التنمية المحمية؟ما ىي معوقات مشاركة الشركات 
  المشاركة( بالنسبة لمشركات؟المسئولية المجتمعية ما ىي اليات اختيار أوجو( 
 في المجتمع المحمي؟  لمجتمعيةالتفعيؿ دور الشركات في المسئولية  المطروحة ما ىي اىـ المقترحات 

 
 أىـــــــداف الدراسة:

دور الشركات فى تنمية المجتمع المحمى بدافع  ) التعرؼ عمى يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمدراسة في
وذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ عدة اىداؼ فرعية  ،فى الوقت الراىف وكيفية تفعيؿ ىذا الدور لمجتمعيةاالمسئولية 

 ىي :
ىـ المؤشرات الدولية لقياسيا والجيات المصرية أو  لمجتمعيةاالتعرؼ عمي المفيوـ الحديث لممسئولية 

 القائمة عمييا.
  حتياجات المجتمع المحمي لتحقيؽ التنمية . إىـ أالتعرؼ عمي 
  ولويات التنمية في المجتمع المحمي .أالتعرؼ عمي 
 .التعرؼ عمي معوقات مشاركة الشركات في التنمية المحمية 
 واالختبلفات السنوية ليا  لمجتمعيةا لمؤشر المسئولية عمي ترتيب الشركات المصرية وفقاً  التعرؼ

  .سبابياأو 
 بالنسبة لمشركات الراغبة في تحمؿ المسئولية لمجتمعيةاختيار أوجو المسئولية وضع اليات مقترحة إل 

  .لمجتمعيةا
 ودمجو فى سياسات الشركات بيدؼ الحصوؿ عمى ، وضع نموذج مقترح لممسئولية االجتماعية لمشركات

 نتائج طويمة االجؿ.
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 منيجية الدراسة  واختيار العينة
، البيانات والمؤشرات محؿ الدراسة حصائي الوصفي في توصيؼالدراسة عمي المنيج اإل اعتمدت

وترتيب الشركات المسئولية المجتمعية وذلؾ باالعتماد عمي البيانات الثانوية المنشورة مثؿ مؤشرات 
المكتبي  انتيجت الدراسة األسموبكما  والبيانات غير المنشورة مثؿ بيانات الشركات محؿ الدراسة.

ألىـ المفاىيـ والمؤشرات مف خبلؿ الدراسات والبيانات المكتبية باالضافة  عرضاً  توالميدانى حيث تتناول
جراء مقاببلت إ، وذلؾ مف خبلؿ ينة العمدية لمشركات محؿ الدراسةالمعاأسموب الي االعتماد عمي 

فية لبلستفسار واستكماؿ البيانات مسئوليف بيا، كما تـ اجراء العديد مف المكالمات الياتالشخصية مع 
التقارير باالضافة الى االعتماد عمى داؼ الدراسة، ػػػىألتحقيؽ  الواردة باستمارة االستبياف المعدة خصيصاً 

و مف خبلؿ ألكتروني عمي موقعيا اإل ات محؿ الدراسةلمشركبالمسئولية المجتمعية  الخاصةالسنوية 
عدت أاستبياف قد اعتمدت الدراسة عمي استيفاء استمارة و  صوؿ عمي نسخة مف الشركة نفسيا.الح

 .داؼ الدراسةػػػػػػىأخصيصًا لتتوافؽ و 
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 الفصل األول

 لمشركات  المجتمعيةبالمسئولية  التنمية المحمية وعالقتيا
 مفاىيم وتجارب 

والمشروعات منذ أواخر النصؼ األوؿ مف القرف العشريف شيدت الدوؿ النامية العديد مف البرامج 
ستخدمت فى ىذا اإلطار مفاىيـ ومصطمحات عديدة، او  التى كانت تيدؼ إلى النيوض بمعدالت التنمية

، ثـ ظير مصطمح آخر وىو التنمية الريفية الذى ركز عمى 1944بداية مف مصطمح تنمية المجتمع سنة 
كالجانب اإلجتماعى الذى  الجانب اإلقتصادى وزيادة اإلنتاج الزراعى دوف اإلىتماـ بالجوانب األخرى

الخ.، ثـ تطور ىذا المفيوـ ليأخذ فى نطاقو العديد مف المجاالت  111يتمثؿ فى التعميـ والصحة 
 االجتماعية واالقتصادية وبمشاركة جميع أفراد المجتمع.

 
 مفيوم التنمية المحمية   0-0
الشامؿ بمختمؼ نواحي الحياة  )عممية تغيير ارتقائي مخطط لمنيوض1تعرؼ التنمية المحمية عمى أنيا 

واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا يقوـ بيا اساسًا أبناء المجتمع المحمى بنيج ديموقراطي وبتكاتؼ  اقتصادياً 
المساعدات الحكومية بما يحقؽ تكامؿ نواحي النيوض مف جية وتكامؿ المجتمع النامي مع مجتمعو 

 القومي الكبير مف جية أخرى(.
 

يحقؽ عدالة المشاركة في أعباء « بنيج ديمقراطي»ريؼ اف التنمية المحمية تتـ يبلحظ مف التعو  
تمؾ التنمية وفي جني ثمارىا وتوزيع مردوداتيا وينظـ اسياـ الجميع بالرأي والفعؿ عمى أساس مف تكافؤ 

مساعدات »واالستمالة وليس الجبر والقير واألرغاـ، كما انيا تشتمؿ  ناعتالفرص ومف خبلؿ األق
تساند الجيود األىمية ألبناء المجتمع، وىي مساعدات متكاتفة سواء فيما بينيا بحكـ قدوميا مف « وميةحك

مصدر واحد وىو الحكومة، وأيضًا متكاتفة مع جيود أبناء المجتمع وليست متعارضة أو مناوئة لما 
أنفسيـ فالجيود  د أىؿ المجتمع، وكذلؾ فيي ليست بديمة أو كافية بذاتيا عف جيو ـيأممونو لمجتمعي

بجانب تعاوف القطاع الخاص  ة ىي األصؿ واالساس، وما الجيود الحكومية اال المكمؿ والمساندػػػػػىمياأل
لخمؽ الظروؼ األفضؿ لتحقيؽ نمو اقتصادى مستمر ومستوى معيشة أفضؿ ألفراد المجتمع  وذلؾ

 .2المحمى
 

                                                           
 .2005جهاز بناء وتنمٌة القرٌة، وزارة التنمٌة المحلٌة، شروق ، عشر سنوات، مطبعة أشرف، أسٌوط،  -1
أكادٌمٌة السادات  -المحلى فً مصر، المإتمر العلمى السنوى الثانى عشرأنور محمود النقٌب، تطبٌق استراتٌجٌة تنمٌة االقتصاد  -2

 .2008للعلوم اإلدارٌة، 
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ستراتيجية تيدؼ إلى دمج "عمم عمى أنياوباالضافة الى ذلؾ تعرؼ التنمية المحمية  ية وأسموب وا 
ستغبلؿ الموارد المحمية المتاحة فى اف إقميـ أو منطقة معينة عف طريؽ الجيود الشعبية والحكومية ضم

البيئة الداخمية وأيضًا الفرص الموجودة ضمف البيئة الخارجية بغية اإلرتقاء بالوحدات المحمية حضرية 
قتصادية واإلجتماعية والثقافية والتنظيمية وىى عبارة عف حجر كانت أو ريفية فى جميع المجاالت اإل

 1تحقيؽ التنمية الشاممة والمتوازنة. الزاوية الذى يمكف عف طريؽ
ويتمثؿ ىدؼ التنمية المحمية فى تعزيز القدرات اإلقتصادية لمنطقة محمية مف أجؿ تحسيف        

نطقة، فكما سبؽ القوؿ ىى عممية يقوـ مف خبلليا مستقبميا اإلقتصادى ومستوى المعيشة ككؿ فى ىذه الم
ىمى بالعمؿ و األأ الشركاء مف القطاع الحكومى وقطاع األعماؿ باإلضافة إلى القطاع غير الحكومى

قتصاد أوبناء بشكؿ جماعى مف أجؿ توفير ظروؼ أفضؿ لتحقيؽ النمو اإلقتصادى وخمؽ فرص العمؿ، 
ىذا المجاؿ عمى أف كؿ مجتمع يجب أف يبذؿ جيدًا تعاونيًا فى  الناجحةوتبرىف التجارب  .محمى قوى

لفيـ طبيعة وىيكؿ موارده المحمية باإلضافة إلى القياـ بتحميؿ نقاط القوة والضعؼ والفرص والتحديات 
ر ػػػػػبالمنطقة، وىذا األمر سوؼ يساعد عمى تسميط الضوء عمى القضايا والفرص األساسية التى تتواف

 2.باإلقتصاد المحمى
وتعد الشركات الخاصة الناجحة، فضبًل عف أشكاؿ الشراكة اإلنتاجية بيف القطاع العاـ والخاص 
مسئولة عف تعزيز القدرات االقتصادية بالمجتمعات المحمية. إال أف الشركات الخاصة تحتاج إلى توافر 

ية بدور أساسى فى بيئة أعماؿ إيجابية داعمة، لكى تتمكف مف تحقيؽ الرخاء. وتضطمع الحكومات المحم
توفير تمؾ البيئة الجيدة مف أجؿ تنمية النشاط اإلقتصادى وتحقيؽ النجاح. ومف ثـ فاف التنمية اإلقتصادية 
المحمية ىى عبارة عف شراكة بيف قطاع األعماؿ وأصحاب المصالح بالمجتمع باإلضافة إلى الحكومة 

شركاء القطاع الحكومى والقطاع الخاص بوضع المحمية. وعادة ما تقوـ الحكومات المحمية بالتعاوف مع 
التخطيط اإلستراتيجى لمتنمية المحمية، بينما يقوـ بالتنفيذ القطاع الحكومى والخاص والقطاع غير 

 الحكومى، وذلؾ وفقًا لقدراتيـ.
 

 التنمية المحمية المستدامة:   0-7
ىناؾ خمط بيف مفيومى التنمية المحمية والتنمية المحمية المستدامة فكما سبؽ وتـ توضيح مفاىيـ التنمية 
المحمية كذلؾ بالنسبة لمتنمية المحمية المستدامة حيث يقوـ مفيوميا عمى ضرورة تقاسـ الدولة لؤلعباء 

                                                           
دور المإسسات المتوسطة والصغٌرة والمصغرة فى تحقٌق التنمٌة المحلٌة المستدامة "دراسة اإلستراتٌجٌة مشرى محمد الناصر،  1-

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم  –سطٌف  –"، جامعة فرحات عباس ٌة تبسةالوطنٌة لترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة، حالة وال
التسٌٌر والعلوم التجارٌة، وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، دكتوراه إدارة األعمال 

 .45، ص2011والتنمٌة المستدامة، عام 
"، ادٌة المحلٌة "دلٌل وضع وتنفٌذ إستراتٌجٌات تنمٌة اإلقتصاد المحلى وخطط العمل بها مدن التغٌٌرالتنمٌة اإلقتصالبنك الدولى،  2-

 .1، ص 2004سبتمبر عام 
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أجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف األىداؼ جتماعية مع األقاليـ المشكمة ليا مف قتصادية منيا واالالتنموية اال
 المستقبمية مع األخذ بعيف اإلعتبار اإلدارة المثمى إلستغبلؿ الموارد الطبيعية.

"العممية التى يتمكف بيا المجتمع المحمى مف تحديد  ولذلؾ تعرؼ التنمية المحمية المستدامة بأنيا تمؾ
ياتيا، مع إذكاء الثقة والرغبة فى العمؿ لمقابمة وترتيب ىذه الحاجات واألىداؼ وفقًا ألولو  حاجاتو وأىدافو.

تمؾ الحاجات واألىداؼ، بما يستجيب لحاجات األجياؿ الراىنة دوف تعريض قدرة األجياؿ القادمة 
العدالة بيف أفراد المجتمع الحالى والمستقبمى مف خبلؿ األخذ بعيف اإلعتبار المتطمبات  أى1لمخطر".

 جتمعات المستقبمية.البيئية التى تحافظ عمى حؽ الم
ومف ثـ فاف التنمية المحمية المستدامة ىى "عممية جزئية مستنبطة مف التنمية المستدامة، تتـ 
عمى مستوى جزئى مف محيط ىذه األخيرة "، وبالتالى يخضع قياسيا تقريبًا لنفس المؤشرات التى تخضع 

مؤشرات قياس لمتنمية المحمية المستدامة ليا التنمية المستدامة، ولقد جرت العديد مف المحاوالت لتطوير 
 ولكف لـ تتبمور حتى اآلف بشكميا النيائى.

ىذا وتسعى التنمية المحمية المستدامة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ تنقسـ إلى ثبلثة 
مجموعات وىى أىداؼ إجتماعية تتمثؿ فى إحداث تغيير عمى الصعيد اإلجتماعى وذلؾ مف خبلؿ 

معيشة، مف صحة وتعميـ مف ناحية ومف ناحية أخرى زيادة ورفع مستوى الكفاءة تحسيف مستويات ال
ىداؼ اقتصادية تتمثؿ فى قياـ إقتصاد محمى مستداـ متعدد األطراؼ أو لمتعامؿ مع جميع متغيرات الحياة، 

مفتوح وغير تمييزى ومنصؼ يمكف جميع األقاليـ الريفية والحضرية مف تحسيف مستوياتيا المعيشية 
نتاجية، وتوفير جميع التسييبلت لسكانيا أى تقميص الفجوة اإلقتصادية بيف المناطؽ الحضرية والريفية واإل

واإلرتقاء بكؿ المشاريع التنموية والنظـ المؤسساتية التى تمكنيا مف تحقيؽ القيمة المضافة فى الجانب 
لمطبيعة والنظـ األيكولوجية وتعزيز ىداؼ البيئية فى ضماف الحماية الكافية فيما تتمثؿ األاإلقتصادى، 

تخاذ اإلجراء المناسبة عمى  اتالقدرات عمى تقييـ ودراسة التنوعات البيولوجية عمى الصعيد المحمى وا 
الصعيد الوطنى لتحسيف القدرات المالية واإلدارية والفنية المخصصة لمعمؿ البيئى وتعزيز دور األجيزة 

معايير الجودة ومتابعتيا بصفة مستمرة وتحسيف األوضاع المعموماتية المسئولة عف التحقؽ البيئى ومراقبة 
 البيئية وزيادة حصوؿ المواطف عمى المعمومات البيئية.

 
يمكف استخبلص أف التنمية المحمية المستدامة تركز عمى ثبلث مجاالت أساسية ىى اإلقتصادية 

البعد اإلقتصادى  مامى بعديف فقط ىواإلجتماعية والبيئية عمى عكس التنمية المحمية التى تعتمد ع
، كما أف التنمية المحمية المستدامة تعتمد فى قياس مدى فعاليتيا فى تحقيؽ األىداؼ ماعىواإلجت

 اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية عمى مجموعة مف المؤشرات المستمدة مف مؤشرات التنمية المستدامة.
                                                           

، مداخلة ضمن الملتقى الوطنى  الجباٌة البٌئٌة ودورها فى تحقٌق التنمٌة المحلٌة المستدامةسعداوى موسى، مسعودى محمد، 1- 

مارس  4-3الثالث حول التنمٌة المحلٌة المستدامة والبعد البٌئى، جمعٌة األنوار لؤلنشطة العلمٌة والثقافٌة، المركز الجامعى بالمدٌنة، 
 .2، ص2008عام 
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 القواعد األساسية لمتنمية المحمية: 0-3
تزخر أدبيات التنمية بقوائـ متنوعة عف مبادئ وقواعد عامة ينبغي االخذ بيا عند تنمية المجتمع 
المحمي واف كاف بعضيا يركز عمى جوانب معينة دوف أخرى، وبعضيا اآلخر يحاوؿ أف يرتب ىذه 

 القواعد وفؽ أولويات بما يجعؿ بعضيا أساسًا وبعضيا اآلخر ثانويًا أو ىامشيًا.
ال نحاوؿ أف نقدـ تمخيصًا أو تجميعًا لما ورد في كتابات عمماء وباحثيف، بقدر ما نحاوؿ ونحف ىنا 

أف نقدـ قائمة مف القواعد استخمصت بصفة أساسية مف خبلؿ الخبرات المتنوعة التي حفمت بيا التجربة 
ردت الخبرة الوطنية في مصر والعالـ العربي، سواء اتفقت مع ما يرد في ىذه الكتابات السابقة أو تف

المحمية بإضافتو. في نفس الوقت ينبغي اإلشارة مقدمًا الي أف ىذه القواعد مرتبة ومتسمسمة وفقًا ألغراض 
ترتيب أولويتيا. وبمعنى أدؽ فاف تنمية  ت عمى االطبلؽ وفقًا ألىميتيا أوالعرض والمناقشة، وليس

زمة واحدة متساندة ومتسقة، دوف تفريط في المجتمع المحمي الريفي ينبغي أف تأخذ بيذه القواعد كباقة وح
 احداىا لصالح بعضيا.

 التغييرات المعنوية تفوق في أىميتيا التغييرات المادية:  -أ
أف التغيير في اتجاىات الناس وميوليـ يعد أكثر أىمية مف مجرد تحقيؽ النجاح المادي في 

ف النيوض بأالشعور بيف أبناء المجتمع ى بعث المشروعات والبرامج المنفذة. ومف ثـ ينبغي التركيز عم
مف خبلؿ مشاركتيـ اإليجابية الفعالة  –فقط  –بأوضاع حياتيـ االقتصادية واالجتماعية والثقافية سيأتي 

حياؿ بيئتيـ التي يعيشوف فييا، المسئولية المجتمعية عمى المستوييف الفردي والجماعي، واذكاء احساسيـ ب
رساء الثقة في نفوسيـ بإمك ف ذلؾ كمو ىو أة غير المستفاد بيا باعتبار انياتيـ وقدراتيـ وطاقاتيـ الكامنوا 

لي مشروعات إال ينظر أعمى المدى الطويؿ. ومف ثـ ينبغي المفتاح الحقيقي لنجاح التنمية واستمرارىا 
مف « يةالمشاركة االيجاب»وبرامج التنمية التي يجري تنفيذىا عمى أنيا أىدافًا في حد ذاتيا، بؿ أف مدى 

قبؿ أبناء المجتمع اتساعًا وعمقًا في تخطيط وتنفيذ وتقويـ ىذه البرامج يجب أف يكوف ىو المقياس 
كـ ما حققتو ماديًا مف زيادة مثبًل في  –فقط  –الجوىري والضروري لمدى نجاح البرامج التنموية، وليس 

 اإلنتاج أو خفض في التكمفة أو تحسيف في مستوى الخدمة المقدمة. 
 
 ا:ـــــنشطتيأوالعمل عمى تكامل  تشجيع ومساندة المنظمات االىمية -ب

يـ لي تنظإنو يسعى أفي أحد جوانب حياتو العامة، ف معيناً  عندما يكتشؼ المجتمع المحمي نقصاً 
ية ىمجتماعية األف المنظمات األإف ثـ فشباعا الحتياجات يشعر بيا. ومإأبنائو في سبيؿ سد ىذا النقص 
نما تقـو بوظائؼ ومياـ تعبر إولوىا ثقتيـ، أرغبتيـ و وجدىا أبناء المجتمع بأالرسمية او غير الرسمية التي 
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ثؿ ىذه ف تتضمف دعـ ومساندة مأد و ػػػػبالمحمي. ومف ثـ فبرامج التنمية ألعف احتياجات حقيقية لممجتمع 
تفادة مف ىذه لي االسإالتنمية ف تسعى جيود أو منافستيا. بؿ يجب أالمنظمات، وليس معارضتيا 

دماجيا في مشروعات التنمية المخططة بما يحقؽ االنسجاـ والتجانس بيف ىذه الكيانات المنظمة إل
و التنافس الضار أدواج والتكرار في العمؿ والخدمة لبلز  المنظمات وتقسيـ األدوار الوظيفية فيما بينيا منعاً 

 حمي وىي محدودة بطبيعة الحاؿ.الذي ييدر إمكانيات وموارد المجتمع الم
 

ف بعض أذ إلي وجود كؿ منظمة عمى حدة إعوامؿ الحقيقية التي أدت نو يجب االىتماـ بكشؼ الأغير 
راء عوامؿ خارجية ولكنيا ال تعبر عف ػػػػغأف تكوف قد نشأت تحت ضغط او أالمنظمات القائمة يمكف 

صمية التي قاـ البعض منيا قد استنفذ األغراض األ و قد يكوفأاحتياجات فعمية ألبناء المجتمع المحمي، 
 ا وتجاوزىا المجتمع بالفعؿ وبرغـ ذلؾ بقيت المنظمة ككياف مفرغ المضموف.ػػجميأمف 

 
وجدىا أساندة مف برامج التنمية ىي التي ة التي نقصدىا ىنا بالدعـ والمػػػىميف المنظمات األإ

حقيقية، ويشعر أبناء المجتمع المحمي بصدؽ حاجتيـ  و يثؽ فييا، وتؤدي لو خدموأالمجتمع المحمي، 
 الستمرارىا.

 ن توجو البرامج لخدمة جميع فئات المجتمع:أ  -ج
ىماؿ ا  قطاعات معينة مف فئات المجتمع و  وأف تنمية قطاع أفيوـ التكاممي لمتنمية يؤكد عمى فالم

نو أجوات اجتماعية خطيرة، عبلوة عمى لي خمؽ اختبلالت وفإالقطاعات األخرى يؤدي  و تأجيؿ تنميةأ
ار صراع اجتماعي عاصؼ يضيع جيود التنمية ػػػنفجإة يذكي مشاعر الحسد والحقد بما يقرب مف مرحم

الي جنب مع تدعيـ  ف تسير برامج تعميـ الكبار جنباً أ –عمى سبيؿ المثاؿ  –ـ فانو يجب وآثارىا. ومف ث
التركيز المعتاد عمى تعميـ الصغار يؤدي الي وجود فجوة اجتماعية ف أذ إرامج التعميـ الرسمي لمصغار، ب

ا قد يظير معو فكرية الطابع بيف جيؿ اإلباء وجيؿ األبناء خاصة فيما يتعمؽ بتقبؿ األفكار الجديدة وىو م
 ةف برامج االىتماـ بتوفير مستمزمات اإلنتاج لزراعأسرة والمجتمع. تماما كما تصدع عمى مستوى األ

لي جنب مع توفير متطمبات مربي إ اف تسير جنباً  – عمى سبيؿ المثاؿ أيضاً  –يؿ الحقمية ينبغي المحاص
كيز عمى متطمبات في المجتمع مف جراء التر  الحاصبلت البستانية، بما ال يخمؽ توتراً  مزارعىالماشية و 

حتياجاتيـ اليامة اوز جيود التنمية ليـ ونسيانيا ألراد قطاع آخر يشعروف بتجػػػفأقطاع معيف وترؾ 
 والمؤثرة عمى حياتيـ االقتصادية واالجتماعية.

 
 :المسئولية المجتمعيةالعقد االجتماعي وعالقتو ب 0-4

راد وبعضيـ ػػػفراد وبيف األػػػفاؽ أو تعاقد ضمني بيف الحاكـ واأليقصد بالعقد االجتماعى وجود اتف
تجاه تحقيؽ تنمية حقيقية مستدامة. أموجودة في المجتمع عمى العمؿ في البعض وبيف المؤسسات ال

لي الجوانب إباإلضافة ( ية والبطالةمالفقر واأل)لمجابية أىـ ثبلث معضبلت موجودة في المجتمع وىي 
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إلحساس المجتمع بالرضا العاـ الذي ينعكس عمى مختمؼ  –االجتماعية في الغالب  –التنموية األخرى 
 القتصادية واالجتماعية والسياسية في المجتمع.الجوانب ا

والعقد يتولد عف إرادة عامة وىي مستقمة عف إرادة كؿ فرد عمى حده، وىو عبارة عف تبادؿ المنافع 
بيف جميع األطراؼ وبمعنى استفادة المجتمع مف ىذا العقد االجتماعي. وىو عقد بالتراضي يحدد الحقوؽ 

بو الدولة لعقد وىما المواطنوف ومؤسساتيـ والدولة، أي ما يجب أف تقوـ والواجبات المترتبة عمى طرفي ا
الة راد ومؤسساتيـ، وىو عقد بالتراضي كما سبؽ القوؿ بيف حكومة نشطة وفعػػػفوما يجب أف يقـو بو األ

، وقطاع مدني قوي المجتمعيةعماؿ يتمتع بالحيوية واألمانة والمسئولية أوصادقة تتقبؿ العمؿ مع قطاع 
ؿ ػػػجأح الجياز اإلداري في الدولة مف صبلإ ،ويتطمب ذلؾ ،يمثؿ مختمؼ فئات الشعب تمثيبًل ديمقراطياً 

نو ضرورة تنموية حيث يركز عمى الحرية والديمقراطية والمساواة أ، كما قياـ كؿ فئات المجتمع بدورىا
 والعدالة االجتماعية.

االجتماعية في المجتمع، وتعد مجابيتة مف ويعد الفقر مف أىـ مظاىر االختبلالت االقتصادية و 
ز العقد االجتماعي ػػػػف يركأومجاؿ عممو، بما يعني أنو يمكف  ضمف أىـ مشاكؿ ومياـ العقد االجتماعي،

ف ىناؾ حقوؽ لممواطنيف العدالة االجتماعية في المجتمع، بمعني أ سيادةو عمى القضاء عمى الفقر 
األقوياء، وعمي الدولة أف توفر خدمات أساسية ضرورية كالتعميـ  د أف يتحصموا عمييا مفػػبالضعفاء أل

تاحة مزيد مف فرص العمؿ، وضماف  األساسي، والرعاية الصحية األساسية والضرورية، ورعاية الطفولة، وا 
حد أدني لؤلجور، ودعـ وتوفير السمع األساسية لمفقراء، وقواعد الضماف االجتماعي. وما إلى ذلؾ مف 

غيابيا يؤدى لة االجتماعية التي تطالب بيا المجتمعات، وتقؿ فاعميتيا في الدوؿ النامية، و مظاىر العدا
ف أمف الميـ  ولذلؾالقبلقؿ والمشكبلت االجتماعية والسياسية في تمؾ الدوؿ.  لحدوثأو النقص فييا 

 .و منافعأاح ربأعف اى  يكوف ىناؾ طرؼ ثانى وثالث يتكاتؼ مع الدولة فى توفير تمؾ الخدمات وبعيداً 
 

لى إعادة كتابة عقد اجتماعى جديد( )ألـ يحف الوقت إلبعنواف " white allen "1أالف لػ وتشير دراسة
طراؼ اخرى فى أو  ضرورة وجود نمط لعقد اجتماعى جديد يشمؿ كؿ مف الحكومات والقطاع الخاص

يتضمف  لمشركات وىو المفيـو الذيف ىذا المفيوـ تندرج تحتو مفيـو المسئولية المجتمعية أعممية التنمية و 
 ىميا :أعدد مف المبادىء التى مف 

 مع المدنى لعبلج تقامة شراكة مع الحكومة والمجا  ت و بناء ىياكؿ مؤسسية جديدة لمشركا
زاـ ػػػػػػلتإلى إعف النمط التقميدى لمعمؿ الخيرى المشكبلت الحادة فى المجتمع مف أوبئة وفقر والتحوؿ 

 جتماعية .مؤسسي بالتنمية اال
 ف تزدىر فى ظؿ عدـ وجود أ تنشيط دور الحكومات، حيث ال يمكف لمشركات والمؤسسات

  .حكومات قوية وال يمكف اف تزدىر بدوف بناء الثقة فى تمؾ الحكومات
                                                           

1- white allen L., IS It Time To Rewrite the Social Contract?.www.bsr.org,April, 2007 
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ساس بالحديث عف مفاىيـ حديثة مثؿ مفيوـ مواطنة الشركة حيث تعمؿ الشركة عمى ويرتبط ىذا األ

المبادرة بتعزيز المصمحة العامة مف خبلؿ تشجيع المجتمع الذى تعمؿ فيو عمى النمو والتنمية وتقـو 
ة دخاليا المصمحة العامإضرار بالمجتمع فى مقابؿ نيا األأنشطة مف شأى أالشركة طواعية باالمتناع عف 

 .1كمكوف اساسي فى عممية اتخاذ قرارات الشركة
 

عتبارىا عقد أالمجتمعية بالتنمية المحمية والمسئولية  ف ىناؾ عبلقة بيفأالي  ونخمص مما سبؽ
طوعى لمشركات  تجاه المجتمع الذي تعمؿ فيو وذلؾ عف طريؽ المساىمة بمجموعة كبيرة مف األنشطة 

التي ترتبط بقضايا التموث البيئي والبطالة والتضخـ ومحاربة الفقر  االجتماعية والسموكيات األخبلقية
ة ػػػػػأ المسئوليػػػػػػػوتحسيف الخدمات الصحية وخمؽ فرص عمؿ وحؿ مشكمة اإلسكاف والمواصبلت وتنش

 في ىذا الجانب )االجتماعي الخدمي( مف قياـ منظمات االعماؿ بتنفيذ واجباتيا تجاه المجتمع المجتمعية
لمشركات  المجتمعيةالمسئولية ومف ثـ فإننا نجد أف  ر ىذا العقد مقابؿ حصوليا عمى منافع معينة،فى اطا

نو البد عمى الشركات أف تسعى إلى أو بعاد اقتصادي واجتماعي وبيئى أثبلثة ليا  -كما سيأتى القوؿ
 األبعاد.التى تخدـ تمؾ  المجتمعية اإلبداع في تبني برامج المسئولية

 
 :فى مصر المجتمعيةتجارب التنمية المحمية ذات الصمة بالمسئولية  0-5

كاف لمقطاع الخاص  يستيدؼ ىذا الجزء مف الدراسة عرض لثبلث تجارب تنموية محمية مصرية
دورًا بارزًا فييا مف خبلؿ آليات منظمة لممشاركة الشعبية تؤكد عمى المسئولية المجتمعية لممواطنيف 

-1981عامًا ) 21ة التي استمرت لنحو ػػسماعمياألولى ىي تجربة تعاونيات اإلربة المحمييف. والتج
(، والتجربة 2115-1994عامًا ) 11(، والتجربة الثانية ىي تجربة شروؽ والتي استمرت لنحو 1999

 4الثالثة ىي تجربة عممية التنمية البشرية لبناء الخطة الموحدة لمتنمية المحمية والتي استمرت لنحو 
 ويجمع التجارب الثبلث أف كاتب ىذا الجزء مف الدراسة كاف مسئواًل مباشراً (. 2115-2112ت )سنوا

. ومف ثـ فاف الجزء )*(عف تخطيطيا وتنفيذىا، ومف ثـ عايشيا بالمشاركة الفاعمة في كافة تفاصيميا
األساسية حؽ  يتوالراىف مف ىذه الدراسة يستند الي أسموب عممي لممبلحظة بالمشاركة، لذلؾ فاف مرجع

، فضبًل عف الوثائؽ أو المدونات أو المحررات المكتوبة التي صدرت عف ىذه التجارب كاتب ىذا الجزء
الثبلث. وينتيي ىذا الجزء  بعرض لبعض مف أىـ الدروس المستفادة التي يمكف أف تعيف عمى زيادة 

 فرص االلتزاـ بالمسئولية المجتمعية:
  

                                                           
1Coroporate Social responsibility,Wikipedia.www.en.wikipidia.org/wiki/Coroporate social 
responsability ,march2009 

 د. ابراهٌم سعد الدٌن محرم رئٌس جهاز بناء وتنمٌة القرٌة سابقا، ومإسس برنامج شروق للتنمٌة الرٌفٌة .ـ هذا الجزء خاص ب)*(
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 0ية :ـــسماعماإل فىربة التعاونيات ـــــتج 0-5-0
عماؿ الخاصة صور منظمات األ ( وتعد أفضؿ1999-1981عامًا ) 21استمرت ىذه التجربة لنحو 

 لمدورالمفيوـ التعاوني تضميف  حيث أدى لتزاـ بمسئولياتيا تجاه المجتمع الذي تنشط فيووضحيا في اإلأو 
التى القوانيف التعاونية ، ومف خبلؿ االجتماعي مف خبلؿ برامج التوعية والتدريب لمقيادات التعاونية

توجو لدى قاعدة  تـ خمؽاالجتماعية  المساعدات% مف الفائض القابؿ لمتوزيع ألغراض 5نسبة خصصت 
رتقاء لؤل نحو خدمة المجتمع المحمى المحيط بيا والسعىعريضة مف التعاونيات خاصة الزراعية منيا 

مؼ المنظمات الموجودة في ىذا المجتمع أيًا كانت ىويتيا ، وذلؾ بالتنسيؽ والتكامؿ مع مختبجودة خدماتو
نشاء وصيانة مرافؽ البنية األساسية إالتعاونية في  ساىمت فيياالجيود التي  وشممتشعبية أو حكومية. 

في المجتمع المحمي مثؿ الطرؽ والموصبلت والطاقة ومياه الشرب والصرؼ الصحي وحماية البيئة 
شاء وتشغيؿ المدارس إنمف خبلؿ  خدمات التعميـ والصحة عبلوة عمى ني.والتجميؿ والتخطيط العمرا

نشاء وتشغيؿ وحدات الخدمة الصحية إالوظيفية لمرجاؿ والنساء، وكذلؾ ة اليجائية و ػػميوفصوؿ محو األ
سعاؼ سرة واإلنظيـ األالوقائية والعبلجية، وما يرتبط بيا مف خدمات ذات طبيعة خاصة مثؿ ت

عف الخدمات الروحانية المتعمقة بإنشاء وصيانة دور العبادة مف مساجد وكنائس،  والصيدليات فضبلً 
انة األطفاؿ، وخدمات دية ومراكز الشباب، ودور حضػػنأتأىيؿ الميني لمصبية والفتيات، و وخدمات ال
ا، وغيرى عبلـ المحمي، ورعاية الموىوبيف والمبدعيف في صورىـ المختمفة، ورعاية المسنيفالترويج واإل

والتى سماعيمية فى اإل الجمعية التعاونية الزراعية المركزية ىـ نماذج التعاونيات فى ىذا الشأفأومف 
  تمثمت أىـ جوانب المسئولية المجتمعية فييا فى:

  لمتدريب التعاوني الزراعي حيث بمغ متوسط عدد التعاونى مف خبلؿ مركز عمر لطفى التدريب
 متدربًا. 2111نشاطًا، ومتوسط عدد المشاركيف فييا سنويًا نحو  47األنشطة التدريبية سنويًا نحو

  كسابيا معارؼ وميارات اجتماعية واقتصادية،  فصوؿانشاء لتنمية المرأة الريفية ومحو أميتيا وا 
باالضافة الى تقديـ قروض ليؤالء المتدربات إلنشاء  فتاة وسيدة ريفية، 2711وقد تخرج منيا بالفعؿ نحو 

 مف معارؼ وميارات خبلؿ تدريبيف.  كتسبتأادية مولدة لمدخؿ تعتمد عمى ما صمشروعات اقت
 تيا التعاونية أولى النماذج التي يركز عمى ايف غصيف لتكوف جمعيػػػػرية عػػػػػػػػػػتـ اختيار ق
، السبع آػػػػػػػػػقرى أخرى ىي سرابيفي ات خمسة ػػجمعي ػػػياً ا، ثـ أضيفت الييا تدريجػػػػػػػتطويرى                                                                                                                                         بار ـو
في شكؿ منح ال ترد، فضبًل  مف خبلؿ الدعـ المالى والفنىرداف. ػػػػػػػػوالرياض، القصاصيف، الف الشرقية،

 لمدخؿ.  ذه التعاونيات النموذجية إلنشاء مشروعات اقتصادية مولدةعف قرض دوار خاص بي
   أنشأ المشروع وحدة فنية محاسبية تابعة لمجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظة كي

ة ػػػػػػابة واالشراؼ اإلداري والمحاسبي والمالي والسجمي عمى التعاونيات الزراعية الواقعػػػػػات الرقػػػػتتولى عممي
                                                           

اطار تعاونى شامل ومتكامل، المإتمر الدولى الثانى لئلسكان التعاونى، وزارة االسكان والمرافق إبراهٌم محرم، نحو  - 1

 .2016والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، 
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بالمحافظة، واصدار أوؿ نموذج متطور لممراجعة المحاسبية التعاونية أصبح تطبيقو واسع االنتشار عمى 
 مستوى الجميورية.

 سياـ في االرشاد التعاوني الزراعي بالتنسيؽ مع وزارة الزراعة وذلؾ مف خبلؿ توفير مطبوعات اإل
ىـ اسيامات المشروع في ومف ألزراعية العاجمة، وأشرطة مصورة، وتقديـ المشورة الفنية لحؿ المشاكؿ ا

ىذا المجاؿ الحيوي ما قدمو المشروع مف دعـ فني لمشروعات التعاونيات المتعمقة بإنتاج شتبلت الخضر 
، وىو نموذج سرعاف ما انتشر بسرعة في أغمب زراعات الزراعات المحميةتحت نظاـ الصوب أو 

 ىمية والخاصة.لفردي وقمده عديد مف المنظمات األارع االخضر بالمحافظة وحقؽ دخبًل طيبًا لممز 
  صندوؽ لئلقراض التعاوني الزراعى بالمحافظة بتمويؿ كامؿ مف المؤسسة األلمانية، وذلؾ تأسيس

نتاج نباتي إ مشروعاتمشروعات مولدة لمدخؿ شممت  لتنفيذلتقديـ القروض الميسرة لمتعاونيات الزراعية 
د يةوحيواني وميكنة زراع  خاؿ تكنولوجيات حديثة مثؿ الزراعة تحت المحميات والتسويؽ التعاوني.وا 

  االسياـ في حؿ مشكمة البطالة، مف خبلؿ مشروعات صغيرة مولدة لمدخؿ في إطار تعاوني وتـ
نشرىا عمى نطاؽ واسع قوميًا، واعتبرت أساسًا لتمويؿ ىذه النوعية مف المشروعات المكثفة الستخداـ 

 يد مف جيات التمويؿ وفي مقدمتيا الصندوؽ االجتماعي لمتنمية والبنوؾ.عنصر العمؿ لدى عد
 

 :برنامج التنمية الريفية المتكاممة ) شروق( التجربة الثانية: تجربة 0-5-7
يعد برنامج شروؽ وىو األسـ المختصر لمبرنامج القومى لمتنمية الريفية المتكاممة واحدًا إف لـ يكف 

، وذلؾ مف حيث إنتشاره الجغرافى عمى عنى ببناء الدور المجتمعى لمفرد الذى الوحيد مف البرامج القومية
يضا مف حيث المدى الزمنى لتطبيقو والذى تعدى العشر ألببلد مف اقصاىا الى اقصاىا و امتداد ربوع ا

رتقاء بجودة الحياه لمواطنى الريؼ اف شروؽ ىو برنامج تنموى لئل مف وبالرغـ .(2115-1994سنوات )
، وكاف انشطة وعمميات التنمية لمبرنامج اعتمد عمى منيج المشاركة الشعبية الواسعة العميقة فى كؿ فانو

ف يكوف المخطط والمنفذ ليذا البرنامج شبو المتفرد ومف ثـ سوؼ يعتمد ىذا أحظ وشرؼ  لكاتب ىذا الجزء
 ولعؿ السبب الجوىرىالمقطع البحثى عمى منيج المبلحظة بالمشاركة فى عرض ومناقشة ىذا البرنامج 

المجتمعية ف المسئولية أ" ىو المجتمعيةطار البحث حوؿ " المسئولية إلتعرض الباحث ليذا البرنامج فى 
ف يكوف أعضاء يؤمنوف بيذه المسئوليات، فمف الطبيعى أال مف خبلؿ إنيا لممنظمات ال يمكف البحث ع

 .و مبلكياأعضائيا أت مف جنس سموؾ سموؾ المنظما
 

عممية، تغيير، ارتقائي،  مخطط، ) يا برنامج شروق بأنيابويقصد بالتنمية الريفية التى يقصدىا ويعمل 
واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا، يقوـ بيا اساسًا أبناء المجتمع  لمنيوض الشامؿ، بمختمؼ نواحي الحياة اقتصادياً 

تكامؿ نواحي النيوض، وأيضًا تكامؿ المحمى بنيج ديموقراطي وبتكاتؼ المساعدات الحكومية بما يحقؽ 
 المجتمع النامي مع مجتمعو القومي الكبير(.
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لمتكاممة الذى يتبناه برنامج شروؽ فاف ىناؾ فمسفة يستند اوبناء عمى التعريؼ المحدد لمتنمية الريفية 
 الييا يمكف بمورتيا فى ركائز أساسبية لمبرنامج تتمثؿ فى: عموماً 

تجاه وفكر المواطف الريفي مف أجوىر ولب برنامج شروؽ ىو تغيير  فأ:  التنميةر ــالمشاركة جوى  -0
لى صانع إليو، ليتحوؿ ىذا المواطف إية التى تقدـ موقعو التقميدى كمجرد متمقى ومستفيد مف خدمات التنم

 ثـ يجبحقيقى ليذه التنمية ومسئوؿ مباشر عف حمايتيا والدفاع عف استمرارىا وتواصميا المستقبمى، ومف 
در ما حققتو قال يقاس نجاحيا فقط با  ىداؼ فى حد ذاتيا و أنيا ألى مشروعات التنمية عمى إعدـ النظر 

يجابية مدى المشاركة اإل و خفض فى تكمفتيا، بؿ افأتساع فى نطاؽ خدمتو أ نتاج اومف زيادة فى اإل
روعات يجب اف يكوف ىو وعمقا فى تخطيط وتنفيذ وتقويـ ىذه المش بناء المجتمع اتساعاً أمف قبؿ 

 شروؽ. برنامج المقياس الجوىرى والضرورى لمدى نجاح المشروعات التنموية فى
 
بناء المجتمع بدءًا أيمقرطية الطابع يشارؾ فييا جميع ف تكوف التنمية دأ: بمعنى  ديموقراطية التنمية  -2

وتعتمد ىذه . واالستفادة مف نتائجيامف تخطيطيا ومرورًا بتنفيذىا وتحمؿ أعبائيا وانتياء بتقويميا 
 .المشاركة الديمقراطية عمى فرص متكافئة تتاح أماـ الجميع دوف تمييز أو تفرقة ومف خبلؿ الجيد والعمؿ

راد وىو ما يتـ تحقيقو مف ػػفضرورة تنشيط الدور االجتماعى لؤل لىإيحتاج النيج الديمقراطى لمتنمية و 
، ، الفنييفة مثؿ منظمات الشباب والطبلئع الفبلحيف، التجار، الحرفييفخبلؿ المنظمات االجتماعية المحمي

بناء المجتمع، أالمنظمات كى تشمؿ جميع العماؿ، وغيرىا، حيث يتطمب ذلؾ توسيع قاعدة عضوية تمؾ 
ركة الفعالة واف تمارس انشطتيا الداخمية بديمقراطية، وأف تتاح ليا الفرص المتكافئة مع غيرىا فى المشا

 .لتنميةفى ا
 
فالقادة المحمييف ىـ  صفوة أبناء المجتمع المحمى  : عتماد عمى القيادة المحمية والشباب والمرأةاإل -3

وى المؤثريف في اتجاىات ػػقأف باقي أبناء المجتمع، أولئؾ ىـ الذيف يمقوف التقدير واالحتراـ والمحبة م
بيا البرامج والمشروعات  ىتأتغييرات تلما يطرح مف مواطني المجتمع المحمي لمحصوؿ عمى استجابة 

التنموية. وقد يحتؿ بعض ىؤالء القادة مراكز محددة في منظمات اجتماعية رسمية قائمة في القرية مثؿ 
و قد يكوف بعضيـ خارج نطاؽ أو جمعيات التنمية، أاونيات عضوية مجالس اإلدارة المحمية او التع

بؿ كثر فئات المجتمع استعدادا لتقأما الشباب، فيـ أ ة.عضوية مثؿ ىذه المجالس او المواقع الرسمي
، لـ تثبت فييا بعد قيـ المجتمع وتقاليده نيـ في مرحمة سنية مبكرة نسبياً أالتغيير والتحمس لو، باعتبار 

نفوسيـ  واعرافو المتوارثة في وجدانيـ مثؿ مف يسبقونيـ في العمر، وبالتالي فاف القيـ الجديدة ال تمقى في
 ، والذيف أصبحت القيـ االجتماعية السائدة لدييـ جزءاً ف تمقاىا لدى األكبر سناً ألمقاومة التي يمكف ذات ا

فيي نصؼ المجتمع، ومربية أجيالو، والمسئولة عف رعاية ما المرأة، أ فسية لمفرد.الن ةمف مكونات التركيب
ما تعد قوة كامنة وساكنة في غالبية المجتمعات غير النامية، مضاعفة  وغالباً  وتنظيـ معيشتيا،األسرة 
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يجب رية ػػػػلفئة جوى لقوة المجتمع وتعبئة لجانب ضخـ مف قواه البشرية غير المستغمة بكفاءة، واستكماالً 
 ف يشمميا التغيير التنموي في المجتمع. أ
 
رج والدعـ والمساندة الفنية والمادية مف خا االستثارة والتشجيع تعد :المساندة الحكومية لمتنمية  -4

حداث أة في بدايتيا المبكرة، بما يحقؽ مف األمور الضرورية في أية برامج تنموية خاص المجتمع المحمي،
تغيير في حالة التوازف المستقر الذي عميو المجتمع المراد تغييره. والمصدر األساسي ليذه المساندة 

ف تحقؽ التنسيؽ والتكامؿ بيف أنشطتيا أحكومية مف خبلؿ منظماتيا المعينة، و الخارجية ىي الجيود ال
لي األىمية الكبرى لبرامج التأىيؿ والتدريب إيشير  وىو ما وخدماتيا كي يحذو المجتمع المحمي حذوىا.

ورة  لى ضر إضافة باإلوالمعونة الفنية لممنظمات الحكومية قبؿ اف تتصدى كعامؿ مساعد لمتنمية المحمية. 
تحرير الموارد المادية الذاتية لممجتمع المحمي مف السيطرة المركزية الحكومية، ومف ثـ يظير بجبلء 

ف أالتنمية في المجتمع المحمي، دوف الحجـ الحقيقي لممساندة والدعـ والعوف الذي تقرره الحكومة لجيود 
جيزة الحكومية منيج تقبؿ األلى إضافة باإل موارد ذاتية محمية تحمميا لممجتمع المحمي، تشمؿ ضمناً 

شروؽ في المشاركة الشعبية المحمية في كافة مراحؿ التنمية بدءا مف تخطيطيا حتى تماـ تنفيذىا، عبلوة 
و اسيامات المشاركة الشعبية دوف عمى ايجاد  تكامؿ حقيقي بيف الدعـ المالي الحكومي وما سوؼ تقدم

 ية معوقات شكمية او إجرائية.أ
 
ضرورة تكامؿ التنمية بحيث تغطي بشموؿ واتساؽ كافة مناشط الحياة الريفية  تخطيط التنمية:كفاءة  -5

، ويندمج في تيار تغييرىا كافة فئات المواطنيف مف أبناء المجتمع وبيئياً  وثقافياً  واجتماعياً  اقتصادياً 
بلليا تكامؿ بيف المحمي، وتتكاتؼ في سبيميا جيود كؿ المنظمات الشعبية والحكومية، ويتحقؽ مف خ

أدوار االفراد والجماعات في مختمؼ المواقؼ التي تقابميـ، وأيضا تكامؿ بيف المجتمع المحمي والمجتمع 
ويتضح فييا بجبلء ودوف مواربة ال مركزية  وتأخذ في اعتبارىا حقوؽ األجياؿ الحاضرة والقادمة. القومي،

تمؾ والتقويـ. وبرغـ القوة والوضوح المطموبيف ليذه المحمية و التخطيط والتمويؿ والتنفيذ والمتابعة والرقابة 
 ضرورياً  ، بما يوفر تكامبلً يقةمية شاممة وليس نظرة محمية ضطار نظرة قو إالبلمركزية، فاف ذلؾ يتـ في 

ف تتحقؽ كفاءة التخطيط التكاممي المحمي لمتنمية في أالضروري  ومف بيف جيود التنمية المحمية والقومية.
 ج شروؽ مف خبلؿ:برنام
 .ف تكوف المشروعات متعددة األغراضأ  -1
 .ف تكوف المشروعات متعددة األساليبأ  -2
 .ف توجو المشروعات لخدمة جميع فئات المجتمعأ  -3
 .ف تساند المشروعات االقتصادية المشروعات االجتماعية تمويمياً أ  -4
 البداية القومية لمبرامج  -5
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 روق:ــــش برنامج دافـــــأى
يتضمف شقيف يجب  اليدف االستراتيجي )بعيد المدى( لبرنامج التنمية الريفية المتكاممة "شروق":10
 في تزامف آني وىما: ف يتحققا معاً أ

 .التقدـ المستمر في نوعية الحياة لجميع أبناء المجتمع المحمي -
 االرتقاء المتوالي بمستوى مشاركتيـ الفعالة في احداث ىذا التقدـ. -
 شروق": األىداف العامة لبرنامج " 17

 .التنمية البيئية المحمية -
 .التنمية االقتصادية المحمية -
 .التنمية البشرية المحمية -
 .التنمية المؤسسية المحمية -
 شروق" المحددة عمى المستوى المحمي: أىداف " -
 .ترشيد استخداـ وصيانة موارد البيئة الطبيعية -
 .مياه الشرب والصرؼ الصحي -
 .الريفياإلسكاف  -
 .الطرؽ والمواصبلت واالتصاالت -

 
 : الخطة المحمية الموحدة وعممية التنمية البشرية:لتجربة الثالثةا 0-5-3

عتباره إلي شروؽ بإت المسئولة في الدولة كاف مف اىـ مشكبلت برنامج شروؽ استمرار نظر الجيا
، ومف ثـ فقد استندت "الخطة المحمية سابقاً  واإلدارة –تتولى مسئوليتو وزارة التنمية المحمية  برنامجا قطاعياً 

المحمية الموحدة" عمى رؤية مستقبمية لبرنامج شروؽ بأف تتشارؾ جميع االقطاعات بالدولة فى خطة 
ر ػػريػػػػعداد تقإفعمي ليذا التوجو مف خبلؿ عممية تنموية واحدة ، وتـ عمؿ محاوالت ميدانية عممية لتجريب 

رض الواقع مجموعة مف الخطط تنفذ بشكؿ األت وانتيى االمر بأف اصبح عمى التنمية البشرية لممحافظا
 :ما يمى  قطاعي في المحميات. وشممت ىذه الخطط

الخطة االستثمارية لممحافظة: والتي تموؿ مف ما تخصصو الحكومة مف اعتمادات استثمارية في  -1
 الباب الثالث لمموازنة وذلؾ لكؿ محافظة عمى حده.

بالتمويؿ الذاتي لممحافظة: وىي التي تموؿ مف حصيمة الصناديؽ والحسابات خطة التنمية  -2
الخاصة في المحافظة الواحدة وتتفاوت بالطبع بحسب ظروؼ كؿ محافظة ويقر ىذه الخطط 

 المجمسيف التنفيذي والشعبي بالمحافظة.
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الشعبية ساسيف ىما الجيود والمبادرات أؽ: والتي يتـ تمويميا مف مصدريف خطة برنامج شرو  -3
 وأيضا االستثمارات الحكومية المخصصة لجياز بناء وتنمية القرية 

: والتي يتـ تمويميا مف الموارد المتاحة لمصندوؽ االجتماعي خطة الصندوؽ االجتماعي لمتنمية -4
مف منح وىبات دولية وتوزعيا إدارة الصندوؽ عمى المحافظات وفقا لما تجريو ىذه اإلدارة مف 

 دراسات خاصة بيا.
في كؿ المحافظات ويخضع نصيب المحافظة مف ما  خطط الوزارات المركزية التي تنفذ عممياً  -5

تخصصو الحكومة مف اعتمادات استثمارية في الباب الثالث لمموازنة، وال يقؿ عدد الوزارات التي 
 .1تنفذ مشروعات بالمحافظات عف عشريف وزارة سنويا

 ةسيامات والتبرعات الشعبية الموجيتي تموؿ مف اإلة غير الحكومية الػػػىميخطط المنظمات األ -6
عماؿ وجيات أتبرعات واليبات المقدمة مف رجاؿ الي ىذه المنظمات في اطار مخطط مثؿ ال

 ر.ػػػو حتى منظمات وجيات اجنبية ولكف ال تدخؿ في أي مف الخطط سالفة الذكأالقطاع الخاص 
و المشروعات أتحديد وتقرير ماىية األنشطة  أصبحت تتداخؿ فيوعمى جانب آخر فاف ىياكؿ متعددة 
 مثمة ىذه اليياكؿ:أو المحميات عامة ومف بيف أخاصة  التنموية التي تجري تنفيذىا في القرى

 .اإلدارة التنفيذية لممحافظة بقيادة المحافظ -1
 .المجمس الشعبي لممحافظة -2
 .الوزارات المركزية بالعاصمة -3
 .والشورى في دوائر المحافظةأعضاء مجمس الشعب  -4
 .مانات الحزب السياسي الحاكـ آنذاؾ )الحزب الوطني(أ -5
 .ةػػة والتعاونيػػػىميالمجالس المنتخبة لمجمعيات األ -6

وكاف مف الصعوبة الشديدة الجمع بيف كؿ ىؤالء األطراؼ لوضع خطط "موحدة" تعبئ فييا كؿ الموارد 
لمسئولي برنامج شروؽ عمى المستوى المركزي، حيث  حقيقياً  تحدياً  المتاحة لمتنمية المحمية.مما اعتبر

عداد تقارير التنمية البشرية لممحافظات لكي يبروزا األىمية الجوىرية ليذه الخطة الموحدة إوا فرصة اغتنم
نو اصبح أيضا المعد الرئيسي لتقارير التنمية البشرية أاستثمر مسئوؿ شروؽ المركزي فرصة الغائبة وقد 

ي المحافظات لوضع مباردة اطمؽ عمييا "عممية تقرير التنمية البشرية " لكي ال ينتيي جيد اعداد ىذه ف
التقارير عند وضع تقرير مكتوب فقط بؿ لتتحوؿ العممية الي واقع فعمي عممي محقؽ لمتنمية 

 بالمحافظات.
تباع منيج التنمية البشرية با في محافظة المنياوكنموذج عممي واحد نعرض ىنا ما تحقؽ مف انجاز فعمي 

عتمدت عمى التشارؾ والتنسيؽ والتعاوف بيف كؿ شركاء التنمية المحمية ابناء خطة موحدة لمتنمية المحمية ل
                                                           

مإسسة فرٌدرٌش ناومان : التقرٌر الختامى للمشروع المشترك بٌن الجمعٌة التعاونٌة الزراعٌة المركزٌة باالسماعٌلٌة ومإسسة  -1

 .1999ن، غٌر منشور فرٌدرٌش ناوما
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تصاؿ بغرض عبلـ واألاإل –المجتمع العممي واالكاديمي –القطاع الخاص  –القطاع األىمي  –)الحكومة 
 خبلؿ العقد القادـ ليتاح لكؿ مواطنييا:تطوير المجتمعات المحمية بمحافظة المنيا 

طار تخطيط عمراني أفي  ، مستقراً مسكف يأمف فيو المواطف وأسرتو، سميـ البناء، صحياً  -
 تصاؿ بو.ليو واألإيسيؿ الوصوؿ  ية، سمحمي، متصؿ بشبكات الخدمات االسا

وظائؼ  عمى أداء مراض والعاىات، يكوف قادراً طوؿ لممواطف بجسد سميـ خاؿ مف األعمر أ -
 الحياة والعمؿ واالستمتاع.

و معارؼ ومعمومات وميارات وقدرات تمكف الفرد مف فيـ ما يحيط بو والتعامؿ معو، وتؤىم -
 رتقاء والتقدـ في الحياة واالستمتاع بيا.لمعمؿ والكسب، وتتيح لو فرص األ

ويحقؽ لو  رتقاء فيو سعيو واجتياده وثقافتو،شريؼ يتاح لمفرد فرص التقدـ واأل عمؿ مستقر -
 لمواجية احتياجات مستقبمية. يغطي نفقات معيشة أسرتو وليدخر جانباً  مستقراً  دخبلً 

ذا ما واجيتيـ عثرات إيأمف بيا الفرد واسرتو عمى غدىـ ماف االجتماعي شبكات قوية لؤل -
 الزمف وتقمباتو غير المتوقعة.

لي إاحييا التنفيذي والشعبي محمية بجنوقد كاف مف االىمية ضرورة توجو المحافظة ممثمة في اإلدارة ال 
وضع خطة موحدة لمتنمية متعددة مصادر التمويؿ، تتجمع فييا الخطط الفرعية )مثؿ خطط شروؽ 
واالخطة العاجمة واالستثمارية والصندوؽ االجتماعي( والنوعية )مثؿ خطط الصحة والتعميـ والشباب....(، 

ولويات ا لؤلػػػػػية والمدينة والمركز والمحافظة، وفقوذلؾ عمى مستوى كؿ مف الوحدة المحمية القرو 
الجماىيرية، ذات أىداؼ كمية يمكف قياسيا مشتقو مف مؤشرات التنمية البشرية، ويرتضييا شركاء التنمية 

 داؼ ويحشدوف قواىـ وراءىا.ػػػىأك في المجتمع المحمي)مف حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى(
الجدامي"، باعتبارىا أقؿ قرى المحافظة في دليؿ التنمية البشرية وتـ تحديد الوضع واختيرت قرية "زاوية 

ات الراىف لحالة التنمية البشرية ووضع أىداؼ كمية لتحسيف جودة الحياة بيا عمى مدار الخمس سنو 
 عتبارىا الخطة الموحدة لمتنمية المحمية. أة العالمية. بػػػلفيالتالية بما يتسؽ مع أىداؼ األ

 
 :المجتمعيةالدروس المستفادة حول ربط التنمية المحمية بالمسئولية  0-6

مف واقع االستعراض السريع لمثبلث تجارب التنموية السابقة فى مجاؿ التنمية المحمية والذى برز فييـ 
أمكف استخبلص المسئولية المجتمعية دور كؿ مف الحكومة والقطاع الخاص فى التنمية كأحد أوجو 

 المجتمعيةبالمسئولية س التى يمكف أف يعوؿ عمييا فى تشجيع ومساندة أى برامج خاصة و بعض الدر 
 لمشركات وتخدـ التنمية المحمية ومف أىميا:

قناع بالمسئولية المجتمعية يمكف تفادييا ف صعوبات كثيرة تواجو جيود اإلأ غرس ثقافة وقيم التطوع: 10
مف  رياً ػػػجوى مف أبناء المجتمع لتصبح مكوناً  لدى النشئس ثقافة وقيـ التطوع إذا ما تـ االىتماـ بغر 
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المدرسة واألندية ودور  سرة وأيضاً ف تقوـ بيا األشخصيتيـ الناضجة في المستقبؿ. وىي ميمة يجب ا
 العبادة وجميع منظمات العمؿ االجتماعي المدني عامة.

التطوع، لتذكي لدى الناشئة في  عف مجرد اً وىي ثقافة وقيـ تزيد كثير  غرس ثقافة وقيم المشاركة: 17
نيـ افراد في مجتمع عمييـ مسئولية الحفاظ عميو والدفاع عنو وتحسيف جودة الحياة لدى أبكرة مطفولتيـ ال
 مواطنيو.

ف تتاح المشاركة في التفكير بشأف االحتياجات وترتيب أذ يجب إ تعميق مضمون المشاركة: 13
و أ حعمى الترب -مثبلً  –والمتابعة والتقييـ، والتقتصر المشاركة األولويات والتخطيط والتمويؿ والتنفيذ 

رير أولويات استخداـ ما تقفى سياـ المالي في األنشطة المجتمعية ويستبعد المواطف مف المشاركة اإل
 و تقييمو.أو تنفيذه أاسيـ بو 

باآلالؼ في المجتمعات المحمية الريفية  ـراد وىػػففمشاركة األ لمشاركة:با المعنية منظماتالكفاءة  14
بكفاءة  شديد الصعوبة دوف منظمات تمثؿ راً ػمألمجتمعات المحمية الحضرية، تبدو ويتعدوا المبلييف في ا

راد. مثؿ منظمات العمؿ المدني واألىمي وتتطمب ىذه الكفاءة تنظيـ عمؿ ىذه ػػػػػفوعدالة وشفافية ىؤالء األ
المجتمعية لممساءلة  وقابميتيابما يضمف خموىا مف الفساد وعمميا بشفافية  اً ػػػيوالئح المنظمات قانونياً 

مكانية تداوؿ سمطات   دارتيا.إوا 
بط حركة وأداء المجتمع إدارة المجتمع المحمي عف السمطات التي تضتعبر  كفاءة اإلدارة المجتمعية: 15

حؽ الفرد في الممارسة العممية راد المجتمع وضماف ػػػفأماـ أىما توسيع الخيارات المتاحة  اً بغرضيف مع
ارة رىا المجتمع في دستوره ونظمو بقوانيف. وىذه اإلدػػقأارتآه طالما كاف في الحدود التي ختيار الذي لؤل

ف تعمؿ مراعية الحتراـ حقوؽ االنساف وكرامتو عند تعاممو معيا، فضبل عف خموىا مف الفساد أيجب 
مكانية تداوؿ السمطة القائمة عمى ىذه اإلدارة.يافية وقابمفوعمميا بش  تيا لممساءلة المجتمعية وا 

 وثقافياً  واجتماعياً  التكامؿ بيف كافة أنشطة الحياة المحمية اقتصادياً مف خبلؿ  تكامل المشاركة: 16
مف خبلؿ  الحكومية وتكاتؼ جيود كؿ المنظمات الشعبية وأيضاً  فى تيارىا كافة فئات المواطنيفواندماج 

المحمي والمجتمع القومي، تكامؿ الحاضر مع احتياجات األجياؿ القادمة مستقببل  المجتمع ، وتكامؿذلؾ
 بما يضمف االستدامة. وىو ما يؤكد عامة ضرورة وجود خطة موحدة لمتنمية عمى المستوى المحمي.

ة تعودت التفرد بالسمطة فالدولة المصرية قديمة وعميق تأىيل الحكوميين لتقبل ثقافة المشاركة: 17
يمارسوف تسمط وسيطرة،  والقرار، وتوارث عماليا تقاليد عتيقة تعمى مف مكانتيـ في نظر أنفسيـ بقدر ما

 بد مف إعادة تأىيميـ لتقوية اتجاىاتيـ اإليجابية بيف نمو المشاركة الشعبية وقبوليـ ليا.ومف ثـ فؤل
عبلف  :اذكاء التنافسية بين المحميات في المشاركة 18 فالمنافسات المنظمة بيف المجتمعات المحمية وا 

لي ارتقاء متوالي بمستوى المشاركة وجعؿ المشاركة إالمشاركيف األكثر إيجابية يفضي  نتائجيا وتكريـ
 .ر المجتمعي محمياً ػػمكونات الفخجزءا مف 
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خريف، لتشيد تجارب اآللمجتمعات المحمية فالزيارات المتبادلة بيف وفود مف ا ادل الخبرات:ـــتب 19
رتقاء بمستويات المشاركة مف خبلؿ تبادؿ ف ىذه المجتمعات يسيـ في سرعة األفالزيارات المختمطة بي
 الخبرات وتطويرىا.

لي برامج مستمرة لمتأىيؿ إفي تقنيات العمؿ التنموي يحتاج  ف التطور المستمرأ :المستمرالتدريب  100
مجتمع المحمي بما يحقؽ آفاؽ راد والمنظمات في الػػػػفبمستوى ميارات األ درات واالرتقاءوالتدريب لبناء الق

 لممشاركة الشعبية. ةمتسق
ف القطاع الخاص المحمي في إطار أاستنياض القطاع الخاص من خارج المجتمع المحمي:  107

ص مف خارج د مف جذب القطاع الخاػػػبي المشاركة الشعبية، ولكف أيضا ألالتكامؿ لديو الدور البارز ف
وية لتضيؼ الي إمكانيات ػػػػػالمجتمع المحمي وخاصة المنظمات الكبيرة ذات الكيانات االقتصادية الق

 المشاركة الشعبية المحمية.
ف يتـ التوافؽ في المجتمع المحمي عمى تجنب جزء أوري ولعمو مف الضر  استدامة موارد المشاركة: 103

يخصص الستدامة توافر موارد  مستقراً  أنشطة اقتصادية تدر عائداً مف الموارد المتاحة لمتنمية في شكؿ 
 مستقبمية لممشاركة الشعبية.

 و عائبلت أسيمت في مشاركات فعالوأراد ػػفأمثؿ إطبلؽ أسماء : التكريم االجتماعى لممشاركين 104
بلت بما افؽ مركبات وحافر و مأو حتى طرؽ أو دور عبادة أو مستشفيات أوجوىرية عمى مقار مدارس 

 يعطي نماذج محفزة لممشاركة مستقببل.
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 الفصل الثانى
 وتطورىا التاريخى  المجتمعية لمشركاتالمسئولية مفاىيم 

يتناوؿ الجزء التالى مف الدراسة المفاىيـ الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وكذلؾ المفاىيـ المرتبطة 
 . والتطور التاريخى لتمؾ المفاىيـ  بيا ومعايير المسئولية المجتمعية ومبادئيا

 
 تعريف المسئولية المجتمعية 7-0

فى ظؿ التغيرات التى يمر بيا عالـ اليوـ والتى تشيد تغيرات جوىرية فى النظريات االقتصادية 
تغيرات كبيرة فمـ يعد  يضاً أدارة تمؾ المتغيرات شيد عمـ اإل دارية وفى أسس التعاطى معواإلواالجتماعية 

ف تحقيؽ الشركة لمسمعة الحسنة أ، بؿ و المؤسسةأالشركة األرباح المادية ىو مقياس نجاح ا تحقيؽ
والمصداقية وتضامنيا وقت االزمات، بؿ وكونيا تمبي حاجة المجتمع المحيط بيا مف الخدمات والسمع، 

بتحقيؽ االزدىار والعمالة المدربة الماىرة، والحفاظ عمى البيئة فى الزماف والمكاف البلزميف ليا كفيؿ 
وتحقيؽ عوائد مجزية ليا عمى المدى البعيد، كما يرفع مف دورىا فى التنمية االقتصادية واالجتماعية 

وقد تنبيت شركات القطاع الخاص لذلؾ وادركت ضرورة انخراطيا  ،ويسيـ فى تحقيؽ الرفاىية المجتمعية
 واالستمرارية .فى تحمؿ ىمـو وقضايا مجتمعيا حتى تحقؽ االستدامة 

 
نيا " االلتزاـ المستمر مف أعمى  لمجتمعيةمة المسئولية اعماؿ العالمى لمتنمية المستداويعرؼ مجمس األ

قبؿ شركات األعماؿ بالتصرؼ أخبلقيًا والمساىمة فى تحقيؽ التنمية االقتصادية والعمؿ عمى تحسيف 
 .1ع المحمى، والمجتمع ككؿ نوعية الظروؼ المعيشية لمقوى العاممة وعائبلتيـ، والمجتم

لتزاـ المنظمة أو الشركة بالمساىمة في إاوف االقتصادى والتنمية بأنيا " فى حيف تعرفيا منظمة التع       
التنمية االقتصادية، مع الحفاظ عمى البيئة والعمؿ مع العماؿ وعائبلتيـ والمجتمع المحمى والمجتمع بشكؿ 

 .2ع ىذه األطػراؼ"عاـ، بيدؼ تحسيف جودة الحياة لجمي
 

أما البنؾ الدولى فيعرفيا بأنيا اإللتزاـ بالمساىمة في التنمية االقتصادية المستدامة، وذلؾ مف 
خبلؿ التعاوف مع العامميف وأسرىـ والمجتمع المحمى والمجتمع ككؿ لتحسيف مستوى معيشتيـ عمى نحو 

 .3مفيد لنشاط الشركات ولمتنمية االقتصادية"

                                                           
لمٌاء محسن محد الجبالى، "المسئولٌة المجتمعٌة لشركات القطاع الخاص مإشر تخطٌط لتنمٌة مستدامة" ، المنتدى الوزارى  -1

وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانٌة، جمهورٌة مصر  العربً األول لبلسكان والتنمٌة الحضرٌة، جامعة الدول العربٌة،
 .8، ص2015دٌسمبر  22ـ20، العربٌة

2- Astrid Mullenbach , La responsabilité sociétale des entreprises, LE FLANCHEC, 
Sorbonne, Paris 2002, P: 5 
3-World Bank, "opportunities and Options for governments to promote corporate social 
Responsibility in Europe and central Asia: Evidence Bulgaria, Croatia and Ronania, WP, 
March,2005,P22. 
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  جميع المحاوالت التى تساىـ في  1بأنيا المجتمعية الغرفة التجارية العالمية المسئوليةكما عرفت "
تطوع المنظمات لتحقيؽ تنمية ذات اعتبارات أخبلقية واجتماعية، ولذلؾ تعتمد عمى المبادرات 

 زمة قانونية، وىذا يتحقؽ مف خبلؿ اإلقناع والتعميـ ".ػػػجراءات ممإمف المنظمات دوف  ةالحسن
 

بتضميف  هأنيا "مفيوـ تقوـ الشركات بمقتضاعمى  المجتمعيةويعرؼ االتحاد األوروبى المسئولية 
 7اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعماليا، وفي تفاعميا مع أصحاب المصالح عمى نحو تطوعى".

لمشركات، وكميا تدور حوؿ ذات المعنى، وىى تحمؿ  المجتمعيةكما توجد عدة تعريفات لمفيـو المسئولية 
ورديف ػػػػػبلء والمػػػـ والمستيمكيف والعمػػػمف حممة األسي )*(اه أصحاب المصالحػػالشركات لمسئوليتيا تج

 والعامميف والبيئة والمجتمع.
 

ئولية ويحدد المجمس االقتصادى واالجتماعى اليولندى )ىيئة استشارية لمحكومة اليولندية( المس
 -: 3لمشركات عمى أنيا تتضمف عنصريف المجتمعية

 تركيز الشركة عمى مساىمتيا في رفاه المجتمع في المدى الطويؿ. ( 1)
 وجود عبلقة مع أصحاب المصالح بيا والمجتمع بشكؿ عاـ.(  2)
 ،االقتصادىالبعد  د المجمس عمى أف مساىمة الشركة في رفاىية المجتمع تتحقؽ في ثبلث أبعاد ىى:ػػػػكأو 

  .والبعد االجتماعى ، والبعد البيئى
 

 Business for Responsibility  4المسئولية المجتمعية ؿ ػػجأعماؿ مف فى حيف ترى منظمة األ      
األخبلقية والقانونية  ادارة منشأة االعماؿ عمى نحو يوفى بتوقعات المجتمعالمسئولية المجتمعية عمى انيا "

 .يتجاوز تمؾ التوقعات لما ىو أفضؿات العامة مف تمؾ المنشأة أو ػػػػوالتوقع ،والتجارية
 
 

                                                           
السادس من اكتوبر نموذجاً" ، بحث منشور فى  مدٌنة ل لرجال االعمال فى المدن الجدٌدة المجتمعٌة سعاد عبد الرحٌم ، "المسئولٌة -1

، المجلد الثانى ، المركز القومى للبحوث  2009 ماٌو 19-16المإتمر السنوى الحادى عشر ، المسئولٌة المجتمعٌة والمواطنة 
 1034، ص 2010االجتماعٌة والجنائٌة ، القاهرة 

2 -  Commission of the European Communities, "Promoting a European  Framework for 
Coporate social Responsibility", Green Paper, industrial Relations and industrial change 
,Employment and social Affairs, july, 20012 

أصحاب المصالح هم المهتمٌن بؤعمال الشركة وأهدافها وٌشمل )حملة األسهم والمستهلكٌن والعمبلء والموردٌن والعاملٌن والبٌئة )*(
 والمجتمع(. 

3-Ven van de, B. and Graaand, J.J.,Strategic and moral motivation for corporate social 
responsibility, MPRA Paper No. 20278, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20278/ ,pp 
2-4. 

طار مفاهٌمى لنشؤة وتطور المفهوم ونموذج مقترح لتقوٌم إنحو  ،المسئولٌة المجتمعٌة للقطاع الخاص ن،ـاحمد السٌد محمد الدق 4-

كادٌمٌة السادات والعلوم االدارٌة " التوجهات االستراتٌجٌة للمسئولٌة االجتماعٌة  األثر واألداء، المإتمر العلمى السنوى الثالث عشر أل

 .75، ص 2009ل، أبرٌ 26/27للقطاع الخاص تجاه المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة، القاهرة 

  

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20278/
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يوـ في مطمبيف ممزميف لمنظمات األعماؿ أماـ ( المف1991عبد المنعـ ) جيياففى حيف بمورت       
 1المجتمع وىما:

 .بسبب أنشطتيا منظورة أو غير منظورة  المسئولية المباشرة لما تمحقو بالبيئة مف أضرار( 1)
مسئوليتيا عف عبلج بعض المشاكؿ الكامنة أصبل في المجتمع، وال دخؿ لممنظمة في وجودىا، مثؿ ( 2)

 األمية والصحة......الخ.
بصورة شاممة بأنيا " إلتزاـ أخبلقى بيف المنظمة والمجتمع، تسعى مف خبللو  2كما عرفيا راشى      

لتقوية الروابط بينيا وبيف المجتمع، بما مف شأنو تعزيز مكانتيا في أذىاف المستيمكيف والمجتمع بشكؿ 
 عاـ، والذى ينعكس بدوره عمى نجاحيا وتحسيف ادائيا في المستقبؿ "

المجتمعية المسئولية  أف مفيوـ 3 (2111)عف مدحت أبو النصر نقبلً ويرى محمود أحمد الخطيب 
ضافة لممعايير المالية والتى تقيس مدى نجاح المشروع باإلجاء نتيجة لبلتجاىات الحديثة في اإلدارة، 

بمدى قيامو بالتزاماتو تجاه المجتمع، مف خبلؿ تخصيص جزء مف الموارد واألرباح لتحسيف نوعية الحياة 
 ستوى المعيشة في المنطقة التى يتواجد بيا.واالرتقاء بم

 
رتباطيا ب في مجاؿ تطبيقات الجودة الشاممة ةالحديث اتويتوافؽ ذلؾ مع االتجاى     االستمرارية في وا 

القياـ بالدور االجتماعى تجاه المجتمع، خاصة لممجاالت المطموبة والمناطؽ األكثر إحتياجًا والفئات 
ضرورة إدراؾ المنظمات أف مسئوليتيا االجتماعية تكميؼ ال تفضؿ أو  األكثر فقرًا مف السكاف، مع

 تشريؼ.
لمشركات ال تركز فقط عمى المسئولية المجتمعية ف الدراسات التى تعرضت لمفيوـ أونبلحظ   

عمى بؿ أيضا ، Corporate Social Responsibility (CSR)لمشركاتالمجتمعية  المسئولية
 Organizations Social Responsibility (OSR)  المجتمع لمنظماتالمجتمعية المسئولية 

 
ىى مسئولية مشتركة لكؿ منظمات المجتمع وعمى رأسيا األجيزة المجتمعية فالمسئولية 
لقطاع الخاص )الشركات( وأجيزة ومنظمات المجتمع المدنى )الجمعيات األىمية( وا والمؤسسات الحكومية

 العمالية والنوادى الرياضية واالجتماعية.عبلـ والنقابات المينية و اإل
 

ف أىدافنا "إفى ىذا الشأف الى   Nancy LeeونانسىىPhilipKotler رػػػحيث يشير فيميب كوتم
مشتركة، حيث نريد عالمًا أفضؿ، ومقتنعوف أف المجتمعات في حاجة لدعـ مؤسسى والتعاوف مع 

                                                           
المجموعة  -"  ISO 26000المواصفة القٌاسٌة   –عٌة للشركات والمنظمات اجتممدحت محمد أبو النصر )د( "المسئولٌة اال 1-

 213،ص2015 –القاهرة  –العربٌة للتدرٌب والنشر 
العلمى  وتنافسٌة منظمات األعمال، المإتمرعٌة فً خلق وتدعٌم زٌادة اجتمطارق راشى )د( ، دور تبنى مقاربة المسئولٌة اال - 2

 .2013سبتمبر 10 -9التاسع لبلقتصاد والتموٌل االسبلمى )النمو والعدالة واالستقرار من منظور اسبلمً(، اسطنبول 
 ، مرجع سابق.مدحت محمد أبو النصر )د(  - 3
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تعود بالنفع والفائدة عمى  المؤسسات الفرص التىالشركات لتحقيؽ ذلؾ. ومف عوامؿ ىذا الدعـ أف تنتيز 
 1نتائج أعماليا النيائية، بما في ذلؾ اكتساب السمعة الطيبة ليا.

 
مف ىنا نرى عدـ وجود مفيػـو محدد وقاطع، يكتسب القوة اإللزامية القانونية سواء المحمية أو الدولية.  

في جوىرىا اختيارية ومعنوية، وتستمد قوتيا وقبوليا وانتشارىا مف  المجتمعية وبذلؾ تظؿ المسئولية
 طبيعتيا الطوعية االختيارية.

 
 والجدير بالذكر أف ىناؾ مفيوميف أو لفظيف متداخميف لممسئولية وىما االجتماعية والمجتمعية :

ة واالجتماعية مفيوـ يركز عؿ النواحى السيكولوجي Social Responsibilityفالمسئولية االجتماعية 
فيو يعتبر أعـ وأشمؿ مف المسئولية  Societal responsibilityبينما مفيوـ المسئولية المجتمعية 

المجتمعية ويركز عمى جميع النواحى االقتصادية واالجتماعية والبيئة بالمجتمع، كما انو تـ اعتماده فى 
. وىو (ILO)ؿ منظمة العمؿ الدولية بالقاىرة مف قب 2117مؤتمر المسئولية المجتمعية األخير لعاـ 
 المفيـو  الذي تركز عميو الدراسة الحالية. 

 
 :المجتمعية تطور مفيوم المسئولية  2-7

نتيجة لمنقد الواقع عمى الشركات ومنظمات األعماؿ بكونيا تعمؿ عمى تعظيـ أرباحيا عمى 
ىذه الشركات والمنظمات لدورًا  حساب فئات أفراد المجتمع والبيئة، ظيرت بوادر اىتماـ أولية لتبنى

مقطاع لمطالبة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية  اجتماعيا تجاه المجتمع والبيئة. باإلضافة إلى
البيئة.   وحماية األفراد وتخفيؼ معاناتيـ وتخفيض معدالت الفقرتجاه تشغيؿ  مسئوليتوالخاص أف يتحمؿ 

مثؿ العولمة وتزايد الضغوط الحكومية والشعبية والكوارث ىذا إلى جانب التحديات الموجودة في العالـ 
خبلقية لمنظمات األعماؿ والشركات. ظير مفيـو كنولوجية المتسارعة، والفضائح األوالتطورات الت

في البداية كإلتزاـ الشركات بمصالح المجتمع الذى تعمؿ فيو باإلضافة إلى مصالحيا المسئولية المجتمعية 
 . ويرى بعضواالقتصادي واالجتماعي لمجتمع األعماؿ مف خبلؿ االستقرار السياسي الذاتية التى تتحقؽ

لرأس الماؿ ىى الوسيمة التى تستخدميا المنظمات إلدارة وتنظيـ  المجتمعيةالباحثيف أف المسئولية 
عبلقاتيا بالمتعامميف معيا، ومف ثـ تصبح نوعًا مف االستثمار االجتماعى الذى ييدؼ إلى بناء رأس 

 .2داء االقتصادى لمنظمات األعماؿجتماعى ويؤدى إلى تحسيف كفاءة األالماؿ اال
 

                                                           
بلسنتثمارات  الثقافٌة ، للشركات، الدار الدولٌة لعٌة اجتماالفٌلٌب كوتلر، نانسً لى ، ترجمة عبل احمد صبلح، المسئولٌة 1-  

 10-9ص ، ص2011، القاهرة
 2010، 90حسٌن االسرج، المسإلٌة االجتماعٌة للشركات, المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت، جسر التنمٌة، العدد  2-
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 نيا إلتزاـ المنظماتأعمى  المجتمعيةلممسئولية  Holmes1ثـ تمى ذلؾ تعريؼ الباحث ىولمز 
تجاه المجتمعات التى تمارس فيو أنشطتيا عف طريؽ المساىمة بمجموعة أنشطة اجتماعية مثؿ محاربة 

ي حؿ مشاكؿ سيف الخدمات الصحية ومكافحة التموث وايجاد فرص عمؿ لؤلفراد والمساىمة فالفقر، وتح
 سكاف وغيرىا.النقؿ والمواصبلت واإل

 
كأحد المجاالت التسعة  المجتمعية)في إدارة األعماؿ( المسئولية   Peter Duckerثـ أضاؼ 

بأنيا" التزاـ منظمة  المجتمعية المسئوليةطار أىدافيا. وعرؼ أب أف تتبناىا منظمات األعماؿ في التى يج
لتزاـ يتسع باتساع شريحة أصحاب المصالح في ىذا المجتمع الذى تعمؿ فيو، وىذا اإل األعماؿ تجاه

 .2المجتمع وتبايف توجياتيـ
لمشركات ومفيوـ المواطنة  المجتمعيةبيف مفيوـ المسئولية  John Tepper Marlinكما فرؽ 

إلى ثبلث محتويات ىى المسئولية المالية والمسئولية البيئية  المجتمعيةالمؤسسية/ وقسـ المسئولية 
 3والمسئولية المجتمعية.  وأف السموؾ االجتماعى ينتج عف المستويات االخبلقية والقانونية.

، إال المجتمعيةاؽ عمى مبدأ المسئولية ، فذكر أنو بالرغـ مف االتف4(2111أما عدناف أبو سيتيتو )
، حيث يعتبر البعض المسئولية دارة، ىى مسئولية اإل المجتمعية أف ىناؾ تفاوت في مرجعية المفيـو

أنيا مسئولية  المجتمعيةلئلدارة، في حيف يعتبر البعض المسئولية  المجتمعيةويطمؽ عمى ذلؾ المسئولية 
 لرأس الماؿ. المجتمعية رأس الماؿ ويطمؽ عمييا المسئولية

 
، الذى أضاؼ لمسئوليات Carrollإلى  المجتمعيةىذا وترجع الريادة في تحديد مفيوـ المسئولية 

 منظمات األعماؿ عبلوة عمى مسئولياتيا االقتصادية والقانونية ما يمى:
 :)وىى مبادرات طوعية غير ممزمة لممنظمة تبادر فييا بشكؿ إنسانى  المسئولية الخيرة )رفاه المجتمع 

وتطوعى ويشمؿ التبرعات واليبات مف المنظمات التى تخدـ المجتمع والبيئة وال تستيدؼ الربح.  وفي 
ىذا اإلطار أيضا تبنى قضايا المجتمع والبيئة وتحويؿ مشاريع إلنشاء محميات بيئية وتمويؿ الجمعيات 

 رياضية والمستشفيات لمكافحة األمراض المستعصية.الخيرية وال
 

 خبلقية والسموكية والمعتقدات في المجتمعات التى تعنى احتراـ الجوانب القيمية واأل: و المسئولية االخبلقية
تعمؿ فييا، وىى جوانب لـ يسف بيا قوانيف ممزمة بعد، ولكف احتراميا يعد زيادة لسمعة المنظمة أو 

                                                           
 مرجع سابق. ،منظمات األعمال فً خلق وتدعٌم زٌادة وتنافسٌةعٌة اجتماالطارق راشى )د(دور تبنى مقاربة المسئولٌة  -1

2 - Drunker, peter F, 1977, An Introductory View of Management, Harper's college press, 
U.S.A.  

 نفس المرجع السابق ،  -3

  30/9/2010)على االنترنت ( ،   جرٌدة الشرق القطرٌة  -عٌة للشركاتاجتمعدنان على أبوسٌتٌته)د(، المسئولٌة اال-4
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الفرص في التوظيؼ، ومراعاة حقوؽ  ؤوقبوليا. ىذا باإلضافة إلى مراعاة مبدأ تكاف الشركات في المجتمع
 االنساف، واحػػتراـ العادات والتقاليد ومراعاة الجوانب االخبلقية في االستيبلؾ.

 = المسئولية الخيرة + المسئولية االخبلقية . المجتمعيةأى أف المسئولية 
 

ئولية نػػػواع مػػف المسػػػأربعػػة ألمشػػػركات تتحػػدد فػػػي  لمجتمعيػػةااف المسػػػئولية  1(1991ويػػري كػػاروؿ )
( وتتمثػؿ قاعػدة 1-2الشػكؿ رقػـ ) -( المجتمعيػةطمػؽ عميػو )ىػـر المسػئولية أيمكف تمثيميا في صورة ىػـر 

مػا أ بعيا مسئولية الشركة االخبلقيػة،، ويتركة ، يمييا المسئولية القانونيةاليـر في المسئولية االقتصادية لمش
فتتمثػػؿ فػػي المسػػئولية االنسػػانية لمشػػركة وىػػي مجػػاؿ اىتمػػاـ الدراسػػة الحاليػػة وىػػي مػػا يمثميػػا فػػي  قمػػة اليػػـر

 التعريؼ السابؽ مسئولية الشركة تجاه المجتمع المحمي والمجتمع ككؿ.
 

 ممسئولية االجتماعيةلىرم كارول  :(0-7شكل رقم )

 
 
Source:Ariche B. Carroll, ""The pyramid of Corporate Social Responsibility Toward 
the Moral Management of Organizational Stakeholders", Business Horizons, Indiana 
University, July / August 1991. (1)انظر الملحق رقم    

 موع األنواع األربعة لممسئولية:لمشركات حسب كاروؿ ىى حاصؿ مج المجتمعيةأى أف المسئولية 
لية االخبلقية + لمشركات= المسئولية االقتصادية + المسئولية القانونية + المسئو  المجتمعية المسئولية

 .نسانية أو الخيرةالمسئولية اإل
 

                                                           
1-Source:Ariche B. Carroll, ""The pyramid of Corporate Social Responsibility Toward the 

Moral Management of Organizational Stakeholders", Business Horizons, Indiana University, 
July / August 1991. 
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 : المجتمعية التطور التاريخى لممسئولية  7-3

 :1فينقسـ الى عدة أحقاب كاآلتىالمسئولية المجتمعية فيما يتعمؽ بالتطور التاريخى لمعنى 

حيث أىتم المصريين القدماء بالتعامل : المسئولية المجتمعية فى الحضارات القديمة 7-3-0
 وصدؽ مع اآلخريف، كما استمع المدراء إلى نصائح العامميف معيـ. بشرف

قود واالتفاقيات ومبيعات الدولة.  وفي الحضارة البابمية صدرت القوانيف التى تحكـ المعامبلت والع
قبؿ الميبلد أصدر الممؾ حامورابى قانوف يقضى بإعداـ المزارعيف أو البنائيف أو  1711وفي عاـ 

المبلؾ، الذى يؤدى إىماليـ لعمميـ إلى اإلضرار بالشعب أو يؤدى إلى وفاة أحد مف الشعب.  ويعتبر 
عامميف تجاه المجتمع. وفي روما القديمة أعترض عمى ىذا القانوف أوؿ قانوف أو قاعدة في مسئولية ال

 األعماؿ التى ال تدر ضرائب مناسبة لتزويد الحمبلت والغزوات الحربية.
أما في اليوناف القديمة، فقد فرؽ اتباع أرسطو بيف نوعيف مف األعماؿ أو األنشطة التجارية، 

، ورفضوا األعماؿ التى تتصؼ باألنانية حيث وافقوا عمى األعماؿ التى تتضمف التبادؿ العادؿ لمبضائع
 1وجمع األرباح المغالى فييا

 
: ففي المسيحية عمى سبيؿ المثاؿ، فى األديان السماويةالمسئولية المجتمعية فكــــرة  7-3-7

ف يفعموه أخريف ما تحب فعؿ لآلأى السميـ، حيث تتضمف  الوصايا " ىناؾ تشجيع عمى السموؾ االجتماع
سبلمية برفع مستوى المعيشة، لقرآف الكريـ والسنة والشريعة اإلاالسبلـ ىناؾ اىتماـ في اوفي  لؾ".

باإلضافة لوضع األحكاـ في المعامبلت التجارية بيف األفراد، ونظـ سموؾ األفراد في صفقاتيـ التجارية 
سبلـ إلى عية في اإلالمسئولية المجتمفي ظؿ ترسيخ الثقة والعدالة والتسامح واالستقامة، حيث ترجع فكرة 

مفاىيـ التقوى والورع والخوؼ مف اهلل عز وجؿ، وكميا ُيستمد مف الشريعة االسبلمية في المعامبلت.  كما 
خبلقية التى تتعمؽ بالربح التجارى ومحاربة االحتكار ونبذه ىو طت الحريات والحقوؽ بالقوانيف األارتب

تجاه المسئولية المجتمعية لى الموائمة بيف الحقوؽ و والربح المغالى فيو، ىذا باإلضافة إلى الدعوة إ
المجتمع والمحافظة عمى البيئة ، كذلؾ تضمنت السنة الشريفة العديد مف األحاديث الشريفػػػػة التى تدعو 

 تجػػػػػاه اآلخػػػػريف والحفاظ عمى البيئػػػة.المسئولية المجتمعية إلى 
 
أشارت النظرية االقتصادية آلدـ سميث إلى  : في القرن الثامن عشر المجتمعيةالمسئولية   7-3-3

 وأف التعامؿ فيو يجب أف يكوف مبنى عمى الشفافية والحرية والعدالة في التعامؿ التجارى. السوؽ الحر

                                                           
1-Aya.M.Saleh, Corporate Social Responsibility (CSR)and its Role in Sustainable Development:Case 

Studies and Lessons Learned, M.SC. Degree, Cairo University, Faculty of Economics and 
Political Science, Economics Department, 2012. 
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أما القرف التاسع عشر وبعد الثورة الصناعية، فقد كاف المكسب والربح ىو الغالب عمى 
 تجاىبًل مصالح المجتمع والعامميف.المعامبلت التجارية، م

 في القرنين العشرين والحادى والعشرين: المجتمعية المسئولية  7-3-4
فئة  ، ولفت االنظار لحقوؽلمجتمعيةاالذى دافع عف المسئولية   Gospelكانت البداية لػػػػ  

العماؿ في المعامبلت التجارية.  باإلضافة لمحركات العمالية الداعية إلى حقوؽ العامميف والفقر بالمجتمع. 
وشيد القرف العشروف التعريؼ التقميدى لرسمية عف المسئولية االجتماعية.وبدأت تظير الكتابات ا

ويمكف تقسيميا  إلى فترتيف ات المتحدة االمريكية وأوروبا، لمشركات، خاصة في الوالي المجتمعية لممسئولية
 :*أساسيتيف
، المجتمعية، والتى شيدت بداية خطوات تعريؼ المسئولية 1951حتى عاـ  1911مف عاـ  األولى

لمشركات  المجتمعية والتى نمت فييا الكتابات عف المسئولية 2111وحتى عاـ  1951مف عاـ  الثانيةو
ضافة الفكر الحديث القرف الحادى والعشروف فترة سيادة المفاىيـ الجديدة  فيما يعتبر باستمرار. عنيا وا 

لمشركات، وظيور الكتابات التى أدخمت عناصر أخرى كالبيئة، وأف المسئولية  تمعيةالمج لممسئولية
 . والذى سبؽ ذكره فى الصفحات السابقة  اختيارية وأكدت عمى مفيـو كاروؿ ليا المجتمعية

لى مفاىيـ معينة ليا وفقًا إشركات عبر التاريخ، يمكف التوصؿ لم المجتمعيةمف خبلؿ تطور المسئولية 
 : 1لعبلقتيا بأطراؼ ومصالح المجتمع كاآلتى

التى  شركات األعماؿ بالبرامج واألنشطةىى قياـ   لمعالقة مع دعاة النظرية االقتصادية: اً ـــــوفقأ ـ  
 .أىداؼ اجتماعية تتكامؿ مع األىداؼ االقتصاديةتحقؽ 
الطوعية أو غير الطوعية التى زامات ػلتىى مجموعة اإل  وفقًا لمعالقة مع سموك شركات األعمـال:ب ـ  

 تنسجـ مع قواعد ومتطمبات البيئة واألطراؼ المؤثرة فييا.
اف تبنى ىى الحد األدنى األخبلقي المطموب اإللتزاـ بو لضم  وفقا لمعالقــــة مع أخالقـــيات اإلدارة:ج ـ 

 والقيـ األجتماعية.شركات األعماؿ لممعايير 
ىى إلزاـ شركات األعماؿ بالمصمحة الذاتية الواعية، التى تيتـ   الذاتية:وفقًا لمعالقة مع المصمحة دـ 

 بمصالح األطراؼ األخرى مف غير حممة األسيـ.
 
  :7المجتمعية مجيـودات المنظمات الدولية في مجال المسئولية  7-4

لمشركات، ومف أىـ ىذه  المجتمعيةىناؾ العديد مف المبادرات الدولية الداعمة والمروجة لممسئولية 
 االتى:المبادرات 

                                                           
 Aya.M.Saleh Corporate Social Responsibility (CSR)and its Role in لمزٌد من التفاصٌل أنظر: *

Sustainable Development:Case Studies and Lessons Learned 23 -6ص  ،  مرجع سابق ص. 
مرجع   ISO 26000المواصفة القٌاسٌة   –عٌة للشركات والمنظمات اجتمعرابة رابح و بن داودٌــة وهٌبـة، المسئولٌة اال -1

 سابق.
 نفس المرجع السابق. - 2
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دعت بمقتضاه الشركات لمتحمى بروح  والتى: 09991الميثاق العالمى لألمم المتحدة عام 7-4-0
المواطنة المؤسسية والمساىمة في التصدى لتحديات العولمة، والمشاركة التطوعية في التنمية المستدامة، 

نساف ومعايير العمؿ وحماية البيئة ومكافحة الفساد.  حقوؽ اإليثاؽ عشرة مبادئ في نطاؽ وتضمف ىذا الم
 لتزاـ الشركات بتنفيذ المبادئ العشر لمميثاؽ العالمى.إجد معايير محددة لمتعرؼ عمى مدى ولكف ال تو 

 
 :ة التعاون االقتصادى والتنمية لمشركات متعددة الجنسياتممنظ تشاداإر  7-4-7

شمواًل، وتتمثؿ في التعميمات التى  المجتمعية، وىى مف أكثر أدوات المسئولية 2111صدرت في 
توجييا الحكومات لمشركات عابرة القارات والتى تعمؿ في الببلد التى التزمت بيذه التوصيات، وتيدؼ 

التى تعمؿ بيا.  التوصيات لمتأكد مف احتراـ الشركات لمسياسات والنظـ االجتماعية السائدة في الببلد 
وتغطى ىذه التوجيات حقوؽ االنساف واإلفصاح عف المعمومات ومكافحة الفساد والضرائب وعبلقات 

 العمؿ والبيئة وحماية المستيمؾ والمنافسة.
 
عالن ثالثى االطراف لممبادئ المتعمقة بالشركات عابرة القارات والسياسة إلا 7-4-3

 االجتماعية لمنظمة العمل الدولية:
يجابية لمشركات عابرة وذلؾ بيدؼ تشجيع المساىمة اإل 1977ر ىذا االعبلف في عاـ صد

القارات في دفع عجمة التنمية.  وتضمف ىذا االعبلف المبادئ المتعمقة بالجوانب االجتماعية لنشاط ىذه 
تاح ة فرص الشركات، وتشمؿ رفع مستوى التشغيؿ في الببلد المضيفة، ومراعاة المساواة في المعاممة وا 

ظروؼ مواتية لمعمؿ والمعيشة واالىتماـ بالعبلقات  التشغيؿ وتوفير االستقرار لممشتغميف وتوفير
الصناعية.  إال أف ىذه المبادئ غير إلزامية وتطبيقيا تطوعى. وُعدلت المبادئ عدة مرات لتبلئـ مبادئ 

لمتأكيد عمى دورىا  مبادرة جديدة 2116/2117أطمقت المنظمة عامى ، كما منظمة العمؿ الدولية
 عبلف الثبلثى.لتزاـ بمبادئ اإليع الشركات عابرة القارات عمى اإلالمحورى في تشج

 
لمشركات وتأثيرىا عمى المسئولية المجتمعية برنامج محاضرات البنك الدولى عن  7-4-4

 تنافسية الشركات:
لمشركات  المجتمعيةويقدـ ىذا البرنامج مف خبلؿ شبكة المعمومات الدولية نماذج المسئولية 

 ألؼ مشارؾ في تسعيف دولة. 21وتأثيرىا عمى تنافسيتيا، وىو برنامج تدريبى استفاد منو 
 

 2-5 األسباب المؤدية لظيور مفيوم المسئولية المجتمعية لمشركات

                                                           
اقترح األمٌن العام لؤلمم المتحدة كوفً عنان ألول مرة االتفاق العالمً فً خطابه أمام المنتدى االقتصادي العالمً المنعقد عام  1 -

التً تجمع الشركات بهٌئات األمم المتحدة  -االتفاق العالمً -نضمام إلى المبادرة الدولٌة، وطالب بمقتضاه قادة األعمال باإل1999
 والمجتمع المدنً لدعم المبادئ العشرة فً مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبٌئة.ومنظمات العمل 
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لمشركات، يمكف المسئولية المجتمعية لى االىتماـ بمفيوـ إناؾ مجموعة مف األسباب التى أدت ى 
 :1اآلتى حصرىا باختصار في

 :الضغوط التى تعرضت ليا شركات القطاع الخاص وىى تـــزايد -أ
 :حرص شركات القطاع الخاص عمى تعظيـ أرباحيا، وعدـ  بيف الذى يقارف ضغوط الرأى العام

سراؼ في االنفاؽ عمى الحفبلت باإلمساىمتيا فى قضايا المجتمع ومشكبلتو، مقارنة 
 واالعبلنات... الخ.

 :التى ترفض الثراء الفاحش لشركات القطاع الخاص عمى حساب النقص في  ضغوط الحكومات
لعجز في الموازنة العامة لمدولة، نتيجة تكمفة تمويؿ مستوى الرعاية االجتماعية بالمجتمع، وا

 برامج حكومية إلصبلح ما أفسدتو بعض شركات القطاع الخاص )كالتموث(.
 جاءت ىذه الضغوط نتيجة لآلثار البيئية  حيث :ضغوط المسئولين والميتمين بحماية البيئة

المياه واليواء والتربة، السمبية الناتجة عف أنشطة بعض شركات القطاع الخاص مثؿ تموث 
 والتناقص المستمر في بعض الموارد الطبيعية مثؿ البتروؿ والغاز وبعض الثروات المعدنية.

 قميمية يف وعدد مف المنظمات الدولية واإلنتيجة لزيادة وعى المستيمك :ضغـوط المستيمكيـن
المؤسسات والشركات بالمجتمع  فوالقومية المعنية بحقوؽ المستيمكيف والدفاع عنيـ، فإنيـ يطالبو 

 ليا.بتقديـ سمع وخدمات بأسعار معقولة ذات جودة، وتقميؿ حجـ المخاطر المصاحبة 
 :مف أجؿ رفع مستوى الصحة والسبلمة المينية في بيئة العمؿ، وتحسيف  ضغـوط العمـال

 .ليـ وألسرىـالخدمات الصحية واالجتماعية والتعميمية والترفييية 
والحوكمة المسئولية المجتمعية ىـ عوامؿ تبنى الشركات والمنظمات لمفاىيـ أتعتبر مف  :العولمــــة -ب

ح وضرورة تحقيؽ العدالة شفافية واالفصالخاصة با ىوغيرىا مف المفاىيـ التى تتضمف فى طياتيا معان
لشركات ا مف العديدت االجتماعى والحفاظ عمى البيئة وتحقيؽ االستدامة وغيرىا حيث أصبح والتكافؿ
فى  ز، وترك2ترفع ىذه الشعارات Multinational companies (MNCs) ة الجنسياتدومتعد الكبرى

عمؿ آمنة  قميات وضرورة توفير ظروؼخاصة األنساف و الترويجية عمى االىتماـ بحقوؽ اإلحمبلتيا 
 ظ عمى الموارد الطبيعية والحفاماميا بالقضايا البيئية باالضافة إلىت، وعدـ السماح بتشغيؿ االطفاؿ لعماليا

لمعديد مف الشركات العالمية وخاصة فى األونة األخيرة  خالقيةوالفضائح المالية واأل تزايد االزمات -ج
وقضايا فساد ترتب عمييا زيادة ثار اقتصادية واجتماعية آوما تمخض عنيا مف بعد االزمة المالية العالمية 

خبلؿ بحقوؽ اإل وأ نتاج المعيبيجة التعويضات عف اإلائمة نتط مواالً أخسائر تمؾ الشركات وتكبدىا 
 عماؿ تمؾ الشركات .أىداؼ أالشؽ االجتماعى مف أدى الى تزايد االىتماـ بمما  مكيف والعمبلء،المستي

                                                           
 مرجع سابق.  ISO 26000المواصفة القٌاسٌة   –عٌة للشركات والمنظمات اجتممدحت محمد أبو النصر، المسئولٌة اال - 1

مٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، مقال منشور فً حسٌن عبد المطلب األسرج، تفعٌل دور المسإولٌة االجتماعٌة للشركات فً التن - 2
 .5موقع العلوم القانونٌة، ص: 
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وانخفاض مستويات المعيشة لبعض الفئات بجانب تفاقـ ر ـــزيادة االىتمام بالقضايا المتعمقة بالفق -د
وضاع جع األنو فى ظؿ تراؾ القضايا مف مسئوليات الحكومات إال أفبالرغـ مف أف تممعدالت البطالة، 

صبح شريكًا اساسيًا فى الذي أالقطاع الخاص مف قبؿ االىتماـ بيا االقتصادية وتراجع دور الحكومات زاد 
 . لعالـالتنمية فى معظـ دوؿ ا

 
حيث فرضت تمؾ التغيرات عمى الشركات ضرورة االلتزاـ بتطوير  :المتسارعة التكنولوجية التطورات -ىػ 

وتحسيف منتجاتيا وتحديثيا باستمرار، وتطوير ميارات العامميف بيا وقدراتيـ، وضرورة األىتماـ بأذواؽ 
متخذى القرار، خاصة فى ظؿ سيطرة  المستيمكيف والعمبلء والتغيرات التى تطرأ عمييا وتنمية ميارات

االقتصاد المعرفى وثورة المعمومات والمعرفة وتراجع االىتماـ برأس الماؿ المادى عمى حساب زيادة 
 1.االىتماـ برأس الماؿ البشري والمعرفى

ومف ثـ فقد تغيرت معايير ومتطمبات النجاح والمنافسة فى ظؿ تغير البيئة العالمية وأصبح لزامًا 
لشركات حتى تتمكف مف المنافسة وتحقؽ البقاء فى السوؽ مضاعفة جيودىا والسعى نحو بناء عمى ا

عبلقات استراتيجية أكثر عمقًا مع العمبلء والعامميف والشركاء والمساىميف وأصحاب المصالح ودعاة 
كويف أساس ف القدرة عمى تكويف وبناء تمؾ العبلقات مف شأنو تأ ذإحماية البيئة والمجتمعات المحمية، 

 .كات مف مواجية التحديات المستمرةراد المجتمع حتى تتمكف الشر ػػػفأستراتيجية جديدة تركز عمى جميع ال
 

 7-6  مبادىء المسئوليـة المجتمعية لمشركات 
بإتباعيا لتقييم أدائيا  المجتمعية المسئوليةىناك عدد من  المبادئ التى تقوم الشركات التى تطبق    

:2المبادئ وتشمل ىذه   
 

 :  اآلتى وتتمثل فىد اآلداء لتقييم اآلداء الداخمى والخارجى لمشركات ــقواع -0
(، ميثاؽ غرفة التجارة Global Sullivan Principlesمبادئ عالـ األعماؿ )مبادئ سوليفاف العالمية  -أ

 الدولية بشأف التنمية المستدامة لمتقييـ الداخمى(.
المتعػددة  لؤلمـ المتحدة والمنظمػات الحكوميػة )المبػادئ الثبلثػة حػوؿ الشػركاتمبادئ الميثاؽ العالمى  -ب

والسياسػػػية واالجتماعيػػػة الصػػػادرة عػػػف منظمػػػة العمػػػؿ الدوليػػػة، مبػػػادئ منظمػػػة التعػػػاوف والتنميػػػة  الجنسػػػيات
 االقتصادية بشأف الشركات متعددة الجنسيات، الميثاؽ العالمى(.

                                                           
حسٌن عبد المطلب األسرج، تفعٌل دور المسإولٌة االجتماعٌة للشركات فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، مقال منشور فً  -1

 .5موقع العلوم القانونٌة، ص: 
 الرجوع إلى:لمزٌد من التفاصٌل حول هذه المبادئ ٌتم  -2
 .4عبد هللا صادق دحبلن، " المسئولٌة االجتماعة للمإسسات" ، مرجع سابق، ص  -

- www.unglobal /compact. org 
- www. Ethicaltrade. org 
- www. oecd. org/daf/investment/guide Lines 
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 (.Account Ability) قواعد مبادرة التجارة األخبلقية -جػ
وؽ قواعػػػد المبػػػادرات الصػػػادرة عػػػف المنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة )منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة فػػػي مسػػػائؿ حقػػػػػػػ -د
تحػػػادات رة، واألتحػػػاد الػػػدولى لمنقابػػػات الحػػػػػػػؿ الصػػػادرة عػػػف األنسػػػػػػػػاف فػػػي المؤسسػػػات، ممارسػػػات العمػػػػػػػػػػاإل

 المينية الدولية(.
سػػػات العالميػػػة ذاتيػػػا )مثػػػؿ مػػػدونات السػػػموؾ الفرديػػػة وآليػػػات التقػػػارير والتقيػػػيـ مبػػػادئ وضػػػعتيا المؤس  -ىػػػػ

 الداخمى والخارجى ألدائيا(.
 ة الصػػحة العالميػػة أو صػػندوؽ األمػػـ المتحػػدة لرعايػػة الطفولػػة التػػابع لؤلمػػـ المتحػػدة  ػػػػػػمبػػادئ منظم -و

(The United Nations Children's Fund)  (UNICEF). 
وال تفرض في حد ذاتيا قيػودًا لمبادئ والمبادرات ال تشكؿ نموذجًا عالميًا موحدًا، ويبلحظ أف ىذه ا

لتزامػػػات عمػػػى المؤسسػػػات، بينمػػػا ىػػػى أنمػػػاط وسػػػموؾ عمػػػؿ يتسػػػـ بالمرونػػػة والتنػػػوع حتػػػى تسترشػػػد بيػػػا إأو 
ه تجػا هالشركات في تحديد ما يبلئميا ويتفؽ مع مصالحيا وبرامجيا. ويبيف مػا تبديػو كػؿ مؤسسػة عمػى حػد

نسػػاف وبمػا يسػػاعدىا فػػي المنافسػة فػػي السػػوؽ الػػذى راـ التػى تظيػػره فػػي قواعػد حقػػوؽ اإلحتػػاأل عمبلئيػا مػػف
 يتزايد فيو التسارع عمى إجتذاب العمبلء واألسواؽ.

 
صــدار الشيادات والمواصفات:  -7  قواعـــد نظـــم اإلدارة وا 

لمشػركات وأغمبيػا خاصػة بالبيئػة، المجتمعيػة تستخدـ لمقياـ بإصدار الشيادات التى تفيد المسػئولية 
 -:1وىذه الشيادات تزيد مف ثقة المتعامميف مع الشركة مف أصحاب المصالح ومف أمثمتيا

              Eu Eco-Labelتحاد االوربى لمعبلمات البيئية.  معايير األ -
 Eco-Management and Audit   دارة البيئية.نظـ مراجعة اإل -
 (Social Accountability 8000)فيما يتعمؽ بالعمالة.  المجتمعية ةمبادئ المسئولي -

 :2ويرى راشي أف المسئولية لمشركات تقوـ عمى مجموعة مف المبادىء تتمثؿ فى 
 صبلح البيئى.الحماية واعادة اإل( 1)
 خبلقيات.القيـ واأل( 2)
 المساءلة والمحاسبة. ( 3)
 تقوية وتعزيز السمطات. ( 4)
 األداء المالى والنتائج. (5)
 مواصفات موقع العمؿ.( 6)

                                                           
 لمزٌد من التفاصٌل حول هذه المعاٌٌر ٌتم الرجوع إلى: -1

-  http://www.ec.europa.eu/ environment/emas/activities 
-  http://www.ec.europa.eu/ environment/ecoabel/index 

 مرجع سابق. -2
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 العبلقات التعاونيػػػة.( 7)
 المنتجات والخدمات ذات الجودة.( 8)
 رتباط المجتمعى.األ ( 9)

:1كما لخص عرابة رابح ، بف داودية وىيبة  ىذه المبادئ في اآلتى     
 القابمية لممساءلة.( 1)
 الشفافيػة.( 2)
 السموؾ االخبلقى. (3)
 احتراـ مصالح األطراؼ المعنية.( 4)
 احتراـ سيادة القانوف.( 5)
 احتراـ المعايير الدولية لمسموؾ.( 6)
 نساف.احتراـ حقوؽ اإل( 7)

 :2كما حدد  آخروف ىذه المبادئ في
 لتزاـ الشركات بتأميف احتياجات المجتمع مف السمع والخدمات بالجودة العالية واألسعار المناسبة ( إ1)

 ليس اليدؼ الوحيد(. )الربح
 تطوير الموارد البشرية.( 2)
 حماية البيئة.( 3)
 المشاركة في الثروة )تخصيص جزء مف موارد الشركة لؤلنشطة المجتمعية(. (4)
 تخصيص المرافؽ وتقديـ التسييبلت.( 5)
يجب أف تقع عمى عاتؽ المجتمع بكافة مكوناتو(، أى المسئولية المجتمعية المسئولية المجتمعية )( 6)

 يكوف الربح االجتماعى ىو اليدؼ وليس الربح المادى.
تى مف ، إنما يتأالمجتمعية، أف تشجيع إلتزاـ الشركات بتطبيؽ المسئولية 3فى حيف يرى أحمد الكردى

لتزاـ بالمبادئ العشر لمميثاؽ العالمى لؤلمـ المتحدة، والذى يجب أف يوضع في استراتيجيات ىذه اإل
 المبادئ العشر إلى أربعة مجموعات ىى:الشركات. وقسـ 

 : وتشمؿ: حقوق اإلنسان:  األولى
 واحتػراميا. دعـ حماية حقوؽ اإلنساف المعمنة دولياً ( 1)
 نساف. راؾ في انتياكات حقوؽ اإلالتأكد عمى عدـ االشت( 2)

 :معـايير العمـل: الثانية
                                                           

 عٌة للشركات ودورها فً التنمٌة، مرجع سابق اجتمعرابة رابح، )د( بن داودٌة وهٌبة )د(، المسئولٌة اال -1
 عٌة للشركات، مرجع سابق اجتمعدنان على أبوسٌتٌته)د(، المسئولٌة اال -2
 عٌة للشركات، مرجع سابق اجتمأحمد الكردى،.حول مفهوم المسئولٌة اال -3
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 القضاء عمى أشكاؿ السخرة والعمؿ اإلجباري.( 1)
 حرية تكويف الجمعيات واالعتراؼ الفعمي بالحؽ في المساومة الجماعية. احتراـ( 2)
 القضاء عمى عمالة األطفاؿ.( 3)
 القضاء عمى التمييز في مجاؿ التوظيؼ.( 4)

 :  وتشمؿ:المحافظة عمى البيئة: الثالثة
 زاء جميع التحديات البيئيػة.إتشجيع اتباع نيج احترازي ( 1)
 سيع نطاؽ المسئولية عف البيئػة.ضطبلع بمبادرات لتو اإل( 2)
 تشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرىا.( 3)

 :وتشمل مكافحـــة الفســـاد:  الرابعــة
 بتزاز والرشاوىكالو، بما فييا اإلمكافحة الفساد بكؿ أش

 
 تجاه المجتمع المجتمعية مزايا تبنى الشركات لممسئولية  7-7

يضػمف الػى حػد كبيػر دعػـ  المجتمعيـةشؾ اف قياـ الشركات التجارية بدورىا الياـ تجاه المسئولية ال
سػػػألة مبػػػادىء ومسػػػئولية مالمسػػػئولية المجتمعيػػػة المجتمػػػع المحمػػػى الػػػذى تنشػػػا بػػػيف جوانبػػػو ومػػػف ثػػػـ فػػػاف 

، الماديػة والبشػريةوتستخدـ مػوارده أخبلقية، اذ تتطور الشركة وتنمو بأمر المجتمع الذى تعيش بيف جنباتو 
د ومف ثػـ فيػى مسػئولة تجاىػو عمػى الصػعيد االجتمػاعى وعمػى صػعيد حمايػة البيئػة فػى مقابػؿ تحقػؽ العديػ

مف المنافع مف أىميا تحقيؽ التقارب بينيا وبيف أفراد ىذا المجتمع مما يمكنيا مػف تحقيػؽ اىدافػو ويضػمف 
 .1ليا االستمرارية والبقاء

نمػػػت  المجتمعيػػػةالمسػػػئولية أثبتػػت أف الشػػػركات التػػػى تطبػػػؽ مبػػادئ  2ففػػي دراسػػػة لجامعػػػة ىارفػػػارد
،  ويػذكر " مايكػؿ بػورتر" صػاحب نظريػات التنافسػية أف  بمعدؿ أربعة أضػعاؼ التػى لػـ تتبنػى ىػذا المفيػـو
الشركات الناجحة بحاجة إلى مجتمع صحى، والمجتمع الصحى بحاجو إلى شركات ناجحة " أى أف البيئة 

ال يمكػف أف تقػـو المسػئولية المجتمعيػة تحتاج إلػى شػركات ناجحػة " والعكػس صػحيح.  ف التنافسية الناجحة
وقد أكدت الدراسات أيضًا أف ىناؾ ارتباطػًا 3عمى قرارات أو قوانيف ولكنيا شعور بالمسئولية تجاه المجتمع.

التنافسػػػية لمقطػػػاع الخػػػاص ورجػػػاؿ األعمػػػاؿ وتعزيػػػز القػػػدرات المسػػػئولية المجتمعيػػػة طرديػػػًا بػػػيف تطبيقػػػات 
تساىـ في رفع مستوى معيشة المجتمع واالقتصاد، وبناء المسئولية المجتمعية لبلقتصاد، حيث أف مشاريع 

المجتمعات وقدرتيا البشرية والثقافية والمعرفية كما يعد أساسًا في مدخبلت تعزيز التنافسػية لمشػركات، كمػا 
                                                           

للقطاع الخاص فى مصر، دراسة حالة تطبٌقٌة لقٌاس وتقٌٌم المسئولٌة المجتمعٌة عٌة اجتماالفإاد محمد عٌسى، المسئولٌة 1- 
  www.mop.gov.egللشركات،

-29للشركات عمل طوعى...أم واجب"، صنعاء، عٌة اجتماالمركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك، مإتمر "المسئولٌة  -2
 .2008أكتوبر30

www.medadcenter .com/conferences 
الدولٌة، مرجع  االعمال، تجربة مصر وبعض التجاربللقطاع الخاص ورجال عٌة اجتماالمها محمد مصطفى الشال، المسئولٌة  -3

 .421سابق ،ص

http://www.medadcenter/
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قميميػػًا ودوليػػًا، وىػو مػا أف القيـ اإلخبلقية التى تحكػـ عمػؿ الشػركات تعمػػؿ عمػى ت حسػيف صػورتيا محميػػًا وا 
 يعػرؼ باصطبلح " المواطنة "

 
المسػػئولية % مػػف قػػادة األعمػػاؿ فػػي أوربػػا يؤمنػػوف بػػأف االىتمػػاـ ب73وتشػػير االحصػػائيات إلػػى أف 

% مػػػف 27يسػػػاىـ بشػػػكؿ فعػػػاؿ فػػػي رفػػػع القاعػػػدة اإلنتاجيػػػة. فػػػي الوقػػػت الػػػذى قػػػاـ فيػػػو حػػػوالى المجتمعيػػػة 
 .1دولة بمعاقبة الشركات التى تيمؿ دورىا اإلجتماعى 25ف في المستيمكي
 

مف ناحية أخرى أشارت المؤسسة الكندية لؤلمريكتيف مف خبلؿ موقعيا االلكترونى   
www.focal.ca الفوائد التى يمكف أف تحققيا الشركات ومنظمات األعماؿ مف وراء تبنييا  أف الى

 :2تمثمت فىالمجتمعية خاصة بالمسئولية اللمممارسات 
  نتاجية أعمى لمعامميفإتحقيؽ 
  والء أكبر لمعامميف 
 . رضا عالى لممستيمكيف 
 . انخفاض عدد الدعاوى القضائية 
 .تحسيف سمعة المنظمة وزيادة مبيعاتيا 
 عمى المساىميف . باإليجاب ارتفاع قيمة أسيـ الشركة بما يعود 
 سية )الصحة ، التعميـ ، حقوؽ العامميف ، وغيرىا (اتعزيز الحقوؽ األس 
  صحاب المصالح .أتحسيف العبلقة مع 
 . تحقيؽ التكيؼ المستمر مع البيئة 

 
ف الشركات ألى إظيرت نتائج دراسة مقارنة لجامعة ىارفارد عف التقييـ المستمر لمشركات أكما 

التى تولى اىتمامًا بمختمؼ فئات المستفيديف قد حققت معدالت نمو فى التوظيؼ بمغ ثمانى مرات أعمى 
ر المنشورة مف الشركات التى تركز عمى المساىميف فقط، كما الحظت دراسة أخرى التاثير السمبي لمتقاري

 .3سعارىا ومؤشراتيا فى البورصة أالبلجتماعية عمى عف السموكيات البلخبلقية و 
 في تحقيؽ رفاىية المجتمع، أف تبنى الشركة لممارسات اجتماعية يساىـ 4كما يري طارؽ راشى

ويعزز ال محاؿ مف سمعتيا وعبلمتيا التجارية ،كما أف ذلؾ سينمي درجة الرضا لدى األفراد العامميف 
، وبالتالي تحقيؽ الريادة وتدعيـ تنافسيتيا التي مف شأنيا أف العبلقة مع أصحاب المصالح وتحسيف،لدييا

                                                           
 .420المرجع السابق، ص  -1
أطروحة دكتوراه  فإاد محمد حسٌن الحمدي، األبعاد التسوٌقٌة للمسإولٌة اإلجتماعٌة للمنظمات وإنعكاساتها على رضا المستهلك، -2

 .18، ص2003واإلقتصاد، جامعة المستنصرٌة، الجمهورٌة الٌمنٌة، فً إدارة األعمال ) غٌر منشورة(، كلٌة اإلدارة 
 90-79ص ، ص2001عمر وصفى عقٌلى،المنهجٌة المتكاملة الدارة الجودة الشاملة، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان  -3
 االعمال ، مرجع سابق.فى خلق وتدعٌم رٌادة وتنافسٌة منظمات عٌة اجتماالطارق راشى ، دور تبنى مقاربة المسئولٌة  -4

http://www.focal.ca/
http://www.focal.ca/
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فى شقيا البيئى يؤدى  لمجتمعيةا ليا البقاء واإلستمرارية،كما أف تبنى المنظمات لممسئولية تعزز وتضمف
 1لى خفض التكاليؼ وتخفيض نسب التموث وتقميؿ الضغوط وجذب المستثمريف .إ

عماؿ نتيجة تبنى ممارسات التى تعود عمى الشركات ورجاؿ األ ىـ المزاياأوعمومًا يمكف القوؿ أف 
 :اآلتى تتمثؿ فى المجتمعيةالمسئولية 
ءة فػػي األداء، وتقػػديـ الخػػدمات والتػػى تنبػػع مػػف الكفػػاتحسػػيف سػػمعة الشػػركات ورجػػاؿ األعمػػاؿ  -1

جتماعيػػػة، والثقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف الشػػػركات ورجػػػاؿ األعمػػػاؿ وأصػػػحاب المصػػػالح، ومسػػػتوى اال
 الشفافية، ومدى مراعاتيا لبلعتبارات البيئية.

عنصػػر جػػذب لممػػوارد البشػػرية المتميػػزة خاصػػػة بالنسػػبة لمشػػركات عػػابرة القػػارات أو الشػػػركات  -2
 ة التى تستخدـ تكنولوجيا حديثة.المحمي

تسػييؿ الحصػػوؿ عمػى االئتمػػاف المصػرفى فػػي ضػػوء ظيػور مؤشػػرات أداء دوليػة رئيسػػية تػػؤثر  -3
والػػػذى تػػػـ اطبلقػػػو فػػػي عػػػاـ  2عمػػػى القػػػرار االئتمػػػانى لمبنػػػوؾ مثػػػؿ مؤشػػػر داوجػػػونز لبلسػػػتدامة

 ، حيػث أصػبحت قػرارات اقػراض البنػوؾ وقػرارات الشػراءFTSE 4 Good3، ومؤشػر 1999
لممسػػتيمكيف، وتوجيػػػات االسػػػتثمار لحممػػة االسػػػيـ فػػػى الوقػػػت الػػراىف مرتبطػػػة بػػػأداء المؤسسػػػة 

 .المجتمعية ااالجتماعى واالقتصادى والبيئى مف خبلؿ مسئوليتي
 رفع قدرات الشركات عمى االبتكار. -4
مػؿ لتػزاـ بمعػايير البيئػة وقػوانيف العجتماعيػة والبيئيػة لمشػركات مثػؿ اإلحسػف إدارة المخػاطر اال -5

 والمواصفات القياسية.
الثقة بيف الشركة وعمبلئيا وبينيا وبيف الحكومػات ممػا يسػاعد الشػركات فػي و زيادة المصداقية  -6

 أداء نشاطيا االقتصادى.
بػيف مختمػؼ   وف والتػرابطاتحسيف مناخ وبيئة العمؿ داخؿ الشركات مف خػبلؿ بعػث روح التعػ -7

 .األطراؼ داخؿ الشركة
 .مة مع المستيمكيف بشأف المنتجات أو الخدماتالحد مف الصراعات المحتم -8
يسػػػيـ فػػػػى  الخػػػدمات البيئيػػػة ممػػػا ةالحفػػػاظ عمػػػى المػػػوارد الطبيعيػػػة لمشػػػركات وتعزيػػػز اسػػػتدام -9

 .ستدامة الحيوية لمشركةاال

                                                           
مرجع سابق،  المستهلك، فإاد محمد حسٌن الحمدي، األبعاد التسوٌقٌة للمسإولٌة اإلجتماعٌة للمنظمات وإنعكاساتهاعلى رضا1- 
 .42ص

2-www . sustainability- index. Com 
% من قادة االستدامة فً 10المإشر اآلداء المالى ألكبر ٌقٌس هذا                                                                     
العالم وهو ٌعنى بترتٌب الشركات العالمٌة وفقاَلدرجة مراعاتها لبلبعاد االجتماعٌة ولبلعتبارات البٌئٌة خبلل ممارستها ألنشطتها 
 االقتصادٌة.
3- www. Fiste. Com/ induces /FTSE 4 Good _ index.jsp.                                                                        

 ٌقٌس هذا المإشر اآلداء المالى للشركات التى تلبى معاٌٌر المسئولٌة للشركات المعترف بها عالمٌاً.
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 : بين التأييد والمعارضةالمجتمعية  المسؤولية  7-8

ؿ فػى نطػاؽ خػدا ضػرورياً  لمشركات شيئاً المجتمعية ف المسئولية أراء التى ترى ىناؾ العديد مف اآل
لتػػػزاـ ف اإلأأخػػػرى آراء بينمػػػا تػػػرى . نيػػػا جػػػزء واحػػػد ضػػػمف المجتمػػػع الػػػذى تعػػػيش فيػػػوأعمػػػؿ الشػػػركة بمػػػا 

، وعمومػػػًا ربػػاحوىػػػو تحقيػػؽ األ، رئيسػػى لمشػػركةاالجتمػػاعى لػػو تكمفتػػو العاليػػػة وأنػػو يتعػػارض مػػػع اليػػدؼ ال
ة لتقػػديـ الشػػركة بػػرامج لممسػػئولية االجتماعيػػة واالسػػانيد (  وجيػػات النظػػر المؤيػػد1-2رقػػـ ) يوضػػح الجػػدوؿ

 .التى تركف الييا فى مقابؿ وجيات النظر المعارضة ليذه المسئولية والحجج التى تستند الييا
 

 المجتمعيةاآلراء المؤيدة واألخرى المعارضة لممسئولية  :(0-7)رقم جدول 
 اآلراء المعارضة اآلراء المإٌدة ان ــــالبٌ

   ممارسة المسئولٌة المجتمعٌة للشركات علٌها طلب قوى
من الشركات التجارٌة والمستفٌدة من البٌئة والمجتمع، 

وأشمل من اآلثار المباشرة لؤلنشطة  -من منظور أوسع
 التجارٌة )أرباح قصٌرة اآلجل(.

  المسئولٌة المجتمعٌة للشركات
تصرفها عن دورها االقتصادى 

 األساسى.

 تستخدمه الشركة  أنها مجرد دٌكور
 لتحسٌن صورتها .

  دور  للتعرف علىمحاولة
الشركات متعددة  فًالحكومات 

 الجنسٌات.

 وجهات
 النظر 

  أجمع معظم علماء االدارة بعدم قبول تنفٌذ أى شركة أو
منظمة لمشروعات تحقق أهداف تقلٌدٌة ممثلة فً 
األرباح فقط، وإنما علٌها تحمل مسئولٌتها نحو المجتمع 
واألفراد، لتحقٌق التكٌف والتوافق بٌن مشروعاتها والبٌئة 
التى تعمل بها، بحٌث ال تسبب ضرراً للمجتمع، بل تحقق 

 عوائد حقٌقٌة ألفراده.

  المسئولٌة المجتمعٌة تخرق قاعدة
تعظٌم األرباح، وتحمل المنظمات 
والشركات تكلفة عالٌة، وتجعلها 
تلعب دوراً لٌست هى المسئولة 

خبره لها به.  وهناك عنه، وال 
جهات أخرى مثل وزارات 
التضامن االجتماعى والشئون 
االجتماعٌة والمإسسات االجتماعٌة 
والجمعٌات األهلٌة الخٌرٌة، هى 
المسئولة عن هذا الدور وخبٌرة 
به.وأن قٌام القطاع الخاص 
بالمسئولٌة المجتمعٌة سٌجعله ٌقع 
فً مشاكل كبرى بحكم عدم 

فً تولى تخصصه وعدم كفاءته 
 هذه المسئولٌات.  

وهذا ٌعنى تصرفاً غٌر مسئول وٌتسم 
بالقسوة على الشركات، ألنه ٌإدى إلى 
التعرض لؤلحباط فٌما بعد.  وأن 
المدٌرٌن فً المإسسات الكبرى ال ٌدفع 
لهم أجر كى ٌكونوا أبطاالً أمام الجماهٌر 
والصحافة الشعبٌة، بل لٌــــــإدوون 

ات التى مسئولٌاتهم نحو المإسس
 ٌقودونها.

 



 معهد التخطيط القىمى -(182رقم ) سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
 

- 37 - 
 

 اآلراء المؤيدة واألخرى المعارضة لممسئولية االجتماعية :(0-7تابع جدول )

 اآلراء المعارضة اآلراء المإٌـــــــدة البٌـــــــان

 
 

بعض األسماء 
 ووجهة نظرهـم

  كارول رائد تحدٌد مفهوم المسئولٌة االجتماعٌة، وسبق
 الحدٌث عنه.

 (، ٌرى أن المنشؤة ال 1977)دارة بٌتردراكر عالم اإل
ال تضر نجاز عملها بكفاءة فقط، بل علٌها أإٌكفٌها 

دارتها االهتمام بالمشكبلت إالمجتمع المحٌط بها وعلى 
الخطٌرة بالمجتمع واالسهام فً حلها، وأن مدٌرو 
المنظمات فً المجتمع هم القٌادة به، لذا ٌجب أن ٌتفاعلوا 

سلب السلطة من  مع مشكبلت المجتمع، وأال ٌحاولوا
 الحكومات بحجة القٌام بدورهم االجتماعى.

Paul Samuelson * 
وٌرى أن مفهوم المسئولٌة المجتمعٌة ٌمثل البعدٌن االقتصادى 

 واالجتماعى
( فترى ان أهداف 2003)   Carly Fiorina   Fiorina    

التنمٌة المجتمعٌة اعتبرت لسنوات أنشطة خٌرٌة، باعتبار أن 
المإسسى وفعل الخٌر هدفان منفصبلن. وبدأت جودة اآلداء

هذه النظرٌة فً التغٌر، حٌث استطاعت كثٌر من المنظمات 
فً ضوء التنافس الشدٌد وتسارع التكنولوجٌا واالبتكار أن 
تدمج االعتبارات البٌئٌة واالجتماعٌة فً استراتٌجٌة إدارة 
قطاع األعمال من البداٌة.  ولم ٌعد تقٌٌم وبناء سمعة شركات ال

 الخاص ٌعتمد على مركزها المالى وربحٌتها فقط. 
 أصبح دور القطاع الخاص محورٌاً فً عملٌة  التنمٌة.كما 

  مٌلتون فرٌدمان، وٌرى أن مهمة
منشآت األعمال هى تحقٌق األرباح 

، ولٌست فقط، ولٌست شركات خٌرٌة
دارة المناسبة لتوزٌع االحسان اإل

مع االجتماعى، وهذا ٌتوافق مع المجت
الحر، الذى سٌتعرض للخطر لتبنى 
موضوع المسئولٌة المجتمعٌة 
للشركات. كما سٌعرض المنشؤة لتولى 
القوة والسلطة وصنع القرار فً 
مجاالت خارج المحٌط االقتصادى، 

ومة أو ـــا للحكـــــع تخصصهـــــٌرج
المإسسات األخرى، وهذا سٌإدى إلى 
حدوث خلل فً توازن القوى 

الشركات والحكومات بالمجتمع بٌن 
 والسلطات األخرى.

وادركت الشركات أنها غٌر معزولة عن مجتمعها وأٌقنت  
ضرورة توسٌع انشطتها باالضافة إلى االنتاجٌة، وأن تهتم 
بهموم المجتمع والبٌئة، مع ضرورة األخذ فً االعتبار 
االضبلع الثبلثة التى عرفها مجلس األعمال العالمى للتنمٌة 

حماٌة  -التقدم االجتماعى -وهى: النمو االقتصادىالمستدامة 
 البٌئة.

 

  Robert Rich     (2008) 
كتب فً كتابه الرأسمالٌة الفائقة عن المسئولٌة المجتمعٌة، أن 
تطبٌقها بشكل صحٌح سٌساهم فً تصحٌح مسار الدٌمقراطٌة 
فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، وسٌحول الرأسمالٌة من 

حقٌقى  وانسانى الٌة فائقة لها دور اجتماعىطاغٌة إلى رأسم
 فً خدمة المجتمع وتنمٌته إجتماعٌاً واقتصادٌاً.

وأشار إلى الشركات التى تقــوم ببرامج المسئولٌة المجتمعٌة 
لتحقٌق أهداف غٌر أخبلقٌة وتشتٌت الرأى العام عن األضرار 
والمخاطر البٌئٌة الناتجة عن مشروعاتها التجارٌة مثل شركة 
برٌتش بترولٌوم أو المخاطر الصحٌة الناتجة عن الوجبات 
السرٌعة التى تحتوى على نسبة عالٌة من الدهون 

 )ماكدونالدز(.
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 اآلراء المؤيدة واألخرى المعارضة لممسئولية االجتماعية :(0-7تابع جدول )

 اآلراء المعارضة اآلراء المإٌدة البٌــان

  

 ( أكد على2012محمد اسماعٌل .)  ضرورة إلتزام
المجتمع  الشركات بتقدٌم مشروعات تساهم فً خدمة

خبلقٌة، مقابل التكلفة االجتماعٌة وتنمٌته، من الناحٌة األ
التى ٌتحملها المجتمع واالضرار الناتجة عن أنشطة 
هذه الشركات كالتلوث )السٌارات(، زٌادة الوزن )المٌاة 

راض الغازٌة(، أمراض القلب والسرطان )التبغ(، أم
 السمنة والكلوسترول )الوجبات السرٌعة(.

 

 

  ( رصد األسباب والحجج 2005محمد إبراهٌم ،)
لتزام المنظمة لمسئولٌاتها المجتمعٌة مثل إلضرورة 

تعزٌز وتحسٌن المجتمع الذى تعمل به المنظمة، 
اخبلقٌات العمل االجتماعى، زٌادة فرص الربحٌة 

والمحافظة على والبقاء أمام المنظمات األخرى، 
العمبلء الحالٌٌن، وكسب عمبلء جدد، وتحسٌن صورة 
وسمعة وشهرة المنظمة، تجنب التصادم مع اللوائح 
والنظم الحكومٌة، وتحسٌن قٌمة أسهم المنظمة فً 

 االجل الطوٌل، نظرا لقلة مخاطر االستثمار.
 

 

خلق وتدعٌم زٌادة وتنافسٌة منظمات االعمال، المإتمر العلمى فً االجتماعٌة طارق راشى ، دور تبنى مقاربة المسئولٌة : المصدر

 .2013سبتمبر   10-9 -التاسع لبلقتصاد والتموٌل االسبلمى )النمو والعدالة واالستقرار من منظور اسبلمً(، اسطنبول

 :المجتمعيةعناصر المسئولية   7-9
 الى :( 2، وكما يوضحيا الجدوؿ رقـ )المجتمعية كما يرى بعض الباحثيف عناصر المسئولية تتمثؿ أىـ  

 
 والتى تتمثل فى :المسئولية المجتمعية عناصر  :(7-7جدول )

 عناصر المسئولٌة االجتماعٌة أسم الباحث مسلسل

 االهتمـام( 1) (1981سٌد أحمد عثمان ) 1
 الفهــــــــــــــم( 2)
 المشاركة( 3)

 الرعــــاٌــة( 1) حامد عبد السبلم زهـران 2
 الهــداٌة( 2)
 االتقـان( 3)

 وسٌاسى. وعى اجتماعى Berman  (1997) (1)بٌرمان 3
 احساس بالترابط الوثٌق. (2)
 صرف على اساس أخبلقى.ال( 3)
 سلوك اجتماعى هـادف. (4)
 ــل.قعتكامــل ال( 5)
 مشاركة فعالة.( 6)
 

، المجموعة  ISO  26000للشركات والمنظمات، المواصفة القٌاسٌةاالجتماعٌة مدحت محمد ابو النصر، المسئولٌة : المصدر

 .2015العربٌة للتدرٌب والنشر، القاهرة ، 
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جدوؿ يا يوضحكما  المجتمعيةتقسيـ أنواع المسئولية يمكف  :المجتمعيةأنواع المسئولية  7-01
 .إلى (3)

 المجتمعيةأنواع المسئولية  :(3-7جدول )
 المجتمعٌةأنـواع المسئولٌة  المسلسل

 نوعٌـن هما: األول

 الفردٌة. المجتمعيةالمسئولٌة ( 1)

 المإسسٌة. المجتمعيةالمسئولٌة ( 2)

 Steiner & Minerالثانى
(1977) 

 لنوعٌن هما: المجتمعيةتقسم المسئولٌة 

ة ـــنمٌت وتتمثل فً إسهام المنظمة فً  :الداخلٌة المجتمعيةالمسئولٌة  (1)

بها ووقاٌتهم من مخاطر بٌئة العمل، وتحسٌن مستوى وتطوٌر قدرات العاملٌن 
 معٌشتهم.

ا إسهام المنظمة فً تحسٌن وٌقصد به :الخارجٌة المجتمعيةالمسئولٌة ( 2)

 سر العاملٌن وفً المشاركة فً تنمٌة وخدمة المجتمع.أأحوال 

 الثالث هرم كارول 
Archie.B.Carroll 

(1991) 

 هى: عيةالمجتمأربعة أنواع للمسئولٌة       

 المسئولٌة الخٌرة )الخٌرٌة(.( 1)
 المسئولٌة االخبلقٌة.( 2)
 المسئولٌة القانونٌة.( 3)
 المسئولٌة االقتصادٌة.( 4)

 المصدر: جمعت مف :
، المجموعة  ISO  26000للشركات والمنظمات، المواصفة القٌاسٌةاالجتماعٌة مدحت محمد ابو النصر، المسئولٌة  (1)

المسإولٌة االجتماعٌة للشركات ودورها ( عرابة رابح و بن داودٌة وهٌبة، 2)  .2015العربٌة للتدرٌب والنشر، القاهرة ، 
عرض تجارب بعض الشركات العالمٌة ، مداخلة ضمن " المحور الثامن: عرض تجارب الدول ومنظمات  –فً التنمٌة 

المملكة -اتحاد الغرف التجارٌة  –المسإولٌة االجتماعٌة، ملتقً المسئولٌة المجتمعٌة األعمال الرائدة والحائزة على جوائز 
 .2015العربٌة للتنمٌة السعودٌة، مارس 

 

 :لمشركات المجتمعيةأبعــــاد المسئولية   7-00
يا المجتمعية لمشركات ورغـ ذلؾ فيناؾ نقاط اساسية أتفؽ عمياختمؼ الباحثوف في تحديد ابعاد المسئولية 

 1وتتمثؿ فى:كأبعاد لممسئولية المجتمعية  
 مسئولية تجاه المالكيف وحممة األسيـ، وتتمثؿ في تحقيؽ األرباح.ال -1
مسئولية تجاه أصحاب المصالح، وتركز عمى ضرورة تمبية أىداؼ األطراؼ ذات الصمة مف ال -2

 مستيمكيف وعامميف ومجيزيف وموزعيف  وغيرىـ.
 المجتمع والبيئة بشكؿ عاـ.مسئولية تجاه ال  -3

تحمؿ في مضمونيا بعديف  عموماً  منظمات األعماؿو  المجتمعية لمشركاتالمسئولية مف ناحية اخرى فإف ا
 أساسييف ىما:

 بالمنظمة.ويركز عمى األداء االجتماعى المسئوؿ تجاه العامميف  البعد الداخمى أـ 
                                                           

 طارق راشى )د(، مرجع سابق. – 1
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 التى تتبناىا المنظمة نحو المجتمع والبيئة الخارجية. الدور االجتماعى والمبادراتب ييتـ الخارجىالبعدب. 
  

 : 1في ثبلثة أبعاد ىىالمجتمعية أبعاد المسئولية  جاسـ الجاسـ يحدد كما 
ويتضمف تحسيف الظروؼ المعيشية لمعامميف والمساىميف والمجتمع المحمى بشكؿ  البعد االجتماعى:( 1)

 عاـ.
 نتاج وتوفير السمع والخدمات.لبعد االقتصادى:  ويعنى تحسيف اإلا (2)
 البعد البيئى:  ويتضمف الحفاظ عمى البيئة وعدـ األضرار بيا.( 3)
 
 والبيئية: المجتمعية استراتيجيات تعامل المؤسسة مع المسئولية   7-07

 فيتتمثؿ  المجتمعية ىناؾ مجموعة مف االستراتيجيات التى تعتمد عمييا الشركة فى تقديميا لممسئولية
  الشكؿ التالى:

 
 والبيئيـة المجتمعيةتجـاه المسئولية إلتزام الشركات استراتيجيات  :(7-7شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المإتمر العلمى في خمؽ وتدعيـ زيادة وتنافسية منظمات األعماؿ، عٌة اجتماال: طارؽ راشى، دور تبنى مقاربة المسئولية المصدر

 .2013سبتمبر   10-9 -التاسع لبلقتصاد والتموٌل االسبلمى )النمو والعدالة واالستقرار من منظور اسبلمً(، اسطنبول

                                                           
 )المسئولٌة المجتمعٌة للشركات(.جاسم الجاسم، ضرورة تطوٌر مفهوم المسئولٌة االجتماعٌة، موقع االنترنت جوجل  – 1

 تأخذ المؤسسة زمام المبادرة فً المساهمات االجتماعٌة والبٌئٌة

استراتٌجٌة ـ 1
المبادرة 
 التطوعٌة

 األخالقٌة اإللتزام بالحد األدنى من المتطلبات

 )تبنى المسئولٌات االقتصادٌة والقانونٌة واألخالقٌة(

استراتٌجٌة ـ 2

 التكٌف

 اإللتزام بالحد األدنى من المتطلبات القانونٌة

 )تبنى المسئولٌات االقتصادٌة والقانونٌة(

ستراتٌجٌة الاـ 3

 الدفـــاعٌة

 تبتعد المؤسسة عن أى مساهمة

 اجتماعٌـــة أو بٌئٌـــة
ستراتٌجٌة الاـ 4

المعرقلة 
 )الممانعـــة(
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ىناؾ مجموعة مف المؤشرات التى تضـ بعض : المجتمعيةمؤشرات قياس المسئولية   7-03
لمقطاع الخاص ورجاؿ األعماؿ  المجتمعية بالمسئوليةالمبادئ والمعايير األخرى التى ال ترتبط مباشرة 

 :1نيا تقيس بعض العناصر الخاصة والموجية لممسئولية وتضـأال إ
 الدولية لحقوق اإلنسان لمشركات، وشيادات االيزو: ومن أمثمة بعضيا :التعميمات  7-03-0
   (London Bench marking Model)نموذج لندن االسترشادى  -0

يعتمد عمى قياس االستثمار فى المجتمع مف قبؿ فريؽ العطاء االجتماعى لسػت شػركات عالميػة و
فيػػػذ المشػػػاريع التنمويػػػة حػػػد سػػػواء مػػػف تن بيػػػدؼ قيػػػاس الفائػػػدة التػػػى تعػػػود عمػػػى المجتمػػػع والشػػػركات عمػػػى

عتبػػػػار، وىػػػػو يقػػػػيس أداء البيئيػػػػة واحتياجػػػػات المجتمػػػػع فػػػػي األ،  كمػػػػا انػػػػو  يأخػػػػذ االعتبػػػػارات والتطوعيػػػػة
ومػف أىػـ الػدوؿ 2االستثمارات المتعمقة بالمجتمع، وتقديـ أفضؿ الممارسات لبلسترشاد بيا فػي ىػذا المجػاؿ.

ومػػػػف أىػػػػـ الشػػػػركات التػػػػى  ،والواليػػػػات المتحػػػػده االمريكيػػػػة(  المانيػػػػا )اسػػػػتراليا، كنػػػػدا، لمنمػػػػوذج المسػػػػتخدمة
 تستخدمو )فودافوف وماركس آند سبنسر(.

 لمشركات الى أربعة مستويات ىى:المجتمعية ووفقًا ليذا النموذج تـ تقسيـ ممارسات المسئولية 
ساسػػية التػػى نشػػطة األواألعمػػاؿ المؤسسػػي" وفييػػا تقػػـو الشػػركة باأل "أساسػػيات العمػػؿ وى أألول:تالمســأ ػ 

لمجتمع مف السمع والخدمات المختمفة بتكمفػة انشاء الشركة وتمبية احتياجات إلى تحقيؽ اليدؼ مف إتيدؼ 
 معقولة وبطريقة مقبولة اخبلقيًا واجتماعيًا وبيئيًا.

تػى تقػـو نشطة المجموعة مف األ" المبادرات التجارية فى المجتمع " وىى عبارة  عف  المستوى الثانىـ  ب
جؿ تدعيـ نجاحيا بشكؿ مباشر وتعزيز اليوية الخاصة بيػا وذلػؾ مػف خػبلؿ قيػاـ الشػركة أبيا الشركة مف 

 بشراكة مع الجمعيات والمنظمات الخيرية بالمجتمع .
 : االسػتثمار فػى المجتمػع، وفػى ىػذه المرحمػة تقػـو الشػركة بعمػؿ شػراكة اسػتراتيجية المسـتوى الثالـثــ  جػ 

جتماعيػة التػى تختارىػا الشػركة مػف ع المجتمع تتناوؿ فييا مجموعة محدودة مف القضػايا االجؿ مطويمة األ
 ؿ حماية مصالحيا عمى المدى البعيد وتحسيف سمعتيا.ػػجأ

: العطػاء االجتمػاعى وىػو عبػارة عػف المسػاىمة بشػكؿ موسػع فػى مشػروعات وأنشػطة  المسـتوى الرابـعد ـ 
اجتماعيػة وتنمويػػة تطوعيػػة تخػدـ المجتمػػع وتمبػػى احتياجػات المػػواطنيف وذلػػؾ مػف خػػبلؿ اشػػتراؾ المػػوظفيف 

 مورديف وغيرىـ.لوالعمبلء وا
 

عمػى فػػى أبػاح لمشػركات ر أو وؿ والثػانى والثالػث يحققػوف فوائػػد ف المسػػتوىات األأونسػتنتج ممػا سػبؽ 
نسػػانى محػػدد ا  و بػػدافع خيػػرى و أى حيػػث تكػػوف المشػػاركة مخصصػػة لغػػرض خػػر المسػػتوى مػػف المسػػتويات اآل

                                                           
عمال العام فى التخطٌط لتحقٌق التنمٌة البشرٌة، لشركات قطاع األعٌة اجتماالشٌماء عبد القادر سٌد عبد القادر احمد، المسئولٌة  -1

االجتماعى، رسالة ماجستٌر، جامعة حلوان، كلٌة الخدمة االجتماعٌة، قسم التخطٌط  دراسة مطبقة على شركة المقاولون العرب،
 2016القاهرة 

 .12-10لرأس المال فً مصر"، مرجع سابق، ص ص عٌة اجتماالنهــال المغـربـل، ٌاسمٌن فإاد، " المسئولٌة  -2
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ولكنيا مصممة كجزء ال يتجزأ مف أىداؼ وأساسيات العمػؿ المؤسسػى لمشػركة، بينمػا المسػتوى الرابػع يمثػؿ 
     1.قمة العطاء واالجتماعى 

 2118 اليندية في يناير 7لمشركات  والمجتمع والحوكمةمؤشر معايير البيئة  7-03-7
(Environmental, Social and Governance Index) (ESG)       
وىػػو يسػػتند إلػػى عػػدة افتراضػػات منيػػا أف تقيػػيـ الشػػركات يػػتـ وفقػػًا لمقواعػػد الماليػػة باألضػػافة إلػػى 

امميف معيػا( أى لػيس حممػة األسػيـ بعض المعايير البيئيػة واالجتماعيػة األخػرى )تحقيػؽ مصػالح كػؿ المتعػ
ولكػػػف العػػػامميف بالشػػػركات وعمبلئيػػػا وموردييػػػا باإلضػػػافة إلػػػى المجتمػػػع ككػػػؿ وذلػػػؾ فػػػي األجػػػؿ القصػػػير 

%(، تكنولوجيػا المعمومػات 23,8والطويؿ، وقد غطى ىذا المؤشر العديد مف القطاعات مثؿ المواد الخػاـ )
%(، الصحة 8,8%(، السمع الكمالية )9,1تيبلكية )%(، والسمع االس14,7%(، الوساطة المالية )16,5)
%(.ويمػػػر تقػػػدير 2,4%( واالتصػػػاالت )3,9%(، المرافػػػؽ )5,9%(، الطاقػػػة )6,3%(، الصػػػناعة )8,6)

 ىذا المؤشر بثبلث مراحؿ وىى:
 % لممؤشرات البيئية(.51% لمؤشرات الحوكمة، 51الشفافية والكشؼ ) المرحمة األولى:
 التحميؿ النوعى لمؤشرات الحوكمة والمؤشرات البيئية واالجتماعية. المرحمة الثانية:
 استقصاء لمتأكد مف رغبة الشركات في مزيد مف االفصاح والشفافية. المرحمة الثالثة:

 Dow Jones Sustainability Indexمؤشر داوجونز لالستدامة المالية العالمى  2-03-3
اسػػػتثمارية طويمػػػة االجػػػؿ تسػػػاىـ فػػػى ايجػػػاد الفػػػرص وييػػػدؼ لخمػػػؽ بيئػػػة  1999طبلقػػػو عػػػاـ إوتػػػـ 

شركة  251المناسبة  لتحقيؽ التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية داخؿ المجتمعات ويقدـ المؤشر أوؿ 
 وراؽ الماليػة وذلػؾ باسػتبعاد الشػركات التػىسجمة فى مؤشػر داوجػونز العػالمى لػؤلشركة م 2511مف أكبر 

لجوانػب الػى معػايير تغطػى جميػع إ ؤشرسمحة وغيرىا، وتستند منيجية الموؿ واألتدر دخبًل مف التبغ والكح
 .المعايير لتمؾلتطبيقيا  متيا وفقاً االقتصادية والبيئية واالجتماعية ويتـ اعطاء الشركات درجات الستدا

والذى تصػدره سػوؽ الفايننشػياؿ تػايمز  زمؤشر األسواق المالية التابع لمفاينشيال تايم 7-03-4
الخػػاص بالمعػػايير البيئيػػة ومبػػادئ حقػػوؽ 3(The Financial Times Stock Exchange)ماليػػة ال

والتى Equator Principles اإلنساف، باإلضافة إلى مبادرات محددة لقطاع معيف مثؿ الخدمات المالية )

                                                           
للشركات ودورها فى التنمٌة، تقرٌر شهرى، السنة الخامسة، عٌة اجتماالمجلس الوزراء، مركز دعم واتخاذ القرار، المسئولٌة  -1

  7-5ص ، ص 2011سبتمبر  57العدد
المإتمر  الدولٌة للقطاع الخاص ورجال األعمال، تجربة مصر وبعض التجاربعٌة اجتماالمهــا محمد مصطفى الشال، المسئولٌة  -2

العلمى السنوى الثالث عشر الكادٌمٌة السادات والعلوم االدارٌة " التوجهات االستراتٌجٌة للمسئولٌة االجتماعٌة  للقطاع الخاص تجاه 
 .435، ص  2009أبرٌل ،  26/27، القاهرة  "المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة

 
داء المالى للشركات، دراسة تطبٌقٌة على الشركات المقٌدة ثرها على األأوعٌة اجتماالمروة محمد عبد هللا مصطفى ، المسئولٌة  -3

  24،25ص ص 2013والعلوم السٌاسٌة، القاهرة، القتصاد اوراق المالٌة المصرٌة، رسالة ماجستٌر، قسم ببورصة األ
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واالجتماعيػة وىى توفر إطار عمؿ لمعالجة المخاطر البيئية  2116ومراجعتيا في  2113تـ إطبلقيا في 
 في تمويؿ المشروعات.

 يةواالقتصػػاد ةيػػالمسػػتدامة االجتماعويتضػػح مػػف عػػرض ىػػذه المؤشػػرات أنيػػا تيػػتـ بمحػػاور التنميػػة  
 ةبػالمحور االجتمػاعى، وقواعػد ومبػادئ نظػـ االدار المسئولية المجتمعيػة . حيث تمثؿ مبادئ وقواعد ةوالبيئى

أمػػػػػا بػػػػػاقى المؤشػػػػػرات فتػػػػػرتبط بػػػػػالمحور االجتمػػػػػاعى  صػػػػػدار الشػػػػػيادات والمواصػػػػػفات بػػػػػالمحور البيئػػػػػى،ا  و 
المسػئولة ساسػي لتنافسػية الشػركات أالمؤشرات أصبحت مطمػب رئيسػى و تمؾ و  واالقتصادى والبيئى لمتنمية.
عماؿ عمى مستوى الدوؿ نحو االعتراؼ بإيجابية العبلقة الثنائية بيف االستثمار والعمؿ عمى حفز رجاؿ األ

 .1والمجتمع
 
 عية:جتمممعايير وطـرق قياس المسئولية ال  7-04

يتـ و سواء داخؿ الشركة أو خارجيا،  2الدور االجتماعى لمشركاتىناؾ عدد مف المعايير التى تقيس 
مقارنة ىذه المعايير عبر فترة مف الزمف لموقوؼ عمى تطور األداء، أو مقارنتيا بأداء شركات مماثمة في 

 ىذه المعايير فيما يمى:بعض وتتمثؿ المجتمع... وىكذا.  
 :ومنيا  تجاه العاممينس حجم اإلسيام االجتماعى لمشركة معايير قيا7-04-0-0

معيار قياس الدخؿ النقدى لمعامميف بالشركة: ويتضمف األجور والمرتبات والمكافآت والحوافز النقدية   (1)
 لمعامميف خبلؿ فترة زمنية معينة.

 والحوافز النقديةالمرتبات واألجور + المكافآت      
 عدد العامميف         معيار قياس الدخؿ النقدى لمعامميف =

 
 :قياس مساىمة الشركة في رفع مستوى ميارة وكفاءة العاممين فييامعايير 7-04-0-7

 والتقنى. مستواىـ العممىلرفع عمى تعميـ وتدريب وتثقيؼ العامميف بيا  حجـ انفاؽ الشركةويوضح 
 الشركة في تكاليؼ التدريب والتطويرتكمفة مساىمة    

 اجمالى قيمة المرتبات واألجور لمعامميف        معدؿ نصيب العامؿ=  
 

 :ويحسب مف خبلؿ  معيار توفير األمف الصناعى لمعامميف بالشركة (2)
   

 عػػػدد الحػػػػوادث السػػػنوية                    
 ةعدد ساعات العمؿ الفعمية السنوي مؤشر القياس =

 :ويتضمف  معيار قياس استقرار حالة العمؿ بالشركة (3)

                                                           
 عرابة رابح، بن داودٌة وهٌبة، مرجع سابق. - 1
 عرابة رابح )د(، بن داودٌة وهٌبة )د(، مرجع سابق. –2



 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

- 44 - 
 

 عدد العامميف تاركى الخدمة سنوياً                    
 مدى استقرار حالة العمؿ بالشركة  =              إجمالى عدد العامميف

                                      
 معيار حصة العامؿ في األرباح السنوية لمشركة: (4)

 قيمة األرباح السنوية لمعامميف     
 عدد العامميف        متوسط حصة العامؿ في األرباح =

 :ويتم حسابيا من خالل معيار قياس تكمفة أنشطة تحسين خدمـات العمالء 7-04-0-3
 عيار قياس نفقات الشركة عمى األبحاث لتطوير منتجاتيا وخدمة العمبلء:( م1)

نفاؽ عمى تحسيف الخدمة متوسط اإل
 أو المنتج أو العميؿ

 نفقات أبحاث تطوير وتحسيف جودة المنتج أو الخدمة  = 
 إجمالى تكاليؼ األنتاج أو الخدمػات           

 
  

 معيار قياس دور الشركة في الرد عمى استفسارات ومشاكؿ العمبلء:(  2)
نسبة عدد المشكبلت التى استجابت 

 ليا الشركة
 الشركة واستجابت لياعدد المشكبلت التى عالجتيا = 

 إجمالى عدد المشكبلت المقدمة مف العمبلء والمستيمكيف
 

 
سيام االجتماعى لمشركة تجاه المجتمع وحماية حجم اإلمعايير قياس تكمفة  7-04-0-4

 :وتتمثل فى البيئة
والمشاركة في معايير قياس مساىمة الشركة في تحقيؽ الرفاىية االجتماعية والثقافية والرياضية ( 1) 

 وتحسب مف خبلؿ: المجاالت التعميمية والصحية، واحتياجات أفراد المجتمع المحمى بشكؿ عاـ
 

 تكمفة مساىمة الشركة في األنشطة االجتماعية بالمجتمع   
 إجمالى التكاليؼ االجتماعية لؤلنشطة االجتماعية لمشركػػػػػػة معدؿ تكمفة اإلنفاؽ =

 
 
 الشركة في توفير فرص عمؿ جديدة:معيار قياس مساىمة ( 2) 

 عدد العامميف المعينيف بالشركة سنوياً     
 إجمالى عدد القوى العاممة بالدولة معدؿ التشغيؿ بالشركة =  
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 معيار قياس مساىمة الشركة في الحفاظ عمى البيئة المحيطة: ( 3) 

 تكمفة مساىمة الشركة في الحفاظ عمى البيئة المحيطة    
 إجمالى ميزانية األبحاث والتطوير لمشركات بالمنطقة إنفاؽ الشركة عمى البيئة=معدؿ 

 
 معيار قياس مساىمة الشركة في تطوير وتحسين البنية التحتية في المنطقة المحيطة: 7-04-0-5

    
  تكمفة مساىمة الشركة في تطوير وتحسيف البنية التحتية

 إجمالى تكاليؼ مساىمة الشركات العاممة في المنطقػػػة       =         معدؿ مساىمة الشركة
 

 كما يمى:المجتمعية يمكن تقسيم طرق قياس المسئولية  كما
 :تجاه العاممين المجتمعيةا المسئولية)أ( 
 إجمالى عدد العامميف.÷ ما يخص العامؿ= عدد المستفيديف مف مساىمة الشركات( 1)
 إجمالى المرتبات واألجور.÷ والتطوير معدؿ نصيب العامؿ= تكمفة التدريب ( 2)
 عدد ساعات العمؿ السنوية.÷ معدؿ الخطر = عدد الحوادث السنوية ( 3)
 إجمالى عدد العامميف.÷ معدؿ دوراف العامميف = عدد تاركى الخدمة سنويًا ( 4)
 إجمالى عدد العامميف.÷ متوسط حصة العامؿ = قيمة األرباح السنوية الموزعة لمعامميف( 5)

 تجاه العمالء والمستيمكين:المجتمعية المسئولية ا)ب( 
 إجمالى تكاليؼ اإلنتاج.÷ متوسط االنفاؽ= نفقات البحث والتطوير( 1)
 إجمالى التكاليؼ االجتماعية.÷ نسبة استجابة الشركة= عدد شكاوى العمبلء المعالجة ( 2)
 

 تجاه البيئة والمجتمع:المجتمعية )ج( المسئولية ا
إجمالى التكاليؼ المجتمعية التى ساىمت الشركة ÷ تكمفة االنفاؽ= تكمفة المساىمة المجتمعية( معدؿ 1)

 بيا.
اجمالى ميزانية بحوث ÷ ( معدؿ اإلنفاؽ= تكمفة مساىمة الشركة في الحفاظ عمى البيئة المحيطة2)

 الشركات لتطوير المنطقة.
اجمالى مساىمة الشركات العاممة ÷ التحتية( معدؿ االنفاؽ= تكمفة مساىمة الشركة في تحسيف البنية 3)

 بالمنطقة.
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  الشركات أو المؤسسات فى أداء مسئوليتيا المجتمعية : عوامـل نجـاح  7-05

 :1بالعديد مف العوامؿ منيالمجتمعية يرتبط نجاح الشركات في تبنى مفيـو المسئولية ا
 نحو المجتمع. المجتمعية يماف بقضية المسئوليةضرورة اإل (1)
 تحديد الشركة لرؤية واضحة نحو دورىا االجتماعى الذى ستتبناه، والقضية التى ستيتـ بعبلجيا. (2)
 تخصيص الشركة لمسئوؿ متفرغ ليذا النشاط، وتحديد األىداؼ والخطط المستيدفة لو. (3)
 الحرص عمى تقديـ البرامج المرتبطة باألىداؼ بإداء قوى وجودة عالية. (4)
التى تظير أثناء القياـ بالنشاط االقتصادى لمشركات، وتتمثؿ حسف إدارة الجوانب االجتماعية  (5)

 البيئى. في احتراـ قوانيف العمؿ وتطبيؽ المواصفات القياسية واإللتزاـ
نما يعتمد إلمجتمعية ااـ الشركات بدورىا في المسئولية قي وىناؾ دراسة أخرى تؤكد أف نجاح 

 :2عمى إلتزاميا بثبلثة معايير ىى
المسئولية، بمعنى إحتراـ الشركة لمبيئة الداخمية )العامميف( والبيئة الخارجية )أفراد اإلحتراـ و   –أ 

 المجتمع(.
 دعـ المجتمع ومساندتو . -ب 
اإللتزاـ بتوافؽ المنتج الذى تقدمو الشركة لممجتمع مع البيئة، أو مف حيث ب سواءحماية البيئة،  -جػػػػ

 الظروؼ البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكؿ البيئية المختمفة.المبادرة بتقديـ ما يخدـ البيئة ويحسف مف 
وىى معيار توجييى طوعى تـ  26111وأيضًا البد مف األخذ فى اإلعتبار مواصفة األيزو 

لممؤسسات. وىو ال يتناوؿ الشركات المسئولية المجتمعية وضعو مف قبؿ المنظمة الدولية لممعايير بشأف 
، جميا وموقعيا، فضبًل عف الحكوماتسات بصرؼ النظر عف نشاطيا وحفقط، بؿ جميع أنواع المؤس

 .3بصرؼ النظر عف مرحمة نمو دوليا
دؼ ػػػإف ىدارية، ويوضح نص المعيار صراحة معيارًا لمنظـ اإل 26111وال تعد مواصفة األيزو 

ف أى عرض ستخداـ التنظيمى أو التعاقدى وال يناسب أى منيماعتماد أو االلمعيار ليس أغراض األا . وا 
يعد تحريفًا لمقصد واليدؼ مف ىذا المعيار  26111لمتصديؽ، أو أى مطالب لئلعتماد بمواصفة األيزو 

ساءا ف متوافقة مع شتراطات، أى شيادات مثؿ ىذه تكو استخدامو، حيث أنو ال يتضمف أية إل ةلدولى وا 
حوكمة المؤسسات، وحقوؽ ومف ثـ فإف اليدؼ منو إعطاء التوجييات بشأف  ،ىذا المعيار الدولى

فى  لمجتمعيةدمج المسئولية ا  اإلنساف، وممارسات العمؿ، والبيئة، وممارسات التشغيؿ العادلة، 

                                                           
 عرابة رابح )د(، بن داودٌة وهٌبة )د(، مرجع سابق. -1
 أحمد الكردى، مرجع سابق. -2
عٌة للجمٌع " دلٌل لمنظمات أصحاب العمل "، بدون تارٌخ، اجتملمسئولٌة االتحاد الصناعات المصرٌة، اامنظمة العمل الدولٌة،   -3

 WWW. Ilo. Org. cairo. 16ص 
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، وتخضع حاليًا 2111فى تشريف الثانى/ نوفمبر  26111المنظمة، وقد تـ إطبلؽ مواصفة األيزو 
 .2113توبر / تشريف األوؿ / أك5لمراجعة منتظمة كؿ خمسة أشير، بدأت مف يوـ 

أنيا "مسئولية المنظمة عف المجتمعية عمى " المسئولية 26111المواصفة الدولية "األيزو  وتعرؼ
 اآلثار المترتبة جراء قراراتيا وأنشطتيا عمى المجتمع والبيئة مف خبلؿ سموؾ تميزه الشفافية واألخبلقية".

 
 المجتمعية معوقات تحقيق المسئولية  7-06

المعاصرة تعيش في أزمة  في المجتمعاتالمجتمعية  إلى أف المسئولية (1)(2119)أشار عمى ليمو 
 وأبعادىا ىى:

 :المجتمعية غياب ثقافة المسئولية)أ( 
بيف الواجبات والحقوؽ. فالمواطف يجب أف يدرؾ  موازنة حيث ينظر لممسئولية المجتمعية عمى أنيا      

. ودور الثقافة ىى دفع كؿ ة المجتمعيةالتى تحفز عمى القياـ بالمسئولي واجباتو وحقوقو، باإلضافة لمقيـ
األطراؼ لموفاء بالتزاماتيـ نحو المجتمع. وىناؾ بعض المحددات التى تضعؼ ثقافة المسئولية مثؿ 

. فالبعض يدركيا لمجتمعيةاألمية، وعدـ االتفاؽ عمى المفاىيـ والمعانى الثقافية لممسئولية االمجتمعية 
أنيا واجبات عمى المواطنيف ينبغى الوفاء بيا، والبعض اآلخر يدركيا كحقوؽ لممواطنيف عمى الدولة  عمى

 المجتمعية. أف تقـو بيا.  ومف ىنا يأتى عدـ االتفاؽ الثقافى بيف مختمؼ أطراؼ المسئولية
 :إنييـــار مؤسسات التنشـئة االجتماعية)ب( 

، إال أنيا تواجو حالة المجتمعيةى القياـ بدور في المسئولية بالرغـ مف تأىيؿ بعض المؤسسات عم       
 عبلـ وحتى تنظيمات المجتمع المدنى.ي األسرة والمؤسسة التعميمية واإلمف االنييار ف

 :عدم وفـاء الفاعمين بمسئولياتيم االجتماعية)ج(  
فالدولة أصبحت عاجزة في وأبرز ىؤالء الفاعميف ىـ الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.        

شباع حاجاتيـ بما يؤمف حصوليـ إوؽ البشر في المجتمع والعمؿ عمى عصر العولمة عف االعتػػػػراؼ بحق
عمى حقوقيـ. والقطػػػػػػاع الخاص ييتػػـ بحقوقػػػػػو في المجتمع دوف االىتمػػػػاـ بواجبػػػػاتو نحػػػػػػوه.  أما المجتمع 

كاممة نتيجة لقيود الدولة عمى حركتو، فيو متيـ بموضوع مصادر  المجتمعيةتو المدنى فبل يقوـ بمسئوليا
وقيمة التمويؿ، وأيضا متيـ بتدريب المواطنيف عمى الخروج عمى الدولة وزعزعة االستقرار االجتماعي، 

 وعدـ اتساؽ أدائو مع متطمبات النزعػة األبػويػػة.
 

  

                                                           
علً لٌلة، النظرٌة االجتماعٌة وقضاٌا المجتمع ، قضاٌا التحدٌث والتنمٌة المستدامة ، الكتاب االول، دار المنهل للطبعة والنشر،  -1

 .2015القاهرة ، 



 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

- 48 - 
 

 :المجتمعيةنتائج الدراسات السابقة في مجال المسئولية  7-07
لمشركات وتناولتيا مف اكثر مف  المجتمعيةىناؾ العديد مف الدراسات التى دارت حوؿ المسئولية 

زاوية فمعظـ الدراسات تناولت المسئولية االجتماعية مف الزوايا المالية والمحاسبية، والبعض منيا تناوليا 
ة، وبعضيا تناوليا مف حيث دورىا مع العامميف فى الشركات وىكذا، ونستعرض فى ىذا ئيمف الناحية البي

الجزء الدراسات التى تناولت المسئولية االجتماعية مف وجية نظر تأثيراتيا المختمفة عمى التنمية بصفة 
ؿ المسئولية عامة والتنمية المحمية بصفة خاصة، كما ركزت الدراسة عمى الدراسات الجديثة التى بدأ تناو 

 االجتماعية فييا بشكؿ أشمؿ وأكثر موضوعية ، وفيما يمى أىـ تمؾ الدراسات:
تيدؼ إلى التعرؼ عمى دعـ الصناعة في دوؿ جنوب  1(Omojowo ،Oginni ,7106دراسة )

الصحراء األفريقية لمتنمية المستدامة بالتطبيؽ عمى دولة الكاميروف, وقد توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ 
أىتماـ شديد مف قبؿ الشركات العاممة في قطاع الصناعة في الدوؿ محؿ الدراسة بممارسة المسئولية 

لبيئة, كما انتيت الدراسة إلى ضعؼ العبلقة بيف ممارسة المسئولية االجتماعية تجاه المجتمع وا
االجتماعية وتحقيؽ التنمية المستدامة في الكاميروف نتيجة لتركيز القانوف والسياسات الخاصة بالممارسات 

 المستدامة عمى الشركات الكبرى. 
 

تماعية بشركة المقاولوف والتى ىدفت إلى تحديد صور المسئولية االج 2(7106شيماء أحمد,دراسة )
لتزاـ اإلدارة العميا لمخدمات بالشركة إالعرب كنموذج لشركات قطاع األعماؿ العاـ فضبًل عف تحديد مدى 

أف تعدد صور المسئولية  بالتخطيط لبرامج وخدمات الرعاية االجتماعية لمعامميف, قد توصمت الدراسة إلى
االجتماعية تجاه المجتمع, والمسئولية االجتماعية تجاه االجتماعية التي تتمثؿ أبرزىا في المسئولية 

البيئة,  العامميف, وكذلؾ المسئولية االجتماعية تجاه العمبلء يضاؼ إلى ذلؾ المسئولية االجتماعية تجاه
زاـ اإلدارة العميا لمخدمات بالتخطيط لبرامج وخدمات الرعايا االجتماعية وذلؾ ػػلتإكما توصمت الدراسة إلى 

 المستفيديف. مف وجية نظر المسئوليف وبمعدؿ متوسط  مف وجية نظربمعدؿ مرتفع 
 

فقد استيدفت التعرؼ عمى تقييـ المستيمكيف لمدى  3(7105جمال والضمور, أما دراسة )
ي األردف لمؤشرات المسئولية االجتماعية واألخبلقية األربعة في ممارسة شركات االتصاالت الخموية ف

وكذلؾ دراسة االختبلؼ في مدى تقييـ المستيمكيف لممسئولية االجتماعية واألخبلقية  إعبلناتيا التجارية,

                                                           
1 Oyewole Oginni, Adewale Omojowo,Sustainable Development and Corporate Social 
Responsibility in Sub-Saharan Africa: Evidence from Industries in Cameroo, MDPI 
journal,2016. 

التنمٌة البشرٌة دراسة مطبقة على  شٌماء عبد القادر أحمد, المسئولٌة االجتماعٌة لشركات قطاع األعمال فً التخطٌط لتحقٌق -2

 .2016شركة المقاولون العرب, قسم التخطٌط االجتماعً, كلٌة الخدمة االجتماعٌة, جامعة حلوان، 
عدي جمال, هانً الضمور, تقٌٌم مدي ممارسة المسئولٌة االجتماعٌة واألخبلقٌة فً اإلعبلنات التجارٌة لشركات االتصاالت  -3

سة مٌدانٌة من منظور المستهلك األردنً فً مدٌنتً عمان وإربد, كلٌة األعمال, الجامعة األردنٌة, المملكة الخلوٌة فً األردن درا
 .2015األردنٌة الهاشمٌة, المجلة العربٌة لئلدارة, المجلد الخامس والثبلثون, العدد األول, ٌونٌو 
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لشركات االتصاالت الخموية في األردف حسب الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة, وقد انتيت 
ف تقييـ المستيمؾ األردني لمدى ممارسة شركات االتصاالت الخموية في األردف لمؤشرات الدراسة إلى إ

المسئولية االجتماعية واألخبلقية في إعبلناتيا التجارية إيجابي بشكؿ عاـ, وكذلؾ انتيت الدراسة إلى أف 
ضميؿ في تقييـ المستيمؾ األردني لمؤشر مدى كفاية المعمومات ونزاىتيا ومؤشر االبتعاد عف الت

بينما كاف تقييميـ إيجابيًا لمؤشر خمؽ االحتياجات المادية والمصطنعة  التجارية كاف سمبياً اإلعبلنات 
اختبلؼ تقييـ المستيمكيف لمدى  وبينت الدراسة ومؤشر االستخداـ المكثؼ ألدوات تحفيز المبيعات,

جارية نتيجة الختبلؼ أعمارىـ ونوع ممارسة لمؤشرات المسئولية االجتماعية واألخبلقية في إعبلناتيا الت
 الجنس.

لقياس تأثير المسئولية االجتماعية الداخمية  1(7105وآخرون,  خالد حياصاتوجاءت دراسة )
والخارجية عمى األداء المؤسسي في المؤسسة الصحفية الرأي اعتمادًا عمى االستبياف, وقد أشارت إلى 

 تأثير المسئولية االجتماعية الداخمية والخارجية كمتغيراف مستقبلف عمى األداء المؤسسي كمتغير تابع.
 

توصمت إلى تبايف مستوى اإلفصاح عف عناصر  2(7105اهلل, سميمان بن عبد دراسة ) أما
المسئولية االجتماعية بيف الشركات الصناعية المساىمة السعودية محؿ الدراسة حيث تصدر اإلفصاح 
عف مجاؿ المجتمع المحمي النسبة المئوية األعمى تبله اإلفصاح عف مجاؿ الموارد البشرية ثـ مجاؿ البيئة 

وكذلؾ بينت الدراسة وجود عبلقة إيجابية بيف مستوى اإلفصاح عف عناصر  والعمبلء, وأخيرا مجاؿ المنتج
جمالي المبيعات،بينما وجدت عبلقة عكسية بيف مستوى  المسئولية االجتماعية وكؿ مف إجمالي األصوؿ وا 
ف اإلفصاح عف عناصر المسئولية االجتماعية وكؿ مف أعداد أعضاء مجمس اإلدارة المستقميف وعدد لجا

 مجمس اإلدارة.
لتحديد العبلقة بيف المسئولية االجتماعية  3(siarheu manzhynski,2014جاءت دراسة )

لمشركات واإلبداع وتطور األداء االقتصادي بالتطبيؽ عمى دولة روسيا البيضاء كنموذج لبلقتصاد 
الصاعد, وتوصمت الدراسة إلى قوة العبلقة بيف المسئولية االجتماعية لمشركات واإلبداع وتطور األداء 

كما أشارت الدراسة إلى ضعؼ التزاـ الشركات بممارسة المسئولية االقتصادي في الدولة محؿ الدراسة, 
االجتماعية  في الدولة محؿ الدراسة نظرًا لوجود مجموعة مف المعوقات تتمثؿ في ضعؼ الوعي لدى 

 الشركات حوؿ فوائد تطبيؽ المسئولية االجتماعية فضبًل عف عدـ استقرار األوضاع االقتصادية . 

                                                           
و)آخرون(, المسئولٌة االجتماعٌة الداخلٌة والخارجٌة وتؤثٌرهما على األداء المإسسً دراسة حالة على المإسسة  خالد حٌاصات -1

 الصحفٌة األردنٌة الرأي, كلٌة األعمال, الجامعة األردنٌة, المجلة العربٌة لئلدارة, المجلد الخامس والثبلثون, العدد األول, ٌونٌو ،
2015. 

ور منظمات االعمال فً دعم وتنمٌة المسئولٌة االجتماعٌة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الخدمةة االجتماعٌةة، جامعةة سلٌمان عبد هللا، د -2
 .2012حلوان ، 

3-Siarheu manzhynski, corporate social responsibility for innoviation and economic 
performance improvement:evidence from belorus as an emerging economy, Maastricht 
school of management, working paper no 32.2014. 
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لتى استيدفت تحديد صور المسئولية االجتماعية لمؤسسة سيكـ لمتنمية ، وا1(7100،وحشدراسة )
فى تحقيؽ التنمية الببشرية لمعامميف والمجتمع المحيط فى مجاؿ التعميـ والصحة ، وكذلؾ التعرؼ عمى 
البرامج والمشروعات التى يستخدميا القطاع الخاص لمعامميف والمجتمع المحيط والمشكبلت التى تحوؿ 

القطاع الخاص فى تحقيؽ التنمية البشرية لمعامميف والمجتمع المحيط، وتوصمت نتائج الدراسة  دوف اسياـ
دارات الشركات والمؤسسات الخاصة  إتزاـ مف قبؿ السادة رؤساء مجالس للى وجود درجة عالية مف اإلا

وأف ىناؾ درجة المتعاونة مع المركز المصري لمسئولية الشركات تجاه العامميف فييا وأفراد المجتمع، 
الصحة،  عالية مف الرضا عف التعميـ بمدارس مؤسسة سيكـ لمتنمية فى مراحميا الثبلث مف حيث التعميـ،

والحاجات لتعميمية المرتبطة بالمدارس، كما أف ىناؾ درجة عالية مف الرضا عف خدمات الرعاية الصحية 
 المقدمة مف المركز الطبي لمؤسسة سيكـ.

 
لمتعرؼ عمى مدى تبني الشركات النفطية العربية ممثمة بشركة  2(7103فالق, جاءت دراسة )

سوناطراؾ الجزائرية وأرامكو السعودية لمفيـو المسئولية االجتماعية والتعرؼ عمى تأثيرات المسئولية 
االجتماعية لياتيف الشركتيف عمى مجتمعاتيما, وقد أشارت الدراسة إلى مساىمة الشركتيف في تنمية 

المحمية عف طريؽ دعـ األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية بدرجة متوسطة, فضبًل عف  مجتمعاتيا
أرامكو التي خصصت قسـ خاص بالمسئولية االجتماعية لو يف في أداء الشركتيف لصالح شركة التبا

 سياسات وبرامج وخطط وأىداؼ. 
 

البترولية بالمسئولية االجتماعية تحديد مدي التزاـ المؤسسات 3(7103بن الزين, استيدفت دراسة )
(, وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى عدـ تطبيؽ ENSPممثمة في المؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار )

ة يلتزاـ بأبعاد المسئولية البيئجتماعية, كما أكدت الدراسة أف اإلالمؤسسة محؿ الدراسة لممسئولية اال
 تصادية.والمجتمعية يعد أحد أدوات نجاح المؤسسات االق

 
إلى التعرؼ عمى دور المسئولية االجتماعية لمشركات في التنمية  4(7103إبراىيم, ىدفت دراسة )

في الدوؿ النامية بالتطبيؽ عمى الشركات العابرة لمقوميات العاممة في مجاؿ الصناعات البترولية في 
جميورية جنوب إفريقيا, وانتيت الدراسة إلى أف ذلؾ الدور الزاؿ محدودًا بشكؿ كبير مقارنة بقدرات تمؾ 

                                                           
ألهم محمد محمد غازى وحش ، المسئولٌة االجتماعٌة للقطاع الخاص كمتغٌر فى التخطٌط االجتماعى لتحقٌق التنمٌة البشرٌة ،  1 -

 .2011رسالة دكتوراه ، كلٌة الخدمة االجتماعٌة ، جامعة حلوان ،
فبلق, المسئولٌة االجتماعٌة للشركات النفطٌة العربٌة شركتً سوناطراك الجزائرٌة وأرامكو السعودٌة نموذجاً, كلٌة العلوم محمد  -2

 .2013( ،12االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التٌسٌر, جامعة حسٌبة بن بو علً, الجزائر, مجلة الباحث, عدد)
ة للشركات البترولٌة دراسة حالة مجمع المإسسة الوطنٌة لخدمات اآلباربحاسً حمزة بن الزٌن, المسئولٌة البٌئٌة واالجتماعٌ -3

مسعود, قسم العلوم االقتصادٌة, كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التٌسٌر والعلوم التجارٌة, جامعة قاصدي مرباح, ورقلة، مارس، 
2013. 

إفرٌقٌا, قسم  ودورها فً التنمٌة: دراسة حالة لجمهورٌة جنوب أحمد إبراهٌم, المسئولٌة االجتماعٌة للشركات العابرة للقومٌات -4

 .2013العلوم السٌاسٌة, كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة, جامعة القاهرة ، 
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, كما أشارت الدراسة إلى ضعؼ الشراكة الثبلثية بيف الشركات العابرة لمقوميات والحكومة الشركات
ومنظمات المجتمع المدني, مما يتطمب ضرورة تقوية تمؾ الشراكة ودعـ منظمات المجتمع المدني لتصبح 

 طرفًا فاعبل.
الفوائد التي تجنييا منظمة األعماؿ جراء تبنييا لمفيـو  إلى 1(7103، راشىوتعرضت دراسة ) 

ؿ جيد وفعاؿ. بشك وتنافسيتياالمسؤولية اإلجتماعية، والتي مف شأنيا أف تساعد عمى دعـ ريادتيا 
في تحقيؽ  ستساىـ،المسؤولية اإلجتماعيةت مقػاربة تبن عماؿ إذا ماف منظمات األأوخمصت الدراسة الى 

كما أف ذلؾ سينمي درجة الرضا لدى  اؿ مف سمعتيا وعبلمتيا التجارية،جزز ال موسيع رفاىية المجتمع،
وتحسيف العبلقة مع أصحاب المصالح واالستماع آلراء ووجيات نظر الجميور  ،األفراد العامميف لدييا

 ليا البقاء وجماعات الضغط، وبالتالي تحقيؽ الريادة وتدعيـ تنافسيتيا التي مف شأنيا أف تعزز وتضمف
 ستمرارية.واال

التعرؼ عمى دور المسئولية االجتماعية لمشركات في  aya saleh2 ,2012)استيدفت دراسة )
تحقيؽ التنمية المستدامة مف خبلؿ دراسة حالة اليند والبرازيؿ, وقد توصمت الدراسة إلى أف الشركات 
المتعددة الجنسيات ذات تأثير قوي عمى التنمية المستدامة في الدوؿ محؿ الدراسة مف خبلؿ ممارسة 

انتيت الدراسة إلى أف اإليماف العميؽ مف قبؿ الحكومة والمجتمع المدني تجاه  المسئولية االجتماعية, كما
المسئولية االجتماعية مف أىـ العوامؿ التي تدفع الشركات إلى تبني المسئولية االجتماعية, وكذلؾ أشارت 

لعديد الدراسة إلى أف عمى الرغـ مف عدـ وضوح  مفيوـ المسئولية االجتماعية في مصر إال أنو يوجد ا
مف الفرص لبلستفادة مف المسئولية االجتماعية نتيجة لوجود العديد مف الشركات العابرة لمقوميات التي 

 تمتمؾ القدرات المادية والموارد البشرية المطموبة لعممية التنمية.
 

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدى تبني الشركات في المممكة  3(7119السحيباني,دراسة )
العربية السعودية لمفيـو المسئولية االجتماعية والتعرؼ عمى تأثير المسئولية االجتماعية لمشركات عمى 
المجتمع السعودي مف خبلؿ دورىا في محاربة الفقر وتحقيؽ التنمية, وقد انتيت الدراسة إلى ضعؼ تبني 

وـ المسئولية االجتماعية لغياب اآلليات واالستراتجيات الخاصة بالمسئولية ػػػػػػودية لمفيػػػات السعػػالشرك
االجتماعية فضبًل عف ضعؼ االىتماـ الحكومي والشعبي بقضايا البيئة وعدـ نشر وسائؿ اإلعبلـ 

 لمساىمات  الشركات في مجاؿ المسئولية االجتماعية.
 

                                                           
 طارق راشى ، دور تبنى مقاربة المسئولٌة االجتماعٌة فى خلق وتدعٌم رٌادة وتنافسٌة منظمات األعمال ، مرجع سابق  -1

2- Aya saleh , corporate social responsibility and its role in sustainable development: case 
studies and lessons learned, y.opcit,2012. 

صالح السحٌبانً, المسئولٌة االجتماعٌة ودورها فً فً مشاركة القطاع الخاص فً التنمٌة: حالة تطبٌقٌة على المملكة العربٌة 3-
-23الكوٌت العربً للتخطٌط, المإتمر الدولً حول القطاع الخاص فً التنمٌة: تقٌٌم واستشراف, بٌروت, ، لبنان ، السعودٌة, المعهد 

 . 2009مارس  25
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إلى التعرؼ عمى تأثير المسئولية االجتماعية عمى  1(Maimunah ,7119تيدؼ دراسة )
التنمية المجتمعية مع عرض الميارات المطموب توافرىا في اإلدارة المعنية بالمسئولية االجتماعية لتحقيؽ 
التنمية المجتمعية, وقد أظيرت نتائج الدراسة أىمية المسئولية االجتماعية لمشركات في تحقيؽ التنمية 

نقؿ التكنولوجيا المستوطنة في الشركات متعددة الجنسية إلى الدوؿ النامية, وكذلؾ  بلؿالمجتمعية مف خ
حماية البيئة ودعـ حقوؽ اإلنساف والمساىمة في خفض معدالت الفقر, كما أشارت الدراسة إلى صعوبة 

نمية المجتمعية تحديد أىـ الميارات الواجب توافرىا في اإلدارة المعنية بالمسئولية االجتماعية لتحقيؽ الت
 لتنوع مجاالت ىذه الميارات مف ميارات عممية وميارات إدارية وميارات فنية. نظراً 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ المسئولية االجتماعية لرأس  2(7118المغربل, فؤاد, دراسة )
الماؿ وتطوره والمزايا المترتبة عميو وكيفية تقييمو, مع اإلشارة إلى أىـ التجارب الدولية كمحاولة لموقوؼ 
عمى أفضؿ الممارسات لبلستفادة منيا, وتوصمت الدراسة إلى أنو عمى الرغـ مف تزايد الدور االجتماعي 

نو ال يزاؿ محدودًا وال يشعر بو سوى نسبة ضئيمة مف إال إلذي تمعبو الشركات في المجاالت االجتماعية ا
و ػػػػداؼ المرجػالمجتمع, وذلؾ لعدـ وجود خطة متكاممة تجتمع فييا الجيود المختمفة بحيث تحدد األى

معايير أو مؤشرات يتـ بيا وجود عدـ ، وأساليب القياس، تحقيقيا وكذلؾ األدوار التي ستمعبيا الشركات
 .ييا نتائج األعماؿ االقتصادية ياالتي تقيملمشركات تماثؿ تمؾ  االجتماعيةة تقييـ أداء المسؤولي

ة بأداء شركات المعوقات المحيط لى أف أبرزإ 3(2117كما أشارت دراسة )أسيا آؿ الشيخ، 
ضعؼ  تتمثؿ فىبتنمية المجتمع المحمى فيما يتعمؽ خاصة و  ولية االجتماعيةئالقطاع الخاص لممس

بيف مفيوـ المسؤولية الموجودة  فجوةال، الخاصة مستوى ثقافة المسؤولية االجتماعية لدى معظـ الشركات
محدودية الدراسات، والفعاليات لى جانب ، إنتيجة لعدـ وضوح مفيوميا ليااالجتماعية والبرامج التطبيقية 
االجتماعية، وتأخر االىتماـ بيذا األمر بالمقارنة بدوؿ أخرى مف  المسؤوليةالتي تمت بيدؼ إيضاح ثقافة 

ضعؼ توافر  ، عبلوة عمىاالقتصاديات الناشئة مثؿ:الصيف، واليند، والبرازيؿ، وجنوب أفريقيا وغيرىـ
 مرتبطةالشكؿ التنظيمى المخطط في أداء المسؤولية االجتماعية وآليات العمؿ الوغياب  ،االستراتيجيات

عدـ وجود الكوادر المتخصصة، والمؤىمة لتخطيط وتنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية،  أو نقصمف  بيا
دارات ووحدات العبلقات إؼ بالقياـ بيذه البرامج وتنفيذىا فى الكثير مف الشركات، حيث عادة ما يكم

عدـ جاىزية المتمقي الرئيسي)مؤسسات المجتمع لى .ىذا باالضافة إالعامة أو التسويؽ بيذه الشركات

                                                           
1-Maimunah ismail, corporate social responsibility and its role in community development: an 
international perspective, the journal of international social research, 2009. 

(, المركز 138نهال المغربل, ٌاسمٌن فإاد, المسئولٌة االجتماعٌة لرأس المال فً مصر بعض التجارب الدولٌة, ورقة عمل رقم ) -2
 .2008المصري للدراسات االقتصادٌة ، 

آل الشٌخ، واخرون، الشركات السعودٌة والمسئولٌة االجتماعٌة، التحدٌات وسبل التقدم، مكتب تمكٌن للبلستشارات االدارٌة اسٌا 3
 م 2007والتنموٌة، والمعهد الدولى لبلقتصاد والبٌئة والصناعة بجامعة لند بالسوٌد، فبراٌر 

 



 معهد التخطيط القىمى -(182رقم ) سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
 

- 53 - 
 

، مشروعات المسؤولية االجتماعية طار برامجإمكانات التى توفرىا الشركات، فى المدني( لبلستفادة مف اإل
ولية ئلشركات عند التفكير في أداء المسخضوع الى معوقات خاصة بالشركات نفسيا ومنيا باإلضافة إ

جرا ؼ التنسيؽ بيف ضع ،مف الضغوط االجتماعية ئية بشكؿ أكثر تأثيراً االجتماعية لضغوط مؤسسية وا 
الحوافز  ، وضعؼدارة المحميةيف والجيات ذات العبلقة، خاصة اإلو بينيا وبأالشركات، وبعضيا، 

خاصة تمؾ المتعمقة  ،عمى أداء المسؤولية االجتماعية والتميز فييا المخصصة لتشجيع الشركات
 .                       لمشتريات الحكومية وغيرىامف التيسيراتالحصوؿ عمى المناقصات واب

 ونستخمص من الدراسات السابقة وكذلك العرض النظرى السابق ما يمى:
لمشركات تجاه المجتمع المحمى تمثؿ فى المجتمعية ا ة: أف التعريؼ الذى خرجت بو الدراسة لممسئوليأواًل 

 لمشركات ىى:  المجتمعيةأف المسئولية ا
إلى تقوية الروابط  تمؾ الشركاتوالمجتمع تسعى مف خبللو  شركات القطاع الخاص" إلتزاـ أخبلقى بيف 
بما مف شأنو المحمي مف خبلؿ ما تقدمو مف خدمات اجتماعية واقتصادية وبيئية، بينيا وبيف المجتمع 

ى نجاحيا وتحسيف تعزيز مكانتيا فى أذىاف المستيمكيف والمجتمع بشكؿ عاـ والذى ينعكس بدوره عم
 أدائيا المستقبمى بشكؿ يحقؽ التنمية المستدامة لممجتمع".

ووفقًا لمتعريؼ السابؽ يمكف تقسيـ أنواع المسئولية االجتماعية لمشركات الى عدة أقساـ منيا 
، واالجتماعية المسئولية نحو تقدـ المجتمع ككؿ ممثبًل فى مساىمة الشركة فى تحقيؽ التنمية االقتصادية

لمسئولية االجتماعية لمشركة تجاه العامميف بيا وعائبلتيـ ممثمة فى بذؿ الجيد مف الشركة لتحسيف وا
خيرًا المسئولية االجتماعية لمشركة نحو المجتمع المحمى وىو ما تيتـ بو الدراسة أ الظروؼ المعيشية ليـ,

اجتماعية نحو  المصري مسئوليةنو عمى الشركات فى المجتمع أ تري الدراسةالحالية بصفة خاصة، حيث 
و مف المسئوليف عف أمف الحكومة  لتمؾو تحديد مسبؽ أىا طوعًا ودوف اجبار داؤ أىذا المجتمع يمكف 
المجتمع وبما يحقؽ دفعة  ىذاطراؼ الفاعمة فى ولكف تكوف بالمشاركة مع كافة األ الوحدات المحمية،

لقاطنى المجتمعات المحمية المحيطة بتمؾ  لمتنمية المحمية ويؤدى الى مستوى افضؿ مف الخدمات
 الشركات.

أف الدراسات السابقة خمصت الى أىمية تبنى الشركات لمفيـو المسئولية االجتماعية وخاصة فى  ثانيًا :
ت ىذه المساىمة تمثمت ف مجاالأ( و Maimunahالمجتمعات المحمية )دراسة محمد فبلؽ ، السحيبانى ، 

ف الشركات التى اىتمت بالمفيوـ خصصت قسـ خاص بالمسئولية أالثقافية و نشطة الرياضية و فى دعـ األ
( سياساتو وانشطتو وأىدافو المعينة، فى حيف شيدت ة ضمف ىيكميا التنظيمى لو )القسـاالجتماعي

لى ضعؼ إضافة ليات تنفيذ البرامج باإلآل الشركات التى غابت عنيا ثقافة المسئولية االجتماعية غياباً 
رىا فى االقساـ ػػػػػػػوصعوبة تحديد الميارات البلـز توافاالجتماعية ة ػػػػاـ الحكومى بقضية المسئوليػػػػػػػػػاالىتم

 Adewale, aya saleh، siarheuة, ػػػػػػػػػػػػة، اما دراسػػػػة االجتماعيػػلخاصة بالمسئولياواالدارات 
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manzhynski    فى تحقيؽ التنمية المستدامة  االجتماعية ةشارتا الى دور تبنى الشركات لممسئوليأفقد
يضمف ليا تحقيؽ مف خبلؿ برامج المسئولية الخاصة بيا  بداع المستمرف قدرة الشركة عمى تحقيؽ اإلأو 

جماؿ والضمور( عمى تأثر المسئولية و االستدامة ، كما اتفقت دراسة )الحياصات وشيماء عبد اهلل 
ـ ايجابي، كما أف ىناؾ أكة وتقييـ المستيمكيف سواء سمبى ر داء المؤسسي لمشاالجتماعية بكؿ مف األ

لتزاـ بأبعاد المسئولية وأف اإل عبلقة كبيرة بيف االفصاح المحاسبي والشفافية والمسئولية االجتماعية،
 القتصادية.اد ادوات نجاح المؤسسات ػػحأيعتبر االجتماعية االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

صبحت واقع ممـز لمشركات فى الوقت الراىف وفى أف المسئولية االجتماعية أ ونخمص مما سبؽ
رىا اف تعترؼ بتمؾ المسئولية وتقوـ بتقديميا فى اطأف الشركات البد أالدوؿ و ظؿ الظروؼ التى تمر بيا 

ادلة ف ذلؾ يعتبر استفادة متبأداؼ التنمية المحمية حيث ػػػػػػىأوخاصة لممجتمع المحمى وبما يخدـ الصحيح 
ة ف تمؾ االستفادة يجب تقنينيا وتحديدىا لتكوف موجيأ فضبًل عفبيف االثنيف الشركات والمجتمع المحمى، 

 ف يكوف ذلؾ ضمف سياسات وخطط الدولة.ألخدمة أىداؼ التنمية المحمية و 
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 الفصل الثالث
 المجتمعيةمجال المسئولية التجارب والمبادرات الدولية والعربية فى 

 
 تمييـــد:
نيا استثمار طويؿ األجؿ يحقؽ عوائد ألمشركات عمى  المجتمعيةصبحت الدوؿ تنظر لممسئولية أ

مف خبلؿ خمؽ أجواء طيبة لمشركات ضمف البيئة التى تعمؿ مف خبلليا ومف خبلؿ  1عمى المدى البعيد
رد المجتمع ػػػفأراضية وباقى أصحاب المصالح مف مساىميف ومورديف وعمبلء وموظفيف ومؤسسات اق

عماؿ مع مف خبلؿ تعامؿ الشركات ورجاؿ األ لمقطاع الخاصالمسئولية المجتمعية تطورت  ثـ ،المحمى
صبحت ألمقطاع الخاص  لمجتمعيةف المسئولية األى إحيث تشير تجارب الدوؿ المختمفة  راد المجتمعػػفأ

ة لمعمبلء بشكؿ مو الخدمة المقدأدة الشاممة لتحسيف نوعية المنتج المعايير االساسية لتحقيؽ الجو  احد
 مناسب ومرضى مف النواحى البيئية والصحية والسعرية.

 
وؿ ويسعى لمتعرؼ عمى تجارب الدوؿ الرائدة فى مجاؿ : األزئيفػػػػلى جإوينقسـ ىذا المبحث 

بلليا الشركات برامج المسئولية لمشركات مف ناحية المجاالت التى تقدـ مف خ المجتمعيةلمسئولية ا
ؿ تشجيعيا عمى تبنى برامج ػػػػػجأمع الشركات مف واساليب تعاطى الحكومات المختمفة المجتمعية 

 المية الناجحة فى مجاؿ المسئولية، والثانى يتناوؿ تجارب الشركات العالمجتمعيةومبادرات لممسئولية 
لى حد كبير منيا فى تنمية مجتمعاتيا إقميمى والتى ساىمت اإلسواء عمى المستوى الدولى و  المجتمعية

 وحاز البعض منيا عمى جوائز فى ىذا المجاؿ .
 
 :لمشركات المجتمعيةلمسئولية االدول الرائدة فى مجال أىم تجارب  3-0

اىتمت العديد مف الدوؿ المتقدمة بالدور االجتماعى لمقطاع الخاص فى التنمية بنفس درجة 
يجب أف يؤدى كأحد  االقتصادية وأف ىذا الدور ليس مكمبًل لدور الحكومات بؿ ىو دور أصيؿاىتماماتيا 

دعائـ الحياة المجتمعية ووسيمة مف وسائؿ التقدـ فى تمؾ المجتمعات، ومف ثـ فقد اىتمت تمؾ الدوؿ 
ليقوـ بدوره فى بمفيـو المسئولية المجتمعية لمشركات وقدمت العديد مف المزايا والتسييبلت لمقطاع الخاص 

المجتمع وسيتـ ىنا عرض تجارب اىـ الدوؿ التى قطع القطاع الخاص شوطًا كبيرًا فى مجاؿ المسئولية 
 المجتمعية بيا لموقوؼ عمى أوجو االستفادة مف تمؾ التجارب.  

 

                                                           
المسئولٌة ، دراسة حالة تطبٌقٌة لقٌاس وتقٌٌم  ص فى مصرللقطاع الخاعٌة اجتماالالمسئولٌة فإاد محمد عٌسى عارف ،  -1
كادٌمٌة السادات للعلوم االدارٌة ، التوجهات االستراتٌجٌة للمسئولٌة االجتماعٌة ، المإتمر العلمى الثالث عشر أل للشركاتعٌة اجتماال

 26/27ادٌمٌة السادات للعلوم االدارٌة ، القاهرة كأدارٌة وللقطاع الخاص تجاه المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة، وزارة التنمٌة اإل
 39، ص 2009ابرٌل 
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 0اد األوروبي:ـــتحربة األ تجــــ  3-0-0
اطار  يالمسئولية المجتمعية فاىتمت ب عة الدوؿ التىيتحاد االوروبي فى طمكانت مجموعة دوؿ األ

سعييا الدائـ لتحقيؽ التنمية المستدامة وزيادة فرص العمؿ البلئؽ وزيادة تنافسية الشركات األوروبية 
وتوفير مستويات أفضؿ مف الرفاىية االقتصادية  عف تزايد المنافسة العالمية, لمواجية التحديات الناجمة

الت العمؿ ارًا متكامبًل لممسئولية االجتماعية مف حيث المفيوـ ومجلشعوبو، حيث عمؿ عمى تقديـ اطا
ودعـ ريادة االعماؿ واالبتكارات  مشركاتلعبلف المستمر عف أفضؿ ممارسات طر الشراكة وغيرىا واإلا  و 

لمشركات المسئولية المجتمعية وترجع بداية األىتماـ األوروبي بمفيوـ .فى مجاالت المسئولية االجتماعية
رئيس المفوضية األوروبية قطاع األعماؿ دعوة  1993عاـ سيعنيات القرف الماضي حيث شيدذ تمن

 2111ب ذلؾ إصدار الورقة الخضراء في عاـ ػػعقأ األوروبي لممساىمة الفاعمة في القضايا المجتمعية,
 Promoting a European تحت عنواف "دعـ اإلطار األوروبي لممسئولية االجتماعية لمشركات"

framework for Corporate   المسئولية المجتمعية األوروبي تجاه  لتي تعد نقطة التحوؿ في الدورا
وقد حددت تمؾ الوثيقة المبادئ التي تقوـ عمييا المسؤولية االجتماعية لمشركات وناقشت العديد مف آليات 

المنتدى االولى ألصحاب االستدامة المتاحة لمشركات والحكومات, ثـ اعقب ذلؾ عقد المفوضية األوروبية 
تاحة الفرصة لمتشاور بيف مختمؼ الفئات المعنية, كما المسئولية المجتمعية المصالح لزيادة الوعي حوؿ  وا 

صوت البرلماف االوروبي لصالح تشريعات تمـز الشركات بإصدار تقارير سنوية عف أدائيا البيئي 
دعوة ألصحاب المصالح عمى المستوى وجيت المفوضية األوروبية ال 2114واالجتماعي, وفي عاـ 

كما أطمؽ   ،2116اإلقميمي لمتشاور حوؿ المبادىء المشتركة لممسئولية االجتماعية التي تـ أطبلقيا في 
تحاد األوروبي كبًل مف المقياس الدولي لممسئولية االجتماعية الذي يقدـ توجييات لتشجيع الشركات األ

 The renewed EUستراتجية الدائمة لممسئولية االجتماعية االالمسئولية المجتمعية  و عمى ممارسة 
strategy for CSR 2011-2014))2 حوؿ المسئولية االجتماعية، وفى  التي تيدؼ إلى نشر الوعي

طار سعى االتحاد لحفز الشركات عمى تقديـ مبادرات لممسئولية االجتماعية فقد قامت الحكومات  إ
و معنوية باإلضافة أبتشجيع الشركات الناجحة فى ىذا المجاؿ وتقديـ الحوافز التشجيعية ليا سواء مادية 

إطبلؽ جوائز  , كما تـالمسئولية المجتمعيةالى مطالبة الحكومات بوجود سياسة وطنية تعزز مف 
ة. ػػػػػػػة االجتماعية لمشركات األوروبية لتشجيع الشراكات بيف الشركات والمنظمات غير التجاريػػػػػالمسؤولي

لمشركات الصغيرة والمتوسطة حيث نشر المسئولية المجتمعية ولـ يغفؿ االتحاد األوروبي ضرورة تشجيع 
أىـ التجارب الناجحة ومف  غيرة والمتوسطة الحجـ.تحاد األوروبي دليؿ لممستشاريف في المشاريع الصاأل

 :تحاد األوروبي في إطار الجيود سالفة الذكرلدوؿ األ
                                                           

لرأس المال فى مصر ، بعض التجارب الدولٌة ،مرجع سابق، عٌة اجتماالنهال المغربل ،ٌاسمٌن فإاد )دكاترة ( ، المسئولٌة 1- 
 16ص

للمإسسات االقتصادٌة فى تحقٌق التنمٌة المستدامة ـ االتحاد عٌة اجتماالالمسئولٌة  هشام مكى، عبد الرحمن بوطٌبة، دور -2
  2014نوفمبر  13-، تٌارت 12االوروبى نموذجاً، الملتقى الوطنى لدور العلوم االجتماعٌة فى تحقٌق التنمٌة فى الجزائر 
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المسئولية اىتمت الحكومة األلمانية بنشر الوعي حوؿ أىمية تبني  فقد 1التجربة األلمانية 3-0-0-0 
لمانية انفقت الحكومة األطة ولتحقيؽ ذلؾ خاصة عمى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسالمجتمعية 

مميوف يورو لتدريب موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويؿ المشروعات البحثية التى  41حوالي 
لمشركات وقد انعكس ذلؾ عمى المسئولية المجتمعية تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمى تبني 
لمانية العديد مف ما عقدت الحكومة األلماني عامة كربحية ىذه المشروعات بصفة خاصة واالقتصاد اال

المسئولية المجتمعية المؤتمرات والمقاءات بالتعاوف مع مختمؼ أصحاب المصمحة لنشر الوعي حوؿ أىمية 
لمشركات, كما اسسست بوابة الكترونية تساىـ في تحقيؽ ىذا الغرض, فضبًل عف إنشاء الحكومة لوزارة 

المسئولية المجتمعية في الببلد, مؤسسة الحكومية المعنية بقضايا التوظيؼ والشئوف الخارجية التي تعد ال
بكافة المسئولية المجتمعية زاـ الشركات بإصدار تقارير غير مالية توضح أدائيا في مجاؿ ػػػػػلإكما تـ 
 أبعادىا.

 
فقد انشاءت الحكومة الفرنسية مؤسسة تمويمية حكومية "بنؾ   7 الفرنسيةالتجربة  3-0-0-7

Bpifrance بيدؼ دعـ وتمويؿ المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوـ بأنشطة "
دماج ااجتماعية  كما أطمقت الحكومة  لفرنسية برامج لدعـ و تمكيف بموغ المرأة لممناصب القيادية العميا وا 

ضح جيودىا تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة, ىذا وقد إلزامت الحكومة الفرنسية الشركات بنشر تقارير تو 
 القضايا البيئية والقضايا االجتماعية المختمفة.

 
حيث تعتبر مف التجارب الرائدة وخاصة فى مجاؿ خمؽ فرص :  3التجـربة الدنماركية  3-0-0-3

تحفيز الحكومة  لشركات القطاع الخاص والعاـ لمقياـ ببعض البرامج العمؿ والوظائؼ البلئقة مف خبلؿ  
ضافة الى أنشاء " الشبكة القومية لمديرى الشركات" والتى مجاؿ التشغيؿ والصحة، باإلعية في االجتما

وتـ منح المسئولية المجتمعية تمنح جائزتيف كؿ عاـ ألكثر الشركات نشاطًا في مجاؿ تنفيذ برامج 
نو تـ وضع خطة عمؿ لممسئولية أوالجدير بالذكر  الجائزتيف لشركة قطاع خاص وأخرى لشركة قطاع عاـ

لمشركات كما قامت الحكومة بتقديـ المسئولية المجتمعية بيدؼ دفع  2118االجتماعية لمشركات في عاـ 
لمشركات وكذلؾ الدعـ التشريعي حوؿ القوانيف الممزمة المسئولية المجتمعية الدعـ المعموماتي حوؿ 

لية االجتماعية, كما أف ىناؾ تأكيد دائـ مف الحكومة لمشركات باالفصاح عف تقارير تعكس تبنييا لممسئو 
 لمشركات في دعـ تنافسية الشركات.المسئولية المجتمعية الدنماركية عمى أىمية 

                                                           
1- National Strategy for Corporate Social Responsibility-Action Plan for CSR-Berlin, 6thof the 
German Federal Governmen,Berlin, 6th October 2010 
2-The French Legislation on eotra- financial reporting : built on consenus -57 ,boulevard des 
invalids- 75007Paris-K December 2012 
3-Rosdahl, Anders, "The policy to promote social Responsibility of enterprises in Denmark", 
The Danish National Institute of social Research, wp. (10). 
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ؿ ػأدخ وقد .المستثمريف لحماية صغار اإليطالي قانوناً  البرلماف أصدر اإليطالية التجربة 3-0-0-4
)المصارؼ  التدابير المؤسسات الماليةأحد  ـزػػػويم .الشفافيةتدفع إلى مزيد مف  ىذا القانوف عدة تدابير

 مسؤولة" أو "أخبلقية" بتقديـ منتجات وصفت بأنيا( ووكاالت التأميف ومديري األصوؿ وما إلى ذلؾ
 ."جتماعياإ
 
ركزت عمى الممارسات الجيده فى سوؽ العمؿ ومف أىـ المبادرات التى  :1تجـــربة شيمى 3-0-7
نتاج األنظؼ، وتطبيؽ أفضؿ الممارسات االنتاجية فى قطاع القطاع الخاص مبادرة اإليا شركات تبنت

ضافة لتطبيؽ برامج مشتركة بيف القطاعيف العاـ والخاص فى مجاؿ التدريب المينى، كما ، باإلالزراعة
تمعية المسئولية المجقامت الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التعميمية المختمفة بتضميف مفاىيـ 

رى ساىمت الشركات العاممة فى ػػخأف انشطتيا وفى مناىجيا مف ناحية ومبادراتيا ومجاالتيا المختمفة ضم
الصناعات االستخراجية كجزء مف مسئوليتيا االجتماعية تجاه الحفاظ عمى البيئة والتنوع الحيوى فى بناء 

باالضافة الى انشاء الشركات  صمى،لى موطنو األإجؿ ارجاعو أحاضنات صناعية لتربية النعاـ مف 
لمدرسة بالقرب مف منطقة المحاجر التى تعمؿ بيا حيث ارتفع عدد الطبلب الممتحقيف بتمؾ المدرسة مف 

طالب خبلؿ عاـ، كما كاف لمشركات ىناؾ مجاؿ كبير فى محو االمية، وقد شجعت  641الى  321
المسئولية المجتمعية والمرتبطة ب Iso 14001الحكومات الشركات بالترويج ليا وبمنحيا شيادات األيزو 

لشركات القطاع الخاص، كما ساعدت الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى ترتبط بعبلقات مف الباطف مع 
 .كبري عمى الحصوؿ عمى نفس الشيادةالشركات ال

منذ التسعينات مع تنامى االىتماـ المسئولية المجتمعية بدأ االىتماـ ب :2تجربة المكسيك 3-1-3
دوات النمو االقتصادى أحد أنيا ألتحقيؽ االىداؼ الخيرية بإعتبار باالستثمار فى المجاالت االجتماعية 

مف خبلؿ قياـ عدد مف الشركات بنشر المسئولية المجتمعية نفتاح عمى العالـ ، حيث بدأ تطبيؽ برامج واأل
ىمية التى زايدت عدد المنظمات والجمعيات األ، كما تالذاتى ألنشطتيا ا السنوية كنوع مف التقييـتقاريرى

، كما ساندت الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمت مبادراتيا نحو تحمؿ ب رامج تروج ليذا المفيـو
ى كاف ليا دور فى تمؾ التجربة شركة سيميكس لؤلسمنت تبرز الشركات الألممسئولية االجتماعية، ومف 

سمنت، وقد دخمت في شراكات مع جيف والمبتكريف فى مجاؿ صناعة األتعتبر مف رواد المنتوالتى 
ألؼ عائمة  211الحكومة لتزويد أفقر المساكف في المكسيؾ بأرضيات خرسانية وقد ساعدت حوالى 

مقيموف تقريبًا مف العائبلت المحرومة باإلضافة إلى المساعدات الفنية التى تقدميا، ويستطيع المكسيكوف ال
نشائية لعائبلتيـ  مف لى المكسيؾ لتمويؿ االحتياجات اإلمريكية تحويؿ األمواؿ إفي الواليات المتحدة األ

 .خبلؿ ىذه الشركة مقابؿ دوالر واحد تحويؿ الحوالو المالية مباشرة مف خبلؿ شبكة موزعيف
                                                           

 19س المال فى مصر، بعض التجارب الدولٌة، مرجع سابق، صألرعٌة اجتماالنهال المغربل وٌاسمٌن فإاد، المسئولٌة  -1
 .25، ص 2012حول قطاع األعمال"  البرنامج االنمائى لؤلمم المتحدة ، وزارة االستثمار، " تقرٌر  -2
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حيث تبنت المسئولية المجتمعية حد التجارب الناجحة فى مجاؿ أتمثؿ  :التجربة اليندية 3-0-4

مف خبلؿ مساعدة عدد كبير مف النساء المسئولية المجتمعية الشركات اليندية برامج ناجحة في مجاؿ 
الريفيات المعيبلت عمى إيجاد فرص عمؿ مف خبلؿ توفير مصادر لمتمويؿ متناىى الصغر،ورفع درجة 

عمى التقدـ النساءالبلتى استفدف مف تمؾ البرامج وعييف بأىمية إبراـ العقود وضرورة احتراميا مما شجع 
ىمية لمحصوؿ عمى قروض لتوسيع انشطتيف وكاف لبعض شركات تكنولوجيا لممصارؼ والجمعيات األ

تاحة نشر التعميـ األساسى لؤلطفاؿ  المعمومات واالتصاالت دورًا في توفير الرعاية الصحية عالية الجودة وا 
المعمومات، كما وتدريب بعض طبلب كمية اليندسة في مجاالت تكنولوجيا الفقراء مثؿ )شركة انفوسيس(، 

ىمية بدور ىاـ مف خبلؿ ايقاؼ بعض الممارسات الضارة لبعض الشركات مثؿ وقؼ قامت الجمعيات األ
ثناء انتاجو، كذلؾ كاف لمبنوؾ دور ىاـ تمثؿ أتسمـ العامميف بيا  انتاج الترمومترات لبعض الشركات نتيجة

ديـ التمويؿ متناىى الصغر طفاؿ الفقراء وتقعاية الصحية والتعميـ االساسي لؤلر خدمات الر فى توفي
، كما أنشأت وقات فراغيـأجذاـ والمكفوفيف فى ، كما يقوـ موظفو تمؾ المصارؼ برعاية مرضى اللذوييـ

ت والمؤسسا لمشركاتالمسئولية المجتمعية لنشر المعمومات عف جيود  لكترونياً إ اً بعض المصارؼ موقع
طراؼ أع وتـ استخداـ التبرعات فى شراء خرى واألفراد عمى التبر المختمفة وذلؾ لحفز الشركات اآل

صناعية ومستمزمات طبية لمفبلحيف الفقراء. وقد شجعت الحكومة الشركات عمى تحمؿ مسئوليتيا 
فيذىا واستخداميا كاحدى كيفية تنو المسئولية المجتمعية االجتماعية مف خبلؿ توفير برامج لمتدريب عمى 

، كما عداد التقارير وتطبيؽ قوانيف العمؿا  الفنية فى مجاؿ قواعد االفصاح و  دوات التقييـ وتقديـ المشورةأ
مف مساعدتيا الفنية فى مجاؿ المسؤلية االجتماعية لمساندة الشركات الصغيرة  كبيراً  اً تخصص الدولة جزء

المسئولية والمتوسطة وبناء قدراتيا فى ىذا المجاؿ، مف ناحية اخرى اطمقت اليند مؤشر لمبيئة والحوكمة و 
ير عد المالية والمعايواستندت منيجيتو عمى تقييـ الشركات وفقًا لمقوا 2118فى يناير المجتمعية 
اعتمدت التجربة المصرية والخاصة باطبلؽ المؤشر المصري لممسئولية  وقد والدينية. االجتماعية

 االجتماعية عمى ىذا المؤشر.
 
ومة والقطاع الخاص تؤكد تمؾ التجربة عمى أىمية مشاركة كؿ مف الحك :تجـــــربة تايالنــد 3-0-5

تولى الحكومة التايمندية اىتمامًا كبيرًا  المجتمعية المسئولية مع المدنى فى انجاح برامج ومؤسسات المجت
بتشجيع الشركات المحمية عمى تبنى برامج فعالة لممسئولية االجتماعية وخاصة فى المجاؿ البيئى، حيث 
تحفز الحكومة الشركات مف خبلؿ برامج لمتوعية، كما تراقب مدى التزاـ الشركات بالمعايير البيئية 

 مة وقوانيف العمؿ.والصحية وبمعايير السبل
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يغمب عمى ىذه التجربة الطابع اإلجبارى وليس التطوعى في ضوء القيود :  1تجــربة سنغافورة 3-0-6
عمى  فالدولة تسيطر 2لتزاـ بالمعايير الدولية والمواصفات والحوكمةقوانيف المفروضو عمى الشركات واإلوال

خدمات السكف والتعميـ والصحة كما تمتـز  كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية مف حيث توفير
شات بموجب القوانيف المختمفة فى صحاب المعاأمينية لمعامميف و أكات الصناعية بتوفير الحماية التالشر 
وائح البلزمة لتنظيـ وتشجيع مطار مف الحوكمة الرشيدة وتقوـ الحكومة بسف القوانيف والتشريعات والإ

لية االجتماعية، كما تبنت برامج لمعقد االجتماعى بيف الشركات مشاركة الشركات فى برامج المسئو 
جؿ رسـ استراتيجية أة المبادرة الثبلثية الوطنية مف أطمقت الحكوم 2114واصحاب المصالح، فى عاـ 

واقامة الندوات وورش  ,ISO 26000لممسئولية االجتماعية، كما تـ تشكيؿ لجنة لمتابعة الترويج لشيادة 
 الشركات عمى المشاركة فى برامج المسئولية االجتماعية.العمؿ لتشجيع 

 
 -:3(المصرية )إعداد مؤشر المسئولية االجتماعية ربةــــالتج  3-0-7

فى مصر ليس مفيومًا حديثًا بؿ انو اندرج لفترة طويمة تحت مسمى المسئولية المجتمعية مفيوـ  
التى اىتمت بموضوع  العربية واالفريقية تعتبر مصر مف أوائؿ الدوؿو التطوعى و يرى أالعمؿ الخ

مركز المديريف المصرى، المركز المصرى  كبًل مف ، فقد قاـمف الناحية المؤسسية المسئولية المجتمعية 
لمسئولية الشركات ومؤسسة" ستاندارد أند بورز" وكريسيؿ، وبالتعاوف مع البورصة المصرية، بإعداد 

(، ويعتبر األوؿ مف نوعو في 2111والحوكمة في مارس )مجتمعية المسئولية الالمؤشر الخاص بالبيئة و 
 (.2118تـ تدشيف المؤشر األوؿ في اليند، يناير، )عربية والثانى عمى مستوى العالـ المنطقة ال

تتيحيا  وقد سمى المؤشر بالمؤشر المصرى لمسئولية الشركات.  ويقيس حجـ المعامبلت التى 
ا فيما يخص الحوكمة والبيئة والعامميف والمسئولية االجتماعية، الشركات بشكؿ طوعى عف ممارساتي

بشكؿ سنوى، ليتسنى  EGX 100وكذلؾ حجـ السوؽ والسيولة. ويتـ تقييـ الشركات المقيدة في مؤشر 
 اختيار أفضؿ ثبلثيف شركة، لتحظى بالترتيب الذى تستحقو في المؤشر.

تركز عمى البيئة والمسئولية االجتماعية، والثانية  ويتـ ذلؾ في مرحمتيف لتقييـ أداء الشركة، األولى
ومف أجؿ تشجيع الشركات لتبنى برامج لممسئولية  تركز عمى حوكمة الشركات والممارسات الفعمية لمشركة.

مف قانوف الضرائب  23االجتماعية ضمف انشطتيا فقد قامت وزارة المالية بتعديؿ قانوف الضرائب بالمادة 

                                                           
للقطاع الخاص ورجال االعمال، تجربة مصر وبعض التجارب الدولٌة، مرجع عٌة اجتماالمها محمد مصطفى الشال، المسئولٌة  -1

 .سابق
2-Asia Pasific Economic Cooperation, "Corporate Social Responsibility in APEC  region, 

current status and implications, Human Resource Development working Building  Network 
December 2005. 

  2013للشركات فى مصر، القاهرة، عٌة اجتماالالمركز المصري لدراسات السٌاسة العامة، دراسة  مبدئٌة عن المسئولٌة  3-
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منو والتى تشير إلىأف التبرعات المدفوعة لصالح الحكومة واإلدارات المحمية  7ة عمى الدخؿ فى الماد
 . 1واألشخاص االعتبارية تعتبر مف التكاليؼ والمصروفات واجبة الخصـ

 
 : 2ماراتيةربة اإلـــالتج 3-0-8

وحفزت الشركات عمى تقديـ البرامج المختمفة فى ذلؾ مف المسئولية المجتمعية اىتمت الدولة ب
مارات لممسئولية كاديمية األأتأسيس خبلؿ رفع الضرائب عف الشركات ومنحيا التسييبلت البلزمة كما تـ 

يا فى الوطف العربى، حيث تركز الجتماعية لمشركات فى أبو ظبى فى بادرة ىى االولى مف نوعا
تتناوؿ أساسيات ومعايير ومبادرات  وبرامج تعميمية وتدريبية متخصصة ريبيةكاديمية عمى عقد دورات تداأل

مارات بيئة . كما وفرت األواستراتيجيات المؤسسات المختمفة عف ىذا الجانبالمسئولية المجتمعية 
 استثمارية جاذبة لمشركات المختمفة مف خبلؿ العديد مف المزايا والحوافز النوعية والجاذبة لرأس الماؿ.

المجتمعية لدى المسئولية المجتمعية ماراتية فى الوقت الراىف عمى تطوير مفيوـ كومة األتعمؿ الحو 
الشركات والمؤسسات لبلنتقاؿ مف فكرة التبرع والتطوع الى مرحمة العطاء الذكى بما ينسجـ مع رؤية الدولة  

طو مع االىداؼ باالضافة الى ترسيخ المفيوـ ليكوف ضمف الممارسات المؤسسية لمشركات ورب
ضمن االستراتيجية والخطط التشغيمية لمؤسسات القطاع الخاص ويعزز مف مسيرتيا التنموية ومف 

 : المجتمعية اىتمامات الدولة بالمسئولية
المسئولية لى ترجمة إمارات مف خبلؿ ىذه المبادرة حيث تسعى األ  2117مبادرة عاـ الخير لعاـ  - أ

التعاوف الفعاؿ بيف القطاع الخاص والدولة مف خبلؿ تشجيع القطاع  طارإالمجتمعية لمشركات لتكوف فى 
الخاص عمى المساىمة البناءة فى مسيرة التنمية المستدامة مف خبلؿ التفاعؿ مع قضايا تحديات وفرص 

 التطوير المجتمعى .
 )*(.2121مارات لمتنمية المستدامة استراتيجية األ لية االجتماعية مف ضمف محاورو ف المسئأ - ب
تنظيـ المسئولية  242فى الباب الرابع منو فى المادة  2115لسنة  2ضاؼ قانوف الشركات رقـ أ - ت

مف الباب الثانى عشر  375رباحيا، كما نصت المادة أ% مف 2دى الشركات بما ال يتجاوز المجتمعية ل
تمعية عمى أف يصدر مجمس الوزراء الضوابط البلزمة لتحفيظ الشركات عمى مباشرة مسئوليتيا المج

 وعمى مستوى جيود الشركات فى ىذا الموضوع وعمى سبيؿ المثاؿ فقد قامت مؤسسة  ومراحؿ تطبيقيا.
ًا لمبادرتيف في اإلمارات مف خبلؿ تقديميا دعمًا ماليًا كبير المسئولية المجتمعية "األمارات لبلتصاالت" في 

إلى فتح أكاديمية في االتصاالت ضافة ف" و "صندوؽ الزواج الخيرى"، باإلمشروع زايد لئلسكاوىما "
 الممموكة ليا أماـ أفراد المجتمع لمتدريب عمى المناىج التقنية المتطورة.

                                                           
  2011مصر بٌن الواقع والمؤمول، شبكة االنترنت ، دٌسمبر  ًفعٌة اجتماالحسٌن السراج ، المسئولٌة  -1

  .رنتــــمارات على االنترنت، ومن الشبكة العربٌة للمسئولٌة االجتماعٌة على االنتتم تجمٌع هذه التجربة من أخبار األ -2
 ، ٌلـــــد من التفاصـــــلمزٌ 2010ا حاكم دبى عام ــــــواطلقه2021رإٌة االمارات  ،ماراتاستراتٌجٌة التنمٌة فى األ )*(
 www.vision2021.ae.our-visionمكن الرجوع الى ٌ
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وضعت الدولة القرارات المنظمة لقانوف الشركات ومف ضمنيا قرار الضوابط الخاصة بتحفيز  - ث
 .الشركات عمى مباشرة مسؤليتيا المجتمعية

مجاالت المسئولية تسمى بالجائزة العربية لممسئولية تخصيص جائزة لمشركات التى تعمؿ فى  - ج
عدد مف الحمبلت  االجتماعية، وقد قامت جمارؾ دبي بدور ىاـ فى ذلؾ الموضع مف خبلؿ تنظيـ

عادة التدوير ودعـ إية، المساىمة فى الترويج لثقافة سمحة البيضاء وحقوؽ الممكية الفكر التوعوية حوؿ األ
ف جمارؾ دبي تحصؿ عمى الجائزة العربية أ، فالجدير بالذكر نقراضاإلاية الحيوانات الميددة بوحم

 .2112لممسئولية االجتماعية بصفة سنوية منذ عاـ 
ة دبي لممسئولية االجتماعية كة بالتقدـ لمحصوؿ عمى عبلمة غرفشر  66قياـ  2116شيد عاـ  - ح

ة المطبقة يستراتيجية المسئوللممؤسسات وىى العبلمة التى تساعد الشركات عمى تقييـ ومراجعة خطوات وا
طبلؽ عبلمة غرفة دبي لممسئولية إمنذ عبلمة لمشركات  219داخؿ الشركات، كما قامت غرفة دبي بمنح 

 .2111االجتماعية منذ عاـ 
تضع ضمف  األماراتية  % مف الشركات والمؤسسات المحمية31ف أ 1حدى الدراساتأوقد بينت 

المسئولية ىمية أ% منيا تدرؾ 55ف أاعية تقوـ بتطبيقيا فى حيف جتمخططيا استراتيجية لممسئولية اال
كما تبيف أف ىناؾ نموا تدريجيا فى وعى الشركات بالمسئولية  نشطتيا وعممياتيا،أالمجتمعية فى 

% مف شركات القطاع الخاص ممتزمة بشروط العقود مع موردييا مما يعكس تطورا 96 االجتماعية،
% مف الشركات تقوـ بقياس رضا  96ممحوظا فى وعى الشركات تجاه الممارسات المسئولة. كما أف 

%  مف 82عمبلئيا بشكؿ دورى لقياس مدى رضاىـ عف منتجات الشركات والخدمات التى تقدميا، 
% نسبة الشركات التى تممؾ برامج 55ات خاصة بالصحة والسبلمة المينية، الشركات تطبؽ سياس

 .فى األمارات التى تتبناىا الدولةالمسئولية المجتمعية استيبلؾ المياه مف مجموع برامج 
 المجتمعية:فى مجال المسئولية ا ذات الريادةالمية تجارب الشركات الع 3-7

يتـ بيا الشركات صبحت تأصبح مف الموضوعات اليامة التى أ لمجتمعيةنظرًا ألف موضوع المسئولية ا
 اجراء التصنيفات المختمفة لمشركات الرائدة حيث تعتمد صبحت تؤخذ فى الحسباف عندأالعالمية والتى 

أىميا مراعاة الشركة لمنواحى  خرىأض المعايير لممفاضمة بيف شركات و وكاالت التصنيؼ المختمفة بع
قامت مجمة المسؤولية االجتماعية لمشركات وىى مجمة  2111ؼ سابؽ تـ فى فوفقًا لتصنيالمجتمعية 

مف خبلؿ األنشطة  المجتمعيةـ فى مجاؿ المسئولية 2111شركة لعاـ  111عالمية بترتيب أفضؿ 
مجاالت أساسية: التأثير عمى  7المختمفة، وقد اعتمد الترتيب عمى تقييـ ممارسات الشركات مف حيث 

البيئة، التغيرات المناخية، حقوؽ اإلنساف، األعماؿ الخيرية، عبلقات العامميف، األداء المالي لمشركة 
 يمى: المائة كماشركة بيف  21ويوضح الجدوؿ التالى ترتيب افضؿ  والحوكمة.

                                                           
1- www> dubaichamber.com 
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 7100لعام  المجتمعيةشركة تقوم بأنشطة تتعمق بالمسؤولية  71أفضل  :(0-3جدول رقم )

 الشركة الترتيب الشركة الترتيب
1 Johnson Controls Inc 11 Gap,inc 
2 Campbell soup co 12 General mills inc 
3 International business machines corp 13 Intel corp 
4 Bristol-myers squibb co 14 Coca-cola co 
5 Mattel, inc 15 Pinnacle west capital corp 
6 3m co 16 Avon products, inc 
7 Accenture plc 17 Consolidated edison,inc 
8 Kimberly –clark corp 18 Spectra energy 
9 Hewlett-packard co 19 E.I.DuPont De Nemours &Co 
10 Nike,inc 20 Johnson& Johnson 

Source : CR Magazine; The 100 Best Corporate Citizens; 
http://thecro.com/files/100Best2011_List_revised.pdf 

 
ألفضؿ الشركات  1(reputation institute) شركةنشرت مجمة فوربس الشييرة تقييـ  2116وفى عاـ 

ت المشاعر، واالحتراـ، , مف خبلؿ مقاييس عاطفية )شممالمسئولية المجتمعيةسمعة في مجاؿ تطبيؽ 
ومقاييس عقبلنية تمثمت فى سبعة مقاييس ىى القيادة، واألداء، والمنتجات،  ,(والثقة واإلعجاب،
 ، وبيئة العمؿCorporate Governance وحوكمة الشركات، Citizenship والمواطنة والخدمات،

Workplace . 
اعتمد التقييـ ألفضؿ مائة شركة عالمية عمى المحاور الثبلثة األخيرة, كما اعتمد التقييـ عمى البيانات 
التي يتـ جمعيا مف الجميور في خمسة عشر سوقًا حوؿ العالـ ىي أستراليا، البرازيؿ، كندا، الصيف، 

ألمانيا، اليند، إيطاليا، الياباف، المكسيؾ، روسيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، والمممكة المتحدة, فرنسا، 
 .2116لعاـ  المجتمعيةعالمية في ممارسة المسئولية ا اتشرك 11أفضؿ  (5ويوضح الجدوؿ )

 7106شركات عالمية فى ممارسة لمسئولية االجتماعية وفقًا لعام  01أفضل  :(7-3جدول رقم )

 الترتٌب الشركة  الترتٌب الشركة 

 6 دابلمر 1 جوجل

 7 آبـــل 2 مٌكرو سوفت

 8 رولزروٌس 3 والت دٌزنى

 9 رولكس 4 بى أم دبلٌو

 10 انتــــــل 5 لٌجــو

 Google leads Global Ranking Of Best CSR Reputation( Reputation Institute )المصدر:

                                                           
 (reputation institute) -1بقٌاس إدارك الشركات لمفاهٌم المسئولٌة  هى احدى شركات االستشارات العالمٌة المهتمة

 االجتماعٌة

http://thecro.com/files/100Best2011_List_revised.pdf
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العالمية مف خبلؿ التطرؽ لماىيتيا ولطبيعة نشاطاتيا  الشركاتوفيما يمي عرض لتجارب أىـ ىذه 
 االجتماعية وكذا إبراز الدور الذي تمعبو في تنمية مجتمعاتيا.

 
ة في ػػػػػػػػػػمتخصص امةػػػػػػػػع ةػػػػػػػة أمريكيػػػػػشرك ىي :00gle.com Gــلــوجــــــج شركة 3-7-0

رساؿ رسائؿ البحث عمى اإلنترنت المرتبط بخدمات اإلعبلف مجاؿ  ,جي ميؿعف طريؽ ال بريد إلكتروني وا 
ت الشركة المرتبة األولى لمسنة الثالثة عمى التوالي نتيجة لجيودىا في العديد مف مجاالت احتموقد 

 ومف أىميا:المسئولية المجتمعية 
التابعة ليا مف خبلؿ  فى مجال حماية البيئة من خالل  تطوير األداء البيئي لممراكز والمنشآت -أ

نشاء مراكز ومنشآت تستخدـ طاقة أقؿ  % مف المراكز التقميدية مف خبلؿ استخداـ الخوادـ 51تصميـ وا 
فضبًل عف االعتماد عمى أدوات ذكية  ذات األداء العالي المصممة الستخداـ أقؿ قدر ممكف مف الطاقة

 التبريد تعتمد بشكؿ أساسي عمى التبريد التبخيريلمتحكـ في درجة الحرارة واإلضاءة وتبني تقنية حديثة في 
مف خبلؿ إعادة استخداـ بعض المواد  (circular economy)تجاه إلى تطبيق االقتصاد الدواراأل  -ب

إعادة استخداميا, وكذلؾ تخفيض كميات  واستخداـ مواد غير سامة يسيؿ إعادة تدويرىا أو أكثر مف مرة,
 طرؽ التخمص اآلمف.النفايات مف خبلؿ تبني أفضؿ 

 وتعتبر جوجؿ أكبر االىتمام بقضايا التغييرات المناخية باستخدام الطاقة المنتجة من مصادر نظيفة -ج
مميوف جيجاوات مف الطاقة المتجددة لبموغ  2,6مشتري لمطاقة النظيفة في العالـ حيث وقعت عقد لشراء 

في مختمؼ العمميات اإلنتاجية, كما  2117% في عاـ 111ىدؼ استخداـ الطاقة المتجددة بنسبة 
 لبلستثمار في ىذا المجاؿ. 2111بميوف دوالر منذ عاـ  2,5ضخت الشركة حوالي 

 في تخفيض ساىمت الشركة من خالل استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المراكز التابعة ليا -د
 لكربونية ليا, وكذلؾ تيدؼ الشركة إلى خفض البصمة ا%41معدؿ استيبلؾ المياه بمقدار 

 .1.تبنت الشركة التكنولوجيا الموفرة لممياه لخفض البصمة المائية ليا -ىـ
 
 com .Microsoftشركة مايكروسوفت   3-7-7

احتمت الشركة , وقد تقنيات الحاسوب الدولية التي تعمؿ في مجاؿ أبرز الشركاتمف وىي واحدة 
جاؿ التنمية وخاصة فى مالمسئولية المجتمعية المرتبة الثانية كأفضؿ الشركات سمعة في مجاؿ تطبيؽ 

 "وارين بافيت"الشيير  التى نجح فييا الممياردير األمريكى" ،2"وعد العطاءمبادرة وقد منحت  المحمية
دة ػػػػ( مف مميارديرات الواليات المتح41فى إقناع ) "بيل جيتس"« مايكروسوفت»بالتعاوف مع مؤسس شركة 

دثت ػػػػادرة التى أحػػة وىى المبػػػالمسؤولية االجتماعيزء األكبر مف ثرواتيـ لصالح برامج ػػػػػػرع بالجػػػػبالتب
لتزامًا ا، والتجارة فى العالـ باعتبارىا صدًى ىائبًل وقبواًل واسعًا مف جانب مجموعة كبيرة مف رجاؿ الماؿ

                                                           
1- Google environmental report, 2016. 
2  - https://www.arageek.c 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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فقد منحت المسئولية المجتمعية زخمًا كبيرًا وأىمية كبيرة لدى الشركة، وعمومًا  -أخبلقيًا وليس عقدًا قانونياً 
  تمثمت أىـ جيود الشركة فى مجاؿ التنمية المحمية فى :

مف خبلؿ استخداـ تقنيات حديثة غير تقميدية لتبريد منشأتيا تؤدي إلى انخفاض الحفاظ عمى البيئة  -أ
:, كما تجري مؤخرًا دراسة  لتحديد 91: وانخفاض استيبلؾ المياه بنسبة 31-21استيبلؾ الطاقة بنسبة 

 منشأت تحت سطح البحر لبلستفادة مف مياه المحيطات في التبريد.جدوى إقامة 
تباع ممارسات الري الذكية التي تحافظ  االستثمار في المعدات الموفرة لممياه -ب في مباني الشركة وا 

عمى المياه فعمى سبيؿ المثاؿ في اليند وباريس، تـ تجميع مياه األمطار لمري، كما تـ معالجة مياه 
 لبلستخداـ في ري الحدائؽ.الصرؼ الصحي 

عادة التدوير، فعمى سبيؿ المثاؿ تقـو تنفيذ برامج تخفيض النفايات -ج ، مف خبلؿ إعادة االستخداـ وا 
: مف نفاياتيا, كما تيدؼ الشركة التقميؿ مف 99مرافؽ الطعاـ التابعة لمشركة في واشنطف بإعادة تدوير 

نية لكترو عادة تدوير واستخداـ المخمفات اإلالخطرة مف خبلؿ إ انبعاثات غازات الدفيئة والتقميؿ مف النفايات
 1صوؿ التكنولوجية في مايكروسوفت )إيتاد(.في إطار برنامج التخمص مف األ

الصادرة مف الشركة  وضعت شركة مايكروسوفت ىدف لمحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون -د
الشركة أربعة مجاالت رئيسية لمعمميات لمحد مف ، ولقد حددت 2119مميوف طف متري مكافئ عاـ  1,3

 االنبعاثات فييا وىي مراكز البيانات ، االنتقاالت والسفر، المباني ، ومعامؿ الكمبيوتر.
% أقؿ مف الطاقة مف مراكز البيانات التي تـ بنائيا منذ  51مراكز البيانات الجديدة بالشركة تستيمؾ  -ىــ
 سنوات. 3
: تعمؿ شركة مايكروسوفت باستمرار عمى خفض تكمفة االنتقاالت والسفر في االنتقاالت والسفر -و

الشركة عف طريؽ استخداـ وسائؿ بديمة لمسفر تتضمف تكنولوجيا االتصاؿ عف بعد، وقد ساىمت ىذه 
 %  مف انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف الناتجة عف السفر. 35السياسة في تخفيض حوالي 

 ف إجمالي الطاقة المستخدمة في مباني الشركة تأتي مف مصادر طاقة% م 25: حوالي المباني -ز
 % مف الطاقة المستخدمة في المقرات الرئيسية ىي طاقة كيرومائية. 51، وأكثر مف متجددة

تـ االنتياء مف بناء مركز ألبحاث وتطوير الدعـ الفني  2119/2111: في عاـ معامل الكمبيوتر -ح
الكمبيوتر وخوادـ الحاسب اآللي، ولخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف لتعزيز الدعـ الفني لمعامؿ 

 ألؼ طف متري سنويا. 12بمقدار 
 

                                                           
 عٌة زور الموقع التالً:اجتملئلطبلع على مزٌد من المعلومات حول تجربة مٌكروسوفت فً المسئولٌة اال1- 

https://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility 
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تعد واحدة مف أبرز الشركات األلمانية لصناعة السيارات والمحركات :BMW0شركة 3-7-3
تحتؿ الشركة المرتبة الثالثة كأكثر الشركات سمعة في مجاؿ تطبيؽ المسئولية و  والدراجات النارية,

 87,8حوالي  2116في عاـ المسئولية المجتمعية االجتماعية, وقد بمغت إجمالي نفقة الشركة في مجاؿ 
 مميوف يورو, وتتمثؿ أىـ جيود الشركة في:

( الذي Health Management 202) الصحػيػػةالرعاية الصحية لمعامميػف مف خبلؿ برامج لئلدارة  -أ
تيدؼ لرفع وعي العامميف حوؿ الممارسات الصحية السميمة مف خبلؿ البرامج التدريبية والسيمنارات 
والمقاءات, وكذلؾ التعرؼ عمى الوضع الصحي لمعامميف مف خبلؿ إجراء االستبيانات والفحص الدوري 

تاحة االستشارات الطبية, فضبًل عف الت حقؽ مف تحسف األوضاع الصحية لمعامميف مف خبلؿ الفحص وا 
في  15111عامؿ منيـ  47111 2114الطبي المتكرر, وبمغ عدد المستفيديف مف البرنامج منذ عاـ 

, كما تجري الشركة تحسينات مستمرة عمى نظاـ  الصحة واألمف في أماكف العمؿ مما ساىـ 2116عاـ 
% في عاـ 5.8تكرار الحوادث لكؿ مميوف ساعة عمؿ مف  في تحقيؽ ىدؼ الشركة في خفض معدالت

 .2116% عاـ 4إلى  2112
مف خبلؿ تطبيؽ نظاـ العمؿ بعض الوقت كما تسمح لمشركة  خمؽ بيئة عمؿ تتسـ بالمرونة -ب

 لموظفييا بالعمؿ مف خارج الشركة باستخداـ الياتؼ المحموؿ
مف خبلؿ توفير العديد مف برامج التدريب وقد بمغت  عمى رفع كفاءة وقدرات موظفييا الحرص -ج

 2116مميوف يورو عاـ  352استثمارات الشركة في مجاؿ التدريب والتعميـ لمعامميف بيا حوالي 
مف خبلؿ إتاحة العديد مف فرص عمؿ لمنساء وتشجيع وصوليف لممناصب  دعـ مبادرات تمكيف المرأة -د

منيـ  2116% مف إجمالي العامميف عاـ 18,7اإلدارية العميا, وقد بمغت نسبة النساء في الشركة حوالي 
 متحقؽ مف رضا موظفييا كؿ عاميف. % وصمف لمناصب إدارية عميا, ىذا وتجري مسح ل15,3

برأس  (Herbert  Quandtي تعمؿ بيا فقد انشئت مؤسسة ىربرت كواندت )تطوير المجتمعات الت -ىػ
مميوف يورو بيدؼ توفير الدعـ لممنظمات التي تقدـ أفكار إبداعية ومبادرات مبتكرة  111ماؿ بمغ 

حداث التغييرات االجتماعية اإليجابية  .لمنيوض بمجتمعاتيا وا 
( التي تيدؼ إلى Eberhard von Kuenheim)يـتقديـ الدعـ المالي لمؤسسة إيبرىارد فوف كونيا -أ

 2تعزيز الفكر الريادي واالرتقاء بالسموؾ اإلنساني
حيث تـ استخداـ الوقود الحيوي لمزارع الدواجف  استخداـ مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكيرباء -ب

نظاـ % مف احتياجات مقر الشركة في كوريا الجنوبية كما حاليًا يتـ التخطيط إلنشاء 25واألبقار لتوليد 

                                                           
1-group.responsability .commmitment-social Commitment.BMW 
2- http://www.bmw-stiftung.de/en/what-we-do/pro-bono/ 

https://www.google.com.eg/search?q=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDyMv6xq3TAhWDEVAKHZ9ZA74QvgUIICgB
https://www.google.com.eg/search?q=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDyMv6xq3TAhWDEVAKHZ9ZA74QvgUIICgB
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لمقر الشركة الذى يجري إنشائو في المكسيؾ وذلؾ في إطار رغبة الشركة في تحسيف  الخبليا الفولتية
 1ف خبلؿ خفض انبعاثات غازات الدفيئةأدائيا البيئي والحد مف التغيرات المناخية م

 
 (Apple) آبـــــل شركة 3-7-4

لكترونيات االستيبلكية ومنتجات برامج الكمبيوتر وتحتؿ مريكية تعمؿ عمى تصميـ وتصنيع اإلىي شركة أ
شركة المركز الرابع ضمف أفضؿ الشركات سمعة في مجاؿ المسئولية االجتماعية, وتتمثؿ أىـ لم

 :2يميمجيوداتيا فيما 
المساىمة فى الحد من التغيرات المناخية من خالل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة  -أ

% مف إجمالي الطاقة المستخدمة في الشركة, كما تستخدـ 93: حيث  بمغت نسبة الطاقة المتجددة الطاقة
وألمانيا وسنغافورة والواليات دولة مف أىميا الصيف  23% في 111مصادر لمطاقة المتجددة بنسبة 

المتحدة األمريكية، كما تشجع الشركة المورديف والشركاء عمى تخفيض استخداـ الطاقة والتوجو إلى الطاقة 
 ر.مميوف دوال 32النظيفة, مما ساىـ في توفير 

 
يات رفع كفاءة الطاقة من خالل إحالل التقنيات الحديثة الكفء في اإلضاءة والتبريد محل التقن -ب

 التسقيؼ لمحد مف الحرارة. , وكذلؾ مف خبلؿ االختيار الدقيؽ لمنوافذ والعزؿ والتظميؿ وموادالتقميدية
لمونيوـ المصيور بالطاقة الكيرومائية بداًل مف استخداـ االلمونيوـ المصيور فضبًل عف استخداـ األ

المثاؿ تـ خفض البصمة الكربونية اعتماد عمى الوقود االحفوري لتخفيض البصمة الكربونية فعمى سبيؿ 
(, واستطاعت (iPhone 6صدارات لنصؼ مقارنة بالجيؿ السابؽ مف اإلبمقدار ا (iPhone 6sلياتؼ )

 .2111% مقارنة بعاـ 64بمقدار  2115الشركة خفض االنبعاثات الكربونية في عاـ 
 
الطبيعية النادرة والمعالجة : في إطار حرص شركة آبؿ عمى الموارد عمى الموارد الطبيعية الحفاظ -ج

 Appleاآلمنة لمنفايات اإللكترونية بشكؿ يحافظ عمى صحة اإلنساف والبيئة فقد أطمقت الشركة برنامج )
renew)  الذي يسمح لمعمبلء بإعادة تدوير أو استخداـ األجيزة الخاصة بيـ في مراكز التوزيع التابعة

وقد استطعت الشركة مف خبلؿ ىذا البرنامج جمع لمشركة مع تقديـ حوافز تشجيعية لممستيمكيف, 
لكترونية, وتعتمد الشركة عمى تقنيات حديثة في إعادة تدوير مميوف باوند مف النفايات اإل 91ليحوا

(, وىو liamالمخمفات بداًل مف الطرؽ التتقميدية التي تحد مف جودة المواد, وليذا الغرض ابتكرت الشركة )
مميوف ىاتؼ سنويًا، وفرز جميع مكوناتيا عالية الجودة يعمؿ ىذا  1,2كيؾ خط الروبوتات المصممة لتف
 ولندا.ػػػػػالخط في والية كاليفورنيا وى

                                                           
1- sustainable value report of BMW, 2016. 

2- Environmental Responsibility Report 2016 Progress Report, Covering Fiscal Year 2015 

https://www.google.com.eg/search?q=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDyMv6xq3TAhWDEVAKHZ9ZA74QvgUIICgB
https://www.google.com.eg/search?q=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDyMv6xq3TAhWDEVAKHZ9ZA74QvgUIICgB
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لمشركة  تم إنشاء برامج قوية إلعادة التدوير في مكاتب الشركة ومتاجر البيع بالتجزئة التابعة - أ
 13,1بتوليد حوالي  2115السنة المالية  وقامت الشركة في نتجيا,تؿ التأثير البيئي لمنفايات التي لتقمي

مميوف باوند مف النفايات مف خبلؿ إعادة التدوير, كما  22,5مميوف باوند مف النفايات وتحويؿ أكثر مف 
تتضع الشركة معايير وشروط صارمة لمتخمص اآلمف مف النفايات الخطرة وتتأكد مف مراجعتيا واإللتزاـ 

 الكمية المستخدمة ضوء تزايدفي  رؽ لمحد مف استخداـ المياه خاصةبيا, وكذلؾ قامت الشركة بتطوير ط
إنشاء  مف أبرزىا 2114% مقارنة بالسنة المالية 16بمقدار  2115مف قبؿ الشركة في السنة المالية 

 مرة.35 إعادة استخداـ المياهمف مكنيا تالبيانات  أنظمة التبريد في مراكز
 
مف  بشكؿ أساسي   (supply chain)في سمسمة  اإلمدادساليب لترشيد استيالك المياه أتبنى  - ب

خبلؿ برامج المياه النظيفة الذي ييدؼ إلى الحد مف استخداـ المورديف لممياه العذبة فضبًل عف مساعدتيـ 
جالوف مف المياه, كما  3,8عمى تطوير إدارة مخمفات المياه إلعادة استخداميا وىو ما ساىـ  في توفير 

طاقة الة أمثاؿ دالطاقة النظيفة إلى توفير المياه حيث تستخدـ مصادر الطاقة المتجدييدؼ برنامج 
مما يساىـ في خفض البصمة الكربونية  التقميديةشمسية كمية أقؿ مف المياه مقارنة بمصادر الطاقة ال

 .لحاجةلى جانب تركيب أنظمة الري الذكية التي ترصد الطقس وتنشر المياه فقط عند اإ، والمائية معاً 
 الورؽ المستخدـ في الشركة معاد تدويره. %مف 99حوالى ف،  استخدام الورق المعاد تدويره - ت
في ضوء توجو الشركة إلى منع استخداـ مواد  :استخدام مواد آمنة في إنتاج منتجات الشركة - ث

سامة في إنتاج مكوناتيا حفاظًا عمى صحة موظفييا وعمبلئيا والبيئة طبقت الشركة برنامج الفحص 
لفحص جميع المواد المستخدمة, وقد تـ  (Full Material Disclosure program)الكامؿ لممواد 

الفحص مستمرة مف خبلؿ تقييـ المواد الكيميائية  مكوف، والتزاؿ عممية 11111بالفعؿ فحص أكثر مف 
وفي حالة وجود مخاطر غير مقبولة، فإف  ر مختمؼ.امعي 18في تمؾ المكونات باستخداـ المختمفة 

فعمى سبيؿ المثاؿ تـ إزالة كموريد البولي فينيؿ مف  الشركة تسعى إلى إيجاد بدائؿ أو حظر المادة تماماً 
عة الرأس واختبار العشرات مف التركيبات حتى تـ إيجاد مزيج مف المتانة أسبلؾ الكيرباء وكاببلت سما

والسبلمة واألداء البيئي في المواد الببلستيكية المستخدمة, كما يقوـ عمماء السموـ بالشركة بتحميؿ دقيؽ 
حديثيا ة التابعة لمشركة ويتـ تلسبلمة المواد التي يستخدميا الموردوف مف خبلؿ نتائج المختبرات البيئي

 اـ مع أحدث المعدات.ػػػنتظإب
 (Intelشركــــة أنتــــــل ) 3-7-5

، وتحتؿ الشركة رصصة في رقاقات ومعالجات الكمبيوتؿ ىي مف أكبر الشركات المتخػػػػػػػػػػػػانت      
لجيودىا نتيجة المسئولية المجتمعية في أفضؿ الشركات سمعة في مجاؿ تطبيؽ ز العاشر ػػػػػػؿ المركػػػػػانت

 :1في ةالمتمثم
                                                           

1-Corporate Responsibility Report for Intel, 2015. 
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: تساىـ الشركة في اقامة العديد مف المشروعات الداعمة لتنمية المجتمع في مجال تنمية المجتمع - أ
 التي مف أىميا:

  برنامج شراكة الخدمات التعميميةIntel Education Service Corps  الذي ييدؼ االستفادة مف رغبة
لمدة شير عمى األقؿ لممساعدة في نشر التكنولوجيا وتقديـ وتدريبيـ  التطوعي موظفي الشركة في العمؿ

الحموؿ التكنولوجية في مجاالت التعميـ والصحة والزراعة وغيرىا مف المجاالت لمبمداف النامية لتعزيز 
 .القدرة عمى حؿ المشاكؿ المحمية مف خبلؿ االعتماد عمى التكنولوجيا تمكيف ىذه الدوؿ مف بناء

 ( برنامجIntel Code for Good)  الذي ييدؼ إلى تدعيـ المنظمات الغير ىادفة لمربح في
قديـ حموؿ ألكثر مشكبلت متطوعة في ىذا المجاؿ تساىـ في تالبرمجيات مف خبلؿ تقديـ خبرات مجاؿ 

 لحاحًا.إالمجتمع 
  برنامج منح االستدامة في العمؿ (Sustainability in Action Grant Program ويوفر )

المشاريع  التمويؿ والدعـ لفرؽ متعددة التخصصات مف الموظفيف الذيف يشرعوف في تنفيذ ىذا البرنامج
 التي تركز عمى البيئة.

 
: في إطار رغبة الشركة في الحفاظ عمى البيئة اتجيت الشركة إلى نظاـ في مجال حماية البيئة - ب

( Leadership in Energy and Environmental Designالريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )
إلقامة مباني بمواصفات قياسية تستيدؼ الحفاظ عمى البيئة, كما تستيدؼ الشركة الحد مف التغيرات 

التحتية واالعتماد  البنية المناخية مف خبلؿ زيادة كفاءة استخداـ الطاقة عف طريؽ االتجاه إلى تحسيف
ميد( واعتماد استراتيجيات التحكـ المتقدمة، مما عمى تقنيات حديثة في التبريد وموفرة في اإلضاءة )ال
/ساعة مف عاـ مميار كيمو واط 4في الطاقة تبمغ يساىـ في بموغ ىدؼ الشركة بتحقيؽ وفورات تراكمية 

, ىذا وتستعيف الشركة بخبراء لتقديـ حموؿ مبتكرة تساىـ في  تخفيض استيبلكيا 2121إلى عاـ  2112
مف مياه مف خبلؿ إعادة االستخداـ والتدوير )بصمتيا المائية(, كما تمتمؾ الشركة برامج إلعادة تدوير 

مص النيائي مف المخمفات الخطرة المخمفات الغير خطرة, وفي إطار رغبة الشركة في بموغ ىدؼ التخ
عمى استخداـ المواد الكيميائية البديمة في تركز فانيا تتبنى ما يعرؼ "بمبادرة الكيمياء الخضراء"  والتى 

 بشكؿ عاـ. المتولدة النفايات الخطرةوذلؾ لمعمؿ عمى خفض  عمميات التصنيع,
 

بة النساء المبلتى بمغف مناصب وقد بمغت نس التنفيذية والقيادية تمكين المرأة في المناصب - ت
أطمقت ىذه المجموعة مف القيادات النسائية عددا مف المبادرات  وقد ,2115% في عاـ 35تنفيذية إلى 

امرأة في الواليات  1711كما قامت الشركة بتوظيؼ أكثر مف  الجديدة لممساعدة في النيوض بميف المرأة,
مف  في دمج ىؤالء الموظفيف الجدد يجمع بيف النساء وأطمقت برنامج لممساعدة 2115المتحدة في عاـ 

أياـ بشكؿ ربع سنوي, كما تيدؼ الشركة إلى رفع  المستوى المتوسط المواتي تـ تعيينيف مؤخرًا لمدة أربعة
كفاءة العامميف مف خبلؿ االستثمار في البرامج التدريبية لكافة المستويات وقد بمغ إجمالي استثمارات 
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وتتيح الشركة العديد مف الدورات  2115دوالر في مجاؿ التعميـ والتدريب لعاـ  مميوف 278الشركة 
وتيدؼ  “Intel Integration Academy لدورات التدريبية لمموظفيف الجددالتدريبية التي مف أبرزىا ا

 تزويد المتدربيف بمجموعة مف الميارات الشخصية كما تساىـ في تعريؼ العامميف الجدد عمى ثقافة انتؿ
الموظفيف الذي يمد الموظفيف بميارات  لضماف تفاعؿ أكبر في محيط بيئة العمؿ, وبرنامج تطوير

والتواصؿ فضبًل عف البرامج المتاحة  وصنع القرار، ع،يالمشار  شخصية وعممية لتطوير قدراتيـ في إدارة
 واصؿ.وبناء الثقة والتدريب والت األداء، لمميف اإلدارية العميا التي تركز عمى إدارة

 
اختبلؼ درجة تبنى الشركات لممسئولية االجتماعية مف حيث  لىإالتجارب الدولية ونخمص من 

واف تمؾ التجارب ركزت عمى مختمؼ النواحى  المفيوـ ونوع المبادرات المنفذة والقضايا المرتبطة بيا،
حيث تشجيع تمؾ شرية واف ىناؾ دور لمحكومات فى تمؾ التجارب مف باالجتماعية واالقتصادية وال
تمفة مف ناحية اخرى كاف تركيز الشركات والتسييبلت ومنحيا الجوائز المخ الشركات وتوفير الحوافز
عمى القضايا البيئية بشكؿ عاـ مف حيث تغيرات المناخ المسئولية المجتمعية الكبري الرائدة فى مجاؿ 

لتمؾ المسئولية المجتمعية دمة فى مسيرة خفض االنبعاثات الكربونية وترشيد المياه وغيرىا وىى مراحؿ متق
 .الدوؿ 
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 الفصل الرابع
 المجتمعيةأوجو الشراكة بين الشركات والمجتمع المحمي في إطار المسئولية 

 تمييد:
ا ىػو خدمػة نشػائيإمػف  أحػد األىػداؼلمشػركات" مػف حقيقػة أف المسػئولية المجتمعيػة تنطمػؽ فمسػفة "
وبيف جوانبو، وأف استمرارىا واستدامتيا  يستمد  شرعيتو مػف المجتمػع، إذ أف طاره إالمجتمع الذى تنشأ فى 

ناتجيػػػا )سػػػمع وخػػػدمات( يسػػػتيمكو ىػػػذا المجتمػػػع، كمػػػا أنيػػػا تجمػػػب مػػػدخبلتيا )المػػػواد الخػػػاـ، العمالػػػة ورأس 
المجتمػع  الماؿ( مف ذلؾ المجتمع. وعميو، فإف المنطؽ يحتـ عمى تمؾ الشركات العمؿ عمى تحقيؽ رفاىيػة

 ال يكوف تعظيـ األرباح ىو ىدفيا األوحد الذي تسعى إلى تحقيقو بأية وسيمة.ا  بجانب تحقيؽ األرباح، و 
لمشركات عمى الشركات ذات الحجـ الكبير بؿ أف المؤسسات الصغيرة المسئولية المجتمعية وال تقتصر 

يتسع أرحب بكثير و لمجتمعية المسئولية اوالمتوسطة يمكنيا أيضًا أف تمعب دورًا اجتماعيًا نشطًا فى مجاؿ 
 ختبلؼ أحجاميا  وجياتيا.إلجميع شركات القطاع الخاص ب

 لمشركات فى إطار التنمية المستدامةالمسئولية المجتمعية   4-0

ف يسػػتيمؾ المسػػتقبؿ وقػػد بػػرز ىػػذا المفيػػـو أنػػو اليجػػوز لمحاضػػر أكػػرة التنميػػة المسػػتدامة عمػػى مبػػدأ تقػػـو ف
جيػاؿ الحاليػة ، ويعنػى تحقيػؽ التنميػة لؤل1987بشػئوف البيئػة والتنميػة عػاـ  المعنيػةعمى يد المجنة العالمية 

، 1جيػاؿ المسػتقبميةالح وحقػوؽ األو التاثير عمػى المػوارد المتػوفرة مػف اجػؿ الحفػاظ عمػى مصػأدوف الضغط 
ى تمبية مة والذى يعنمصطمح التنمية المستدا 1992واعتمد المجتمع الدولى فى قمة األرض بالبرازيؿ عاـ 

 جياؿ المستقبمية.ياؿ الحالية دوف الجور عمى حؽ األجاحتياجات األ
بمػػا ال يضػػر  ويسػػاعد التقػػدـ االقتصػػادى واالجتمػػاعى والتكنولػػوجى عمػػى تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة

المسػػتويات التعميميػػة والصػػحية لػػى جانػب التنميػػة البشػػرية والتػػى تعمػػؿ عمػى تحسػػيف إبػرأس المػػاؿ الطبيعػػى 
 تمكيف القوى البشرية مف المشاركة الفعالة فى عممية التنمية.جؿ أمف 

نيػػا نمػػو اقتصػػادى وتنميػػة اجتماعيػػة وحمايػػة أى مكونػػات التنميػػة المسػػتدامة عمػػى وقػػد حػػدد المجتمػػع الػػدول
 البيئة ومصادر الثروة الطبيعية .

العولمة االقتصادية وما ثار أىميا أقميمية و المتغيرات الدولية واإل وفى التسعينات ومع تزايد تاثير
الشركات الكبرى والتى قامت  روؿ برز دو نتج عنيا مف تزايد الضغوط االقتصادية واالجتماعية عمى الد

دوار كبري فى الحد مف معدالت الفقر وعممت عمى تحقيؽ مبدأ الحؽ فى الممكية وتفعيؿ أنظمة أب
دافو مف االرباح ػىأالمجتمع فى ظؿ تحقيؽ ماؿ جزء مف الحوكمة، وتفعيؿ سبلمة البيئة، واعتبر عالـ ال

 لمشركات، مسألة الشركات.المسئولية المجتمعية طمؽ عميو اسـ مواطنة الشركات، أوالمكاسب  و 

                                                           
البٌئة ، اللجنة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة ) نحو استراتٌجٌة وطنٌة للتنمٌة المستدامة (، وثٌقة اطار وزارة الدولة لشئون 1 - 

 2، ص2012االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة ، المنهجٌة واعداد المإشرات ،
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مػػف فمسػػفة واحػػدة وىػػى ضػػرورة تحمػػؿ الشػػركات المسػػئولية المجتمعيػػة ومػػف ثػػـ فقػػد انطمقػػت معظػػـ مفػػاىيـ 
ة والمسػػتيمكيف والعمػػبلء والمػػورديف والعػػامميف والبيئػػ لمسػػئوليتيا تجػػاه أصػػحاب المصػػالح مػػف حممػػة األسػػيـ

لتػزاـ الشػركات لػيس فقػط بتحقيػؽ أربػاح لمسػاىمييا، وال تقتصػر المسػئولية إوالمجتمع، ويقصد بيذا المفيـو 
تجػػاه االقتصػػاد القػػومي فقػػط، ولكػػف تمتػػد لتشػػمؿ البيئػػة والعػػامميف وأسػػرىـ وفئػػات أخػػرى مػػف المجتمػػع، كمػػا 

دارة إمػػف القضػػايا التػػى تنطػػوى عمػػى نيػػج متكامػػؿ فػػى لػػى مجموعػػة  واسػػعة إمجتمعيػػة المسػػئولية التشػػير 
لػى معمومػات إحيث يحتاج صانعى القرار االقتصاد والبيئة واالىتماـ بالمجاالت البشرية والقدرة المؤسسية، 

)معمومػػػػات عػػػػف مرحمػػػػة التقػػػػدـ الراىنػػػػة، ومعمومػػػػات عػػػػف  لممضػػػػي قػػػػدمًا نحػػػػو تحقيػػػػؽ التنميػػػػة المسػػػػتدامة
صػػحاب القػػرار لضػػعؼ، ومعمومػػات عػػف اثػػر التػػدخبلت( حيػػث تسػػمح ىػػذه المؤشػػرات ألاالتجاىػػات ونقػػاط ا

 1.التنمية المستدامة وواضعى السياسات مف رصد التقدـ المحرز فى سبيؿ تحقيؽ
نشػػطة االجتماعيػػة لبػػرامج ة لمتنميػػة لمشػػركات لتقػػويـ اثػػر األعػػداد مؤشػػرات جيػػدإلػػى إننػػا بحاجػػة أويتضػػح 
نشػػطة االقتصػػادية حسػػف حيػػث يقتضػى التػػوازف بػػيف األثير عمػػى القػررات نحػػو األأة المجتمعيػػة والتػػالمسػئولي

نمػػػاط صػػػنع القػػػرار، ولتحقيػػػؽ التنميػػػة أتنميػػػة تغييػػػر والرفاىيػػػة االجتماعيػػػة واحتياجػػػات البيئػػػة فػػػى عمميػػػة ال
والتػػػى تتمثػػػؿ ساسػػػية أة العوامػػػؿ تتضػػػح فػػػى ثبلثػػػة مجػػػاالت المسػػػتدامة يسػػػتمـز ايجػػػاد تكامػػػؿ بػػػيف مجموعػػػ
 :2مكونات التنمية التنمية المستدامة وىى كالتالى

تتطمػػػب التنميػػػة المسػػػتدامة تحقيػػػؽ تنميػػػة اقتصػػػادية مسػػػتمرة ورفػػػع معػػػدالت االداء  التنميـــة االقتصـــادية:ــــ 
االقتصادى الى جانب التغمب عمى كافػة العوائػؽ االقتصػادية التػى قػد تواجػو التنميػة كالتمويػؿ وخاصػة فػى 

 الدوؿ النامية .
لحفاظ عمى الموارد الطبيعية : حيث يستمـز تحقيؽ التنمية المرجوة االحفاظ عمى الموارد الطبيعية والبيئيةـ 

 جياؿ القادمة .مؿ عمى ترشيد استيبلكيا لصالح األالمتوافرة  مف االستنزاؼ والع
ى الخػدمات الصػحية والتعميميػة مػف : ويقصد بيا تنمية المػوارد البشػرية وتحسػيف مسػتو  التنمية االجتماعية

فى جميع المجاالت االجتماعيػة والسياسػية فراد مف القدرة  عمى المشاركة فى تحقيؽ التنمية جؿ تمكيف األأ
 والبيئية.

المسػػئولية المجتمعيػػة ف تشػػمؿ بػػرامج أقتصػػادى واالجتمػػاعى اليولنػػدى عمػػى المجمػػس اال أكػػدوقػػد 
بعاد الثبلث لمتنمية المستدامة )البعد االقتصادى، البعد البيئػى، البعػد االجتمػاعى( حتػى تكػوف مسػاىمتيا أل

وى رفاىيػػة المجتمػػع عمػػى المػػدى الطويػػؿ وليسػػت مجػػرد خػػدمات وقتيػػة أو عمػػى مسػػت ذات تػػأثيرات مرتفعػػة
 ة.ػػػفني

                                                           
مٌة مستدامة، المنتدى الوزارى عٌة لشركات القطاع الخاص، مإشر تخطٌط لتناجتملمٌاء محس محمد الجبالى، المسئولٌة اال -1

 . 2015دٌسمبر  22ـ20لحضرٌة، القاهرة االعربً األول لبلسكان والتنمٌة 
 23نفس المرجع السابق ، ص -2



 معهد التخطيط القىمى -(182رقم ) سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
 

- 73 - 
 

نمائيػػة ىػػداؼ اإلاأل ينبثػػؽ مػػفف أبػػد و اى تعريػػؼ لممسػػئولية االجتماعيػػة ألف أونسػػنتنج ممػػا سػػبؽ 
لػػزاـ القطػػاع الخػػاص بمضػػاعفة إثيرىػػا أفػػى بيئػػة العمػػؿ العالميػػة كػػاف مػػف تف التغيػػرات أذا إمػػـ المتحػػدة لؤل
مػػع المسػػتيمكيف والعػػامميف وشػػركاء العمػػؿ  كثػػر عمقػػاً أيجية سػػياماتو فػػى التنميػػة والسػػعى نحػػو بنػػاء اسػػتراتإ

المنافسػػة والبقػػاء فػػى السػػوؽ، والمسػػئوليف عػػف البيئػػة والمجتمعػػات المحميػػة والمسػػتثمريف، حتػػى تػػتمكف مػػف 
فػػػراد أيػػدة تركػػػز عمػػى اسػػس السػػػتراتيجية جدف تعمػػػؿ عمػػى تكػػػويف أنيا أف بنػػاء ىػػػذه العبلقػػة مػػػف شػػأحيػػث 

 .1المجتمع ومف ثـ تتمكف شركات القطاع الخاص مف مواجية التحديات المعاصرة
 

يجاد تغييرات سياسية ومؤسسية تصمـ بعناية لتمبػى إتحقيؽ التنمية المستدامة يتطمب  فػإومف ثـ ف
االحتياجػات وتقيػيـ أولػى ف يتـ عمؿ تخطيط مرحمى لتحقيؽ تمؾ أتياجات المجتمعية المحددة مسبقًا، و االح

و أى تنفيذ أتى تمبى تمؾ االحتياجات ولف يتـ ومرحمى لمتنفيذ وكذلؾ التأثيرات البيئية لممشروعات المنفذة ال
فضػػؿ النتػػائج وقػػد تػػأثر المجتمػػع أاصػػحاب المصػػالح ذوى الصػػمة لتحقيػػؽ ال بمشػػاركة جميػػع إحتػػى تقيػػيـ 

حيػػث دعػػا الحكومػػة لوضػػع سياسػػة اقتصػػادية معتمػػدة  بيػػذه التغيػػرات مثػػؿ غيػػره مػػف المجتمعػػات ىاالمصػػر 
ليػػات آو أتبنييػػا لنظػػاـ االقتصػػاد الحػػر  نشػػطة وبػػرامج الرعايػػة االجتماعيػػة حتػػى تتوافػػؽ مػػعأيـ جػػعمػػى تح

 .2شباع احتياجات المجتمعإر فى ػػػػكبأاـ القطاع الخاص لممساىمة بصورة مأالسوؽ وتوسيع المجاؿ 
 

عداد إس  لتؤكد عمى 2131تراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ىذا ولقد جاءت صياغة وا 
لقطاع الخاص والحكومة والقطاع ف يكوف ىناؾ نوع مف المشاركة بيف اأضرورة تحقيؽ التنمية المحمية و 

عداد إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  ى فى تنفيذ مشروعات التنميةػىماأل ىذا ولقد جاء صياغة وا 
 األسباب مف أىميا:لمعديد مف  2131
  جتماعية لمدولة المصرية فى المدى الطويؿ تكوف أساس لمخطط اقتصادية و اوضع رؤية سياسية و

 التنموية متوسطة وقصيرة المدى.
 .تمكيف المجتمع المدنى والبرلماف مف متابعة ومراقبة تنفيذ اإلستراتيجية 
 المصري صة لمشركات والقطاع الخاصالتركيز عمى الميزة التنافسية وخا. 

فافية وقد أكدت  االستراتيجية عمى ضرورة رفع كفاءة المؤسسات والشركات والحوكمة الرشيدة والش
ية يمثؿ بعدًا ىامًا  داؼ االستراتيجػىأالتنمية المحمية المستدامة ضمف  ف تحقيؽأوالمشاركة والمساءلة. كما 

و اإلنتقاؿ بالمجتمع مف حالة التخمؼ ات الحكومية وبرامج التنمية المختمفة يمكف مف خبللفى السياس
والركود إلى وضع التقدـ والسير فى طريؽ النمو واإلرتقاء إلى ما ىو أفضؿ وسد وتمبية اإلحتياجات 

الييئات الحكومية. وتعتبر اتية وبمساندة مف القطاع الخاص و األساسية لمسكاف المحمييف بجيودىـ الذ
                                                           

عٌة ضمن البٌئة المحاسبٌة ) المجلة العلمٌة لبلقتصاد والتجارة ،  كلٌة اجتمعبد العزٌز محمود رجب ، نتائج تضمٌن المسئولٌة اال -1
 .135، ص 1981جامعة عٌن شمس ، التجارة ، 

لخاص ورجال االعمال ، تجربة مصر والتجارب الدولٌة، مرجع اللشركات فى القطاع عٌة اجتماال، دور المسئولٌة  مها الشال -2
 .سابق



 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

- 74 - 
 

المختمفة وداخميا، وبيف األجياؿ الحالية واألجياؿ المستقبمية أفضؿ مدخؿ لتحقيؽ التوازف بيف األقاليـ 
عطاء الدفعة نحو تنمية شاممة ومتوازنة  .1وا 

 
 مشركات فى تحقيق التنمية المحمية المستدامةلالمجتمعية دور المسئولية   4-7

إليو  عتبارًا خاصًا، فيى تنظرأالمحمية فى نظر الشركات الخاصة  يشكؿ المجتمع المحمى والبيئة 
عمى أنو شريحة ميمة تتطمع إلى تثميف عبلقاتيا معو وتعزيزىا، األمر الذى يتطمب منيا بذؿ الجيود 

األنشطة المضاعفة تجاىو، والعمؿ عمى زيادة الرفاىية العامة ليذا المجتمع، وذلؾ مف خبلؿ ألنشطة وا
ومف خبلؿ المساىمة فى الحد مف ور والحدائؽ سالتى تشمؿ المساىمة فى دعـ البنية التحتية كإنشاء الج

األخرى  األنشطة مشكمة البطالة بالتركيز عمى تشغيؿ أبناء المجتمع المحمى فى مشاريعيا، ودعـ بعض
مثؿ األندية الترفييية ليذا المجتمع مع إحتراـ العادات والتقاليد ودعـ مؤسسات المجتمع المدنى، وتقديـ 

ذا باإلضافة إلى الدعـ المتواصؿ لممراكز العممية كمراكز العوف المادى لذوى اإلحتياجات الخاصة، ى
البحوث والمستشفيات. وعادة ما ينظر لمسئولية المنظمة تجاه المجتمع المحمى مف زوايا مختمفة، فقد 
قامة المشاريع المحمية ذات  تشمؿ رعاية اإلعماؿ الخيرية، والرياضية والفنية، والتعميمية والتدريبية، وا 

نشطة تتسـ باإلختيارية واإللتزاـ الطوعى مف قبؿ الشركة مما يعزز وى، ويبلحظ أف غالبية األبع التنمالطا
 . 2جتماعيةقتصادية واالتمع المحمى فى تحقيؽ الرفاىية االمف إستمرارية الشركة وتواصميا مع المج

 
وبشدة لمشركات بات يظير فى األونة األخيره  المجتمعيةوعمى الرغـ مف أف مفيـو المسئولية 

عمى الساحة، إال أف ىناؾ بعض الشركات تقوـ ببعض الممارسات بشكؿ بدييى وغير رسمي، وربما 
تكوف ىذه الشركات عمى دراية بالمصطمح لكف بشكؿ طبيعى حيث تمتمؾ معظميا نيجًا مسئواًل نحو 

 األعماؿ المجتمعية فتحتفظ بعبلقة جيدة مع شركائيا فى المجتمع المحمى.
 

فى إتاحة فرص العمؿ وممارساتو لدى الشركات الصغيرة  المجتمعيةمفيـو المسئولية أيضًا يساىـ 
والمتوسطة المحمية بما يترتب عمى ذلؾ مف تحقيؽ فوائد عمى المدى الطويؿ، وكذلؾ زيادة القدرة التنافسية 

كتساب منظور جديد لمعمؿ، وخمؽ إدارة أكثر تنظيمًا، باإلضافة إلى دمج ا ألخبلقيات ليذه الشركات. وا 
 والقيـ الشخصية مع ممارسات العمؿ اليومي. 

إدارة العمؿ الجمعى بطريقة تعزز المساىمة اإليجابية المجتمعية كما يتضمف تطبيؽ مفيوـ المسئولية 
لممجتمع المحمى ككؿ بما يقمؿ مف التأثير السمبى عمى المواطنيف والبيئة إلى الحد األدنى باإلضافة إلى 

                                                           
اتٌجٌة مشرى محمد الناصر،دور المإسسات المتوسطة والصغٌرة والمصغرة فى تحقٌق التنمٌة المحلٌة المستدامة "دراسة اإلستر -1

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم  –سطٌف –الوطنٌة لترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة حالة والٌة تبسة"، جامعة فرحات عباس 
التسٌٌر والعلوم التجارٌة، وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، دكتوراه إدارة األعمال 

 .45، ص2011لمستدامة، عام والتنمٌة ا
عٌة لمنشآت أعمال وأثرها على األداء المالى" دراسة تطبٌقٌة على الشركات المساهمة اجتمجمٌل حسن النجار، المسئولٌة اال -2

، 2014العامة المدرجة فى بورصة فلسطٌن ، كلٌة العلوم اإلدارٌة واإلقتصادٌة، جامعة القدس المفتوحة، فرع شمال غزة، عام 
 .6ص
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ية بتجاوز حد المتطمبات القانونية واإللتزامات التعاقدية، وتطبيؽ أنشطة تعود بالنفع عمؿ مبادرات تطوع
 عمى المجتمع ككؿ.

 
   فى التنمية المحميةالمسئولية المجتمعية مبررات استخدام برامج   4-3

ف أاىف سواء محمية او دولية وال شؾ ىناؾ العديد مف التحديات التى تواجو الببلد فى الوقت الر 
مف القومى المصري مف مصر وكذلؾ عمى األثارىا السمبية عمى مسيرة التنمية فى آتمؾ التحديات ليا 

ىـ تمؾ التحديات عمى المستوى المحمى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتراجع مستويات أومف  .خرىأجية 
التنمية البشرية مف حيث ستثمار وتراجع مستويات دخار واألبعد يوـ وتراجع معدالت األ المعيشة يوماً 

ىذا عبلوة عمى .ساسية والخدمات االجتماعية وغيرىاالبنية األالتعميـ والصحة والخدمات الصحية و 
ا، ومصر ليست بمعزؿ عما يدور مف الغذائى والمائى وغيرىنخفاض معدالت األأمشكبلت نقص الطاقة و 

حداث فى البيئة االقتصادية العالمية، ونظرا لما خمفتو برامج التحرر االقتصادى والتوجيات أمف 
االقتصادية العالمية فى السنوات االخيرة مف تراجع لدور الدولة فى النشاط االقتصادى واالجتماعى فقد 

وحيث أف اجع، ف يقوـ بدوره فى سد الفراغ الناجـ عف ىذا التر أبات مف المحتـ عمى القطاع الخاص 
طراؼ عديدة مف ضمنيا القطاع الخاص ، أوؿ ىى التنمية التى تتشارؾ فييا التنمية المحمية كما سبؽ الق

ىذا ومف ثـ فاف المنطؽ يعتبر شركات ومنشآت ىذا القطاع  شريكًا كامبًل في المجتمع يخدـ احتياجات 
التكميمية  ةادلية المجتمعية ىى األالمسئو ومف ثـ تصبح رباحا خاصة أالمجتمع وفى نفس الوقت يحقؽ 

فى توفير احتياجات المجتمع المحمى مف استثمارات وبنية اساسية وخدمات لدور القطاع الخاص 
المسئولية مبررات تسوق الى ضرورة مساىمة برامج ومف ثـ فاف ىناؾ اجتماعية وبشرية مختمفة 

 :فى قضايا التنمية المحمية ومنياالمجتمعية 
التمويؿ الحكومى البلـز لتنفيذ مشروعات التنمية المحمية مػف بنيػة أساسػية وصػرؼ صػحى وميػاه ػ نقص 1

 شرب وغيرىا.
 ػ ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتفاقـ المشاكؿ الخاصة بالتنمية المحمية.2
دىور فى باف الثورات المتتالية والتى خمفت تإػ األوضاع الراىنة التى يمر بيا المجتمع المصري وخاصة 3

المػػوارد الماليػػة واسػػتنزافًا فػػى مصػػادر التمويػػؿ الحكػػومى، وىػػروب العديػػد مػػف رؤوس األمػػواؿ األجنبيػػة بػػؿ 
 والمحمية 

لمشػػاركة حكػػومى ممػػا أدى الػػى تضػػاؤؿ فػػرص ا ىػػو ػػػ  البيروقراطيػػة الحكوميػػة وضػػعؼ الثقػػة فػػى كػػؿ مػػا4
مػػى لتػػدخؿ الشػػركات مػػف خػػبلؿ بػػرامج حاجػػة كبيػػرة مػػف المجتمػػع المحومػػف ثػػـ فينػػاؾ . الشػػعبية بشػػكؿ كبيػػر

ت فػػى القيػػاـ بػػدورىا ، مػػع األخػػذ فػػى االعتبػػار أف  نجػػاح تمػػؾ الشػػركالخدمػػة المجتمػػعالمجتمعيػػة المسػػئولية 
عتػراؼ بوجودىػا، والمسػاىمة ألىػدافيا ورسػالتيا التنمويػة واأللػى حػد كبيػر عمػى دعػـ ىػذا المجتمػع إيتوقؼ 
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، عػبلوة عمػى المسػاىمة فػي سػدي احتياجػات المجتمػع ومتطمباتػو في إنجاح أىدافيا وفػؽ مػا خطػط لػو مسػبقاً 
الحياتيػػػة والمعيشػػػية الضػػػرورية، إضػػػافًة إلػػػى خمػػػؽ فػػػرص عمػػػؿ جديػػػدة مػػػف خػػػبلؿ إقامػػػة مشػػػاريع خيريػػػة 

المسئولية المجتمعيػة ف تقدـ الشركات برامج أتتمثؿ المجاالت التى يمكف و   1واجتماعية ذات طابع تنموي.
 مف خبلليا فى:

 مشكمة الفقــــــر  الجـــع  4-3-0
ر االختبلالت االقتصادية ػػػػػػػػػػـ مظاىػػػػمف أى وػػػػدؼ التنمية األساسي وىػػػػػػىو مشكمة وى رػػػػػالفق

ذا تحقؽ خفضو أو اإلقبلؿ مف معدالتو في المجتمع، عندئذ يعتبر أف التنمية واالجتماعية في المجتمع،  وا 
ىدفيا. وال يوجد تعريؼ واحد متفؽ عميو لمفقر، كما أنو ال يوجد مقياس واحد متفؽ قد حققت غايتيا أو 

وخط الفقر ىو قيمة اإلنفاؽ البلـز لحصوؿ الفرد عمى احتياجاتو األساسية غذائية وغير  .عميو كذلؾ لو
الشرب،  مادية كالطعاـ والمسكف والممبس، وخدمية؛ كالتعميـ، الصحة، مياهالالحاجات تتمثؿ فى غذائية 

والصرؼ الصحي. وتمؾ الحاجات ليا تكمفة. وىناؾ الحاجات االجتماعية؛ كالحرية، الديمقراطية، 
 الشفافية، والمشاركة.

ف أومجاؿ عممو، بما يعني أنو يمكف  وتعد مجابية الفقر مف ضمف أىـ مشاكؿ ومياـ العقد االجتماعي،
لي تدني مستوى دخؿ الفرد، الناتج عف عدـ إعي عمى القضاء عمى الفقر الراجع يركز العقد االجتما

العدالة في توزيع الثروة والدخؿ، وفي التعميـ، وفي فرص العمؿ والمساواة بيف المرأة والرجؿ، وىي 
مف خبلؿ  لمشركاتالمسئولية المجتمعية وبرامج  لييا أنشطةإف توجو أوالضروري  مجاالت مف الممكف

الصغيرة والمساىمة فى البرامج التى تواجو التيميش سواء  مساىمة الشركات فى منح قروض المشروعات
 االقتصادى أو عمى مستوى الجنس أو النوع . 

 
 مواجية البطالة وخمق فرص عمل 4-3-7

ات التحرر خيرة وفى ظؿ سياساص فى خطط التنمية فى السنوات األزاد دور القطاع الخ
حيث يقوـ القطاع الخاص بدور ىاـ  ،لمقطاع الخاصر ػػػكثألطريؽ لمشاركة فساح اإاالقتصادى والمناداة ب

وتأىيميـ لفرص ف مف الشباب والعمؿ عمى تدريبيـ فى توفير فرص العمؿ الحقيقية وتشغيؿ الخريجيي
لى المساىمة فى تسييؿ انتقاالتيـ وغيرىا كما يستحوذ إضافة ئتماف ليـ باإلقروض واألالعمؿ، وتوفير ال

 2115/2116بر مف االستثمارات المنفذة فمثبًل خبلؿ العاـ المالي القطاع الخاص عمى النصيب األك
                                                           

سوق فلسطٌن لؤلوراق  ،للشركات بٌن الواجب الوطنً االجتماعً والمبادرات الطوعٌة االجتماعٌةرقٌة عٌران، المسئولٌة 1- 
 www.google.com المالٌة،
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% مف إجمالي االستمارات الكمية المنفذة 58مميار جنيو بنسبة تصؿ إلى  227,3بمغت استثماراتو حوالي 
 (.1-4وذلؾ كما يتضح مف الشكؿ )

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 .2115/2116االقتصادية واالجتماعية  ، خطة التنميةوزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلداريالمصدر: 

 
وقد ساىـ القطاع الخاص مف خبلؿ ىذه االستثمارات في توفير العديد مف فرص العمؿ وقد بمغت 

% عاـ 72 بنحو مقارنة 2115% لعاـ 74,2مساىمة القطاع الخاص في توفير فرص العمؿ حوالي 
 (.2-4وىو ما يوضحو الشكؿ رقـ ) 2113

 

 

 التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلداري.المصدر: وزارة 

ى ف القطاع الخاص ما زاؿ دوره ىاـ جدا فى توليد فرص العمؿ فأويتضح مف بيانات الجدوؿ 
ات االستثمار ضمف يقع  ف ما يوفره واقعيا ضمف خطط الحكومةأظؿ الظروؼ التى تمر بيا الببلد، )حيث 
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 السنوات 

تطور نسبة مساهمة القطاع الخاص فً تشغٌل ( 2-4)شكل 
 (  2015-2013)العمالة خبلل الفترة 

نسبة مساهمة القطاع الخاص 
 فً تشغٌل العمالة 

القطاع الحكومي 
17.5% 

 الشركات العامة 
8.5% 

الييئات 
 االقتصادية العامة

16% 

 القطاع الخاص 
58% 

التوزٌع النسبً لبلستثمارات الكلٌة المنفذة ( 1-4)شكل 
 2016/2015خبلل العام المالً 



 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

- 78 - 
 

جراءات ر عمى تقديـ الحوافز المادية واإلباستمرا(، وبالرغـ مف أف الحكومة تعمؿ رباحبغرض تحقيؽ األ
ية تجاه المجتمع المحمى البلزمة لتشجيع القطاع الخاص عمى االستمرار فى تحمؿ مسئوليتو االجتماع

لتشغيؿ مازالت غير كافية وتحتاج ف مبادرات القطاع الخاص فيما يتعمؽ بمسئوليتو تجاه اأفراد، اال واأل
ف أطار الرسمى، حيث وأف تكوف فى اإللى توحيد لمجيود وأف تكوف فرص التشغيؿ حقيقية الى حد كبير إ

(  تطور 1-4يوضح الجدوؿ رقـ )نسبة كبيرة مف فرص العمؿ ما زالت خارج منشآت القطاع الخاص، و 
ى لإ 2111% عاـ 71,2ت ىذه النسبة مف مساىمة القطاع الخاص فى تشغيؿ العمالة حيث ارتفع

 .2115% عاـ 74,3
ف تقوـ بدور فعاؿ فى توفير فرص العمؿ الحقيقية وتشغيؿ عدد كبير مف المواطنيف أويمكف لمشركات 

قامة إ، وتقديـ القروض التى تمكنيـ مف وخاصة الخريجييف الجدد والعمؿ عمى تدريبيـ ورفع كفائتيـ
لى منازليـ إماكف العمؿ أتقاؿ مف ، وتوفير فرص االنالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر

 .وبالعكس، وبالفعؿ ىناؾ العديد مف الشركات التى تساىـ بدور كبير فى ذلؾ
 نسبة تشغيؿ العمالة فى القطاع الخاص  :(1-4) جدوؿ رقـ

 تشغيؿ العمالة فى القطاع الخاص السنة
 )%(داخؿ المنشآت )%(داخؿ وخارج المنشآت

2111 71,2 22,2 
2112 71,1 24,2 
2113 71,7 24,4 
2114 72,3 25,6 
2115 74,3 27,1 
 2111/2114 يانات بحث القوى العاممة لمفترة ب الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء،المصدر:

 قطـــــاع التعمـــيم 4-3-3
لعممية  يمعب التعميـ دور حيوي في تشكيؿ الموارد البشرية التي تعد الجوىر األساسي والمحرؾ الرئيس

التنمية االقتصادية فتنمية قدرات اإلنساف وبناء معارفو ال تتـ إال مف خبلؿ التعميـ, فعماد التنمية اإلنساف 
المتعمـ و المدرب والمؤىؿ الذي يمتمؾ أدوات المعرفة, مما يستمـز ضرورة النيوض بيذ القطاع مف خبلؿ 

 ما يمي:يالتي يواجييا ىذا القطاع والمتمثمة فالشراكة بيف القطاع الخاص والحكومة لمواجية التحديات 
  تمميذ, بينما  45,4ارتفاع كثافة الفصوؿ حيث تبمغ كثافة الفصوؿ في المرحمة االبتدائية حوالي

تمميذ لنفس المرحمة التعميمية وذلؾ لمعاـ الدراسي  25,4يبمغ نصيب المدرس مف التبلميذ حوالي 
2115/2116. 

 .ارتفاع معدؿ األمية 
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  حالة المباني التعميمية وتيالكياتردي.  
 .عدـ توافر الخدمات التعميمية في العديد مف المناطؽ المحرومة 
% مف إجمالي استثماراتو المنفذة لقطاع التعميـ وىو ما يمثؿ 2,2يوجو القطاع الخاص حوالي  
  :% مف االستثمارات الكمية المنفذة في ىذا القطاع كما يتضح مف الشكؿ التالي41,4
 

 
 أعداد مختمفة. ،المصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاممة

 
مف إجمالي المدارس بينما تبمغ نسبة الجامعات الخاصة  1%15,7وتبمغ نسبة المدارس الخاصة حوالي 

فى نطاؽ االستثمارات لمحصوؿ عمى ف كؿ ماسبؽ يكوف أال إجامعات. % مف إجمالي ال44,2حوالي 
فى قطاع التعميـ المسئولية المجتمعية ماـ اداء القطاع الخاص فى مجاؿ أرباح مما يتسع معو المجاؿ أ

د التعميمية والفنية ػػقامة المعاىإالمحرومة والميمشة والمساىمة فى مف خبلؿ انشاء المدارس فى المناطؽ 
ـ وتاىيميـ لسوؽ العمؿ، وكذلؾ فى مجاؿ دفع المصاريؼ الدراسية لرفع كفاءة الخريجييف الجدد وتدريبي

و المدارس مثؿ شركة النساجوف أؿ مجانية لمطمبة سواء بالجامعات توفير وسائؿ نق لمطمبة المحتاجيف،
الشرقيوف التى تسيـ بدور كبير فى ىذا المجاؿ، تشجيع الطمبة المتفوقيف غير القادريف عمى مواصمة 

لؾ مف خبلؿ تحمؿ القطاع وذ ا، المساىمة فى اقامة مختبرات عممية فى بعض الجامعات .دراساتيـ العمي
 فالجدير بالذكر أن جامعة الخاص لنصيبو مف الخدمات االجتماعية أو بالمشاركة بينو وبيف شركاتو، 

بدأ المسئولية نطبلقًا مف مإنشائيا إعمـ" تـ بالمغة التركية مدينة "العمـ والتبيمكنت التركية والتى تعنى 
ف تكوف أبيدؼ  "احساف دوغراماجى"سسيا البروفيسور أحيث إنيا  ال تيدؼ الى الربح و  االجتماعية

بعد جامعة اسطنبوؿ  2ورقـ  عالمياً  129لمتميز فى مجاؿ التعميـ العالى والبحث العممى، وتصنؼ  زاً ػػػمرك
لتكنولوجيا، حيث تـ التنسيؽ بيف شركات القطاع االتقنية عمى المستوى التركى فى مجاؿ اليندسة و 

                                                           
 .2017مصر فً أرقام كتاب   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء, 1-

 الخاص 
41.1% 

 العام 
58.9% 

التوزٌع النسبً لبلستثمارات المنفذة فً قطاع التعلٌم ( 3-4)شكل 
 2016/2015خبلل العام المالً 
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وقد اتاحت تمؾ الجامعة  .الخاص النشاء ىذه الجامعة وذلؾ لمساعدة الدولة فى مجاؿ التعميـ الجامعى
لمقطاع الخاص تحقيؽ متطمبات مف التخصصات المطموبة فى القوة البشرية مف المجتمع لتغطية 

مف تمؾ القوى البشرية الموجودة فى الجامعة حيث عجزت  احتياجات شركات والمصانع بالقطاع الخاص
وقد حققت ىذه الجامعة طفرة عممية تعميمية متميزة  الجامعات الحكومية عف توفير تمؾ التخصصات.

ألىالى العاصمة التركية فى التعميـ العالى، وحقؽ توفير مطالب الشركات والمصانع مف التخصصات 
 .لمطموبة فى الفترة القادمةا
 المجــــال الصحى  4-3-4

تؤكد العديد مف الدراسات أف االىتماـ باألوضاع الصحية لممواطنيف يساىـ في إنعاش االقتصاد 
% مف النمو في دخوؿ الدوؿ متوسطة 24وقد أثبتت إحدى الدراسات أف  .ويساعد عمى نمو الدخؿ

جو القطاع الصحي في مصر ويوا .ومنخفضة الدخؿ كاف نتيجة لمتحسف في األوضاع الصحية لمواطنييا
 العديد مف العقبات التي تعوؽ تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتتمثؿ أبرزىا فيما يمي:

  مف المواطنيف خارج مظمة 41 حيث أف المجتمعضعؼ ميزانية التأميف وعدـ شمولو لكؿ فئات %
 التأميف الصحي.

  والتدريب لبناء القدرات والميارات البلزمة.قمة أعداد الطواقـ الطبية وعدـ كفاية برامج التأىيؿ 
 التكامؿ بيف مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. ضعؼ 

وفي إطار التحديات السابقة, فقد بمغت مساىمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية 
ارات الكمية % مف إجمالي االستثم47% مف إجمالي استثماراتو وىو ما يمثؿ 1,8والعبلجية حوالي 

مف إجمالي  1%61,3بمغ نسبة الوحدات الصحية التابعة لمقطاع الخاص حوالي  تالموجية ليذا القطاع, و 
الصحى والتى الستثمارية فى القطاع ا سبؽ ىو مساىمات القطاع الخاص اال اف مإ الوحدات الصحية.

كز عمييا القطاع ف ير أالتى يجب المسئولية المجتمعية بيد اف الجانب الصحى فى  .يحقؽ مف ورائو ارباح
قامة المستوصفات الطبية، وغرؼ العمميات الكاممة فى المستشفيات الفقيرة والمساىمة إالخاص تتمثؿ فى 

الكمى وفيروسات الكبد وتعويض  رطاف وغسيؿسفى انشاء مستشفيات لبلمراض المتوطنة والخطيرة مثؿ ال
 .2طار التاميف االجتماعى التكافمىراد عف اى اضرار قد تمحؽ بيـ فى اػػػػػػفاأل
 تحقيق العدالة بين المحافظات فى التنمية   4-3-5

يتطمب تحقيؽ العدالة فى التنمية استراتيجية واضحة شاممة تعمؿ عمى تحقيؽ المشاركة الفعالة 
ف يكوف وأالبد أنو كافة القطاعات لتنمية المناطؽ الجديدة والمشروعات المقترح اقامتيا بيا، حيث في 

في المساىمة في  المجتمعيةلمقطاع الخاص الدور األكبر في ىذه اإلستراتيجية انطبلقًا مف مسئوليتو 
                                                           

  2015الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء, مصر فً أرقام  -1
لقطاع الخاص فى مصر، دراسة حالة تطبٌقٌة لقٌاس وتقٌٌم المسئولٌة المجتمعٌة االجتماعٌة لفإاد محمد عٌسى عارف، المسئولٌة 2 - 

للشركات، المإتمر العلمى السنوى الثالث عشر الكادٌمٌة السادات والعلوم االدارٌة " التوجهات االستراتٌجٌة للمسئولٌة االجتماعٌة  
 .31، ص2009أبرٌل،  26/27للقطاع الخاص تجاه المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة ، القاهرة 
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ومف ثـ فإف الفرصة مييأة أماـ الشركات  .تحسيف مستويات المعيشة وتوفير فرص العمؿعمميات التنمية و 
مف استراتيجية التنمية لممساىمة فى تمؾ المشروعات الجديدة وخاصة تمؾ المشروعات المقترحة ض

ف تمؾ المناطؽ التي سيتـ تنميتيا والمشروعات المتضمنة بيا  أ، خاصة و 2131المستدامة رؤية مصر 
تحمؿ العديد مف الفرص االستثمارية التي يجب أف تستفيد منيا الشركات لكي تتحقؽ تمؾ االستفادة ومف 

 دوار التالية:تقـو باأل فأت فى اطار مسئوليتيا االجتماعية ثـ فيجب عمى الشركا
العمؿ عمى استغبلؿ الفرص االستثمارية فى المناطؽ الجديدة وخمؽ المزيد مف فرص العمؿ بيا وذلؾ ( 1)

لجذب اكبر عدد مف الشباب لمعمؿ وخفض معدالت البطالة فى المناطؽ المكتظة بالسكاف وتقميؿ 
 معدالت اليجرة الخارجية .

 االىتماـ ببرامج التدريب والتأىيؿ لمعمالة التي سيتـ توظيفيا في المناطؽ والمدف الجديدة . ( 2)
 المساىمة مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية األساسية واإلنشائية لممناطؽ الجديدة.( 3)
زمة المساىمة في مد المناطؽ الجديدة بالخدمات الصحية والتعميمية وغيرىا مف الخدمات البل( 4)

 إلستمراريتيا وتقدميا .
لتزاـ الشركات تجاه المجتمع الذي تعمؿ فيو إالمسئولية المجتمعية ىي ف أخمص الي نمما سبؽ 

وذلؾ عف طريؽ المساىمة بمجموعة كبيرة مف األنشطة االجتماعية والسموؾ األخبلقي الذي يرتبط بقضايا 
وتنشأ  .ؿ مشكمة اإلسكاف والمواصبلتمحاربة الفقر وتحسيف الخدمات الصحية وخمؽ فرص عمؿ وح

في ىذا الجانب )االجتماعي الخدمي( مف قياـ منظمات االعماؿ بتنفيذ واجباتيا تجاه المسئولية المجتمعية 
دة لممجتمع والدولة ػػة مفيػحيث تمثؿ عمميالمسئولية المجتمعية المجتمع. والتزاـ المؤسسات بتحقيؽ 

 1:بلقًا مما يأتىطوالمؤسسات ان
د عمى الشركات أف ػػػػػبنو ألأات ليا بعديف اقتصادي واجتماعي و لمشركالمسئولية المجتمعية أف  -

 تسعى إلى اإلبداع في تبني برامج المسئولية االجتماعية.
ة خبلقيات األبالتصرف "االلتزاـ المستمر مف قبؿ شركات األعماؿ ىى المجتمعيةالمسؤولية  -

لمقوى  المعيشية االقتصادية والعمؿ عمى تحسيف نوعية الظروؼ والمساىمة في تحقيؽ التنمية
 ككؿ." العاممة وعائبلتيـ، والمجتمع المحمي والمجتمع

كما يمكف أف تساند الشركات اىدافًا قومية وتشجع موظفييا عمى التطوع واالنخراط في النشاطات  -
 معكيفية إدارة عبلقاتيا االجتماعية. مف خبلؿ عبلقات العمؿ، كما يمكف لممؤسسات التفكير في 

الجيراف )مجموعات المجتمع المحمي والسمطات الحكومية(. والمنشآت الصغيرة تستطيع دائمًا إدارة 
زأ مف المجتمع التي تقوـ بخدمتو. ويمكف ػػػػيتج ىذه العبلقات بميارة كبيرة ألف أعماليا جزء ال

                                                           
مركز  –دراسة تطبٌقٌة"  –للشركات فً ظل االزمة االقتصادٌة العالمٌة االجتماعٌة "المسئولٌة  -نورا محمد عماد الدٌن أنور -1

 .18، ص2010 –مسابقة األبحاث السنوٌة  ،المدٌرٌن المصري
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لمشركات أيضًا اتخاذ الخطوات البلزمة لممحافظة عمى البيئة عند ممارسة نشاطيا، فمف المعروؼ 
عادة التدوير مف األمور  أف الكفاءة في استخداـ الطاقة الكيربائية ومنع التموث وتقميؿ التالؼ وا 

وى التي تحافظ عمى البيئة وفي نفس الوقت تحقؽ وفورات في التكمفة وبالتالي تسيـ في جد
المؤسسة. وىذه اإلجراءات تساعد في النياية عمى تحسيف العبلقات مع المجتمع والمنظميف 

 والسمطات األخرى. 
كػػذلؾ يمكػػف أف تعمػػؿ المؤسسػػة بالتضػػامف مػػع المنظمػػات أو الشػػركات األخػػرى لتعزيػػز ممارسػػات 

مشػروع تػديره جيػات فعمػى سػبيؿ المثػاؿ قػد تػتمكف إحػدى المنشػآت مػف المشػاركة فػي المسئولية المجتمعيػة 
ألصػحاب األعمػاؿ، المسػئولية المجتمعيػة حكومية أو محمية أو تمتحػؽ بجمعيػة أعمػاؿ ذات عبلقػة معينػة ب

مع شركات أخرى. إف الكثير مف ىذه األنواع مف المسئولية المجتمعية أو قد تمتحؽ بمشاريع معينة ترتبط ب
ت االخاصة في معظـ المجتمعػات. وفػي الحػاالت العبلقات متاحة بتكمفة يسيرة أو بدوف تكمفة عمى الشركا

التػػي يػػتـ فييػػا تحمػػؿ تكػػاليؼ، فػػإف اإلدارة الجيػػدة يمكػػف أف تضػػمف عائػػدًا ىامػػًا عمػػى االسػػتثمار مػػف حيػػث 
مكانية دخوؿ أسواؽ جديدة.  الدعاية الجيدة ورفع الروح المعنوية لمموظفيف وتحسف سمعة الشركة وا 

 
 التى يمكن أن تتحمل مسئوليتيا الشركات الخاصة مجاالت تنمية المجتمع المحمى  4-4

ر ػػػػونذكالخاصة شركات المجاالت تنمية المجتمع المحمى التى يمكف أف تساىـ فييا تتعدد 
 . (0)منيا

 تمكيف ذوى اإلعاقة.  -
 تمكيف المرأة وتعزيز المساواة بيف الجنسيف . -
 الحفاظ عمى البيئة وترشيد الموارد الطبيعية.  -
 إدارة المعرفة ودعـ مؤسسات المجتمع المدنى.  -
 التعاوف اإلقميمي والدولي ونقؿ الخبرات.  -

 عبلوة عمى المجاالت التالية:
المسػاىمة  و المشاركة في أنشطة تحسيف مستويات التعمػيـ المحميػة بػالتبرع بػاألمواؿ والوقػت والخبػرة  -

 ، ممػػا يعػػدعمػػى فػػرص عمػػؿ فػػي اختيػػار وتػػدريب بعػػض االخػػريجيف الجػػدد مػػف الشػػباب وحصػػوليـ
 مساىمة في القضاء عمى البطالة في المجتمع المحمي. 

التضػػامف مػػع الجامعػػة لتقػػديـ ميػػارات تقنيػػة المعمومػػات لمطػػبلب، وتقػػديـ دعػػـٍ مػػالٍي لمراكػػز تقنيػػة  -
 . بشبكات االنترنت لمدارس المحميةربط االمعمومات الحديثة مع إمكانية 

                                                           
المسئولٌة المجتمعٌة فى قطاع اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وزارة اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات المصرٌة، إستراتٌجٌة  -1

 .17، ص 2014من أجل تحقٌق العدالة اإلجتماعٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة، إبرٌل عام 
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تػدريب المػوظفيف فيمػا يتعمػؽ بالمحافظػة عمػى البيئػة. وقػد تمثمػػت لإدارة عمميػة الػتخمص مػف النفايػا  -
 الفائدة الرئيسية لممؤسسات في السمعة الطبية في المجتمع ولدى السمطات المحمية.

المحميػػػة. وتقػػػديـ المػػػنح  االىميػػػةومسػػػاندة الجمعيػػػات  الوطنيػػػةاالجتماعيػػػة األنشػػػطة المسػػػاىمة فػػػي  -
 . فى المجاالت المختمفةإلعدادىـ لمعمؿ جيف لشباب الخريالدراسية وبرامج التدريب 

تدعيـ المؤتمرات التي تستيدؼ تشجيع االستثمار المحمي واألجنبي باإلضافة إلى رعايتيا الندوات  -
 التي تنظميا الجيات الحكومية والمحمية.

إنشاء صندوٍؽ لتشجيع الشباب عمػى التػدريب فػي مجػاؿ الكمبيػوتر وتقنيػة المعمومػات اإللكترونيػة.  -
 وتمويؿ تكاليؼ الدراسة والتدريب لعدد مف الطبلب .

المساىمة فى ايجاد حموؿ سريعة لمشكمة تراكـ القمامة بالتعاوف مع المحافظات والوحدات المحميػة  -
التابعػػػة ومؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدنى والشػػػركات التػػػى تعمػػػؿ بمنظومػػػة القمامػػػة لبلرتقػػػاء بمنظومػػػة 

 فاظًا عمى الصحة العامة .حالدولة  عمى مستوىالقمامة ورفع مستوى كفائتيا 
نشػاء مصػانع خاصػة بيػا وانتيػاج فكػر الػتخمص إى عمميػات تػدوير القمامػة مػف خػبلؿ المساىمة فػ -

 و توفير العمالة المدربة لذلؾ .أمنيا وذلؾ مف خبلؿ الدعـ المالى اآلمف 
إلػػى كيماويػػات النظافػػة  اسػػتخداـ المػػواد التػػي تسػػاىـ فػػي المحافظػػة عمػػى البيئػػة بتقميػػؿ الحاجػػة مػػثبلً  -

 الضارة، وتوفير فرص تدريب لممبتدئيف في المينة.
المسػػاىمة فػػى القضػػايا االجتماعيػػة المختمفػػة والتػػى قػػد تضػػر بػػأمف الػػببلد مثػػؿ مكافحػػة المخػػدرات  -

 والجريمة وغيرىا مع مؤسسات الدولة .
ات القطػػػاع كر % مػػػف شػػػ81المؤسسػػػات الصػػػغيرة والمتوسػػػطة والتػػػى تشػػػكيؿ أكثػػػرمف  التكامػػػؿ مػػػع  -

لمشركات الكبرى مػف خػبلؿ اقتػراح مشػروعات المسئولية المجتمعية مف مبادرات لبلستفادة  الخاص
مسػػػتدامة ومبتكػػػرة، فبػػػدوف االبتكػػػار يكػػػوف المشػػػروع مجػػػرد محاكػػػاة لمشػػػروع آخػػػر قػػػديـ ومسػػػتخدـ 

ؽ فػرص مسبقًا. فبل بد أف تكوف األفكار المطروحة مفيدة لممجتمع وتساىـ فػي الوقػت ذاتػو فػي خمػ
 .لممؤسسات الكبري

 .شركات دور فى حؿ مشاكؿ المصانع المتعثرة والمتوقفة عف العمؿلمأف يكوف  -
 
 حجم مساىمة الشركات فى االنشطة المحمية :  4-5

التنميػػة االقتصػػادية ودورىػػا فػػى تحقيػػؽ النمػػو و المسػػئولية المجتمعيػػة اىتمػػت المنظمػػات الدوليػػة ببػػرامج 
كػدت الشػركات بمقتضػاه والػذى أ 1999عاـ  المتحدةمـ صدر الميثاؽ العالمى لؤلونتيجة لذلؾ فقد واالجتماعية 

المتحػػدة حػػوالى  ، وقػػد انضػـػ لمميثػػاؽ العػالمى لبلمػـػئػوتيا تجػاه المجتمػػع المحمػػى وفقػػا لمبادالتػػزاـ بمسػػئوليعمػى اإل
لػى عػدد إضػافة مػاؿ باإلعأشػركة  6111مػنيـ  2111حتػى يوليػو  دولػة حػوؿ العػالـ 135مشترؾ مف  8111

شػػركة اعمػػاؿ، وتتسػـػ  42ترؾ مػػنيـ مشػػ 62مػػف منظمػػات المجتمػػع المػػدنى، وبمػػغ عػػدد المشػػتركيف فػػى مصػػر 
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الميثػػػاؽ بإنيػػػا غيػػػر الزاميػػػة وأف تطبيقيػػػا تطػػػوعى مخطػػػط وتيػػػدؼ معظميػػػا الػػػى رفػػػع مسػػػتوى المعيشػػػة  ئمبػػػاد
 .1وتشجيع التدريب والتأىيؿ وتنمية الطاقات

ف ىنػاؾ أال إشػركة  85ف كثػر مػألموقعػة عمػى ىػذا الميثػاؽ وصػؿ الػى الشػركات ا ف عػددأوبالرغـ مف 
عى خيػػري يسػػاىـ فػػى التنميػػة لمجتمع عمػػى نحػػو تطػػو اتقػػدـ برامجيػػا بػػ يالكثيػػر مػػف شػػركات القطػػاع الخػػاص التػػ

 . 2لمستدامةاو كونيا تحقؽ التنمية أ لمجتمعيةادراجيا تحت برامج لممسئولية إذ فى االعتبار ػػػخدوف األ
انشػطة شػركات القطػاع الخػاص أف لػى إتخػاذ القػرار بمجمػس الػوزراء ادعـػ  المعمومػات و شار تقرير لمركػزأ وقد

 : 3يتضمف المحاالت التالية المجتمعية فى مجاؿ المسئولية
 

 أنشطة الشركات الخاصة حسب المجاالت المختمفة .: (7-4جدول رقم )

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب  التعميـ  المجاؿ
 والػتاىيؿ 

الرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الصحية 

دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ 
 المشروعات

المحافظة عمى 
البيئػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف 

 التموث

االىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
بالفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الخاصة 

 38% 29% 29% 24% 24% 14% 
  ، تقرير شيرى،المسئولية المجتمعية لمشركات ودورىا فى التنمية، دعـ واتخاذ القرارالمعمومات و  ، مركزالوزراء مجمس      
 ، القاىرة ،2111السنة الخامسة، العدد      

ب أف فى جيود التنمية المحمية فإنو يجالمسئولية المجتمعية نو لكى تساىـ أونخمص مف ذلؾ 
لمتعرؼ  نشطة وبرامج تنموية قائمة عمى دراسة شاممة لممجتمع المحمىأتنطمؽ مف مبدأ المساىمة فى 

باالستعانة بالبيانات االساسية بالمحافظات ومؤشرات تقارير حتياجات الممحة عمى الموارد المتاحة واأل
 حصائيات.ة بالمحافظات والبيانات واإلالتنمية البشري
 

 4-6  آليات تحميل إحتياجات المجتمع المحمى من منظور المسئو لية المجتمعية
ف أينبغػى المسئولية المجتمعيػة إف تحديد دور شركات القطاع الخاص فى تنمية المجتمع المحمى مف واقع 

، حيػػث يتطمػػب راد انفسػػيـػػػػػفالمحمػػي واأل يػػتـ التخطػػيط والتوجيػػو لػػو فػػي ضػػوء االحتياجػػات الفعميػػة لممجتمػػع
لي لمشػػػركات فػػػي التنميػػػة المحميػػػة وكػػػذلؾ المؤسسػػػات امػػػر التعػػػرؼ عمػػػي ىػػػذه االحتياجػػػات، والػػػدور الحػػػاأل

 .ا الدورليذ والمكممة ومنظمات المجتمع المدني الداعمة
  

                                                           
مجلس الوزراء، مركزالمعلومات و دعم واتخاذ القرار، المسئولٌة االجتماعٌة للشركات ودورها فى التنمٌة، تقرٌر شهرى، السنة 1 - 

  8، القاهرة ، ص2011الخامسة، العدد 
 .29/4/2014تقرٌر المركز المصري لمسئولٌة الشركات  2-

 .2للشركات ودورها فى التنمٌة، مرجع سابق ، صاالجتماعٌة مجلس الوزراء، مركز دعم واتخاذ القرار، المسئولٌة  -3
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 احتياجات التنمية المحمية في مصر:  4-7
ف الدراسػػة أال إالمحمػػي ومػػا يواجػػو ذلػػؾ مػػف صػػعوبة  بػػالرغـ مػػف تعػػدد االحتياجػػات التنمويػػة لممجتمػػع

داري، صػػػبلح اإلخطػػػيط والمتابعػػػة واإلباالعتمػػػاد عمػػػي خطػػػط التنميػػػة االقتصػػػادية المعػػػدة مػػػف قبػػػؿ وزارة الت
 بقػري محافظػة القميوبيػة،( focus group discussionsالجماعيػة المركػزة )وباجراء عدد مف المناقشػات 

وبعػض االحيػاء الفقيػرة بالقػػاىرة، وباالعتمػاد عمػي دراسػػات مركػز العقػد االجتمػاعي فػػي تحديػد خػرائط الفقػػر 
نػػػػو يمكػػػػف تقسػػػػيـ أفػػػػراد المجتمػػػػع تبػػػػيف لمتعػػػػرؼ عمػػػػي االحتياجػػػػات الفعميػػػػة أل، راً ػػػػػػػكثػػػػر فقالقػػػػري األ وتحديػػػػد

 :يمياحتياجات التنمية المحمية كما 
ر ػػػكثرية األػلػؼ قػفيذ المرحمة االولػي مػف مبػادرة األتن وفقًا لخرائط الفقر التى حددتيا الحكومة مف خبلؿ -أ

 151الشػرقية( بيػا نحػو  -البحيػرة -قنػا -اسػيوط –سػوىاج  –فقرًا في ستة محافظػات مصػرية ىػي )المنيػا 
 و صحيًا ....الخ.أالمزمف سواء اقتصاديًا مف الفقر قرية تعاني تمؾ القري 

برنامجػػًا فػػي  12مميػػوف جنيػػو لكػػؿ قريػػة تشػػمؿ  29مميػػار جنيػػو بحػػوالي  3,4وتػػـ تحديػػد اسػػتثمارات قػػدرىا 
 مجاالت:

 .ساسية لمتعميـ الرسمي وانشاء فصوؿ محو االميةتحسيف البنية األ -1
 .سعاؼرافؽ الصحية والتوسع في خدمات اإلتحسيف الم -2
  .ديدػػػػسكاف جإنشاء وحدات إ -3
 .نشاء طرؽ جديدة محسنةإ -4
  .دارة المخمفات الصمبةإ -5
 .نشاء وحدات لمكافحة الحرائؽإ -6
  .دعـ منشآت الشباب والرياضة -7
 .تقديـ قروض متناىية الصغر مف خبلؿ صندوؽ التنمية المحمية والصندوؽ االجتماعي لمتنمية -8
 .تاحة خدمات التضامف االجتماعيإ -9

 .الخدمات البريديةتوسيع  -11
 .تحسيف البنية االساسية -11
 .طباء ، مرضي، ....(أفي الوحدات الصحية والمستشفيات )تدريب العامميف  -12
 

االجتمػاعي وجػود عػددًا  اركة والمنفذ مػف خػبلؿ مركػز العقػدوقد كشؼ تقييـ الحاجات القائـ عمي المش
المسػػػػئولية المجتمعيػػػػة مػػػػف الفػػػػرص التػػػػي تػػػػواءـ بػػػػيف متطمبػػػػات المجتمعػػػػات المسػػػػتيدفة واحتياجػػػػات بػػػػرامج 

، المجتمعية تتناسب واحتياجات المجتمع المحمية الممكنةضع خريطة لممسئولية يسيؿ معو و لمشركات مما 
مما يفعؿ دور الشػركات فػي ولية المجتمعية المسئطراؼ المعنية ب( تفاعؿ كؿ األ4-4ويوضح الشكؿ رقـ )
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ويمكف مف خبللو تحديد االحتياجات لمتنمية المحمية بشكؿ سميـ، والتػي يمكػف تحديػدىا فػي  التنمية المحمية
 .1االحتياجات التالية

لمشركاتالمسئولية المجتمعية خريطة  :(4-4) الشكل رقم  

جيد مشترك لبرامج 
تنموية فعالة ومستديمة

الحكومة 
تسييل االجراءات التنفيذية

واالشراف والتوجيو

المجتمع المدني 
والمحمي 

تحديد والمطالبة 
باالحتياجات 
التنموية 

خطط ومشروعات 
ومعمومات متاحة

الخاص  القطاع
المسئولية االجتماعية
دعم مادي ومعنوي 

وشراكة

 
 

 –لمشػػػركات والمنظمػػػات المسػػػئولية المجتمعيػػػة بػػػو النصػػػر، أىميػػػا : مػػػدحت أعمػػػي قػػػراءات عػػػدة مػػػف : باالعتمػػػاد المصـــدر
 .2111، مكتبة دار المنيؿ ، االردف  iso26000المواصفة القياسية 

  4-7-0االحتياجات في مجال البنية االساسية:
 بالتيالؾ وتدني مستوي الخدماتحواؿ غمب األأة االساسية في قري ونجوع مصر في تتسـ البني

% مف القري تعاني مف عدـ وجود نظـ لمصرؼ الصحي واالعتماد عمي )الترانش( 81-75%
% مف 31والكاسحات، وتعتمد خطة التنمية االقتصادية وبتمويؿ مف االستثمارات الحكومية تغطية نحو 

 تمؾ القري والباقي في انتظار االعتمادات المالية.
  215و توسػعة الخطػوط الموجػودة، حيػث يعػاني نحػو أمحطات لممياه  نشاءال لقريا% مف 35تحتاج 

 منيـ مف انقطاعيا يوميًا. 155، في حيف يعاني نحو و ثبلثةأانقطاع المياه كؿ يوميف مف القري مف 
  الميػاه مػف نقػص  كثػر فقػراً ي وخاصػة األتعػاني معظػـ القػر  إذيحتاج سكاف الريؼ لتحسيف نوعية المياه

فقػػط ومنيػػا جػػزء أرتػػوازي ال تكفػػي  3نصػػؼ مميػػوف ـ ونوعيتيػػا حيػػث ينػػتج نحػػتػػدنى ة لمشػػرب و الصػػالح
                                                           

 باالعتماد على ما ٌلى :  -1
الذهنً والمناقشات الجماعٌة المركزة للسكان بقري محافظة القلٌوبٌة لمركز طوخ وشبٌن الدراسة المٌدانٌة من نتائج العصف  ـ

 القناطر والقناطر الخٌرٌة.
( عدا محافظتى شمال وجنوب سٌناء، الجهاز المركزى للتعبئة العامة 4655ـ نتائج المسح الشامل لخصائص الرٌف المصري )

  2015ٌولٌو  –، أبرٌل فرٌقى حصاء بالتعاون مع بنك التنمٌة اإلواإل
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اف الجػدير بالػذكر مميوف نسػمة، و   6مثبل  نحو  وبيةلسد حاجات السكاف والبالغ عددىـ بمحافظة القمي
نشاء ا  حطة، و لتر/ثانية لمم 91محطة كومبالت لمخدمة بطاقة انتاجية  13نشاء إخطة الدولة تستيدؼ 

لػػي توسػػعة إضػػافة مميػػوف جنيػػو، باإل 181/يػػـو بتكمفػػة 3ـ 145ميػػاه جديػػدة بسػػرياقوس بسػػعة محطػػة 
، والعبادلػة بطػوخ، رنتاجيػة وىػي محطػات شػبيف القنػاطإللمضػاعفة الطاقػة ا ربعة محطػات قائمػة فعػبلً أ

 ، ومحطة مياه في كفر شكر تخدـ عدة قري.ـ اشفيف بقميوب، والزراعة ببنياوكو 
  تنقطػػػع الكيربػػػاء فػػػي نحػػػو مولػػػدات كيربػػػاء حيػػػث نشػػػاء إثػػػر مػػػف نصػػػؼ القػػػري بػػػالريؼ الػػػي كأتحتػػػاج

الكيربػػاء بشػػكؿ متقطػػع )كػػؿ  مػػف ىػػذه القػػري تنقطػػع بيػػا 38,425% مػػف القػػري يوميػػًا، ونحػػو 22,8
 و ثبلثة(.أيوميف 

 :االحتياجات في مجال التعميم  4-7-7
ىميا ارتفاع نسب التسرب في مرحمة التعميـ االساسػي ، أي قطاع التعميـ مف عدة مشاكؿ مف يعان

 حيث أف:وارتفاع كثافة الفصوؿ ، وتيالؾ البنية االساسية لممدارس 
  مػػف عػػدـ وجػػود مػػدارس  الكبػػري تعػػانيمعظػػـ القػػري المصػػرية بػػؿ وبعػػض المنػػاطؽ الفقيػػرة فػػي القػػاىرة

، درسػػة ال تتناسػب واحتياجػات السػػكافممف القػدرة االسػتيعابية لأؽ السػكنية كمػػا ثانويػة قريبػة مػػف المنػاط
 % فقط مف قري الريؼ.18,2حيث تتواجد المدارس الثانوية بنحو 

  يخفػضنقص عدد الفصوؿ مما يؤدي لحرماف البعض مف التعميـ االساسي وزيػادة كثافػة الفصػوؿ بمػا 
 في المناطؽ الفقيرة.سباب اليامة لمتسرب مف التعميـ د األػػحأعميـ في ىذه المرحمة اليامة وىو كفاءة الت

  عػػػدـ تػػػوافر عيػػػادات مدرسػػػية ووحػػػدات خدمػػػة اجتماعيػػػة بعػػػدد كبيػػػر مػػػف المػػػدارس بػػػالريؼ المصػػػري
 والمناطؽ الفقيرة.

   لػػي تطػػوير إعداديػػة ويحتػاج البػػاقي ا  نشػػاء مػدارس ابتدائيػػة و % مػػف قػػري الريػؼ المصػػري إل61تحتػاج
 المدارس الموجودة وتوسعتيا.

 :الصحة االحتياجات في مجال  4-7-3
 41ء مستوصؼ طبي.نشا% مف القري الريفية تحتاج إل 
 17رية.ػػػػؿ بالقػػػقحتاج لتوفير صيدلية واحدة عمي األ% مف القري ت 
 71نشاء وحدة صحية لكؿ قرية.إلتوفير الخدمات الصحية مف خبلؿ  % مف القري تحتاج 
 49رة.ػػػسلتنظيـ األ لتوفير مركز في حاجة % مف القري 
 :  االحتياجات في مجال رعاية الفئات الميمشة  4-7-4

  و خيريػػػة لمسػػػاعدة االيتػػػاـ أىميػػػة ألػػػي انشػػػاء جمعيػػػات إ% مػػػف قػػػري الريػػػؼ المصػػػري 76تحتػػػاج
 المعيبلت والفقراء بيا.النساء و 
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  عيادات ، او اكز لعبلج ذوي االحتياجات الخاصةال تتوافر في القري الريفية والمناطؽ الميمشة مر
 حتي محاؿ لبيع المعدات الطبية ليـ .و ألمتعامؿ معيـ 

 .عدـ وصوؿ حمبلت التوعية لمعظـ القري وخاصة لمسيدات واالميات المنوطة برعاية االطفاؿ 
 ت لوصػػػػوؿ حمػػػػبلت التطعػػػػيـ لبلطفػػػػاؿ بالمنػػػػاطؽ الميمشػػػػة وعػػػػدـ االكتفػػػػاء اتحتػػػػاج معظػػػػـ الريفيػػػػ

ناسػػػػػػب )عػػػػػػف طريػػػػػػؽ بتوفيرىػػػػػػا بالوحػػػػػػدات الصػػػػػػحية واالعػػػػػػبلف المناسػػػػػػب لبلميػػػػػػات بالوقػػػػػػت الم
 ف.ػػػاؿ الريفييػػػطفيقمؿ مف احتماالت االعاقة بيف األبما يتناسب واالمية( مما  الميكروفونات

 :احتياجات اخــــــري  4-7-5
  توفير فرص عمؿ لتخفيؼ حدة البطالة خاصة في الريؼ والمحافظات التي تتزايػد بيػا معػدالت اليجػرة

 الخارجية والداخمية.
  البريد والتوسع في الخدمات البريديةتطوير مكاتب. 
  ف أرب المػػدف )المركػػز( حيػػث تبػػيف ػػػػقألػػي الطػػرؽ الرئيسػػية والمػػدارس و إمنػػة آتػػوفير وسػػيمة مواصػػبلت

%، يميػػػػو 78نتقػػػػاؿ ىػػػػو التوكتػػػػوؾ والػػػػذي يتػػػػوافر بنسػػػػبة تمػػػػاد االساسػػػػي فػػػػي تمػػػػؾ القػػػػري فػػػػي األعاأل
فقػػط  %55النقػػؿ العامػػة والتػػي تتػػوافر بنحػػو %، واخيػػرًا وسػػائؿ 48الميكروبػػاص والػػذي يتػػوافر بنسػػبة 

يضػا مػػف أر ولكػف ػىميػة والتوافػبؽ ذكرىػا ال تترتػب فقػػط مػف حيػث األف المواصػبلت السػاأبػالقري، كمػا 
 حيث التكمفة والتي تمثؿ عبء مضاعؼ عمي المواطنيف.

  مف القري الي شؽ ترع ومصارؼ الغراض الزراعة والري.13تحتاج نحو % 
  ري الي تطيير الترع والمصارؼ بالقري الريفيػة مػف القمامػة والمخمفػات التػي ػػػالق% مف 71تحتاج نحو

 مراض بالقري .ري بيا وتعتبر سببا في انتشار األتعوؽ ال
  مػػف القػػري، بينمػػا تحتػػاج 71,9تعػػاني معظػػـ القػػري مػػف الطريػػؽ الرئيسػػي بػػو مطبػػات وحفػػر بنحػػو %

 نارة.نو ترابي وغير مرصوؼ ويحتاج إلأيث ئيسي ح% مف القري الرئيسية الي رصؼ الطريؽ الر 11
 :مف واقع الدراسة الميدانية يمكف ترتيب اولويات االحتياجات وفقا لرغبات االفراد انفسيـ كما يمي 
 الصرؼ الصحي  -1
 رصؼ وانارة الطرؽ -2
 بناء الجسور والكباري -3
 انشاء المدارس -4
 نشاء مشاغؿ لمبناتأ -5
 بالقريةنشاء مستوصؼ صحي أ -6
 نشاء نوادي ثقافية ورياضيةأ -1
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ف يحػدث نقمػة نوعيػة فػى المجتمػع كبػرى أماؿ وقػوة اقتصػادية بما يممػؾ مػف رأسػ ويستطيع  القطاع الخاص
تغطيػة تمػؾ االحتياجػات وفػؽ مبػدأ األولويػات كمػا سػبؽ  فػىوالمجتمع المػدني  الدولةمع  تعاوفمف خبلؿ ال

دعـ لممشػروعات والبػػرامج لتػى تعمػػؿ عمػى تمبيػػة تمػؾ االحتياجػػات القػوؿ  وأف يػػتـ توجيػو الشػػركات لتقػديـ الػػ
 فػػػى المجتمػػػع وتقميػػػؿ االعتمػػػاد عمػػػى المسػػػاعدات الخارجيػػػة.فػػػى  ليكػػػوف ذلػػػؾ اسػػػتغبلؿ لممػػػوارد الموجػػػودة

ال إ المجتمػع المحمػىوالجدير بالذكر أف ىناؾ العديد مف الشركات ليػا بالفعػؿ دورًا كبيػرًا فيمػا يخػص تنميػة 
عمى المستوى العاـ ويتضح ذلؾ مػف الجػزء ى النياية تعتبر جيود فردية وغير مؤثرة وغير محسوسة نيا فأ

 التالى والذى يشمؿ تطبيقات المسئولية المجتمعية لعدد مف مؤسسات القطاع الخاص فى مصر.
 
 :المسئولية المجتمعية التجارب المحمية في   4-8
تقوـ جيزة سيستمز بتػوفير عػددًا كبيػرًا مػف الحمػوؿ Giza Systems:0شركة جيزة سيستمز  4-8-0

التكنولوجيػػػة المتكاممػػػة فػػػي شػػػتى المجػػػاالت والصػػػناعات مثػػػؿ مجػػػاؿ اإلتصػػػاالت ومرافػػػؽ البنيػػػة األساسػػػية 
اىتمػػت شػػركة جيػػزة سيسػػتمز بإنشػػاء معمػػؿ لمتصػػنيع .والبتػػروؿ والغػػاز والنقػػؿ ومجػػاالت التصػػنيع المختمفػػة

لمتنقػػؿ كقػػرار واعػػى اسػػتراتيجى فػػى إطػػار العمػػؿ، وفػػى نفػػس تخصػػص ا Digital fabricationالرقمػػى 
الشػػػركة مػػػف أجػػػؿ توصػػػيؿ التكنولوجيػػػا لمفئػػػات التػػػػى ال يمكنيػػػا الوصػػػوؿ الييػػػا، والمسػػػاعدة فػػػى اسػػػػتخداـ 
التكنولوجيػػا فػػى تحسػػيف التعمػػيـ. وتػػرى الشػػركة أف الحاجػػة لممسػػئولية اإلجتماعيػػة لمشػػركات يجػػب أال تػػرتبط 

ة لمشركة، واألرباح أو الخسائر، بؿ يجػب أف تكػوف التزامػًا دائمػًا مػف قبػؿ الشػركة لممجتمػع، بالميزانية العام
 ألف الحاجة إلى المسئولية المجتمعية لمشركات تزداد فى حالة الركود أكثر منيا فى حالة الرواج. 

-18وقد أنشأت الشركة صفحة عمػى موقػع التواصػؿ اإلجتمػاعى الفايسػبوؾ لػدعوة الشػباب مػا بػيف )
عاـ( غير القػادريف عمػى الوصػوؿ إلػى التكنولوجيػا لحضػور فاعميػات عػف أساسػيات التصػنيع الرقمػى،  25

الذى مف خبللو يتـ تدريبيـ عمى كيفية نسخ مكونات معدات وأالت معينة مثؿ الطوابع عمى سبيؿ المثاؿ، 
سػػتثمريف. ولمػػا كػػاف مػػع مسػػاعدتيـ عمػػى كيفيػػة عمػػؿ خطػػة تجاريػػة لمشػػروعاتيـ، وعػػرض األفكػػار أمػػاـ الم

معظػػػـ المسػػػتجيبوف مػػػف الشػػػباب المقيمػػػوف فػػػى القػػػاىرة، والوجػػػو البحػػػرى تػػػـ شػػػراء أتػػػوبيس لنقػػػؿ محتويػػػات 
المعمػؿ الرقمػػى، والوصػػوؿ إلػػى الصػعيد )محافظػػات الفيػػوـ، بنػػى سػويؼ، المنيػػا، أسػػيوط، سػػوىاج(، وتوجػػد 

افظػات الصػعيد الخمػس سػالفة الػذكر. خطة استراتيجية بإنشاء خمسة معامؿ ثابتة لمتصنيع الرقمى فػى مح
وعمػػدت الشػػركة عمػػى توجيػػو الشػػباب لتقػػديـ حمػػوؿ تكنولوجيػػة خاصػػة بػػالحيز الجغرافػػى الػػذى ينتمػػوف بػػو، 
وعمػػػػؿ اختبػػػػارات فػػػػى المحافظػػػػات الخمػػػػس لمػػػػف يقػػػػـو بتشػػػػغيؿ الػػػػبلب، واإلشػػػػراؼ عمػػػػى المعمػػػػؿ الرقمػػػػى 

لقطع الخشب والفوـ،  Water Jetزر جيت بمحافظتو لمدة عاميف. وتـ عمؿ عدد مف المشروعات مثؿ لي
 وعمؿ طابعات وماسحات ضوئية ثبلثية األبعاد.

                                                           
1- http://gizasystems.com/ar 

 

http://gizasystems.com/ar
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%، 45نسػػبة المكػػوف المحمػػى فػػى سػػيارات الركػػوب حػػوالى  تبمػػغ:مصــر -شــركة جنــرال موتــورز 4-8-7

%، ونظػػػرُا ألىميػػػة المكػػػوف المحمػػػى، ودوره فػػػى التنميػػػة المجتمعيػػػة فػػػى مصػػػر، وتنميػػػة المػػػوارد 65والنقػػػؿ 
المحمية، والصناعة المصرية استيدؼ برنامج المسئولية المجتمعية لجنراؿ موتورز مصر تطػوير المػورديف 

تيـ إلى مستوى الجودة العالمية عف طريؽ تنظيـ دورات تدريبية ليػـ بالخػارج، المصرييف، والوصوؿ بمنتجا
معايشة نظرائيـ مف المصنعيف فى البمداف األكثػر تقػدمًا فػى ىػذه الصػناعة. ومػف األجػزاء المحميػة التػى تػـ 

ورديف المحمييف اإلىتماـ بتطوير إنتاجيا محميًا: أبواب وأسقؼ السيارة "الدبابة"، وبالدعـ الذى تـ تقديمو لمم
أصػػػبح األف ىػػػذا المكػػػوف صػػػناعة مصػػػرية خالصػػػة، وكػػػذا الكراسػػػى، والزجػػػاج، وكيربػػػاء السػػػيارة "األوبتػػػرا" 
الجديػػدة. ويسػػتيدؼ البرنػػامج اإلسػػتراتيجى لممسػػئولية المجتمعيػػة لجنػػراؿ موتػػورز الوصػػوؿ بػػالمكوف المحمػػى 

 %.71إلى % فى سيارات النقؿ 61%، ومف 65% إلى 45فى سيارات الركوب مف 
وسعت جنراؿ موتورز إلى تدريب المػورديف المحميػيف عمػى الجديػد فػى مجػاؿ صػناعتيـ عمػى أيػدى 
خبػراء دوليػيف فػى مجػاؿ لضػماف الجػودة أثنػاء التصػػنيع وفقػًا ألنظمػة جنػراؿ موتػورز، وكػذا الحصػوؿ عمػػى 

ـ الشػػركة بػػإجراء ، وغيػػره مػػف أنظمػػة دوليػػة. كمػػا تقػػو Built in qualityشػػيادات جػػودة دوليػػة مثػػؿ نظػػاـ 
عمػى مػوردييـ بواسػطة مػراجعييف دوليػيف يػتـ اسػتدعائيـ مػف الخػارج، وتنظػػيـ ورش  1مراجعػات طػرؼ ثػانى

عمػػػؿ توعويػػػة مسػػػتمرة لمتحقػػػؽ مػػػف قػػػدرة المػػػورديف المحميػػػيف عمػػػى تطبيػػػؽ المعػػػارؼ التػػػى يطبقيػػػا نظػػػرائيـ 
 بالخارج.
 

 : Oracleشركة أواركل  4-8-3
 :البرامج التاليةفى اطار برنامج المسئولية المجتمعية لشركة أوراكؿ، تقدـ الشركة 

  تػػدريب مجػػانى عمػػى بػػرامج برمجػػة متخصصػػة مثػػؿJava وقواعػػد البيانػػات مثػػؿ ،Oracle  لممػػدارس
  .والجامعات

 عمػيـ عقد برامج تدريب مدربيف عمى تمؾ البرامج فى المػدارس والجامعػات لتػدريب الطمبػة فػى مراحػؿ الت
 الفنى والجامعى.

 
 :Lafargeشركة الفارج لألسمنت   4-8-4
  ىػػى الشػػركة المالكػػة ألسػػمنت السػػويس مػػع مكتػػب و تعاونػػت شػػركة الفػػارجCID  اإلستشػػارى فػػى تنفيػػذ

 تي:برنامجيا لممسئولية المجتمعية الذى يستيدؼ اآل

                                                           
 مراجعة الطرف الثانى هى مراجعة الشركة على موردٌها. -1
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  تأىيؿ طمبة المدارس الفنية بالسويس عمى متطمبات السبلمة والصحة المينيػة مػف أجػؿ تػأىيميـ لمعمػؿ
بالشركة، وقد كانت الشركة فى الماضى يستعينوف بطمبة مؤىميف لذلؾ مف خارج السويس )مف حمواف، 

 القاىرة(. 
 عداد دليؿ لمسبلمة والصحة المينيةإ. 
  لبرنػػامج تػػدريب المػػدربيف. وقػػد وصػػؿ عػػدد المػػدربيف المػػؤىميف مدرسػػًا كمرحمػػة أولػػى  15تػػدريب عػػدد

مدرسػػًا، وبمػػغ عػػدد الطػػبلب المسػػتفيديف مػػف ىػػذا  81لتػػدريس مػػنيج السػػبلمة والصػػحة المينيػػة لبلفػػارج 
أخػػػػرى، مثػػػػؿ تعاونيػػػػا مػػػػع الصػػػػندوؽ ألػػػػؼ طالػػػػب. ولبلفػػػػارج أنشػػػػطة مجتمعيػػػػة  12البرنػػػػامج حػػػػوالى 

 األمية، وتشغيؿ السيدات.جتماعى لمتنمية فى برامج محو اال
 

 الشركة المصرية األلمانية )إيجيك( لمواسير المياه والصرف الصحى: 4-8-5
عامؿ وتقـو بتصدير مواسير البولى بروبميف إلى  1511، ويعمؿ بيا أكثر مف 1991تأسست عاـ 

مميػػوف جنيػػو  31-25ترصػػد الشػػركة مػػا بػػيف و ، 2115مميػػوف دوالر عػػاـ  213دولػػة بقيمػػة  25أكثػػر مػػف 
سػػنويًا لميزانيػػة مسػػئوليتيا االجتماعيػػة، وقػػد مػػر مفيػػوـ التنميػػة المجتمعيػػة بشػػركة إيجيػػؾ بثبلثػػة مراحػػؿ مػػف 

نشاء مؤسسة إأت الفكرة باألنشطة الخيرية، ثـ ف. حيث بدحتى اآل 2112بداية الفكرة فى عاـ التطور منذ 
، وفػى األوؿ مػف ينػاير عػاـ بالشركة لؤلنشطة االجتماعية اث قطاعًا مستقبلً خيرية تابعة لمشركة، ثـ استحد

بالشػػركة المسػػئولية المجتمعيػػة طػػورت ايجيػػؾ مػػف منظورىػػا لممسػػئولية االجتماعيػػة بإنشػػائيا لقطػػاع  2112
Corporate Social Responsibility (CSR) ،ا يسػػػمى مجموعػػػة دوائػػػر االىتمػػػاـ وتبنػػػى مػػػ

الشػركة حزمػة مػف الخػدمات لممػوظفيف تتضػمف تغطيػة ، وتقػدـ Social Cycle of Interestsجتمػاعىاال
أالؼ جنيػػػو سػػػنويًا لمموظػػػؼ لرعايتػػػو الصػػػحية ىػػػو  11صػػػحية مػػػف خػػػبلؿ تػػػأميف صػػػحى خػػػاص، ورصػػػد 

التػػػى ال يشػػػمميا غطػػػاء التػػػأميف الصػػػحى العػػػاـ مثػػػؿ عمميػػػات  وزوجتػػػو وولػػػداف مػػػف أجػػػؿ تغطيػػػة العمميػػػات
 ، كمػػا لشػػركة عمميػػات حصػػوؿ موظفوىػػا عمػػى السػػيارات مػػف البنػػوؾ بالتقسػػيطالعيػػوف، وغيرىػػا. كمػػا تسػػيؿ ا

تمتػػػـز ايجيػػػؾ بػػػدفع مختمػػػؼ الضػػػرائب لمدولػػػة مثػػػؿ ضػػػريبة الػػػدخؿ، وضػػػريبة المبيعػػػات، والضػػػرائب العامػػػة 
مػف الخػدمات االجتماعيػة باإلضػافة لتػوفير حزمػة  األخرى، وتتجنػب الشػركة أى ممارسػة لمتيػرب الضػريبى

ريف ليا مف السباكيف والتجار والموزعيف المسجموف فى دفاتر الشركة تشمؿ تأميف اجتمػاعى لمعمبلء المباش
 وصحى، باإلضافة إلى خدمات الدعـ الفنى والتدريب.

 
 /كيـــــرونــــدانة ـــركـــش 4-8-6

دخمػػت مصػػر  وقػػد دولػػة عمػػى مسػػتوى العػػالـ، 121شػػركة دانػػوف ىػػى شػػركة فرنسػػية ليػػا فػػروع فػػى 
وتسػػػتيدؼ  وواجيػػػت مشػػػكمة عػػػدـ تػػػوافر المػػػبف الخػػػاـ بالكميػػػات والجػػػودة المناسػػػبة لمتصػػػنيع، ، 2117عػػػاـ 

مدادات األلباف مف خبلؿ مراكز تجميع األلبػاف إتوفير جزء مف  الخاص بياالبيئى دانوف مف خبلؿ النظاـ 
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يئػػى فػػى مصػػر كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػى دوؿ عربيػػة أخػػرى مثػػؿ تػػونس، المغػػرب، الجزائػػر. ويشػػترط النظػػاـ الب
لدانوف أف يتـ أداء أنشطتو المختمفة مف خبلؿ منظمات ذات فكر تنموى غير ىادفة لمػربح مثػؿ الجمعيػات 

تػـ تطبيػؽ النظػاـ البيئػى لػدانوف فػى مصػر ببعػده اإلمػدادى  2111التعاونية والجمعيات األىمية. وفى عاـ 
بإنشػػػاء مراكػػػز لتجميػػػع األلبػػػاف لشػػػركة دانػػػوف العالميػػػة  *عمػػػى مقتػػػرح تقػػػدمت بػػػو ىيئػػػة كيػػػر الدوليػػػة بنػػػاءاً 

ببنػى  الجمعيػة التعاونيػة بالحبلبيػةنػاء مراكػز تجميػع ألبػاف بكػبًل مػف بمحافظات التميز. وبالفعؿ تـ تمويػؿ ب
طف لػبف مبػرد، إال أف  3بطاقة استيعابية  2111وأخرى ممموكة لدانوف بالكامؿ فى النوبارية عاـ  سويؼ،

ناير حاؿ دوف افتتاح تمؾ المراكز حتى تـ االفتتاح الرسمى بدايػة ظروؼ قياـ ثورة الخامس والعشربف مف ي
ثػبلث فػى  مراكز 6إلى  2113نشاء مراكز التجميع حتى وصمت أعدادىا فى يونيو إوتوالى . 2112عاـ 

وأثنيف فى النوبارية ىمػا المحطػة الممموكػة لػدانوف، بنى سويؼ ىى الحبلبية، وبنى ماضى، ونزلة أقفيص.
.ومركػػػز فػػػى الفيػػػـو ىػػػو الشػػػمس 1ويػػػؿ مشػػػترؾ بػػػيف دانػػػوف/كير وتمويػػػؿ مصػػػرى فرنسػػػىومحطػػػة ممولػػػة تم

 مف المعونة األمريكية فى األساس.  المموؿ
 

عػػبلؼ الخاصػػة بالمواشػػى و إمػػداد فػػى شػػراء األ دانػػوفتقػػدميا الخػػدمات المجتمعيػػة التػػى وتتمثػػؿ 
ولزيػادة جػذب ، بأسػعار مناسػبة البلزمػةلمشػركة بكميػات األعػبلؼ المورديف إلنتاجيـ مف األلبػاف  المزارعيف

المزارعيف إلى مراكز التجميع يمكف لممزارع كذلؾ أف يسدد قيمة األعبلؼ بالتقسيط، مف عائد األلبػاف التػى 
درار المػػػبف، وزيػػػػادة كميػػػػات إاستحسػػػػاف المػػػزارعيف نظػػػػرًا لتحسػػػػف  يوردىػػػا لممركػػػػز، وقػػػد لقػػػػى ىػػػػذا البرنػػػامج

ـــل  الموجيػػػة لممػػػزارعيف ومنيػػػا خدمػػػةحزمػػػة مػػػف الخػػػدمات الشػػػركة لباإلضػػػافة الػػػى تػػػوفير  2نتػػػاجيـ.إ القواف
بػإجراء  مػثبل دانػوف/كيرفتقػـو ، سواء لمتمقػيح الصػناعى لمحيوانػات أو الرعايػة الطبيػة متخصصةالالبيطرية 

حممة رعاية بيطرية ثبلثة مرات سنويًا تتحمؿ فييا تكمفة اسػتقداـ الطبيػب وبدالتػو )جنيػو(، ويتحمػؿ المػزارع 
% فقط مف تكمفة العبلج. إال أنو وفقًا إلدارة مراكز التجميع التابعة لدانوف تـ 51الذى يورد ألبانو لمجمعية 

نػػدوات  ، ىػػذا بجانػػب عقػػدتقميػػؿ الػػدعـ لؤلنشػػطة البيطريػػة لحػػث المػػزارعيف عمػػى أف يراعػػى ماشػػيتو بنفسػػو
، عػػػبلوة عمػػػى مة لمماشػػػية الحبلبػػػةمػػػف، والتغذيػػػة السػػػميعيف إلرشػػػادىـ إلػػػى وسػػػائؿ الحمػػػب اآلتوعويػػػة لممػػػزار 

دارة إأو األىمية مف أجؿ مساعدتيـ فى  لعامميف بوحدات التجميع التابعة لمجمعيات سواء التعاونيةا تدريب 
عداد الخطط التجارية ودراسات الجدوي لممشػروعات، إدارة إاءة المطموبة، ومف تمؾ الدورات: األعماؿ بالكف

ف شػػػركة دانػػػوف تقػػػوـ بػػػدور كبيػػػر فػػػى خدمػػػة ويتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أمة.األعمػػػاؿ، ميػػػارات االتصػػػاؿ، الحوك
 ففػػى تحسػػيف الػػدخؿ الريفػػىؿ،  خمػػؽ فػػرص عمػػوذلػػؾ مػػف خػػبلؿ المسػػئولية المجتمعيػػة المجتمػػع مػػف واقػػع 

                                                           
  .على الفقرل القضاء ـــجأمن  كثر المجتمعات تهمٌشاً أنمائٌة دولٌة غٌر حكومٌة وال تهدف للربح وتعمل مع إهٌئة كٌر هى منظمة  *
نشاء محطتى إمن المال تم استخدامه فى  مشروع تحسٌن السبلالت، وزارة الزراعة بتموٌل من الحكومة الفرنسٌة، وقد تبقى مبلغاً  -1

 ألبان أحدهما فى النوبارٌة، واألخرى فى بنى سوٌف.
واجهت دانون/كٌر مشاكل فى بداٌة تطبٌق هذا النظام متمثلة فى تؤخر فترات التحصٌل، وعدم االنتظام فى السداد، وقد أدى ذلك  -2

ألعبلف التى ٌتم توزٌعها ٌمكن تغطٌتها من ا% فقط من قٌمة األلبان التى تورد للمركز لضمان أن قٌمة 60إلى اتخاذها قرارا بتورٌد 
 مركزاأللبان الموردة لل
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ضػػوء حػػرص النظػػاـ البيئػػى لػػدانوف عمػػى جػػذب المػػزارعيف لتوريػػد األلبػػاف لممراكػػز يقػػـو بمػػنحيـ زيػػادة فػػى 
تػػػوفير الرعايػػػة البيطريػػػة لػػػى باإلضػػػافة إ ،عمػػػا يعرضػػػو السػػػريحة والوسػػػطاء% 35األسػػػعار قػػػد تصػػػؿ إلػػػى 

دارة إديػد مػف الصػعوبات سػواء عمػى مسػتوى دانػوف مػف العوبالرغـ مف ذلػؾ تعػانى شػركة  .لمماشية الحبلبة
المضػػاربة مػػع منيػػا  وحػػدات التجميػػع ذاتيػػا أو معوقػػات أخػػرى عمػػى مسػػتوى خػػارج نطػػاؽ وحػػدات التجميػػع

التػػى تعتبػػر ذلػػؾ انتقاصػػًا مػػف  ـ بعػػض األسػػر عػػف توريػػد األلبػػاف بسػػبب العػػادات والتقاليػػد، احجػػا"السػػريحة
 .عدـ مرونة سعر التوريد ،نخفاض جودة المبف الواردالشأف االجتماعى، ا

 
 ( الشركة المصرية لألمالح والمعادن )اميسال  4-8-7

 1974لسنة  43 لمقانوف رقـ كشركة مساىمة مصرية طبقاً  1984تأسست الشركة في عاـ 
لبلستثمار والمناطؽ الحرة وتعمؿ الشركة مف خبلؿ منظور بيئي اقتصادي لمتحكـ والحد مف االرتفاع 
المتزايد لمموحة بحيرة قاروف عف طريؽ استخبلص األمبلح المعدنية بطرؽ فيزيائية وبدوف إضافة أى 

طئ بحيرة قاروف بالفيوـ . تمتمؾ كيماويات أو مواد مموثة لمبيئة والشركة مجمع صناعي متكامؿ عمى شا
 الشركة ستة مصانع حالية: 

فى  ألؼ طف سنوي وتستخدـ أساساً  121مصنع إلنتاج كبريتات الصوديوـ البلمائية بطاقة  -
صناعة المنظفات، الورؽ والزجاج ويعتبر المصنع الوحيد فى المنطقة العربية واألفريقية ليذا 

 المنتج. 
الغسيؿ والتكرير  ةة بطريقديوـ لبلستخدامات األدمية والصناعيمصنع إنتاج ممح كموريد الصو  -

 ألؼ طف سنوى ويباع تحت االسـ التجاري )بونو( أكياس.  151بطاقة إنتاجية 
( بطاقة إنتاجية  - ألؼ طف/ سنوي  41مصنع إنتاج كموريد الصوديوـ عالي النقاوة )الفاكيـو

لبلستخدامات اآلدمية والصناعية تحت االسـ التجاري بونوساؿ وممح األقراص لبلستخداـ 
 الصناعي فى معالجة مياه الغبليات.  

ألؼ طف ويعتبر  31قة إنتاجية مصنع إنتاج مادة كبريتات الماغنسيوـ المائية ) ممح األبسوـ( بطا -
المصنع الوحيد فى منطقة الشرؽ األوسط إلنتاج ىذه المادة وتستخدـ كمخصب زراعي فى 

 تحسيف مواصفات التربة الزراعية وخاصة التربة الرممية. 
 51توسعات مصنع إنتاج كموريد الصوديوـ عالى النقاوة )تحت ضغط مخمخؿ( بطاقة إنتاجية  -

 (. 2115الفتتاح واإلنتاج التجريبي مارس ألؼ طف/ سنة ) تـ ا
وحدة إنتاج الممح الطبى )إلنتاج محاليؿ الغسيؿ الكموي ومحاليؿ الحقف الوريدي )بطاقة إنتاجية  -

ألؼ طف سنة ويعتبر المصنع الوحيد في المنطقة العربية )سيتـ االفتتاح واإلنتاج التجريبي  15
 (.2115مارس 
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 :لإلسمنتمجموعة شركات السويس   4-8-8

تعد مجموعة شركات السويس لؤلسمنت أحد أكبر منتجي األسمنت في مصر، ومع ما تتمتع بو 
المجموعة مف سجؿ حافؿ في السوؽ المصري، فمف دواعي الفخر واالعتزاز استخداـ األسمنت الذي 
تنتجو المجموعة في بناء أفخر المبانى والصروح الشييرة في مصر، كما أنيا تحرص عمى ابتكار كؿ ما 

و جديد مف العبلقات التجارية والمنتجات بما يفي باحتياجات السوؽ. واليدؼ الرئيسي لممجموعة ىو ى
مواصمة االستثمار وتطوير أنشطتيا في الببلد مف خبلؿ احتراـ ىويتيا المصرية وتعزيز كفائتيا مف خبلؿ 

تمتمؾ مجموعة شركات تحويؿ الشركة مف مورد لؤلسمنت إلى مورد لمخدمات لصناعة البناء والتشييد. و 
السويس لؤلسمنت شبكة صناعية تتكوف مف خمسة مصانع في السويس والقطامية وطره وحمواف والمنيا، 

 والتى تقدـ أكبر تشكيمة متنوعة مف المنتجات. 
، 2116وقد بدأت مجموعة شركات السويس لؤلسمنت الشراكة مع معيد دوف بوسكو في عاـ  

بصفتيا مموؿ ألنشطة المعيد، وقامت بدعـ أعماؿ رفع كفاءة المعيد سواء حيث لعبت الشركة دورًا ميمًا 
مف حيث البنية التحتية أو المنشآت. كما ميدت الطريؽ إلعداد برامج تدريبية جديدة وزيادة عدد الطبلب 

نشطة البرنامج القومي لمحو األمية وتطوير التعميـ بأالدارسيف بالمعيد. وترتبط جيود السويس لؤلسمنت 
ف معيد دوف بوسكو في صميـ ػمعميـ ذو الجودة العالية المقدـ ألالذي أطمقتو الحكومة المصرية. ويأتي الت
مساعدة المعاىد والمدارس الفنية  وتأمؿ الشركة فى استطاعتيارؤية السويس ألسمنت لمستقبؿ مصر. 

كي تعطي الفرصة لعدد أكبر والمينية األخري في القاىرة واإلسكندرية التي تعتمد نفس منيجية المعيد، ل
 مف الطبلب لتعمـ ميارات العمؿ األساسية.

وتعي مجموعة شركات السويس لؤلسمنت أف خريجي معيد دوف بوسكو مطموبوف في القطاع 
الصناعي بسبب التدريب الممتاز والميارات المتخصصة التي يحصموف عمييا. كما أف المجموعة تطور 

الصيفية بمصانعيا، حيث يتمقى المتدربيف تدريبيًا عمميًا ونظريًا عمى  مف أدائيـ مف خبلؿ فرص التدريب
صناعة األسمنت، فضبًل عف تدريبيـ عمى سياسات حماية البيئة وسبلمة العامميف المتبعة بشركات 
المجموعة . ويخصص جزء مف التمويؿ المقدـ مف المجموعة لتغطية مصاريؼ الطبلب غير القادريف. 

يورو لصالح  411111برعت مجموعة شركات السويس لؤلسمنت بما يزيد عمى وحتى األف، فقد ت
 المعيد. 
تعييف أكثر وحتى اآلف  فى  2116منذ عاـ   مجموعة شركات السويس لؤلسمنت ساىمت وقد 

طالبا مف  23ؿ امشارؾ آخريف عبلوة عمى استكم 171ؿخريجًا وتقديـ فرص التدريب العممي  21مف 
قامت بعدد مف األنشطة والمبادرات التى كما لعاميف الماضييف دراستيـ الجامعية خريجى المعيد خبلؿ ا

 تخدـ المجتمع. فعمى سبيؿ المثاؿ قامت الشركة بالتالى:
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 تطوير مستشفى حمواف العاـ بالتعاوف مع مؤسسة مصر الخير.  -
تجديد وتطوير مدرسة عمر بف الخطاب اإلعدادية لمبنيف بكفر سميـ، محافظة السويس بالتعاوف  -

 مع جمعية تكاتؼ لمتنمية. 
تجديد وتطوير مدرسة أسمنت كفر العمو االبتدائية بمنطقة كفر العمو، وذلؾ بالتعاوف مع جمعية  -

 نيوض وتنمية المرأة.
كز سمموط بمحافظة المنيا بالتعاوف مع ىيئة كير مدارس داخؿ مر  5دعـ تطوير بيئة التعمـ في  -

 الدولية. 
مميوف جنيو لصندوؽ تحيا مصر مف أجػػػؿ دعػػـ األداء االقتصادى والتنمية  31التبرع بمبمغ  -

 الصناعية 
إنتاج ممح الفاكيوـ عالي النقاوة )تحت  مثؿ التوسع فىكما ساىمت الممارسات المتبعة من قبل الشركة 

ألؼ طف مخمفات  251التخمص مف حوالى ، فى ألؼ طف/ سنوى 51ضغط مخمخؿ( بطاقة إنتاجية 
ممحية صمبة منخفضة النقاوة إلعادة تدويرىا إلنتاج الممح الطبي( باإلضافة إلى ميكنة وحدات التعبئة فى 

وغيرىا، إلى  والغسيؿ لتقميؿ فواقد مواد التعبئة والتغميؼمصنع إنتاج كموريد الصوديـو بطريقى التكرير 
ود مف االرتفاع المتزايد عند حدوالحد  المحافظة والتحكـ فى مموحة بحيرة قاروففى ة ػالشركنجاح 
  -تى:جراـ/ المتر مما أدى إلى اآل35

وجي لمبيئات الحفاظ عمى النظاـ البيئى داخؿ محمية بحيرة قاروف، انعكس ذلؾ عمى التنوع البيول -
 البحرية والبرية داخؿ المحمية. 

 الحفاظ عمى األراضى الزراعية وخاصة فى القري المبلصؽ والمجاورة لبحيرة قاروف مف التممح.  -
زيادة مساحة األراضى الزراعية المستصمحة وخاصة عند الطرؼ الشرقي لمبحيرة خبلؿ العشر  -

 ألؼ فداف.  21سنوات األخيرة إلى ما يقرب مف 
 

 ود إنترناشيونال ــــاس فـــم 4-8-9
ا تجاه عمبلئيا، يوليتئمنتجات غذائية متوازنة لتعزيز مسوذلؾ لتقديـ  2116تأسست الشركة عاـ  

والبسكويت والشعيرية سريعة التحضير، كما والسريػػػػػاؿ بار  حيث تقوـ بصناعة منتجات حبوب اإلفطار
 %. 71تمتمؾ حصة سوقية بالسوؽ المصري تصؿ إلى 

والمسئولية المجتمعية قامت الشركة بعدد مف األنشطة والمبادرات التى  26111وفي سبيؿ تطبيؽ األيزو 
 تخدـ المجتمع فعمى سبيؿ المثاؿ قامت الشركة بالتالى : 

 تعديؿ الرؤية والرسالة بما يتناسب مع فكر االستدامة.  -
 وضع ونشر ميثاؽ شرؼ لممجموعة .  -
 تعديؿ مبادئ الشركة وسياسات العمؿ بما يتناسب مع فكر االستدامة.  -
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 عمؿ توعية لمعامميف ومديري اإلدارات بالمسئولية المجتمعية.  -
 احتراـ حقوؽ اإلنساف.  -
 احتراـ معايير السموؾ الدولية.  -
 العناية بالعامميف.  -
 تنمية الموارد البشرية.  -
 عناية صحية وعبلج.  -

 
 ونيميفــــــرشركــــة ي  4-8-01

شركات مثؿ شركات  6وىى شركة مساىمة مصرية تضـ أكثر مف  1981تأسست الشركة في  
الشاي الفاخر ويونيميفر مشرؽ لمشاي وفايف فودز وغيرىا، ومف أىـ منتجات الشركة شاي ليبتوف ومرؽ 

جيؼ كنور وصمصمة الطماطـ ومنتجات الصابوف مثؿ دوؼ ولوكس وجود مورنينج، وكذلؾ منظفات 
دوؿ عربية  7ومعجوف أسناف سيجناؿ وكموز أب شامبوىات صف سيمؾ وكمير، والشركة تعمؿ في أسواؽ 

 1681مثؿ مصر والسوداف وجنوب السوداف وسوريا ولبناف والعراؽ واألردف وفمسطيف، ويعمؿ بيا حوالي 
 مصانع.  4موظفا يعمموف في اإلدارة الرئيسية و

تسعى الشركة دائما إلى تطبيؽ ما يساىـ فى تطوير أدائيا وجودة منتجيا، لذا أتخذت حزمة مف و 
 اإلجراءات لتطبيؽ البيئة المستدامة منيا: 

توفير استيبلؾ الطاقة الكيربائية في المواقع الصناعية واإلدارية، حيث يتـ استخداـ حموؿ  -
ـ استخدي اف ما ليبلً ، أشافات الكيرباء نياراً مف ك تكنولوجية الستخداـ اإلنارة الطبيعية بدالً 

كشافات إضاءة موفرة لمطاقة الكيربائية في المصانع والمواقع اإلدارية، أيضًا تستخدـ الغاز 
مف السوالر، كما يتـ تطبيؽ نظـ اإلنتاج الحديثة لتوفير الطاقات في  الطبيعي في الغبليات بدالً 

 الماكينات بالمصانع. 
لمياه في المواقع الصناعية واإلدارية، حيث يتـ استخداـ صنابير المياه الموفرة توفير استيبلؾ ا -

لبلستخداـ اآلدمي في جميع المواقع، مع إعادة تدوير المياه كمما أمكف ذلؾ في العمميات 
تتبع الشركة فكر )العمؿ مف  الصناعية، باإلضافة إلى تطبيؽ نظـ الري الحدائؽ في الموقع.

العمؿ ببل حدود( حيث ساىـ فكر الشركة في العمؿ مف خارج مكاف العمؿ  المنزؿ وخارج مقر
  -الرسمي في تحقيؽ أىداؼ ىامة ىى :

 ة في العمؿ. ػػػيئالعمؿ مما يحقؽ المرونة والتمقا خمؽ حرية 
  .توفير الطاقة داخؿ العمؿ مف مياه وكيرباء وتكييفات وتنقبلت موظفيف 
 فيض استيبلؾ البنزيف والزيوت لسيارات الموظفيف. توفير الطاقة خارج العمؿ مف خبلؿ تخ 
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  رفع الروح المعنوية لمموظفيف والمساىمة في تحقيؽ أىداؼ العمؿ اإلستراتيجية تطبيقًا لفكر المرونة
بالعمؿ، وقد تـ تطبيؽ ىذا الفكر فى كافة أماكف ومواقع العمؿ بالشركة بالمركز الرئيسي واألفرع 

 بالمحافظات. 
  عادة استخداميا أو تدويرىا بالكامؿ) مبدأ صفر نفايات(، فصؿ المخمفات الغير خطرة مف المنبع وا 

حيث تـ عمؿ ندوات توعية لجميع العامميف بأىمية تقميؿ الفاقد في المواد وأىمية الفصؿ مف المنبع 
كما تـ عمؿ ورشة داخؿ  -وذلؾ تمييدًا إلعادة استخداميا أو تدويرىا عف طريؽ شركات متخصصة

ف شباب مف ذوي التحديات ػػػػػريؽ تعييػػػػػف طػػػػة إلعادة تدوير الورؽ المستخدـ في المكاتب عالشرك
 الخاصة. 

 ا:ػػػىميأزايا مف ػػػدة مػػػة عػة السابقػػػنشطوينتج عف تطبيؽ األ
 %. 21% إلى 1تخفيض الطاقة )كيرباء وسوالر وغاز( بنسب تتراوح بيف  -
 % في بعض المواقع. 51تخفيض استيبلؾ المياه لنسب تصؿ إلى  -
 الوصوؿ إلى ىدؼ صفر مخمفات إلى مقالب النفايات بجميع المواقع الصناعية واإلدارية.  -

 
 شركة لوتس لممالبس الجاىزة  4-8-11

، وتقوـ بتصنيع وتصدير المبلبس الجاىزة سواء رجاؿ أو سيدات أو 1994تأسست الشركة عاـ  
(، مجموعة جونز اباريؿ بمنتجاتيا -فكالفف كبلي –بولو  -ليفايزؿ والعمبلء الرئيسيف لمشركة )طفاأ

اد األوروبى، ػػػتحيات المتحدة األمريكية وكذلؾ األوتصدر لوتس لممبلبس الجاىزة منتجاتيا إلى الوال
لوتس لممبلبس  ، وتتميز شركةاً ػػقطعة يومي 51111خط إنتاج  51متر مربع تشمؿ  72111ومساحة الػػ

 %.4الجاىزة بأقؿ دوراف لمعمالة حيث تصؿ النسبة إلى 
 

وقد قامت الشركة بإنشاء وحدة معالجة لمياه الصرؼ الصناعي حيث تتـ معالجة مياه الصرؼ  
معالجة كيميائية قبؿ الصرؼ عمى الشبكة الرئيسية، كما أنشآت وحدة لمطاقة الشمسية أعمى مصنع ىاى 

 وقامت الشركة بتعميـ استخداـ الممبات الموفرة وذلؾ تماشياً  طاقة المتجددة والنظيفة،تؾ لبلستفادة مف ال
توفير ل فجمعية تعاونية استيبلكية لمعامميقامت الشركة بإنشاء كما  مع مشروع ترشيد استيبلؾ الطاقة.

 أربابعف الشركة وتخفيؼ العبء موظفى عمى  مخفضة عف األسواؽ، وذلؾ تيسيراً الالسمع الغذائية 
سر ويكوف البيع نقدى بسعر التكمفة أو البيع بدوف أضافة أيو فوائد، كذلؾ تخدـ التجمع السكنى المحيط األ

 عمى المحيطيف بيا.  بيا بأسعار تعتبر أقؿ األسواؽ، وذلؾ تيسيراً 
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كما قامت الشركة بإعداد وتجييز ورش التدريب بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية مثؿ )مدرسة  

مدرسة أحمد زويؿ بنات( مف حيث التجييزات  –مدرسة جماؿ عبد الناصر بنيف  -الزىور لمبنات
الخ( ترابيزات القص .... -مكاوى –والتوصيبلت الكيربائية والمعدات المساعدة لمتدريب مثؿ )كراسى 

 119غبليات و 4مكاوى و 8ماكينة خياطة وعدد  63وماكينات الخياطة الحديثة والمختمفة ) توفير عدد 
 كرسى( لممساعدة عمى تسييؿ عممية التدريب لمطمبة داخؿ المدارس . 

 وقد ترتب عمى جيود الشركة في المجاؿ االجتماعى والمجاالت السابقة ما يمى:
 شركة إلحساسيـ باالستقرار والوالء واالنتماء لمشركة حيث أف الشركة تقميؿ معدالت ترؾ العمالة لم

 تسعى لراحة العامميف بيا. 
  تتمتع بو الشركة مف سمعة طيبة.  ًا لماازدياد أعداد المتقدميف لمتعييف بالشركة نظر 
  زيادة عدد خريجي المدارس الفنية الصناعية قسـ مبلبس جاىزة بشكؿ فنى عمى أعمى مستوى

 مما يساعد عمى التنافسية بيف الشركات. مياري 
 الموارد البشرية بدرجة فنية عالية الجودة.  فتح أسواؽ أمػػػػػاـ منتجات الشركات وتأىيػػػػؿ 
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 الخامس الفصل
 فى مصرالمجتمعية االطار المؤسسي والتشريعى لممسئولية 

 
لمشركات المسئولية المجتمعية يتناوؿ ىذا الجزء كؿ مف المبادرات والجيود المبذولة لترسيخ مفيوـ 

 .فى مصر عبلوة عمى المؤسسات المسئولة عف ىذا الموضوع

 لمشركات :المسئولية المجتمعية مظاىــــــر اىتمام مصر ب  5-0
فبداية مف  لمشركاتالمسئولية المجتمعية ى اىتمت بموضوع تؿ الدوؿ الػػػػوائأتعتبر مصر مف 

نظاـ الوقؼ الذى كاف متبع منذ القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر وما اندرجت تحتو المسئولية المجتمعية 
تبنى اتحاد  2114ففى فبراير عاـ  كنوع مف العمؿ الخيرى وحتى وصوؿ الموضوع لمصيغة المؤسسية،

وؿ دولة عربية تستجيب لتمؾ أعالمى لؤلمـ المتحدة "لتصبح مصر لالصناعات المصرية مبادرة " الميثاؽ ا
ات لممحافظة عمى سمعتيا تيتدى بو تمؾ الشرك اساسياً  المبادرة ويمثؿ ىذا الميثاؽ ببنوده العشرة معمماً 

 صحاب المصالح مف عمبلء ومستيمكيف ومورديف.أماـ أوصورتيا 
ية االجتماعية لمشركات" بالتعاوف مع البرنامج االنمائى "المبادرة القومية لممسئول طمقتأ 2118وفى مارس 

نشاء الشبكة المصرية لممسئولية إكاف اليدؼ االساسي منيا لؤلمـ المتحدة ومنظمة التعاوف االقتصادى، 
االقتصادية  االجتماعية والتى تستيدؼ تشجيع الشركات الوطنية عمى المساىمة فى مشروعات التنمية

 لتزاـ بمبادىء الميثاؽ العالمى لؤلمـ المتحدة.واالجتماعية وعمى اإل
مـ المتحدة لمتنمية بعنواف "حموؿ قطاع االعماؿ لمتنمية شار التقرير الصادر عف برنامج األأوقد 

العاممة مـ المتحدة حوؿ دور المسئولية المجتمعية لمشركات "وىو التقرير االوؿ الصادر عف األالبشرية 
% مف الشركات والمؤسسات الصناعية واالستثمارية العاممة فى 61ف أ لىإفى مصر فى مجاؿ التنمية 

ف مشاركة ىذه النسبة أال إمة لمتنمية المحمية فى مصر، مصر ال تسيـ باى شكؿ فى اى انشطة داع
 يجابي فىإكة شمميا التقرير كاف ليا تأثير شر  574%( مف الشركات بالنسبة الجمالى 39البسيطة )

ف الشركات الدولية المتعددة الجنسيات ىى االكثر سخاء فى المشاركة ألى إالواقع، كما أشار التقرير 
 . راسخة تدعـ المسئولية االجتماعيةوالعطاء مقارنة بالشركات الوطنية وذلؾ لوجود ثقافة دولية 

ىميا أجتماعى مف عمى القياـ بدورىا االمف ناحية أخرى اتخذت الحكومة عدة اجراءات لحفز الشركات 
ذا ما قامت بالتبرع ألنشطة إ% مف الربح الخاضع لمضريبة 11لى عفاءات بنسب تصؿ اإتمتع الشركات ب

 .لمشركاتالمسئولية المجتمعية تندرج تحت 
 

لمعمؿ البلئؽ وأف العمؿ البلئؽ ىو السبيؿ المسئولية المجتمعية وادراكًا ألىمية تحقيؽ برامج 
لتحسيف بيئة العمؿ وتحقيؽ العدالة االجتماعية والقضاء عمى الفقر؛ كما أنو وسيمة لتحقيؽ التنمية 
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المستدامة فقد اىتمت المنظمات الدولية بيذا الموضوع وخاصة منظمة العمؿ الدولية مف خبلؿ المؤتمر 
ف أ، لمتأكيد عمى 2117بريؿ أات فى مصر والذى عقد فى القاىرة لمشرك المجتمعيةالثالث لممسئولية 

ف أو  .لمشركات تعد وسيمة فعالة لمجتمع األعماؿ لتعزيز العمؿ البلئؽ والمنتجالمسئولية المجتمعية أدوات 
ىناؾ ضرورة قصوى لمتنسيؽ بيف المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركات متعددة 

لمشركات، والعمؿ عمى تسييؿ التفاعؿ بيف كافة  المجتمعيةولية ئوالجامعات حوؿ برامج المس الجنسيات
وذلؾ لتعزيز التنمية المستدامة والشاممة، وزيادة المجتمعية الجيات في سبيؿ االضطبلع بالمسؤوليات 

 معدالت التنافسية الوطنية، ودعـ االستثمارات األجنبية المباشرة.
يود الشركات فى خمؽ فرص عمؿ جديدة ودعـ ريادة األعماؿ وتشجيع كما بحث المؤتمر ج

لمشركات ودور الجامعات والمراكز المسئولية المجتمعية سبلسؿ اإلمداد والتوريد مف خبلؿ سياسات 
المسئولية دماج سياسات وتحديد طرؽ إالمسئولية المجتمعية البحثية والجمعيات األىمية فى تطوير مبادئ 

 . المشروعات المتوسطة والصغيرةفى المجتمعية 
 "لمشركات المجتمعيةاالسترايجية القومية لممسئولية "والجدير بالذكر أف المؤتمر شيد اطبلؽ 

عبلف  كخارطة الطريؽ فى  "المجتمعيةميثاؽ القاىرة لممسئولية "الخاصة بإتحاد الصناعات المصرية وا 
التنمية بما يتماشي مع خطط الحكومة وذلؾ لتعظيـ  الفترة المقبمة الذى سينظـ دعـ القطاع الخاص لبرامج

 .لمشركاتالمسئولية المجتمعية العائد مف أنشطة 
 

 5-7 اعـــــالن القاىـــــرة لممسئولية المجتمعية لمشركات1
أبريؿ  11فى لمشركات فى مصر  المجتمعيةالمؤتمر الثالث لممسئولية صدر ىذا االعبلف خبلؿ 

الحكومة وذلؾ  بما يتناسب مع خطةالمسئولية المجتمعية بيدؼ تشجيع الشركات عمى ممارسة  2117
 :وقد تضمف االعبلف المسئولية المجتمعية.نشطة ألتعظيـ العائد مف 

 الرفاىية االقتصادية سياماتيا فى تعزيز إامؿ لمحكومات مع الشركات لتقديـ ضرورة التعاوف الك
 .يةواالجتماع

 فى العبلقات االقتصادية  أىمية الدور الذى تمعبو الشركات فى اقتصاديات معظـ الدوؿ وكذا
، فالشركات بإمكانيا جمب فوائد ضخمة لدوليا مف خبلؿ االسياـ فى استغبلؿ رؤوس الدولية

 .ولوجيا والعمالة بشكؿ أكثر كفاءةاألمواؿ والتكن
 ؿ تحسيف ػػػجأاىية االقتصادية واالجتماعية مف تعزيز الرفسيامات ىامة فى إكانية قياـ الشركات بمإ

ساسية وخمؽ فرص عمؿ جديدة مف خبلؿ تحسيف بيئة ات المعيشة واشباع االحتياجات األمستوي
 ر.ػػالعمؿ وتحقيؽ العدالة االجتماعية ومواجية الفق

                                                           
المإتمر الثالث للمسئولٌة المجتمعٌة للشركات، أثر مبادرات المسئولٌة المجتمعٌة للشركات على تعزٌز تنافسٌة االقتصاد المصري  1-

  2017أبرٌل  10، القاهرة ، 
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 دوات أىذا السياؽ فاف مة والعادلة وفى ف العمؿ البلئؽ ىو وسيمة لتحقيؽ التنمية المستدامة والشامأ
 المسئولية المجتمعية  لمشركات تعتبر وسيمة ىامة لتعزيز العمؿ البلئؽ والمنتج.

 :الن القاىرة لممسئولية المجتمعيةعئ إمباد  5-3
مف التحديات التى تمر بيا الدولة والمتطمبات الضرورية التى تواجو تحقيؽ التنمية  نطبلقاً إ

 تتضمف: إعالن القاىرة لممسئولية المجتمعية المستدامة فى مصر فاف مبادىء
التى يضطمع رورة التنسيؽ بيف السياسات العامة لمدولة ومبادرات المسئولية المجتمعية لمشركات ض .1

 .والنمو االقتصادى وخمؽ فرص العمؿؿ دعـ التنمية المستدامة ػػجأبيا القطاع الخاص مف 
حتياجات والخدمات المستدامة التى تمبى األعماؿ فى الكنولوجيا والمنتجات ريادة األبداع و تعزيز اإل .2

ىمية المسئولية المجتمعية وتقدير الجيود المبذولة مف قبؿ ألقاء مزيد مف الضوء عمى ا  المجتمعية و 
 .دائيـ فى ىذا الشافأىذا المجاؿ وتشجيعيـ عمى تحسيف  الشركات فى

عتبارىا فرصة لتحقؽ المكاسب المتبادلة لكؿ مف إلمشركات بالمسئولية المجتمعية الترويج لفكرة  .3
كات وتسييؿ عممية الشركات والمجتمعات وتحسيف المعرفة الخاصة بالمسئولية المجتمعية لمشر 

 .ؿ الممارساتػػفضأتبادؿ الخبرة و 
 كات.تعزيز المسئولية المجتمعية لمشر لطراؼ المعنية ؿ تشجيع كؿ األػػجأتوفير البيئة المناسبة مف  .4
طراؼ المعنية بالمسئولية المجتمعية لمشركات فى تطوير وتطبيؽ الممارسات دوار كافة األأتعزيز  .5

 .ذات الصمة وتشجيع سموؾ العمؿ المسئوؿ
ؼ وكذلؾ مف جؿ تحسيف وتنمية الميارات المطموبة لمتوظيأـ برامج المسئولية المجتمعية مف استخدا .6

 .اجؿ تحسيف ظروؼ العمؿ
 

 5-4 المؤسسات المسئولة عن المسئولية المجتمعية فى مصر *
 :(0)(ECRC)المركز المصري لممسئولية االجتماعية لمشركات 5-4-0

لمشػػركات  المجتمعيػػةوترتكػػز فمسػػفة  المركػػز عمػػي تنظػػيـ ودفػػع جيػػود القطػػاع الخػػاص لممسػػئولية 
ومختمػػػػؼ األطػػػػراؼ ذات العبلقػػػػة فػػػػي اتجػػػػاه يخػػػػدـ المجتمػػػػع وخاصػػػػة األطػػػػراؼ المتضػػػػررة مػػػػف األحػػػػداث 

وذلػؾ بالشػراكة ة ػػػػويات االجتماعيػػػديد األولػػػػػتحويعمػؿ المركػز عمػى  السياسية التي جرت فػي الفتػرة األخيػرة
، مايكروسػوفت، مجموعػة IBMركة ىميػا شػأالمسئولية المجتمعية ومف مع كؿ الشركات العاممة في مجاؿ 

 وـ. ػػػػوشركة أوراسكـو تيميك  PWCر ىاوس كوبرزػػاؿ، برايس ووتػػػات أورينتػػػػأوليمبيؾ، منتجع
اإلصدارات التي تيدؼ نشطة المركز في عقد وتنظيـ المؤتمرات وورش العمؿ، البرامج التدريبية و أوتتمثؿ  

 تطوير القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلؾ بيدؼ خدمة المجتمع بشكؿ أفضؿ. إلى تنمية و 

                                                           
 لً المنشور علً الموقع االلكترونً للمركز.إضافة نتائج الدراسة المٌدانٌة باإل*

1-http://www.srmap.net.eg 

http://www.srmap.net.eg/
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لمغة العربية كمػا  GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير نجازات المركز قياـ المركز بترجمة قواعدإىـ أومف 
معيػػا وكيفيػػة معيػػة المسػػئولية المجتولويػػات التنميػػة و أقػػد اجتماعػػات مػػع الشػػركات ومناقشػػة يقػػـو المركػػز بع

االستفادة مف المتطوعيف سواء كانوا مف الموظفيف أـ متطوعيف في جمعيات عامػًة وكيفيػة توحيػد جيػودىـ 
ددة تخػػدـ نحػػو مشػػاريع ومبػػادرات مشػػتركة وذلػػؾ لبلسػػتفادة مػػف عػػدد سػػاعات التطػػوع إلنجػػاز مشػػاريع محػػ

 :الحالية في التالي المسئولية المجتمعية في الفترةولويات أالمجتمع. ويحدد المركز 
 األولويات قصيرة األجل:

 برامج لمتوعية السياسية والتعريؼ بمفيـو المواطنة. 
 توحيد جيود المتطوعيف لضماف أكبر استفادة مف جيودىـ. 
 مساعدة المتضرريف مف األحداث السياسية التي يمر بيا المجتمع المصري. 
  .التأكيد عمى فكرة أف كيؼ تكسب الشركات الماؿ أىـ بكثير مف كيؼ تنفقو 
  توجيو متطوعيف لمساعدة المتضرريف في إجراءات التقديـ عمى معونة صندوؽ وزارة المالية

يجد المتقدميف صعوبة في إجراءات حيث مميار جنيو  5وي عمى حوالي لممتضرريف والذي يحت
 التقديـ لتعقيدىا.

 ويمة األجل: أولويات ط
 تنمية ميارات المجتمع مف خبلؿ البرامج التدريبية والتأىيمية والمينية. 
 برامج محو األمية. 
 خمؽ وظائؼ جديدة. 
 أف يمعب المركز المصري لمسئولية الشركات حمقة الوصؿ بيف الحكومة والقطاع الخاص. 
   حيث فعاؿ وضروريعادة تصنيفيـ كجزء تحسيف صورة رجؿ األعماؿ بشكؿ عاـ في المجتمع وا ،

ال يمكف وصـ كافة رجاؿ األعماؿ بالفساد. فبلبد مف محاسبة الفاسديف ولكف مراعاة أف اإلنحراؼ 
 ىو اإلستثناء وليس القاعدة.

  متوسطة الحجـ الذي يقدمو مركز المديريف المصري.الصغيرة و البرنامج الشركات 
  برنامجUNICEF  .لممواطنة 
 .جمعية صحوة 
 واحدة. مبادرة كمنا إيد 
 . مبادرة صوتي ليس لمبيع 
  تنظيـ مائدة مستديرة بالتعاوف مع البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة ومكتب اإلتفاؽ العالمي في

 نيويورؾ والجامعة األمريكية حوؿ دور الشركات في محاربة الفساد. 
والنيػػوض بػػو كصػػوت لقطػػاع الصػػناعة فػػي مصػػر  1915انشػػيء منػػذ عػػاـ  اتحــاد الصــناعات:  5-4-7

 ، وىو تابع لوزارة الصناعة المصرية.االجتماعي لمدولةاالقتصادي و  رار لتحقيؽ النمو واالستق
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لػػى إ% منيػػا 91ينتمػػي منشػػأة صػػناعية  61,111ويمثػػؿ قرابػػة  ،غرفػػة صػػناعية فػػي عضػػويتو 21ويضػػـ 
% مػف 21ي لػى مسػاىمتو بحػوالإمميػوف عامػؿ، باإلضػافة  1,2مػؿ بػو مػا يزيػد عػف ، و يعالقطاع الخػاص

اإلقتصاد الوطني. ويقػوـ اإلتحػاد منػذ نشػأتو باإلضػطبلع بمسػؤولياتو تجػاه قطػاع الصػناعة فػي مصػر مػف 
، إيمانػػًا بػػأف الصػػناعة ىػػي قػػاطرة التنميػػة المسػػتدامة واألداة لػػدعـ المتواصػػؿ والػػدفاع عػػف مصػػالحوخػػبلؿ ا

 لتخفيؼ حدة الفقر والبطالة ولتحقيؽ رخاء الدوؿ.
لػوعي بمفيػـو التنميػة المسػػتدامة و المعمنػة تعزيػز المسػؤولية اإلجتماعيػػة لمشػركات، وزيػادة ادافػػػػػىأىػـ أومػف 

 أفضؿ الممارسات المتبعة في كؿ قطاع صناعي.و 
ويمثػػػػؿ اتحػػػػاد الصػػػػناعات حمقػػػػة وصػػػػؿ ىامػػػػة بػػػػيف الشػػػػركات ومسػػػػئوليتيا االجتماعيػػػػة عمػػػػي كػػػػؿ 

المسػػئولية المجتمعيػػة تمثمػػت فػػي المسػػتويات ولػػذا فقػػد قػػاـ االتحػػاد بجيػػود كبيػػرة لتفعيػػؿ دور الشػػركات فػػي 
ماعيػػػة عػػداد وعقػػد مػػػؤتمر سػػنوي لممسػػػئولية االجتماعيػػة بالشػػراكة مػػػع المركػػز المصػػػري لممسػػئولية االجتاإل
 رػػػػػػخػػػري وتحػػػت رعايػػػة وزيػػػر الصػػػناعة كػػػاف آخرىػػػا مػػػؤتمر "أثآكػػػز المػػػديريف المصػػػرييف وعػػػدة جيػػػات ومر 

، ومػف خػبلؿ 2117ابريؿ  ،اإلقتصاد المصرى تنافسية تعزيز عمى لمشركاتالمسئولية المجتمعية  مبادرات
ج التنمية والمشاركة بينيا، ىذه المؤتمرات يتـ اطبلؽ مبادرات تنموية ىامة وتحفيز الشركات عمي دعـ برام

فػػي الممتقػػي السػػنوي لممسػػئولية االجتماعيػػة والػػذي يعػػد بمثابػػة اجتمػػاع لمشػػركات  يضػػاً أتحػػاد كمػػا يشػػارؾ األ
ليػػذه المسػػئولية المجتمعيػػة طػػبلؽ بػػرامج ومػػؤتمرات مػػف واقػػع إتفػػاؽ عمػػي المسػػئولية المجتمعيػػة واألالمعنيػػة ب

 .الشركات ونقؿ وجيات النظر لكافة االطراؼ
 

 رين المصريين:ــــز المديــــمرك 5-4-3
ليصػػػبح مركػػػزًا لمتػػػدريب والبحػػػوث واالسػػػتثمارات يقػػػدـ خدماتػػػو لمشػػػركات  2113سػػػس فػػػي عػػػاـ أت

فريقيػا ويعمػؿ عمػي أمصر ومنطقة الشػرؽ االوسػط وشػماؿ  والمؤسسات المالية العامة والخاصة العاممة في
لتطبيقيا والتػرويج لمبػاديء حوكمػة الشػركات والقضػايا فضؿ الطرؽ أشر الوعي بقواعد حوكمة الشركات و ن

بة المالية بموجػب قػرار ذات الصمة ويعمؿ المركز تحت مظمة وزارة االستثمار ثـ تـ نقمو لمييئة العامة لمرقا
 .2111( لسنة 251عمي لمقوات المسمحة رقـ )المجمس األ

( WB، والبنػػػؾ الػػػدولي )(UNDPويتعػػػاوف المركػػػز مػػػع كػػػؿ مػػػف برنػػػامج االمػػػـ المتحػػػدة االنمػػػائي )
، ومركػػػز تحػػػاد االوروبػػيواأل، ومنظمػػػة التعػػاوف والتنميػػػة االقتصػػادية (OGCD) ومؤسسػػة التمويػػػؿ الدوليػػة

لػػي تشػػجيع البحػػوث فػػي مجػػاؿ حوكمػػة الشػػركات المركػػز إوييػػدؼ  .(CIPEالمشػػروعات الدوليػػة الخاصػػة )
وكبػػار  دارة والمػػديريفاإلرؤسػػاء مجػػالس لػػي أعضػػاء و إنشػػاطو بصػػفة خاصػػة  وويوجػػالمسػػئولية المجتمعيػػة و 

 المصالح، كما ييدؼ المركز إلى: طراؼ ذات التنفيذيف والمساىميف واأل
 رفع الوعي في مجاؿ حوكمة الشركات. 
 والخاص مف اجؿ تطبيؽ قواعد الحوكمةالعاـ عماؿ تقديـ الدعـ المطموب لقطاعي األ. 
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 دارة الرشيدة دوات اإلأخبلؿ تطبيؽ آليات و  المساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة لمشركات مف
 وحوكمة الشركات والتي تعزز دور الشركات في التنمية الشاممة لبلقتصاد ككؿ.

 قميمي والدوؿ مع الجيات العاممة في مجاؿ حوكمة الشركات.دعـ التعاوف الوطني واإل 
 وفير بتستشارات بحاث والتدريب والتطوير واالمركز بصفة خاصة في مجاالت عمؿ األويقوـ ال

 صدار النشرات المتخصصة.ا  دارة المشتغميف و عضاء ومجمس اإلأد بيانات قواع
 مركــــز العقـــد االجتماعي:  5-4-4

كمبػػادرة مشػػتركة بػػػيف مركػػز المعمومػػات ودعػػـ اتخػػػاذ  2117أنشػػئ مركػػز الَعقػػد االجتمػػػاعي عػػاـ 
المتحػػدة، ويعػػػد تبعيػػػة مركػػز العقػػػد االجتمػػػاعي القػػرار بمجمػػػس الػػوزراء المصػػػري والبرنػػػامج اإلنمػػائي لؤلمػػػـ 

لرئاسػػة مجمػػس الػػوزراء مػػف شػػأنيا تػػوفير الثقػػة والمرونػػة البلزمػػة لمعمػػؿ مػػع كافػػة الػػوزارات المعنيػػة واألجيػػزة 
الحكوميػػة، باإلضػػافة إلػػى االسػػتفادة مػػف الخبػػرة والمػػوارد الفنيػػة المتاحػػة فػػي مركػػز المعمومػػات ودعػػـ اتخػػاذ 

 القرار.
مبػػدأ المسػػؤولية االجتماعيػػة ىػػو أحػػد األولويػػات الرئيسػػية عمػػى أجنػػدة أعمالػػو. لػػذا  ويعتبػػر المركػػز

يعمػػؿ عمػػػى تعزيػػػز جيػػود التنميػػػة لصػػػالح الفقػػراء بيػػػدؼ تحقيػػػؽ حيػػاة كريمػػػة ليػػػـ بصػػفة خاصػػػة، ولجميػػػع 
 المصرييف بصفة عامة وذلؾ مف خبلؿ عدد مف المبادرات منيا:

 الجيات الحكومية المختمفة، ومنظمات المجتمع  عيبناء شراكات عديدة مع أطراف العقد االجتما(
وذلؾ لتمكيف المجتمعات الفقيرة في العديد مف المجاالت، كوسيط  (،المدني، والقطاع الخاص

ر المبادرات، وتحديد الدروس المستفادة، وتشجيع التوسع في ػػلتنسيؽ مختمؼ الجيود، وتقييـ أث
 ج.نماذج الشراكات الناجحة وتكرار ىذه النماذ

  التواصؿ مع مختمؼ شركاء التنمية مف أجؿ تسييؿ عقد حوار لطرح مبادرات مشتركة وفعيالة عمى
أرض الواقع لموصوؿ إلى النموذج األمثؿ لممسؤولية االجتماعية مف خبلؿ بناء شراكات متوازنة 

 تحقؽ في النياية مصالح المجتمع.
 ــيم ــة فــي قطــاع التعم ــة االجتماعي مػػع وزارة التربيػػة والتعمػػيـ، وبالمشػػاركة مػػع  بالتنسػػيؽ :مبــادرة العدال

الكيانات الناشطة في مجاؿ التعميـ، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورجاؿ األعماؿ، ومؤسسات 
تنمويػة أخػرى، أطمػػؽ مركػز العقػد االجتمػػاعي مبػادرة "العدالػة االجتماعيػػة فػي قطػاع التعمػػيـ" مػف أجػػؿ 

ي يستيدؼ توفير المقومػات األساسػية لتحقيػؽ عدالػة اجتماعيػة طرح نموذج واقعي لمتعميـ التنموي الذ
 حقيقية في التعميـ، وذلؾ في المجتمعات األكثر فقًرا في قرى صعيد مصر.

 لتعػاوف مػع وفييا بذؿ مركز العقد االجتماعي جيػوًدا مكثفػة لمتنسػيؽ وا :مبادرة صنع في صعيد مصر
والتجػػػػارة والمشػػػػروعات الصػػػػغيرة والمتوسػػػػطة، لطػػػػرح بتكػػػػار بػػػػوزارة الصػػػػناعة مراكػػػػز التكنولوجيػػػػا واإل

، وذلؾ في إطار تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة اً ر ػػموية في عدد مف القرى األكثر فقمبادرات تن
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في صعيد مصر، وتغطي ىذه المبادرة المحافظات التي تقع في صػعيد مصػر وذلػؾ لتطػوير مختمػؼ 
دخاؿ صناعات جديدة مف خبلؿ  بناء شراكة فعيالة مع الحكومة مف جية، ومع القطػاع الصناعات، وا 

حداث طفػ رة اقتصػادية فػي ػالخاص والمجتمع المدني مف جية أخرى حتى يمكف دفع عجمة التنمية، وا 
 .سود في محافظة المنياتطوير صناعة العسؿ األوتتبني حاليا المبادرة  صعيد مصر.

 مبػػادرة التنميػػة  2114لعقػػد االجتمػػاعي فػػي عػػاـ أطمػػؽ مركػػز ا :يــة المتكاممــة فــي النوبــةمبــادرة التنم
المتكاممة في النوبة في إطػار االىتمػاـ بالمنػاطؽ الحدوديػة الػذي طػاؿ إنتظػاره وذلػؾ لتحسػيف مسػتوى 
معيشػػة المػػواطنيف فػػي ىػػذه المنػػاطؽ. وقػػد نظػػـ المركػػز سمسػػمة مػػف المقػػاءات مػػع المنظمػػات األىميػػة 

مػػى احتياجػػات أىػػالي النوبػػة، ووضػػع سياسػػات لمتنميػػة النوبيػػة بيػػدؼ رصػػد فػػرص التنميػػة، والتعػػرؼ ع
 المتكاممة والمستدامة، ولتعظيـ استفادة أىالي النوبة مف الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة ىناؾ.

 
 ( :CSRلمشركات في ضوء المؤشر المصري )المسئولية المجتمعية   5-5

شػػركات فيمػػا يتعمػػؽ بحقػػوؽ تمتػػـز بيػػا الف أالتػػي يجػػب  1مػػـ المتحػػدة المبػػاديء العشػػرةعػػبلف األإعقػػب 
تنػػػامي االىتمػػػاـ بػػػدور الشػػػركات فػػػي التنميػػػة حػػػة الفسػػػاد ، واحتػػػراـ العمػػػؿ والمسػػػئولية البيئيػػػة ومكافنسػػػافاإل

لمشػركات، وتصػنيؼ الشػركات المسػئولية المجتمعيػة المجتمعية بكؿ اشكاليا وتزامف ذلػؾ مػع ظيػور مفيػـو 
 .2117( في عاـ RCIلمشركات )المسئولية المجتمعية العالمية وفؽ مؤشر تنافسية 

مف عدة لممسئولية االجتماعية وتكوف  المؤشر المصريإلطبلؽ وعمي المستوي المصري تشكؿ فريؽ عمؿ 
 جيات ىي:

  .مركز المديريف المصرييف -1
 مؤسسة "ستاندرد أند بورز" فرع المكتب في مصر. -2
 .المركز المصري لمسئولية الشركات -3
 .البورصة المصرية -4
 .د المركزيػػػداع والقيػػػيمقاصة واإلشركة مصر لم -5

حجػػـ المعمومػػات التػػي تتيحيػػا ف المؤشػػر المصػػري يعتمػػد فػػي تركيبػػو عمػػي ألػػي إوتشػػير الجيػػات السػػابقة 
الشػػػركات بشػػػكؿ طػػػوعي عػػػف ممارسػػػاتيا فيمػػػا يخػػػص الحوكمػػػة والبيئػػػة والعػػػامميف والمسػػػئولية االجتماعيػػػة، 

                                                           
تكةوٌن  تتمثل تلك المبادىء فى: دعم حماٌة حقوق اإلنسان، التؤكد من عةدم ضةلوعها فةً انتهاكةات حقةوق اإلنسةان، احتةرام حرٌةة -1

خرة والعمل الجبةري، اإللغةاء الفعلةً لعمةل عتراف الفعال بحقها فً المفاوضة الجماعٌة، القضاء على جمٌع أشكال السالجمعٌات واأل
األطفال، االضطبلع بمبادرات لتوسٌع نطاق المسإولٌة عن البٌئة، القضاء على التمٌٌز فً مجال التوظٌف والمهن لتشجٌع على اتباع 

لفساد بكل أشكاله، بما فً نهج احترازي إزاء التحدٌات البٌئٌة لتشجٌع على تطوٌر التكنولوجٌات غٌر الضارة بالبٌئة ونشرها،مكافحة ا
 ذلك االبتزاز والرشوة.
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سػنويًا، ويػتـ ترتيػب  OEGX 100ـ السػوؽ والسػيولة. ويػتـ تقيػيـ الشػركات المقيػدة فػي مؤشػر وكػذلؾ حجػ
 .شركة مف حيث قيمة المؤشر 31ؿ ػػفضأالشركات وفقًا لقيمة المؤشر ليتـ الوصوؿ الي قائمة تضـ 

 
 :ـــرداد المؤشـــــعإل مراحـــــ  5-5-0
 : ثبلث مراحؿ تتمثؿ فىعمي  المجتمعيةعداد المؤشر المصري لممسئولية إيتـ 

تعتمد عمي المعمومات التي يتـ اإلفصاح عنيا مف قبؿ الشركة مف خبلؿ التقارير السنوية،  االوليالمرحمة 
 :ومعمومات البورصة المصرية مف حيثوالموقع االلكتروني لمشركة 

  سيـ الشركات، فئات األ حوكمة ،سيـ الصادرةؽ المساىميف )عدد األىيكؿ الممكية وحقو
 .المطروحة(

 ؿ ػ، ىيكرباح المتوقعةمالية السنوية، األ، البيانات اللية وتشغيمية )السياسة المحاسبيةمعمومات ما
  .اإلدارة العمياو  معمومات عف مجمس اإلدارة ، ىيكؿ الممكية(راداتػػياإل

  معمومات عف أعضاء مجمس اإلدارة ولجانو وسجؿ حضور االجتماعاتالشفافية. 
 ات ومعالجة الفسادحوكمة الشرك. 
 .المشاركة في األحزاب السياسية 
  (ير المسئولية المجتمعية لمشركات)نشر تقار المسئولية المجتمعية أخبلقيات العمؿ و. 
 .دارتيا، وحماية البيئة  األداء االجتماعي والبيئي في تحميؿ عممية اتخاذ القرارات وا 
 عدد العامميف وتركيبيـ النوعي( ،)التدريب، الرعاية الصحية، االضراباتحقوؽ العامميف. 
 .وجود سياسة واضحة فيما يتعمؽ باالستثمار في المجتمع 
  .المشاركة المجتمعية فيما يخص مبادرات القطاعيف العاـ والخاص نحو تنمية المجتمع المحمي 
 لية آ، وبرامج لبلتصاؿ التسويقي جراءاتإترويجية، دراسات ال، )رضا العمبلء العمبلء والمنتج

 عالجة الشكوي وعرض المقترحات(.لم
وفييا يتـ تقييـ الممارسات الفعمية لمشركة عف طريؽ التحقؽ مف األخبار المتاحػة بوسػائؿ  :الثانيةالمرحمة 

اؿ االتصػػو لمشػػركات. المسػػئولية المجتمعيػػة اإلعػػبلـ المختمفػػة الموثػػوؽ بيػػا والمجػػبلت المتخصصػػة وتقػػارير 
 حكومية لمعرفة إذا كاف ىناؾ أي مخالفات تقوـ بيا الشركة.غير بالجيات الحكومية والمنظمات 

النػػوعي لكػػؿ شػػركة، ثػػـ تحديػػد الػػوزف و يػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة تجميػػع نقػػاط التقيػػيـ الكمػػي :  المرحمــة الثالثــة
النسبي لكؿ شركة في المؤشر بناء عمى مجموع النقاط التي حصمت عمييا . بعد ذلؾ يتـ ترتيب الشػركات 

 .اختيار أفضؿ ثبلثوف شركة منيا لتدخؿ المؤشر المصري لمسئولية الشركاتتنازليًا، ثـ 
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 0:رـــونات المؤشــــمك5-5-7
 ىى:: يتـ تقييـ الشركات المقيدة بناء عمي ثبلثة عوامؿ التقييـ الكمينتائج  – 1
 الشفافية واإلفصاح.  
 حوكمة الشركات. 
  والممارسات البيئية. المسئولية المجتمعية 
بناء عمي مصادر مسػتقمة  1إلي  5يتـ التقييـ الفعمي لمشركات عمي مقياس مف : نتائج التقييـ النوعي -2

 لمشركات. المسئولية المجتمعية لممعمومات، والقصص اإلخبارية والمواقع اإللكترونية وتقارير 
نقػاط التقيػيـ الكمػي : يػتـ احتسػاب النتيجػة المركبػة لكػؿ شػركة عػف طريػؽ جمػع النقاط المجمعة نتائج  -3

 والنوعي.
 عمي نقاطيا في التقييـ. اً يتـ تحديد وزف كؿ شركة في المؤشر بناء -4
 
نو أال إالمسئولية المجتمعية لي التركيب الجزئي لممؤشر فيما يتعمؽ بإوقد حاولت الدراسة الوصوؿ   

بناه الدراسة كما تـ التوصؿ تتبالمفيـو الذي المسئولية المجتمعية ي مف المعمومات حوؿ لـ يتـ التوصؿ أل
اءىػا فػي البورصػة ويسػتدؿ دأالماليػة وحوكمػة الشػركات و  ف المؤشر المعمف يعتمد فقط عمي المؤشراتأالي 

بالرغـ مف بدء  2117مف نشر المركز المصري لممسئولية االجتماعية لمتصنيؼ منذ عاـ  يضاً أعمي ذلؾ 
 .2111مف عاـ  التدريب واطبلؽ المؤشر رسمياً 

ت أبؽ فقػػػد ر خػػػر لمشػػػركات سػػػوي المؤشػػػر السػػػاآو تصػػػنيؼ أي معمومػػػات رسػػػمية ألكػػػف نظػػػرًا لعػػػدـ تػػػوافر و 
ب يػنو مف الضروري التعػرؼ عمػي ترتيػب الشػركات الحػالي وفقػًا لممؤشػر ومحاولػة تحميػؿ ىػذه الرتأالدراسة 
 لمشركات.ممسئولية المجتمعية لوفقًا 
 
( شػػػػركة اختمػػػؼ ظيورىػػػػا 62دراج نحػػػو )إتػػػـ  2117نػػػو منػػػذ عػػػػاـ أ( 11الجػػػدوؿ رقػػػػـ ) ويوضػػػح  

عمػػي مػػر السػػنوات السػػبع المسػػئولية المجتمعيػػة فضػػؿ مػػف حيػػث يػػا مػػف قائمػػة الشػػركات الثبلثػػيف األواختفائ
داء بالبورصػػة سػػيـ او األف التصػػنيؼ يػػتـ وفػػؽ قيمػػة األأخػػر عمػػي آلموضػػحة بالجػػدوؿ وىػػو مػػا يعػػد دليػػؿ ا

والػػذي المسػػئولية المجتمعيػػة داء فػػي مجػػاؿ رتفػػاع واالنخفػػاض، عمػػي عكػػس األتعػػرض لميػػزات واالوىػػو مػػا ي
 يتسـ عادة باالستدامة.

شػػارة ف االخػػتبلؼ السػػابؽ اإلنػو بػػالرغـ مػػأ( يتبػػيف 11وباسػتعراض الشػػركات الػػواردة بالجػػدوؿ رقػػـ )  
 :تيىميا اآلأومف ف ىناؾ عدد مف الشركات التي ظيرت بشكؿ مستمر في المؤشر أال إاليو 
 
 

                                                           
1- esgindex@eiod.info 

mailto:esgindex@eiod.info
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ــدولي )  -0 ، 2114عػػواـ رتبػػة االولػػي ألوالػػذي تصػػدر قائمػػة المؤشػػر واحتػػؿ الم (CIBالبنــك التجــاري ال

فػى ، كما احتؿ مراتب متقدمة في باقي السنوات التي صدرت بيػا القائمػة ولػـ يغيػب عنيػا 2119، 2113
 ي مف السنوات.أ
 2114لممركػػز الثالػػث فػػي عػػاـ ( : حيػػث تقػػدمت اورانــج –المصــرية لخــدمات المحمــول )موبينيــل   -7

ا احتمػػت المرتبػػة االولػػي نيػػأال إفضػػؿ فػػي المسػػئولية االجتماعػة ـ مػػف غيابيػػا عػػف قائمػة الشػػركات األوبػالرغ
ينػاير  25تمػت ثػورة  زمات مالية خػبلؿ الفتػرة التػيف الشركة تعرضت ألأ، ومف الجدير بالذكر 2111عاـ 

 تقدمت مرة اخري. وتعافت  وقددارة حيث سميت بشركة اورانج لي تغيير ىوية مالكييا واإلإمما ادي بيا 
 
ي ترتيػب المجموعػة وبػالرغـ مػف الفػرؽ المسػتمر فػ  :مجموعة ىيرمس القابضة لالسـتثمار والتمويـل  -3

شػركة  31فضػؿ أنيػا كانػت مػف أنيػا يميزىػا أال إالمسػئولية المجتمعيػة فضػؿ فػي مجػاؿ ضمف الشركات األ
المرتبػػة السادسػػة وىػػي  2114باسػػتمرار وحافظػػت عمػػي مكانتيػػا بػػؿ واحتمػػت عػػاـ طػػواؿ السػػنوات الماضػػية 

 مرتبة متقدمة مقارنة بما كانت عميو في السنوات السابقة.
 
خيرة حيث في السنوات الثبلث األ وىي مف الشركات التي أحرزت تقدماً  :المصرية الكويتية القابضة  -4
الػي المرتبػة السػابعة  خيػراً أ، و 2113لػي الرابعػة فػي عػاـ إت وتراجعػ، 2112تمت المرتبة الثانية في عاـ اح

 ي مف اجزاء المؤشر.أتواجييا الشركة في  وقد يدؿ ذلؾ عمي وجود بعض المشاكؿ التي 2114في عاـ 
مراتػب متقدمػة فػي قػيـ المؤشػر مف الشػركات الرائػدة حيػث انيػا احتمػت  يضاً أوىي  :شركة ايجيترانس  -5

 حيث احتمت المرتبة الثانية. 2113فضميا في عاـ أكاف 
 فضؿ عشر شركات مف حيث قيمة المؤشر عمي مدي السنوات السابقة.أ: وكانت ضمف تميكوم مصر -6
 وــــوراوتــــغب  -7
 راية القابضة لمتكنولوجيا واالتصاالت  -8
 السادس من اكتوبر لالستثمار والتنمية )سوديك(  -9

 ليكتريك(إالسويدي لمكابالت )السويدي -01
المصػػري والمدرجػػة ضػػمف شػػػركة لػػي غيػػر ذلػػؾ مػػف الشػػركات المصػػرية ذات النشػػاط الواسػػع فػػي السػػوؽ إ

لػػي الحػػديث إلػػف يتسػػع المقػػاـ فػػي ىػػذه الدراسػػة  ( والتػػي1-5وراؽ الماليػػة والػػواردة بالجػػدوؿ رقػػـ )مصػػر لػػؤل
 صيؿ.فعنيا بالت
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 (7104-7117)المسئولية المجتمعية ترتيب الشركات المصرية وفق مؤشر  :(0-5جدول رقم )
 2014 2013 *2012 2010 2009 2008 2007 الشركة م

 1 1  5 1 3 16 البنك التجاري الدولً مصر 1

 3   1 16 2 2 المصرٌة لخدمات المحمول )موبٌنٌل( 2

 6 29 16 11 9 28 5 المصرٌة للتموٌل )مجموعة هٌرمس القابضة( 3

 7 4 2 17 19 20 24 المصرٌة الكوٌتٌة القابضة 4

 8 2 21 3 3 4 12 المصرٌة للنقل )اٌجٌترانس( 5

 9   12 18 7 29 غبور اوتو )غبور للسٌارات( 6

 10 11 28 10 5 8 16 راٌة القابضة للتكنولوجٌا واالتصاالت 7

 12 15 17 24 22 17 13 السادس من اكتوبر لالستثمار والتنمٌة )سودٌك( 8

 14 21 15 9 6 30 28 حدٌد عــز 9

 16 7 22 4 4 5  تلٌكوم مصــر 11

 18 25 6 14    السوٌدى الٌكترٌك 11

 19 23  26    الدلتا لإلنشاء والتعمٌر 12

 20 28 27     اسك للتعدٌن )اسكوم( 13

 21 19 18 18    المصرٌون بالخارج لالستثمار والتنمٌة 14

 22 10 4 15 11 11 6 سٌدي كرٌر للبتروكٌماوٌات 15

 23 16  29 25 25 17 نعٌم القابضة 16

 24 12 5  14 9 4 النساجون الشرقٌون 17

 29 10 7 7 23 24 25 (TMGمجموعة طلعت مصطفً القابضة ) 18

 26 13  28 23 19 15 مدٌنة نصر لإلسكان والتعمٌر 19

 27 20   21 14  االسكندرٌة للزٌوت المعدنٌة 21

 28 26 10 27    بالم هٌلز للتنمٌة 21

  18 1 2 2  3 (OCIاوراسكوم لإلنشاء والصناعة ) 22

  8 14 9 10 6 1 لٌسٌكو مصر 23

  9      ملتقً العرب لالستثمار 24

  14 1     اوراسكوم لالتصاالت والتكنولوجٌا القابضة 25

  17  21    االهلً لالستثمار والتنمٌة 26

  18  16 15 23 23 بنك االسكان والتعمٌر 27

 2 5      جلوبال تلٌكوم القابضة 28

 4       المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة 29

 5 6 9     القلعة لالستشارات المالٌة 31

 14 3 27     مجموعة عامر القابضة 31

 15  19 30    المصرٌة للحدٌد والصلب 32

        رام للطباعة والتغلٌفــــهاأل 33

     24 21 7 البنك الوطنً للتنمٌة 34

     26 27 26 العربٌة المتحدة للمالحة 35

     12 29 22 اإلسكندرٌة -العز الدخٌلة للصلب  36
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 (7104-7117)المسئولية المجتمعية ترتيب الشركات المصرية وفق مؤشر  :(0-5جدول رقم )تابع 

 2014 2013 *2012 2010 2009 2008 2007 الشركة م

     29 22 27 النٌل للكبــرٌت 37

   9 12 8 8 20 (OTاوراسكوم تلٌكوم القابضة ) 38

     17 18 14 اولٌمبٌك جروب لبلستثمارات المالٌة 39

     30 13 10 بنك كرٌدي اجرٌكول مصر 41

    19 27 24 25 بً تك للتجارة والتوزٌع 41

    13 13 16 21 مصر الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر 42

   13 20 28 18 11 الكٌمٌائٌةمصر للصناعات  43

    22    مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجٌزة 44

      26 20 مٌنا لبلستثمار السٌاحً والعقاري 45

     20   مصر المستقبل للتنمٌة السٌاحٌة والعقارٌة 46

   25     عادة البناءإنشاء ودلتا لئل 47

   26     مجموعة امٌر القابضة 48

   22     سكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائعاإل 49

  27 24     القاهرة للدواجن 51
 .المركز المصري لحوكمة الشركات،  www.ecrc.org.eg: المركز المصري للمسئولٌة االجتماعٌة للشركات  المصدر

 لم تتوافر بٌانات عنه. 2011*  عام  

لمشركات فى المسئولية المجتمعية دور العقد االجتماعى فى نجاح برامج   5-5-3
 التنمية المحمية

بيف الشركات الخاصة اتفاؽ ف يكوف ىناؾ أالمسئولية المجتمعية مف الضرورى لنجاح برامج 
والمجتمع المدنى والجيات التمويمية المختمفة والدولة فى عقد اجتماعى جديد يضمف تفعيؿ المشاركة 

داؼ التنمية المستدامة، حيث يجب أف يقـو كؿ طرؼ مف أطراؼ ىذا ػػىأؿ تحقيؽ ػجأوذلؾ مف المجتمعية 
 العقد بذلؾ الدور كما يمي:

 
 5-5-4 دور منظمات المجتمع المدنى فى المسئولية المجتمعية : 

يعتبر ضمع مف أضبلع التنمية وشريؾ فاعؿ فييا مف خبلؿ مساىماتو  نظرا ألف المجتمع المدنى
سياـ فى مساندة جيود الدولة فى تمبية االحتياجات االنسانية المشاكؿ التى تواجو المجتمع واإل فى حؿ

ر ػػػػػػػمجاالت مكافحة الفقمجتمع وخاصة فى المناطؽ اليامشية، وخاصة فى واالجتماعية واالقتصادية لم
، وخمؽ فرص العمؿ مف خبلؿ تشجيع ومساندة نشطة التعميـ والتثقيؼأفى تطوير مية والمساىمة واأل

عمى راد المجتمع ومساندة الرقابة ػػػػفأعمى رفع مستوى الوعى البيئي لدى المشروعات الصغيرة والعمؿ 
لى قياـ البعض منيا فى الدفاع عف مبادى العدالة إضافة رسات التى تضر بالبيئة، ىذا باإلالمما

 ؽ التنمية المستدامة ػػػػػػػػوؿ بأف  دور المجتمع المدنى ىاـ فى تحقيػػػػاالجتماعية واالنصاؼ ومف ثـ يمكف الق

http://www.ecrc.org.eg/
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دؿ عمى ذلؾ مف تحوؿ حركة أكبر وليس أخبلؿ السنوات الماضية وحرية  وقد شيد المجتمع المدنى حراكاً 
ت الفعالة التى تعزز لى تبنى المبادراإعماؿ الخيرية لمجتمع المدنى مف التركيز عمى األمنظمات ا
 .ى الذات واستخداـ الدعـ المادى الذى توفره ليا الشركاتاالعتماد عم

قديـ وتعتبر منظمات المجتمع المدنى ىمزة الوصؿ بيف شركات القطاع الخاص والمجتمع فى ت
ساسية فى مصر ولف تكوف حدى ركائز التنمية األإيعتبر القطاع الخاص  .المسئولية المجتمعيةانشطة 
لقاء الضوء عمى نماذج إوسيتـ ال بمساعدة المجتمع المدنى إالقطاع الخاص المبذولة ذات جدوى جيود 

 ة:فعاؿ فى المسئولية االجتماعيوالتى تسيـ بدور عض منظمات المجتمع المدنى لب
 
 0جمعية التطوير والتنمية -5-5-5

فى مجاؿ التنسيؽ بيف الشركات والدولة فى  اً حالمجتمع الدولى نجاوتعتبر مف أبرز منظمات 
المسئولية المجتمعية ؿ تشجيع الشركات عمى تقديـ مبادرات ػػػجأمج المسئولية المجتمعية لمشركات مف برا

جمعية التطوير والتنمية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدنى طمقت . وقد أةػػػىميمف خبلؿ الجمعيات األ
الممارسات  فضؿأبراز إة عمى ػػىميتماعى وتستيدؼ تحفيز الجمعيات األتحت رعاية وزارة التضامف االج

ىمية، ومف روعات المبتكرة لمجمعيات األزيادة عدد المستفيديف ومساندة المش بيدؼ، فى المجاالت التنموية
 امج التى تديرىا الجمعية فى ىذا المجاؿ:ىـ البر أ

دارتو جمعية إوىو برنامج تقوـ ب2(برنامج الدعم التكنولوجى لمنظمات المجتمع المدنى )تكسوب مصرأـ 
لمربح حيث تستطيع ىذه  التطوير والتنمية كجزء مف دورىا الفعاؿ والميـ فى تطوير المنظمات الغير ىادفة

كثر مف خبلؿ تزويدىا بالتكنولوجيا أفضؿ لخدمة المجتمع بشكؿ أف تقوـ بدورىا بشكؿ أالمنظمات 
المناسبة، يمنح تكسوب مصر مجموعة كبيرة مف البرمجيات لممنظمات الغير ىادفة لمربح متبرع بيا مف 

 .قبؿ شركات التكنولوجيا العالمية مثؿ مايكروسوفت وسيمانتيؾ
تكسوب ، حيث تقوـ مف خبلؿ مايكروسوفت يًا ودولياً وقد استطاعت تكسوب العالمية االنتشار محم

البرنامج عمى  دارةإا تقوـ جمعية التطوير والتنمية بساسية وتقديـ الدعـ البلـز بينمالعالمية بتقديـ البنية األ
 لى ادارة عممية تسجيؿ المنظمات والتأكد مف أىميتيا لمحصوؿ عمى المنحة.إضافة إلالمستوى المحمى با

ممرأة والشباب )مقدم من جمعية التطوير والتنمية بالتعاون مع لمشروع التمكين االقتصادى ب ـ  
 سكندرية ومنظمة العمل الدولية (  ويرس لمتنمية االجتماعية وبنك اإلمؤسسة سا

  حياه  لى تحسيف مستوى معيشة الفرد وتوفير مصدر دخؿ ثابت يضمف لممستفيديفإوييدؼ
ادارة المشروعات إنشاء إارات المستفيديف وتعميميـ كيفية ر ميفضؿ، يقوـ المشروع بتطويأ

 الصغيرة وتزويدىـ بالتدريب البلـز لبداية مشروعاتيـ بشكؿ صحيح.

                                                           
 1- www.pdf.eg.org 
2- www. techs 

http://www.pdf.eg.org/


 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

- 112 - 
 

  والمنيا ،محافظات فى صعيد مصر وىى :أسيوط ، سوىاج ، بنى سويؼ 4يستيدؼ المشروع.  
  الصعيد مف خبلؿ المشروعات  مف الشباب والسيدات فى 1211يستيدؼ توفير فرص عمؿ لعدد

و البدء فى ألبيعيا فى المناطؽ المحيطة ليـ  رة عبر تزويدىـ بمنتجات الشركات الخاصةالصغي
 مشروع صغير يدر دخؿ ثابت .

  عماؿ وتزويدىـ بالميارات البلزمة جى الجامعات عمى ميارات ريادة األمف خري 411تدريب عدد
ة الحصوؿ عمى قروض شخصية لتمويؿ مشروع خاص مكانيإوتوفير لمبدء فى مشروعات خاصة 
 .مف خبلؿ بنؾ االسكندرية

 ماؿ فى الصعيد والمناطؽ المحرومةعر وريادة األػػثقافة العمؿ الح نشر. 
 ةػػػىمينمية المستدامة داخؿ الجمعيات األدعـ الت. 
 
 الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد )كبد بال كبد( -5-5-6

بلؿ شراكات ناجحة بينيا وبيف والمساندة لمرضى الكبد غير القادريف مف خوتقوـ بتقديـ الدعـ 
 وتتضمف أنشطة وبرامج الجمعية فى: كومة ومؤسسة ساويرس وذلؾ فى مجاؿ رعاية مرضى الكبد،الح
 دػػػبرنامج دعـ زرع كب.  
  طفاؿ بدوف فيروس أمشروعC. 
  والرعاية الصحيةوحدات زرع الكبد ووحدات المناطؽ تطوير.  
 التنمية البشرية لؤلطباء والتمريض برنامج.  
 برنامج االطباء مف االلتياب الكبدى الفيروسي.  

مميوف  54عممية زرع كبد بتكمفة  721فى اجراء المسئولية المجتمعية ساىمت الجمعية فى اطار 
لكبد يز وحدة زرع الكبد بمعيد اوتجي مميوف جنيو، 1مريض كبد بتكمفة تزيد عف  111وعبلج  جنيو.

لى تزويد مستشفى السبلـ الخيري بمدينة بنى إضافة مميوف جنيو، باإل 2ت طبية بتكمفة جيزة ومعداأب
طباء البشرييف االسناف الؼ جنيو،  تنفيذ مشروع عبلج األ 351سويؼ بمنظار جياز ىضمى بتكمفة 
طباء وىيئة التمريض ية لؤلباالضافة الى التنمية الشر  مميوف جنيو 1البيطرييف مف االلتياب المبدى بتكمفة 

ممرضة  45طفاؿ وأصائي أخاستشاري و  133رة تدريبية لتدريب دو  35قامة إ، فى مجاؿ التدريب بالخارج
 .Cطفاؿ مف فيروس ألاعمى الطرؽ السميمة لعبلج 

 
 : 0جمعية عمشانك يا بمدى لمتنمية المستدامة 5-5-7

لى إ 21وتخدـ الشباب فى الفئة العمرية مف سف وىى جمعية غير ىادفة لمربح  2115تـ تاسيسيا عاـ 
تصادية قلى برامج تنمية القدرات والفرص االإلفرص المحدودة لموصوؿ اسنة وخاصة الشباب ذو  35
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برنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناىية برامج رئيسية ىى  4المختمفة وتعمؿ الجمعية مف خبلؿ 
إلى  3111ف ػػػػػػمشروعات مدرة لمدخؿ وتبمغ قيمة القرض م لمشباب واالميات المعيبلت لتأسيس الصغر

عماؿ الذيف لدييـ حموؿ مبتكرة يادة االعماؿ ويقوـ بدعـ رواد األبرنامج ر فضبًل عف ، جنيو11111
لممشاكؿ االجتماعية والبيئية لمقري والمناطؽ الميمشة والمجتمع ككؿ كما يقدـ البرنامج دورات تدريبية 

  .دارة الرشيدة لممشروعات وطرؽ التسويؽ وعمؿ دراسات الجدوىاالعماؿ عمى كيفية اإل لرواد
  لى تقديـ تدريبات مينية وحياتية تمبي احتياجات الصناعات المختمفة إبرنامج التوظيؼ وييدؼ

 ضافة لممتابعة بعد التوظيؼ.وباإل والعمالة الحرفية
 بشرية مف الرواد االجتماعييف مف خبلؿ تدريبات  برنامج المشاركة المجتمعية وييدؼ لبناء كوادر

جتمعية مج المبادرات ال، كما يموؿ البرنامات تدريب عف المشاركة االجتماعيةوورش عمؿ ومعسكر 
ماعى لمجمعية لتأسيس نوادى طبلبية باسـ عمشانؾ يا بمدى تجاالمتياز األ، ويدير نظاـ حؽ لمشباب

 فى الجامعات المصرية.
 ى العاطميف مف المستويات التعميمية المتوسطة وفوؽ المتوسطة وتخدـ محافظات تركز الجمعية عم

القاىرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ واالسكندرية وبنى سويؼ والمنيا، ويبمغ عدد المستفيديف مف 
 .مميوف شاب 5,2خدمات الجمعية حوالى 

 ة مساحات عمؿ ػػتاحا  ماؿ و عسواؽ جديدة ودعـ رواد األأتكار استراتيجيات لمشركات لدخوؿ اب
 .مشتركة

  لمشركات والتبرعات والمنحالمسئولية المجتمعية الشراكة مع الشركات لتقديـ برامج. 
 
 ة:ـــمؤسسة اقتصاد المعرف  5-5-8

بشاير لنظـ  وتيتـ تمؾ المؤسسة بدعـ سبلسؿ القيمة لممحاصيؿ الزراعية مف خبلؿ شبكة 
عتمادا عمى النماذج اليندية واألفريقية، حيث يتـ تكويف شبكات لربط المزارعيف أالمعمومات الزراعية 

بأسواقيـ بشكؿ مباشر، وتوفير المعرفة ليـ لجعميـ أقؿ تيميشًا، وتعد بشاير أوؿ شبكة ويب تمكف 
المزارعيف مف الدخوؿ بطريقة فعالة تمكنيـ مف تحقيؽ دخؿ أفضؿ، وتـ بالفعؿ تصميـ تطبيؽ 

Application  تمكف المزارعيف مف الدخوؿ عمى الشبكة مف خبلؿ الموبايبلت األندرويدAndroid 
 Callوتبادؿ المعمومات الخاصة بأسواقيـ. كما تـ إنشاء خدمة مركز اإلتصاالت  IPhone فاأليفو و 

Center  لمتعامؿ مع صغار المزارعيف غير القادريف عمى استخداـ التطبيقات السابقة. وقد تـ تطبيؽ تمؾ
ا، البحيرة، ويستيدؼ برنامج المسئولية المجتمعية لمؤسسة اقتصاد المعرفة مد يالشبكة فى محافظتى المن
 تمؾ الخدمة إلى أسواف.

 وتستيدؼ مؤسسة اقتصاد المعرفة العمؿ عمى ثبلثة محاور لتحسيف سبلسؿ اإلمداد لممزارعيف المحمييف:
 والشركات.شبكة الموبايؿ والويب التى تمكف مف ربط الفبلحيف  -
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 .ريات لمتعامؿ مع صغار المزارعيفإدارة العبلقة مع الشركات مف خبلؿ تأىيؿ إدارة المشت -
 تأىيؿ صغار المزارعيف، وزيادة قدرتيـ عمى تمبية متطمبات الشركات. -

وتـ إنشاء شبكة المعمومات الخاصة بالخضر والفاكية، وجارى العمؿ عمى إنشاء شبكتى 
مة األلباف، واألسماؾ ىذا العاـ. وتعتمد مؤسسة اقتصاد المعرفة فى تأىيميا معمومات لكؿ مف سمسمتى قي

 لممزارعيف عمى الشركات أنفسيـ أو الجيات المانحة.
 
 المسئولية المجتمعية لمشركاتدور البنوك فى  5-5-9

فى ف التوسع أدراكيا فى السنوات االخيرة إللمشركات المسئولية المجتمعية زاد وعى البنوؾ بمفيـو 
ف أادى وتحقيؽ الرفاىة االجتماعية و األنشطة االجتماعية يعتبر عامبًل حاسمًا فى تحقيؽ النمو االقتص

جاالت التى تحقؽ ذلؾ ومنيا الصحة، التعميـ، دعـ فرص العمؿ ومحاربة البطالة، ىناؾ العديد مف الم
ـ البنوؾ المصرية لدييا وعى ف معظأوالمبلحظ  لى تعزيز مفاىيـ المواطنة واالنتماء.إالبرامج اليادفة 

ف الجانب االجتماعى جزء ال يتجزأ مف الثقافة أحيث تدرؾ تمؾ البنوؾ 1المسئولية المجتمعية بمفيوـ 
وتضع البنوؾ عمى قائمة اولوياتيا خطط لبلستثمار المجتمعى مف خبلؿ مبادرات لممسئولية  المصرفية.
 ىـ تمؾ البنوؾ:أومف االجتماعية 

اىمة فى المشروعات التى توفر والمسالمسئولية المجتمعية : يركز عمى دعـ ىمىالبنك األ5-5-9-0
خبلؿ خمس سنوات منذ المسئولية المجتمعية كريمة لممواطنيف حيث بمغ حجـ مساىمات البنؾ فى  ةحيا

مميوف جنيو لتطوير العشوائيات  211مميوف جنيو منيا  931حوالى  2115وحتى عاـ  2111عاـ 
 ىذا المجاؿ:  حيث تتضمف أىـ مساىماتو فى2ومكافحة الفقر

  ة طار خطة الدولإفى لى منطقة حضارية إتطوير منطقة غيط العنب وتحويميا المساىمة فى
  .ر احتياجاً ػػكثلتطوير المناطؽ غير المخططة األ

 المساىمة فى توصيؿ مياه الشرب. 
 

 سكندريةاإلبنك  5-5-9-7
 :3داع من مصرـــادرة ابـــــمبأ ـ 

طار استراتيجيتو إفى  2116طمقيا بنؾ االسكندرية عاـ أبرامج المسؤلية المجتمعية التى  ىـأتعتبر مف 
صيمة والمتوارثة عبر عماؿ الفنية األترويج لمحرؼ اليدوية المصرية واأللى إوتيدؼ  لمجتمعيةلممسئولية ا

تعمؿ و  .مفيوـ القيمة المشتركةوتعتمد عمى  لمناطؽ النائيةاوخاصة فى  والمحافظة عمى التراث جياؿاأل

                                                           
 .2014مارس  16قائمة اولوٌاتها المستقبلٌة، جرٌدة البورصة،  عٌة علىاجتماٌات البطاوى ،البنوك تضع المسئولٌة اال1- 
 46934العدد  139، السنة  2015ٌونٌو  7نقبلًعن تصرٌح لهشام عكاشة رئٌس البنك األهلى المصرى ، جرٌدة األهرام بتارٌخ 2- 
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ى النساء والشباب ف ساسيأراكات متعددة ويستيدؼ بشكؿ المبادرة مف خبلؿ برنامج متكامؿ يشمؿ ش
 ساسية وىى:أمحاور  6صعيد مصر، وتعتمد عمى 

 توظيؼ الشباب.تمكيف المرأة اقتصادياً  ماـ المجتمعات الميمشة اقتصاديًا،أتاحة الفرصة إ ، 
  رةػػػػػتفعيؿ ممارسات التجارة الح.  
  صحاب الحرؼ اليدويةأالقدرات والتدريب المينى لقطاع  بناء.  
 تعاوف بيف المؤسسات والجمعيات الحفاظ عمى التراث العممى، وتعتمد عمى المشاركات وعبلقات ال

ايجبت تريدر في" مؤسسة المشاركات الحالية وتشمؿ االفراد لى جانبإ ىمية بالييئات الحكوميةاأل
 والمؤسسة المصرية لمتنمية المتكاممة وقرية تونس فى الفيوـ."

  قري تقع فى  11عماؿ الفنية فى صحاب الحرؼ اليدوية واألأمف  1511تستيدؼ المبادرة حوالى
، قرية فى محافظة ظة المنياقري بمحاف 5خمس محافظات منيا  سيوط، أ، قريتاف فى محافظة الفيـو

 .حمر الى جانب بعض المناطؽ بالقاىرةالبحيرة وقرية بالبحر األبمحافظة قرية 
  ات الحرفييف مف الحرفييف ومجموع 1411حوالى  2116داع مف مصر فى عاـ ػػػبإاستيدفت مبادرة

 .اء مصرػػرجأؼ مفى مخت
 

كبيرًا بدعـ خطط التنمية االجتماعية  يولى بنؾ مصر منذ انشائو اىتماماً  :نك مصرب 5-5-9-3
د المحاور الرئيسية التى يضعيا البنؾ ضمف ػػػحالمسئولية المجتمعية أواالقتصادية فى مصر وتعتبر 

" وىى مؤسسة غير ىادفة لمربح وذات كياف مؤسسة بنؾ مصر لتنمية المجتمع " اىتمامتو وقد انشأ البنؾ 
مختمؼ قطاعات المجتمع بما فى ذلؾ الثقافة  ة فى تنميةالمساىمقانونى مستقؿ عف البنؾ تستيدؼ 

قبمو عبلوة عمى ما  ويقوـ البنؾ بتمويؿ المؤسسة سنوياً  كثر احتياجاً التعميـ والعمؿ ومساعدة القري األو 
وتتمثؿ بعض أىػػػػداؼ المؤسسة فيما يتعمػػػؽ  راؼ الخارجية،ػػطػػػراد او األفالبنؾ مف تبرعات سواء مف األ

 بالمسئولية المجتمعية لمشركات فى:
  التركيز عمى مجاالت التعميـ وخمؽ فرص عمؿ وزيادة التنافسية لممنتجات والخدمات، التنمية

 االقتصادية واالجتماعية، الصحة وحماية البيئة.
 المستشفيات العامة. تقديـ الدعـ لمراكز البحث العممى، المدارس، الجامعات ، 
 . تقدٌم المنح الدراسٌة لطلبة الجامعة المتفوقٌن 
  .دعـ المنشآت الصحية باألجيزة والمستمزمات الطبية 
  .مساندة ودعـ المجتمع المدنى فى تنفيذ المشروعات االجتماعية 
 قامة المشروعات التى تحقق التكافل االجتماعى بٌن أفراد الشعب المصرىإ.  
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 الفصل السادس 
 المجتمعيةدور الشركات في التنمية المحمية بدافع المسئولية 

 "دراسة ميدانية لعينة من الشركات والبنوك المصرية"
 
 تمييد: 6-0

نػو أقميمػي اال مشػركات عمػي الصػعيديف العػالمي واإللالمسػئولية المجتمعيػة ىتماـ ببالرغـ مف تنامي األ
نشػطة أي ىتماـ محدودًا بالرغـ مػف تعػدد الجيػات وتعػدد وتنػامكاف األستوي جميورية مصر العربية عمي م

تػوافر المعمومػات والبيانػات حػػوؿ  ف المحدوديػة ظيػرت بشػدة فػي مجػاؿأال إالمسػئولية المجتمعيػة لمشػركات 
ي جيػػة تصػػدر بيانػػات أانػػب الحكػػومي، فحتػػي االف ال توجػػد مػػف الجالمسػػئولية المجتمعيػػة نشػػطة أي مػػف أ

المجػػاالت التػػي تعمػػؿ بيػػا و أ لمشػػركاتالمسػػئولية المجتمعيػػة عتمػػاد عمييػػا فػػي دراسػػة واقػػع رسػػمية يمكػػف اال
ليامػة فػي لػي غيػر ذلػؾ مػف المعمومػات اإمنفذة باالحتياجات وخطػط التنميػة نشطة الو عبلقة األأالشركات 

 .المجتمعيةف تساعد بشكؿ كبير في مجاؿ تفعيؿ دور الشركات في المسئولية أىذا المجاؿ والتي يمكف 
و المتواجدة فػي أكات المصرية )ويتناوؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عرضًا تفصيميًا لدور بعض الشر 

ف وجػػد البػػاحثوف صػػعوبة فػػي التفرقػػة بػػيف العمػػؿ المسػػئولية المجتمعيػػة ( فػػي التنميػػة المحميػػة بػػدافع رمصػػ وا 
 نفسيـ.أالمسئولية المجتمعية مف جانب المبحوثيف الخيري و 

 
 :الدراسة الميدانيةعينة   6-7

ف تمثمػػو كافػػة أ وجػػدت الدراسػػة صػػعوبة فػػي تحديػػد مجتمػػع الدراسػػة والػػذي كػػاف مػػف المفػػروض نظريػػاً 
فػػي  المجتمعيػػةف تسػػاىـ مػػف خػػبلؿ مسػػئوليتيا أالمجتمػػع المػػدني والتػػي مػػف الممكػػف الشػػركات ومؤسسػػات 

لػي غيػر إالشركات ومجاالت عمميا وىويتيا  ومع استحالة ذلؾ الختبلؼ حجـر.  التنمية المحمية في مص
الدراسػػة العتمػػاد عمػي المؤشػػر المصػػري لممسػئولية االجتماعيػػة فػػي تحديػد مجتمػػع ذلػؾ مػػف التصػنيفات تػػـ ا

المسػػػئولية مػػػف واقػػػع بيانػػػات مؤشػػػر المسػػػئولية المجتمعيػػػة ىميػػػة فػػػي مجػػػاؿ شػػػركة وىػػػي ذات األ 62بنحػػػو 
حػواؿ يػؤثر عميػو الجانػب المػالي ومؤشػرات الحوكمػة ممػا ب األغمػأف المؤشػر فػي المجتمعية، ولكف نظرًا أل

يسػػػػتبعد الشػػػػركات ذات المسػػػػاىمة المحػػػػدودة فػػػػي البورصػػػػة المصػػػػرية ولكنيػػػػا ذات نشػػػػاط حقيقػػػػي بمجػػػػاؿ 
يػػة  مدعشػػركة وبنػػؾ فقػػط وىػػي مػػا تػػـ االعتمػػاد عمييػػا كعينػػة  24، فقػػد اسػػتجابت نحػػو المسػػئولية المجتمعيػػة
 وىي الشركات االتية:
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 شركة اتصاالت مصر لمياتؼ المحموؿ 13 (CIB)البنؾ التجارى الدولى  1
 مصر القابضة لمتأمينات 14 بنػػؾ مصر 2
 شركة ليسيكو 15 المجموعة المالية ىيرمس لمتنمية االجتماعية  3
 (G&P)شركو بروكتؿ اند جػامبػػؿ  16 البنؾ المصرى لتنمية الصادرات 4
البنؾ القطرى )االىمى سويسيتيو جنواؿ سابقا  5

QSGB 
 شركة سيكـ  17

 ماكدونالدز 18 بنؾ كريدي اجريكوؿ 6
 ميديكير 19 بنؾ القاىرة 7
 شركة ايجيترانس 21 فودافوف مصر 8
 النساجوف الشرقيوف 21 شركة سيراميكا كميوباترا 9

 المصرييفحديد  22 شركة السبلب لمسيراميؾ واالدوات الصحية 11
 ايجػػػيؾ 23 شركة ىيونداي مصر )غبور أوتو( 11
 تيتاف لبلسمنت 24 شركة موبينيػؿ مصر )أورانػػج( 12
 

تحددت في المسئوؿ داخؿ الشركة محؿ الدراسة عػف نشػاطات  مفردات العينةواعتمادًا عمي ذلؾ فاف 
و أمثؿ ىذه المقاببلت،  ينوب عنو فيو البنؾ او مف أو مدير الشركة أالمسئولية المجتمعية وىو إما مالؾ 

صػػة مسػػتحدثة لممسػػئولية دارة خاإلنشػػاط وتمثمػػت فػػي بعػػض الشػػركات فػػي دارة المسػػئولة عػػف ىػػذا امػػدير اإل
دارة الماليػػة لمشػػركة تيػػتـ بتسػػجيؿ وصػػرؼ المبػػالغ المتمثمػػة فػػي الػػدعـ المػػالي و كجػػزء مػػف اإلأاالجتماعيػػة، 

 و البنؾ.أة قة بالشركلبعض منظمات المجتمع المدني ذات العبل
 

 منيجية المعاينة: 6-3
جػػراء المقػػاببلت إينػػة العمديػػة لمشػػركات محػػؿ الدراسػػة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تػػـ االعتمػػاد عمػػي مػػنيج المعا

الشخصػػية مػػع المسػػئوليف بيػػا، كمػػا تػػـ اجػػراء العديػػد مػػف المكالمػػات الياتفيػػة لبلستفسػػار واسػػتكماؿ البيانػػات 
، كمػا أوصػي عػدد مػف المسػئوليف بعػدد داؼ الدراسػةػػػػىألتحقيؽ  معدة خصيصاً الواردة باستمارة االستبياف ال

و مػف ألكترونػي المسػئولية المجتمعيػة لمشػركة عمػي موقعيػا اإلمف الشػركات بتفقػد التقػارير السػنوية وتقػارير 
دوات جمػػػع البيانػػػات أف أالحصػػػوؿ عمػػػي نسػػػخة مػػػف الشػػػركة نفسػػػيا. وممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف اسػػػتخبلص خػػػبلؿ 
 التي تـ االعتماد عمييا في ىذا الجزء كانت كالتالي: الميدانية

 المقاببلت الشخصية لعدد مف المسئوليف بالشركات محؿ الدراسة. -1
 نشطة لمشركات محؿ داء األأف والجمعيات المسئولة عف المكالمات التميفونية مع عدد مف المسئولي -2

 الدراسة.
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 المجتمعية لمشركات محؿ الدراسة.داء السنوية وتقارير المسئولية تقارير األ -3
ىػػداؼ الدراسػػة والتػػي أعػػدت خصيصػػًا لتتوافػػؽ و أسػػة عمػػي اسػػتيفاء اسػػتمارة اسػػتبياف وقػػد اعتمػػدت الدرا

 سئمة حوؿ االتي:أتضمنت 
 لدي الشركات ومدي معرفة الشركات بالمفيـو الدولي والمؤسسات المسئولية المجتمعية مفيـو  -1

 المعنية بو في مصر.
 ي مصادر تعتمد؟أ، وعمي تحديد الشركات لمجاالت التنمية المحمية لممشاركة بيا كيفية -2
 ، ي المجاالت، وحجـ ىذه االسيامات، ونوعياأوفي  لتنمية المحمية،سيامات الشركة في اإماىي  -3

 ونطاقيا الجغرافي؟
 اعية؟دائيا لممسئولية االجتمأي تواجو الشركات محؿ الدراسة في ما ىي الصعوبات الت -4
 ؟المجتمعيةكات لبلستمرار وتنمية مسئوليتيا وجو االستفادة او الدعـ الذي تمقاه ىذه الشر أما ىي  -5
 ىـ مقترحات الشركات محؿ لدراسة لتفعيؿ دورىا في التنمية المحمية؟أما ىي  -6
 
 االطار الزمني والجغرافي لمدراسة :  6-4

طػػػار ، كمػػػا تمثػػػؿ اإل2116وحتػػػي مػػػارس  2116 ة مػػػف سػػػبتمبرتمثػػػؿ االطػػػار الزمنػػػي لمدراسػػػة الفتػػػر 
تغطػي غالبػًا مػا  ف الشركات محػؿ الدراسػةأالعربية مف الناحية النظرية حيث الجغرافي في جميورية مصر 

ف المعاينػػة الميدانيػػػة اعتمػػدت عمػػي مقابمػػة احػػػد أال إبعضػػػيا المحافظػػات المصػػرية، نشػػطتيا وربمػػا فػػروع أ
لي جانب مدف إري خبلؿ مقاببلت مكتبية تقع في نطاؽ القاىرة الكب المسئوليف بالشركات محؿ الدراسة مف

ر ػػػو مقأمقر الرئيسي لمشركة محؿ الدراسة ، والعبور، السادس مف اكتوبر وىي محؿ الالعاشر مف رمضاف
 دارات.المسئولية المجتمعية لمشركات التي تضـ ىذه اإلادارة 

 
 نتائج الدراسة الميدانية :   6-5
 الطريقة البحثية لعرض النتائج:  6-5-0

ة الدراسػة تـ االعتماد في المقػاـ االوؿ عمػي نتػائج التحميػؿ الوصػفي لبيانػات اسػتمارة االسػتبياف لعينػ   
لػػػي نتػػػائج تحميػػػؿ المضػػػموف لممكالمػػػات الياتفيػػػة المسػػػجمة مػػػع عػػػدد مػػػف المسػػػئوليف إضػػػافة الميدانيػػػة ، باإل

مكػف لعػػرض نتػائج الدراسػػة أعمػػي العػرض الجػػدولي والبيػاني مػػا  كمػا تػػـ االعتمػاد بالشػركات محػؿ الدراسػػة.
 قساـ االستمارة وبما يتماشي واىداؼ الدراسة.أفي ضوء 
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 لدي الشركات ومدي معرفة الشركات بالمفيومالمسئولية المجتمعية مفيوم  6-5-7
 الدولي والمؤسسات المعنية بو في مصر:

عمػي المفيػـو المتبنػي لمدراسػة وىػو"االلتزاـ المسػتمر مػف قبػؿ غمبيػة مف واقع آراء المبحػوثيف وافػؽ األ   
، والمسػاىمة فػي تحسػيف التنمية االقتصادية واالجتماعيػة الشركات بالتصرؼ أخبلقيًا والمساىمة في تحقيؽ

 ، باإلضافة لممجتمع المحمي" .شية لمعامميف بالشركات وعائبلتيـالظروؼ المعي
ف يتضػػمنيا فػػي وضػػوح اكثػػر مػػا ألتعريػػؼ عػػدة جوانػػب ينبغػػي اؿ ىػػذا اوقػػد رأي بعػػض المبحػػوثيف إغفػػ

 تكوف ضمنية وىي كالتالي :
داء المػػػالي واالقتصػػػػادي لمشػػػركة وتضػػػمينو بػػػالمفيـو العػػػاـ لمتنميػػػػة عػػػدـ التركيػػػز عمػػػي جانػػػب األ .1

 االقتصادية ككؿ.
مػف وجيػة ىػـ الحقػوؽ أمنتجة لسمع استيبلكية وىػو اؿ حقوؽ العمبلء والمستيمكيف لمشركات الػػػغفإ .2

 نظر بعض الشركات.
اف الشػػركة إوىػػو الحػػؽ الػػذي اذا مػػا تػػـ اغفالػػو اغفػػاؿ حقػػوؽ المسػػاىميف )بالشػػركات المسػػاىمة(،  .3

نػو يػؤثر عمػي ترتيبيػا مػف حيػث مؤشػرات أدوار االخري بكفاءة كما ي مف األأداء أذاتيا ال يمكنيا 
 .المجتمعيةالبورصة وبالتالي مف حيث مؤشر المسئولية ا

وىؿ لدي الشركة  المصري لممسئولية االجتماعية المركزوفيما يتعمؽ بمدي معرفة الشركات لكؿ مف 
طرافا فيو، أد ىذا المركز وبالتالي ىـ ليسوا عضوية بو، فقد افاد معظـ المبحوثيف عف عدـ عمميـ بوجو 

 و معمومات.أي تقارير أإمداده بو أيسبؽ ليـ التعامؿ معو ، ولـ دافوػػىأدواره او أـ ال يعرفوف عف كما اني
% مف 61المسئولية المجتمعية فقد افاد نحو وبسؤاؿ المبحوثيف عف مدي معرفتيـ عف منتدي 

 نيـ يعرفوف عنو وبأنو لقاء ىاـ لرجاؿ االعماؿ وخاصة التابعة إلتحاد الصناعات.أالمبحوثيف ب
 

   تحدٌدها : ة بها ومصادركٌفٌة تحدٌد الشركات لمجاالت التنمٌة المحلٌة للمشارك 6-5-3

اركتيا فػي المجتمػع المحمػي ولويػات مشػىػـ وسػائؿ تحديػد الشػركات ألأف أ( 12يوضح الجدوؿ رقػـ )
 ، ووسائؿ اخري.عبلميةة، البرامج اإلػػػىميحاد الصناعات، الجمعيات األ، اتالبنوؾ

المسػئولية المجتمعيػة % مف الشركات محؿ الدراسة تعتمد في تحديد مجاالتيػا مػف 77تبيف اف نحو 
ف يتـ التبرع النقػدي لمجيػات المعنيػة إلؾ بوذ المجتمعيةدائيا لممسئولية أعمي البنوؾ كمصدر اساسي في 
ىميػػػة عيػػػات األساسػػػي لكػػػؿ مػػػف الجموؾ والتػػػي تعتبػػػر بػػػدورىا الشػػػريؾ األذات العبلقػػػة عمػػػي حسػػػابات البنػػػ

 عمػػػاؿ واصػػػحاب الشػػػركات مػػػف الجانػػػبالشػػػفيات والحكومػػػة مػػػف جانػػػب ورجػػػاؿ اوالجيػػػات التنمويػػػة والمست
جػػراءات التبػػرع والمسػػئولية إـ عمػػبلء لػػذات البنػػؾ ممػػا يسػػيؿ مػػف نيػػأخػػر وفػػي اغمػػب االحػػواؿ يجمعيػػـ اآل

 ليات لمعمؿ بنشاط المسئولية وحدىا.آ لمشركات والتي ليس لدييا غالباً  االخري
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المسػئولية ف اتحاد الصناعات مف خبلؿ لقػاءات منتػدي ألي إ (1)% مف المبحوثيف61كما أشار نحو

تحػػاد الصػػناعات ورجػػاؿ االعمػػاؿ ومػػا يصػػدر عنيػػا والممتقػي السػػنوي لممسػػئولية والحػػوارات بػيف االمجتمعيػة 
التػػػي  وسػػػائؿالمسػػػئولية المجتمعيػػػة مػػػف أىػػػـ الخػػػري التحػػػاد الصػػػناعات حػػػوؿ نشػػػطة األلػػػي األإضػػػافة باإل

 أولويات العمؿ بيا. وتحديدالمجتمعية  لممسئوليةءىـ يسترشد بيا المبحوثيف في أدا
 

 وسائؿ تحديد الشركات لمجاالت المسئولية االجتماعية :(1-6جدوؿ )
 االىمية التسبية % العدد الوسيمة

 77 23 البنوؾ
 61 18 اتحاد الصناعات
 43 13 الجمعيات االىمية
 17 5 البرامج االعبلمية

 23 7 أخري
 .2116/2117: جمعت وحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر     

 
التنمية ليا عف ف الشركات تعتمد في تحديد مجاالت أ% مف المبحوثيف الي 43شار نحو أكما 

ف أتنمية المجتمع المحمي و ة وانيا تتعامؿ مع جمعيات بعينيا ليا نشاط واضح في ػػػىميطريؽ الجمعيات األ
 ف وجية نظرىـ.ىذه الجمعيات مؤتمنة م

خػري ي المصػادر االعبلميػة والمصػادر اآلنيػا تعتمػد عمػأ% مف الشركات الػي 31ًا اشار نحو خير أو 
المبػادرات القوميػة، ووسػائؿ اخػري مػف اىميػا واحتمت المسئولية المجتمعية سياميا في إفي تحديد مجاالت 

نػػدوات عمػػي تنميػػة المجتمػػع والالعبلقػػات الشخصػػية باعضػػاء المجػػالس المحميػػة ومجمػػس النػػواب والقػػائميف 
 لي غير ذلؾ مف الطرؽ.إبالنوادي العامة بالقاىرة 

 إسهامات الشركة فً التنمٌة المحلٌة، مجاالتها، وحجمها، ونوعها، ونطاقها  6-5-4

 الجغرافً:

دراسػػػة فػػي المشػػاركة فػػػي ىػػػـ المجػػاالت التػػي تقػػػـو الشػػركات محػػؿ الأف أمػػف واقػػع الدراسػػػة الميدانيػػة تبػػيف 
 تي :تنميتيا اآل

 التعميـ -1
 الصحة -2
 البنية االساسية -3

                                                           
 وبالتالً فتعاملها مع اتحاد الصناعات محدود وال تشارك فً الملتقٌات.خري غٌر صناعٌة ن الشركات والبنوك اآلأ مع مبلحظة  -1
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 تحسيف الجودة -4
 ريػػػػػػخأ -5
 
 لمشركات:المسئولية المجتمعية مجاالت    6-5-5

(، 2-6المسػػئولية المجتمعيػػة لمشػػركات والمؤسسػػات محػػؿ الدراسػػة، ويتضػػح مػػف جػػدوؿ ) مجػػاالتتعػػددت 
والبنيػة االساسػية، وتحسػيف الجػودة فيمػا يخػتص بمجػاالت عمػؿ ( أف التعمػيـ، والصػحة، 1-6والشكؿ رقـ )
لمشركات محؿ الدراسة الميدانيػة، حيػث تمثػؿ تمػؾ األنشػطة  اً نت ىى األنشطة األكثر أىمية نسبيالشركة كا

مػػػػف األنشػػػػطة المجتمعيػػػػة التػػػػى سػػػػاىمت بيػػػػا عمػػػػى التػػػػوالى % 11,9%، 12,7%، 12,7%، 41نحػػػػو 
نية. أما األنشطة المتعمقة بدعـ المشػروعات الصػغيرة والمتوسػطة، ورعايػة الشركات في عينة الدراسة الميدا

، والمسػاىمة فػى األنشػطة الخيريػة فمثمػت 1موظفو الشركة، واإللتزاـ البيئػى، وتقػديـ خػدمات لعمػبلء الشػركة
% لمشركات موضع الدراسة الميدانية عمى 3,6%، 3,6%، 3,6%، 5,5%، 7,3مف حيث األىمية نحو 

 الترتيب.
 

 مجاالت المسئولية المجتمعية بالشركات المصرية (0-6رقم ) شكل 
 

           

 المصدر: جمعت وحسبت مف بيانات المقاببلت الشخصية           
 

 

                                                           
 مثل السباكٌن المتعاملٌن مع شركة ألدوات الصرف الصحى على سبٌل المثال1- 
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 راء الشركات بعينة الدراسة الميدانيةالمسئولية المجتمعية وفقًا آلنماط ىمية النسبية أل ( األ7-6جدول رقم )
 % النمط 

 8339 التعلٌم

 1,9 تطوٌر مناهج التعلٌم الفنى

 5,5 تؤهٌل طلبة المدارس الفنٌة لبرامج السبلمة والصحة المهنٌة

 3,6 تطوٌر المناهج الجامعٌة

 3,6 إجراء تدرٌب لطلبة المدارس 

 3,6 تدرٌب المدرسٌن

 3,6 تحسٌن البنٌة التحتٌة للمدارس الفنٌة

 1,8 بناء المدارس

 1,8 بعثات دراسٌة بالخارجاد الطلبة فى ـــٌفإ

 1,8 دفع مصروفات الطلبة غٌر القادرٌن بالمدارس والجامعات

 1,8 رعاٌة الطلبة المتفوقٌن

 1,8 دعم برامج التغذٌة المدرسٌة

 1,8 تدرٌب الطلبة على التكنولوجٌة الرقمٌة

 1236 الصحة

 3,6 المشاركة فى المسح الصحى عن فٌروس سى

 3,6 الحكومٌة )معدات ومبانى(تطوٌر المستشفٌات 

 1,8 دعم بحوث معالجة السرطان

 1,8 تدرٌب األطقم الطبٌة

 1,8 اشناء أنظمة منع انتشار العدوى

 1237 المساهمات االخري

 535 المساهمة المادٌة والمعنوٌة فى مشروعات تطوٌر العشوائٌات

 3,6 دفع الضرائب

 1,8 التبرع لصندوق تحٌا مصر

 1,8 المادٌة والمعنوٌة فى مشروعات تنمٌة الصعٌدالمساهمة 

 10,9 تحسٌن الجودة

 5,5 االعتماد على الموردٌن المحلٌٌن بنسبة كبٌرة

 3,6 تدرٌب الموردٌن بالخارج

 1,8 نتاجهم وتحسٌن جودة منتجاتهمإلعٌنى للموردٌن المحلٌٌن لزٌادة الدعم الفنى وا

 7,2 دعم المشروعات الصغٌرة والمتوسطة

 3,6 اإلقراض متنهى الصغر

 1,8 حضانات الصناعات الٌدوٌة

 1,8 نظم المعلومات الزراعٌة

 5,4 رعاٌة موظفو الشركة

 1,8 الرعاٌة الصحٌة بالتؤمٌن الخاص للموظفٌن

 1,8 قروض سٌارات

 1,8 أولوٌة لتعٌٌن أبناء العاملٌن

 3,6 تقدٌم خدمات لعمبلء الشركة

 1,8 لعمبلء الشركة رعاٌة صحٌة وتؤمٌنٌة

 1,8 تدرٌب ودعم فنى

 3,6 مساعدة الفقراء

 1,8 قوافل الخٌر فى رمضان

 1,8 التبرع لرعاٌة األٌتام وذوى االحتٌاجات الخاصة

 3,6 البٌئة )تقلٌل األثر البٌئى للشركة(

 2116/2117: جمعت وحسبت مف بيانات الدراسة الميدانية المصدر
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عػػػف ذكػػػر محػػػؿ الدراسػػػة فقػػػد احجػػػـ غالبيػػػة المبحػػػوثيف  المســـاىمات لمشـــركاتبحجـــم وفيمػػػا يتعمػػػؽ 
وانو  " عتبارىا عمي حد تعبير البعض "حسنة مخفيةإدائيـ لممسئولية االجتماعية بأالمبالغ التي انفوقيا في 

، وبعػػض منيػػا مثبػت فػي التقػارير الرسػمية ف جػزءأشػار الػبعض الػي أمػف غيػر البلئػؽ التحػدث عنيػا، كمػػا 
صػحاب الشػركات وذوييػـ، كمػا ر قد يقػدـ مػف الحسػابات الشخصػية ألخالشركة واآليقدـ مف حسابات  منيا

 اف بعض الشركات يساىـ العماؿ بيا بالتبرع.
لي إشار المبحوثيف أفالمسئولية المجتمعية ما عف نوع المساىمات المقدمة مف الشركات في مجاؿ أ

 نيا تأخذ ثبلثة اشكاؿ وىي:أ
و أىميػػػة نشػػػطة بعػػػض الجمعيػػػات األ: وتكػػػوف عػػػف طريػػػؽ الػػػدعـ المػػػالي أل مباشـــرة ماليـــةمســـاىمات  -0

وجػػو المسػػئولية االجتماعيػػة، وغالبػػا مػا يػػتـ التبػػرع عػػف طريػػؽ ألػػي غيػػر ذلػػؾ مػف إو المسػػاجد أالمستشػفيات 
 حسابات معمنة بالبنوؾ.

و بالكػؿ أء بػالتبرع بجػز  : وتكوف عف طريؽ تقديـ الشركات لمنتجاتياخاصة بالشركة مساىمات عينية -7
و عػف جػزء منيػا نظيػر أو بتنازؿ الشركة عف مستحقاتيا أات كمشاركة في التنمية المحمية، مف ىذه المنتج

 نمية المحمية.خدمات لت
و دفػػع تكػػاليؼ أوف عػػف طريػػؽ شػػراء الشػػركات لمعػػدات وتكػػ :مســاىمات عينيــة غيــر خاصــة بالشــركة -3

 المساىمات غير المباشرة لمشركات.و غيرىا مف أو الدفع لخبراء أشحف 
حػػو شػػار نأفػػي تنميػػة المجتمػػع المحمػػي بػػو فقػػد تسػػيـ الشػػركات محػػؿ الدراسػػة  ىالػػذ النطــاق الجغرافــيوعػػف 
ة خاصػػة فػػي فصػػتركػػز فػػي محافظػػات الوجػػو القبمػػي وبف مسػػاىمتيا تأ% مػػف الشػػركات محػػؿ الدراسػػة بػػ71

طتيا عمػػػي كػػػؿ مػػػف الوجػػػو البحػػػري والقبمػػػي انشػػػمػػػف % 31، كمػػػا يػػػوزع البػػػاقوف محػػػافظتي سػػػوىاج والمنيػػػا
 والقاىرة.

 لمشركات المصرية من واقع الدراسة الميدانية:المسئولية المجتمعية أنشطة   6-5-6
لمعظـ الشركات بعينػة الدراسػة المسئولية المجتمعية نو رغـ تعدد انواع أشارة الي مف الجدير باإل     

لػي غيػر ذلػؾ إـ المتحدة وىػـر كػاروؿ لممسػئولية تفاؽ االمالعشرة ألي تتفؽ وكؿ مف المباديء الميدانية والت
الذي يتعمؽ المسئولية المجتمعية ف التركيز في الدراسة الميدانية كاف عمي الجانب مف أال إمف التصنيفات 

لمشػػركات نحػػو المؤشػػرات الماليػػة المسػػئولية المجتمعيػػة بتنميػػة المجتمػػع المحمػػي دوف الػػدخوؿ فػػي تفاصػػيؿ 
نػػػواع االخػػػري لػػػي غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف األإالعػػػامميف بيػػػا  ة )تحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية( ومسػػػئوليتيا نحػػػولمشػػػرك

تجػاه المجتمػع المسئولية المجتمعية لذا فقد كانت الشركات التي تفاعمت مف منطمؽ  لممسئولية االجتماعية.
ري ػػػػػخر األػالشػركات العشػ، في حػيف ( شركة وبنؾ فقط24اسة بمغت نحو )المحمي مف الشركات محؿ الدر 
و ال أالمسئولية المجتمعية ري مف ػػػػخواع األػػناعية يتـ تفعيميا فيما يتعمؽ باألكاف عمميا ومسئوليتيا االجتم

ات سػػػابقة إدار لتنميػػػة تحػػػت توجػػػد بيػػػا مسػػػئولية اجتماعيػػػة، او كانػػػت تمػػػؾ الشػػػركات تسػػػاىـ فػػػي مجػػػاالت ا
 ية لمشركة.دارة الحالداءىا في ظؿ اإلأوتوقفت عف 
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لػذا فقػد تػـ اختيػار سػبعة المسػئولية المجتمعيػة وقد كاف مف الصعب تجاىؿ او اغفاؿ دور البنوؾ فػي 
وبصفة خاصة في مجاؿ تنمية المجتمع المحمػي. ويعػرض الجػدوؿ المسئولية المجتمعية بنوؾ ليا دور في 

 مي.( دور البنوؾ بعينة الدراسة الميدانية في تنمية المجتمع المح3-6رقـ )
 

لمبنوك والمؤسسات التمويمية المصرية من واقع الدراسة الميدانيةالمسئولية المجتمعية نشاط  :(3-6جدول رقم )  

 المجتمعٌةنشاط المسئولٌة  البنك او المؤسسة

ت حدٌةد الخةردة المواهةب بةدعم الةدورة الثانٌةة لسةمبوزٌوم نحة رعاٌة  (CIBالبنك التجاري الدولً )
رعاٌةةة صةةالون الشةةباب المصةةري السةةنوي، وصةةالون بالقةةاهرة بتنظةةٌم و

الجنةةوب باألقصةةر، ودعةةم البنةةك لطةةبلب كلٌةةات الفنةةون الجمٌلةةة باقتنةةاء 
 أعمالهم وضمها إلى المجموعة الفنٌة الخاصة بالبنك.

 صةةةدار كتةةةاب الوعةةةد بالتعةةةاون مةةةع الجمعٌةةةة المصةةةرٌة الفارامونٌةةةة إ
 لرعاٌة الموسٌقً الكبلسٌكٌة.

 التعةةةاون مةةةع مإسسةةةة سةةةا( ٌفenacus للتةةةروٌج لحلةةةول مهنٌةةةة )
 وعملٌة بٌن الشباب لمساعدتهم علً تحسٌن أوضاع المجتمعات الفقٌرة.

 تطوٌر قدرات الطبلب القٌادٌة 

 بحةاث بمستشةفً ً سباق تٌةري فةوكس" لصةالح مركةز األاالشتراك ف
 .57357سرطان االطفال 

 .المساهمة فً حمبلت التبرع بالدم 

  بنكٌة للحفاظ علً موارد البٌئة.تنظٌم وتموٌل حمبلت توعٌة 

 مةن مدٌنةة كٌةدزانٌا ودار  ت الترفٌهٌة والتعلٌمٌةة إلةى كةبلً دعم الرحبل
 سٌنما زاوٌة لبلطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة.

  تقدٌم الدعم لبلطفال المصةابون بالتوحةد  دعةم الٌةوم العةالمً للتوعٌةة
تخصصةة مإسسةة م 75بالتوحد فً مصر والذي شةهد مشةاركة أكثةر مةن 

فً تقدٌم الخدمات لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة والتوحةد علةى مسةتوى 
 محافظات الجمهورٌة.

  ًإطبلق مبةادرة "االسةكواش للجمٌةع" بالمشةاركة مةع المنتخةب القةوم
لبلسةةةكواش ومإسسةةةة البنةةةك التجةةةاري الةةةدولً وجمعٌةةةة الهةةةبلل األحمةةةر 
 المصةةةري ومإسسةةةة لةةةوجٌن لمةةةنح فةةةرص متسةةةاوٌة لؤلطفةةةال مةةةن ذوي

االحتٌاجات الخاصةة واألقةل حظةاً للتمتةع بةالمرافق الرٌاضةٌة، ومسةاندتهم 
 الكتشاف قدراتهم الرٌاضٌة والقٌام بتطوٌرها.

 ( إطبلق حاضنة األعمةال فةً مجةال التكنولوجٌةا المالٌةةFinTech )
 AUCتحةةت مظلةةة حاضةةنة األعمةةال بالجامعةةة األمرٌكٌةةة بالقةةاهرة ")

Venture Labع البنةةوك والخةةدمات المالٌةةة (. كحلقةةة وصةةل بةةٌن قطةةا
ومجةةال رٌةةادة األعمةةال لتشةةجٌع الشةةركات الناشةةئة فةةً عةةالم التكنولوجٌةةا 

 المالٌة.

 " قطةةةةن مصةةةةري" لمشةةةةاركة 100الرعاٌةةةةة الرسةةةةمٌة لمعةةةةرض %
المصةةةممٌن الناشةةةئٌن المصةةةرٌٌن وذلةةةك خةةةبلل معةةةرض األزٌةةةاء الةةةدولً 

(International Fashion Showcase2017 .فً لندن ) 

  العشةةاء السةةنوي الةةذي أقامتةةه الجامعةةة األمرٌكٌةةة بالقةةاهرة دعةةم حفةةل
بحضةور كبةار الصةحفٌٌن  وٌورك فً األول مةن مةارس الماضةًبمدٌنة نٌ

من وسائل اإلعبلم الرائدة فً العةالم لحضةور الحةدث الةذي ٌةروج لمصةر 
وللوجةةةوه المصةةةرٌة البةةةارزة والمرموقةةةة مةةةن خةةةرٌجٌن وأمنةةةاء وداعمةةةً 

 الجامعة. 
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 نشاء قسم المسالك البولٌة.إو -تطوٌر مستشفً المنٌل الجامعً  (1بنك مصر)

  ًشراء جهاز تفتٌت المٌاه البٌضاء عن طرٌق الموجات الصةوتٌة بمستشةف
 رمد قبلوون.

  مإسسةةة  –مةةراض القلةةب سةةوان ألأالةةف جنٌةةه لمعهةةد  700التبةةرع بنحةةو
 مجدي ٌعقوب.

 بمركز المنشؤة بمحافظة سوهاج.تنمٌة قرٌة الهماص ، 
 

 خةةدمات للمةةرأة فةةً الصةةعٌد، وخاصةةة قرٌةةة طفٌةةنس بمركةةز اسةةنا  تقةةدٌم
 محافظة قنا.

 .مشروع التنمٌة لقرٌة بنً هبلل مركز منٌا القمح بمحافظة الشرقٌة 

 دارة العامةةة لرعاٌةةة دي لصةةندوق التكافةةل االجتمةةاعً بةةاإلتقةةدٌم الةةدعم المةةا
 طبلب الجامعات.

  دائٌة بمركز اسنا.بتالتحتٌة لمدرسة نجع محمد عامر اإلتحسٌن البنٌة 

  فصل دراسً وبناء فصلٌن وتحسٌن الصةرف الصةحً  13ترمٌم وتجهٌز
 للمدرسة.

 

المجموعة المالٌة هٌرمس للتنمٌة 
 االجتماعٌة

  قامت بتموٌل مشروع لتنمٌة قرٌة جعفةر بمحافظةة المنٌةا وهةً مةن القةري
االكثر فقراً وذلك بالشراكة مةع جمعٌةة معةاً للتنمٌةة وتةم تطةوٌر القرٌةة بالكامةل 

( ، 68( ، )58( ، )35بنحةةةو ) 2008علةةةً خمةةةس مراحةةةل بةةةدأت فةةةً عةةةام 
نةزل مةن تةرمٌم الم أمراحةل الخمسةة تبةد( منزل علةً الترتٌةب بال35، )(118)

منةةزل  231 وبنةةاء وتطةوٌره الةةً هةةدم منةةازل وبناءهةةا مةةن جدٌةد حٌةةث تةةم هةةدم
منةةزل بالقرٌةةة تطةةوٌر شةةامل  180سةةرة ، وتطةةوٌر عةةدد أ  270جدٌةةد تخةةدم 

 اسرة . 220للمسكن من الداخل والخارج لعدد 

  عمل الصرف الصحً المتكامل بالقرٌةة ) شةوارع , محطةة رفةع , محطةة
 الحضانة(معالجة , منازل , المخبر , 

 حضةةانة  –مخبةةز  –ٌضةةم مستوصةةف طبةةً  نشةةاء وتجهٌةةز مركةةز خةةدمًإ
 . قاعة مإتمرات  –معمل ألبان  –أطفال 

 2فةراد الةً طةى القرٌةة بالكامةل وزٌةادة حصةة األانشاء وتجهٌةز مخبةز ٌغ 
 رغٌف.

 انشاء حضانة النموذجٌة تضم فصلٌن 

  قٌةرة ف  أسرة 110  على عدد رأس ماعز دمشقً وأبقار 220توزٌع عدد
 إنتاج لزٌادة الدخل بالقرٌة .  للحصول على

 نةةدوة ولقةةاء لجمٌةةع فئةةات   50رفةةع وعةةى المجتمةةع مةةن خةةبلل تنفٌةةذ عةةدد
 .  (  منتفع 1200عدد المستفٌدٌن من الندوات ) لصالح المجتمع 

  نسمة . 5000توصٌل القرٌة بالكامل على محطة المعالجة  وتعدادها 

  زٌتةون ولٌمةون ( بجمٌةع  ت مثمةرةشةتبل شتلة بالقرٌةة 400زراعة عدد (
 شوارع القرٌة

  ( تةةوفٌر خدمةةة صةةحٌة مةةن خةةبلل المستوصةةف الةةذي تةةم إنشةةائه بالقرٌةةة
 عٌادات باطنه / أسنان/ أطفال/ نساء/ معمل تحالٌل طبٌة (

 واألبقةار التةً تةم توفٌرهةا   المةاعز  توفٌر معمةل لتصةنٌع منتجةات األلبةان
 من مساهمات المشروع.  داخل المجتمع

  ب وشةةابة علةةى شةةا60تةةوفٌر فةةرص العمةةل للشةةباب حٌةةث تةةم تةةدرٌب عةةدد
شةةباب للسةةةباكة  8معةةدات ثقٌلةةةة / عةةدد ( شةةباب2، )حةةرف مختلفةةة وتشةةةغٌلهم

(  شةةةباب لصةةةٌانة 6، )سةةةٌدات تعمةةةل بالخٌاطةةةة 20قع و عةةةدد والعمةةةل بةةةالمو
( كمبٌوتر, هذا باإلضافة إلى الشةباب الةذٌن ٌعملةون مةع 7، ) الصرف الصحً

 شاب آخرٌن . 25الذي ٌصل عددهم إلى   اإلنشاءات بالقرٌةمقاولٌن 
 

                                                           
 ة والشركات من العمبلءـــهلٌالمجتمع بالشراكة مع الجمعٌات األبنك مصر لتنمٌه  ةمن خبلل مإسس 1
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  اسةةتهداف الفئةةات األكثةةر احتٌاجةةا ًمةةن خةةبلل دراسةةات الحالةةة الٌومٌةةة لكةةل
) لجنةةةة البلةةةد / لجنةةةة  بمسةةةاعدة التكوٌنةةةات المحلٌةةةة منهةةةا   األسةةةر المحتاجةةةة

 المساندة( 
اقع العمةل أسرة من و 400  إلى ٌصل  ن من المشروعآلاعدد المستفٌدٌن حتى 

ن مراحةل التطةوٌر أخ ٌعقةوب / الفشةن / بنةً سةوٌف حٌةث بقرٌةة الشةٌ  الفعلً
 مازالت مستمرة وتتزاٌد األعداد ٌوم بعد ٌوم .

رٌة ، معةةارض التوظٌةةف ومنهةةا معةةرض البورصةةة المصةة ًالمشةةاركة فةة  البنك المصري لتنمٌة الصادرات
 لمانٌة بالقاهرة.والمعرض السنوي للجامعة األ

  ( تحةةت شةةعار 2015المعهةةد المصةةرفً )االسةةبوع العةةالمً للمةةال مبةةادرة
"عشان بكرة" للتواصل مع طبلب المدارس والجامعات الدولٌةة لتعةرٌفهم علةً 

 القطاع المصرفً والخدمات المالٌة المصرٌة

 التبرع لصندوق تحٌا مصر. 

  استكمال تجهٌز مبنً الطواريء الجدٌةد بمستشةفً قصةر العٌنةً للحةوادث
 .لغٌر القادرٌنوالحروق 

 مراض المستوطنة.دعم المعهد القومً للكبد واأل 

  المسةةاهمة فةةً مشةةروع "تطةةوٌر بعةةض المنةةاطق العشةةوائٌة فةةً القةةاهرة
 وحلوان"

البنككك القطككري )االهلككً سوسككٌتٌه 
 QSGB-جنرال سابقاً( 

 هةدائها لعةدد مةن المستشةفٌات العامةة أدات الطبٌةة وتموٌل شراء العدٌد من المعة
 مرضً المحتاجٌن مجاناً لمساعدة ال

  هر رمضانشتنظٌم ٌوم الٌتٌم خبلل 

  رعاٌةةة قةةاعتً المجةةوهرات والبردٌةةات بةةالمتحف المصةةري الكبٌةةر كمشةةروع
  .ثقافً

 بو ؤقصةةر القةةومً ومعبةةد الرامسةةٌوم بةةالمسةةاهمة فةةً مشةةروع تةةرمٌم متحةةف األ
 سمبل.

لةوان بالشةراكة الفقٌةرة بحالمساهمة فً مشةروع تطةوٌر العشةوائٌات والمنةاطق   بنك كرٌدي اجرٌكول
لةةً رفةةع كفةةاءة شةةبكات الصةةرف الصةةحً إمةةع اتحةةاد بنةةوك مصةةر، وٌهةةدف 

والمٌاه، باإلضافة إلى تحسٌن خطوط الكهرباء من حٌث إنارة ورصف الطةرق 
 وتشجٌرها.

  كرتونةة رمضةان علةى المحتةاجٌن،و قةام البنةك بتفعٌةل المبةادرة  مبادرة توزٌةع
ع بالمةال ومجهةودهم لنجةاح المبةادرة. وهةدفنا بإشراك الموظفٌن والعمبلء للتبةر

حٌةث علةةً  كةل سةنة، هةةو مسةاعدة واطعةام عةةدد أكبةر مةن العةةائبلت المحتاجةة.
فةً القةاهرة، اسةكندرٌة  2016كرتونة فً عةام  8270 حوالىسنوات  4مدار 

 الشرقٌة، بنً سوٌف، سوهاج، أسٌوط، أسوان، األقصر وقنا.

 بطانٌةةةة علةةةى  2000راء وتوزٌةةةع مبةةةادرة البنةةةك بالشةةةراكة مةةةع موظفٌةةةه بشةةة
 المحتاجٌن فً صعٌد مصر والمتضررٌن من قاطنً المنازل المتهدمة.

 للبنةك مةن خةبلل محةاور المسئولٌة المجتمعٌة معا نهتم ، لتفعٌل “طبلق مبادرة إ
التعلٌم، الصحة والبٌئةة ، والتةؤثٌر االجتمةاعً علةى المجتمةع المحةٌط، وفرصةة 

 ، واخٌراً استدامة المشروعات.المشاركة للموظفٌن والعمبلء 

 “مبةةادرة ال“FReD ” لتعزٌةةز وتحسةةٌن المسةةإولٌة االجتماعٌةةة للشةةركات بمةةا
ٌعتمةةد علةةى محةةاور االمتثةةال، المةةوارد البشةةرٌة والبٌئةةة . كةةل كٌةةان للمجموعةةة 

ٌجب أن ٌختةار مجةاالت التحسةٌن التةً ٌةودون تعزٌةز  المشاركة فً المبادرة، 
 أدائها.
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  التبرع لصندوق تحٌا مصر.  (1بنك القاهرة )

  ،المشاركة فً مبةادرة اتحةاد بنةوك مصةر لتطةوٌر المنةاطق العشةوائٌة
 منطقة كمرحلة أولى.( 15)تطوٌر 

  التبةةةرع بةةةؤجهزة طبٌةةةة لمستشةةةفى جامعةةةة بنهةةةا ومستشةةةفى المطرٌةةةة
 التعلٌمى ومستشفٌات جامعة الزقازٌق

 وث السرطان التبرع للمعهد القومى لؤلورام بجامعة القاهرة لدعم بح 

  التبرع لمإسسة الدكتور مجدى ٌعقوب للقلب بؤسوان إلجةراء عملٌةات
 قلب مفتوح ألطفال مصرٌٌن بجنوب الصعٌد.

 طةةةب الجنةةةٌن بالقصةةر العٌنةةةى، والموسسةةةة المصةةةرٌة  ةالتبةةرع لوحةةةد
 لمكافحة سرطان الثدى، 

  مراض الكلى والمسالك البولٌه بجامعة المنصورةأالتبرع لمركز.  

 طوٌر المبنى الجدٌد لمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفٌةالتبرع لت. 

  شةةراء جهةةاز الموجةةات فةةوق الصةةوتٌة للقلةةب بوحةةدة العناٌةةة المركةةزة
 .لؤلطفال بمعهد القلب بإمبابة

  التبرع إلعادة بناء وتطوٌر الوحدة الصحٌة بقرٌة الحجٌرات بمحافظة
 .قنا

 عة عٌن شمس.التبرع لوحدة الدم واألورام بمستشفى األطفال جام  

 رعاٌة الطبلب المتفوقٌن بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم 

  المسةاهمة فةً سةةداد المصةروفات الدراسةةٌة عةن مجموعةةة مةن طةةبلب
 الجامعات غٌر القادرٌن بكلٌة الحقوق جامعة االسكندرٌة.

  التبرع لدعم االحتفال بالٌوبٌل الذهبى لكلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة
  ندوق التكافل االجتماعى للطلبة غٌر القادرٌن.من خبلل ص

 هر رمضان لسنوات متتالٌة إطبلق مبادرة "حملة قافلة الخٌر" خبلل ش
كرتونة سنوٌاً تحتوي علةً مسةتلزمات شةهر  3000كثر من أوتوزٌع 
 رمضان

  منزل 540التبرع لتوصٌل مٌاه شرب نقٌة لـ. 

  عملٌة عٌون للمرضى 337التبرع إلجراء. 

 طفال الصعٌد شراء بطاطٌن ألبرع لالت. 

  التبرع لمتضررى السٌول بمدٌنتى أسوان والعرٌش. 

  التبرع لجمعٌة الوالء والوفاء لتةوفٌر العةبلج الطبةً والتعلةٌم لؤلطفةال
 .ٌتامى من ذوى اإلحتٌاجات الخاصةال

  التبرع لجمعٌة صحوة لدعم الفةرص لةذوى اإلعاقةة بسةوهاج وجمعٌةة
 التنوٌر للمكفوفٌن

 ألمةل لتنمٌةة هرجان لذوى االحتٌاجات الخاصة بجمعٌة قرٌة ارعاٌة م
 سكندرٌة.المعاقٌن ذهنٌاً باإل

  التبرع لبرنامج الغةذاء العةالمى "برنةامج التغذٌةة المدرسةٌة " بالتعةاون
مع منظمة الصةحة العالمٌةة وذلةك لتغذٌةة اطفةال المةدارس فةى صةعٌد 

بفصةةول رٌةةاض مصةةر وتحقٌةةق األمةةن الغةةذائى وتقلٌةةل معةةدالت الفقةةر 
 .األطفال بصعٌد مصر

  ،التبةةرع لجمعٌةةة الحةةب والحٌةةاة المصةةرٌة القامةةة حفةةل زواج جمةةاعى
 .وتقدٌم تبرعات عٌنٌة بمحافظة سوهاج

  تقدٌم شهادات إٌداع ألٌتةام أبنةاء الشةرطة ٌةتم تسةلٌم قٌمتهةا للطفةل فةى
 حالة بلوغه سن الرشد.

  هللا بمدٌنة أهناسٌا المشاركة المالٌة فً أعمال تطوٌر مٌدان عزت عبد
 ببنى سوٌف

 التبرع لتطوٌر مٌدان السكة الجدٌدة بمحافظة أسوان. 

 التبرع إلنشاء مشروع حدٌقة سوزان مبارك لؤلسرة بالقاهرة الجدٌدة. 

 .2116/2117: جمعت مف نتائج الدراسة الميدانية المصدر
 في تنمية المجتمع المحمي.( دور الشركات بعينة الدراسة الميدانية  15كما يعرض الجدوؿ رقـ )

                                                           
11http://www.banqueducaire.com/Arabic/AboutBDC/Pages/Corporate.aspx 

http://www.banqueducaire.com/Arabic/AboutBDC/Pages/Corporate.aspx
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 لمشركات المصرية من واقع الدراسة الميدانيةالمسئولية المجتمعية نشاط  :(4-6جدول رقم )

 المجتمعٌةنشاط المسئولٌة  الشركة

عمال الخٌرٌة ٌعمل فً مجال األ 2004انشاء قسم للمسئولٌة االجتماعٌة عام   فودافون مصر
 .ودعم المجتمع المحلً

  عٌادة فً المدارس 200لبناء تنظٌم حملة. 

  محافظة 29مدرسة فً  300تحسٌن. 

 فصةةل  4000 كثةةر مةةنأي سةةاهمت فةةً تجدٌةةد  مبةةادرة "مدرسةةتً جةةددت" والةةت
 هتمام بصحة اطفالنا فً المدارس.وحمام ومكتبة وملعب لؤل

 الةةف شةةنطة مدرسةةٌة  30توزٌةةع نحةةو وطةةبلق برنةةامج العةةودة للمةةدارس كةةل عةةام إ
 النائٌة بانحاء مصر. بمستلزماتها فً القري

  فصل دراسً وحمام ومكتبة وفناء 2000ترمٌم. 

  محافظة 27مدرسة فً  147ترمٌم. 

 ًالتبرع بمعدات طبٌة لمعهد القلب القوم. 

 .ًتنظٌم ودعم قافلة طبٌة بالتعاون مع الجمعٌة المصرٌة لمكافحة العم 

 منةةةة مةةةراض المزؤللغاثةةةة إشةةةتراك مةةةع جمعٌةةةة دعةةةم حمةةةبلت للتبةةةرع بالةةةدم باإل
 باالسكندرٌة.

 " سةةةر المتةةةؤثرة "بتقةةةدٌم مسةةةاعدات األ 2010نسةةةانٌة سةةةوان االأاطةةةبلق مبةةةادرة
هلٌةة وتقةدٌم لهةم الطعةام ة أسوان بالتعاون مع المإسسات األبالفٌضانات فً محافظ

 عادة بناء منازلهم.ف ومساعدات مالٌة وتقدٌم الدعم إلوخطوط فودافون، وهوات

 للمنازل فً المناطق العشوائٌة بمحافظة الجٌزة. المساعدة فً توصٌل مٌاه نظٌفة 

 خضر بالمنٌا.شروع تطوٌر منازل بقرٌة الكوم األم 

 الشراكة مع بنك الطعام 

  منةتنمٌة مهارات القٌادة لدي الشباب، وحملة القٌادة األمبادرة. 

  جهزة المحمول.أمبادرة اعادة تدوٌر 

 ومحةو  ملٌون مصري 17نحو طبلق مبادرة لتعلٌم مشروع شراكة مع الٌونسكو إل
شةةتراك مةةع صةةناع الحٌةةاة والهٌئةةة العامةةة لتعلةةٌم امٌةةتهم خةةبلل خمةةس سةةنوات باإل

 .الكبار

 اطبلق مشروع العلم قوة لمساعدة طبلب المدارس الفقراء. 

 .ٌنٌن للنشاط االجتماعً والخٌري(أسست جمعٌة أهلٌة خٌرٌة )مإسسة ابو الع  (1شركة سٌرامٌكا كلٌوباترا)

  العدٌد من البرامج والمشروعات االجتماعٌة.تقدم 

 سر الفقٌرة فً محافظة الجٌزةتقدٌم المساعدات المالٌة لؤل. 

 توفٌر فرص العمرة والحج للفقراء بمحافظة الجٌزة. 

  ي قدر من ببلط السٌرامٌك لتجدٌد المساجد والكنائس مجاناً.أتوفٌر 

  شقة فً  25ائلً لهم)جئٌن السورٌٌن وتوفٌر سكن عفرصة عمل لآل 1000توفٌر
 .منطقة العاشر من رمضان(

 ٌنحاء الجمهورٌة لصالح مستشفً أر سٌارات للتبرع بالدم من مختلف توف
57357. 

 رتقاء بمستوي التنمٌة البشرٌة لبعض مج محو االمٌة وتطوٌر المدارس لؤلدعم برا
 .المناطق

 فً سرطان كبر مساهم فً مستشأالمادي لتحسٌن الخدمات الصحٌة ) تقدٌم الدعم
 .(57357االطفال

 رحٌل قضبان نشاء مبنً ركاب محطة مترو المنٌب خارج المساكن ودعم تإ
 .زالة مجموعة مساكنإالسكك الحدٌدٌة لمنع 

 دعم المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر. 

 اجات الخاصةـحتٌام وذوي األــٌتسر المعٌلة واألدعم األ. 

  

                                                           
 .نشطة بدافع الدعاٌة االنتخابٌة واسترضاء السكان والناخبٌنبعض األ -1
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دوات شركة السالب للسٌرامٌك واأل
 الصحٌة

 سر الفقٌرةالتبرع بمساعدات مالٌة لؤل. 

 توزٌع شنطة رمضان )وبها سلع تموٌنٌة( لبلسر الفقٌرة. 

  توزٌع شنط مدارس للتبلمٌذ الفقراء فً دخول العام الدراسً بالمناطق
 الفقٌرة.

 ٌتام.ورمان لؤللم" بالتعاون مع دار األمبادرة "معا لنتحرك العا  شركة هٌونداي مصر )غبور أوتو(

 ٌتام.تنظٌم حفبلت ترفٌهٌة لؤل 

 ٌٌتام.سر المحتاجة واألع بطاطٌن واجهزة كهربائٌة علً األتوز 

مبادرة لتموٌل مشروعات الشباب )بالتعاون مع الجمعٌة المصرٌة لشباب   شركة موبٌنٌل مصر )اورانج(
 فكار لمشروعات.دوات لتحوٌل األعمال( عن طرٌق تزوٌد الشباب باألاأل

 لة لتوعٌة الرٌفٌات بشؤن أنفلونزا للطٌوربكل محافظات مصر.تموٌل حم 

  قرٌة  25وضاع منازلهم الهالكة فً أسرة لتحسٌن أ 14000دعم نحو
 بمحافظتً بنً سوٌف والمنٌا.

 مل جدٌد فً كل بٌت جدٌد" للسكان لسكان المناطق أ طبلق مبادرة "إ
 الفقٌرة بالمشاركة مع المجالس المحلٌة والشعبٌة بها.

ركة اتصاالت مصر للهاتف ش
 (1المحمول)

  ًمحافظات  7دعم مبادرة "الماء اصل الحٌاة" لسكان القري الفقٌرة ف
بالتعاون مع هٌئة كٌر الدولٌة وجمعٌة رسالة والجمعٌة المصرٌة للتنمٌة 

 المتكاملة.

 جنٌها بقري ونجوع  90سر الفقٌرة التً ٌقل دخلها عن تقدٌم المعونات لؤل
 مصر.

  رإٌة( بتقدٌم مكالمات فٌدٌو لعمبلء الشركة من الصم والبكم تقدٌم خط(
تصاالت أشارات والتواصل مع ذوٌهم وخدمة لتمكٌنهم من استخدام لغة اال

 مسموع .

 جهزة تنقٌة المٌاه بالقاهرة.أتوفٌر جهاز للغسٌل الكلوي و 

  57357التبرع لمستشفً سرطان االطفال. 

  القلٌوبٌةالتبرع لمركز الغسٌل الكلوي بمحافظة. 

  طفال بكلٌة الطب جامعة عٌن شفً األحباء مستأالتبرع المادي لجمعٌة
 شمس 

 عضاء بجامعة عٌن شمسالتبرع لمركز زراعة األ. 

 سسة المصرٌة لمكافحة سرطان الثديالتبرع للمإ. 

 فرٌقً التعلٌمً الدولًرعاٌة ودعم المإتمر اإل. 

  وائل الثانوٌة العامةأتقدٌم الدعم لتكرٌم. 

 ٌم الدعم المادي لطبلب الثانوي  والجامعات غٌر القادرٌنتقد. 

 عداد للحملة القومٌة للقراءة للجمٌع بجامعة جنوب الوادياإل. 

 رعاٌة اللجنة البارالمبٌة مصر للرعاٌة الرٌاضٌة. 

شةجار وبنةاء النةافورات بمٌةادٌن المظهر الحضاري عن طرٌق زراعة األتطوٌر   مصر القابضة للتامٌنات
 القاهرة وجمٌع المحافظات فً مصر.

  معامل  نشاءإوالبحث العلمً والتطوٌر عن طرٌق المساهمة فً النهوض بالتعلٌم
 .مٌنؤالكمبٌوتر بمدرسة مصر للت

 بناء مدرج بكلٌة التجارة جامعة عٌن شمس. 

 بناء مدرج بكلٌة التجارة بجامعة القاهرة. 

  طرٌق زراعة األشجار وبناء النافورات بمٌادٌن القاهرة وجمٌع المحافظات. 

 .موال للمنظمات الخٌرٌةالتبرع بالسلع واأل  شركة لٌسٌكو

 االستثمار فً الضواحً المحٌطة لمصانعها. 

 سكندرٌةالتبرع لمدارس ثانوٌة باإل. 

 التبرع المادي لرعاٌة مرضً السرطان بدمنهور. 

 غذٌةلنور الخٌرٌة لؤلالتبرع لجمعٌة ا. 

 التبرع بالسٌرامٌك للمستشفً المٌري وكلٌة الحقوق. 

 مبادرة مشروع التشجٌر ببرج العرب. 

 امـــٌتورمان لؤلموال لدار األأات صحٌة ودوؤع بالتبر. 

                                                           
1- www.telecom.egypt.com.eg 
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 .عمال فً مصرتقدٌم برنامج طبلبً لؤل  (P&G( )1شركة بروكتل اند جامبل)

 للتعلةٌم الفنةً  مدرسةة المقطةم لتةدوٌر القمامةةنظةامً بانشةاء مشروع التعلةٌم الئل(
طةةبلق مبةةادرة اعةةادة تةةدوٌر مةةواد التعبئةةة إلقةةً الطةةبلب اجةةر اثنةةاء الدراسةةة( ووت

طفةةال أخةةري مةةن قبةةل أالغةةش التجةةاري بمنةةع تعبئتهةةا مةةرة  الببلسةةتٌكٌة ومحاربةةة
وشباب المنطقة.وهً تجربة فرٌدة وتقع فً نفةس نطةاق عمةل الشةركة بالشةراكة 

 لجمعٌات المحلٌة لجمع القمامة بالقاهرة.مع مع ا

 اطبلق حملة للتوعٌة بتوفٌر الطاقة. 

 لف طفلأ 300نامج "أحٌا تعلم" لخدمة نحو المشاركة ببر. 

 رواحاذ األــنقأمراض ونتشار األإملٌون لتر مٌاه نقٌة لمنع  2صٌل تو. 

 تقدٌم التبرعات لبلطفال المعاقٌن ذهنٌا ومرضً السرطان. 

  ولمبٌاد االحتٌاجات الخاصة المصريأدعم فرٌق. 

  والدي لبلٌتامأتقدٌم الدعم المادي لدار. 

 التبرع لجمعٌة بوالق للخدمات االجتماعٌة. 

  رض الخضراءاألالتبرع لجمعٌة.  

 التبرع لمستشفً سرطان االطفال. 

  مدرسة من مدارس الفصل الواحد فً المناطق الرٌفٌة النائٌة 50بناء. 

 ٌة فً المناطق غٌر المخدومةبناء العٌادات الطب. 

 طفال النابغٌن وتقدم جوائز للمخترعٌن من الشبابتقدٌم الدعم الكتشاف األ. 

  ولوٌز للتوعٌة الصحٌة لقتٌات المدارسأرعاٌة برنامج. 

 نجابٌة فً المستشفٌاترعاٌة برنامج بامبرز للصحة اإل. 

 ناء القدرات للعاملٌن بوزارات الصحة والصناعةبرعاٌة ورش ل. 

  نجازإالتطوع للتدرٌس من خبلل مبادرة. 

  عةةام ،  13الةةوالدة وحتةةً رعاٌةةة برنةةامج ذوي االحتٌاجةةات الخاصةةة مةةن عمةةر
 داء عٌادات االطفال.أهم وتحسٌن مهات بطرق الرعاٌة الصحٌة ببتوعٌة األ

 )رعاٌة برنامج مركز الخبراء )ٌرتبط اسم منتج للشركة. 

 .سٌس مإسسة سٌكم للتنمٌةؤت  شركة سٌكم 

 ساسً والثانوي وتقدٌم الدعم المستمر لهاسٌس مدرسة سٌكم للتعلٌم األؤت. 

 طفال(مٌة األأمٌٌن )بتوفٌر فصول دراسٌة لمحو طفال األطبلق برنامج األإ. 

 طبلق برنامج لتعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصةأ. 

 المشاركة فً جامعة هلٌوبولٌس للتنمٌة المستدامة. 

 لشباب )مهارات محدودة(.نشاء مركز للتدرٌب المهنً لإ 

  عشابصحراوٌة وزراعتها بالنباتات واأل راضًأالقٌام باستصبلح. 

 ًتقدٌم خدمات الرعاٌة الطبٌة من خبلل مركز سٌكم الطب. 

  دمج االشخاص المعاقٌن بقوة العمل بها. 

 .57357المشاركة فً المشروع القومً لبناء مستشفً لعبلج سرطان االطفال   ماكدونالدز

  مشةةروع تطةةوٌر المنةةاطق العشةةوائٌة فةةً مصةةر مةةع التركٌةةز علةةً الفئةةات دعةةم
 المهمشة.

 قةرش مةن كةل وجبةة لبلطفةال ) 25مبادرة "غٌةر حوالٌةك" بةالتبرع بhappy 
meal .لمساعدة وتنمٌة عزبة خٌر هللا ومساعدة اطفالها ) 

سةتمرار فةً إب فقر والجهل والبطالة والمشةاركةعبلن عن اهتمامها بمجاالت الاإل  )*(أمرٌكانا 
 اللقاءات والمإتمرات الدولٌة للمسئولٌة االجتماعٌة.

  دعةةم مشةةروع التعلةةٌم المةةزدوج بالشةةراكة مةةع وزارتةةً التعلةةٌم العةةالً والتربٌةةة
نتةةاج ث بةةرامج هةةً المطةةاعم والزراعةةة واإلنشةةاء ثةةبلإحلةةوان بوالتعلةةٌم وجامعةةة 

 طالب . 2800الداجنً ، وتخرٌج نحو 

 .ق صحٌاً مع مٌدٌكٌرـــبأمبادرة   مٌدٌكٌر

                                                           
1www.pg.com   مجال صناعة المنظفات وادوات التجمٌل

نه ٌنحصر فً مجاالت عمل الشركة ودور الشركة فٌه ٌتحدد معظمه فً تدرٌب أال إمزدوج همٌة مشروع التعلٌم الأبالرغم من  )*(
ر رمزي وهو ما بالمجاالت نفسها مقابل اجنتاج الداجنً للشركة عن طرٌق العمل ً العمل بمزارع ومطاعم ومزارع اإلالطبلب عل

كتسابها لموظفٌن جدد مدربٌن، ولكن من وجهة نظر المجتمع فٌحظً بخرٌجٌٌن مإهلٌن للعمل بالمجال المحدد إٌعود علً الشركة ب
ٌدة مهتمة بمجال ولكن مسئولٌتها تجاه اوجه تنمٌة المجتمع المحلً االخري تكاد تنعدم بالرغم من تكرٌمها من جهات عد للشركة فقط.

 المسئولٌة االجتماعٌة.

http://www.pg.com/
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 ًمبادرة رسائل للطب الوقائ. 

 تبرعات نقدٌة وعٌنٌة للعٌادات بالمناطق الفقٌرة. 

  كثةر نةاطق األطبةاء للعٌةادات بالمطبٌة لنشر الوعً الصحً وارسةال األنظٌم قوافل
 فقراً علً مستوي القاهرة الكبري.

  شباب ببرامج تكنولوجٌا المعلوماتتبنً تعلٌم االطفال وال. 

 طفال المدارس بالشراكة مع الجهات المعنٌةدعم برامج الصحة الغذائٌة أل. 

  ًهلٌة.تقدٌم خدمة التدرٌب بالجمعٌات األتطوع مدٌري وموظفً الشركة ف 

سةكندرٌة )مبةارك الفنةً الثنةائً المةزدوج بجامعةة اإلتدرٌب ورعاٌة طةبلب التعلةٌم   (1شركة اٌجٌترانس)
 بادارات الشركة. الطبلب سنوٌاً ل سابقاً( بتدرٌب عدد من ــوك

 عمال أسكندرٌة بالشراكة مع جمعٌة رجال حملة للتبرع بالدم فً محافظة اإل طبلقإ
 كٌس دم. 40سكندرٌة وتجمٌع نحو اإل

 وراق الهالكةة بالشةركة بالتعةاون مةع مةن مةن األاآل طبلق مبادرة مشةروع الةتخلصإ
 كٌس سنوٌاً. 50جمعٌة رسالة بنحو 

 دي بالتنةازل عةن مصةروفات التغلٌةف ونولةون النقةل لصةالح طةبلب تقدٌم الدعم الما
رسال سٌارة لسةباق إسكندرٌة لدعم ٌكانٌكٌة بكلٌة الهندسة جامعة اإلقسم الهندسة الم

 لمانٌا وعودتها مرة اخري.إفورمٌبل ب

 2013لعةام  CFA Grand Ceremonyرعاٌة لمسابقة التحلٌل المالً المعتمد   النساجون الشرقٌون
ً شةةهدت منافسةةة سةةتة فةةرق ممثلةةة لجامعةةات مصةةرٌة لتمثٌةةل مصةةر بمسةةابقة التةة

EMEA Competition بمدٌنة مٌبلنو اإلٌطالٌة. 

  توفٌر المنح الدراسٌة للمتقدمٌن لبرنامج التحلٌل المالً المعتمدCFA. 

  شةهر أبرٌةل فةً مصةر والشةرق رعاٌة الحفل السنوي لٌوم الٌتٌم فً أول جمعة من
 ورمان.سنوات بالتعاون مع دار األ 10دار على م األوسط

  سةةنوات، حٌةةث تعمةةل  8تةةوفٌر الةةدعم المةةالً لمإسسةةة سةةرطان الثةةدي ألكثةةر مةةن
المإسسة على التوعٌة بؤعراض سرطان الثةدي وإجةراء البحةوث العلمٌةة ومسةاعدة 
السةةٌدات مةةن كافةةة الطبقةةات االجتماعٌةةة واالقتصةةادٌة فةةً الحصةةول علةةى الخةةدمات 

 الطبٌة البلزمة.

 م منظمة دعENACTUS  هً مإسسة دولٌة غٌر هادفة للربح توفر سةاحة فرٌةدة
سةةنوات 6منةةذ أكثةر مةن  ENACTUSرعاٌةة المسةابقة السةةنوٌة لمنظمةة  السةنوٌة 

للتعةةةةاون بةةةةٌن مجتمةةةةع الطةةةةبلب واألكةةةةادٌمٌٌن ورواد األعمةةةةال بهةةةةدف توظٌةةةةف 
هم. وٌقةدم المشروعات الرائدة فً تحسٌن مستوى معٌشة المواطنٌن وتلبٌةة احتٌاجةات

فرٌةةق األكةةادٌمٌٌن ورواد األعمةةال التوجٌهةةات واالستشةةارات البلزمةةة للطةةبلب مةةن 
 أجل إقامة المشروعات الرامٌة إلى تمكٌن المجتمعات حول العالم.

 .توفٌر المنح الدراسٌة والتبرعات النقدٌة لدعم طبلب الجامعات من غٌر القادرٌن 

  المساجد بمعظم المحافظات المصةرٌة مةع القٌام بؤعمال التجدٌد الخارجً للعدٌد من
 .التبرع بالسجاد والموكٌت لتغطٌة أرضٌات المساجد

 توفٌر البطاطٌن للمحتاجٌن بمحافظة الشرقٌة. 

 التبرع بوجبات اإلفطار خبلل شهر رمضان الكرٌم. 

  تقدٌم المستلزمات والمعدات الطبٌة للعدٌد من المستشفٌات العامة مثل أجهزة الغسٌل
 .الكلوي

 امــنح منتجات السجاد مجاًنا لحدٌثً الزواج واألٌتم. 

 .دعم أنشطة المحافظة على البٌئة  )*(تٌتان لالسمنت

 تقلٌل األثر البٌئى السلبى على المناطق بمصانعها. 

 نٌةةةة، وجةةةودة التبةةرع لهٌئةةةة األبنٌةةةة التعلٌمٌةةة، لتحسةةةٌن البنٌةةةة التحتٌةةة للمةةةدارس الف
 العملٌة التعلٌمٌة بهذه المدارس. ري لتحسٌنــخالمقررات والجوانب األ

 كشةةف عةةن اإلصةةابة المسةةاهمة فةةى مسةةح وزارة الصةةحة بمحافظةةة بنةةى سةةوٌف لل
 جراء المسح لفحص العاملٌن ومقاولى الشركة.بإبفٌروس سى، وذلك 

                                                           
ن نشاط المسئولٌة المجتمعٌة بها لٌس حقٌقٌاً من وجهة نظر الباحث أستثماراتها الكبٌر اال إبالرغم من ضخامة الشركة وحجم   -1

حٌث ال ٌعد التخلص من القمامة بالتبرع، او السماح للعاملٌن بالتبرع بالدم وتخصٌص وقت لذلك، وال حتً التخلً عن هامش للربح 
سنوات( رغم تفاخر الشركة بهذه ي ثبلث لصالح طبلب كلٌة الهندسة بمثابة نشاط حقٌقً للمسئولٌة االجتماعٌة للشركة )علً مد

 نشطة وعرضها بطرٌقة مستفٌضة ضمن تقارٌر الشركة.األ
 ن نشاط الشركة فً مجاالت المسئولٌة المجتمعٌة نشاط غٌر حقٌقً.أون ــري الباحثـــٌ )*(
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 .التبرع لتسدٌد الغارمٌن والغارمات بعدد من المحافظات المصرٌة  رٌٌنـــدٌد المصــــح

  العالمٌة لركوب الدراجات البخارٌة )جً بً اي(رعاٌة المبادرة. 

 رعاٌة المبادرة القومٌة "نهر الخٌر" لحماٌة نهر الخٌر. 

  2013بطال البارلمبٌات أتكرٌم. 

 رهابة" بسٌناء كجهود لتحدي الفقر واإلالمشاركة فً تطوٌر قرٌة "الخرب. 

  توشةةكً ة مةةن خةةبلل تطةةوٌر قرٌةة كثةةر فقةةراً عمةةار القةةري األأالمشةةاركة فةةً مبةةادرة
ٌتضةمن ذلةك  بمةا منةزالً  52سوان ، حٌث تةم تطةوٌر أبمركز نصر النوبة بمحافظة 

لةً غٌةر ذلةك ، وتةوفٌر اثةاث لةثبلث إعةادة البنةاء او الةدهانات إمن البناء او الهةدم و
 10قامةةةة إة ومسةةةتلزمات ، وجهةةةزأف لكةةةل منةةةزل واحتٌاجةةةات المطةةةبخ مةةةن غةةةر

فتٌةةات ٌتٌمةةات ، وتوزٌةةع خمةةس  10ج مشةةروعات تنموٌةةة بالقرٌةةة ، والتكفةةل بةةزوا
 بطانٌة. 5000جهزة تعوٌضٌة ، وتوزٌع أ

  ًخةةةري آوالد ٌحٌةةةً بمحافظةةة سةةةوهاج وقةةري أعةةادة اعمةةةار قرٌةةة إالمشةةاركة فةةة
لف جنٌه أ 12مشروع بتكلفة  135نشاء نحو إمنزالً ،  709استهداف تطوٌر نحو ب

ذٌتها بواقةع راس ماشةٌة ، وصةرف مبةالغ شةهرٌة لتغة 550للمشروع ، وتوفٌر بهةا 
 6700الف كٌلو لحمة ، وتوزٌع نحةو  76س ، وتوزٌع نحو أجنٌه شهرٌاً للر 400

 . جهاز تعوٌضً 500الف بطانٌة ، توفٌر  50قطعة مبلبس ، ونحو 

نشةةطة التنمٌةةة بالمحافظةةة والتةةً تهةةتم أإسسةةة نهضةةة بنةةً سةةوٌف للمسةةاهمة فةً شةهار مإ اٌجٌـــك
 التالٌة: بالمشاركة فً انشطة المجتمع المحلً

 .تحسٌن البنٌة التحتٌة -

 .دعم العلمٌة التعلٌمٌة -

 .الحفاظ على البٌئة -

 .دعم الخدمات الصحٌة -

 .هتمام بالمهمشٌن من السٌداتاأل -

 االهتمام بالمشروعات الصغٌرة والمتوسطة الزراعٌة والصناعٌة والخدمٌة. -
 Social Cycle of Interestsهتمةام اإلجتمةاعىمةا ٌسةمى مجموعةة دوائةر األتبنةى 

لتتسةةع دائةةرة المسةةتفٌدون لتشةةمل الموظفةةون، والمسةةاهمٌن، الدولةةة، عمةةبلء الشةةركة مةةن 
 السباكٌن والتجار والموزعٌن باإلضافة إلى المجتمع المحٌط. 

  ًتقدٌم قروض عٌنٌة لدعم المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر لشباب محافظة بنة
لمقتةرض ة وتموٌل التغذٌة حتً ٌةتمن اسوٌف، وتتمثل فً شراء حٌوانات مزرعٌة للتربٌ

 خرٌن.من سداد دٌونه وتدوٌرها أل

  تنظٌم دورات تدرٌبٌة علً جدوي المشةروعات الصةغٌرة مدعمةة وذات تكلفةة رمزٌةة
 للشباب.

  ًدارات ع اإلنظمةةة الصةةرف الصةةحً لةةبعض القةةري بالشةةراكة مةةأنشةةاء إالمشةةاركة فةة
 المحلٌة لقري محافظة بنً سوٌف.

 ملٌون جنٌه 15معة بنً سوٌف بنحو تطوٌر مستشفً جا. 

  ًعادة تاهٌل طبلب خرٌجً جامعة بنً سةوٌف لسةوق العمةل بالتواصةل إالمشاركة ف
 مع رجال االعمال.

  بالتعاون مةع جامعةة جورجٌةا تةم إنشةاء معمةل تةدرٌب علةى مهةارات العمةل األساسةٌة
Essential Works Skills  مهةارة ملٌةون جنٌةه تسةتهدف اإلرتقةاء ب 2بمنحةة قةدرها

 .ألف طالب من طلبة جامعة بنى سوٌف 10

 نشاء مراكز لمحو األمٌة. إ 

 نشةةاء ثبلثةةة مراكةةز تعلٌمٌةةة صةةٌفٌة فةةى القةةرى لتنمٌةةة مهةةارات األوالد فةةى المةةدارس إ
 ملٌون جنٌه. 4بتكلفة 

 

 .2116/2117: بيانات الدراسة الميدانية ، التقارير المنشورة عمي المواقع الرسمية لمشركات  المصدر
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 :المجتمعيةالصعوبات التي واجيت الشركات في أدائيا لممسئولية  6-5-7
 الصعوبات التي واجيت تجارب التنمية المحمية لمشركات بعينة الدراسة :

ال إولػي بالرعايػة لمشػركات ري األاالولػي بالرعايػة والتنفيػذ وكػذلؾ القػصعوبة تحديد االحتياجات التنمويػة * 
 مف خبلؿ التفاعؿ مع مؤسسات المجتمع المدني والتي بدورىا تتعدد مجاالت عمميا ونطاقيا الجغرافي.

صػػػعوبة البدايػػػة والتػػػي احتاجػػػػت اقتنػػػاع المجتمػػػع وتخوفػػػػو مػػػف المشػػػروعات خاصػػػػة فػػػي القػػػري النائيػػػػة * 
 يمشة.والمجتمعات الم

صػػعوبة الحصػػوؿ عمػػي تصػػاريح البنػػاء عمػػى الكتمػػة السػػكنية والتػػي تحتػػاج لموافقػػات روتينيػػة مػػف وزارة * 
 الزراعة مما يحتاج لمتدخؿ الحكومي بالمحافظة.

المقػػاوليف والتنفيػػذييف فػػي  ضػيؽ شػػوارع القػػري ممػػا يعػوؽ دخػػوؿ السػػيارات الكبيػػرة لممواقػػع الخاصػة بعمػػؿ* 
و حتي اليدـ والبناء، وكذلؾ عدـ وجود شبكات لمصرؼ الصحي وكػوف أيـ المنازؿ و ترمأعادة بناء إحالة 

يػة تػوثر المنازؿ تبني فوؽ الترانشات يػؤدي لػنفس المعوقػات وتػرؾ المػراحيض التقميديػة المموثػة لمميػاه الجوف
 .عمى المنازؿ في المستقبؿ

ر في عمميػات طػرح المناقصػة والترسػية التعامؿ مع المقاوليف لتنفيذ الوحدات داخؿ القرية يأخذ وقت كبي* 
 و الشػػػػركاتأدراة اليندسػػػػية والجمعيػػػػات تبلـ واالحتكاكػػػػات اليوميػػػػة بػػػػيف اإلوحػػػػوارات حػػػػوؿ أسػػػػاليب االسػػػػ

 .ذلموصوؿ الى مستوي كؼء مف التنفي
فى مساعدة لممساىمة  بيتدر الاستغرؽ تكويف المجاف بمواقع المشروعات الكثير مف الوقت فى اإلعداد و * 

 المجتمع وحؿ مشكبلتو ووضع حموؿ منطقية داخؿ المجتمع .
ثنػػاء أالتمويػػؿ الػػبلـز بسػػبب ظيػػور عقبػػات بعػػض المشػػروعات التنمويػػة تحتػػاج لزيػػادة فػػي االسػػتثمارات و * 

 خري.آو مؤسسات أمشروع دوف تدخؿ شركات التنفيذ مما يعوؽ استكماؿ ال
 والدعاية والتػرويج لنشػاط الشػركة وىػو مػا يفقػد المشػروعبدافع التفاخر  حياناً أالمسئولية المجتمعية تكوف * 

 طراؼ المجتمع.أيجابية لباقي المصداقية ويقمؿ مف المشاركة اإل
غمػػػػب الشػػػػركات مػػػػف تعقػػػػد اإلجػػػػراءات المطموبػػػػة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى موافقػػػػات بػػػػأداء أتعػػػػانى  البيروقراطيػػػػة:* 

 األنشطة المجتمعية مف شركة المياه والصرؼ.
اإلداريػػػػة: احيانػػػػًا مػػػػا تتػػػػداخؿ االختصاصػػػػات اإلداريػػػػة مػػػػا بػػػػيف وزارة اإلسػػػػكاف،  تػػػػداخؿ اإلختصاصػػػػات* 

 والمحافظة، ووزارة الرى مما يعيؽ مف سرعة وكفاءة أداء األنشطة.
تقػػديـ يػػد العػػوف عػػدـ التعػػاوف الكػػاؼ مػػف الجيػػة اإلداريػػة: عمػػي الػػرغـ مػػف تواجػػد الرغبػػة لػػدي الشػػركات ل* 

  نشػاء أنظمػة الصػرؼ الصػحى إال أنيػا تعػانى مػف عػدـ التعػاوفا  لكيربػاء و دخاؿ المياه واإألىالى القرى فى 
  المتمثمة فى:

دفع رسوـ إدارية لئلدارات المحمية مقابؿ السماح ليا بتقديـ تمؾ الخدمات، باإلضافة إلػى تكػاليؼ عامػة  -أ
Overhead cost.وضرائب مبيعات ، 
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إذا استمـز األمػر إمػرار خطػوط الصػرؼ تحػت الممػرات  فى بعض األحياف دفع الرسوـ إلى وزارة الرى -ب
 ألؼ جنيو. 21المائية مف الترع والمصارؼ، وقد تتكمؼ الموافقة الواحدة 

ايا تبػػوير لبلراضػػي مػػا ترفػػع قضػػ دارات الزراعيػػة والتػػي غالبػػاً دد الجيػػات وعػػدـ تعاونيػػا وخاصػػة اإلتعػػ  -ج
ي ومػا يتبػع ذؾ مػف ىػاليمثؿ عػبء عمػي الشػركة واأل فية مماي مشروعات بالقري الريأنشاء إالزراعية عند 

 .و حتي فرض غراماتأو غمؽ المشروع أمصادرة االرض 
راضػػػػي بالمنػػػػاطؽ النائيػػػػة لعمػػػػؿ أعػػػػدات والمسػػػػتمزمات وفػػػػي حالػػػػة شػػػػراء دفػػػػع اتػػػػاوات طريػػػػؽ عمػػػػى الم -د

 المشروعات التنموية.
 
 التنمية المحمية :ات الشركات لتفعيل دورىا في ــــم مقترحـــــىأ  6-5-8
 اضطبلع جية واحدة باستصدار التراخيص والموافقات لمشركات ذات المسئولية االجتماعية.( 1)
ؿ عمػى المعػدات والمسػتمزمات الداخمػة فػى أنشػطة ػػػقالجمارؾ، وضرائب المبيعات عمى األعفاء مف اإل( 7)

 بالشركة.المسئولية المجتمعية 
 مواؿ الداخمة فى تمويؿ أنشطة المسئولية االجتماعية.عفاء الضريبى عمى األقؿ لؤلاإل( 3)
 اء مف اتاوات الطرؽ.ػعفاإل( 4)
 
فـي التنميـة المسئولية المجتمعية الدروس المستفادة من دور الشركات العاممة ب  6-5-9

 المحمية:
خاصػػة دارات إنشػػاء إلتػػي تحتػػؿ مرتبػػة متقدمػػة بالمؤشػػر بقامػػت العديػػد مػػف الشػػركات الكبػػري وخاصػػة ا* 
 دارية وليست تنفيذية.إالمسئولية المجتمعية ولكف مياميا ب

ي معمومػػات عػػف مسػػئوليتيا االجتماعيػػة أعطػػاء أمتنػػاع بعػػض الشػػركات عػػف ىنػػاؾ صػػعوبة قػػد تصػػؿ أل* 
 داءىا.أيفية لدي المجتمع والعامميف والتنمية وك

، فيػو فػي المقػاـ االوؿ واضػح الشػركات بعينػة الدراسػة غيػر لػدي معظػـالمسئولية المجتمعيػة يعد مفيوـ * 
 مسئولية مالية في اعتقادىـ.

مػػػف خػػػبلؿ مبػػػادرات وبػػػرامج بالشػػػراكة مػػػع منظمػػػات المجتمػػػع المسػػػئولية المجتمعيػػػة غمػػػب انشػػػطة أتقػػػـو * 
 المدني وبعيدًا عف الجيات الحكومية.

الشػػػركات الحصػػػوؿ عمػػػي تخفػػػيض ضػػػريبي لػػػدي اصػػػحاب المسػػػئولية المجتمعيػػػة داء أىػػػـ اىػػػداؼ أمػػػف * 
 يكوف التيرب الضريبي. ناً حياأ

ىميػػة مػػف بػػاب العمػػػؿ الخيػػري فقػػط ولػػػيس دعـ مػػادي لممنظمػػػات األموجيػػػة كػػالشػػركات تبرعػػات بعػػض * 
 حتياجات الخاصة.ضي وذوي األيتاـ والمر حواؿ لرعاية األغمب األأالمسئولية المجتمعية وتكوف في 
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راض سياسػػية ويػػتـ غػػمعػػات المحيطػػة بمكػػاف عمػػؿ الشػػركة ألالتنميػػة بالمجت غػػراض المشػػاركة فػػيأتكػػوف * 
و سػػمعي أفػػراد فػػي صػػورة دعػػـ مػػالي باشػػرة لؤلوقػػات االنتخابػػات ويكػػوف الػػدعـ موجػػو مأتكثيػػؼ العمػػؿ فػػي 

 .)ومثاؿ عمي ذلؾ مؤسستي السبلب وسيراميؾ كميوباترا(
وغيػػر مخطػػط ليػػا حيػػث ال توجػػد  دروسػػةيكػػوف تقػػديـ الػػدعـ المػػادي فػػي معظػػـ الشػػركات بصػػورة غيػػر م* 

 و استراتيجيات لممسئولية االجتماعية في معظـ الشركات.أخطط 
ابػدي اغمػب المبحػػوثيف )المسػئوليف بالشػركات( عػػدـ رغبػتيـ بالشػػراكة فػي التنميػة مػػع الجيػات الحكوميػػة * 

ف ألػػػػي إالػػػػبعض  شػػػػارأداري ، كمػػػػا ؿ مػػػػع الػػػػروتيف الحكػػػػومي والجمػػػػود اإلمعممػػػػيف بعػػػػد اسػػػػتعدادىـ لمتعامػػػػ
جيػزة الميمشػيف وال حاجػة لمتعامػؿ مػع األلػي الفقػراء و إالمقدـ مػف الشػركات يػذىب مباشػرة  التبرعات والدعـ

 الحكومية بما فييا مف فساد.
نشػػطة المػػؤداة مػػف الشػػركات تتمثػػؿ فػػي الػػدعـ المػػادي بينمػػا كػػاف القميػػؿ منيػػا قػػدـ الػػدعـ غمػػب األأكانػػت * 
 لي غيره.إلمعنوي مف استشارات وخبرات وعمؿ ا

كثػػر عتبارىػػا المنػػاطؽ األإكثػػر فقػػرًا بنشػػطة لمحافظػػات الصػػعيد والقػػري األوجيػػت معظػػـ المشػػاركات واأل* 
 حتياجًا.أ

شػػارة فػػي خطػػة الدولػػة لمتنميػػة االقتصػػادية لمػػا تػػـ تنفيػػذه مػػف منظمػػات إي تقػػارير حكوميػػة او ألػػـ تتػػوافر * 
والتحتيػػة لػػبعض القػػري والفقػػراء  ساسػػيةري والمسػػاعدة فػػي تطػػوير البنيػػة األتطػػوير لمقػػالمجتمػػع المػػدني مػػف 

كتفاءىػػا بعػػرض مػػا نفػػذ مػػف ا  الشػػركات شػػريؾ اساسػػي فػػي التنميػػة و ف منظمػػات المجتمػػع المػػدني و أعتبػػار إب
 االستثمارات الحكومية والمنح الدولية.

دائيا بمػا جػاء بيػـر كػاروؿ ألتزاميا بإيا وحتي ىميتأالمسئولية المجتمعية لدي الشركات و ولويات أتترتب * 
ال  عتبارىػػػا رفاىيػػػةإلػػػي القمػػػة بإتصػػػؿ معظػػػـ الشػػػركات  مػػػف قاعػػػدة اليػػػـر وال لممسػػػئولية االجتماعيػػػة بػػػدءاً 

 و المساىمة بيا.أتستطيع معظـ الشركات تحمميا 
 

 لمشركات فى مصر )رؤية لممستقبل(المجتمعية  ليةئو المس 6-5-01
المسػػػئولية المجتمعيػػػة نػػػو عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف مصػػػطمح أمػػػف العػػػرض السػػػابؽ لمدراسػػػة نسػػػتخمص 

نػػو قػػد أصػػبح أكثػػر اسػػتخدامًا فػػى الفتػػرة األخيػػرة، أخػػبلؿ سػػبعينات القػػرف الماضػػى، إال لمشػػركات قػػد ظيػػر 
أفػؽ أكثػر نتيجة لتنامى الدور المحورى لمقطاع الخاص فى تحقيؽ خطط التنمية، واالنتقاؿ بيذا الدور إلى 

 إتساعًا ليشمؿ المساىمة فى تحقيؽ التنمية المستدامة بأضبلعيا الثبلثة االقتصادية، االجتماعية، البيئية.
عمػػى مسػػتوى العػػالـ، وعػػدـ وجػػود اتفػػاؽ عمػػى تعريػػؼ المسػػئولية المجتمعيػػة وعمػى الػػرغـ مػػف تعػػدد تعريفػػات 

لمسػؤولية االجتماعيػة لمشػركات مػف أىميػا ف ىناؾ ثوابت معينة تنطمػؽ منيػا اأال إ ومحدد حتى اآلف موحد
عػػف عػػدـ اإلخػػبلؿ بشػػروط العمػػؿ وحقػػوؽ  العمػػؿ فػػى أنشػػطة مقبولػػة اجتماعيػػا )أخبلقيػػة وقانونيػػة(، فضػػبلً 

 أو المؤسسات لتزاـ بالمنافسة العادلة، والجودة فيما تقدمو تمؾ الشركاتمساىميف والشركاء والعامميف، واإلال



 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

- 136 - 
 

ثػـ المجتمػع ككػؿ، عػبلوة  مة فػى تحقيػؽ التنميػة المحميػة فػى محيطيػا أوالً مف سػمع أو خػدمات،  ثػـ المسػاى
تػػػوازف بػػػيف مصػػػالحيا ومصػػػالح مجتمعيػػػا يصػػػب فػػػى قػػػدرتيا عمػػػى تحقيػػػؽ الأف إدراؾ تمػػػؾ الشػػػركات عمػػػى 

المػػالى وتحقيػػؽ مصػػالحيا،  ، وتحسػػيف أداءىػػاالشػػركات والمؤسسػػاتالنيايػػة فػػى زيػػادة معػػدالت نمػػو تمػػؾ ا
 ىنية لدى العمبلء والشركاء فى آف واحد.وتحسيف صورتيا الذ

 
)عمى الرغـ مػف وجػود خطػوات الزالت فى ميدىاالمسئولية المجتمعية يمكف القوؿ بأف  وفى مصر 

عػف  ، وال يػزاؿ الفيػـ فييػا ال ينطمػؽ بعيػداً حثيثة نحو ىػذا االتجػاه مػف خػبلؿ المػؤتمرات والنػدوات المختمفػة(
 واؿ مػػػػف خػػػبلؿ التبرعػػػػات الخيريػػػة، المالية،والعينية،لػػػػدعـ الجمعيػػػػاتكونيػػػا مبػػػػادرات اختياريػػػة لتقػػػػديـ األمػػػ

بعػػض الفئػػات فػػى المجتمػػع، فػػى الوقػػت الػػذى ال يػػزاؿ ىنػػاؾ الكثيػػر ممػػا يمكػػف تحقيقػػو  ومعاونػػة الخيريػػة،
عتبارىػا أداة إولكػف ب مساعدًة انسانية،أو ىبًة،  وأخيريًا،  عتبارىا مشروعاً إليس بمف ىذه المسؤولية  انطبلقاً 

ماليػػة لبلسػػتثمار فػػى تنميػػة المجتمعػػات المحميػػة، تخمػػؽ فييػػا القػػوة والتػػأثير، وتقضػػى عمػػى عزلتيػػا، وتحقػػؽ 
اندماج أفرادىا فى التنمية المحمية بكؿ جوانبيا، بؿ واندماج المجتمع المحمي ذاتػو فػى تحقيػؽ التنميػة عمػى 

ممسػؤولية االجتماعيػة عمينػا أف ننتبػو إذا أردنػا أف نكػوف فػى دائػرة الفيػـ الصػحيح ل ومف ثـ، .مستوى الدولة
إلى الخيط الرفيػع بػيف تمػؾ المسػؤولية، وتمػؾ األعمػاؿ الخيريػة، بجميػع مجاالتيػا وأنشػطتيا، كأعمػاؿ كانػت 

أو جماعيػة،  وستظؿ ليا مكانتيػا الكبيػرة فػى أنحػاء العػالـ، وعمػى كافػة األصػعدة والمسػتويات فرديػة كانػت،
بعػػض الشػػركات قػػد يػػرى فييػػا تحسػػيف ألوضػػاعيا وزيػػادة لقػػدرتيا عمػػى تتعػػدد دوافعيػػا وأىػػدافيا، حتػػى أف 

 المنافسة وزيادة أرباحيا.
طػػػر السػػػميمة البلزمػػػة لخمػػػؽ شػػػراكات حقيقيػػػة بػػػيف وضػػػع األونظػػػرًا ألف مػػػف أىػػػداؼ تمػػػؾ الدراسػػػة 
خػػرى، آاصػػة العاممػػة ىػػذا المجتمػػع مػػف جيػػة والشػػركات الخ  ،المجتمػػع المحمػػي، وخطػػط تنميتػػو، مػػف جيػػة

حتياجاتػػو وأولوياتػػو، وتزيػػد مػػف قدرتػػو عمػػى تحقيػػؽ نقمػػة نوعيػػة إت تسػػاىـ فػػى زيػػادة وعػػي المجتمػػع باشػػراك
عمػى أف التنميػة المخططػة،  فى ىػذا اإلطػار عمينا أف نتفؽ فإنوممموسة لمواطنيو فى كافة جوانب التنمية. 

تشػمؿ، جميػع منػاطؽ  التى تحقؽ تحسف مستداـ فى نوعية الحياة، وتزيد مف خيارات الناس، ىى تمؾ التػى
ذا كػػػاف القػػػوؿ بإنشػػػاء  الدولػػػة، كمػػػا تشػػػمؿ جميػػػع القطاعػػػات، اقتصػػػادية كانػػػت، أو اجتماعيػػػة، أو بيئيػػػة، وا 

المثػػاؿ، قػػد و قطػػاع البنػػوؾ، عمػػى سػػبيؿ أ صػػناديؽ قطاعيػػة لممسػػؤولية االجتماعيػػة، كقطػػاع االتصػػاالت،
طػػػػاع الخػػػػاص فػػػػى تحقيػػػػؽ تنميػػػػة ف مسػػػػاىمة شػػػػركات القأ إال و يقتػػػػرب منػػػػو،أيصػػػػب فػػػػى ىػػػػذا المفيػػػػوـ، 

"  طػػار رؤيػػة، واتجػػاه واضػػح يسػػتيدؼ تعميػػؽ مبػػدأإة ىػػو األجػػدر بالبحػػث، والقبػػوؿ فػػى مجتمعاتيػػا المحميػػ
" التػػي تػػرتبط بشػػراكة حقيقيػػة مػػع مجتمعيػػا المحمػػى، ومػػف قبمػػو الػػوطف كمػػو، وتػػوفر آليػػات الشــركة المواطنــة

يػػذ بػػرامج تنمويػػة محػػددة، تتشػػابؾ، وفػػؽ ٌنسػػؽ، عمميػػة لحػػؿ المشػػكبلت التػػى تواجيػػو، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تنف
وآليات محػددة، وواضػحة، مػع خطػط التنميػة المسػتدامة، عمػى المسػتوى المحمػى )محافظػات و/ او اقػاليـ(، 

 مستيدفة فى ذلؾ تحقيؽ تنمية المجتمعات المحمية وصواًل إلى تنمية المجتمع ككؿ.
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 رؤية لممستقبل ..لمشركات فى مصر المجتمعية ليةالمسؤ  :(7-6شكل رقم )

         
عمى  المجتمعيةتجاه، والقبوؿ بو يقودنا الى أىمية وجود مجالس تنسيقية لممسؤولية ف بحث ىذا اآلأ

لزاـ إعف أى  ػػػػ بعيداً  تنشأ بشكل طوعىدواتيا، أو اقميـ، مجالس مؤىمة، تمتمؾ أمستوى كؿ محافظة، و/
و تدخؿ، وتضطمع تمؾ المجالس بما أـ، دوف وصاية، االقميو أالشركات العاممة فى المحافظة، و/بيف 
 يمى:

دعـ الشركات المحمية، وتحسيف صورتيا الذىنية فى محيطيا المحمى، وزيادة  المساىمة فى .1
 مستوى الوعى، والتأييد الشعبى المحمى لمشروعات المسؤولية االجتماعية ليذه الشركات.

الزدواجية  تفادياً  مستوى المحمى،عمى ال لمشركاتالمجتمعية تنسيؽ جيود المسؤولية  .2
 المشروعات، وتأميف استخداـ األمواؿ، وتقميص اليدر فييا.

واالقميـ، انطبلقا مف خطط التنمية أالمحافظة و/ التنسيؽ بيف مستويات التخطيط فى .3
كات االقتصادية، واالجتماعية بيا، وبيف مشروعات المسؤولية االجتماعية المستيدفة، والممكنة لمشر 

 و االقميـ.أممة فى المحافظة و/ العا
لمشركات  المجتمعيةوضع واالشراؼ عمى تخطيط، وتنفيذ، ومتابعة، وتقييـ، مبادرات المسؤولية  .4

اتساقًا، وانطبلقا مف برامج ومشروعات  المحمية في كافة المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية،
 .خطط التنمية المحمية

 المجتمعيةلصغيرة في المستوى المحمى عمى المساىمة في أداء مسؤوليتيا تشجيع الشركات ا .5
مكاناتيا، مف خبلؿ الشراكة  اوفقا لقدراتي حد او بعض مشروعات أمع شركات، محمية اخرى، في تنفيذ وا 

 خطة التنمية المحمية.  
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ستفادة مف التأىؿ لؤل دعـ مؤسسات المجتمع المدنى عمى المستوى المحمى، ومساعدتيا نحو .6
 .المجتمعيةطار برامج، مشروعات المسؤولية إكانات التي توفرىا الشركات، في اإلم

ومتابعة برامج المسؤولية  ادرة عمى تخطيط وتنفيذومؤىمة ق متخصصة المساىمة فى خمؽ كوادر .7
 ى المحمى، وصواًل لممستوى القومى.و عمى المستالمجتمعية 

مى المستوى المحمى، ع المجتمعيةأداء جيود المسؤولية وضع معايير أو مؤشرات يتـ بيا تقييـ  .8
 قميمى وصواًل لممستوى القومى.واإل

الضغوط والمعوقات  عف مف خطط التنمية المحمية، بعيداً  العمؿ فى اطار موضوعى انطبلقاً  .9
 جرائية.المؤسسية، واإل

خمؽ وزيادة مستويات أعمى لمشراكة والتنسيؽ بيف الشركات، وبعضيا، او بينيا والجيات ذات   .11
 دارة المحمية.عبلقة، خاصة اإلال

بناء قواعد معمومات دقيقة، وواقعية، وكافية، عف المجاالت، والبرامج، والمشروعات المطموب  .11
حمية، وتمؾ البلزمة لتخطيط، وتنفيذ، أدائيا في إطار المسؤولية االجتماعية، ضمف خطط التنمية الم

 ومتابعة والرقابة عمى ىذه البرامج والمشروعات.
، كمنيج في خطط وسموؾ الشركات المجتمعيةالعمؿ عمى تطوير مفيـو ثقافة المسؤولية  .12

 .المحمية، وليس مجرد استجابة وقتية، أومسايرة لتوجيات معينة
التي تبنتيا الشركات المحمية، ضمف لمجتمعية المسئولية اإصدار تقارير دورية حوؿ مشروعات  .13

نجاز، واآللية التي تـ اتباعيا في ر معدالت اإلمشروعات خطط التنمية المحمية، وبصفة خاصة، تطو 
 عبلف عنيا، بالشكؿ المناسب.واإل ىذه المشروعات لمنافع التي عادت عمى المجتمع مفا التنفيذ، مع إبراز

خرى عمى أف تكوف تمؾ المجالس مستقمة غير حكومية يشارؾ فييا المجتمع آوىنا يجب التأكيد مرة 
المدني، وعدد مف قيادات المحافظة، فى كافة المجاالت ذات العبلقة، ومسؤولى التخطيط بيا، وعدد مف 
الخبراء وقادة الرأى فى المجتمع المحمي، كما يجب التأكيد عمى اف تعمؿ تمؾ المجالس مف خبلؿ منيجية 

عداد استراتيجيات المجتمعية ، وآليات واضحة متناغمة تبدأ بنشر ثقافة المسؤولية محددة فى محيطيا، وا 
ومشروعات خطط التنمية المحمية، لبرامج  ، وفقاً المجتمعيةوخطط العمؿ التنفيذية لمشروعات المسؤولية 

عداد دراسات جدوى  ولوياتيا،أو  تنفيذىا، وتحفيز  إلى اإلشراؼ عمى ممشروعات المختارة، وصوالً لوا 
نشاء قواعد البيانات والمعمومات، وتأىيؿ القيادات والجيات  الشركاء، ووضع المعايير والمؤشرات، وا 

، وتبادؿ الخبرات وتنسيؽ الجيود مع المناطؽ والمجتمعات المحمية المجتمعيةالمتمقية في مجاؿ المسؤولية 
 األخرى في الدولة. 
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 صــــالممخ
خيرة بعد تخمي العديد مف الحكومات بالدوؿ االجتماعى لمشركات فى االونة اآل الدورازدادت أىمية  

 فعالة برامج تبني إلى الشركات مف كثيرت سع حيث النامية عف كثير مف أدوارىا االقتصادية والخدمية،
 .تأخذ في االعتبار ظروؼ المجتمع والتحديات التي تواجيوالمجتمعية لممسئولية 
 التزاـ خبلؿ الفقر والبطالة مف مف أساسيًّا لمحد اً مطمباالىتماـ بالمسئولية المجتمعية  أصبح كما
الموارد،  تبديد وعدـ لمناسبة،ا البيئة بتوفير )دولية مؤسسات أو محمية شركات (االقتصادية المؤسسات

 ،ستقرار الوظيفى ليـيا وتحقيؽ االالبشرية لمعامميف ب ورفع القدرات والتدريب التوظيؼ بعمميات والقياـ
 Corporateلمشركات المجتمعية  احتياًجا. وفي ىذا يستخدـ مفيوـ المسؤولية الفئات األكثر ومساندة

Social Responsibility (CSR) إلسياـ رجاؿ االعماؿ في التنمية المستدامة. وبالرغـ مف  مرادفا
مستوى العامميف بيا ضموع  بعض الشركات فى ىذا المجاؿ ونجاحيا فى تحقيؽ ىذا المفيـو سواء عمى 

يد مف نو ال زاؿ ىناؾ بعض الغموض وغياب الوعى مف جانب العدأ الإ و عمى مستوى المجتمع المحمىأ
فى الخمط بينيا وبيف العمؿ الخيرى مف جية، وتشتت جيود  متمثبلً  المجتمعيةالشركات بمفيوـ المسئولية 

ف يراعى أيجب المجتمعية ف التركيز فى جيود المسئولية أ. ومف ثـ فتمؾ الشركات مف جية اخرى
رتقاء ببنيتو تحسيف مستويات معيشتو واأل طاره مف حيثإلمحمى الذى تعمؿ تمؾ الشركات فى المجتمع ا
 راده.ػػػفأحواؿ ومعيشة أحسيف التحتية وت

ىميتيػػػػػػػػػػا فػى أو المجتمعيػة  تزايد الحديث عف المسئولية إلىىمية الدراسة فى الوقت الراىف أ وترجع
ف أأىميػة وساط الحكومية والتجارية والعممية وتزايد تطبيقيا مف جانب شركات القطاع الخػاص و مختمؼ األ

حاجػػػػػػػػػة  لػػػذى تػػػزداد فيػػػوة والمحميػػػة فػػػى الوقػػػت الػػػراىف واالتنميػػػة االقتصػػػادييتوافػػػػػػػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع احتياجػػػػػػػػػػات 
 حداث طفرة في التنمية االقتصادية بصفة عامة والتنمية المحمية بصفة خاصة بعيػداً إالمجتمع المحمى الي 

لػدور اليػاـ ، واالستفادة مف التنميةاماـ تحقيؽ تمؾ أجر عثرة دارة التى تقؼ حعف البيروقراطية ومركزية اإل
 .ؽ قيمة اجتماعية واقتصادية مضافةلمقطاع الخاص فى عممية التنمية وتحقي

تتمثؿ مشكمة الدراسة فى تراجع معدالت التنمية في مصر وخاصة التنمية المحمية وضرورة و 
مية ننو تقع مسئولية ىذه التأة وزيادة معدالتيا، وبما وجود نوع مف الشراكة المجتمعية في تحقيؽ ىذه التنمي

ووضع منيجية المسئولية المجتمعية راد وشركات ومع ظيور مفيوـ ػػفأعمي المجتمع ككؿ مف حكومات و 
ليذه المؤشرات كاف مف  لتحديد مسئولية الشركات مف خبلؿ مؤشرات دولية وترتيب ىذه الشركات وفقاً 
مشكمة في عدة ف صياغة الالضروري تحديد دور شركاء المجتمع المحمي في ىذه التنمية، حيث يمك

 ىميا ما يمي:أتساؤالت 
 حتياجات المجتمع المحمي لتحقيؽ التنمية؟ ا ما ىي 
  ولويات التنمية في المجتمع المحمي؟أما ىي 
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  ؟  رلمؤشر المسئولية المجتمعية في مص ىـ الشركات تبعاً أما ىي 
 الشركات في تنمية المجتمع المحمي وحؿ المشكبلت التى يعانى منيا المجتمع  تمؾ ما ىو دور

 المحمى؟
 ؟ما ىى دوافع الشركات لمقياـ بدورىا فى تنمية المجتمع المحمى  
  المشاركة( بالنسبة لمشركات؟المسئولية المجتمعية ختيار أوجو أليات آما ىي( 
  ؟في التنمية المحميةما ىي معوقات مشاركة الشركات 
 ؟ في المجتمع المحمي المجتمعيةىـ المقترحات لتفعيؿ دور الشركات في المسئولية أي ما ى 
المسئولية في التعرؼ عمى دور الشركات فى تنمية المجتمع المحمى بدافع يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمدراسة و 

 .ا الدوروكيفية تفعيؿ ىذالمجتمعية 
 :تمثمت فىفرعية الىداؼ األ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استنباط ووضع مجموعة مف

  ووضع مفيوـ خاص بالمسئؤلية المجتمعية ذو عبلقة  المجتمعيةلمسئولية مفاىيـ االتعرؼ عمي
 يالتنمية المحمية .

 .التعرؼ عمى الوضع الراىف لممسئولية المجتمعية لمشركات فى مصر 
 ات عمى تبنى برامج تناوؿ التجارب الدولية فيما يختص بدور الحكومات والدوؿ فى تشجيع الشرك

المسئولية المجتمعية، وكذلؾ تجارب أىـ الشركات العالمية والبارزة فى مجاؿ المسئولية المجتمعية، 
 ومعرفة الدروس المستفادة مف تمؾ التجارب .

  ولويات التنمية في المجتمع المحمي .أالتعرؼ عمي 
  ًاالختبلفات السنوية ليا و المسئولية المجتمعية لمؤشر  التعرؼ عمي ترتيب الشركات المصرية وفقا

 .واسبابيا
 .عرض تجارب بعض الشركات المحمية فى مجاؿ المسئولية المجتمعية 
  المسئؤلية المجتمعية برامج مشاركة الشركات في التى تحد مف معوقاتالالتعرؼ عمي. 
  الراغبة في تحمؿ بالنسبة لمشركات المسئولية المجتمعية ليات مقترحة الختيار أوجو آوضع

 .المسئولية االجتماعية
  فى دعـ التنمية المحمية  لمسئولية االجتماعية لمشركاتلتفعيؿ دور ا مقترحرؤية و وضع. 

مػػف خػػبلؿ االطػػبلع بنػاء اطػػار نظػػرى ومرجعػػى  المػػنيج الوصػػفى التحميمػػى فػػى اعتمػدت الدراسػػة عمػػى
بمػػا يفيػػد فػػى تحديػػد مفيػػـو لممسػػئولية عمػػى اىػػـ البحػػوث والدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػػوع الدراسػػة 

عمػػي البيانػػات الثانويػػة المنشػػورة مثػػؿ مؤشػػرات اعتمػػدت  كمػػاالمجتمعيػػة لمشػػركات تجػػاه المجتمػػع المحمػػى، 
والبيانػػات غيػػر المنشػػورة مثػػؿ  جتماعيػػة،وفػػؽ مؤشػػر المسػػئولية اال المسػػئولية المجتمعيػػة وترتيػػب الشػػركات

منيج المعاينة العمدية لمشركات  واتباعلميدانى ااالسموب عمي  اعتمدتبيانات الشركات محؿ الدراسة.كما 
بيػا،  شخصػية مػع المسػئوليفجػراء المقػاببلت الإ، وذلػؾ مػف خػبلؿ شركة 62والتى بمغ عددىا محؿ الدراسة
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مػات الياتفيػة لبلستفسػار واسػتكماؿ البيانػات الػواردة باسػتمارة االسػتبياف جػراء العديػد مػف المكالإ عبلوة عمػى
التقارير السنوية وتقػارير المسػئولية ب باالضافة لبلستعانة ىداؼ الدراسةألتحقيؽ  خصيصاً  التى تـ إعدادىاا

 و مف خبلؿ الحصػوؿ عمػي نسػخة مػف الشػركةأعمي موقعيا االلكتروني  ات محؿ الدراسةالمجتمعية لمشرك
 نفسيا.
المسػػئولية المجتمعيػػة  أنشػػطةفػػي المسػػئوؿ داخػػؿ الشػػركة محػػؿ الدراسػػة عػػف  مفــردات العينــةوتمثمــت  

دارة و مػػػدير اإلأمثػػػؿ ىػػػذه المقػػػاببلت،  و البنػػػؾ او مػػػف ينػػػوب عنػػػو فػػػيأو مػػػدير الشػػػركة أوىػػػو إمػػػا مالػػػؾ 
و أصػػة مسػػتحدثة لممسػػئولية االجتماعيػػة، دارة خاإلنشػػاط وتمثمػػت فػػي بعػػض الشػػركات فػػي المسػػئولة عػػف ا
دارة المالية لمشػركة تيػتـ بتسػجيؿ وصػرؼ المبػالغ المتمثمػة فػي الػدعـ المػالي لػبعض منظمػات كجزء مف اإل

االعتمػاد وفيمػا يتعمػؽ يتحديػد أولويػات التنميػة المحميػة تػـ  و البنػؾ.أة المجتمع المدني ذات العبلقػة بالشػرك
 واتبػاع أسػموب ،داريصػبلح اإلخطػيط والمتابعػة واإلالمعدة مف قبؿ وزارة التعمي خطط التنمية االقتصادية 

وبعػض االحيػاء  بقػري محافظػة القميوبيػة،( focus group discussionsالجماعيػة المركػزة )المناقشػات 
 الذى تعمؿ الشركة فى محيطو . فراد المجتمعلمتعرؼ عمي االحتياجات الفعمية ألالفقيرة بالقاىرة، 

، كما تمثؿ 2117وحتي مارس  2116ة مف سبتمبر الفتر فىى تمثؿ االطار الزمني لمدراسة و 
غالبًا ما  ف الشركات محؿ الدراسةأالعربية مف الناحية النظرية حيث طار الجغرافي في جميورية مصر اإل

عمي مقابمة ف المعاينة الميدانية اعتمدت أال إبعضيا المحافظات المصرية، نشطتيا وربما فروع أتغطي 
لي جانب إري احد المسئوليف بالشركات محؿ الدراسة مف خبلؿ مقاببلت مكتبية تقع في نطاؽ القاىرة الكب

محؿ الدراسة  اتمقر الرئيسي لمشرك، والعبور، السادس مف اكتوبر وىي محؿ المدف العاشر مف رمضاف
 .اتدار المسئولية المجتمعية لمشركات التي تضـ ىذه اإلر ادارة ػػو مقأ

مفاىيـ تناول الفصل االول منيا ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ تضمينيا لستة فصوؿ رئيسية 
وكذلؾ  لمجتمعيةاالعقد االجتماعي بالمسئولية التنمية المحمية وعبلقتيا بالمسئولية المجتمعية وعبلقة 

ى الدروس المستفادة لمجتمعية في مصرلمتعرؼ عماذات الصمة بالمسئولية بعض تجارب التنمية المحمية 
 لمجتمعية.امف ربط التنمية المحمية بالمسئولية 

المفاىيـ الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وكذلؾ  المفاىيـ المرتبطة بيا   الفصل الثانىفي حين تناول 
وتوصمت الدراسة لوضع تعريؼ رأت إنو األشمؿ واألنسب  ومعايير المسئولية المجتمعية ومبادئيا.

لممسئولية المجتمعية لمشركات، وتوصؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة إلي أف المسئولية المجتمعية لمشركات 
ف الشركات البد أظؿ الظروؼ التى تمر بيا الدوؿ و  صبحت واقع ممـز لمشركات فى الوقت الراىف وفىأ

 رىا الصحيح وخاصة لممجتمع المحمى وبما يخدـ اىداؼاطإتقوـ بتقديميا فى مؾ المسئولية و اف تعترؼ بت
وأف تمؾ ، الشركات والمجتمع المحمى كؿ مفلؾ يعتبر استفادة متبادلة بيف ف ذأالتنمية المحمية حيث 
يكوف ذلؾ ضمف وتحديدىا لتكوف موجية لخدمة أىداؼ التنمية المحمية واف  االستفادة يجب تقنينيا

 .خطط الدولةسياسات و 
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مف المجتمعية متجارب والمبادرات الدولية والعربية فى مجاؿ المسئولية ل كما تعرض الفصل الثالث
ساليب تعاطى أو لمشركات المجتمعية تجارب الدوؿ الرائدة فى مجاؿ لمسئولية  وىووؿ يف: األجزئخبلؿ 

، المجتمعيةج ومبادرات لممسئولية جؿ تشجيعيا عمى تبنى برامأمع الشركات مف الحكومات المختمفة 
ى الدولى سواء عمى المستو المسئولية المجتمعية المية الناجحة فى مجاؿ والثانى تجارب الشركات الع

عض منيا عمى جوائز فى ىذا لى حد كبير منيا فى تنمية مجتمعاتيا وحاز البإواالقميمى والتى ساىمت 
لممسئولية  فى الدوؿ محؿ الدراسة  تبنى الشركاتدرجة وحود إختبلؼ كبير فى وتوصؿ الى  المجاؿ

واف تمؾ التجارب ركزت عمى  االجتماعية مف حيث المفيوـ ونوع المبادرات المنفذة والقضايا المرتبطة بيا،
لمحكومات فى تمؾ التجارب مف  كبير شرية واف ىناؾ دوربواالقتصادية وال مختمؼ النواحى االجتماعية

تمفة مف ناحية اخرى كاف المخ حوافزوالتسييبلت ومنحيا ال توفير الحوافزحيث تشجيع تمؾ الشركات و 
عمى القضايا البيئية بشكؿ عاـ مف حيث المسئولية المجتمعية تركيز الشركات الكبري الرائدة فى مجاؿ 

المسئولية تغيرات المناخ خفض االنبعاثات الكربونية وترشيد المياه وغيرىا وىى مراحؿ متقدمة فى مسيرة 
 .المجتمعية لتمؾ الدوؿ

أوجو الشراكة بيف الشركات والمجتمع المحمي في إطار المسئولية  فتناوؿ الفصؿ الرابعاما 
فى قضايا  لمشركات تسوؽ الى ضرورة مساىمة برامج المسئولية المجتمعية والمبررات التى المجتمعية

التنمية المحمية مف بنية  مشروعاتقص التمويؿ الحكومى البلـز لتنفيذ وكاف اىميا نالتنمية المحمية 
ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتفاقـ المشاكؿ الخاصة ، ساسية وصرؼ صحى ومياه شرب وغيرىاأ

وتوصمت نتائج الفصؿ الى  .حكومى ىو البيروقراطية الحكومية وضعؼ الثقة فى كؿ ما ،بالتنمية المحمية
شروعات المقترحة ضمف استراتيجية التنمية مييأة أماـ الشركات لممساىمة فى الم أف ىناؾ فرص

تقـو  فأت فى اطار مسئوليتيا االجتماعية عمى الشركامف الواجب  ، وانو2131المستدامة رؤية مصر 
وذلؾ لجذب اكبر عدد مف  ى المناطؽ الجديدة العمؿ  خمؽ المزيد مف فرصببعض األدوار ومنيا 

، وتقميؿ معدالت اليجرة الخارجية المناطؽ المكتظة بالسكاف فيالشباب لمعمؿ وخفض معدالت البطالة 
المساىمة مع ، و يا في المناطؽ والمدف الجديدة االىتماـ ببرامج التدريب والتأىيؿ لمعمالة التي سيتـ توظيفو 

المساىمة في مد ، عبلوة عمى اسية واإلنشائية لممناطؽ الجديدةالحكومة في تنفيذ مشروعات البنية األس
 .ات البلزمة إلستمراريتيا وتقدمياطؽ الجديدة بالخدمات الصحية والتعميمية وغيرىا مف الخدمالمنا

كما تناوؿ ىذا الفصؿ احتياجات التنمية المحمية في كافة المجاالت مف واقع التقارير والخطط 
التجارب المحمية لمشركات  لبعضباإلضافة  .الحكومية ومف واقع الدراسة الميدانية لقري محافظة القميوبية

 في مجاؿ المسئولية المجتمعية تجاه البيئة والتنمية االقتصادية.
حيػػث   فػػى مصػػرالمجتمعيػػة طػػار المؤسسػػي والتشػػريعى لممسػػئولية ئلعرضػػًا ل امــا الفصــل الخــامس فتنــاول

وة عمػػى لمشػػركات فػػى مصػػر عػػبلالمسػػئولية المجتمعيػػة ممبػػادرات والجيػػود المبذولػػة لترسػػيخ مفيػػـو تعػػرض ل
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، وتكػػويف وعػػرض المؤشػػر المصػػري لممسػػئولية االجتماعيػػة وأىػػـ المؤسسػػات المسػػئولة عػػف ىػػذا الموضػػوع
 الشركات المصرية وترتيبيا وفقًا ليذا المؤشر.

المسػئولية المجتمعيػة التنميػة المحميػة بػدافع  تحقيػؽ دورالشركات فػي الفصل السادسفى حين تناول 
 ، وتمثمت أىـ نتائج الدراسة الميدانية الى:الشركات والبنوؾ المصرية" دراسة ميدانية لعينة مفمف خبلؿ  

% مػػف الشػػركات محػػؿ الدراسػػة تعتمػػد فػػي تحديػػد مجاالتيػػا مػػف المسػػئولية المجتمعيػػة عمػػي 77ف نحػػو أ -
التبػػػرع النقػػدي لمجيػػػات المعنيػػػة ذات  مػػػف خػػبلؿالمجتمعيػػة دائيػػا لممسػػػئولية أساسػػي فػػػي أالبنػػوؾ كمصػػػدر 

ىميػػة والجيػػات ساسػػي لكػػؿ مػػف الجمعيػػات األالعبلقػػة عمػػي حسػػابات البنػػوؾ والتػػي تعتبػػر بػػدورىا الشػػريؾ األ
كمػػا  خػػر.صػػحاب الشػػركات مػػف الجانػػب اآلأعمػػاؿ و التنمويػػة والمستشػػفيات والحكومػػة مػػف جانػػب ورجػػاؿ األ

لصناعات مف خبلؿ لقػاءات منتػدي المسػئولية المجتمعيػة تحاد اأف ألي إ (1)% مف المبحوثيف61أشار نحو
عمػاؿ تحػاد الصػناعات ورجػاؿ األأوالحػوارات بػيف االجتماعيػة  وما يصدر عنو والممتقي السنوي لممسػئولية 

التػػي المصػػادر أىػػـ  تعتبػػرتحػػاد الصػػناعات حػػوؿ المسػػئولية المجتمعيػػة خػػري ألنشػػطة اآللػػي األإضػػافة باإل
لمسػػػئولية المجتمعيػػػة وتحديػػػد عمومػػػاتيـ حػػػوؿ المنػػػاطؽ البلزمػػػة لتطبيػػػؽ بػػػرامج ام المبحػػػوثيف يسػػػتقى منيػػػا

ف الشػػػركات تعتمػػػد فػػي تحديػػػد مجػػػاالت ألػػي إ% مػػػف المبحػػػوثيف 43كمػػػا اشػػػار نحػػو  أولويػػات العمػػػؿ بيػػا.
عبلميػػػػة % مػػػػف الشػػػػركات تعتمػػػػد عمػػػػي المصػػػػادر اإل31،ىميػػػػةالجمعيػػػػات األ عمػػػػى المسػػػػئولية المجتمعيػػػػة

عضػػػاء المجػػػالس المحميػػػة ومجمػػػس أىميػػػا العبلقػػػات الشخصػػػية بأخػػػري مػػػف آوالمبػػػادرات القوميػػػة، ووسػػػائؿ 
كمػا  .المصػادرالنواب والقائميف عمػي تنميػة المجتمػع والنػدوات بػالنوادي العامػة بالقػاىرة الػي غيػر ذلػؾ مػف 

أف حيػػػث محػػػؿ الدراسػػػة، المسػػػئولية المجتمعيػػػة لمشػػػركات والمؤسسػػػات  أوضػػػحت الدراسػػػة تعػػػدد مجػػػاالت 
ساسػػية، وتحسػػيف الجػػودة فيمػػا يخػػتص بمجػػاالت عمػػؿ الشػػركة والمسػػاىمة فػػى التعمػػيـ، والصػػحة، والبنيػػة األ

%، 3,6%، 3,6%، 5,5%، 7,3مثمػت مػػف حيػث األىميػػة نحػػو  أىػـ تمػػؾ المجػػاالت إذ األنشػطة الخيريػػة
 % لمشركات موضع الدراسة الميدانية عمى الترتيب.3,6
دارات خاصػػة إنشػػاء إيػػد مػػف الشػػركات الكبػػري وخاصػػة التػػي تحتػػؿ مرتبػػة متقدمػػة بالمؤشػػر بالعد قيػػاـ  -

 دارية وليست تنفيذية.إبالمسئولية المجتمعية ولكف مياميا 
جتمعيػة مي معمومػات عػف مسػئوليتيا الأعطػاء أقد تصؿ المتناع بعض الشركات عػف  وجود صعوبات  -

 داءىا.ألدي المجتمع والعامميف والتنمية وكيفية 
وؿ يعد مفيوـ المسئولية المجتمعيػة لػدي معظػـ الشػركات بعينػة الدراسػة غيػر واضػح، فيػو فػي المقػاـ األ -

 مسئولية مالية في اعتقادىـ.
غمػػػب انشػػػطة المسػػػئولية المجتمعيػػػة مػػػف خػػػبلؿ مبػػػادرات وبػػػرامج بالشػػػراكة مػػػع منظمػػػات المجتمػػػع أتقػػػـو  -

 المدني وبعيدًا عف الجيات الحكومية.

                                                           
 محدود وال تشارك فً الملتقٌات.مع مبلحظة ان الشركات والبنوك االخري غٌر صناعٌة وبالتالً فتعاملها مع اتحاد الصناعات   -1
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صػػػحاب الشػػػركات الحصػػػوؿ عمػػػي تخفػػػيض ضػػػريبي أداء المسػػػئولية المجتمعيػػػة لػػػدي أىػػػداؼ أىػػػـ أمػػػف  -
 يكوف التيرب الضريبي. احياناً 
المسػػئولية ىميػػة مػػف بػػاب العمػػؿ الخيػػري فقػػط ولػػيس الػػدعـ المػػادي لممنظمػػات األتقػػدـ بعػػض الشػػركات  -

 االحتياجات الخاصة.يتاـ والمرضي وذوي حواؿ لرعاية األغمب األأالمجتمعية وتكوف في 
غػػراض سياسػػية ويػػتـ غػػراض المشػػاركة فػػي التنميػػة بالمجتمعػػات المحيطػػة بمكػػاف عمػػؿ الشػػركة ألأتكػػوف  -

و سػػمعي أفػػراد فػػي صػػورة دعػػـ مػػالي وقػػات االنتخابػػات ويكػػوف الػػدعـ موجػػو مباشػػرة لؤلأتكثيػػؼ العمػػؿ فػػي 
 .)ومثاؿ عمي ذلؾ مؤسستي السبلب وسيراميؾ كميوباترا(

دعـ المادي في معظـ الشركات بصورة غير مدروسة وغير مخطط ليػا حيػث ال توجػد خطػط او تقديـ ال -
 في معظـ الشركات.المجتمعية استراتيجيات لممسئولية 

بػدي اغمػب المبحػػوثيف )المسػئوليف بالشػركات( عػػدـ رغبػتيـ بالشػػراكة فػي التنميػة مػػع الجيػات الحكوميػػة أ -
ف التبرعػات ألػي إشار البعض أداري، كما يف الحكومي والجمود اإلمعمميف بعد استعدادىـ لمتعامؿ مع الروت

لػي الفقػراء والميمشػيف وال حاجػة لمتعامػؿ مػع االجيػزة الحكوميػة إوالدعـ المقدـ مف الشركات يػذىب مباشػرة 
 بما فييا مف فساد.

غمػػب االنشػػطة المػػؤداة مػػف الشػػركات تتمثػػؿ فػػي الػػدعـ المػػادي بينمػػا كػػاف القميػػؿ منيػػا قػػدـ الػػدعـ أكانػػت  -
 لي غيره.إالمعنوي مف استشارات وخبرات وعمؿ 

كثػػر عتبارىػػا المنػػاطؽ األإكثػػر فقػػرًا بنشػػطة لمحافظػػات الصػػعيد والقػػري األوجيػػت معظػػـ المشػػاركات واأل -
 احتياجًا.

شػارة فػي خطػة الدولػة لمتنميػة االقتصػادية لمػا تػـ تنفيػذه مػف منظمػات إة او يي تقارير حكومألـ تتوافر ػ -
يػة لػػبعض القػري والفقػػراء المجتمػع المػدني مػػف تطػوير لمقػري والمسػػاعدة فػي تطػوير البنيػػة االساسػية والتحت

ف منظمػات المجتمػع المػدني والشػركات شػريؾ اساسػي فػي التنميػة واكتفاءىػا بعػرض مػا نفػذ مػف أباعتبار 
 تثمارات الحكومية والمنح الدولية.االس
دائيا بما جاء بيـر كاروؿ أىميتيا وحتي التزاميا بأالمسئولية المجتمعية لدي الشركات و ولويات أتترتب  -

ة ال ػػػػػعتبارىػػا رفاىيإلػػي القمػػة بإتصػػؿ معظػػـ الشػػركات  ـر والػػػػػدة اليػػػػػػمػػف قاع لممسػػئولية االجتماعيػػة بػػدءاً 
 تحمميا او المساىمة بيا.تستطيع معظـ الشركات 

المسػػػئولية المجتمعيػػػة  بػػػرامج فػػػي محػػػؿ الدراسػػػة مشػػػاركة الشػػػركات وفيمػػػا يتعمػػػؽ بالمعوقػػػات التػػػى تحػػػد مػػػف
ال مػػف إحتياجػػات التنمويػػة االولػػي بالرعايػػة والتنفيػػذ لئل األولويػػاتصػػعوبة تحديػػد المحميػػة، فقػػد تمثمػػت فػػي 

والتػػي بػػدورىا تتعػػدد مجػػاالت عمميػػا مػػف االحيػػاف  فػػى كثيػػر خػػبلؿ التفاعػػؿ مػػع مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني 
صػػعوبة الحصػػوؿ عمػػي تصػػاريح البنػػاء عمػػى الكتمػػة السػػكنية والتػػي تحتػػاج ، فضػػبًل عػػف  ونطاقيػػا الجغرافػػي

ضيؽ شوارع القػري ممػا يعػوؽ ، لموافقات روتينية مف وزارة الزراعة مما يحتاج لمتدخؿ الحكومي بالمحافظة
و أو ترميـ المنازؿ أعادة بناء إقع الخاصة بعمؿ المقاوليف والتنفيذييف في حالة دخوؿ السيارات الكبيرة لمموا
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بعػػض المشػػروعات ، باإلضػػافة الػػى أف حتػػي اليػػدـ والبنػػاء، وكػػذلؾ عػػدـ وجػػود شػػبكات لمصػػرؼ الصػػحي
اؿ التنموية تحتاج لزيادة في االستثمارات والتمويؿ البلـز بسبب ظيور عقبات اثناء التنفيذ مما يعوؽ استكم

بػػدافع يػػتـ تقػػديميا  حيانػػاأالمسػػئولية المجتمعيػػة ، كمػػا أف خػػريآو مؤسسػػات أالمشػػروع دوف تػػدخؿ شػػركات 
يجابيػة المصػداقية ويقمػؿ مػف المشػاركة اإل الشػركاتالتفاخر والدعايػة والتػرويج لنشػاط الشػركة وىػو مػا يفقػد 

تعقػػد اإلجػػػراءات  والمتمثمػػة فػػػىالشػػػركات  التػػػى تواجييػػا البيروقراطيػػة، ىػػذا بجانػػػب طػػراؼ المجتمػػػعألبػػاقي 
خػدمات البنيػة االساسػػية وخاصػة فيمػا يتعمػػؽ بالمطموبػة لمحصػوؿ عمػى موافقػػات بػأداء األنشػطة المجتمعيػػة 

حيانػػػًا مػػػا أ ،بػػػيف الػػػوزارات والجيػػػات المختمفػػػة تػػػداخؿ اإلختصاصػػػات اإلداريػػػةمػػػف ميػػػاه وصػػػرؼ وغيرىػػػا، و 
ف، والمحافظة، ووزارة الرى مما يعيؽ مف سرعة وكفػاءة تتداخؿ االختصاصات اإلدارية ما بيف وزارة اإلسكا

مػػف  ىعػػدـ التعػػاوف الكػػافالمقدمػػة مػػف الشػػركة ، باإلضػػافة لوجػػود معوقػػات أخػػرى تمثمػػت فػػى  أداء األنشػػطة
مف تواجد الرغبة لدي الشركات لتقديـ يد العوف ألىػالى فى تيسير اعماؿ الشركات بالرغـ اإلدارية  اتالجي

مػف  داريػةاإلرسػـو ال وغيرىػا حيػث ترتفػع نشػاء أنظمػة الصػرؼ الصػحىا  ياه والكيربػاء و دخاؿ المإالقرى فى 
بتقػػػػديـ تمػػػػؾ الخػػػػدمات، باإلضػػػػافة إلػػػػى تكػػػػاليؼ عامػػػػة  لمشػػػػركاتإلدارات المحميػػػػة مقابػػػػؿ السػػػػماح ا قبػػػػؿ 

Overhead costسػيؽ نالتوعػدـ  التى تتعامؿ بيػا الشػركات تعدد الجياتعبلوة عمى  ، وضرائب مبيعات
ي أراضػػػي الزراعيػػػة عنػػػد انشػػػاء مػػػا ترفػػػع قضػػػايا تبػػػوير لؤل دارات الزراعيػػػة والتػػػي غالبػػػاً وخاصػػػة اإل بينيػػػا

و أؾ مػػف مصػػادرة االرض لػػىػػالي ومػػا يتبػػع ذمشػػروعات بػػالقري الريفيػػة ممػػا يمثػػؿ عػػبء عمػػي الشػػركة واأل
المعػدات تػاوات طريػؽ عمػى إدفع , فضبًل عف قياـ بعض الشركات ب و حتي فرض غراماتأغمؽ المشروع 
 راضي بالمناطؽ النائية لعمؿ المشروعات التنموية.أوفي حالة شراء   ػ الخاصة بالشركات والمستمزمات

 مثلت أهم محاورها فىت ثـ قامت الدراسة بتقديـ رؤية مستقبمية لتفعيؿ دور الشركات المسئولية المجتمعية
 ااء مسؤوليتيا االجتماعية وفقا لقدراتيتشجيع الشركات الصغيرة في المستوى المحمى عمى المساىمة في أد

مكاناتيا، مف خبلؿ الشراكة مع شركات، محمية اخرى، في تنفيذ احد او بعض مشروعات خطة التنمية  وا 
دعـ مؤسسات المجتمع المدنى عمى المستوى المحمى، ومساعدتيا نحوالتأىؿ لبلستفادة مف ، المحمية

المساىمة فى خمؽ ، رامج، مشروعات المسؤولية االجتماعيةاإلمكانات التي توفرىا الشركات، في اطار ب
ى و ومتابعة برامج المسؤولية االجتماعية عمى المست ومؤىمة قادرة عمى تخطيط وتنفيذ متخصصة كوادر

وضع معايير أو مؤشرات يتـ بيا تقييـ أداء جيود المسؤولية االجتماعية ، المحمى، وصواًل لممستوى القومى
العمؿ فى اطار موضوعى انطبلقا مف خطط ، المحمى، واالقميمى وصواًل لممستوى القومىعمى المستوى 

خمؽ وزيادة مستويات أعمى لمشراكة  ،التنمية المحمية، بعيدا عف الضغوط والمعوقات المؤسسية، واالجرائية
بناء قواعد ، والتنسيؽ بيف الشركات، وبعضيا، او بينيا والجيات ذات العبلقة، خاصة االدارة المحمية

معمومات دقيقة، وواقعية، وكافية، عف المجاالت، والبرامج، والمشروعات المطموب أدائيا في إطار 
المسؤولية االجتماعية، ضمف خطط التنمية المحمية، وتمؾ البلزمة لتخطيط، وتنفيذ، ومتابعة والرقابة عمى 

 ىذه البرامج والمشروعات.
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 قائمة المراجع

 العربية : أواًل : مراجع بالمغة
لمشػػركات العػػابرة لمقوميػػات ودورىػػا فػػي التنميػػة: دراسػػة حالػػة عيػػة اجتماالالمسػػئولية حمػػد ابػػراىيـ، أ -1

لجميوريػػة جنػػوب افريقيػػا, قسػػـ العمػػـو السياسػػية, كميػػة االقتصػػاد والعمػػـو السياسػػية، جامعػػة القػػاىرة، 
2113. 

طار مفاىيمى لنشأة وتطػور إعية لمقطاع الخاص، نحو اجتمالمسئولية اال حمد السيد محمد الدقف،أ -2
كاديميػػػػة ؤتمر العممػػػػى السػػػػنوى الثالػػػث عشػػػػر ألالمفيػػػـو ونمػػػػوذج مقتػػػرح لتقػػػػويـ األثػػػػر واألداء، المػػػ

داريػػة " التوجيػػػات االسػػتراتيجية لممسػػػئولية االجتماعيػػة  لمقطػػػاع الخػػاص تجػػػاه السػػادات والعمػػػـو اإل
 .2119أبريؿ،  27-26لقاىرة المشكبلت االقتصادية واالجتماعية، ا

 www.kenananonlin.com، لمشركاتعية اجتماالـو المسئولية حمد الكردى، حوؿ مفيأ -3
 نترنت  بية لممسئولية االجتماعية عمى األنترنت، ومف الشبكة العر أخبار األمارات عمى األ -4
 " 2121استراتيجية التنمية فى االمارات، "رؤية اإلمارات  -5

                                                       vision-www.vision2021.ae.our 

تحػػػديات وسػػػبؿ التقػػػدـ، سػػػيا اؿ الشػػػيخ، واخػػػروف، الشػػػركات السػػػعودية والمسػػػؤولية االجتماعيػػػة، الآ -6
والتنمويػػة، والمعيػد الػػدولى لبلقتصػاد والبيئػػة والصػناعة بجامعػػة داريػة مكتػب تمكػيف لبلستشػػارات اإل

 .2117لند بالسويد، فبراير 
لمقطػػػاع الخػػػاص كمتغيػػػر فػػػى التخطػػػيط االجتماعيػػػة ليػػػاـ محمػػػد محمػػػد غػػػازى وحػػػش، المسػػػئولية أ -7

االجتمػػػاعى لتحقيػػػؽ التنميػػػة البشػػػرية، رسػػػالة دكتػػػوراه، كميػػػة الخدمػػػة االجتماعيػػػة، جامعػػػة حمػػػواف، 
2111. 

سػػػتراتيجية تنميػػػة االقتصػػػاد المحمػػػى فػػػي مصػػػر، المػػػؤتمر العممػػػى أنػػػور محمػػػود النقيػػػب ، تطبيػػػؽ إ -8
 .2118اكاديمية السادات لمعمـو االدارية،  -الثانى عشر السنوى

ياتيػػػػا المسػػػػتقبمية، جريػػػػدة ولو عمػػػػى قائمػػػػة أعيػػػػة اجتماالالمسػػػػئولية يػػػػات البطػػػػاوى ،البنػػػػوؾ تضػػػػع آ -9
 2114مارس  16، بتاريخ البورصة

 .2112 القاىرة نمائى لبلمـ المتحدة ، وزارة االستثمار، " تقرير حوؿ قطاع االعماؿ"البرنامج اإل -11
البنؾ الدولى، التنمية االقتصادية المحمية "دليؿ وضػع وتنفيػذ اسػتراتيجيات تنميػة االقتصػاد المحمػى  -11

 .2114مدف التغيير"، سبتمبر عاـ " ،وخطط العمؿ بيا
المسػػػئولية نترنػػػت جوجػػػؿ )ـ المسػػئولية االجتماعيػػػة، موقػػػع األجاسػػـ الجاسػػػـ، ضػػػرورة تطػػػوير مفيػػػو  -12

 لمشركات(.المجتمعية 
  

http://www.vision2021.ae.our-vision/
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داء المػػػالى" دراسػػػة لمنشػػػات أعمػػػاؿ وآثرىػػػا عمػػػى األعيػػػة اجتماالالمسػػػئولية جميػػػؿ حسػػػف النجػػػار،  -13
داريػػػة ، كميػػػة العمػػػـو اإل ى بورصػػػة فمسػػػطيفتطبيقيػػػة عمػػػى الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة المدرجػػػة فػػػ
 .2114واالقتصادية، جامعة القدس المفتوحة، فرع شماؿ غزة، 

 .2117رقاـ جياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء, مصر في أال -14
حصػػاء، المسػػح الشػػامؿ لخصػػائص الريػػؼ المصػػري، الجيػػاز جيػػاز المركػػزي لمتعبئػػة العامػػة واإلال -15

 ،يوليػػو -ابريػػؿالفتػػرة مػػف فريقػػي، بالتعػػاوف مػػع بنػػؾ التنميػػة اإلالمركػػزي لمتعبئػػة العامػػة واالحصػػاء 
2115. 

سػػػرج، تفعيػػػؿ دور المسػػػؤولية االجتماعيػػػة عبػػػد المطمػػػب األ سػػػرج ، حسػػػيفحسػػػيف عبػػػد المطمػػػب األ -16
ة واالجتماعيػػػػػػة، مقػػػػػػاؿ منشػػػػػػور فػػػػػػي موقػػػػػػع العمػػػػػػـو القانونيػػػػػػة، لمشػػػػػػركات فػػػػػػي التنميػػػػػػة االقتصػػػػػػادي

elasrag.blogspot.com/2014/05/blog-post_20.html. 
مجمػػػع المؤسسػػػة  حمػػػزة بػػػف الػػػزيف، المسػػػئولية البيئيػػػة واالجتماعيػػػة لمشػػػركات البتروليػػػة دراسػػػة حالػػػة -17

العمػػـو االقتصػػادية وعمػػـو بػػار بحاسػػي مسػػعود، قسػػـ العمػػـو االقتصػػادية, كميػػة الوطنيػػة لخػػدمات اآل
 .2113التيسير والعمـو التجارية, جامعة قاصدي مرباح, ورقمة، مارس 

الداخمية والخارجية عية اجتماالالمسئولية  خالد حياصات, محمد مفضي الكساسبة, عبير الفاعوري, -18
كمية االعمػاؿ, الراي, ردنية الصحفية األداء المؤسسي دراسة حالة عمى المؤسسة وتأثيرىما عمى األ

 .2115دارة, المجمد الخامس والثبلثوف, العدد االوؿ, يونيو ، الجامعة األردنية, المجمة العربية لئل
، ني االجتماعي والمبادرات الطوعيةرقية عيراف ، المسؤولية االجتماعية لمشركات بيف الواجب الوط -19

master.first-forum.com/t238-topic . 
اؿ فػػى المػدف الجديػػدة، السػادس مػػف أكتػػوبر لرجػػاؿ االعمػعيػة اجتماالالمسػػئولية ، الػرحيـسػعاد عبػػد  -21

-16والمواطنػػة عيػػة اجتماالالمسػئولية ، بحػػث منشػور فػػى المػؤتمر السػػنوى الحػادى عشػػر، نموذجػاً 
 . 2111، المجمد الثانى، المركز القومى لمبحوث االجتماعية والجنائية، القاىرة 2119مايو  19

سػػعداوى موسػػى، مسػػعودى محمػػد، الجبايػػة البيئيػػة ودورىػػا فػػى تحقيػػؽ التنميػػة المحميػػة المسػػتدامة،  -21
نػوار مستدامة والبعد البيئى، جمعيػة األمداخمة ضمف الممتقى الوطنى الثالث حوؿ التنمية المحمية ال

 .2118مارس عاـ  4-3لبلنشطة العممية والثقافية، المركز الجامعى بالمدينة، 
عمػػػاؿ فػػػي التخطػػػيط لتحقيػػػؽ لشػػػركات قطػػػاع األعيػػػة اجتماالالمسػػػئولية حمػػػد، اء عبػػػد القػػػادر أشػػػيم -22

التنمية البشرية دراسة مطبقة عمى شركة المقاولوف العرب, قسـ التخطيط االجتماعي, كميػة الخدمػة 
 .2116االجتماعية, جامعة حمواف، 
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مشػػاركة القطػػاع الخػػاص فػػي التنميػػة: حالػػة ودورىػػا فػػي االجتماعيػػة صػػالح السػػحيباني، المسػػئولية  -23
تطبيقيػػة عمػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية, المعيػػد الكويػػت العربػػي لمتخطػػيط, المػػؤتمر الػػدولي حػػوؿ 

مػػػػارس  25-23القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػي التنميػػػػة: تقيػػػػيـ واستشػػػػراؼ، بيػػػػروت، الجميوريػػػػة المبنانيػػػػة، 
2119. 

فػػي خمػػؽ وتػػدعيـ زيػػادة وتنافسػػية منظمػػات عيػػة اجتماالالمسػػئولية طػػارؽ راشػػى، دور تبنػػى مقاربػػة  -24
االعمػػػاؿ، المػػػؤتمر العممػػػى التاسػػػع لبلقتصػػػاد والتمويػػػؿ االسػػػبلمى )النمػػػو والعدالػػػة واالسػػػتقرار مػػػف 

 .2113سبتمبر   11-9 -منظور اسبلمي(، اسطنبوؿ
لمجمػػة اضػػمف البيئػػة المحاسػػبية عيػػة اجتماالالمسػػئولية عبػػد العزيػػز محمػػود رجػػب، نتػػائج تضػػميف  -25

 .1981لتجارة، جامعة عيف شمس، ،  كمية االعممية لبلقتصاد والتجارة
منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة، ، العمػػؿ دحػػبلف، المسػػؤولية االجتماعيػػة لممنظمػػات، عػػالـعبػػد اهلل صػػادؽ  -26

 .2114، مارس، 49المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية، بيروت، العدد 
 31عدد ، اإللكترونية جريدة الشرؽ القطرية ،لمشركاتالمسئولية المجتمعية عدناف عمى ابوسيتيتو،  -27

 . 2111سبتمبر
عبلنػات واالخبلقيػة فػي اإلعيػة اجتماالالمسػئولية ، تقيػيـ مػدي ممارسػة عدي جماؿ, ىاني الضػمور -28

فػي ي ردنػالمسػتيمؾ األردف دراسػة ميدانيػة مػف منظػور لشركات االتصاالت الخموية في األ التجارية
نيػػة الياشػػمية, المجمػػة العربيػػة ردنيػػة, المممكػػة االردمػػدينتي عمػػاف واربػػد, كميػػة األعمػػاؿ, الجامعػػة األ

 .2115وؿ, يونيو مجمد الخامس والثبلثوف, العدد األدارة, اللئل
عرض تجػارب  –المسؤولية االجتماعية لمشركات ودورىا في التنمية  ،عرابة رابح، بف داودية وىيبة -29

تجارب الدوؿ ومنظمات األعماؿ  عرض ، مداخمة ضمف " المحور الثامف:بعض الشركات العالمية
تحػػاد الغػػرؼ أ –المسػػئولية المجتمعيػػة ، ممتقػػي االجتماعيػػة الرائػػدة والحػػائزة عمػػى جػػوائز المسػػؤولية

 .2115، مارس لمممكة العربية لمتنمية السعوديةا-التجارية 
ائػػؿ لمنشػػر والتوزيػػع، عمػػاف ، دار و المتكاممػػة إلدارة الجػػودة الشػػاممة، المنيجيػػة عقيمػػىعمػػر وصػػفى  -31

2111. 
نعكاسػػاتيا عمػػى جتماعيػػة لممنظمػػات و فػػؤاد محمػػد حسػػيف الحمػػدي، األبعػػاد التسػػويقية لممسػػؤولية اإل -31 ا 

 دارة واالقتصػػػػاد،االعمػػػاؿ ) غيػػػر منشػػػػورة(، كميػػػة اإل دارةإفػػػػي  ةطروحػػػػة دكتػػػورارضػػػا المسػػػتيمؾ، أ
 .2113جامعة المستنصرية، الجميورية اليمنية، 

لمقطػاع الخػاص فػى مصػر، دراسػة حالػة تطبيقيػة عيػة اجتماالالمسػئولية فؤاد محمد عيسػى عػارؼ،  -32
كاديميػػػة ؤتمر العممػػػى السػػػنوى الثالػػػث عشػػػر ألركات، المػػػلمشػػػعيػػػة اجتماالالمسػػػئولية لقيػػػاس وتقيػػػيـ 

االسػػػتراتيجية لممسػػػئولية االجتماعيػػػة لمقطػػػاع الخػػػاص تجػػػاه السػػػادات والعمػػػـو االداريػػػة " التوجيػػػات 
 . 2119ابريؿ،  27-26ة، القاىرة المشكبلت االقتصادية واالجتماعي
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، الػدار الدوليػة لمشػركاتعيػة اجتماالالمسئولية ، ، ترجمة عبل احمد صبلحفيميب كوتمر، نانسي لى -33
 .2111رات الثقافية، القاىرة ، لبلسنتثما

لشركات القطػاع الخػاص مؤشػر تخطػيط لتنميػة عية اجتماالالمسئولية محسف محد الجبالى ، لمياء  -34
، جامعػة الػدوؿ العربيػة، ووزارة سػكاف والتنميػة الحضػريةالمنتدى الوزارى العربي االوؿ لئلمستدامة، 

 .2115مبر ديس 22-21، ، جميورية مصر العربيةسكاف والمرافؽ والمجتمعات العمرانيةاإل
لمشركات ودورىا فى التنمية، تقرير عية اجتماالالمسئولية مجمس الوزراء، مركز دعـ واتخاذ القرار،  -35

 .7-5ص ، ص 2111سبتمبر  57شيرى، السنة الخامسة، العدد
و ػػػػلمشػركات النفطيػة العربيػة شػركتي سػوناطراؾ الجزائريػة وارامكعيػة اجتماالالمسئولية محمد فبلؽ,  -36

كميػػة العمػػـو االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التيسػػير, جامعػػة حسػػيبة بػػف بػػو عمػػي,  ,السػػعودية نموذجػػاً 
 .2113، 12الجزائر, مجمة الباحث, عدد 

  26111المواصػفة القياسػية ،لمشركات والمنظمػاتعية اجتماال، المسئولية بو النصرمدحت محمد أ -37
ISO ،2115 ،القاىرة  ، المجموعة العربية لمتدريب والنشر. 

لمشػػػػػػركات عمػػػػػػؿ عيػػػػػػة اجتماالالمسػػػػػػئولية مركػػػػػػز دراسػػػػػػات وبحػػػػػػوث السػػػػػػوؽ والمسػػػػػػتيمؾ، مػػػػػػؤتمر " -38
 .2118كتوبرأ 31-29طوعى...اـ واجب"، صنعاء، 

، دراسػػة أثرىػػا عمػػى األداء المػػالى لمشػػركاتو عيػػة اجتماالالمسػػئولية ، مػػروة محمػػد عبػػد اهلل مصػػطفى -39
الماليػة المصػرية، رسػالة ماجسػتير، قسػـ القتصػاد  وراؽورصػة األتطبيقية  عمى الشركات المقيدة بب

 .2113والعمـو السياسية، القاىرة، 
دور المؤسسػات المتوسػطة والصػغيرة فػى تحقيػؽ التنميػة المحميػة المسػػتدامة  مشػرى محمػد الناصػر، -41

"دراسػػػة االسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لترقيػػػة المؤسسػػػات الصػػػغيرة والمتوسػػػطة حالػػػة واليػػػة تبسػػػة"، جامعػػػة 
كميػػة العمػـو االقتصػػادية وعمػـو التسػػيير والعمػـو التجاريػػة، وزارة التعمػػيـ  –سػطيؼ  –فرحػات عبػػاس 

عمػػاؿ والتنميػػة ة الديمقراطيػػة الشػػعبية، دكتػػوراه إدارة األالعػػالى والبحػػث العممػػى، الجميوريػػة الجزائريػػ
 .2111المستدامة، عاـ 

يػع " دليػؿ لمنظمػات لمجمعيػة اجتماالمسػئولية التحاد الصناعات المصػرية، منظمة العمؿ الدولية، أ -41
 WWW. Ilo. Org. cairo ،2113، أصحاب العمؿ "

عيػة اجتماالمنظمة العمؿ الدولية، أتحاد الصناعات المصرية، توصيات المػؤتمر الثالػث لممسػئولية  -42
المصػػري، لمشػػركات عمػػى تعزيػػز تنافسػػية االقتصػػاد عيػػة اجتمااللمشػػركات، اثػػر مبػػادرات المسػػئولية 

 2117ابريؿ  11القاىرة ، 
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عمػاؿ، تجربػة مصػر لمقطػاع الخػاص ورجػاؿ األعيػة اجتماالالمسػئولية ميا محمد مصطفى الشػاؿ،  -43
كاديمية السػادات والعمػـو االداريػة " ؤتمر العممى السنوى الثالث عشر ألوبعض التجارب الدولية الم

لمقطػػػػػاع الخػػػػػاص تجػػػػػاه المشػػػػػكبلت االقتصػػػػػادية عيػػػػػة اجتماالالتوجيػػػػػات االسػػػػػتراتيجية لممسػػػػػئولية 
 .2119ابريؿ،  27-26واالجتماعية، القاىرة 

، بعػػػػض لػػػراس المػػػاؿ فػػػى مصػػػرعيػػػة اجتماالالمسػػػػئولية ياسػػػميف فػػػؤاد )دكػػػاترة (،  نيػػػاؿ المغربػػػؿ، -44
 .2118سبتمبر  ،(138التجارب الدولية، المركز المصري لمدراسات االقتصادية، ورقة عمؿ رقـ )

 المسػئولية المجتمعيػة لمشػركات فػي ظػؿ األزمػة االقتصػادية العالميػة " -نػورنورا محمد عماد الػديف أ -45
 .2111 –مركز المديريف المصري مسابقة االبحاث السنوية ، دراسة تطبيقية"

 139، السػنة 2115يونيػو  7ىػراـ بتػاريخ كاشة ، رئيس البنؾ االىمى المصرى، جريػدة األىشاـ ع -46
 ـ .2115، 46934العدد 

لممؤسسػػات االقتصػػادية فػػى تحقيػػؽ عيػػة اجتماالالمسػػئولية ، دور ، عبػػد الػػرحمف بوطيبػػةىشػػاـ مكػػى -47
، الممتقػػى الػػوطنى لػػدور العمػػوـ االجتماعيػػة فػػى تحقيػػؽ االتحػػاد االوروبػػى نموذجػػاً  التنميػػة المسػػتدامة

 .2114نوفمبر  13-، تيارت 12التنمية فى الجزائر 
فػػػى قطػػػاع عيػػػة اجتماالسػػػتراتيجية المسػػػئولية وتكنولوجيػػػا المعمومػػػات المصػػػرية، إ تصػػػاالتارة األوز  -48

تماعية فى جميورية مصر العربيػة، االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف اجؿ تحقيؽ العدالة االج
 .2114بريؿ عاـ أ

راتيجية وطنيػػػػة لمتنميػػػػة ، المجنػػػػة الوطنيػػػػة لمتنميػػػػة المسػػػػتدامة )نحػػػػو اسػػػػتوزارة الدولػػػػة لشػػػػئوف البيئػػػػة -49
عػػػداد المؤشػػػرات ، المنيجيػػػة وا  طػػػار االسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامةالمسػػػتدامة( ، وثيقػػػة إ

2112. 
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 قـــــالمالح

 
 ( ىرم كارول لممسئولية االجتماعية0ممحق رقم )

 
 

 

 

Source:Ariche B. Carroll, ""The pyramid of Corporate Social 

Responsibility Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders", Business 

Horizons, Indiana University, July / August 1991. 
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(7ممحق رقم )  
 استمارة االستبيان
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 معيد التخطيط القومى     

     

 استمارة استبيان 

 حول

 لمشركات المسئولية المجتمعية 

 تحقيق التنمية المحمية فى مصرودورىا فى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسم الشركة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 

 

 بيانات ىذه االستمارة سرية وخاصة ألغراض البحث العممى 

7106/7107 

 

 

 فى اطار قيام شركتكم بدورىا فى التنمية وخدمة المجتمع نود التعرف عمى الدور الذى 
 تقوم بو الشركة فى مجال المسئولية االجتماعية.
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االلتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف  . يعنى مفيوم  المسئولية المجتمعية  لمشركات0س
اخالقيًا والمساىمة فى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، والمساىمة فى تحسين الظروف 

 المعيشية لمعاممين بالشركات وعائالتيم ، باالضافة لممجتمع المحمى.

 
 وافق عمى ىذه المفيوم

 )أذكر األسباب(
 غير موافق عمى ىذاالمفيوم
 )أذكر المفيـو مف وجية نظرؾ(

- 
-  
-  
- 
- 

- 
-  
-  
- 
- 

 
 ال          نعم     : ىل تعمم بوجود المركز المصري لممسئولية االجتماعية؟      7س
 ال      : ىل انت مشترك في المركز المصري لممسئولية االجتماعية ؟    نعم  3س

 فى حالة نعم
 المركز؟ىؿ تعمـ ما اليدؼ مف ىذا  1-3س
 نسيؽ جيود الشركات   ت -
 توفير اسموب أو طريقة  يتـ مف خبلليا انشطة المسئولية االجتماعية      -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخرى ) تذكر ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -      
 نعم          ال ىؿ تـ تنفيذ أى مف اىداؼ المركز؟   2-3س

 ىي تمك األىداف(في حالة نعم ) ما 
- 
- 
- 
- 
-  

 ال نعم   ( ؟CSR FORUM)المسئولية المجتمعية : ىل تعمم بوجود منتدى 4س

 ال ( ؟    نعم         CSR FORUMالسنوى )المسئولية المجتمعية :ىل تحضر منتدى  5س
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 فى حالة  نعم
المسئولية ما ىى القرارات التى تـ االتفاؽ عمييا فى المنتدى فيما يختص بالتنسيؽ بيف الشركات فى مجاؿ  1-5س 

 ؟المجتمعية 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

المسئولية ىؿ ىناؾ خطة تنفيذية تـ االتفاؽ عمييا فى ىذا المنتدى بيا تسترشد الشركات فى مجاؿ  2-5س 
 ال         ؟  نعـ   المجتمعية 

 حالة نعم:فى 
 ىؿ تراعى ىذه الخطة امكانيات وظروؼ واحتياجات مناطؽ معينة ، وما عبلقتيا بخطة التنمية ؟

-  
-  
-  
-  
-  
-  
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 الدور الذى تقوم بو الشركة حاليًا فى اطار مسئوليتيا تجاه المجتمع المحمى ؟ : ما ىو6س

 اخرى)تذكر بالتفصيل ( 4-6 المساىمة فى تحسين بنية تحتية 3-6 مشروعات اقامة 7-6 بالمال التبرع  6-0
 ما ىىمجاالت التبرع؟

-  
-  
-  

 األماكف التى تـ لمتبرع فييا؟
-  
-  
-  

 ما ىو حجـ التبرعات؟
-  

 ما ىىدورية التبرعات؟
-  

 أخرى )تذكر(
-  
-  

 ما ىو نوع المشروعات ؟
-  
-  

 ما ىىأسباب اختياركـ لتمؾ المشروعات ؟
-  
-  

التى تـ إقامة المشروعات ما ىى المناطؽ 
 فييا ؟

-  
-  

 ما ىو حجـ التمويؿ فى المشروعات؟
-  

 ما ىى مصادر التمويؿ؟
-  

 ما ىو نوع المساىمة ؟
-  

 ما ىو المكاف الذى تـ المساىمة فيو؟
-  
-  

 ما ىىالجية/الجيات المنفذة ؟
-  
-  

 ما ىو حجـ التمويؿ لذلؾ؟
-  

ما ىىأسباب المساىمة فى تحسيف البنية 
 .../ الخالتحتية / الشركاء 

-  
 ىؿ يوجد شركاء لكـ؟      نعـ    ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معهد التخطيط القىمى -(182رقم ) سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
 

159 
 

ـ ما ىو األسموب الذى تتبعو الشركة فى التعرفعمى مجاالت القيام بمسئوليتيا 7س
 )يذكر األسموب (االجتماعية؟

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 . لماذا تم أختيار ىذه المجاالت؟8س
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 
 الشركة صعوبات فى تحديد تمك المجاالت ؟        نعم        ال. ىل تواجو 9س

 فى حالة نعم ، أذكر ىذه الصعوبات:
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 ؟المسئولية المجتمعية :ىل يوجد تعاون بين شركتكم والجيات االخرى فى تقديم برامج 01س
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 ال        نعم       
 فى حالة نعم .....

ما ىو شكل التعاون  أسم الجية
 وآلياتو؟

ما ىى مميزات ىذا 
 التعاون؟

ما ىى عيوب ىذا 
 التعاون؟

-  
 

- - 
 

- - 

-  
 
-  
 
-  

- - 
-  
- - 
-  
- - 

- - 
-  
- - 
-  
- - 

 
. ىل يوجد شراكة بينكم وبين الجيات األخرى فى تمويل مشروعات ضمن خطة التنمية 00س

 نعم        ال المحمية ؟       
 ) ما ىى المبررات؟(فى حالة ال  فى حالة نعم

  الشراكة؟ما نوعية تمؾ 
-  
-  
-  
-  
 ما ىى مجاالت الشراكة؟ 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 
- 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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ـ ىل تحصمون فى الوقت الراىن عمى اى 07س
 ى/غير مادى(من الدولة نظير تقديمدعم )ماد

 ؟ نعم       المسئولية المجتمعية  خدمات
  ال
 نعم  فى حالة

 )ما ىى نوعية تمؾ الدعـ؟(

 فى حالة ال 
 ) ما ىياألسباب؟(

 تسييبلت فى التراخيص -
 إعفاء مف الغرامات -
التغاضي عف  المخالفات فيما يخص الجودة أو  -

 البيئة ...الخ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     أخرى ) تذكر(

-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 

.ما ىى أوجو الدعم الذى تراه ضروري لتشجيع شركتكم عمى المساىمة في تمويل 03س
 ضمن خطة التنمية عمى مستوى المحافظات ؟مشروعات 

 أخرى )تذكر( تشريعية مالية حوافز
 أعفاءات ضريبية -
تخفيض رسوـ جمركية عمى  -

 مستمزمات االنتاج
 منح قروض طويمة األجؿ  -
 تسييبلت فى التصدير -
 االعبلنات -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أخرى ) تذكر(
-  

 لبلستثمار الغاء قوانيف مقيدة -
-  
-  
-  
-  

 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
-  
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 لخدمة المجتمع؟المسئولية المجتمعية تقديم برامج ومشروعات ضمن  التحديات /المعوقات التى تواجيكم عند ـ ما ىي04س

 اخرى )تذكر( تحديات خاصة بالمعمومات والبيانات إدارية تمويمية
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 من وجية نظركم، ما ىى إقتراحاتكم لمواجية ىذه المعوقات؟. 05س

-  
-  
-  
-  
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ىل لدى الشركة استعداد لممساىمة فى تمويل مشروعات ضمن خطة التنمية االقتصادية . 06س
 ال     واالجتماعية لمدولة  عمى المستوى المحمى )المحافظات ( ؟        نعم        

 فى حالة نعم 
 )ما ىي اآلليات التي تراىا الشركة نحو ذلؾ  ؟(

 فى حالة ال 
 ) ما ىي األسباب بالتفصيؿ؟(

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 
المسئولية . ىل توافقون عمى وجود شكل رسمى لمتعاون بين الشركات التى تقوم بتقديم برامج 07س

 ال           عمى المستوى المحمى )المحافظات(؟         نعم     المجتمعية 
المسئولية المجتمعية عمى المستوى المحمى . ىل توافقون عمى وجود مجمس لتقديم برامج 0-07س
 ال          المحافظة(؟        نعم     )
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 ؟. ماىي رؤيتكم حول دور ىذا المجمس عمى المستوى المحمى )المحافظة(7-07س
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

المسئولية . ىل توافقون عمى وجود شكل رسمي لمتعاون بين الشركات التي تقوم بتقديم برامج 08س
 ال        عمى مستوى الدولة؟         نعم      المجتمعية 

 عمى مستوى الدولة؟        المسئولية المجتمعية . ىل توافقون عمى وجود مجمس لتقديم برامج 0-08س
 ال                  نعم     

 . ما ىى رؤيتكم حول دور ىذا المجمس عمى مستوى الدولة؟7-08س
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 فى المستقبل؟المسئولية المجتمعية ـ ما ىوتصوركم لزيادة فاعمية دور الشركة فى  09س
-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  


