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مقــــدمــــة

يشهد العالم %والÎ ملموساÎ جتاه تeايد الدور اال�تصادي الذي تتولv القياÂ بt ا�تصاديات القطاع 
أحادية  مقاييس  بوصفها  الربحية  معايير  تقلh سياد…   vيره عل�Qت ا�عكس  الذي  األمر  اخلاص، 
للنجاÕ، حيY أ�Òرت فيها التGيرات والظرو· االجتماعية والبيئية، وظهرت وظائف أ�رÈ للشركات 
 wوتتم�ل هذه املسؤوليات ف ،Õاألربا tمن wوجتن ،tحول مسؤوليتها جتاه املجتمع الذي تعمل في eتترك
االهتماÂ فw بعi ا'وا�V االجتماعية؛ م�ل العاملني، واملستهلكني، واملوا�نني، والبيئة احمليطة، 
واملجتمع بصفة عامة، ويؤدي هذا ≈لv �ياÂ الشركات بتمويل بعi املناشط التw �د ال يتحقق منها 
 vمجال األعمال عل wالستمرار الشركة ف Îل }ما�ا عائد مباشر، �ير أ�t 1كن القول ≈�ها تشك=

املدÈ الطويل.

التنمية املستدامة ال 1كن أن  وبهذا، فقد أصب` من املتعار· عليt أن القCاء علv الفقر، و%قيق 
 Corporate Social( للشركات  االجتماعية  املسؤولية   Âوأصب` مفهو يقتصر علv ا'هود ا)كومية، 
 Îالتنمية املستدامة. كما أن عددا wالقطاع اخلاص ف Âإلسها Îمرادفا Âيستخد Responsibility )CSR

كبيراÎ من �Cايا التنمية الرئيسة هw 0�ابة اهتمامات محورية ألجند… املسؤولية االجتماعية التعاو�ية 
ن مستويات العمل وحقو‚ اإل�سان، والتعليم، والصحة، والطفولة، والقCاء  ÒمCتت wالدولية، كتلك الت

علv الفقر، والتQ�ير علv البيئية. 

وفw ≈�ار جهود املجلس ومهمتt الريادية فw ترسيa �قافة املسؤولية االجتماعية فw �طاع األعمال، 
فقد تبنvÒ ≈عداد مشروع تطويري لتنمية برامZ املسؤولية االجتماعية لدÈ الشركات، و–لك من �öل 

%قيق األهدا· اüتية: 

الو�و· علv االحتياجات الفعلية التنموية واالجتماعية من �öل دراسة ميدا�ية لقطاع املستفيدين.    º

 .wمöاإلس aالتاري wف tوتطبيقات ،tتQاملسؤولية االجتماعية و�ش Âرير مفهو%  º

  Èمستو vعينة مختار… من الشركات عل Èاملسؤولية االجتماعية لد Zلبرام wتقييم الو}ع ا)ال   º
البيئة اخلارجية لها.

تقارير  ≈عداد  و¬ليات  تنفيذها،  و�طط  االجتماعية  املسؤولية   Zبرام لتطوير  دليل  ≈عداد   º
املسؤوليةاالجتماعية وفقاÎ للمعايير العاملية.

≈عداد دليل لبرامZ املسؤولية االجتماعية مصنÒفاÎ حسV القطاعات التنموية، و0ا يتوافق مع    º

مجاالت القطاع اخلاص. 
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t�الدليل و√�دا
ø ما �و دليل تطوير برامج املسؤولية االجتماعية للشركات

1�ل هذا الدليل املرحلة ال�ال�ة من املشروع، والذي يهد· ≈لv و}ع منهجية استرشادية متكاملة 
ومتابعة  و≈دار…   ،Zوالبرام اخلطط  تطوير   vعل تساعد   Yبحي االجتماعية،  املسؤولية  لتطوير 

تنفيذها، و�ر‚ ≈عداد تقارير املسؤولية االجتماعية و�شرها. 

دليل تطوير برامZ املسؤولية االجتماعية هو دليل عملw، يشرÕ منهجية تطوير برامZ املسؤولية 
 Vاملجتمع احمليط للشركة، وأسالي w9ر بها، وكيفية التعامل معها ف wاالجتماعية واملراحل الت

%ديد البرامZ املناسبة للمسؤولية االجتماعية والد�ول فيها.

الهد· مs الدليل
يسهم هذا الدليل فw و}ع القواعد االسترشادية الö“مة إلعداد وتطوير و≈دار… برامZ املسؤولية 

االجتماعية للشركات، 0ا يسهل وينظم عمل هذه الشركات واملؤسسات فw هذا املجال. 

تنEيr الدليل
يتكون الدليل من أربعة أبواب رئيسية، تهد· 0جملها ≈لv و}ع منهجية تطوير برامZ املسؤولية 
للشركات  االجتماعية  للمسؤولية   Îö�مد الدليل  من  األول  الباب  يشكل  ففw حني  االجتماعية. 
التw تCبط  والسياسات االسترشادية  القواعد  ال�ا�w يتCمن  الباب  املستوÈ احمللw، فSن   vعل
تطوير  منهجية  يستعرض   t�Sف  ،Yال�ال الباب  أما  الشركات.   Èلد االجتماعية  املسؤولية  أعمال 
املسؤولية االجتماعية للشركات، والتw من املمكن أن تتÒبعها الشركات واملؤسسات الرا�بة بQن تكون 
ن القواعد اإلرشادية إلعداد تقارير املسؤولية،  ÒمCيت t�Sأما الباب الرابع، ف .Îمسؤولة اجتماعيا
والتw - و}عها وفقاÎ للمعايير املتعار· عليها باستخداÂ معايير املبادر… العاملية إلعداد التقارير                                     

.)Global Reporting Initiative- GRI(

:wتüالنحو ا vالشركات عل Èأبر“ مراحل تطوير املسؤولية االجتماعية لد hو1كن تلخي
الت�طيj لبرامZ املسؤولية االجتماعية:   º

وهw املرحلة االبتدائية التw تتحدد فيها املöم` األساسية لطبيعة برامZ املسؤولية االجتماعية 
:wتüن �طوات التخطيط ا ÒمCستتبناها، أو تشار„ فيها الشركة. وتت wالت

- التقييم: ويقصد بt تقييم البيئة الدا�لية واخلارجية )القو… والCعف والفرص واملخا�ر(، 
و–لك لتحديد البدائل االستراتيجية املناسبة.

-  و}ع البدائل االستراتيجية، حيY ≈�ها تتCÒ` للشركة بعد تقييم البيئة الدا�لية واخلارجية.
هات االستراتيجية للشركة بالنسبة ≈لv املسؤولية االجتماعية. Òتطوير التوج  -

-  و}ع اخلطط التشGيلية ملشاريع املسؤولية االجتماعية التw �ررتها الشركة.
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تنHيc �طj برامZ املسؤولية االجتماعية:    º
 vمن هذه املرحلة �طوات تنفيذ اخلطط االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية، و–لك علCتت

 :wتüالنحو ا
-  و}ع الهيكل التنظيمw، وتسلسل اتخا– القرارات للÒجان وفر‚ العمل التw ستتولv عملية 

تنفيذ مشاريع املسؤولية االجتماعية.
-  و}ع السياسات واإلجراءات التw ستحكم �ريقة تنفيذ هذه املشاريع وتوجهها، كما تبني 

توجt الشركة بالنسبة ≈لv هذه املشاريع.
-  تQسيس فريق العمل، وو}ع اللجان الö“مة لتنفيذ املشاريع.

املرحلة   wبتخط  - الشركة  ≈ن   Yاالجتماعية، حي املسؤولية  الدا�لw جتاه   Âاeااللت تطوير   -
األولv، وهw مرحلة التخطيط - �د التeمX جتاه املجتمع بQن تكون مسؤولة اجتماعياÎ من 
 Âاeهذه املرحلة يتم تطوير االلت wاملعني الذي �ررت تنفيذه، وف Zل املشروع أو البر�امö�
الدا�لw جتاه املوظفني، وتعميم رسالة الشركة اخلاصة باملسؤولية االجتماعية وبرامجها 

≈لv كافة موظفw الشركة.
-  تطوير الشراكات مع شركات أو جهات أ�رÈ لتنفيذ مشروعÌ ما �د ال تتمكن الشركة وحدها 
من تنفيذه. و�د تتنوع أشكال الشراكات هذه بتنوع البرامZ؛ حيY ≈ن أ�واع الشراكات �د 

:wتQمن ما يCتت
• فت` �نوات االتصال.

• تنفيذ برامZ املسؤولية االجتماعية.

:cيHة التنFييم ومتابIالت   º

وتتCمن هذه املرحلة مرا�بة أداء اخلطط التنفيذية ملشاريع املسؤولية االجتماعية. وملرا�بة 
أداء هذه اخلطط يتعني علv الشركة اتباع اخلطوات اüتية: 

- و}ع مؤشرات األداء لكل هد· من األهدا· التشGيلية }من اخلطة االستراتيجية. 
و%ديد   ،Zالنتائ مع  ملقار�تها  األداء  مؤشرات  من  مؤشر  لكل  املستهدفة  القراء…  %ديد   -

الفجو… الÂ“ö ردمها لتحقيق النتائZ املستهدفة.
 Zوالنتائ املستهدفة   Zالنتائ الفجو… بني   Âلرد الö“مة  والتوصيات  باملبادرات  �ائمة  - و}ع 

ا)الية لقراءات مؤشرات األداء.
- التطوير والتحسني املستمر؛ من �öل الدروس املستفاد…، وأ�ذ ¬راء املستفيدين التطويرية.
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منهجية إعداد تIارير املسؤولية االجتماعية:    º
 Vحس tاملسؤولية االجتماعية ومكو�ات تقرير  الدليل منهجية ≈عداد  املرحلة من  تتCمن هذه 

òاملبادر… العاملية للتقارير åGRI. ويتCمن الدليل التعريف باملكو�ات اüتية:
-  الرسالة واالستراتيجية.
-  ملف التعريف بالشركة.
-  الهيكل والنظم اإلدارية.

-  جدول مطابقة احملتويات.
-  مؤشرات األداء.

 





الباب األول

 مدخل إلى املسؤولية االجتماعية

الفصــل األول      :   تعريف املسؤولية االجتماعية 

الفصل الثاني     :   مفاهيم تتعلق باملسؤولية االجتماعية 

الفصل الثالث    :   عوائد املسؤولية االجتماعية 
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9هيد: 
 …Qربية، ≈ال أن �شGالدول ال wعن املسؤولية االجتماعية ظهر ف Vالر�م من أن معظم ما كت vعل
ا�تصاديات  من   tن ÒمCتت وما  الدول،  ا�تصاديات   wتنام �öل  من  بدأت  االجتماعية  املسؤولية 
الشركات العابر… للقارات والتw تعدÒ 0�ابة مجتمعات }من مجتمعات عاملية، باإل}افة ≈لv أن 
 Vكوك vلتوسع املناشط اال�تصادية واإل�تاجية عل Îاإل}رار بها جاء �تيجة Âبالبيئة وعد Âاالهتما
األرض، وما �لÒفt من أ}رارÌ بيئية تستلÂe ≈عاد… النظر فw مفهوÂ الرأسمالية القائم علv أساس 

ا)رية الفردية. 

ينطبق  العصر ا)ديY - �د ال  ا�تصاديات  أنÒ مفهوÂ املسؤولية االجتماعية - 0نطلقات  ومع 
≈ال  اإلسöمية.  ا)Cار…   aتاري  wف واالجتماعية  اخليرية  التطبيقات  وتطور   …Qش� ظرو·   vعل
أ�t، وبالر�م من –لك، فSن شمولية املفهوÂ اإلسöمw للعمل اخليري تستوعV كافة تلك املناشط 

االجتماعية واإلحساس باملسؤولية جتاه محيط املجتمع. 

 wف € wول النب� wأبدع صورها ف vÒن مفاهيم املوا�نة الصا)ة واملسؤولية جتاه املجتمع تتجل≈
وتعا�فهم  وتراحمهم  توادهم   wاملؤمنني ف òم�ل  البخاري ومسلم وأحمد:   tالذي أ�رج  Yا)دي
åv ، كما أن  Òم Ô(سائر ا'سد بالسهر وا tل vو تداعCع tمن vل ا'سد الواحد، ≈–ا اشتك� ÓمÓك
أبو  البيئة وعدÂ اإل}رار باملستهلك تتجلv أيCاÎ فw ا)ديY الذي رواه  معا�w املسؤولية جتاه 

.wوالدار�طن ،tابن ماج tأ�رج åال }رر وال }رارò :ال� € wسعيد اخلدري ‹ أن النب

:wتQاملجتمع 0ا ي wات األساسية للمسؤولية االجتماعية فeو1كن التعبير عن املرتك
الرعاية: وهw �ابعة من االهتماÂ بQفراد املجتمع.   º

الهداية: وهw �ابعة من الفهم لوظيفة الفرد املسلم فw املجتمع.   º

اإلتIاÊ: وهو املشاركة تقبÎöÒ وتنفيذاÎ وتوجيهاÎ.)1( ، أو هو اإلبداع والتميe فw أداء العمل دون �لل.  º

كما أن مفهوÂ التنمية املستدامة فw اإلسÂö يقوÂ علv املباد∆ اüتية: 
أن تنطلق من مباد∆ الشريعة اإلسöمية.   Æ1

أن تكون –ات أبعاد شاملة: ا�تصادية واجتماعية و�قافية وسياسية و≈دارية و�فسية وبيئية.   Æ2
أن تهد· ≈لv تلبية حاجات ا)ا}ر دون التCحية 0تطلبات املستقبل.    Æ3

أن تقوÂ علv أساس املساوا… واملشاركة الكاملة لكل األفراد، وحماية حقو‚ الGير.     Æ4
 Àمن التلو v�املوارد الطبيعية، وبا)د األد „öل �در من استه�Qب Âأن %اول %قيق التقد   Æµ

واإل}رار بالبيئة.  
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الفصل األول
تعريn املسؤولية االجتماعية

أما عن تعريف مفهوÂ املسؤولية االجتماعية، فSن املراجع املتخصصة تشير ≈لv عدÂ وجود تعريف 
 wالعامل األعمال  مجلس  أن  ≈ال  واملؤسسات،  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية   Îعامليا  tعلي متفق 
للتنمية املستدامة )World Business Council for Sustainable Development()2( يعر· املسؤولية 
االجتماعية بQ�ها: òهw االلتeاÂ املستمر بالعمل والتصرÒÔ· بشكل أ�w�ö 0ا يساهم فw التنمية 
ن �وعية حيا… القو… العاملة وأسرهم، باإل}افة ≈لv السكان احملليني واملجتمع  Òس ÓحÔاال�تصادية، وي

.åÂبشكل عا

كما يعر· البنك الدولw)3( املسؤولية االجتماعية ملنشPت القطاع اخلاص بQ�ها: òااللتeاÂ باملساهمة 
لتحسني  ككل،  واملجتمع   wاحملل واملجتمع  موظفيها  مع  العمل  من �öل   املستدامة  التنمية   wف

 .åواحد Ìن¬ wالتنمية ف Âالتجار…، ويخد Âسلوب يخدQمعيشة الناس ب Èمستو

عد…  �تائجها  أظهرت  فقد  الدليل،  هذا  ≈عداد  مع   Xامنeت  wالت امليدا�ية  الدراسة   vعل  Îوبناء
 vاملسؤولية االجتماعية، و–لك عل Âالشركات ملفهو wلÒ�2 عليها تعريف Âاجتاهات أساسية يقو

 :wتüالنحو ا
كو�ها عائداÎ والتeاماÎ أ�ö�ياÎ علv املجتمع.   .1

كو�ها است�ماراÎ تنموياÎ لتحقيق التنمية.    .2
كو�ها –اتÓ فائد… علv الشركة –اتها.    .3

ونستطيع الIول بÊQ املسؤولية االجتماعية علv املستوÈ ا;لي 1كs تFريHها 0ا يQتي:
òمساهمة منشPت القطاع اخلاص فw %قيق رفاهية حيا… موظفيها، و%قيق أهدا· التنمية 
 eيeولتع وأ�ö�ية،  دينية  بدوافع  0سؤولية  التصر·  مع   ،tب تعمل  الذي  للمجتمع  املستدامة 

.)4(åمجال �شا�ها wمكا�تها التنافسية ف

ويو}` هذا التعريف املهمات اüتية للمنشPت فw مجال املسؤولية االجتماعية: 

ترتبط 0وظفw هذه املنشPت، والسعw لتحسني ظرو· عملهم، واالرتقاء   º  املهمة الدا�لية:  

0ستوÈ معيشتهم.

وتتم�ل فw مساهمة املنشPت فw %قيق التنمية املستدامة لكل أفراد  º  املهمة ا(ارجية:  

  Îو�قافيا Îواجتماعيا Îمعيشتهم ا�تصاديا È0ستو w�ل الرö� املجتمع من
.aل≈ ...Îوبيئيا

.tر باملجتمع الذي تعمل فيCت ألعمالها 0ا ال يPداء املنشQترتبط ب º  املهمة الرقابية:  
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الفصل الثاني
مفا�يr تتعلo باملسؤولية االجتماعية

بجا�V ما - استعرا}t من مفاهيم حول املسؤولية االجتماعية، فSن هنا„ العديد من املفاهيم 
 :wتQة باملسؤولية االجتماعية، ولعل من أبر“ها ما ي�öات الع– Èاأل�ر

 åCorporate Governanceò  هوم �وكمة الشركاتHم Æ1
ما  وفق  الشركات  الصادر… عن  والقرارات  العمليات  كافة  مفهوÂ ا)وكمة علv }بط   eيرتك
تقتCيt القواعد املهنية وأ�ö�يات العمل، و0ا ال يتعارض مع األ�ظمة والتشريعات املعمول 
 wا)وكمة يتقا�ع مع املسؤولية االجتماعية ف Âن مفهوSف ،tمنا�ق عمل الشركات. وعلي wبها ف
%ديد مسؤوليات الشركة جتاه �طاع أصحاب املصلحة من املست�مرين واملساهمني. ولذلك، 
ان ركيeتني أساسيتني فw الئحة حوكمة الشركات الصادر…  Òوالشفافية يعد Õن عنصري اإلفصاSف

عن هيئة سو‚ املال)5(. 

 åCorporate Citizenshipò هوم املواطنة للشركاتHم Æ2
ليات مسؤوليات الشركات، والتw من �öلها  Òتتصدر املسؤوليات اال�تصادية والقا�و�ية أبر“ أو
 wCاملوا�نة يقت Âال أن مفهو≈ .Õاألربا tمن wوجتن ،tتعمل في wالوسط الت wتستطيع البقاء ف
 vال تنحصر عل Yاملجتمع، بحي wوظيفتها ا)قيقية ف wتع åكبير sمواطò أن تعمل الشركات كـ

2ارسة أعمالها التw تQسسX من أجلها. 

 Îفرداò أن تؤدي الشركات مهمتها املتكاملة جتاه مجتمعها بوصفها wCاملوا�نة يقت Âن مفهو≈
 wالة و≈يجابية تسهم ف صا)اåÎ ينطلق من �يم مجتمعها، وبالتالw تتولv تقد. مشاركات فع[
املوا�نة   Âمفهو يقتصر  وال  املتاحة.  واإلمكا�ات   hالتخص  Vبحس وتطويره  املجتمع  %سني 
للشركات علv النطا‚ ا'Gرافw الذي �شQت فيt، بل يتجاو“ه ≈لv كافة املنا�ق التw تعمل فيها، 
ومن هنا �شQ مفهوò Âاملوا�نة العاملية للشركة - åGlobal Corporate Citizenship الذي ظهر 
كاتفا�ية عاملية التeمX بتو�يعها )34( شركة عاملية فw املنتدÈ اال�تصادي العاملw بنيويور„ 

.)5(Â2002 Âعا

 åCorporate Sustainabilityò هوم االستدامة للشركاتHم Æ3
 Âعا wفف ، åالتنمية املستدامةò Â0فهو Îو�يقا Îترتبط املسؤولية االجتماعية للشركات ارتبا�ا
 Âللتنمية اال�تصادية ال 1كن أن يدو wا)ال Ã–أن النمو vل≈ åد�öبرو�تò تقرير hل� Â1987
علv املدÈ البعيد، حيt�≈ Y يتسبV فw �فاد املوارد الطبيعية، و≈يذاء املج9ع. و�د عرÒ· التقرير 
òالتنمية املستدامةå . بQ�ها òالتنمية التw تلبw احتياجات ا)ا}ر دون اإل}رار بقدر… األجيال 

 .åتلبية احتياجاتها vاملقبلة عل
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والنمو  البيئة،  حماية   :wوه رئيسية،  عناصر  �ö�ة   vعل املستدامة  التنمية   Âمفهو ويعتمد 
اال�تصادي، والعدالة االجتماعية.

 åProgressive Investor - املست�مر املتطورò أن القائمة السنوية لـتقرير vوجتدر اإلشار… ≈ل 
يتCمن أفCل )20( شركة من الناحية املالية، باإل}افة ≈لv التنمية املستدامة، والتw يطلق 

.)6()Top 20 Sustainable Business - SB 20( شركة مستدامة )ل )20Cعليها أف

 åSocially Responsible Investment - SRIò Îهوم االستثمار املسؤول اجتماعياHم Æ4
املسؤولية االجتماعية.  التw 9ارس مهمة  الشركات   vل≈ بتوجيt االست�مار   Âاملفهو يÔعنvÓ هذا 
القرن  من  السبعينيات   wف  Âاملفهو لهذا  العملية  التطبيقات  بدايات  ظهرت   t�أ من  وبالر�م 
املناشط  الشركات –ات   vاملالية عل  kاالست�مارات، واحملاف iل حصر بعö� العشرين من
التw تطرÕ منتجات  تلك  والتبm، واألسلحة، و�يرها من  النظيفة، واستبعاد شركات اخلمور، 
القرن  التسعينيات من  أ�t وفw عقد  ≈ال  النواحw الصحية واالجتماعية.  و�دمات }ار… من 
العشرين - ≈دراÃ العديد من القCايا –ات االعتبارات البيئية، وا)قو�ية، و�Cايا ا)وكمة 
}من مفهوÂ االست�مارات املسؤولة اجتماعياÎ، و- - لهذا الGرض - تطوير العديد من املؤشرات 
التw يتم �ياسها لدÈ الشركات بGية ≈دراجها فw بعi املؤشرات املالية املسؤولة اجتماعياÎ، م�ل 

 .)Dow Jones Sustainability Group Index( e�مؤشر داو جو

 Â1997 Âمن )22،7( بليون دوالر عا eف� Îاالست�مارات املسؤولة اجتماعيا wن حجم األصول ف≈
≈لv )224،5( بليون دوالر فw عاÂ2001 Â، بeياد… بلXG )900•( �öل األربع السنوات)5(. أما 
االست�مار   wف املتخصصة  الصناديق  من  العديد  فهنا„  االست�مارية،  الصناديق   Èمستو vعل
فw الشركات املسؤولة اجتماعياÎ، ولعل من أبر“ها صندو‚ دومينw لöست�مارات االجتماعية 

)Domini Social Investment(، حيY وصل حجم االست�مارات فيt )2( بليون دوالر)6(.

 åSocially Responsible Marketingò Îاملسؤول اجتماعيا oهوم التسويHم Æµ
أن  كما  للشركات،  االجتماعية  باملسؤوليات  تتعلق   wالت املفاهيم   Àأحد من   Âاملفهو هذا  يعد 
الشركة  أن   vعل Òhتن  wالت التسويقية  الفلسفة   wيتم�ل ف  Îاجتماعيا املسؤول  التسويق   Âمفهو
 X% Ãويندر  ،wالنهائ واملستهلك  املستفيد  مصلحة   wف هو  ما  فw حسبا�ها  تQ�ذ  أن   Vيج
ال  0ا  وترويجها  املنتجات  تسويق   vل≈ باإل}افة  واخلدمات،  املنتجات  تسعير  عمليات  –لك 
يÓم  الق wأن تراع Vيج wالدعائية، الت wر 0صال` املستهلكني و–ويهم، وال سيما من النواحCي
 wاخل التسويق   Âمفهو املبدأ  هذا  ويندرÃ }من  احمللية.  املجتمعات   wف السائد…  واملعتقدات 
)Philanthropic Marketing(، والذي يتركe حول ربط ا'هود التسويقية بدعم ا'هات 
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هذا   wف اإلشار…  وجتدر  واخلدمات)7(.  املنتجات  مبيعات  تنشيط  مقابل  اخليرية  واملؤسسات 
املقاÂ ≈لv أن 2ارسات الشركات ملناشط املسؤولية االجتماعية وبرامجها يجV أن ال تختeل 
Ò̀ أن يتم التعامل وفقاÎ للمبدأ الشمولw واملتكامل  روري وامللCر، بل من ال�üدون ا Âمفهو wف

ملفاهيم املسؤولية االجتماعية. 
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الفصل الثالث
عواzد املسؤولية االجتماعية

Æ1  %س5 األداء املالي: 
وجود صلة حقيقية بني املمارسات املسؤولية اجتماعياÎ للشركات واألداء املالw اإليجابw، و�د 
للشركات  االجتماعية  املسؤولية  مجاالت  من  املجال  هذا   wف  XجريÔأ  wالت  Àالبحو  XنÒبي

حقيقة –لك.

Æ2  ت�Hيi التكاليn التشGيلية:
هنالك العديد من املبادرات التw تستهد· %سني األداء البيئw، وتؤدي ≈لv ترشيد التكاليف، 
م�ل - تقليل ا�بعا�ات الGا“ات التw تتسبV فw تGيÒر املناŒ العاملw؛ من �öل ترشيد الرحöت 
والتنقöت، أو من �öل ترشيد استخداÂ املواد الكيميائية؛ م�ل مواد التنظيف فw الفناد‚، أو 
 h1كن التقليل من تكاليف التخل t�أ vراعة. باإل}افة ≈لeال wاألسمد… الكيمائية ف Âاستخدا

من النفايات من �öل مبادرات ≈عاد… تدويرها. 
كما أن ا'هود املبذولة فw ≈�ار املسؤولية االجتماعية للشركات فw مجال املوارد البشرية؛ 
م�ل جداول العمل املر�ة، والتناوب علv الوظائف، و�ير –لك من البرامZ املتصلة 0كان العمل، 
شديدي  املوظفني  من  كبير  بعدد   ÿاالحتفا و“ياد…  العاملني،  �ياب  �سبة   iف�  vل≈ تؤدي 

.Vتكاليف التوظيف والتدري iا)ماس للعمل، والفعالية والكفاء… اإل�تاجية، و�ف

Æ3  تFزيز الFالمة التجارية:
تستفيد الشركات املسؤولة اجتماعياÎ من تعeيe سمعتها  لدÈ ا'مهور فw ≈�ار مجتمع األعمال 
 Îواسعا Îجذب رأس املال والشركاء التجاريني، وجتد مجاال vدرتها عل� wبالتال “eالتجارية، فتع
فw سو‚ املنافسة العاملية. وعلv املدÈ البعيد، فSن الفرص االست�مارية الناشئة من �و… العöمة 

.Îالشركات املسؤولة اجتماعيا vل بالنسبة ≈لCالتجارية ستكون أف

Æ4  تFزيز املبيFات ووالء الFمالء: 
 vواملنتجات الطبيعية �د يدفع املستهلكني ≈ل wت�مني النقاء البيئ vن العود… بصور… ملحوظة ≈ل≈
االهتماÂ اخلاص بعمليات اإل�تاÃ وتQ�ير هذه العمليات واملنتجات علv البيئة. ومع أن مؤسسات 
األعمال التجارية مطالبة بQن تلتÂe - فw املقاÂ األول - باملعايير الشرائية للمستهلكني، م�ل 
 iببع  Âاeبااللت كذلك  مطالبة  فS�ها  ومöءمتها،  وسöمتها  رها  Òوتوف السلع  وجود…  األسعار 
املعايير األ�رÈ املستند… ≈لv �يم املسؤولية االجتماعية ومفاهيمها م�ل �لة التQ�ير علv البيئة، 
الر�بة  تeايد  الدراسات  أظهرت  و�د   .aل≈...Îورا�يا لة  Òمعد مكو�ات  أو  مواد   Âاستخدا  Âوعد
م عن التعامل مع  ج Ô%0�ل هذه املعايير، و Âeتلت wالشراء من الشركات الت wاملستهلكني ف Èلد

�يرها من الشركات.
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Æµ  “ياد… اإلنتاجية وا'ود…: 
 ≈ن ا'هود التw تبذلها الشركات فw سبيل اال}طöع باملسؤولية االجتماعية من �öل القو… 
العاملة، والعمليات التw تقوÂ بها تؤدي فw الGالV ≈لv “ياد… اإل�تاجية وتخفيi معدل و�وع 
 wالفعالية والكفاء… عن �ريق %سني ظرو· العمل و“ياد… مشاركة املوظفني ف “eاأل�طاء. وتع

صنع القرار.

Æ6  الIدر… علv جcب املو�5H واال�تHاÿ بهم: 
≈ن من السهل علv الشركات املسؤولt اجتماعياÎ تعيني موظفني –وي كفاء… عالية، واحملافظة 
عليهم 2ا يؤدي ≈لv �فi تكاليف التوظيف والتدريV. ويتم فw الGالV تعيني املوظفني من 
املج9ع الذي تعمل فيt الشركة. ولهذا السبV ستصب` القيم املتعلقة باملسؤولية االجتماعية 
بني  القيم،   Yحي من  تعارض  أي  يÓستبعد  الذي  الشwء  املوظفني،  �يم  مع   ÎسقةÒمت للشركات 

الشركات والعاملني فيها ويعe“ بيئة العمل.

Æ7  ت�Hيi الرقابة التنEيمية: 
 Vأبعد من –لك، تكتس vل≈ Vأو تذه ،Õظمة بو}و�ú0تطلبات االمت�ال ل wتف wالشركات الت
التصر·،  حرية  من  أكبر   Îدرا� 9ن`  فS�ها   wوبالتال ا)كومية،  ا'هات   Èلد ال�قة  من   Îيداeم
ن` األفCلية أو معاملة  Ô9 ت اخلطية، و�دöواملراس gل من عمليات التفتيÓ�ع لقدر أCكما تخ
òسريعةå عندما تقدÂ �لباÎ للحصول علv ترا�يh عمل، أو تGيير منا�ق العمل، أو �ير –لك من 

التصاري` ا)كومية )8(.

 



الباب الثاني 

 القواعد والسياسات العامة للمسؤولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية جتاه أصحاب املصلحة  :  )1-2(
املسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني  :  )2-2(
املسؤولية االجتماعية جتاه املجتمع   :  )3-2(

املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة     :  )4-2(
املسؤولية االجتماعية جتاه املوردين     :  )5-2(

املسؤولية االجتماعية جتاه املنافسني      :  )6-2(
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تـمـهــيـد 
 vتعن wتعتبر هذه السياسات 0�ابة �واعد استرشادية لدليل سياسات املسؤولية االجتماعية الت
كل شركة بSعداده، بحيY يتم تCمني هذه القواعد فw دليل الشركة للسياسات واإلجراءات. كما 
لـ òالو�يقة الو�نية للمسؤولية االجتماعية  أ�ها أيCاÎ �د تشكل النوا… األساسية إل�ö‚ مبادر… 
للشركاتå، بحيY تبادر كبرÈ الشركات احمللية لتبنيها والتو�يع عليها، ومن �م االلتeاÂ 0ا ورد 

فيها، ودعم موادها. 

)2-1( املسؤولية االجتماعية جتاه أصحاب املصلحة
تeويد كافة األفراد واأل�را· املعنية باملعلومات الوا}حة، والد�يقة، –ات املصدا�ية، مع    º

مراعا… تو�يX تقد1ها 0ا ال يتعارض مع القوا�ني والقواعد املهنية املتعار· عليها.
االلتeاÂ بتطبيق كافة 2ارسات ا)وكمة بنeاهة وشفافية، والعمل علv تو�يقها عبر التقارير    º

–ات العö�ة.
العمل علv ≈شرا„ كافة األ�را· –ات املصلحة، والفئات املستفيد… من مست�مرين، وموظفني،     º
وموردين، وعمöء، وأفراد مجتمع، كلÏ فيما يخصt من �رارات، وبرامZ عمل، و2ارسات.

)2-2( املسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني 
مستوÈ صحة  فw %سني  تسهم   Yبحي  ،Âاملها ألداء   …eومحف ¬منة  بيئة  تQمني   vعل العمل    º

ورفاهية املوظفني و–ويهم و0ا ال يخل بالتeاماتهم جتاه أسرهم.
تشجيع حرية ≈بداء األفكار واüراء املنCبطة بالقواعد السلوكية املتعار· عليها، واإلصGاء    º

، أو %قير.  Ìtوتقدير، ومن �ير تسفي Âليها بكل احترا≈
 Yتدريبية وتطويرية، بحي Zبرام wخرا◊ ف�öل eتشجيع كافة املوظفني دون 9يي vالعمل عل   º

تسهم فw %سني �دراتهم ومهاراتهم املهنية والذاتية.
العمل علv تQكيد العö�ة مع املوظفني علv أسس من املسؤولية والنجاÕ املشتر„.   º

العدل بني كافة املوظفني وعدÂ التفريق بينهم العتبارات عر�ية، أو شخصية.    º

 wاحملل املجتمع  دعم   wف تسهم  أ�شطة   wف لö�خرا◊  مهماتهم  وتسهيل  املوظفني  كافة  تشجيع    º

للشركة.
التقيد بكافة األ�ظمة والتشريعات املعمول بها محلياÎ وفw منا�ق العمل، ومنها علv سبيل    º

امل�ال ال ا)صر �ظاÂ العمل السعودي.
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)2-3( املسؤولية االجتماعية جتاه املجتمع 
تلتÂe الشركة جتاه املجتمع الذي تعمل فيt باالست�مار فيt من �öل مشاريع ومبادرات –ات    º
صبGة تنموية بعيد… املدÈ تتناسV مع �بيعة العö�ة املبنية أصÎö مع املجتمع و–لك علv أسس 

 .Èويلة املد�
للمؤسسات اخليرية  املباشر  املباشر، و�ير  العون  العمل �در املستطاع علv تقد. كافة أشكال    º

 .tألفراد املجتمع الذي تعمل في wاملعيش Èواالجتماعية والتنموية، و–لك من أجل %سني املستو  
اإلسهاÂ فw دعم توفير فرص العمل ألفراد املجتمع احمليط بجميع فئاتt مع عدÂ التفريق ألية    º

اعتبارات عر�ية، أو شخصية.  

)2-4( املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة
العمل علv %ديد كافة التQ�يرات علv البيئة احمللية اإليجابية منها والسلبية، املباشر… و�ير    º

املباشر…، والناجتة عن 2ارسة الشركة ألعمالها.  
العمل علv %قيق أهدا· مستقبلية و�تائZ ≈يجابية مستمر… تتطابق مع املعايير الدولية    º

 vدوري }من تقارير املسؤولية االجتماعية، أو عل Ìالبيئة، مع تو�يقها بشكل vللمحافظة عل
األ�ل تCمينها فw التقرير السنوي للشركة.

 Zوالبرام Vتطوير األسالي vتهد· ≈ل wدعم ا'هود املباشــــــر… و�ير املباشر… الت wف Âاإلســــــها   º

التطبيقيــــــة النظيفــــــة أو الصديقــــــة للبيئــــــة، م�ـل برامZ ترشــــــيد التكاليف أل�ــــــراض بيـئــيــة                   
)ciency�Eco-e(، أو تطبيق برامZ الطا�ة البديلة، أو برامZ ≈عاد… التدوير. 

)2-5( املسؤولية االجتماعية جتاه املوردين 
االلتeاÂ �در اإلمكان بالشراء من املوردين احملليني دعماÎ ال�تصاديات املشاريع الصGير…    º

.Õأسس مشتركة من املسؤولية والنجا vواملتوسطة و–لك عل
العمل علv فت` �نوات تواصل مع كافة موردي الشركة بGرض %سني مستوÈ اخلدمات    º

واملنتجات النهائية للمستهلك.   
العمل �در اإلمكان علv ≈لeاÂ كافة موردي الشركة 0عايير املسؤولية االجتماعية.     º

تقد. كافة أشكال الدعم التوعوي واملهنw لûسهاÂ فw ≈$اÕ برامZ املسؤولية االجتماعية    º

لدÈ الشركات املورد….  
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)2-6( املسؤولية االجتماعية جتاه املنافسني
االلتeاÂ بقواعد املنافسة النeيهة، وااللتeاÂ بعدÂ اإل}رار بQي منافس.    º

االلتeاÂ بتقد. أفCل املنتجات واخلدمات 0ا ال يتعارض مع مصال` املستهلك، و0ا ال يخل    º

0صال` املنافسني. 
االلتeاÂ باالمتناع عن 2ارسة كافة أشكال الفساد والرشو… بهد· ا)صول علv ميeات    º

تفCيلية �ير مشروعة عند التقد. للعروض، أو تسليم املنتجات أو املشاريع. 
االلتeاÂ بكافة 2ارسات املنافسة املسؤولة التw تقتwC عدÂ اإل}رار من أجل %قيق ميeات    º

تنافسية علv حساب مسؤوليات الشركة جتاه املستهلك، أو البيئة، أو املنافسني، أو املجتمع. 
االلتeاÂ بكافة التشريعات والنظم والقوا�ني املعمول بها محلياÎ فيما يخh 2ارسات الشركة.   º

االلتeاÂ بö�Q�يات و�واعد العمل، والتw �د ال ينh عليها بالCرور… النظاÂ أو القوا�ني     º
املعمول بها. 



الباب الثالث

 منهجية تطوير  املسؤولية االجتماعية للشركات

مرحلة التخطيط   : الفصـل األول 

مرحلة التنفيذ   : الفصل الثاني 

مرحلة املتابعة والقياس والتحسني املستمر     : الفصل الثالث 
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تـمـهــيـد
 hتتلخ  wوالت للشركات،  االجتماعية  املسؤولية  تطوير  منهجية   Õشر  vل≈ الباب  هذا  يهد· 
والقياس  املتابعة  ومرحلة  التنفيذ،  ومرحلة  التخطيط،  أساسية هw: مرحلة  مراحل   Àö� wف

والتحسني املستمر. 

WO�ËR�*«
WOŽUL²łô«

”UOI�«Ë WFÐU²*«
5�×²�«Ë
dL²�*« 

cOHM²�«

jOD�²�«

شكل )3-1(: منهجية تطوير املسؤولية االجتماعية

ومقار�تها  �دراتها  ملعرفة  و�ارجياÎ؛   Îدا�ليا –اتها  تقييم  التخطيط  مرحلة   wف الشركة   vتتول
 hاملجتمع احمليط، وو}ع التوجهات االستراتيجية فيما يخ wباحتياجات املسؤولية االجتماعية ف

املسؤولية االجتماعية، ومن �م األهدا· التw تسعv الشركة ≈لv %قيقها }من هذا اإل�ار.

التخطيط،  مرحلة   wف  Xو}ع  wالت اخلطط  تطبيق   vعل العمل  فيها  فيتم  التنفيذ،  مرحلة  أما 
و%ديد فر‚ العمل التw ستقوÂ بالتنفيذ، والشراكات التw ستقوÂ بها الشركة لتحقيق أهدافها 

اخلاصة باملسؤولية االجتماعية.

وفw مرحلة املتابعة والقياس والتحسني املستمر تتم متابعة تنفيذ اخلطط االستراتيجية اخلاصة 
املستفيدين  ¬راء  وأ�ذ  اخلطط،  هذه  تنفيذ  أداء  لقياس  معايير  وو}ع  االجتماعية،  باملسؤولية 
 vاص 0تابعة أداء التنفيذ يعرض عل� wالتطويرية للتحسني املستمر، ومن �م ≈صدار تقرير دا�ل

اللجنة اخلاصة باملسؤولية االجتماعية فw الشركة.
Æq�املرا Ácه sم Ìqلك qBHتية �رح مüول اBHوفي ال
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الفصل األول 
jمر�لة الت�طي

كما هو ا)ال فw أي عمل من األعمال، فSن مرحلة التخطيط تعد من أهم مراحل منهجية تطوير 
 Zبرام  wف والد�ول  للبدء  الرئيسة  املöم`  رسم  �öلها  من  يتم   Yحي االجتماعية؛  املسؤولية 
املسؤولية االجتماعية، و%ديد جميع العوامل واملتطلبات الö“مة خلطة العمل. كما تكمÔن أهمية 
مناشط  بطبيعة  ترتبط  االجتماعية  للمسؤولية  ومناشط   Zبرام  Õو�ر  Õا�ترا  wف املرحلة  هذه 

.tمن �شا◊ الشركة ويدعم “ Òeالشركة وأعمالها، األمر الذي يع
وتتكوÊ مر�لة الت�طيj مs أربع مرا�q فرعية و–لك علv الن�و اüتي: 

1- %ديد القدرات
تهد· ≈لv فهم الوا�ع ا)الw للعوامل الدا�لية واخلارجية املؤ�ر… علv املهمة املستقبلية

للشركة فw مجال املسؤولية االجتماعية

2- رسr التوجهات املستقبلية للمسوولية االجتماعية

تهد· ≈لv و}ع املöم` االستراتيجية ملسؤولية الشركة االجتماعية جتاه موظفيها والقطاعات املستفيد… منها 

3- و}ع الهيJل التنEيمي 'ها“ املسؤولية االجتماعية

تهد· ≈لv و}ع األساس اإلداري والتنظيمw 'ها“ املسؤولية االجتماعية

4- %ديد األ�دا· التشGيلية والبرامج  التنفيcية للمسؤولية االجتماعية

تهد· ≈لv و}ع اإل�ار التشGيلw لبرامZ ومشاريع املسؤولية االجتماعية



2∏

)3-1-1( املر�لة الفرعية األولى: 
%ديد الIدرات الcاتية للشركة &اÁ مسؤوليتها االجتماعية

ن العديد من  ÒمCتت w9تلكها الشركة، والت wتبدأ عملية التخطيط بتحديد القدرات الذاتية الت
قة  Òللشركة وأرباحها احملق wاملال eاملرك vيتم الو�و· عل Yالعوامل البيئية الدا�لية واخلارجية؛ بحي
فw السنوات السابقة، ومركeها التنافسw، وتطور عدد العاملني بها، وتاريخها فw املجتمع الذي 

.tدمة املجتمع وتنميت� wلها فöGباإل}افة لطبيعة مناشطها وأعمالها، وكيفية است ،tتعمل ب

≈ن مرحلة %ديد القدرات تعدÒ 0�ابة األر}ية الصلبة التw 1كن أن تنطلق منها الشركة فw بلور… 
مناشطها وبرامجها خلدمة املجتمع وتنميتt. و1كن %ديد �درات الشركة و≈مكا�ياتها من �öل 

:wتüالشكل ا wاخلطوات املبينة ف

تقييم
Zالبرام 
 ا)الية 

للمسؤولية 
االجتماعية

مراجعة
التنظيم
 اإلداري
wا)ال 

 vالتعر· ≈ل
التو̂جهات 

االستراتيجية 
العامة للشركة

اإلمكا�ات
 املتاحة
 للشركة

تقييم املو�ف 
 wا)ال

للمستفيدين 
الرئيسني

هات االستراتيجية العامة للشركة: Òالتوج v1. التعر· ≈ل
 wة التCمن التوجهات االستراتيجية اخلطو◊ العريCتت
د مسار األعمال علv املدÈ البعيد. وبناءÎ علv –لك،  Òد%
فt�S ال بد أن تتماشv برامZ املسؤولية االجتماعية للشركة 
ال  أن   - األ�ل   vعل  - أو  والتوجهات،  األهدا·  هذه  مع 
التوسعات  تتCمن  االستراتيجية  أن  كما  معها،  تتعارض 
أن   Vيج  wوالت والعاملية  احمللية  والشراكات  املستقبلية 
 Zة برامÒماهي vيكون لها ا�عكاس مباشر أو �ير مباشر عل

املسؤولية االجتماعية و�بيعتها. 
 Ôالشركة ال�قافة Èجدت لدÔما و vمت t�Sلك، ف– vل≈ Îافة{≈
 Óالقيم ÎمنةCومت Îمو�قة åCorporate Cultureò املؤسسية
)�واعد  العمل  وتCبط  التw %كم  املهنية   يات�ö�واأل
االستراتيجية  التوجهات   vعل يؤ�ر  –لك  فSن  ا)وكمة(، 
القيم  هذه   eيeلتع االجتماعية  املسؤولية   hيخ فيما 

واأل�ö�يات. 

 Îحالة الشركات  من  العديد   tتواج  ،Îوا�عيا
االجتماعية،  برامجها   Âا�فصا من  متكرر… 
≈ما عن �بيعة منشطها، أو عن االحتياجات 
الرئيس  الفعلية للمجتمع. ويتركe التحدي 
املسؤولية   Zبرام ربط   vعل القدر…  حول 
يعايشها   wالت املجتمع  بقCايا  االجتماعية 
�Cايا  فSن  امل�ال،  سبيل   vفعل  ،Îفعليا
القCايا  من  املائية  املوارد   vعل احملافظة 
لي[ات  أو[ �ائمة  تتصدر   wالت الرئيسة 
الeراعية،  للشركات  االجتماعية  املسؤولية 
البيئة  وحماية   Àالتلو مكافحة  أن  كما 
القطاع  بها  يهتم   wالت القCايا  أبر“  من 
 vعل والبتروكيماويات   wوالنفط  wالصناع
القCايا  تلك  وبتحديد   ،wاحملل  Èاملستو
 Zيeم فSن  الشركة،  0نشط  املتعلقة 
البرامZ االجتماعية يبدأ فw �ور البلور…، 
 Zالبرام  iببع  tتدعيم 1كن  �م  ومن 
املجتمع  باحتياجات  العö�ة  –ات   Èاأل�ر

.wالكل  Èاملستو  vعل
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2. تقييم املو�ف ا)الw للمستفيدين الرئيسيني:
≈ن معرفة �طاعات املستفيدين الرئيسيني وحصرها يساعد علv و}ع األهدا· االستراتيجية 
أبر“  �م %ديد  ومن  اهتمامهم،   Vتستقط  wالت القCايا  أبر“  االجتماعية، و%ديد  للمسؤولية 
عات لكل �طاع من هذه القطاعات؛ 2ا سينعكس علv التوجهات االستراتيجية للمسؤولية  Ò�التو

 :wتüالنحو ا vاالجتماعية للشركة. و1كن تصنيف هذه القطاعات عل

القطاعات املستفيد…
املجتمعاملالكون
البيئةالعاملون
األجهe… والهيئات الرسميةالعمöء

الهيئات املهنيةاملنافسون
املوردون

:w3. مراجعة التنظيم اإلداري ا)ال
الهيكل  سيما  وال   - اإلداري  التنظيم  مراجعة  ≈ن 
سلسلة   vل≈ والتعر·  للشركة،   wا)ال  wالتنظيم
تسهل عملية   - الشركة   wف القرارات  اتخا–  عملية 
باملسؤولية االجتماعية،  تنظيمw �اص  و}ع هيكل 
للشركة،   Âالعا  wالتنظيم الهيكل  مع  يتنا�م   Yبحي
وبالتالw يCمن ا�سيابية العمل وعدÂ تعارض مهمات 
االجتماعية  املسؤوليات  وصöحيات  ومسؤوليات 

.Îöمستقب

4. اإلمكا�ات املتاحة للشركة:
النسبw بني  التوا“ن  تكون هنا„ حالة من  أن   Vيج

حجم موارد الشركة املالية وحجم اإل�فا‚ علv برامZ املسؤولية االجتماعية، بحيY تبر“ املساهمة 
االجتماعية باملستوÈ الذي يتناسV مع املو�ع التنافسw ومكا�ة الشركة لدÈ املجتمع احمللw. ولعل 
 wاألبر“ ف Óالعامل Òيعد Õاألربا wديد حجم اإل�فا‚، ≈ال أن صاف% wف Îمهما Îللعوامل السابقة أ�را
%ديد حجم اإل�فا‚. كما يعدÒ منتجات الشركة واخلدمات التw تقدمها أحدÓ هذه اإلمكا�يات، 

والتw 1كن استöGلها فw تقد. برامZ خلدمة املجتمع.

اإل�فا‚ علv برامZ املسؤولية االجتماعية 
الوا�ع واملQمول

وحجم  املالية  البيا�ات  حساسية  من  بالر�م 
 ،Îاملسؤولية االجتماعية محليا Zبرام vاإل�فا‚ عل
 wل الدراسة امليدا�ية التö� تبني من t�ال أ≈
رافقX ≈عداد هذا الدليل أن 30• من الشركات 
للمسؤولية االجتماعية تقل   Zبرام Âتقد wالت
ريال  مليون  عن  لديها   Zالبرام هذه  ميeا�ية 
 Zلبرام ميeا�يتها   Õتتراو منها  و32•   ،Îسنويا
و�مسة  مليون  بني  االجتماعية  املسؤولية 
أن  وجد�ا  %ليلنا   wوف  .Îسنويا ريال  مöيني 
أحجاÂ ميeا�يات برامZ املسؤولية االجتماعية 
لهذه الشركات ال تتناسV مع ≈جمالw مبيعاتها 
السنوية، حيY تبني أن 55• من هذه الشركات 
تeيد مبيعاتها السنوية عن مليار ريال، وبالر�م 
 Zبرام مليeا�ية  محدد…  �سبة  وجود   Âعد من 
أو  الشركة   Õأربا من  االجتماعية  املسؤولية 
داللة  تدل  املؤشرات  هذه  أن  ≈ال  مبيعاتها، 
 Zالبرام vتوا}ع حجم اإل�فا‚ عل vوا}حة عل

املجتمعية.

القطاعات املستفيد…
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5. تقييم البرامZ ا)الية للمسؤولية االجتماعية:
بالصبGة  ≈ما  و–لك  االجتماعية؛  املسؤوليات   iببع واملنشPت  الشركات   iبع تCطلع 
 iبع �öل  من  أو  االجتماعية،  للمسؤولية  متكامل  ≈داري  تنظيم  �öل  من  املؤسسية، 
املبادرات الرسمية التw �الباÎ ما تكون استجابةÎ لبعi املؤ�رات اخلارجية. وأياÎ كا�X صبGة 
تلك البرامZ، فö بد من مراعا… ا'هود ا)الية وتقييمها بوصفها جeءاÎ مهماÎ من عملية 

التقييم ا)الw للقدرات الذاتية. 

و≈جماالÎ، فSن مراعا… العناصر السابقة كافة يعدÒ 9هيداÎ مهماÎ يساعد علv فهم الوا�عني ا)اليني 
 vÓعنÔت wحو املرحلة التالية، والت� ‚öط�öيشكل األر}ية املناسبة ل wوبالتال ،wواخلارج wالدا�ل

برسم التوجهات املستقبلية والتنفيذية للمسؤولية االجتماعية. 
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)3-1-2( املر�لة الفرعية الثانية: 
هات املستIبلية للمسؤولية االجتماعية Òرسم التوج

للوظيفة   wا)ال بالوا�ع  احمليطة  املعطيات  عن   Îöمتكام  Îتصورا  wلتعط  vاألول املرحلة  جاءت 
توجهاتها   vعل والو�و·  الذاتية،  و≈مكا�ياتها  �دراتها  بتقييم  واملعنية  للشركة،  االجتماعية 
االستراتيجية، ودراسة و%ليل وا�ع املستفيدين لبرامZ املسؤولية االجتماعية اخلاصة بالشركة، 
لتQتw هذه املرحلة لتقترب أك�ر من %ديد وجهة الشركة �حو املسؤولية االجتماعية من �öل 

لي[اتها(. املواءمة بني �درات الشركة و≈مكا�ياتها وحاجات املستفيدين )بعد ترتيV أو[

≈ن الهد· من هذه املرحلة يكمÔن فw %ديد التوجهات االستراتيجية لبرامZ املسؤولية االجتماعية 
 wللجها“ اإلداري والفن wيلية تشمل الهيكل التنظيمGطة تش� vاخلاصة بالشركة، وترجمتها ≈ل
اخلطة  لهذه  التقديرية  املوا“�ة  %ديد   vل≈ باإل}افة  تنفيذها،   vعل اإلشرا·   vسيتول الذي 

وللجها“ اإلداري.

و}ع األهدا·
 االستراتيجية

 للمسؤولية االجتماعية 

املواءمة ب5 قدرات الشركة 
وإمكانياتها وا)اجات

ة في لي[  –ات األو[
sيديHقطاعات املست 

و}ع الرسالة
 ملسؤولية الشركة

 االجتماعية

لي[ة فw �طاعات املستفيدين: 1. املواءمة بني �درات الشركة و≈مكا�ياتها وا)اجات –ات األو[
االحتياجات   vل≈ التعر·  أن  كما  األعمال،   Õا$ مقومات  من   Òتعد العمöء  تو�عات  تلبية  ≈ن 
األساسية للمجتمع احمللw تعدÒ من الركائe األساسية الستمرارية الشركات و}مان بقائها؛ و–لك 
 ،tعن مجتمع tمتكامل ال 1كن فصل Zأ من البيئة احمللية، و�سي Òeال يتج Ïءeاعتبار أن الشركة ج vعل
كما أن %قيق مستوÈ معيشÒw عالÌ ملوظفw الشركة و%قيق الر}ا الوظيفw لهم هو أيCاÎ من 
 Èاملسؤولية االجتماعية لد Èملستو wمسؤولية الشركة جتاه مجتمعها. كما أن %ليل الوا�ع ا)ال
الشركة يساعد علv %ليل �دراتها ا)الية، ومعرفة املو�ف ا)الw جتاه املسؤولية االجتماعية. 
 tلö� والذي من ، åكارول للمسؤولية االجتماعية Âهرò Ã–و/ Âو1كن }من هذا اإل�ار استخدا

1كن تقسيم املسؤوليات جتاه أصحاب املصلحة علv املستويات اüتية:
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املسؤوليات االقتBادية: %Iيo الرب�ية التي تنطلo منها بIية املسؤوليات
تعظيم العوائد الربحية للمساهمني.   º

االلتeاÂ �در اإلمكان بدعم التوجهات الربحية للشركة.   º

االلتeاÂ بتحقيق الكفاء… التشGيلية للشركة.   º

في بالنEم والتشريFات Úر Ó(انونية: االلتزام اIاملسؤوليات ال
االلتeاÂ بالنظم والتشريعات املعمول بها فw منا�ق عمل الشركة.  º

نة الصا)ة. Ó�املوا tيCبكافة النظم واللوائ` 0ا تقت Âاeااللت  º
تقد. السلع واخلدمات 0ا يتوافق مع اللوائ` واأل�ظمة املعمول بها.  º

املسؤوليات األ�القية: االلتزام بFدم اإل}رار 
.t Óيم �يات املجتمع و�ö�Qب Âاeااللت  º

العملية  املمارسات  مع  تتعارض  �د   wالت األ�ö�ية  �ير  املمارسات  كافة  االمتناع عن    º

للشركة.
.Îوتشريعيا Îا�و�يا� tية ملا هو أبعد 2ا هو منصوص علي�ö�املمارسة األ  º

نة الBا)ة Óمبدأ املواط oيI% :املسؤوليات اإلنسانية
عات اخليرية واإل�سا�ية للمجتمع. Ò�العمل وفق التو  º

تشجيع املوظفني لö�خرا◊ فw برامò Zتطوعيةå لصال` املجتمع.  º
دعم املشاريع التنموية االجتماعية التw تسهم فw %قيق رفاهية املجتمع.  º

شكل )3-2(: هرÂ كارول للمسؤولية االجتماعية

املسؤوليات 
اإلنسانية

املسؤوليات األ�القية

املسؤوليات الIانونية

املسؤوليات  االقتBادية
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هات  Òالتوج %ديد   vعل يساعد  التصنيف  هذا  }من  للشركة   wا)ال  Èاملستو %ديد  ≈ن 
 wالعال Èن الشركة –ات املستوSسبيل امل�ال؛ ف vاملسؤولية االجتماعية. فعل Zاالستراتيجية لبرام
من األرباÕ تختلف برامZ مسؤوليتها االجتماعية عن تلك التw تعا�w من �صور فw مسؤوليتها 

اال�تصادية جتاه مساهميها.

هة للمجتمع وفقاÎ لطبيعة  Òاملوج Zبيعة البرام� ` Ò{تو wاألم�لة الت iبع wتüويستعرض ا'دول ا
املنشط اال�تصادي للشركة:

�بيعة البرامجالقطاعات 

 wمال
است�ماري

• برامZ دعم املشاريع الصGير… و9ويلها.
• برامZ القروض ا)سنة.

• تQسيس شركات –ات �بيعة مجتمعية.

 wصناع
wو“راع

ر. Óج واله Èة التكلفة تستهد· سكان القرCملنتجات منخف Ãسيس �طو◊ ≈�تاQت •
لية أو الوسيطة.  Òاملواد األو iبع Ãسيس مشروعات صناعية إل�تاQت •

عقاري

• مشروع تطوير منا�ق )ا}نات األعمال.
• برامZ لدعم اإلسكان اخليري.

• برامZ ملنا�ق ور‘ صناعية متخصصة.
• برامZ لû�شاء والبناء. 

�دمات
• مشروعات لتسويق املنتجات. 
• مشروعات لتو“يع املنتجات. 

• مشروعات وبرامZ للتدريV والتQهيل. 

2. و}ع رسالة املسؤولية االجتماعية للشركة:
بعد %ديد ≈مكا�ات الشركة التw تتواءÂ مع توجهاتها املستقبلية جتاه املسؤولية االجتماعية، فSن 
 wعدادها ف≈ - wل البيا�ات التö� ل من Òالتشك wم` رسالتها للمسؤولية االجتماعية تبدأ فöم

املرحلة الفرعية السابقة. 

تتCمن الرسالة الصور… املستقبلية للشركة فw مجال املسؤولية االجتماعية، والتw تسعv لتحقيقها 
من �öل ≈�ار الرسالة. كما أ�ها تعبÒر عن ا)الة امل�الية التw من �öلها تستطيع الشركة %قيق 
 wالعديد من العناصر املهمة الت vالرسالة عل eتطلعاتها فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية. وترتك
تتCمنها فw رسالتها الشاملة، ≈ال أن العناصر اüتية تعبر عن أهمها �ظراÎ ≈لv أ�ها تعبر عن أحد 

مجاالت الشركة، وليس عن أعمال الشركة ككل:
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النطا‚: وتعبر عن النطا‚ التw تستهدفt برامZ املسؤولية االجتماعية.   º

املسؤولية   Zبرام عليها   eترك  wالت العمل  مجاالت  أبر“  عن  وتعبر   :qمFال مجاالت   º
االجتماعية.

فسلHة الFمq: و9�ل أبر“ مقومات النجاÕ التw تقوÂ عليها برامZ املسؤولية االجتماعية.  º
املسؤولية   Zبرام �öل  من  املستهدفة  الفئات  أبر“  عن  وتعبر  املستهدفة:  الشري�ة   º

االجتماعية.
املسؤولية   Zالبرام من  الهد·  0�ابة   Òتعد  wالت اخلدمات  أبر“  عن  وتعبر  ا(دمات:   nو�  º

االجتماعية.

وجتدر اإلشار… هنا ≈لv أهمية التكامل بني الرسالة 
كما   ،wالوظيف  Èاملستو  vعل �ظيرتها  وبني  الشاملة 
فS–ا  املسؤولية االجتماعية.  هو ا)ال }من سيا‚ 
 vعل eترك wم Óد Óرسالة الشركة –ات النشا◊ اخل X�كا
 wف Îوجليا Îبد وأن يكون ظاهرا öالعنصر البشري، ف
أما  االجتماعية.  للمسؤولية  ورسالتها  الشركة  رƒية 
 vعل eالشركة –ات الطبيعة اإل�تاجية ترك X�ا كا–≈
ال  أن   Vفيج  ،Îوسعرا  Î…جود  …eمتمي منتجات  تقد. 
يكون –لك علv حساب �Cايا املسؤولية االجتماعية. 

تتعارض مع  التw �د ال  القCايا   vعل eللمسؤولية االجتماعية ترك الشركة  وعليt، فSن رسالة 
أساليV تقد1ها، مع التQكيد علv أ�ها تعدÒ مسؤولة اجتماعياÎ لدÈ بقية فئات املستفيدين، من 
 vتسع الذي  واملجتمع  البيئة   vل≈ باإل}افة  ومنافسني،  ومورÒدين   Óءöوعم وموظفني  مست�مرين 

الشركة ألن تكون فيt كاملوا�ن الصال`.

3. و}ع األهدا· االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية:
 wالت والرسالة  الرƒية  االستراتيجية  األهدا·  9�ل 
من  و�طاع  فئة  كل  لتحقيقهما جتاه  الشركة   vتسع
سينب�ق  وما  بالشركة،  احمليط  املستفيدين  مجتمع 
عنها من أهدا· تشGيلية فرعية }من ≈�ار متكامل 
وفق   Zوالبرام املشاريع  تتCمن  تشGيلية  خلطة 
فSن  التو}ي`؛  سبيل   vوعل محدد.   wمن“ جدول 
ا'دول اüتw يو}` م�االÎ /و–جياÎ لبعi األهدا· 
االستراتيجية، وما ينب�ق عنها من أهدا· تشGيلية، 

وكيف تتم ترجمتها ≈لv برامÓZ ومشاريع:

/و–Ã لرسالة املسؤولية االجتماعية
 �ركة �دمية

�ؤكد مسووليتنا جتاه   )...( �حن فw شركة 
املباشر  التeامنا  �öل  من  و–لك  مجتمعنا، 
و%سني  بQعمالنا،  احمليطة  البيئة  بحماية 

حيا… موظفينا واالرتقاء بهم.

≈ن دعم الشباب من أجل توفير حيا… أفCل 
لهم ، يساعد�ا فw تطوير �دماتنا.

من املتفق عليt أن الشركات تشتر„ فw دعم 
أن  ≈ال  االجتماعية،  املسؤولية  �Cايا  كافة 
 Vيج االجتماعية  للمسؤولية  الشركة  رسالة 
أن تتركe حول %قيق رƒية تتنا�م مع �بيعة 
املالية  الشركات  فدور  اال�تصادي،  �شا�ها 
واالست�مارية فw املسؤولية االجتماعية يختلف 
عنt لدÈ الشركات –ات الطبيعة اإل�تاجية، كما 

يختلف عنt لدÈ الشركات اخلدمية وهكذا.
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�طاعات 
sاملستفيدي

األ�دا·
االستراتيجية

األ�دا·
التشGيلية

البرامج
واملشاريع واملبادرات

%قيق ر}ا املالكنياملالكون
عن سياسات الشركة وأدائها

≈صدار اللوائ` واأل�ظمة التw %قق ا)وكمةتطبيق ا)وكمة

%قيق الشفافية
تطبيق �ظاÂ وسياسات الشفافية

 فw تقارير الشركة

%قيق الر}ا الوظيفw ملوظفw املوظفون
الشركة و“ياد… والئهم لها

e… للموظفني  Òمني بيئة ¬منة ومحفQت
علv العمل

تطبيق معايير األمن والسöمة

و}ع سياسات و≈جراءات لتحفيe املوظفني

عقد دورات تدريبية للموظفنيرفع املهارات العملية للموظفني

البيئة وأعمال 
الشركة

ا)فاÿ علv البيئة فw جميع 
عمليات الشركة ومناشطها

 Îا)د من املمارسات املؤ�ر… سلبا
علv البيئة

≈يجاد مصادر ¬منة لدفن النفايات
الصناعية 0عايير بيئية

%سني جود… املنتجات باستمرار%قيق ر}ا العمöءالعمöء
عمل استطöع ملعرفة رأي العمöء

فw منتجات الشركة و�دماتها

≈يجاد عö�ة تتسم باالحتراÂ املنافسون
االلتeاÂ بقواعد املنافسة النeيهةاملتبادل بني الشركة ومنافسيها

≈�شاء �نوات تواصل مع املنافسني

الد�ول فw شراكات لتطبيق املسؤولية 
االجتماعية

≈يجاد عö�ة تتسم بالتعاون املوردون
وااللتeاÂ املتبادل

تو�يع عقود مع املوردين احمللينيدعم املوردين احملليني

تقييم أداء املوردين ومنتجاتهم بناءÎ علvتو�يع عقود مع املوردين احملليني
معايير التeامهم باملسؤولية االجتماعية

wاملجتمع اخلارج Èبناء صور… –هنية جيد… لد
wاملجتمع اخلارج

توفير فرص عمل ألفراد املجتمع
و}ع سياسات توظيفية جديد… تدعم 

لية ألفراد املجتمع احمليط األو[

 wاالست�مار التنموي ف
املجتمع

رصد �سبة من املوا“�ة لدعم 
مشاريع التنمية

فت` �نوات التواصل واملشاركة مع 
املنافسني والشركات فw املجتمع

دعم برامZ الطا�ة البديلة

مشروع توليد الطا�ة الشمسية

مشروع توليد الطا�ة من املواد 
العCوية

البرامج
واملشاريع واملبادرات

األ�دا·
التشGيلية

األ�دا·
االستراتيجية

�طاعات 
sاملستفيدي
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)3-1-3( املر�لة الفرعية الثالثة:
 و}ع الهيكq التنEيمي 'ها“ املسؤولية االجتماعية

للمهمات  املنظم  العاÂ 0�ابة   wالتنظيم الهيكل   Òيعد  
 tلö� الشركة، ومن wو�ر‚ االتصال واتخا– القرار ف
و¬لية  والصöحيات  واملسؤوليات  املهمات  و}ع  يتم 
اخلطوات  أهم  من   Òيعد فهو  ولهذا  القرارات،  اتخا– 
 wتقن أو  ≈داري  منشط  أي  تQسيس  عند  تتخذ   wالت
املسؤولية  �حو  التوجهات  أن  كما  الشركات.   Èلد
االجتماعية تتفاوت من شركة ≈لv أ�رÈ تبعاÎ لتفاوت 
الشركات من حيY األعمال. لذا فSن االعتبارات اüتية 
تساعد علv و}ع الهيكل التنظيمw وفقاÎ لöحتياجات 
املرحلية والتوجهات املستقبلية للشركة جتاه املسؤولية 

االجتماعية: 

باملسؤولية  �اصة  ≈دار…  تQسيس  أو  وجود    .1
االجتماعية فw الشركة تÔعنv بQمور املسؤولية 
جميع  ≈دار…  عاتقها   vعل و%مل  االجتماعية، 
 wف واملساهمة  االجتماعية،  املسؤولية   Zبرام
وهذه  هات،  Òوالتوج والسياسات  و}ع اخلطط 
اإلدار… تتناسV مع الشركات الكبرÈ. ويصمم 

هيكل تنظيمw �اص بهذه اإلدار… يخدÂ أهدافها، ويعمل علv %قيقها.

تQسيس 'نة �اصة بSدار… املسؤولية االجتماعية فw حال عدÂ وجود ≈دار… �اصة لذلك،    .2
ا)الة  تلك   wوف االجتماعية،  للمسؤولية  متكاملة  ≈دار…   Àباستحدا الشركة  رعبة   Âوعد
أو  االجتماعية  باملسؤولية  العö�ة  –ات  املختلفة  اإلدارات  جميع  من  أع}اء  ا�تيار  يتم 

برامجها.

vمسم
ناVz الرzيس للتنمية املستدامة

يتراوÕ مسمv ا'ها“ باملسؤولية االجتماعية 
ويكون  عامة،  ≈دار…   vل≈ ≈دار…  أو  �سم  بني 
االستراتيجية  وأهميتها  حجمها  ارتبا◊ 
بالنسبة ≈لv أعمال الشركة، وتبعاÎ لذلك، فSن 
املسؤولية   wف يشGل  أن  1كن   Vمنص  vأعل
للتنمية  الرئيس   Vائ�ò  vمسم االجتماعية 
 Chief Sustainability O�cer املستدامة 
 t�أ  vل≈ ا)ر…  املوسوعة  تشير   Yحي åCSO
فw عاÂ2005 Â بلm عدد هذه الوظائف )150( 
وظيفة علv مستوÈ العالم. وفw املقابل، فSن 
املؤسسات   wاالجتماعية ف املسؤولية  مهمات 
�öل  من  ≈دارتها  1كن  املتوسطة  واملنشPت 
≈دار… متخصصة، شريطة أن يتم تشكيل 'نة 
 ،Èتوجيهية للمسؤولية االجتماعية عالية املستو
املوارد  م�ل  املعنية  اإلدارات  كل  وبعCوية 
الدا�لية  واملراجعة  واملالية   Ãواإل�تا البشرية 

وا'ود… و�دمة العمöء واملشتريات.
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وتتكون اللجنة من أعCاء 1�لون ≈داراتهم. ومن أهم اإلدارات التw يجV أن 9�ل }من اللجنة     ) املبيعات، 
املشتريات، املالية، املوارد البشرية، الشؤون اإلدارية، العö�ات العامة، الشؤون القا�و�ية، ا'ود…(.

لÓجنة املسؤولية االجتماعية  ل wالهيكل التنظيم tملا 1كن أن يحتوي علي Î1�ل /و–جا wتüوالشكل ا
فw الشركة: 
          

                 
      

            

مJتV إدار… املسؤولية االجتماعية

الفر‚ التنفيذيةفريق ≈صدار التقرير السنوياللجنة االستشارية

رzيس 'نة املسؤولية االجتماعية
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لÓجنة املسؤولية االجتماعية ل wالهيكل التنظيم Ã–شكل )3-3( :  /و

املسؤولية  مشاريع  بSدار…   Âلتقو �ارجية  استشارية  جهة  مع  تتعا�د  أن  للشركة  1كن    .3
ل جميع األمور املتعلقة بها. وما علv الشركة فw هذه ا)الة ≈ال  Òاالجتماعية وتنفيذها و%م
توفير التمويل الÂ“ö لهذه املشاريع، وفw تلك ا)الة يتم و}ع الهيكل التنظيمw اخلاص 
بSدار… املسؤولية االجتماعية من �بل ا'هة االستشارية، ويتم ≈}افة }ابط االتصال من 
جهة العميل ليتم االتصال بt والتشاور معt بوصفÎö�2 t للشركة أماÂ ا'هة االستشارية 

بخصوص املسؤولية االجتماعية و≈دار… برامجها.
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)3-1-4(  املر�لة الفرعية الرابعة:
و}ع ا(طj التشGيلية لبرامZ املسؤولية االجتماعية

 Zبرام vل≈ الرسالة واألهدا· االستراجتية  املعنية بتحويل  التشGيلية 0�ابة األدا…  تعدÒ اخلطة 
عملية ومشاريع تنفيذية }من ≈�ار “منw محدد.  هذه البرامZ تÔو“Òع علv شكل �طط تنفيذية، 
يتم متابعتها و�ياس أدائها بشكل مستمر للتQكد من تنفيذها بالشكل املطلوب لتحقيق الهد· 

عات اخلطة االستراتيجية: Òيو}` تسلسل تفر wتüاملرجو منها. والشكل ا wيلGالتش

wهد· استراتيجwهد· استراتيجwهد· استراتيج
wيلGهد· تشwيلGهد· تشwيلGهد· تش wيلGهد· تشwيلGهد· تشwيلGهد· تش wيلGهد· تشwيلGهد· تشwيلGهد· تش

wيلGهد· تشwيلGهد· تشwيلGهد· تش

مشروعمشروعمشروع

مشروعمشروعمشروع

مشروعمشروعمشروع

مشروعمشروعمشروع
مشروعمشروعمشروع
مشروعمشروعمشروع

مشروعمشروعمشروع
مشروعمشروعمشروع
مشروعمشروعمشروع

مشروعمشروعمشروع
مشروعمشروعمشروع
مشروعمشروعمشروع

�طط 
تشGيلية

�طط 
تشGيلية

�طط 
تشGيلية

�د· استراتيجي

التوجt االستراتيجي )الرسالة(

شكل )3-4(: /و–Ã لúهدا· االستراتيجية وتفرعاتها

وجتدر اإلشار… هنا ≈لv أن هذا الدليل يÔعنvÓ بPلية تطوير برامZ املسؤولية االجتماعية من �öل 
 Zبرام دليل  أن  حني   wف و%سينها،  أدائها  ومتابعة  والتنفيذية،  االستراتيجية  اخلطط  و}ع 
 Zيد عن )300( بر�امeن ما ي ÒمCاملسؤولية االجتماعية – وهو أحد ≈صدارات هذه السلسلة - يت
أساسw وفرعw مقترÕ للمسؤولية االجتماعية. وبالتالw فSن اخلطو… التw تلw و}ع األهدا· 
التشGيلية تتم�ل فw ا�تيار البرامZ التنفيذية من دليل البرامZ، والذي ينقسم علv )7( أبواب 

w مجاالت مناشط املسؤولية االجتماعية.  ÒطGت

�طط تشGيلية
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الفصل الثاني
 cمر�لة التنفي

تهد· هذه املرحلة ≈لv }مان %قيق األهدا· املرجو… من �طة املسؤولية االجتماعية، و�Óصد بها 
تنفيذ أهدا· اخلطة التشGيلية املنب�قة عن اخلطة االستراتيجية اخلاصة باملسؤولية االجتماعية 
حسV اإل�ار الeمنw احملدد. وتنقسم مرحلة التنفيذ حسV الشكل التالw ≈لv أربعÓ مراحل فرعية، 

:wتüالنحو ا vو–لك عل

1- تطوير االلتeاÂ الداخلي &اÁ املسؤولية االجتماعية

تهد· ≈لv تعميق وتبنw مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدÈ كافة ≈دارات الشركة

2- و}ع سياسات تنفيc برامج املسؤولية االجتماعية

تهد· ≈لv و}ع كافة القواعد ملمارسات املسؤولية االجتماعية دا�ل الشركة و�ارجها

3- تطوير الشراكات وتQسيس �ر‚ العمل
تهد· ≈لv تطوير مفهوÂ الشراكات بني الشركات املعنية بتطوير برامجها فw مجال املسؤولية 

االجتماعية وبالتالw تQسيس فر‚ العمل الö“مة لتنفيذها

4- تتنفيc برامج املسؤولية االجتماعية

تهد· ≈لv التنفيذ الفعلw لبرامZ املسؤولية االجتماعية
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)3-2-1( املر�لة الفرعية األولى:
 تطوير االلتزام الدا�لي &اÁ املسؤولية االجتماعية  

الندوات 
وحلقات 
التعريف

Zالبرام
اإلعöمية

الرسائل 
التوعوية

حلقات 
النقا‘

املطبوعات

شكل )3-5(: وسائل االتصال لتعميق االلتeاÂ الدا�لw باملسؤولية االجتماعية

 ،wحو املسؤولية االجتماعية. وبالتال� Îو�ارجيا Îدا�ليا Îاماe9�ل رسالة املسؤولية االجتماعية الت
فSن مهمة ا'ها“ املعنw باملسؤولية االجتماعية تتم�Òل فw ا)Y علv تبنwÒ املسؤولية االجتماعية 
وتفعيلها لدÈ كافة ≈دارات الشركة. و1كن - }من هذا السيا‚ - تطوير و≈عداد �طة اتصال 

)Communication Plan( تتولv اللجنة التوجيهية للمسؤولية االجتماعية اإلشرا· علv ≈عدادها. 

≈ن �طة االتصال تتركe حول تعميق االلتeاÂ الكامل جتاه مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدÈ كافة 
اإلدارات واألجهe… اإلدارية والفنية فw محيط بيئة الشركة الدا�لية واخلارجية. 

 wالت االجتماعية  املسؤولية   Zبرام  Õا$≈  vعل  Îك�يرا يساعد  املستمر  التواصل   Âمفهو أن  كما 
.Îالشركات املسؤولة اجتماعيا Ò·مصا vاها الشركة، والوصول بها ≈لÒتتبن

وعملياÎ، فSن وسائل االتصال متعدد… ومتنوعة، والشكل السابق يستعرض العديد من تلك الوسائل 
التw 1كن أن تكون }من عناصر �طة االتصال، شريطة أن يتم ≈عدادها وفقاÎ لúساليV املهنية 
الرسائل  منها  ÓCت من  التQكÒد  فيها   vيراع  wالت واخلارجية  الدا�لية  التوعوية  ا)مöت  إلعداد 

التوعوية األساسية فw م�ل هذه ا)مöت.
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)3-2-2(  املر�لة الفرعية الثانية:
و}ع سياسات تنHيc برامZ املسؤولية االجتماعية

يÔقصد بسياسات املسؤولية االجتماعية اإل�ار الذي يحكم املسؤولية االجتماعية دا�ل الشركة، 
من حيY ما يجV فعلt وما ال يجV من �بل املستفيدين، وباأل�h فريق العمل املسؤول. 

 Îءاeج Òالشركة، وتعد wما - من سياسات و�واعد السلو„ العامة ف Îوتنب�ق هذه السياسات - �وعا
منها، كما أ�ها �د ترتبط أيCاÎ بالسياسات العامة للمسؤولية االجتماعية للشركات التw –كرت 
فw الباب ال�ا�w من هذا الدليل òالقواعد والسياسات العامة للمسؤولية االجتماعيةå ، وتتجمع 

هذه السياسات فw عد… فئات أو أ�ساÂ، منها:

السياسات الفرعيةالسياسات العامة

السلو„ املهني واأل�القي

-  العدل فw معاملة املوظفني والعمöء
-  الشفافية فw السياسات والنشا�ات

- اتÒباع أعلv املعايير فw كل ما يتعلق بالصحة والسöمة والبيئة 
- اتباع األ�ö‚ املهنية فw جميع األعمال والنشا�ات

5H�السياسات ا(ا�ة باملو

- املöءمة مع السلوكيات والقوا�ني العامة
- حق املوظف فw التعبير عن رأيt و≈عÂö املسؤولني فw الشركة فw حال 

�الفX الشركة سياساتها
- عدÂ تعارض مصال` املوظفني اخلارجية مع مصال` الشركة

- الشفافية والعدل فw التعامل مع األ�را· اخلارجية والعمöء واملستفيدين
- السرية وحفk بيا�ات الشركة ومعلوماتها

- حماية البيا�ات
- محاربة الرشو… والفساد والتeوير و�سيل األموال وتCارب املصال` التجارية

- استخداÂ معلومات وأصول الشركة
- كيفية مرا�بة �واعد 2ارسة العمل

- اإلجراءات التQديبية

السياسات ا(ا�ة بالشركة

- حوكمة الشركات
- االست�مار فw املجتمع

- التبرعات اخليرية
Vر الرواتÒسيÔل مö� من Îالتبرعات من املوظفني ¬ليا -

- النشا�ات االجتماعية
- مشاركة املجتمع

tوسالمت qمFال Êمة��ة مكاöسياسة الصحة والس -

السياسات الفرعية السياسات العامة
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البي�ية السياسة 

- فريق ≈دار… البيئة
- تعميم السياسة علv املستفيدين

- السياسة البيئية، م�ل:
• تقليل الCرر علv البيئة

• التقليل من استهö„ املواد، و–لك بSعاد… تصنيعها
- املخا�ر البيئية؛ م�ل:

• تQ�ير استخداÂ الور‚ علv الGابات
• استهö„ الطا�ة

• ا�بعا�ات �ا�w أكسيد الكربون
- �ظاÂ ≈دار… البيئة؛ م�ل:

• الطا�ة
• املاء

• الور‚
• النفايات

• املواد اخلطر…
• مسببات ا�بعا�ات �ا�w أكسيد الكربون

• ≈دار… سلسلة اإلمداد
• املشاركة فw املجتمع

حيY 1كن ≈دراÃ جميع هذه السياسات حسV حجم الشركة ومناشطها لتد�ل }من السياسات 
.åسياسات املسؤولية االجتماعيةò بند X% العامة للشركة

)3-2-3(  املر�لة الفرعية الثالثة:
qمFسيس فر‚ الQتطوير الشراكات وت

تستطيع كل شركة أن تتولv تقد. برامجها للمسؤولية االجتماعية بشكلÌ مباشر، ≈ال أن العائد من است�مار 
مشاريع املسؤولية االجتماعية يكون - فw الGالV األعم - أ�لÒ من عائد االست�مارات التw يتم تبنÒيها من �öل 
العديد من الشراكات املتنوعة مع كافة األ�را· املعنية. وعليt، فSن %قيق �تائZ أفCل للتنمية املستدامة 
ملشاريع املسؤولية االجتماعية يقوÂ علv أسس التعاون املشتر„ بني الشركات، حتv علv مستوÈ الشركات 

د… فw هذا الدليل. Óمن أبر“ املفاهيم املعتم Òكافة املستويات يعد vن تطوير الشراكات علSاملتنافسة. ولهذا ف

و1كs تطوير الشراكات �سV ا(طوات اüتية:
Æ1 تطوير /ا–Ã للشراكات: 

 Zهمية و}ع الشراكات بني كافة ا'هات املعنية ببرامQالتعريف ب vوتهد· هذه املرحلة ≈ل
املسؤولية االجتماعية، باإل}افة ≈لv تطوير /ا–Ã عملية للشراكات بناءÎ علv ما ورد أعöه، 
و1كن أن تتولv القياÂ بهذه اخلطو… العديد من ا'هات، وال سيما الراعية خلدمات املسؤولية 

االجتماعية، م�ل مeودي اخلدمات والGر· التجارية.
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Æ2 تطوير اتHاقيات الشراكة: 
األ�را·  كافة  ر�بات  يحقق  ملا   Îوفقا الشراكة  تQسيس   wف  vاألول العملية  اخلطو…   Òوتعد
املعنية. وبناءÎ علv هذه اخلطو… يتم %ديد كافة األدوار واملهمات املتو�عة حسV األهدا· 

االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للشركات.
Æ3 %ديد املوارد املطلوبة: 

وتعدÒ هذه اخلطو… من أهم �طوات تطوير الشراكات، والتw من �öلها يتم مراجعة كافة 
البرامZ املدرجة علv اخلطة التشGيلية، ومن �م %ديد املوارد احملتملة لدÈ كافة ا'هات املعنية 

بتنفيذ املشروع.
Æ4 تBميم ¬ليات الFمq وإدار… الشراكة: 

و–لك من �öل هيكلة فر‚ العمل الö“مة مع شركاء العمل من األ�را· –وي العö�ة، كما 
يتم و}ع الهيكلة اإلدارية، و%ديد األدوار لكل �ر·Ì من األ�را·.

Æµ التFي5: 
 Zاء الفر‚ من –وي اال�تصاص، و%ديد املهمات والبرامCو·ي هذه اخلطو… يتم تعيني أع
الواجV تنفيذها حسV اخلطط التشGيلية، كما يتم تو“يع املوارد املالية واملادية حسV املهمات 

 .Zوالبرام
 :tالتوجي Æ6

من Œالل هذه اخلطو… يتم تعريف أعCاء فريق العمل بطبيعة مهماتهم، واألهدا· االستراتيجية 
والتشGيلية للمسؤولية االجتماعية التw سيتم تنفيذها، وكيفية عملية التنفيذ.

)3-2-4(  املر�لة الفرعية الرابعة:
تنHيc برامZ املسؤولية االجتماعية  

املسؤولية  ومبادرات   Zبرام �ة من  Òاملكو التشGيلية  للخطط   wالفعل التنفيذ  املرحلة  يتم فw هذه 
االجتماعية املدرÃ و}عها فw املراحل السابقة علv أرض الوا�ع.

 wف املشاريع  ≈دار…  من �öل  وتنفيذها  االجتماعية  للمسؤولية  االستراتيجية  ≈دار… اخلطة  تتم 
املسؤولية  املشاريع }من 'نة  ≈دار…  عن  املسؤولة  ا'هة  �ريق  عن  أو  وجدت(،  )≈ن  الشركة 
االجتماعية )راجع القسم ال�الY من مرحلة التخطيط(، أو عن �ريق جهة استشارية متخصصة 

فw ≈دار… مشاريع املسؤولية االجتماعية وتنفيذها. 
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الفصل الثالث
مر�لة املتابعة والقيا” والت�س5 املستمر

املراحل   Vحس االجتماعية  للمسؤولية  االستراتيجية  اخلطة  تنفيذ  �ياس  املرحلة  هذه   wف يتم 
الفرعية اüتية:

.Zللبرام wيلG1.  �ياس األداء التش
2.  و}ع �ائمة بالتوصيات واال�تراحات الö“مة.

3.  التحسني والتطوير.
4.  ≈صدار تقرير األداء.

)3-3-1(  املر�لة الفرعية األولى:
 Zيلي للبرامGقياس األداء التش

ذ… ألهدافها  Òاملنف  Zالبرام بالشركة بقياس مدÈ %قيق  ≈دار… املسؤولية االجتماعية   Âتقو Yحي
فة  Óل و}ع مؤشرات لقياس تنفيذ كل هد· باملقار�ة مع القراء… املستهدö� يلية، و–لك منGالتش
 wالت والصعوبات  املعو�ات  أهم  يتم %ديد  كما  التخطيط.  الهد· فw مرحلة  لهذا  املو}وعة 

واجهX %قيق هذه األهدا·.

 wتQت التخطيط  مرحلة   wف  Îاالجتماعية احملدد… مسبقا املسؤولية  أن مشاريع  بالذكر  وا'دير 
متeامنةÎ بعد %ديد القراءات املستهدفة لúهدا· التشGيلية. وهذا يدل علv مدÈ ترابط هاتني 

املرحلتني وتدا�لهما وعö�تهما ببعCهما البعi؛ فاملتابعة والقياس تQتw متeامنةÎ مع التنفيذ.

)3-3-2(  املر�لة الفرعية الثانية:
و}ع قاzمة بالتو�يات واالقترا�ات الال“مة 

بعد �ياس األداء التشGيلw والو�و· علv أهم الصعوبات واملشكöت التw تواجt ≈دار… املسؤولية 
االجتماعية أ�ناء تنفيذ برامجها، يتم رفع تقارير تتCمن توصيات اإلدار… وا�تراحاتها ملواجهة 

هذه الصعوبات واملشكöت للوصول لúهدا· التشGيلية املخطط لها.

)3-3-3( املر�لة الفرعية الثالثة:
الت�س5 والتطوير

 Zبرام أداء  بتقييم  االجتماعية  املسؤولية  فريق   Âيقو  ،Zوالبرام املشاريع  تنفيذ  مرحلة  �öل 
عن  ر}اهم   Èومد املستفيدين،  ¬راء   vعل الو�و·  �öل  من  للشركة  االجتماعية  املسؤولية 
 vالعمل عليها للوصول باملشروع ≈ل Vيج wوا�تراحاتهم التطويرية الت ،Zأداء املشاريع والبرام

املستوÈ املطلوب.
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)3-3-4(  املر�لة الفرعية الرابعة:
إ�دار تIرير األداء

الشركة،  ≈دار…   vل≈  t Òوموج  ،Îدا�ليا الشركة  تصدره  سنوي  ربع  تقرير  هو  األداء  تقرير 
مو}حاÎ فيt ما - ≈$ا“ه فw مشاريع املسؤولية االجتماعية التw تقوÂ بها ≈دار… املسؤولية 

االجتماعية بالشركة.

 

 





الباب الرابع

 منهجية إعداد تقرير املسؤولية االجتماعية

:     الرسالة واالستراتيجية الفصل األول  

:     ملف التعريف بالشركة الفصل الثاني  

:     الهيكل والنظم اإلدارية الفصل الثالث  

:     جدول مطابقة احملتويات الفصل الرابع  

:     مؤشرات األداء الفصل اخلامس 
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تـمـهــيـد
تقرير املسؤولية االجتماعية: هو التقرير الذي يصدر عن الشركة سنوياÎ، كسائر التقارير املالية 
�بل  املقدمة من  املناشط وا'هود  كافة  تو�يق   vل≈ ويهد·  املالية،  السنة  �هاية   wتصدر ف wالت

الشركة فيما يخh املسؤولية االجتماعية )9(.

التقرير  تقسم   )10(åGRI للتقارير  العاملية  òاملبادر…  أصدرتها  عاملية  منهجية  التقرير  كتابة  وتتبع 
�مسةÔ أجeاء:

1.  الرسالة واالستراتيجية.
2.  ملف التعريف بالشركة.

3.  الهيكل والنظم اإلدارية. 
4.  جدول مطابقة احملتويات.

5.  مؤشرات األداء.

Zzالنتا
االقتBادية

Zzالنتا
البي�ية

Zzالنتا
االجتماعية

البFد
االستراتيجي
للمسؤولية
االجتماعية

شكل )4-1(: مؤشرات �ياس �تائZ املسؤولية االجتماعية

WO�ËR�*«
WOŽUL²łô«

‰Ëbł
WIÐUD�

 U¹u²;«
rEM�«Ë qJON�«

W¹—«œù«

n¹dF²�« nK�
W�dA�UÐ

 «dýR�
¡«œ_«

W�UÝd�«
WO−Oð«d²Ýô«Ë

شكل )4-2(: مكو�ات تقرير املسؤولية االجتماعية
GRI املبادر… العاملية لتقارير Vحس
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الفصل األول
الرسالة واالستراتيجية

فw هذا الفصل من التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية، يتم شرÕ رسالة الشركة واستراتيجيتها 
اخلاصة باملسؤولية االجتماعية، والتعريف باخلطط املستقبلية ملواجهة التحديات املتعلقة باألداء 

اال�تصادي والبيئw واالجتماعw. ويجV أن يحتوي هذا الفصل علv ≈جابات لúسئلة اüتية:
ø أهدا· الشركة wما ه   º

ø تبنتها الشركة wاملوا}يع األساسية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية الت wما ه   º

ø ديد هذه املوا}يع% wما هو دور املستفيدين ف   º

ø من هم املستفيدون من مشاريع وموا}يع املسؤولية االجتماعية   º

ø يم الشركة، وكيف تتكامل مع استراتيجياتها� vكيف تنعكس موا}يع املسؤولية االجتماعية عل   º

ø املسؤولية االجتماعية hاتخا–ها فيما يخ - wاإلجراءات الت wما ه   º

 Vمن هذا الفصل فيتم و}ع رسالة الرئيس التنفيذي للشركة )أو أي منص w�القسم ال�ا wأما ف
 wوالت ،)wالهيكل التنظيم Vاإلدار… العليا حس wمرتبة ف vوالذي 1�ل أعل ،tفس� Èر من املستو�¬

تشرÕ العناصر الرئيسة للتقرير.

وتتCمن رسالة الرئيس التنفيذي املرتكeات وااللتeمات األساسية جتاه مسؤوليتها �حو املجتمع 
العملية علv املستفيدين الدا�ليني واخلارجيني. وفيما  دا�لياÎ و�ارجياÎ، كما تCفw املصدا�ية 

يQتw أبر“ العناصر املقترحة لرسالة الرئيس التنفيذي:
≈برا“ محتوÈ التقرير وااللتeامات واألهدا·.    º

بÓل ≈دار… الشركة. � امات �حو األهدا· اال�تصادية والبيئية واالجتماعية منeااللت Õشر  º

º  بيان وتفصيل النجاحات واملعو�ات لدÈ الشركة.

º  أداء الشركة باملقار�ة مع أداء وأهدا· السنوات السابقة وبيان النما–Ã الرئيسة فw �طاع 

عملها.
º  النهZ الذي اتخذتt الشركة فw دمZ كافة شرائ` املستفيدين و≈شراكهم فw برامجها.

األداء  مسؤولياتها جتاه   Zدم  wف أعمالها  و�طاع  الشركة   tتواج  wالت الرئيسة  التحديات    º

املالw، مع مسؤولياتها جتاه األداء اال�تصادي والبيئw واالجتماعw 0ا تتCمنt االستراتيجية 
املستقبلية.



5∞

الفصل الثاني
ملn التعريn بالشركة

يCم هذا الفصل من التقرير تعريفاÎ موجeاÎ بالشركة، ومعلومات االتصال بها، كما يشرÕ ≈�ار 
.Â Òالتقرير املقد

التFريn بالشركة 
فيما يQتw أبر“ العناصر التw يجV أن يتCمنها امللف التعريفw للشركة، والذي يهد· ≈لv بناء 

تصور كامل عن الشركة وعملياتها ومنتجاتها و�دماتها:
مة للتقرير. اسم الشركة املقد=    º

املنتجات و / أو اخلدمات الرئيسة 0ا فيها املاركات التجارية.    º

هيكل العمليات فw الشركة.  º
شرÕ لûدارات الرئيسة، والشركات العاملة، والشركات التابعة، والشركات املتعاو�ة.     º

الدول التw تعمل بها الشركة.    º

.)aمؤسسة، شركة، مساهمة... ≈ل( w�بيعة ملكية الشركة؛ الو}ع القا�و�    º

�بيعة األسوا‚ التw تخدمها الشركة.    º

�طا‚ الشركة:    º

− عدد املوظفني.
− املنتجات / اخلدمات املقدمة )ا)جم أو الكمية(.

− صافw املبيعات.
− مجموع رأس املال مو“ع حسV حقو‚ امللكية وااللتeامات.

:qمث ªتوفر الشركة بيانات إ}افية Êأ q ÒCHي tنSف ،oباإل}افة ملا سب
−  القيمة املCافة.

−  ≈جمالw األصول.
:wتüأو كل من ا ، Òتفصيل أي  −

• املبيعات / العائدات حسV الدولة / اإل�ليم.
• املنتجات الرئيسية و / أو اخلدمات.

• التكلفة حسV الدولة / اإل�ليم.
• املوظفون حسV الدولة / اإل�ليم.
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 vتساعد عل wمن املعلومات الت Ìيستحسن تقد. أكبر �در t�Sير التقرير، فC%وأ�ناء ≈عداد و
ر تقد. املeيد من املعلومات  Ôيجد t�Sسبيل امل�ال، ف vل لطبيعة عمل الشركة. وعلCفهم أف

حول العناصر اüتية: 
.)Âاملجتمعات )املوا�ع، �بيعة االهتما  −

−  العمöء )بيع التجeئة، ا'ملة، األعمال، ا)كومات(.
−  املساهمون )�ائمة تداول األسهم(.

−  املوردون )املنتجات / اخلدمات املقدمة( ، )العمليات احمللية / الو�نية / الدولية(.
−  اال%ادات والشراكات املهنية. 

م�ددات التIرير

º  فتر… التقرير )السنة املالية( للمعلومات املقدمة.

º  األشخاص الذين 1كن التواصل معهم بخصوص التقرير، باإل}افة ملعلوماتهم، 0ا فيها 

.X�شبكة اإل�تر vواملوا�ع اخلاصة عل w�عناوين البريد اإللكترو
حدود التقرير )الدول / األ�اليم(، )املنتجات / اخلدمات(، )اإلدارات / الفروع / الشراكات(،     º

دات معينة فw ≈�ار التقرير. Òوأي محد

ا–ا لم تتطابق حدود التقرير مع املدÈ الكامل للمؤ�رات البيئية واالجتماعية، فيجV –كر   
االستراتيجية واملدÈ الeمنw لتقد. التGطية الكاملة.

º  التGيرات فw ا)جم، الهيكل، امللكية، أو املنتجات / اخلدمات، والتw حد�X منذ ≈صدار 

¬�ر تقرير للمسؤولية االجتماعية.



52

الفصل الثالث
الهيJل والنrE اإلدارية

يقدÂ هذا الفصل �ظر… عامة عن الهيكل والسياسات والنظم اإلدارية التw %كم تطبيق استراتيجية 
اüتية  النقا◊  تGطية  املهم  ومن  أدائها.  و≈دار…  للتقرير  مة  املقد= للشركة  االجتماعية  املسؤولية 
متCمنةÎ أيÒ معلومات أ�رÈ تخÒh املسؤولية االجتماعية. و1كن للشركة االستعا�ة بQي تقارير 

أ�رÈ دا�لية تتناول املو}وع �فسt، و–لك لعدÂ تكرار املجهود.
Íاإلدار qالهيك

الهيكل التنظيمw الذي يحكم الشركة وما يتبعt من اللجان األساسية %X مظلة مجلس اإلدار…    º

≈�ار  وصف  الهيكل  يشمل  كما  الشركة.  أداء  ومرا�بة  االستراتيجيات  و}ع  عن  املسؤولة 
املسؤولية ألي 'نة أساسية تابعة للهيكل التنظيمw العاÂ، واإلشار… ≈لv مسؤولية الشركة جتاه 

املسؤولية االجتماعية.
لني، �ير اإلداريني. Òاء مجلس اإلدار… املستقCسبة أع�   º

≈جراءات العمل علv مستوÈ مجلس اإلدار… التw تعمل علv مرا�بة ≈دار… املسؤولية االجتماعية.   º

الربط بني اإلدار… التنفيذية، وما - %قيقt من أهدا· مالية و�ير مالية علv مستوÈ الشركة.  º
الهيكل التنظيمw واألفراد الرئيسيون املسؤولون عن تطبيق سياسات املسؤولية االجتماعية    º

ومراجعتها. كما يتCمن التعريف باإلدار… العليا الوا�عة مباشر… %X مجلس اإلدار…، واملسؤولة 
مباشر… عن و}ع سياسات املسؤولية االجتماعية وتطبيقها. 

بيان الرƒية والرسالة واملباد∆ و�واعد السلو„ املطور… دا�لياÎ، والسياسات –ات العö�ة    º

باملسؤولية االجتماعية، وحالة مدÈ تطبيقها.
اüلية التw يتبعها املساهمون لتوفير التوصيات أو التوجيهات ملجلس اإلدار…. كما تتCمن    º

 Èرارات املساهمني، أو أي ¬ليات أ�ر� Âأي سياسات أو ≈جراءات �اصة باستخدا vاإلشار… ≈ل
تعمل علv تفعيل �در… األ�لية املساهمة لطرÕ ¬رائها لûدار…. 

مشاركة أ��اب املBل�ة
املصلحة فw مجال  فيها أصحاب  يشار„   wالت املناشط  الشركة  تعريف  ملف  يتCمن  أن   Vيج

املسؤولية االجتماعية.
أساسيات تعريف وا�تيار أصحاب املصلحة.  º

�وعية املعلومات التw توفرها استشارات أصحاب املصلحة.  º
استخداÂ املعلومات الناجتة عن مشاركة أصحاب املصلحة.  º
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الفصل الرابع
جدول مطابقة ا;تويات

يتم فw هذا ا'eء و}ع جدول يحتوي علv جميع املكو�ات األساسية الواجV توافرها فw تقرير 
:wتüالنحو ا vاملسؤولية االجتماعية، و–لك عل

العنصرا'eءالفصل

الرسالة واالستراتيجية

1،1
التعريف باخلطط 

املستقبلية

أهدا· الشركة.

تبنتها   wالت االجتماعية  باملسؤولية  املتعلقة  األساسية  املوا}يع 
الشركة.

دور املستفيدين فw %ديد هذه املوا}يع. 

املستفيدون من مشاريع وموا}يع املسؤولية االجتماعية.

كيفية ا�عكاس موا}يع املسؤولية االجتماعية علv �يم الشركة، 
وكيف تتكامل مع استراتيجياتها.

اإلجراءات التw - اتخا–ها للمسؤولية االجتماعية.

2،1
رسالة الرئيس التنفيذيالرسالة

ملn التFريn بالشركة

1،2
ملف الشركة

مة للتقرير. اسم الشركة املقد=

املنتجات و/أو اخلدمات الرئيسة 0ا فيها املاركات التجارية.

هيكل العمليات فw الشركة.

التابعة،  العاملة، والشركات  الرئيسة، والشركات  شرÕ اإلدارات 
والشركات املتعاو�ة.

الدول التw تعمل فيها الشركة.

شركة،  )مؤسسة،   w�القا�و الو}ع  الشركة:  ملكية  �بيعة 
.)aمساهمة...≈ل

�بيعة األسوا‚ التw تخدمها الشركة.

 2،2
≈�ار التقرير

األشخاص الذين 1كن التواصل معهم بخصوص التقرير.

فتر… التقرير )السنة املالية( للمعلومات املقدمة.

حدود التقرير.
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الهيكq والنEم اإلدارية

1،3
 الهيكل اإلداري

الهيــــــكل التنظيمw الذي يحكم الشــــــركة، وما يتبعــــــt من اللجان 
األساســــــية %ــــــX مظلة مجلــــــس اإلدار… املســــــؤولة عــــــن و}ع 

االستراتيجيات ومرا�بة أداء الشركة.

�سبة أعCاء مجلس اإلدار… املستقلني، �ير اإلداريني.

 vتعمل عل wمجلس اإلدار… التــــــ Èمســــــتو vجــــــراءات العمل عل≈
مرا�بة ≈دار… املسؤولية االجتماعية.

الربط بني السلطة التنفيذية، وما - %قيقt من أهدا· مالية 
و�ير مالية علv مستوÈ الشركة.

تطبيق  عن  املسؤولون  الرئيسيون  واألفراد   wالتنظيم الهيكل 
سياسات املسؤولية االجتماعية ومراجعتها.

بيان الرƒية والرسالة والقيم واألهدا· االستراجتية.

التوجيهات  أو  التوصيات  لتوفير  املساهمون  يتبعها   wالت اüلية 
ملجلس اإلدار….

2،3
مشاركة أصحاب 

املصلحة

أساسيات تعريف وا�تيار أصحاب املصلحة.

�وعية املعلومات التw توفرها استشارات أصحاب املصلحة.

استخداÂ املعلومات الناجتة عن مشاركة أصحاب املصلحة. 

جدول 
مطابIة ا;تويات

1،4
جدول مطابقة 

احملتويات
جدول مطابقة احملتويات لتقرير املسؤولية االجتماعية.

مؤ�رات األداء

 1،5
مؤشرات األداء 

اال�تصادي

 wتعتمد عليها الشركة ف wالت wكافة معايير ومقاييس األداء املال
تقييم أعمالها ومناشطها.

 2،5
مؤشرات األداء 

wالبيئ

كافة معايير ومقاييس األداء التw تعتمد عليها الشركة فw تقييم 
أعمالها ومناشطها للحفاÿ علv البيئة احمللية.

 3،5
مؤشرات األداء 

wاالجتماع

كافة معايير ومقاييس األداء التw تعتمد عليها الشركة فw تقييم 
أعمالها ومناشطها االجتماعية.
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الفصل اخلامس
مؤشرات األداء

يبني هذا الفصل من التقرير مؤشرات األداء األساسية واإل}افية لتقارير املسؤولية االجتماعية 
w لكل مجال من مجاالت  Òمؤشرات األداء الكم iو1كننا %ديد بع .GRI منهجية vاملبنية عل

:)8(wتüالنحو ا vاملسؤولية االجتماعية، و–لك عل

عنا�ر  تQ�ير
 املسؤولية االجتماعية

على الشركات
مؤشرات األداء الJمي

nالتو�ي

-  عدد املوظفني حسV مستوÈ املسؤولية / املجموع بالنسبة املئوية.
- عدد برامZ تدريV ودعم املوظفني. 

- معدل �سبة االستقاالت.
- متوسط رواتV املوظفني / النسبة املئوية للمتوسط وللمجموع. 

- معدل سنوات اخلبر… لدÈ املوظفني. 
- معدل الدورات التدريبية لكل موظف.

التوريد واملشتريات
ا;لية

- عدد املورÒدين احملليني الذين - التعامل معهم / النسبة املئوية للمجموع.
- عدد العقود / النسبة املئوية للمجموع.

- املصاريف املدفوعة / النسبة املئوية للمجموع.
- تو“يع املوارد )السلع مقابل اخلدمات - سلسلة التوريد - عمليات الصيا�ة 

واإلصÕö( / النسبة املئوية للمجموع.
- �سبة مشاركة املتعا�دين من البا�ن. 

ا�تيار مواقع املنشPت 
وإدارتها

- �بيعة املو�ع )سو‚، عمالة، استخöص موارد(.
- التشييد والتشGيل. 

.tو≈شراك wاالرتبا◊ باملجمتع احملل Èمستو -
- استخداÂ أصول الشركة:

 .wاالست�مار األصل  •
•  تو“يع املنتجات واخلدمات. 

•  استخداÂ املنتجات واخلدمات 
•  االست�مارات املالية.
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املنتجات وا(دمات

- حجم اإل�فا‚ علv البحY والتطوير / النسبة املئوية للجوع. 
- عدد املنتجات واخلدمات ا'ديد…. 

- �سبة ≈يرادات مبيعات املنتجات ا'ديد….
التw ترمw ≈لv �فi تكاليف تصنيع  العمل الوظيفw املتبادل مع العمليات   -

املنتجات أو توفير اخلدمات. 
 .wمؤشرات األداء التسويق -

- �سبة احتمالية الوصول ≈لv املنتجات. 
- مستوÈ اال�تشار. 

االستثمار املالي

- حجم أ�شطة االست�مار املباشر. 
- العائد علv است�مارات رأس املال.

- حجم االست�مارات التw تدعم الفائد… اال�تصادية. 
- حجم االست�مار مع الشركاء التجاريني واملورÒدين. 

- العائد من االست�مارات السابقة. 

األعمال ا(يرية 
واالستثمارات في
 املجتمع ا;لي

 .)wحجم االست�مار اخليري )النقدي والعين -
 .wعدد الشراكات مع املجتمع احملل  -

-  حجم مستوÈ االلتeامات واأل�شطة التطوعية. 

وا�طö�اÎ من املؤشرات الكمية التw - %ديدها، 1كن و}ع املعايير بSعطاء أو“ان مختلفة لكل 
االجتماعية  التقارير   Ã–و/ و}ع   wبالتال و1كن   .tأهميت  Èمستو  Vبحس املؤشرات  من  مؤشر 
 wأجنبية أو محلية، ولك X�كا Îحجم الصناعة وملكيتها، سواء Yملختلف فئات الشركات من حي
 wلوا}ع  wGينب كما  املصلحة،  أصحاب  ≈لv جهات  بالنسبة   Îومفيدا  Îمقبوال  Ã–النمو هذا  يصب` 

املعايير ومطوÒري النمو–Ã التواصل بصور… مستمر… مع ا'هات الرئيسة املعنية أ�ناء كل عملية.
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ويصنف ¬�رون جملةÎ من املؤشرات اخلاصة بعناصر تQ�ير املسؤولية االجتماعية وفقاÎ للجدول 
:)11(wتüا

√بر“ مؤشرات األداء الJليةالعنصر
)Key Performance Indicators - KPIs(

Êاملالكو

- %قيق أكبر رب` 2كن.
- تعظيم �يمة السهم واملنشQ… ككل.

- رسم صور… محترمة للمنشQ… فw بيئتها.
.…Qحماية أصول املنش -
- “ياد… حجم املبيعات.

ÊاملوFال

- رواتV وأجور مجeية.
- فرص تقدÂ وتر�ية.

- تدريV وتطوير مستمر.
- عدالة وظيفية.

- ظرو· عمل مناسبة.
- رعاية صحية.

- ≈جا“ات مدفوعة.
- تQمني السكن وسائل النقل.

szالزبا

- منتجات بنوعية جيد….
- أسعار مناسبة.

- اإلعöن الصاد‚.
- منتجات ¬منة عند االستعمال.

Êاملنافسو
- منافسة عادلة و�eيهة.

- معلومات صاد�ة وأمينة.
- عدÂ استقطاب العاملني من املنافسني بوسائل �ير �eيهة.

Êاملجهزو

.eالتجهي wاالستمرارية ف -
- أسعار عادلة ومقبولة.

.…eتطوير استخدامات املواد املجه -
- تسديد االلتeامات املالية، والنeاهة فw التعامل.
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املجتمع

- املساهمة فw دعم البنv التحتية.
- توظيف –وي االحتياجات اخلاصة.

- �لق فرص عمل جديد…. 
- دعم املناشط االجتماعية.

 .Àحالة الطوار∆ والكوار wاملساهمة ف -
- الصد‚ فw التعامل، وتeويد املجتمع باملعلومات الصحيحة.

- احتراÂ العادات والتقاليد السائد….

البي�ة

- مستويات ا)د من تلوÀ املاء والهواء والتربة.
- االستخداÂ األم�ل والعادل للموارد، و�صوصاÎ �ير املتجدد… منها. 

- تطوير املوارد وصيا�تها.
- التشجير و“ياد… املساحات اخلCراء. 

ا)كومة

- االلتeاÂ بالتشريعات والقوا�ني والتوجهات الصادر… من ا)كومة.
- احتراÂ تكافؤ الفرص بالتوظيف.

- تسديد االلتeامات والرسوÂ ا)كومية، وعدÂ التهرب منها.
- املساهمة فw الصر· علv البحY والتطوير.

- املساهمة فw حل املشكöت االجتماعية، م�ل القCاء علv البطالة.
.Vهيل والتدريQعاد… الت≈ wاملساعد… ف -

املنEمات االجتماعية
- التعامل ا'يد مع جمعيات حماية املستهلك.

- الشراكات الفعالة مع املؤسسات والهيئات املهنية.
.Zمية الصاد�ة عن البرامöالصور… اإلع -
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