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مفهوم املسؤولية االجتماعية وتطبيقاتها .
إعداد  :مرفت حممود طيب
مفهوم املسئولية االجتماعية أصبح يرتدد على مسامعنا كثريا يف
السنوات االخرية على ألسنة العديد من املثقفني والسياسيني واملفكرين
وناشطوا اجملتمع املدني  ،وكثريا ما ُيطرق هذا املفهوم بكافة وسائل االعالم  ،ولكن
مالمح هذا املفهوم مل تتحدد أو تتبلور بصورة واضحة يف اذهان البعض من مردديه او
مستمعيه  ،ولذا ينبغي علينا توضيح ماهية املسؤولية اإلجتماعية  ،لرتسيخ هذا
املفهوم لدى أفراد اجملتمع.
و املسؤولية االجتماعية هي نظرية أخالقية  ،بأن أي كيان ،سواء كان منظمة أو
فردًا ،يقع على عاتقه العمل ملصلحة اجملتمع ككل .وأيضاً هي أمر جيب على كل
منظمة أو فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بني االقتصاد و النظام البيئي (أو
النظام اإلكولوجي) واالجتماعي .
فاملسؤولية االجتماعية هي أمر ال خيتص مبنظمات األعمال
فقط بل شأن كل فرد تؤثر أفعاله على البيئة .هذه املسؤولية
ميكن أن تكون سلبية ،عرب االمتناع عن االخنراط يف افعال ضارة
 ،أو اجيابية من خالل القيام بأفعال حتقق أهداف اجملتمع بشكل
مباشر.
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واملسؤولية االجتماعية ليست وليدة اليوم بل هي ثقافة اصيلة يف اإلسالم  ،وحث
عليها نبينا حممد صل اهلل عليه وسلم بقوله ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته )
واملسؤولية يف اإلسالم  ،تعين أن املسلم املكلف مسؤول عن كل شيء جعل الشرع له
سلطانًا عليه أو قدرة على التصرف فيه بأي وجه من الوجوه  ،سواء كانت مسؤولية
شخصية فردية أم مسؤولية متعددة مجاعية.
وانطالقا من دور الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية يف نشر ثقافة املسؤولية
االجتماعية وتعزيز تطبيقاتها يف الوطن سوف نلقي الضوء على كل ما خيص
املسؤولية اإلجتماعية قدر املستطاع لنشر الوعي لكافة أفراد اجملتمع عن ماهيتها
وأهدافها وأنواعها وكيفية تطبيقها  ،وماهي املعوقات اليت ميكن أن تقف حائالً دون
تطبيقها .
ويعترب اهلدف الرئيس من طرح هذا املوضوع  ،هو النهوض
بواقع املسؤولية االجتماعية يف جمتمعنا العربي بشكل عام
واململكة العربية السعودية بشكل خاص  ،وطرح الوسائل
والسبل اليت من شأنها إعادة مفهومها إىل الواقع التطبيقي ،
وهو ال شك إن الوعي مبفهومها مُهمة جسيمة ،تتطلب تضافر
اجلهود  ،والعمل بإخالص  ،والصرب يف سبيل ذلك  ،والنظرة
التفاؤلية ملستقبل أفضل ولو على مدى بعيد.
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ونستطلع آراء خنبة من املختصني واملستشارين  ،واألكادمييني  ،حول هذا املوضوع
من جوانب متعددة سواء من اجلانب الفردي او املؤسسي.
أوضحت وكيلة كلية اجملتمع خبميس مشيط الدكتورة  /أمل بنت حسني آل
مشيط
أن للمسؤولية اجملتمعية مفهوم
متعدد اجملاالت فعند تناول مفهوم
املسؤولية لغةً  :هي األعمال اليت يكون اإلنسان مطالباً
بها .
أما اصطالحاً  :هي املقدرة على أن يلزم اإلنسان نفسه
أوالً  ،والقدرة على أن يفي ذلك بالتزامه بواسطة
جهوده.

د .أمل حسين آل مشيط

وعند القول باملسؤولية اجملتمعية أي مسئولية االنسان امام خالقه أوالً وما تنعكس
عليه أمام اجملتمع ثانياً.
حيث يكون االنسان مسئول عن تصرفاته وملزم بكل ما ينتج عنها .والتزامه بقوانني
اجملتمع وعاداته وتقاليده .كما ذكرت أيضاً أن املسؤولية االجتماعية خمتلفة وهي
كالتالي:
 - ١مسؤولية اجتماعية دينية:
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وهي تعين التزام املرء بأوامر اهلل عز وجل واجتناب نواهيه وعلى اجملتمع تطبيق
العقوبة على كل من خيالف اتباع أوامر اهلل عز جالله.
 - ٢املسؤولية االجتماعية االخالقية:
وهي تعين مسؤولية اجملتمع يف تربية الفرد  ،واليت تبدأ من تربية الوالدين للطفل
وتعزيز األخالق احلميدة وتنميتها خللق جيل ناشئ كريم األخالق.
فكل طفل ينشأ على ما عوده املربي يف صغره فالرتبية يف الصغر كالنقش على
احلجر.
 - ٣املسؤولية االجتماعية التعليمية:
وهي مسؤولية اجملتمع يف توفري التعليم
ونشره بني أفراد اجملتمع وتنمية قيم
املسؤولية اجملتمعية لدى طالب املرحلة
الثانوية واجلامعية للقضاء على اجلهل
ملا يف ذلك من رفع قيمة الفرد وما
ينعكس على جمتمعه اقتصادياً.
 - ٤املسؤولية االجتماعية املهنية:
وهي مسؤولية اجملتمع يف توفري جماالت العمل املختلفة للشباب حسب املؤهالت
التعليمية اليت حيملونها .وما يعود ذلك من رفع اقتصاد الدولة.
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وميكن مالحظة املسؤولية اجملتمعية يف اجملتمع من خالل مسئولية كل فرد من أفراد
اجملتمع حنو اجملتمع الذي يعيش فيه من حيث االلتزام بقوانني اجملتمع املفروضة،
ومدى تعاون الفرد مع اجملتمع واملساهمة يف رفع االقتصاد.
ويتضح هدف املسؤولية االجتماعية من مسؤولية كل فرد من أفراد اجملتمع يف إصالح
اجملتمع يف شتى اجملاالت سواء الدينية  ،االقتصادية  ،االجتماعية  ،السياسية..اخل
فعلى كل فرد مسلم ناضج حتقيق اهلدف السامي من وجوده على هذه الدنيا بعبادة
اهلل عز وجل ،وتكوين جمتمع خيلوا من اجلهل.

كما ذكر الدكتور  :نايف سراج اهلذلي املدير العام
ملكتب أسس االستدامة مستشار املسؤولية االجتماعية
وتقديم االستشارات اإلدارية والرتبوية وختطيط برامج
املسؤولية االجتماعية وبرامج التميز املؤسسي وتطبيق
معايري األيزو  00222للمسؤولية اإلجتماعية ،وعضو
اجمللس

العلمي

بالشبكة

السعودية

االجتماعية .

للمسؤولية
د .نايف بن سراج الهذلي

وحتدث الدكتور اهلذلي إن مفهوم املسؤولية االجتماعية أعمق
وأمشل من كوّنه القيام بأعمال تطوعية أو مساعدة اآلخرين او
التربع باملال للجمعيات او األفراد بل هو منهج او سلوك ينتهجه الفرد او املنظمة .يف
سبيل القيام بواجباته جتاه نفسه وجتاه اجملتمع الذي ينتمي اليه بكل مكوناته  ،فهو
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ببساطه ( ممارسة املواطنة احلقه ) .فمتى شعر الفرد او املنظمة بهذا االمر فإنه سوف
يقوم بواجبة البيئي واالجتماعي واالقتصادي ؛ وهذه الثالث احملاور الرئيسيّة اليت
يقوم عليها مفهوم املسؤولية االجتماعية.
وذكر اهلذلي ايضاً بأن املسؤولية االجتماعية ما هي إال واجب والتزام من قبل
املؤسسات جتاه اجملتمع بكافة أطيافه والبيئة اليت تعمل فيها ؛ فهو مفهوم أكثر
مشولية وأوسع معنى  ،تركز فيه املسؤولية االجتماعية على السلوك األخالقي،
واحرتام القوانني واألدوار احلكومية و دمج ذلك مع النشاطات اليومية للمنظمة.
اما عن أهمية املسؤولية االجتماعية:
ذكر إن تبين املؤسسة ملزيد من الدور االجتماعي يف اسرتاتيجياتها  ،حيقق هلا العديد
من الفوائد  ،كما يتضح من التالي:
بالنسبة للمؤسسة  :حتسني صورة املؤسسة وترسيخ املظهر اإلجيابي هلا
خصوصا لدى الزبائن والعاملني وأفراد اجملتمع بصفة عامة.
وشأن االلتزام باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة حتسني مناخ العمل ،كما تؤدي إىل
بعث روح التعاون والرتابط بني خمتلف األطراف.
ومتثل املسؤولية االجتماعية جتاوبا فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات
اجملتمع ؛ كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل يف املردود املادي واألداء املتطور من جراء
تبين هذه املسؤولية .بالنسبة للمجتمع :االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من
العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر املسؤولية االجتماعية للمؤسسة.
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وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع .وازدياد الوعي بأهمية االندماج
التام بني املؤسسات وخمتلف الفئات ذات املصاحل.
واالرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة التثقيف والوعي االجتماعي على مستوى
األفراد  ،وهذا يساهم باالستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.
وبالنسبة للدولة  :ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها
وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية األخرى.
ويؤدي االلتزام باملسؤولية البيئية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي
املؤسسات بأهمية املساهمة العادلة والصحيحة يف حتمل التكاليف االجتماعية.
واملساهمة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغريها من اآلالت
اليت جتد الدولة احلديثة نفسها غري قادرة على القيام بأعبائها مجيعا بعيدا عن
حتمل املؤسسات االقتصادية اخلاصة دورها يف هذا اإلطار .
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أما

ممثل

الشبكة

السعودية

للمسؤولية

االجتماعية جبمهورية مصر الدكتور  /علي
عبد الراضي عبد الرمحن

أستشاري العلوم

اإلنسانية والسلوكية ،
اللهِ بْنِ عُمَرَ
جاء يف احلديث الشريف "عَنْ عَبْدِ َّ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ
اللهُ عَنْهُمَا أ ََّنهُ سَ ِمعَ رَسُولَ َّ
رَضِيَ َّ

د .على عبد الراضي عبد الرحمن

عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ك ُُّلكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ِتهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ِتهِ
وَالرَّجُلُ فِي أَهْ ِلهِ رَاعٍ وَ ُهوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ِتهِ وَالْ َمرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِ َيةٌ وَهِيَ مَسْئُو َلةٌ
َيدِهِ رَاعٍ وَ ُهوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ِتهِ"
عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ س ِّ
و هذا احلديث الشريف هو تتأسيس املسؤولية االجتماعية على نظرية أخالقية قوامها
أن لكل كيان يف اجملتمع دوراً جيب أن يقدمه خلدمة اجملتمع ،وهو ما يعين أن
للمسؤولية االجتماعية صفة إلزامية تقتضي أن يقوم كل فرد بالواجبات اليت
يتوقعها منه اجملتمع يف سلوكه لدور معني.
وتناول الواجبات ال يتم إال بالنظر إىل احلقوق  ،فكالهما وجهان لعملة واحدة إذ
يصعب مطالبة الفرد بواجبات دون منحه حقه الذي يعزز انتماءه ،فاالنتماء مسألة
حيوية تعزز االرتباط الواعي باجملتمع وأيديولوجيته حيث يتأسس االنتماء على
جانبني :أحدهما أيديولوجي واستعداد نضالي ولتحمل املسئولية وحتقق األهداف،
وآخر يدخل يف دائرة املمارسة حيث يرتجم االستعداد الفكري إىل واقع حي ملموس،
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وبذلك يتأكد االنتماء ،فمشاعر احلب واإلخالص تصبح جمرد نية غري قابلة
للتطبيق إذا مل تقرتن بوعي عقائدي عريق لفكر اجملتمع.
 .1مفهوم املسؤولية االجتماعية :
يعرفها معجم مصطلحات العلوم االجتماعية املسؤولية
االجتماعية بأنها  ":ترتكز على احلقوق  ،والواجبات  ،وإشباع
احلاجات  ،وحل املشكالت  ،وأنها البد أن ترتبط مبدى مساهمة أفراد اجملتمع ،
واشرتاكهم إلشباع احتياجاتهم  ،وحل مشكالتهم معتمدين على أنفسهم ،واملسئولية
االجتماعية تكون متبادلة بني األفراد واجلماعات  ،وبني اجملتمعات احمللية واجملتمع
العام .
يعرف "أمحد زايد" املسؤولية االجتماعية من خالل ارتباطها باملواطنة :بأنها
"األساس األخالقي الذي تستند إلية املواطنة ،وهى اليت تدفع املواطنني إىل تبنى
مفهومات إجيابية ،وإىل ممارسات سلوكية تتصف باالندماج يف احلياة االجتماعية
والسياسية ،والوعي بأهمية هذا االندماج .وتتحدد مسئوليات األفراد واجلماعات وفقاً
لألدوار اليت يقومون بها ،واليت حتددها التوقعات املتبادلة املرتبطة بقيم اجملتمع
ومعايريه"
ويعرف "علي عبدالراضي" املسؤولية االجتماعية Social Responsibility
بأنها وعي وممارسة االفراد واجملتمعات والقطاعات احلكومية واخلاصة بالواجبات
اإلنسانية والبيئية واالستمرار يف الدور الذي يؤديه ويقوم به جتاه اجملتمع والصاحل
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العام ويتحمل نتائجها ،لتعود علية يف صورة حقوق يستفاد منها هذا اجليل واحلفاظ
على حق االجيال القادمة ".
.0

إجيابيات املسؤولية االجتماعية :

.1

املسؤولية االجتماعية هى قلب للمدافعة البيئية واحلفاظ على االنسان والبيئية

.0

املسئولية االجتماعية للفرد تعكس توازن بني التكوين البيولوجي لإلنسان

والتكوين االجتماعي يؤكد ذلك امتالك اإلنسان للعقل املدرك والقادر على إدراك
املسئولية.
.3

املسؤولية االجتماعية هي املساواة والتمكني ال ختتلف بني اجملتمع ،مجيع البشر

لديهم مسئوليات جتاه جمتمعاتهم .
.4

للمسؤولية االجتماعية دوائر تبدأ من

مسؤولية الفرد يف نطاق األسرة وحتى مسئولية
الفرد يف العامل ،وإذا تأملنا هذه القضية فسوف
جند أن اتساع املسؤولية للفرد يتضافر مع اتساع
مساحة التفاعل االجتماعي وذلك جيعل
اهتمامه بقضايا البيئية واحلفاظ عليها امر
حتمي لديهم .
.5

إن للمسؤولية االجتماعية بنية تتأسس عرب التوازن بني احلقوق والواجبات ،وإذا

كانت الواجبات هي لزوميات متوقعة من الفرد الذي يتدرج حتى اآلخر العام ،يف
مقابل ذلك فإننا جند أن من حق الفرد على اجملتمع أن حيصل على الفرص اليت
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تتيح له إشباع حاجاته األساسية ،ويف هذا اإلطار فإننا جند كلما حتقق التوازن بني
احلقوق والواجبات كلما قوي ارتباط الفرد مبجتمعه وتأكد انتمائه له ،أما إذا اهتز
التوازن بني احلقوق والواجبات يف مقابل الضغط على الفرد وحرمانه من حقوقه فإن
ذلك يؤدي إىل حالة من االسرتخاء وتقل االرادة ويضعف االنتماء.
.0

يشكل الوازع األخالقي بعداً أساسياً يف تنمية املسؤولية االجتماعية ذلك ألنه

يشكل الضمري الداخلي الذي يدفعه إىل السلوك ،وهو أداة من أدوات اجلزاء يف حالة
التقصري ،كما أنه يساهم يف تطابق أداء الفرد ألدواره اليت تعكس وفائه مبسؤوليته
االجتماعية تطابقاً مع توقعات اآلخر .
·

كيفية تطبيقها " متطلبات املسؤولية االجتماعية":

وعي وممارسة الشركات واألفراد والقطاعات التعليمة واألمنية وعمل برامج لكل من
تلك هذه القطاعات يسعى اىل حتقيقي اهداف املسؤولية االجتماعيه واملدافعة البيئة
املستدامة من خالل :
.1

يتطلب حتقيق املسؤولية االجتماعية قدراً عالياً من التكامل البنائي االجتماعي

 ،ويتأسس هذا التكامل عرب ثقافة واحدة تساهم يف ربط أفراد اجملتمع وتوحيدهم يف
بناء اجتماعي واحد يتألف من جمموعات وزمر تتحدد عالقة األفراد بعضهم ببعض
يف نسق يتسم بتوزيع احلقوق والواجبات يف سُلم املسئولية االجتماعية.
.0

وتفرتض املسؤولية االجتماعية توفري عدد من امليكانيزمات اليت تستند إىل فكرة

جوهرية تتعلق بالتكيف ،فهي تفرتض أن يكون هناك نسق اجتماعي يتكيف فيه
األجزاء لتكون كالً واحداً منسجماً يهدف إىل استقرار النسق ،ويتحقق التكيف
المسؤولية االجتماعية – مفهومها وتطبيقاتها
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كمتطلب وظيفي لتحقيق املسؤولية االجتماعية عرب ثالثة مستويات يعد انتقاص
واحدة منهم معوقاً وظيفياً يف سُلم املسئولية ويتمثل املستوى األول يف التكيف
اإليكولوجي وهو ضرورة تكييف احلياة االجتماعية مع البيئة احمليطة بها حتقيقاً
لدرجة عالية من التكامل مع الوجود اخلارجي الذي يساهم يف توفري بيئة مالئمة
خللق ثقافة املسؤولية االجتماعية.
.3

ويتحدد املستوى الثاني ،عرب وظيفة التفاعل الداخلي يف النسق وهو يؤكد على

اجلانب النظامي ،ويهتم مبجموعة من الرتتيبات النظامية اليت ميكن عن طريقها
توفري املساعدة يف دعم احلياة االجتماعية وسريها بصورة منظمة ،ويتحقق ذلك عن
طريق عمليات اجتماعية تستند إىل التعاون ،وإقصاء الصراع ويبدو هنا دور النسق
األسري ،والقرابي الذي يعد الرتبة األوىل الذي يُبذر فيها بذرة املسئولية بشقيها إذ أنه
ميثل نسقاً ذا فاعلية قصوى يف حتقيق التكامل االجتماعي ،وتنبثق هذه الفاعلية من
خصائص الدور األسري والقرابي إذ أنه ميثل اجملال الذي تنجز فيه كثري من املناشط
االجتماعية اليت تنجز بواسطة مجاعات العمر املشرتك (األخوة – األقارب) واليت ينمو
يف وسطها مفهوم املسؤولية االجتماعية.
.4

ويتحد البعد الثالث للتكيف ،فيما يسمى بالتكيف الثقايف ،وهو يشري إىل

اكتساب اإلنسان لعادات وقيم جمتمعية حتى يصبح أكثر قدرة على املشاركة يف
النشاط االجتماعي ،وتتحقق املسؤولية االجتماعية يف هذا املستوى عرب التزاوج بني
وسائط التنشئة االجتماعية املتباينة واليت تهدف إىل صياغة الذات املسئولة يف إطار
نسق من التوقعات املتبادلة ،وعالقات تبادل وظيفي بني أجزاء النسق البنائي ويبدو
ذلك من خالل األنشطة اليت يقوم بها الفرد يف تفاعله مع (اجلريان – املدرسة – دور
المسؤولية االجتماعية – مفهومها وتطبيقاتها
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العبادة – وسائل اإلعالم) ويف هذا اإلطار يقتضي أن نؤكد أن تأسيس ثقافة املسئولية
االجتماعية تتطلب حالة من التواءم والتالئم يف املنطلق األيديولوجي ،وصياغة
أهداف التنشئة داخل وسائط التنشئة اليت تُعنى بغرس ثقافة املسؤولية االجتماعية،
ذلك ألن سيادة حالة من التواءم من شأنها أن تساهم يف صياغة شخصية منظمة
متكيفة مع متطلبات النسق االجتماعي الذي يُحمل أفراده مسئولية احلفاظ على
تكامله والذي لن يتحقق إال من خالل االنطالق من قاعدة أيديلوجية متفق عليها.
.5

واجلدير بالذكر أنه إذا كان حتقيق التكييف كمتطلب أساسي لتحقيق

املسؤولية يُعد ضرورة وظيفية فإن اإلخالل بأي منها يعد معوقاً المتام ثقافة املسؤولية
وتطبيقاتها داخل النسق ،ذلك ألنه إذا
كانت عملية التكييف تشكل اآللية
النسقية اليت يستخدمها النسق
ليغرس بها حالة االنسجام بني األجزاء
املكونة لبنائه حبيث تقوم كافة
األجزاء باألدوار املنوطة إليها واملسئولة
عنها مبا حيفظ للنسق تكامله،
ويساهم يف استمرار الوجود احليوي
املتفاعل الذي حتيا عليه فكرة
املشاركة يف قيادة اجملتمع فإنه تقع يف
النسق ما يساهم يف إعاقة فاعلية آليات التكييف ويبدو هذا حينما تتقاعس أحد
األجزاء عن أداء دوره وهو ما يؤدي إىل توتر نسقي ينعكس على أمن النسق وتبدو هذه
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التوترات على سبيل املثال عند االختالف على املنطلق االيديولوجي لوسائط التنشئة
املعنية بغرس ثقافة املسؤولية أو التخلي عن دورها يف الصياغة النظامية للنشء أو
غرس ثقافات مغايرة من شأنها تقويض اهلوية وتفكيك الثقافة املؤسسة للنسق ،وهو
ما يشري إىل عدد من املعوقات الوظيفية اليت تعوق النسق واليت قد يؤدي عدم
تداركها إىل حالة من الفوضى املهددة ألمن النسق.
.0

ويؤكد ما سبق على أن لوسائط التنشئة االجتماعية مسئولية خطرية يف غرس

ثقافة املسؤولية االجتماعية ،والتأكيد عليها يُعد من اللزوميات الدائمة للحفاظ
على االستقرار والتكامل داخل اجملتمع أو النسق االجتماعي ،ذلك ألن الذات املسئولة
ال تتكون إال من خالل مراحل التنشئة االجتماعية حيث يعيش املرء ويدرك ذاته
بالنظر إىل عالقاته باآلخرين وحجم إميان الفرد بالقيم واملبادئ والقدرة على الدفاع
عنها دون خوف.
.7

ويتطلب ذلك توفري مجلة من الشروط يعد انتفاء أحدها خلالً يف تكوين

الذات املسئولة ويساهم يف تقاعسها عن املسئولية االجتماعية وتراعى هذه الشروط
البعد عن تناقضات يقف عند حديها االهتمام الفائض ،واإلقصاء الفائض ،والليونة
الزائدة ،والسيطرة التامة وهي أمور ال يستقيم معها تكوين شخصية مستقلة قادرة
على العطاء وحتمل املسؤولية.
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ومن جانب أخر أوضح املهندس  :محود
العبيد مدير الشراكات االسرتاتيجية
وتقنية املعلومات بالشبكة السعودية
للمسؤولية االجتماعية ومؤسسة خرباء
املسؤولية
إن املسؤولية االجتماعية
للشركات مفهوم ًا حديثًا
يف اجملتمع العربي ومع ذلك أصبحت

المهندس .حمود العبيد

حالي ًا من االولويات يف قطاع االعمال ،وهذا ما أالحظة حبكم ختصص املؤسسه بهذا
اجملال من الطلبات اليت تأتينا من كربي الشركات من طلبات استشارات اداريه
وتصميم برامج اجتماعيه وإعداد اسرتاتيجيات  ،وهذا توجه مجيل من الشركات يف
اململكة العربية السعوديه ألنها وجدت يف تطبيق املسؤولية االجتماعية فوائد عديدة
فيما يتعلق بالسمعة احلسنه والتسهيالت وإنتاجيه العاملني وهذه كلها فوائد
تستفيد منها الشركات اوال ثم اجملتمع للمساهمة يف التنمية املستدامة .
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الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية
املمـلكة العربية السـعودية  -الرياض
00966550462224
www.csrsa.net
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