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  مقدمة
  

 يف توجهات وخطـط املنـشآت       "ة االجتماعية املسؤولي"حتتلها  بالرغم من املكانة املتميزة اليت      
الـشركات  للتنافسية ومعيارا تقيم به مـستوى  خاصة الكربى بالدول املتقدمة واعتبارها عنصرا رئيسيا       

 على مستوى الدول العربية وفقا ألهدافها وأسـسها         "أداء املسؤولية االجتماعية  "واملؤسسات ، إال أن     
 حمدود ينحصر يف تقدمي التربعات املاليـة والعينيـة لـدعم            الصحيحة يف معظم املنشآت يتم من منظور      

حتقـق التنميـة    احلاجة ؛ دون الدخول يف مشروعات  اجلمعيات اخلريية ومعاونة بعض الفئات من ذوي      
مثل البطالة والتأهيل واإلسكان واحلفاظ على البيئة وتنميـة         احليوية  صدي بفاعلية للقضايا    توتاملستدامة  

  . العاملني وحتقيق االستقرار الوظيفي ومساندة املشروعات الصغرية وغريها جيةإنتامصادرها ، ورفع 

مع التسليم بوجود بعض املنشآت اليت أخذت بالتوجه الصحيح ألداء املسؤولية االجتماعية ،             و
وتطبيقاا يف الدول    توجد هوة وتباينا بني أداء املسؤولية االجتماعية         حيث مازال حمدودا ،     االمرإال أن   

  . يف بلداننا ماجيرياملتقدمة ، وبني 

بل انـه وفقـا ملـا        إىل عدم الرغبة يف أداء املسؤولية االجتماعية ،           ليست راجعة  وهذه األمور 
يف اململكـة العربيـة      الدراسات واملناقشات اليت جرت يف الفعاليات احملدودة اليت أجنزت مؤخرا            اكدته

ن أهم األسباب الـيت أدت إىل       فاثالث سنوات املاضية    خالل ال السعودية وبعض الدول العربية األخرى      
ضـعف ثقافـة املـسؤولية      "ضعف توجه املنشآت ألداء املسؤولية االجتماعية بالشكل الصحيح هـو           

   ."االجتماعية وعدم وضوح مفهومها

تطرح بعـض اجلوانـب     املقدمة من جملس املسؤولية االجتماعية بالرياض       لذا فإن هذه الورقة     
واألولويات املفترض البدء ا يف مشروعاا لتأخذ مسارها الصحيح          فة املسؤولية االجتماعية    املرتبطة بثقا 
  .  ملواجهة هذا املوضوع احليويالسكإسهام من 

  واهللا ويل التوفيق ،،،
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  املستخلص
  

  : مشكلة البحث : أوال 

املـستوى الـدويل والرغبـة      على   اوتزايد االهتمام   رغم انتشار مفهوم املسؤولية االجتماعية           
 من خالل القطاع اخلاص ، إال أن مستوى االهتمام يف الدول العربية مـازال               هااملتزايدة لتفعيل براجم  

عدم اإلملام الكايف من قبل املنشآت بأبعاد املسؤولية االجتماعيـة واخللـط             نتيجة   ةبطيئيسري خبطى   
ن اجلانب التخطيطي والتنظيمي الذي حيدد املـسار  البعد عافتقاد ىل إبينها وبني العمل اخلريي إضافة      

تمثل يف تلمس ركـائز ثقافـة املـسؤولية         توأولوياته ، ومن مث فإن مشكلة البحث يف هذه الورقة           
ناسب تطلعات  تل االجتماعية اليت من املفترض أن تكون بداية انطالق القطاع اخلاص حنو تنفيذ براجمه            

   .اتمع
  

  : أهداف الورقة : ثانيا 

 . حتديد دور القطاع اخلاص يف دائرة املسؤولية االجتماعية ) ١
  .التعرف على املعوقات احمليطة بأداء القطاع اخلاص لدوره يف املسؤولية االجتماعية  ) ٢
  .التعرف على العائد املتوقع للقطاع اخلاص نتيجة أدائه الصحيح للمسؤولية االجتماعية  ) ٣

  

  :أمهية الورقة : ثالثا 

 املستمر يف أمهية املسؤولية االجتماعية كوظيفـة        التناميالورقة أمهيتها استنادا إىل     تكتسب هذه        
 اإلنتـاج  القطاع اخلاص تقوم جنبا إىل جنب مع وظائفهـا يف تقـدمي              منشآت من وظائف    أساسية

  .واخلدمات 

  :تساؤالت الورقة : رابعا 

 و موقع القطاع اخلاص يف دائرة املسؤولية االجتماعية ؟ما ه ) ١
 املعوقات احمليطة بأداء منشآت القطاع اخلاص للمسؤولية االجتماعية ؟هي ما  ) ٢
  ؟ثقافة املسؤولية االجتماعية اليت من املفترض أن يبين عليها القطاع اخلاص براجمهركائز هي  ما ) ٣
  ما هي األولويات اليت جيب أن يبدأ ا القطاع اخلاص لربامج املسؤولية االجتماعية ؟ ) ٤

   :قةنطاق الور : اخامس

  منشآت القطاع اخلاص باململكة العربية السعودية

 :منهج الورقة : سادسا 
 الصادرة   والدراسات اعتمادا على املصادر املوثقة من التقارير     النظري  تنتهج هذه الورقة املنهج الوصفي      
 دف التعرف على املتغريات املرتبطـة مبـشكلة البحـث           الورقة، ، اليت تناولت جوانب من موضوع      

  ٠ على ضوء النتائج املستخلصة الورقةتوصل إىل النتائج الرئيسية وصياغة توصيات وال



 ٥

  

  :القطاع اخلاص يف دائرة املسؤولية االجتماعية : احملور األول 

اجتهت احلكومات يف معظم دول العامل إىل يئة القطاع اخلاص ومـساندته للقيـام بالـدور                
 يف   احلكومـات   تنيط به أدوارا كانت تقوم ا      أصبحتويدا  الرئيسي يف التنمية االقتصادية ؛ ورويدا ر      

جمال التنمية االجتماعية حبيث جيمع القطاع اخلاص بني دوره التنموي يف اـال االقتـصادي ، ودوره                 
 لتكـون   يف مشروعات خدمة اتمع واليت انطلق منها مفهوم املسؤولية االجتماعية        باإلسهاماالجتماعي  

 قبل املنشآت بالعمل والتصرف بشكل أخالقي يساهم يف التنمية االقتصادية وحيسن            االلتزام املستمر من  
 ، ولتنطلـق    ١ إىل السكان احملليني واتمع بـشكل عـام          باإلضافةنوعية حياة القوة العاملة وأسرهم      

املسؤولية االجتماعية من كوا التزام حقيقي من أصحاب النشاطات التجاريـة لإلسـهام يف التنميـة                
ستدامة من خالل العمل مع اتمع احمللي دف حتسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم االقتصاد               امل

   . ٢وخيدم التنمية يف آن واحد 

القطـاع  ومع االجتاه العاملي املتزايد لالهتمام بأداء املسؤولية االجتماعية تغريت النظرة ملنشآت            
قدار أرباحها ووضعها املايل ، إىل أن تأخذ صـفتها          من جمرد منشآت اقتصادية يتحدد جناحها مب      اخلاص  

كشريك يف اتمع مسؤولة عن أعمال تنفذ خارج النطاق املايل واالقتصادي ، وذلك بتـبين منـهجا                 
شامال تدمج فيه مصاحل كافة األطراف ذات الصلة باملنشأة ويأخذ بعني االعتبار األضالع الثالثة الـيت                

لتنمية املستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي ومحاية البيئة ،          عرفها جملس األعمال العاملي ل    
احملاسـبة  " وحبيث أصبحت املسؤولية االجتماعية تقدير للنتائج غري النقدية ألعماهلا مبا يـسمي بــ               

 �خاصة وقد اجتهت املنظمات الدولية      ؛   ومعيارا مؤسسيا تقيم به أعمال املنشآت        ٣" ة  ــاالجتماعي
إىل وضع مبادئ ومؤشرات ومعايري لتقييم املنشآت ألدائه منـها سلـسلة            ل هذا االهتمام العاملي     يف ظ 

 وهـو معيـار للـشركات       ٨٠٠٠ اليت تدعم التنمية املستدامة ، واملساءلة االجتماعية         ١٤٠٠٠األيزو  
 والعمـل   لضمان حقوق العاملني واالتفاق العاملي لألمم املتحدة الذي تضمن عشرة مبادئ بشأن البيئة            

وتشمل أربعة   م٢٠١٠الذي سينشر يف منتصف عام   ISO 26000وحقوق اإلنسان ، وأخريا معايري 
جوانب أساسية للمسؤولية االجتماعية هي اجلانب الثقايف ، واجلانب االجتماعي واحلضاري ، واجلانب             

بعض الـدول مثـل     كما سعت   ،  البيئي والقانوين ، وجانب يتضمن شروط متعلقة بالتنمية االقتصادية          
م مـا يلـزم     ٢٠٠٦بريطانيا إىل إقرار الصفة اإللزامية حيث تضمن قانون الشركات لديها الصادر عام             

   .الشركات باإلبالغ عن املسائل االجتماعية والبيئية 
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 هو واقع املسؤولية االجتماعية وتوجهاا يف دول العامل املتقدم والذي من املأمول أن حتذو               ذلك
مني املـسؤولية   اواليت تتفوق جبذورها التارخيية وثوابتها الدينية اليت حتمـل مـض          لعربية  حذوه الدول ا  

مستوى أداء املسؤولية االجتماعية ملنشآت القطاع      إال أن   االجتماعية وحتث عليها ، ورغم هذه اجلذور        
دول وكـثري مـن    إىل ما وصلت إليه الدول الكـربى       مل يصل بعد  اخلاص على مستوى املنطقة العربية      

رغم تقلص دور احلكومات    االقتصاديات الناشئة مثل الصني واهلند والربازيل وماليزيا وجنوب أفريقيا ؛           
من املنشآت إال أا مل تصل      يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ، مع التسليم بوجود بعض اجلهود لعدد            

كما أن معظم  احلسنة جتاه اتمع ،     اإلعراب عن النوايا    ب اكتفت  ولبعد التخطيطي واملؤسسي املنشود ،      ل
حتـول  الفئات احملتاجة دون الدخول يف مشاريع تنموية        مرتبطة بأعمال خريية مثل مساعدة       اجلهودهذه  

  .الفئات احملتاجة إىل فئات منتجة 

ويشار إىل أن مؤشر داوجرت لالستدامة وهو مؤشر يعد مـن دالالت تقيـيم أداء املـسؤولية                 
 شركة فيما يتعلق باالستدامة البيئيـة       ٢٥٠٠من الشركات من أصل     % ١٠كرب  االجتماعية قد صنف ا   

واالجتماعية وتضمنت القائمة األخرية له شركات من الربازيل وهونج كونج وماليزيا وتايالند إضـافة              
اىل اليابان واململكة املتحدة وكندا والواليات املتحدة األمريكية وفنلندا اليت احتلت املراكـز اخلمـس               

   .٤وىل ، إال أن التصنيف مل يشتمل على أي شركة عربية األ

 يف الـدول    وحىت اآلن مل يتم حتديد مفهوم املسؤولية االجتماعية وأبعادها بشكل حمدد وقاطع           
مفهـوم  ، مما أدى خلـضوع       من قبل جهات التشريع      االنظامية عليه  مل يتم إضفاء الصفة      ا ، كم  العربية

  ا            املسؤولية االجتماعية ومدلوالا لتفسريات متعددة منها من يرى أنه جمرد تذكري للمنشآت مبـسؤوليا
  . واجبة اجتماعية أا مالءة أو اتمع ، جتاه

وبالرغم مما تقدم إال أن إحدى الدراسات املهمة اليت أجريت مؤخرا على عينة مـن منـشآت                 
كنها من تفعيل املـسؤولية  قطاع األعمال السعودي أظهرت أن الشركات السعودية ال زالت يف موقع مي       

هام بفاعلية يف مواجهة التحديات التنموية ، وقد بدأت جمموعة          واالساالجتماعية واحتالل مركز ريادي     
من الشركات السعودية الرائدة يف وضع نظام الدارة النشاطات االجتماعية ودراسة لكيفيـة العطـاء                

   .٥ يكون مرتبطا بنشاط الشركة االجتماعي بشكل حيمل عائد اجتماعي اكرب ويف نفس الوقت

مما تقدم تتضح احلاجة املاسة إىل غرس ثقافة املسؤولية االجتماعية لدى منشآت القطاع اخلاص              
وفقا ألسس صحيحة ميكن من خالهلا االنطالق حنو مشروعات فعالة تتناسب مع احلجم املنتظـر مـن                 

  .القطاع اخلاص 
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  :لقطاع اخلاص للمسؤولية االجتماعيةاملعوقات احمليطة بأداء ا: الثاين احملور

  :يواجه أداء املسؤولية االجتماعية مبنشآت القطاع اخلاص عددا من املعوقات من أبرزها ما يلي 

  .املنشآت ب اصحاب القرار لدى معظم  االجتماعية ثقافة املسؤوليةضعف مستوى )١

 املسؤولية نتيجة لعدم    ملسؤولية االجتماعية والربامج التطبيقية لتلك    مفهوم ا وجود فجوة بني     )٢
  .وضوح مفهوم املسؤولية االجتماعية 

حمدودية الدراسات والفعاليات اليت أجريت إليضاح ثقافة املسؤولية االجتماعيـة ، وتـأخر              )٣
بدول أخرى من االقتصاديات الناشـئة مثـل الـصني واهلنـد       االهتمام ذا األمر باملقارنة     
 .والربازيل وجنوب أفريقيا 

الشكل التنظيمي املخطط يف أداء املسؤولية االجتماعية       ستراتيجيات وغياب   االضعف توافر    )٤
  .وآليات العمل املرتبطة ا

 لالستفادة من اإلمكانات اليت     )مؤسسات اتمع املدين  (عدم جاهزية القطاع املتلقي الرئيسي       )٥
  . توفرها املنشآت 

 بـرامج املـسؤولية     عدم توافر كوادر ووحدات إدارية متخصصة ومؤهلة لتخطيط وتنفيذ         )٦
 .االجتماعية ، حيث يناط ا غالبا إلدارة العالقات العامة أو التسويق 

عدم توافر معايري أو مؤشرات يتم ا تقييم أداء املسؤوليات االجتماعيـة أسـوة باملعـايري                 )٧
 .واملؤشرات اليت تقيم ا نتائج األعمال االقتصادية 

الجتماعية لضغوط مؤسسية وإجرائية بشكل     اؤولية  خضوع املنشأة عند التفكري يف أداء املس       )٨
 .أكثر تأثريا من الضغوط االجتماعية 

  .ضعف التنسيق بني املنشآت واجلهات ذات الصلة بتنظيم أداء املسؤولية االجتماعية  )٩

 .غياب املعلومات عن ااالت املطلوب أدائها يف إطار املسؤولية االجتماعية  )١٠

  

 

  



 ٨

  

 

خاصة أداء املسؤولية االجتماعية والتميز فيها   شجيع املنشآت على    ضعف احلوافز املخصصة لت    )١١
 .أخذها يف االعتبار يف احلصول على املناقصات واملشتريات احلكومية وغريها من التيسريات 

ممـا   على الشركات ملمارسة أنشطة املسؤولية االجتماعيـة         وضغوط السوق إلعالم  لغياب   )١٢
 .االجتماعية على اجندة الشركات ب عامل مساعد يف إدراج املسؤولية يغي

 وأخالقيات العمل مثل تشغيل األطفـال       اإلنسان البيئة الداخلية مبا ال يتفق مع حقوق         امهال )١٣
   .٦والتفرقة يف التعامل وسوء ظروف العمل 

مما تقدم يتضح مدى احلاجة املاسة لنشر ثقافة املسؤولية االجتماعية بني منشآت القطاع اخلاص              
  .املسؤولية بالشكل الصحيح حىت تقوم ذه 

  :ركائز نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية : احملور الثالث 

أصبح من الضروري قيام جهد مشترك لغرس ونشر ثقافة املسؤولية االجتماعية وفقا ألسـسها              
الصحيحة مبنشآت القطاع اخلاص ، من خالل جلان وملتقيات وبرامج توعوية وإعالميـة يـشارك يف                

اجلهـات   باإلضافةرف التجارية الصناعية باعتبارها مسؤولة نظاما عن تطوير القطاع اخلاص           تنفيذها الغ 
وأجهزة اإلعالم واجلامعات والشركات الكربى الـيت أظهـرت متيـزا يف أداء             احلكومية ذات العالقة    

  . ببعض اخلرباء املتخصصني على املستوى العاملي االستعانةاملسؤولية االجتماعية ، مع 

  : الركائز اليت جيب أن تبىن عليها برامج نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية فيمايلي وتتمثل

توافر القناعة بأن املسؤولية االجتماعية واجب حنو اتمع وليس منة أو مساعدة  وأن يكون                )١
 العليا ومرورا   باإلدارةهذا املبدأ راسخا لدى أصحاب املنشأة وكافة املستويات الوظيفية بدءا           

  . إىل مفهوم املواطنة استناداديرين التنفيذيني إىل املوظفني ، وذلك بامل

اليت ترتبط بشراكة حقيقية مع اتمع وتوفر آليات عملية له           "الشركة املواطنة   " تعميق مبدأ    )٢
املـستدامة ، ويف    لتنمية  ، وتشمل عناصر املواطنة املشاركة يف ا      حلل املشكالت اليت تواجهه     

بيئـة  تثمار يف اتمع طبقا الحتياجاته الفعلية ، واحملافظة على سـالمة            حتديد أولويات االس  
 . وصحة اتمع ، ودعم توجهات الدولة يف البناء االقتصادي واالجتماعي
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 يؤدي إىل تعـاظم توجـه        الرمسية  يف التشريعات  اإللزامبقاء املسؤولية االجتماعية بعيدا عن       )٣
  .أة املنشآت ألدائها كدليل ملواطنة املنش

املسؤولية االجتماعية تتعدى تقدمي التربعات يف األعمال اخلريية والتطوعية لتصبح          ن  أالتأكيد ب  )٤
ويتم وضع خطط وبرامج وأساليب تنفيذ أسوة باألنشطة        رئيسيا من أنشطة املنشأة        ا  نشاط

  .األخرى مثل خطط اإلنتاج والتسويق ، ويتم متابعته من قبل أعلى مستوى يف املنشأة 

قافة املسؤولية االجتماعية املكتسبة جيب أن تتبلور كمنهج يف خطط وسـلوك املنـشأة              أن ث  )٥
  .وليس جمرد استجابة وقتية أو مسايرة لتوجه ما لدى البعض 

 املسؤولية االجتماعية جلوانـب متعـددة منـها االلتـزام            برامج ضوج الرؤية حنو مشولية   ن )٦
 خاصة حقوق العـاملني     اإلنساناة حقوق   بالتشريعات ذات العالقة بالسالمة والبيئة ، ومراع      

 واملنافسة العادلة ،     واجلودة يف تقدمي السلعة أو اخلدمة ،      ،  وحتسني ظروف معيشتهم    باملنشأة  
  .وتطوير اتمع احمللي وفئاته السكانية 

 تتم يف إطار املسؤولية     ةأن من مصلحة املنشآت تنفيذ مشروعات إضافية ملشروعاا األساسي         )٧
 تؤدي إىل ارتفاع مستوى املعيشة وزيادة عدد املنتجني يف اتمـع ممـا يتـيح                االجتماعية

  .من خالل زيادة فرص التسويق للمنشآت حتقيق تطلعاا االستثمارية والتسويقية 

 بأن كل منشأة مهما كان حجمها حىت لو صغر قـادرة علـى املـسامهة يف أداء                  التعريف )٨
 .مكاناا ، فمجاالت املسؤولية االجتماعية متسعة املسؤولية االجتماعية وفقا لقدراا وإ

أن تضع املنشآت يف اعتبارها عند سعيها ألداء املسؤولية االجتماعية أن تؤدي دورهـا يف                )٩
 اف دعائية ، ودون انتظار ملقابل بشكل جمرد عن أية أهددون أن يطلب منها ، وهذا اإلطار 
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  : املسؤولية االجتماعيةألداءا األولويات املفترض البدء :  الرابعاحملور 

 أن توضع خطوات منهجية لتنفيذ هذه الـربامج          جيب لضمان جناح برامج املسؤولية االجتماعية    
مبا حيقق األهداف املأمولة منها وفق األسس الصحيحة للمسؤولية االجتماعية وتتمثل هذه اخلطوات فيما              

  : يلي 

 يعتمد على التخطـيط والتنظـيم متـضمنا          بناء هيكلي ألداء املسؤولية االجتماعية     وضع )١
استراتيجية واضحة ورسالة وأهداف حمددة ورؤيا مستقبلية ، وينعكس ذلـك يف خطـط              

 . مع االلتزام باجلودة تنفيذية وبرامج زمنية حمددة 

إنشاء وحدة متخصصة لربامج املسؤولية االجتماعية تكون تابعة مباشرة ألعلى سـلطة يف              )٢
الحيات املناسبة ، وتتوىل وضع اخلطط متضمنة املشروعات وبـرامج          املنشأة ومتنح هلا الص   

  .التنفيذ واملتابعة 

بناء قاعدة معلومات دقيقة عن االحتياجات اليت من املفترض توجيه بـرامج املـسؤولية                )٣
  .بشكل واقعيمما يتيح التخطيط اجليد للربامج االجتماعية لتلبيتها 

ملمكن التصدي هلا دون ضرورة القيام ا دفعـة         أن يراعى يف األولويات ترتيب القضايا ا       )٤
تنمية مشاريعها تدرجييا ليصبح عدد منها على املدى املستقبلي من املشروعات           واحدة ، مع    

  .الكربى 

ـ حتديد العمالء الذين يرتبطون باملنشأة ، وطبقا ملفاهيم إدارة اجلودة الشاملة فإن الع             )٥ الء م
ون باملنشأة وعمالء خـارجيون ومـن أبـرزهم          العامل مينقسمون إىل عمالء داخليني وه    

  . والعمالء ذوي احلاجة من فئات اتمع املستهلكون واملوردون 

) أو األطراف (وضع خطة شاملة لربامج املسؤولية االجتماعية تليب احتياجات كافة العمالء            )٦
  .الجتماعية أو العمالء اخلارجيني والفئات ا) العاملني باملنشأة(سواء من العمالء الداخليني 

بدرجة كـبرية للعمـالء     العناية  ببالبيت من الداخل    االهتمام  أن تكون نقطة البداية هي       )٧
الداخليني وهم العاملون باملنشأة حيث تبني أن كثري من املنشآت تم بالعمالء اخلـارجيني           

 بـإقرار وتتمثل هذه العنايـة  من أجل الدعاية والوجاهة االجتماعية ،     والفئات االجتماعية   
أنظمة لتحسني أوضاع العاملني ورعايتهم مثل نظم احلوافز واالدخار والتـأمني الـصحي             

  .بوجه عام الشامل ، ومراعاة عدم تشغيل األطفال وحتسني بيئة العمل 



 ١١

التركيز على حتسني املنتج والبعد عن الغش التجاري والتقليد باالجتاه إىل معيـار الـسلعة                )٨
  .النظيفة 

٩(    تمع من ذوي احلاجة ، جيب أن حيدث نقلة نوعية يف الربامج حبيـث              فيما يتعلق بفئات ا
تتضاءل فيها املسامهات املالية لتتحول إىل مشروعات للتنمية املستدامة للفئات القادرة على            

  .العمل والكسب 

ترتبط بالتدريب والقضاء علـى     خلدمة اتمع   إعطاء جانب من األولويات لربامج مبتكرة        )١٠
ورعاية ابتعـاث املتميـزين يف       ،    من أجل العمل    مهارات التقنية احلديثة   واكتسابالبطالة  

وتوفري وسائط التعليم اإللكتروين ، وبرامج البيئة النظيفـة ،          ختصصات مناسبة للشركة ،     
ومراكز للرعاية الـصحية    ومتويل مراكز البحوث العلمية املفيدة للمجتمع ، وبناء مساكن          

  . ت الصغرية وغريها حملدودي الدخل ، ودعم املشروعا

على املنشأة أن تقوم  بدور إجيايب يف عالج املشكالت العامة املوجودة يف البيئة اليت تعمل                 )١١
ا حىت وإن كانت ال ختصها بشكل مباشر ، ملا يف ذلك من آثار على أهدافها يف املـدى                   

 . البعيد 

ارجها جيب أن توجـه     يف حالة وجود فروع للمنشأة باملناطق اإلقليمية داخل الدولة أو خ           )١٢
  .أولويات دعم املشاريع بناء على اقتراح إدارات الفروع لقرا من جمتمعاا احمللية 

السعي قدر اإلمكان جلعل املشروعات اليت يتم تنفيذها يف إطار املسؤولية االجتماعية ولـو      )١٣
رية دون   املستقبلي ؛ قادرة على تغطية تكاليف تشغيلها مبا ميكنها من االسـتمرا            ىيف املد 

  .التوقف على مسامهة املنشأة 

 يف  تفاديا لالزدواجيـة  مراعاة التعاون والتنسيق بني املنشأة واملنشآت واملنظمات األخرى          )١٤
مشروعات زائدة عن احتياجات اتمع ، وأيضا من اجل القيام مبـشاريع مـشتركة ذات       

  . أهداف كربى متسعة للمجتمع 

دة لتنفيذ مشروعات املسؤولية االجتماعيـة ومـن        ختصيص ميزانيات منتظمة وقابلة للزيا     )١٥
األفضل جعلها مستقلة وفصلها عن ميزانية املنشأة حىت ال تأثر بعوامل الربح واخلـسارة أو               

  .التعرض للتوقف 

التزام املنشآت بإصدار تقرير دوري على األقل بـشكل سـنوي متـضمنا مـشروعات            )١٦
واآللية اليت اتبعتها للتنفيذ ، مع إيضاح أهم        املسؤولية االجتماعية اليت تبنتها وحجم االجناز       

 .املنافع اليت عادت على اتمع من هذه املشروعات 

  



 ١٢

  

  :العائد املنتظر نتيجة أداء املسؤولية االجتماعية  : اخلامساحملور 

 حاجـة إىل اآلخـر يف       أكثـر هذا احملور جييب على السؤال الذي يتردد أحيانا ، من هو الذي             
  شآت القطاع اخلاص أم املسؤولية االجتماعية ؟ من.. املتغريين 

لقد تبني من وقائع األمور وجتارب الشركات واملؤسسات اليت التزمت بأداء املسؤولية االجتماعية             
  :  من أمهها ما يلي هلاأن هذا االلتزام أدى ملنافع 

  .قية الداخليني واخلارجيني نتيجة التزامها باألسس األخالء املنشأة كسب احترام عمال )١

اجتذاب املستهلكني نتيجة للسمعة الطيبة اليت اكتسبتها املنشأة يف مـشروعات املـسؤولية              )٢
، وقـد أظهـرت إحـدى    وبالتايل زيادة املبيعات وحتقيق املزيد من واألربـاح   االجتماعية  

 النمو يف املبيعـات وتـؤدي إىل        أضعافالدراسات أن السمعة اجليدة للشركة حتقق أربعة        
   .٧لية فوق املعدل كسب عوائد ما

تقليل الرتاعات الداخلية بني اإلدارة والعاملني مما حيقق االنتماء واالستقرار الوظيفي وزيـادة              )٣
   .اإلنتاجية وارتفاع الكفاءة اإلنتاجية

جينب املنشأة كوارث وأزمات بيئيـة      أن االلتزام بأسس احلفاظ على البيئة واحلد من التلوث           )٤
  .س ــثري من تكاليف التزامها بتلك األسواجتماعية تكاليفها أكرب بك

اإلقبال على شراء أسهم الشركات ، فقد انتشر يف بعض الدول اشتراط راغيب االستثمار يف                )٥
األسهم التزام الشركات بإخضاع نسبة من األصول االستثمارية توجه ملشروعات املسؤولية           

  . االجتماعية 

، فإن الدولة تقلل من تدخلها بسن التشريعات        مع بروز قيام املنشآت باملسؤولية االجتماعية        )٦
  .امللزمة للمنشآت باإلنفاق على أوجه اجتماعية مساندة جلهود الدولة 

االستثمار يف جمال املسؤولية االجتماعية يعزز مكانة املنشأة لدى اجلهات القانونية والـدوائر              )٧
  .احلكومية واملصارف وشركات التأمني 
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 ١٣

  :يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعيةة الرياض غرفجتربة :  سادساحملور ال

  نبذة تعريفية عن الغرفة ) ١

لتقوم بدعم ورعاية القطاع    ) م١٩٦١(هـ  ١٣٨١أنشئت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عام     
من خالل خدمات متعددة مثل خـدمات االسـتثمار         وتطوير وتنمية أنشطته    اخلاص يف منطقة الرياض     

 وتنمية املهارات وتقدمي الدراسات التطويرية واالستشارات القانونيـة والفـرص           واملعلومات والتدريب 
  .وحل املشكالت اليت تواجهها املنشآت والفعاليات التثقيفية االستثمارية والتجارية 

   :املسؤولية االجتماعية يف بؤرة اهتمام الغرفة ) ٢

 اجتهـت  ولتها جل عنايتها حيث ملهمة أخرى أ الغرفة   ، فقد تصدت     ما تقدم من مهام   ىل  إإضافة  
إىل القيام باملسؤولية االجتماعية كعضو يف اتمع وكقدوة لقطاع األعمال فأعطـت            ومنذ وقت مبكر    

للعمل االجتماعي أولوية رئيسية يف أهدافها وأنشطتها لتكون قدوة حيتذي ا قطاع األعمال يف االلتزام               
 أعطى  امللكي الذي  األمر صدور   نيح جلنة ألصدقاء املرضى   بإنشاء  الغرفة درتباذه املسؤولية ، حيث     

 امتـدت اهتماماـا لـدعم         ومن مث  أنشطتها جلان لالهتمام باملرضى ضمن      إنشاءغرف الراغبة حق    لل
اجلمعيات واملراكز اخلريية واإلنسانية بدءاً بطرح الفكرة مث توفري مقار هلا يف بداية مراحـل التأسـيس                 

، وخصصت لتفعيل هـذا الـدور       وتكثيف اجلهود لدعمها حىت تتمكن من الوفاء بواجباا اإلنسانية            
  . صة مبسمى إدارة خدمة اتمع  وتنسيقه إدارة خمت

خالل الفترة األخرية متكنت الغرفة من إحداث نقلة نوعية متميزة يف السعي لتفعيل املسؤولية              و
االجتماعية ونشر ثقافتها وفقا ألسسها الصحيحة اليت حتقق التنمية املستدامة وتتعدى نطاق التربعات إىل              

 ومتثلت احملاور العملية هلذه النقلة فيمـا        ئة القائمة واملستقبلية    مشروعات تنموية تفيد اتمع وفئاته والبي     
  : يلي 

  على مستوى اململكةتنظيم أول ملتقى للمسؤولية االجتماعية  –

 الدولة اهتماممبستوى عال من الرعاية يعكس م ٢٠٠٦عام وقد عقد هذا امللتقى 
لكي األمري سلطان بن عبد وتشجيعها هلذا التوجه ، برعاية مسو ويل العهد صاحب السمو امل

دفعة كربى يف مسرية الغرفة حنو نشر ثقافة وقد كان هذا امللتقى مبثابة   ؛العزيز حفظه اهللا
املسؤولية حيث مت من خالله مناقشة مفهوم وتطبيقات املسؤولية االجتماعية واستراتيجيات 

للسمعة احلسنة والرحبية املسؤولية االجتماعية يف الشركات الكربى والقدرة التنافسية كوسيلة 
ودور املرأة يف املسؤولية االجتماعية مع طرح عدد من الطرق واألساليب اليت تستطيع املنشآت 

  .السعودية من خالهلا حتسني أدائها االجتماعي واألخالقي 
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 : برنامج عمل لتفعيل املسؤولية االجتماعيةتبين  –

افه وضع خطط واستراتيجيات لتبين من أهدو" مسؤولية "  هذا الربنامج أطلق عليوقد 
نقل جتارب املسؤولية االجتماعية بني ، واملسؤولية االجتماعية يف منشآت القطاع اخلاص 

، تسليط الضوء على برامج املسؤولية االجتماعية الناجحة كنموذج حيتذى به ، واملنشآت 
استشارية يف جمال تقدمي خدمات ، واقتراح وتبين برامج ابتكارية جديدة خلدمة اتمع و

  .املسؤولية االجتماعية ملنتسيب الغرفة 

   :اختاذ خطوات عملية لتحقيق هذه األهداف منها ما يلي مت  –

o لس املرجعية ألنشطة ومشروعات و  :إنشاء جملس املسؤولية االجتماعيةيعد هذا ا
ية احتياجاته ، املسؤولية االجتماعية اليت تتبناها الشركات واملؤسسات لتنمية اتمع وتلب

لربامج التنمية املستدامة يف منطقة الرياض خاصة ويسعى إىل حشد الدعم واملساندة 
 األنشطة والربامج االجتماعية اليت باقتراحالس خيتص و بوجه عام ، اململكةومناطق 

 لتحقيق أهداف الس ، ووضع برامج حتفيز املؤديةيتوالها القطاع اخلاص ووضع اخلطط 
لتطبيق تلك الربامج   وإجياد معايري وأنظمة حملية ،لية االجتماعية لدى القطاع اخلاص املسؤو
 .فقة على تنظيم امللتقيات والندوات اليت ختدم ثقافة املسؤولية االجتماعية اواملو

ويتشرف الس بالرئاسة الفخرية من لدن صاحب السمو امللكي األمري سلمان 
تعمقة املربة من خنبة من ذوي اخلوقد شكل الس ياض ، بن عبد العزيز أمري منطقة الر

صاحب السمو امللكي األمري برئاسة واملمارسة والرأي يف العمل االجتماعي والتنموي 
توجه القطاع اخلاص باململكة لتبين وحفز سلطان بن سلمان ، ويسعى الس لتعزيز 

اص والقطاع اخلريي واالجتماعي برامج خدمة اتمع ، وتوفري قناة تعاون بني القطاع اخل
 الجتماعاته وتنفيذ التحضري، وللمجلس أمانة عامة تتوىل يف تنفيذ برامج للتنمية املستدامة 

  .ة ـتوصياته ممثلة يف إدارة خدمة اتمع بالغرف

o وتتوىل هذه اللجنة إعداد الدراسات إنشاء جلنة تنفيذية بالغرفة للمسؤولية االجتماعية ، 
اقتصادية واجتماعية مستدامة يستعان ا يف تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية حول برامج 

   برامج املسؤولية االجتماعية  باحتياجات اتمع منإرشاديللقطاع اخلاص ، وإعداد دليل 

o تنظيم ملتقى سنوي  منها ،  :تنفيذ برامج  توعية لنشر ثقافة املسؤولية االجتماعية
لنشر ثقافة وإصدار كتيبات رات ضتنظيم سلسلة من احملا و،للمسؤولية االجتماعية 

  .املسؤولية االجتماعية 

o دورات تدريبية وورش عملتشمل إقامة :  تنفيذ برامج تأهيلية.  

o بالتعاون مع أجهزة اإلعالم لتأصيل ثقافة املسؤولية االجتماعية :  تنفيذ برامج إعالمية. 
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  : للمسؤولية االجتماعيةجائزة الغرفة تبين  –

على أداء واجبهم حنو     جائزة خدمة اتمع تشجيعا وحتفيزا  لقطاع األعمال          تبنت الغرفة 
، ويف إطار مـا اسـتجد مـن مفـاهيم            سواء على مستوى األفراد أو املنشآت        خدمة اتمع   

 به امللتقـى األول للمـسؤولية   أوصي وتلبية ملا وتوجهات حنو تعزيز أداء املسؤولية االجتماعية ،     
" جائزة املسؤولية االجتماعيـة     " فقد قامت الغرفة بتحويل مسمى هذه اجلائزة إىل          اعية ؛ االجتم

وتتيح فروع اجلائزة استيعاب الربامج املتميزة اليت تتبناها منشآت القطاع اخلـاص وأصـحاب              
   .األعمال 

وتتكون اجلائزة من وثيقة منح اجلائزة وحتمل اسم الغرفة وشعار اجلائزة وإسم الفائز 
هدية تذكارية خاصة باجلائزة حتمل اسم اجلائزة والفائز ا وتاريخ الدورة اليت ، وربرات املنح وم

 ماستخدام شعار اجلائزة على مطبوعا، ويتاح للحاصلني على اجلائزة منحت فيها اجلائزة 
  . اخلاصة والرمسية 

 :مع الشركات السعودية الرائدة يف أداء املسؤولية االجتماعية التنسيق  –

عدة منشآت كربى كان هلا التميز يف أداء        مع  من خالل الزيارات واللقاءات     مت التنسيق   
املسؤولية االجتماعية مببادرات ناجحة وفق أسس صحيحة خلدمة اتمع يف مشروعات مرتبطـة             

البنك األهلي التجاري وشركة االتـصاالت الـسعودية        بتنميته ومشكالته  ومن هذه املنشآت       
  . وغريها لالستفادة من جتارا وتعميمها وشركة أكسون موبيل وشركة العثيم وشركة صافوال 

 :لتبادل اخلربات تعاون ات إبرام اتفاقي –

يف إطار توجـه     تسعى الغرفة إلبرام اتفاقيات مع شقيقاا من الغرف التجارية الصناعية           
مت البدء بإبرام اتفاقية يف     و الغرفة للربط بني الغرف وتبادل اخلربات وتطوير األفكار يف هذا اال          

عيل ثقافة املسؤولية االجتماعية وتنظـيم بـرامج وأنـشطة          فنظريا يف جدة لت   هذا الصدد مع      
  .ورة ــومتطمشتركة 

 :إنشاء قاعدة بيانات لربامج املسؤولية االجتماعية  –

 حيث تسعى الغرفة إىل تكوين قاعدة بيانـات متكاملـة   اوهو من األعمال القائمة حالي 
بالشركات واملؤسسات اليت تنفذ برامج املسؤولية االجتماعية ؛ من أجل حصر الـربامج الـيت               

 يف هذا اال سواء اليت مت إجنازها أو يف طور التنفيذ أو التخطيط املستقبلي               ينفذها القطاع اخلاص  
 .ات الدراسات واإلحصائيالتعريف ا للجهات األخرى ، واالستفادة منها يف إعداد ، من أجل 

 :حتقيق التواصل مع اجلهات املعنية  –

تنسيق اجلهود اليت تعددت من قبل بعـض اجلهـات املعنيـة  منعـا               وذلك من أجل    
يف حتقيق املسؤولية االجتماعية وتوجيهها بالشكل األمثـل        لالزدواجية وإلحداث الفائدة املرجوة     

   .خلدمة اتمع
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   : الورقةتوصيات : بعاحملور السا

 شـاملة   إسـتراتيجية  لوضع    يف الغرف التجارية     إداراتللمسؤولية االجتماعية او     جمالس   إنشاء )١
حتديـد جمـاالت   وقواعد البيانات املرتبطة بـذلك ،   للمسؤولية االجتماعية وعمل الدراسات و    

  .برامج املسؤولية االجتماعية ومتابعة وتقومي  ، األوىل بالرعايةاملسؤولية االجتماعية 

للتوعية بثقافة املسؤولية االجتماعية  لدى كافة شرائح اتمع ؛ يشارك يف             شاملة   القيام حبمالت  )٢
تنظيمها اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية للتعريف باألسس واملبـادئ الـصحيحة هلـا              
واإلسهامات غري التقليدية وااالت التنموية اليت ميكن تنفيذها يف إطارها والفوائد العائدة منـها   

  .ها على منفذي

 بوضع خطط سنوية منظمة واضحة األهداف لتنفيذ برامج للمسؤولية           لاللتزام  املنشآت تشجيع )٣
، علـى أن   من العمالء والفئات االجتماعية واحتياجات اتمع   فكافة األطرا االجتماعية شاملة   

   .تتوىل تنفيذها وحدة إدارية متخصصة يف جمال املسؤولية االجتماعية 

ن قبل اجلهات احلكومية للمنشآت املتفوقة يف أداء املسؤولية االجتماعية مثل           توفري حوافز جمزية م    )٤
لرقي جبـوائز   باإلضافة إىل ا   اجلمركية واألولوية يف املناقصات وغريها من التيسريات         اإلعفاءات

مبا ال يقل عن اجلوائز وأومسة التقدير األخـرى عاليـة   اليت متنح للمتميزين املسؤولية االجتماعية   
  .وى دوليا وحمليا املست

إنشاء أقسام للمـسؤولية االجتماعيـة      وإدخال املسؤولية االجتماعية ضمن مناهج التعليم العام         )٥
تأهيل وختريج متخصـصني يف     لمتخصصة  بالكليات ذات الصلة ، وتشجيع تنفيذ برامج تدريبية         

  . ختطيط وإدارة برامج املسؤولية االجتماعية 

شآت القطاع اخلاص لتبين برامج مشتركة لتلبية االحتياجات من         تعزيز التعاون بني اجلامعات ومن     )٦
على غرار تبين البنـك     يف التخصصات   يف إنشاء كراسي    ،والتوسع  برامج املسؤولية االجتماعية    

  .جبامعة امللك سعود  السعودي إلنشاء كرسي للمسؤولية االجتماعية األهلي

توجيه املسؤولية االجتماعية حنـو    من خالل لربامج املسؤولية االجتماعية   وسائل اإلعالم  مساندة )٧
  .أهداف اجتماعية إنسانية وأخالقية وتنموية واضحة ، وعرض النماذج الناجحة 

االستثمار ب يف التنمية املستدامة     استنادا إىل مدى إسهامها    مستوى أداء املسؤولية االجتماعية      تقييم )٨
واجلودة الشاملة   رية وحقوق اإلنسان ،     يف مشروعات تنموية للمجتمع ، واالهتمام باملوارد البش       

 . البيئة ومحاية
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