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 جـدالً كـبرياً يف      أثـارت إن مناقشة الدور االجتمـاعي للمنظمـة وطبيعـة البيئـة الـيت تعمـل فيهـا مـن املواضـيع الـيت                        
 حيـث ن تطـور اجملتمعـات وظهـور احلاجـات املتجـددة فيهـا                األعمـال  وكذلك بالنسـبة لرجـال       واألكادميية العلمية   األوساط

 مـن جهـة     .حقيق هذا التطور مـن خـالل تلبيـة تلـك احلاجـات املتجـددة              تنظمات خمتلفة ل   م إطار يف   باألعمالتتطلب القيام   
 الـيت سـامهت بظهـور    األساسـية  مرتبط بشكل كبري بقدرة هذه اجملتمعات على توفري املتطلبـات          األعمال فإن تطور    ،أخرى

طقيــاً القــول بــأن وجــود جمتمعــات  يف هــذه اجملتمعــات، وهكــذا يبــدو مناألعمــالاملبــادرات الفرديــة واجلماعيــة وعلــى بنــاء 
 ).2002الغاليب والعامري، ( متطورة والعكس صحيح أعمالمتطورة مرتبط بوجود 

 
 اإلداري عمـــق تـــارخيي لـــيس بالقليـــل، وهـــي مرتبطـــة بتطـــور الفكـــر إىلومتتـــد جـــذور املســـئولية االجتماعيـــة 

 تعزيز قبوهلا يف    إىل أدتة بالعديد من املتغريات اليت      واال�عكاسات املختلفة اليت طرأت عليه، إذ تأثرت املسئولية االجتماعي        
 كـثرية مـن أبرزهـا طبيعـة البيئـة احمليطـة       أسـباب  إىل احنسارها، أو حتى جتاهلـها يف بعـض احلـاالت تبعـاً        إىلحيز الواقع أو    

ري والـديوه جـي،   البكـ (باملنظمة واليت تعمل فيها، وما ساد من فهم متبـاين للمسـؤولية االجتماعيـة لـدى مـديري املنظمـات          
2001.( 

 
 أمهيـة وحتـديا للمنظمـات يف        األكثـر املسئولية االجتماعية تعترب من القضـايا       كشفت �تائج البحوث والدراسات أن      

، ولعل ذلك ينطبق على مجيع املنظمات مبا فيها الشركات الكـربى، وهـي موضـوع الدراسـة احلاليـة والـيت جتـرى                        األيامهذه  
�ـه مل يعـد تقيـيم شـركات القطـاع اخلـاص يعتمـد علـى رحبيتـها           أعربيـة السـعودية، أضـف لـذلك       على الشركات يف اململكـة ال     

فحسب، ومل تعد تلك الشركات تعتمد يف بنـاء مسعتـها علـى مراكزهـا املاليـة فقـط، فقـد ظهـرت مفـاهيم حديثـة تسـاعد                    
ة والتكنولوجية واإلداريـة عـرب أحنـاء         عمل قادرة على التعامل مع التطورات املتسارعة يف اجلوا�ب االقتصادي          ةعلى خلق بيئ  

 املسـئولية تنـاول  ل هنـا جـاء هـذا البحـث    مـن  ". املسئولية االجتماعية للشركات"وكان من أبرز هذه املفاهيم مفهوم   . العامل
 . �ظراً لضرورة املوضوع وأمهيته على الساحة السعودية السعودية،االجتماعية للشركات
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دية ملفهـوم املسـئولية   عـرف علـى مـدى تـبين الشـركات يف اململكـة العربيـة السـعو             التوبعد ، هتدف هذه الورقـة إىل         
التعــرف علــى املســئولية عيــة للشــركات علــى اجملتمــع الســعودي، و تــأثريات املســئولية االجتماالتعــرف علــى االجتماعيــة، و

 .االجتماعية للشركات ودورها يف حماربة الفقر وحتقيق التنمية يف اجملتمع السعودي
 

يعتمـد علـى وصـف املفـاهيم      والـذي  املنـهج الوصـفي  غراض حتقيق هذه األهداف متّ اتبـاع منـهجني مهـا أوالً     وأل 
عمليـة  الواردة يف الدراسة وصفاً علميـاً دقيقـاً، هبـدف حتديـد مالحمهـا وصـفاهتا اخلاصـة هبـا متهيـداً لتحليلـها، مبعنـى أن                       

ملفـاهيم األساسـية    منطقي ابتداءً من وصف العالقة القائمة بني ا       الوصول إىل النتائج يف هذا البحث قد متت وفقاً لتسلسل           
 علـى حتليـل العالقـات الـيت مت وصـفها بنـاءً علـى املنــهج         والـذي يعتمـد  املنـهج التحليلـي التقييمـي   يف هـذه الدراسـة، وثا�يـاً    

مـا افـرزه التحليـل للعالقـات بـني       عية سواءً كا�ت سلبية أم اجيابية، ومن ثـم تقيـيم            السابق ومن ثم بيان النتائج بصورهتا الواق      
 .املفاهيم األساسية يف هذا البحث من اجل اخلروج بالتوصيات املالئمة

 
وبعد تشتمل بقية هذه الورقة على أربعة أقسام تعين على التوايل بظهـور مفهـوم املسـئولية االجتماعيـة للشـركات،                      

 .ةوالدور التنموي للشركات، وتطبيقات ومناذج من السعودية، وخامت

 
 –         :  

 
ــو          ــا النم ــة أيضــا يف العصــر احلــديث إيل وضــع اســرتاتيجيات يرتكــز عليه ــة والنامي ــدول املتقدم ــة ال تطلعــت كاف

تسـاعد  أن مـن شـأهنا   االقتصادي للمجتمع احمللي والدويل، ومن هنا ظهرت وتطورت جمموعة من التطلعـات واحلـوافر الـيت              
 ومل يعـد تقيـيم شـركات القطـاع اخلـاص يعتمـد علـى رحبيتـها                  ،على زيادة دمج ومشاركة الشركات يف املسئولية االجتماعية       

فحسب، ومل تعد تلك الشركات تعتمد يف بنـاء مسعتـها علـى مراكزهـا املاليـة فقـط، فقـد ظهـرت مفـاهيم حديثـة تسـاعد                    
مل مع التطورات املتسارعة يف اجلوا�ب االقتصادية والتكنولوجية واإلداريـة عـرب أحنـاء               عمل قادرة على التعا    ةعلى خلق بيئ  

 .العامل
 

2-1 .     :  

 حيـث حتـاول   واضـح،  بشـكل  معروفـا  العشـرين  القـرن  مـن  األول النصـف  يف االجتماعية املسئولية مفهوم يكن مل

 بوادر ظهرت  فقد األرباح تعظيم ملفهوم احلاصل املستمر النقد مع ولكن الوسائل، بشتىو أرباحها تعظيم جاهدة املنشآت

 .فيها تعمل اليت البيئة جتاه أكرب دورا املنشآت تتبنى ألن
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 الذي اجملتمع جتاه املنشأة التزام:"  بأهنا االجتماعية املسئولية (Drucker, 1977) عرف  فقد اإلطار هذا ويف

 املوضـوع  هـذا  لدراسـة  واسـعا  البـاب  وفـتح  الالحقـة  للدراسـات  الزاويـة  حجـر  التعريـف  هـذا  كلشـ  ، وقـد "فيـه  تعمـل 

 خمتلفة باجتاهات
 . 

 أسـاليبها  يف وقيمهـا  مبادئهـا  دكوتؤ اجملتمع يف عملياهتا تأثري يف املنشآت فيها تنظر قةيطر " :كما مت تعريفها بأهنا

 . )2006 ،الدويل العمل مكتب(  "أخرى قطاعات مع تفاعلها ويف الداخلية وعملياهتا
 

االلتـزام املسـتمر مـن قبـل مؤسسـات         : "عرف جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة املسئولية االجتماعية بأهنا        
األعمال بالتصرف أخالقيا واملسـامهة يف حتقيـق التنميـة االقتصـادية والعمـل علـى حتسـني �وعيـة الظـروف املعيشـية للقـوى                          

 ).http://www.wbcsd.org(" م، إضافة إىل اجملتمع احمللي واجملتمع ككلالعاملة وعائالهت
 

التـزام باملسـامهة يف التنميـة املسـتدامة     "وعرف البنك الدويل املسئولية االجتماعية ملنشـآت القطـاع اخلـاص بأهنـا        
مع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجـارة والتنميـة يف   من خالل العمل مع موظفيها واجملتمع احمللي واجملت 

 ".آنٍ واحد

مفهوم املنظمات الـيت تشـجع علـى النظـر يف مصـاحل            "ومت تعريف مصطلح املسئولية االجتماعية للشركات على ا�ه         
ني واجملتمعـات والبيئـة يف مجيـع        اجملتمع من خالل حتمل املسئولية عن تأثري أ�شطة املنظمـة علـى الزبـائن واملـوظفني واملسـامه                 

جوا�ب عملياته، وهذا االلتزام يـدفع إىل االمتثـال ألحكـام التشـريعات، وتـرى املنظمـات طوعـا اختـاذ املزيـد مـن اخلطـوات                           
ــل         ــع ككـــــــ ــي واجملتمـــــــ ــع احمللـــــــ ــن اجملتمـــــــ ــال عـــــــ ــرهم فضـــــــ ــاملني وأســـــــ ــاة للعـــــــ ــة احليـــــــ ــني �وعيـــــــ  "لتحســـــــ

) http://ar.wikipedia.org.( 
 

 طريـق املسـامهة   عـن  وذلـك  فيـه  تعمـل  الـذي  اجملتمـع  جتـاه  األعمـال  منشـأة  علـى  التـزام : "كمـا مت تعريفهـا بأهنـا   

 عمل فرص وخلق التلوث ومكافحة الصحية اخلدمات وحتسني الفقر حماربة مثل االجتماعية األ�شطة من كبرية مبجموعة

 .(Holmes, 1985) " ريهاوغ واملواصالت اإلسكان مشكلة حل
عبـارة عـن عقـد أخالقـي طـوعي تتحقـق فيـه املنفعـة              وميكن أن يعرفها الباحث إجرائيا ألغراض الدراسة بأهنـا        

املستهلكون، املوردون، اجملتمع احمللـي، املنافسـون، البيئـة،         (واجملتمع  ) املالكون، املدراء، العاملني  (املتبادلة ويربم بني الشركة     
حيث يتم مبوجب هذا العقد القيام بواجبات من كال الطرفني للوصول إىل الصاحل    ،  تعمل فيه بكافة عناصره   الذي  ) احلكومة

 .العام وحتقيق التنمية لكليهما
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 بشـكل  مفهوم املسـئولية االجتماعيـة   مل يتم تعريف ،حتى وقتنا الراهن بالنظر إىل التعريفات السابقة ميكن القول أ�ه        
 قوة إلزام قا�و�ية وطنية أو دولية، وال تزال هذه املسئولية يف جوهرها أدبية ومعنوية، أي إهنـا                  حمدد وقاطع يكتسب مبوجبه   

قـد تعـددت صـور املبـادرات والفعاليـات          فومـن هنـا     . االختياريـة  تستمد قوهتا وقبوهلـا وا�تشـارها مـن طبيعتـها الطوعيـة           
وهـذه  . تـع بـه كـل شـركة مـن قـدرة ماليـة وبشـرية         و�طاق �شاط الشـركة وأشـكاله، ومـا تتم      البيئة احمليطة، حبسب طبيعة   

التطور املسـتمر كـي تتـواءم بسـرعة وفـق           تتصـف بـ   املسئولية بطبيعتها ليست جامدة، بل هلا الصفة الديناميكية والواقعيـة و          
  .مصاحلها وحبسب املتغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية

 
2-2 .  : 

ئولية االجتماعية للشركات �فسها عنوة مؤخراً يف حمـيط العالقـات االقتصـادية سـواء الوطنيـة               فرضت مسألة املس  
فمن �احية، أثارت ردود أفعال املناهضني للعوملة، منذ منتصـف التسـعينات، وخاصـة بعـد قيـام منظمـة          . منها أو الدولية  

قة حول دورها ومسـؤولياهتا اجلديـدة يف مواجهـة          التجارة العاملية، الصدى العميق لدى الشركات املتعددة اجلنسيات العمال        
قامـت  قـد  فومـن �احيـة ثا�يـة،      . تنامي ظاهرة الفقر واإلفقار يف العامل، �تيجة التطبيقـات الصـارمة لتحريـر التجـارة الدوليـة                

 احتـاد فيـدرايل وطـين ألصـحاب         137 مثل املنظمـة الدوليـة ألصـحاب األعمـال الـيت تضـم               -منظمات دولية غري حكومية   
مبسـؤولياهتم األساسـية كممـثلني      هم  والتـدقيق يف مواثيـق إ�شـاءها لتـذكري        أعضاءها   ةأ�شط بتقييم   - دولة 133ألعمال يف   ا

 .للقطاع اخلاص وكرموز القتصاديات السوق يف عصر العوملة
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موجبـات املسـئولية االجتماعيـة للشـركات ال تعـين           هـو أن    ومما أضفى علـى مناقشـة هـذه املسـالة بشـكل موسـع
ن فلسـفة هـذه املسـئولية مسـتمدة مـن طابعهـا االختيـاري املـرن               ألضرورة شرحية معينة من الشركات الوطنية والدوليـة،         بال

ن تنتهج ما تراه مناسـبا ومالئمـا مـن اإلجـراءات            أوالشامل مبا يسمح ويشجع كل مؤسسة، أياً كان حجم و�طاق أعماهلا، ب           
فالشركات التجارية واالقتصـادية    . ا يتجاوب مع حقائق السوق ومقتضياته     واملمارسات وفق إمكا�اهتا وقدراهتا املادية ومب     

واملالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست مبؤسسات خريية وإمنا هاجسها األول هـو حتقيـق أكـرب عائـد مـن الـربح                      
 يكـون حتقيـق الـربح       ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكريها مبسؤولياهتا االجتماعية واألخالقيـة حتـى ال            . على أصحاهبا 

عـالوة علـى مـا تقـدم، فـان ضـرورة             .عائداً عن تشغيل األطفال واإلخالل باملساواة يف األجـور وظـروف وشـروط العمـل              
التزام الشركات مبسؤولياهتا االجتماعية تتعاظم دون أد�ى شك يف حالـة وجـود ثغـرات يف التشـريعات الوطنيـة للـدول الـيت                         

دما ال تنظم مثل هذه التشريعات وتضـبط مسـائل احلقـوق األساسـية املنصـوص عليهـا يف       تعمل فيها هذه الشركات، أي عن 
اإلعالن العاملي حلقوق اإل�سان وإعالن منظمة العمل الدولية بشان املبـادئ واحلقـوق األساسـية لإل�سـان يف العمـل وإعـالن                      



 
جند أن هذا املوضوع قد طُرح منـذ  ،  1"مسؤولية الشركات االجتماعية"وبالنظر تارخيياً من خالل تتبع  موضوع        

حل العمـال واجملتمـع      تعـزز مصـا     الـيت  القرن الثامن عشر من خالل بعض الشركات الفردية اليت شاركت يف عدد من املبادرات             
م ملقاطعـة املسـتهلكني الربيطـا�يني    1790فعلـى سـبيل املثـال، اسـتجابت شـركة شـرق اهلنـد يف عـام           . وحتافظ على البيئـة   

ملنتج السكر الذي يزرع بواسطة العمال الرقيـق يف حـوض الكـارييب، وعوضـا عـن ذلـك قامـت الشـركة بشـراء السـكر مـن                      
ــقام 1800يف عــام و. منــتجني يف البنغــال  ــرتا للعــاملني تضــم مــدارس ومكتبــات      م ــاء مــدن يف اجنل ت شــركة اوكــر ليــد ببن

 وراو�رتيز يف اململكة يشركات أخرى أيضا مثل كاد بور  . ومضخات إلعادة معاجلة املياه الناشئة عن االستعمال الصناعي       
سع عشر برامج حتـوي أبعـاد مهمـة        وهريشي يف الواليات املتحدة األمريكية قدمت يف القرن التا         ااملتحدة، جينيس يف ايرلند   

ويف اهلند اخنرطت شركة حديد تاتا يف عـدد مـن األ�شـطة االجتماعيـة منـذ تأسيسـها يف عـام                      . يف املسئولية االجتماعية  
  .(Sundra, 1985) م1909

 
هلــا الــيت تصــدَّى أهــم املواضــيع  كا�ــت مســائل الفقــر والــدين والــتغري املنــاخي والعوملــة املتواز�ــة  م2005ويف عــام 

" احتـاد الصـناعة الربيطا�يـة    "عند حديثه عن املسئولية االجتماعيـة للشـركات، إال أنَّ رئاسـة             " املنتدى االقتصادي العاملي  "
. فاملنتدى االقتصادي العاملي يستسلم هلـا     ،  إنَّ البندول يضرب بعيداً جداً لصاحل املنظمات غري احلكومية        : "اشتكت قائلة 

ــل     ــن قبـ ــوس مـ ــفَ دايفـ ــد اختُطِـ ــال  لقـ ــدون لألعمـ ــذين يريـ ــؤالء الـ ــركات (هـ ــها  )الشـ ــن �فسـ ــذار عـ ــدم االعتـ  " أن تقـ

)uk.co.guardian.www(. 
 

2-3 .    :  

 العام لألمـم املتحـدة السـيد     االقرتاح األويل للميثاق العاملي للمسؤولية االجتماعية من قبل األمني  م1999مت يف عام    
كويف عنـان يف خطابـه أمـام املنتـدى االقتصـادي العـاملي، يف حـني أطلـق امليثـاق مبرحلتـه النهائيـة يف مقـر األمـم املتحـدة يف                                 

 وهو عبارة عن مبادرة مواطنـة طوعيـة متعلقـة بالشـركات يعـرض تسـهيالً وتعهـداً مـن                     م،2000 )متوز ( يوليو �26يويورك يف   
 ويعتمــد هــذا امليثــاق علــى املســئولية  ،)سياســة احلــوار، املعرفــة، شــبكات حمليــة ومشــاريع الشــراكة (آليــات خــالل عــدة 

االجتماعية العامة مبا يف ذلك شفافية الشركات والقوى العاملة واجملتمع املد�ي للبدء واملشاركة يف األداء اجلـوهري املتعلـق                   
 :بادئ هيمبتابعة املبادئ املستند عليها امليثاق، وهذه امل

                                                 

 6

  .Corporate Social Responsibility, CSR :ترمجة  1

http://www.guardian.co.uk/


 :حقوق اإل�سان 

 .على منظمات األعمال أن تدعم وحترتم حقوق اإل�سان املعلنة عاملياً •
 .التأكد من أهنا ليست متواطئة يف أي ا�تهاك حلقوق اإل�سان •
 
 :العمل 

 .اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال •
 .إزالة التمييز فيما يتعلق بالتوظيف واملوظفني •

 .اإلجباريإزالة كل أشكال العنف والعمل  •
 
 :البيئة 

 .تشجيع تطوير وا�تشار التقنيات املالئمة للبيئة •
 .تويل املبادرات من اجل ترويج أكرب للمسؤولية البيئية •

 .على منظمات األعمال أن تدعم الطريقة الوقائية للتحديات البيئية •

 
 
 : حماربة الفساد 

 & Sharma(وة واالبتـزاز  علـى منظمـات األعمـال أن تعمـل ضـد كـل أشـكال الفسـاد مبـا فيهـا الرشـ            •

Talwar, 2005.( 
 
2-4 .    :  

 : أمههاجوا�بتساهم الشركات واملؤسسات اخلاصة يف تفعيل املسئولية االجتماعية من خالل عدة 
 :اجلا�ب الثقايف 
 .احلضاري ودعم التطور الثقايف •
 .�شر ثقافة االلتزام باأل�ظمة والقوا�ني يف اجملتمع •
 .والتارخييةالوطنية  عزيز الثقافةت •
 . التواصل الثقايف العاملي •

 
 :اجلا�ب االجتماعي  
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 .احرتام األ�ظمة والقوا�ني والثقافات املختلفة •



 . والتكافل االجتماعياألخالقيةتعزيز القيم  •
 .مواجهة الكوارث واألزمات •
 .دعم األ�شطة الرياضية والصحية •
 
 :اجلا�ب البيئي 
 .لصحيحة يف العملية اإل�تاجيةاملمارسات البيئية ا •
 .تطوير بيئة العمل •
 . 1400ISO االلتزام البيئي على املستوى احمللي والعاملي •
 
 :اجلا�ب االقتصادي 

 .دعم األ�شطة االقتصادية االجتماعية •
 ".اجلا�ب األخالقي"االلتزام باأل�ظمة والقوا�ني يف ممارسة العملية االقتصادية  •
ــن خــال    • ــاملوظفني م ــام ب ــرص        االهتم ــدأ تكــافئ الف ــن خــالل مب ــم م ــل معه ــويرهم والتعام ــهم وتط ل تدريب

 .واملساواة
 
 :اجلا�ب القا�و�ي 
 .االلتزام بالقوا�ني احمللية والوطنية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي •
 .مراعاة القوا�ني العاملية والدولية •
ن قبــل مجيــع املــوظفني واجلهــات الشــفافية يف �شــر األ�ظمــة والقــوا�ني العامليــة والدوليــة لإلطــالع عليهــا مــ  •

 ).2008 ،بومطيع (القا�و�ية األخرى
 
2-5 .    :  

 -:ميكن �شر املسئولية االجتماعية للشركات من خالل ثالثة اجتاهات كما يلي 
 

احلوار حول املسئولية  ويلقى هذا اجملال معظم االهتمام يف الدول اليت يكون فيها :املسامهة اجملتمعية التطوعية ) أ(
 االجتماعية للشركات حديثا �سبيا

 8

ومن املمكن أن يتضمن ذلك اهلبات اخلريية وبرامج التطوع واالستثمارات ،
ويلتزم عدد من . اجملتمعية طويلة األمد يف الصحة أو التعليم أو املبادرات األخرى ذات املردود اجملتمعي

كما ،  من أرباحها قبل خصم الضرائب خلدمة القضايا اجملتمعية%1 الشركات املتعددة اجلنسيات بالتربع بنسبة



 
فراد واملنظمات الوسيطة ضرورية  غالبا ما تكون رؤية وقيادة األ:القيمة لعمليات اجلوهرية لألعمال وسلسلةا  ) ب(

 أي شركة من خالل التفاعل النشط مع موظفيها حتسني عوتستطي. إلدخال املسئولية االجتماعية للشركات
الظروف واألوضاع وتعظيم فرص التنمية املهنية، ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهالك الطاقة واملخلفات، 

االتصاالت مع عمالئها، ومن �احية تأثرياهتا غري املباشرة عرب وتستطيع الشركات أن تكفل صدق وسهولة 
سلسلة القيمة ومواثيق الشرف يف تدبري االحتياجات وبرامج بناء القدرات، وتستطيع الشركات مساعدة 

 .مورديها وموزعيها على حتسني أداء قوة العمل واحلد من الضرر البيئي
 

على الصعيد الداخلي تضع قيادات املسئولية : ناء املؤسسيحشد التأييد املؤسسي وحوار السياسات والب  ) ت(
االجتماعية للشركات الرؤية وهتيئ املناخ العام الذي ميكن العاملني من حتقيق التوازن املسئول بني املتطلبات 
املتعارضة لزيادة األرباح واملبادئ، أما على الصعيد اخلارجي فإن كثريا من رؤساء جمالس اإلدارات وكبار 

ديرين يقودون مشاركة األعمال يف قضايا التنمية مبفهومها األوسع ويؤيدون املبادرات اخلاصة بالصناعة وغريها امل
  ).2005، األسرج(من املبادرات 

 
 –    : 

 
3-1 .     :  

املشـار إليـه سـابقا، ميكـن أن جنمـل عناصـر التنميـة        جتماعيـة  لمسـؤولية اال لجملس األعمال العـاملي    وفقا لتعريف   
 :املستدامة للمجتمع يف النقاط التالية

 
يف مشــروعات التنميــة احلضــرية التأكيــد علــى بعــد متكــني اجملتمــع احمللــي كطــرف حمــوري وأساســي يف املشــاركة   •

ــة،   ــى    واالقتصــادية واإل�ســا�ية مبســتوياهتا املختلف ــز عل ــن خــالل الرتكي ــك م ــوعي    وذل ــع درجــة ال ــام هبــذه  رف الع
 . املشاركة

 
• 
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راف ذات القــوة النســبية احملــدودة  ـة املشــاركة كوســيلة لــدعم دور األطــ ـراف الثا�ويــة يف عمليـــتوســيع دور األطــ
ومن هذه األطراف الثا�وية اجلامعات ومراكز البحوث الـيت ميكـن أن تسـهم يف               ). اجملتمع احمللي على سبيل املثال    (



 
الدفع املستمر يف اجتاه التحول من املركزية إىل الالمركزية وتفويض الصالحيات مـن املسـتوى املركـزي إىل املسـتوى                •

 . القا�و�ية القائمةافاحمللي حتى يف ظل األطر

 
 ودعمها كعنصر أساسـي يف كـل بـرامج          اجملتمعية، املشاركة   الرتكيز على تنمية ثقافة احلوار كأهم اآلليات لتحقيق        •

 .بناء القدرات احمللية
 

3-2 .    :  

 منـها  الكـبرية  والسـيما  بالشـركات،  العـاملني  واملـديرين  ولـدى املـوظفني   املسـتهلكني  لـدى  والرتقـب  األمـل  يتزايـد 

 أجـل  مـن  والبيـع  واإل�تاج والتعبئة االبتكار، يف املتمثل التقليدي دورها الشركاتهذه  تتجاوز أن يف اجلنسيات، واملتعددة

 اخلـاص  القطـاع  يقدمه وحيد كإسهام اًيعد كافي مل الضرائب، وسداد الوظائف خلق جمرد اجلمهور أن ويرى. الربح حتقيق

 حيـث ، االجتـاه  هـذا  صحة على هديش االجتماعية ذات املسئولية االستثمارية املشروعات منتجات فازدهار  ،للمجتمع

. برعايتـها  ويقومـون  فيهـا  يسـتثمرون  الـيت  للشـركات  واالجتماعيـة  مـواقفهم األخالقيـة   عـن  ويعلنـون  قلقهم املستثمرون يبدي
 واملؤسسـات،  واملستشـفيات،  اهليئـات، واجلامعـات،   األفـراد،  االجتماعيـة  املسـئوليات  االسـتثمارية ذات  اجلهـات  وتضـم 

 وقـد تسـتبعد   .دور العبـادة و الـربح،  إىل اهلادفـة  واملنظمـات غـري   التقاعديـة،  املعاشـات  صـناديق و وشـركات التـأمني،  

 إجـراء  أو املسـببة للتلـوث،   املنتجـات  أو األسـلحة  أو الكحـول  مثـل  ممارسـات بعينـها   أو منتجـات  الصـناديق  اسـتثمارات 

 تعتمـد  الـيت  الشـركات  لـدى   اإلجيابيـة  وا�باجل على النشط التعرف إىل تلجأ قد  أو.القمار أو احليوا�ات، على التجارب

. متعلمجوا األعمال بني العالقة يف عادلة، وتبحث توظيف إجراءات وتتبع البيئة، محاية أجل بالفاعلية من تتسم سياسات
 وأ األخالقيـة  ذات املسـئولية  االستثمارات سياسات من العظمى الغالبية املشرتك بني القاسم التبغ شركات استبعاد ويعد

 .هبا املنتجات املرتبطة ومن االجتماعية
 
اخلريية األعمال أصبحت لقد
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 حتى  ثقافيةال رعاية املهرجا�ات من بدءً اجليدة، بالتخطيط واإلدارة تتميز اليت ،

بالشـركات   اخلاصـة  خطـط األعمـال   مجيـع  ضمن ضرورياً عنصراً البيئة، ومحاية احملرومة التعليمية  للفئات الربامج إعداد
 هتـدف  وبـرامج  مشـروعات  تقـيم  قطاعات كثرية يف التجارية األعمال من العديد  وهناك.وعملي واقعي بشكل  الكبرية



 
 –       : 

 
4-1 .    :  

اعيـة وعملـت علـى تشـجيع موظفيهـا علـى            ا�تهجت عدد من الشركات السعودية برامج خمتلفة للمسـئولية االجتم         
وتسـتحوذ بعـض   . املشاركة يف تلك املشـاريع، حيـث وجـدت أ�ـه مـن خـالل ذلـك يتزايـد والء املـوظفني وترتفـع معنويـاهتم            

 الشـركات علـى عنـاوين الصـحف ووسـائل اإلعـالم املختلفـة مثـل أجهـزة الكمبيـوتر احملمولـة الـيت جيـري                  هاالربامج اليت تعملـ   
أخـرى يف هـدوء لتحسـني حيـاة أولئـك الـذين              بـرامج    تعملمن جهة أخرى،    . ل الدراسية يف املناطق النائية    تطويرها للفصو 

 . إليهمتصل 
 

تعمــل شــركات ارامكــو وشــركة ســابك معــاً إل�شــاء عــدد مــن الفصــول الدراســية للمــدارس يف املنــاطق النائيــة     
 . قة هلا يف صلب استثمارهاباململكة وليس من املستغرب أن جتد شركات تشارك يف أعمال ال عال

وقال �ائب أول رئيس شركة سيسكو واملدير اإلقليمي لشركة أوراكل باململكة العربية السعودية والشرق األوسط        
حنن ال حندد أ�فسنا مبجال عملنا عندما يتعلق األمر باملسئولية االجتماعية على الـرغم مـن أ�نـا �ضـغط يف بعـض                       : "إفريقيا

 ". جياد فرص عمل للناس وحمو األمية يف قطاع تكنولوجيا املعلوماتاألحيان يف حماولة إل
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 خاصــة يف لمشــاركة يف املســئولية االجتماعيــةلويف جمــال آخــر تســعى شــركات ســعودية بشــكل دءوب ومســتمر
يع النـاس    ومن األمثلة على ذلك محلة مت تنظيمها يف السـعودية لتشـج            ،الصحي ومنها مشروع التربع بالدم يف السعودية      اجملال  

وشاركت أوراكل أيضاً .  وختطط احلملة اآلن لتوسيع �طاقها لتضمن اخنراط مشرتكني رئيسيني يف املنطقة          ،على التربع بالدم  



 
 الشركات الرائدة يف خدمـة اجملتمـع يف اململكـة، حيـث تعتـرب مـن أوائـل الشـركات الـيت             إحدىتعد شركة صافوال    

بعـد  " الشركة عدداً من الربامج منها بر�امج        قدمتاخنرطت يف املسئولية االجتماعية وتبنت إسرتاتيجية حمددة يف ذلك، و         
ملسـاعدة مرضـى السـكر، بر�ـامج     " ي املتحـدة األيـد "والذي يهدف إىل تأهيل وتدريب السـيدات، بر�ـامج     " التخرج إىل أين  

 .   لتأهيل وتدريب املعاقني بصريا، وبر�امج متويل فحص السمع وتقييم مهارات النطق" إبصار"
، إ�شـاء عيـادة ملكافحـة التـدخني        االجتماعية من خالل عدة برامج منها        ةويشارك مصرف الراجحي يف املسئولي    

بر�امج تأهيـل  ،  بر�امج قافلة مكافحة العمى السكري املتنقلة، ر�امج �قل املرضىب،  وسكن للمرضى احملتاجني   توفري أجهزة 
جمــال ، باإلضــافة إىل مســامهة املصــرف يف  ومــن ثــم تــوظيفهم يف املصــرف  مــن خــالل تدريبــهم  أبنــاء الضــمان االجتمــاعي 

 . رعاية األيتام و اخلريي اإلسكان
 

ترتكـز يف ثالثـة مشـروعات إلحيـاء         الـيت   مية للتجـارة والصـناعة      اإلسـال  ومن املبادرات الالفتة أيضا مبادرة الغرفة     
  .إ�شاء احتاد ألصحاب األعمال، وثالثا  وثا�يها الوقف،أوهلا الزكاة أ�ظمة وشعائر إسالمية

 
مما الشك فيه أن الشركات السعودية تلعب دوراً وحيوياً، فسمات اجلود والكرم متأصلة علـى مسـتوى الشـركات       

حنن اليوم يف أمس احلاجة إىل جعل هذا الدعم أكثر فاعليـة وأقـوى تـأثرياً حيـال القضـايا االجتماعيـة                      وأصحاب األعمال و  
ــة تتطلــب تأســيس منــهج متكامــل للتنميــة يشــمل كــل مــن التنميــة اإل�ســا�ية والتطــور       ــة، فمواجهــة التحــديات التنموي التنموي

 .االجتماعي واحملافظة على البيئة واملوجودات الثقافية
 

الحظ وجود صحوة أو مبادرة واضحة وملموسة من بعض الشركات اليت تسـعى بشـكل واضـح وملمـوس           من امل 
يف املســامهة ملعاجلــة بعــض اآلثــار االجتماعيــة أل�شــطتها واملســامهة يف تقــديم حلــول تنمويــة، فأبعــاد املســئولية االجتماعيــة  

 وجود عالقة   إىلاتيجية واقتصادية حيث تشري الدالئل      تتعدى االلتزام األخالقي للشركات جتاه اجملتمع لتصل إىل أبعاد إسرت         
 .وطيدة ومرتابطة بقوة بني صحة اجملتمع وجناح قطاع املال واألعمال

 
 يف     
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النهايـة النتيجـة واحـدة وهـي يف سـبيل املشـاركة       على الرغم من تباين أساليب املسـئولية االجتماعيـة، إال أ�ـه
ركـزت   وقـد    .رات الـيت تقـوم هبـا طبقـة الرأمساليـة ورجـال املـال واألعمـال                االجتماعية هلـذه الشـركات واملنظمـات واملبـاد        



 
4-2 .      :  

جيــب أن �ضــع يف االعتبــار أن مســامهة اجلهــات املتخصصــة يف خلــق مبــادرات لرتســيخ معنــى ومفهــوم املســئولية  
االجتماعيــة لــدى الشــركات ميثــل املفصــل الرئيســي واحملــوري يف مســتقبل عمليــة املســئولية االجتماعيــة للشــركات وعلــى     

 ).لبيئة اجملتمع التنموي(الصعيد اخلارجي أيضا و) لقطاع الشركة أو الشركات(الصعيد احمللي الداخلي 
 

 :مناذج تطبيقية لال�تقال من التربع إىل العطاء الذكي ) أ(
عتمــاد ن اتــود العديــد مــن الشــركات أن تواصــل مــنح التربعــات لقضــايا قيمــة وتســتحق العطــاء بنظرهــا، لــذا فــا 

ى النتائج اآلجلة قد يكـون أكثـر فعاليـة يف    منهجية أكثر �ظامية لتحديد أولويات القضايا االجتماعية مع الرتكيز عل         
ن هذا املفهوم من العطـاء الـذكي لـيس جديـدا علـى              ا لذا ف  ،  حل التحديات التنموية وإحداث التأثريات االجيابية     

جمتمع اململكة العربية السعودية ومن هذه النمـاذج مركـز األمـري سـلمان ألحبـاث اإلعاقـة، الـذي أسسـه صـاحب                        
ومـا جيعـل هـذا املركـز مميـزاً هـو       ، فرادأل بدعم العديد من الشركات وا زسلمان بن عبد العزي   السمو امللكي األمري    

 ، فبدال من أن يليب حاجات األشـخاص ذوي االحتياجـات اخلاصـة فقـط              ،الطريقة اليت يعاجل فيها مسائل اإلعاقة     
ثر دائم لـيس فقـط      أ وإحداث   إىل تأمني معرفة جديدة وتفاهم بشأن التنمية اإل�سا�ية ومظاهر اإلعاقة         فا�ه يطمح   

 وهبذا يكون قادراً على تفـادي اإلعاقـة ومعاجلتـها بطريقـة             ،على املستوى احمللي وإمنا أيضا على املستوى الدويل       
 .متكاملة

 
 :حتفيز القدرات واالبتكار لدى اجلا�ب املتلقي ) ب(

اعيـة لتحسـني اإل�تاجيـة    الشركات وذلك من خـالل املسـئولية االجتم    لدى  يالحظ توفر الفرصة للجميع وباألخص      
الـيت تشـهد     ،وهـذا أمـر مهـم والسـيما يف اململكـة العربيـة السـعودية              ،  لدى اجلا�ب املتلقي من مجعيات ومنظمات     

وميتـد هـذا النظـام      غيابا ملحوظا للمنظمـات غـري احلكوميـة القـادرة علـى العمـل بفاعليـة يف اجملـال االجتمـاعي،                      
ثمار وتطــوير القــدرات كمــا فعــل هــذه التجربــة �ظــام جمموعــة شــركات العملــي للمحــاور الــيت يعتمــد عليهــا االســت

وميكــن للشــركات أن تعــزز القــدرات داخــل القطــاع مــن خــالل مــا حتــدده مــن متطلبــات ملســامهتها        ،احلمرا�ــي
 .االجتماعية
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 :وهناك أمثلة متعددة وخمتلفة منها على سبيل املثال وليس احلصر
 
التربع العشوائي والغري مدروس تقوم مبادرة من الشركة أو القطاع مرتكـزة          التمويل بناء على النتائج فبدل من        ) أ(

 .على اجملاالت ذات االولولية  بدعم عروض تطبيقية توضح النتائج
 

التربع املوجه وهذا األمر يولد ضغطاً على اجلهات املتلقية لذلك التربع لتكون أكثر تنظيما وابتكاراً باعتماد                 ) ب(
 .ت القياسحلول منهجية وحتديد أدوا

 
 هلــذا النــوع مــن   سايــاالســتثمار املســئول وميكــن اعتبــار الشــركات واملصــارف اإلســالمية كنمــوذج ومق        ) ت(

 .االسرتاتيجيات
 
 وهنـا ترتكـز املسـئولية االجتماعيـة علـى املسـائل             ،االهتمام باملسائل االجتماعيـة الـيت تـؤثر علـى التنافسـية            ) ث(

،  علــى التنافســية يف األســواق الــيت تعمــل فيهــا الشــركة  االجتماعيــة يف احملــيط اخلــارجي للشــركة الــيت تــؤثر 
 ىودعـم البنـ  وتعزيـز قـدرات الزبـائن       وتتضمن األمثلة كفالة تأمني اليد العاملة املؤهلة يف جمال عمل الشـركات             

 .التحتية يف حميط العمل ودراسة املؤثرات االجتماعية للعمل واملخاطر ومعاجلتها
 

 :النماذج التعاو�ية ) ج(
 تكون النماذج التعاو�يـة فعالـة ملعاجلـة املسـائل االجتماعيـة شـرط أن تنـدرج ضـمن خطـط طويلـة                        من املمكن أن  

األمد وواضحة املعامل واألهداف لتحديد مدى فعالية تلك املشاريع يف اجملتمـع ولـذلك فـإن بعـض املسـائل يكـون                  
 حـني يستحسـن تـرك       من األفضل طرحها من خالل شركات القطاع الواحد على مسـتوى القطاعـات املختلفـة يف               

 وميثـل ذلـك التجربـة علـى النمـوذج التعـاو�ي العديـد مـن          ،بعض القضـايا للجهـات احلكوميـة أو املنظمـات األهليـة           
 .تالشركات الوطنية السعودية ومنها شركة صاحل وأبا حسني احملدودة وشركة الصحراء للبرت وكيماويا

 
كـار واملشــاريع جيـب أن توضـع يف خطــط طويلـة األمـد مــع       األف أنبـرز املســائل املثـارة يف هـذا الشــأن فهـي    أأمـا  

 أما على املستوى الوطين فقد اقرتح البعض أن يكـون هنـاك     ،أهداف واضحة لشأن مدى فعالية تلك املشاريع على اجملتمع        
زدواجيـة  قنوات لتقاسم املعلومات وتبادل اخلربات بني شركات قطاع املال واألعمال بشأن مشاريعهما االجتماعية لتفـادي ا        

 .اجلهود والوصول إىل عمل تكاملي
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 ومنـها  ،جل حتقيق فعاليـة أكـرب وعلـى �طـاق أوسـع     أكما تعترب الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام مهمة جدا من           
على سبيل املثال مبادرة احلاسب املنزيل الـيت قامـت هبـا هيئـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات بالشـراكة مـع القطـاع اخلـاص                            

حيــث كــان اهلــدف مــن هــذه املبــادرة هــو زيــادة عــدد مســتخدمي   ، ا�تشــار اســتخدام احلاســب اآليل يف اململكــة لتعزيــز 
 واشـتمل القطـاع اخلـاص علـى الشـركات ذات العالقـة املباشـرة            ،م2008احلاسب اآليل حبوايل مليون مسـتخدم حبلـول عـام           

ــال مــزودي خــدمات اال�   ،وغــري املباشــرة بالتقنيــة  ــها علــى ســبيل املث رت�ــت مثــل شــركة إ�تــل العامليــة وكــذلك شــركة     ومن
مايكروسوفت وأيضا شركة اتش بي ومراكز التدريب وشركة االتصاالت السعودية والبنك األهلي التجاري وجمموعـة امللـز                 

 .للتقنية
ن  وإ ،تظهر استفادة القطاعات احلكومية من دور القطاع اخلاص يف أولويات القضايا االجتماعية والبيئية يف الـبالد               

 ولكن تفعيـل    ،قل كلفة يف حال وضع احلوافز يف مكاهنا الصحيح        أتشجيع ودعم االلتزام االستباقي للقطاع اخلاص هو خيار         
 وتـربز احلاجـة إىل قـراءات    ،احلوافز ليس مهمة سـهلة فمـا يسـري يف بلـدان أخـرى قـد ل ال ينطبـق علـى اإلطـار السـعودي                        

  .ئمةمتأ�ية لتحديد إطار العمل ووضع احلوافز املال
 

4-3 .      :  

وبإمكان القطاع اخلـاص مـن خـالل بـرامج          ،  من أبعاد املفهوم العاملي املنشأ    % 10مل �ستوف حتى    من املالحظ إ�نا     •
د�ي حتقيـق املزيـد للتنميـة      املتحدة وبإشراف منظمات اجملتمع امل     ملألم مستمرة بالتنسيق مع فروع الرب�امج اإلمنائي     

  .االجتماعية خاصة للشرائح املهمشة عرب تلمس احلاجات
 
تتجـه إىل شـرائح جمتمعيـة معينـة كالطفـل واملـرأة، السـيما         ن جهـود القطـاع اخلـاص البـد أن    ومن املالحظ أيضـا أ  •

 %3الء يشـكلون حنـو   املتقاعدين وهؤ ووكذلك كبار السن،  ألفا360عددهن يبلغ حنو و األرامل واملطلقات منهن 
للعطـاءات يـتم مراقبتـها كـي      أن تتـوفر بـرامج   واقـرتح  .معدميـه �سيج اجملتمع وأغلبهم من منخفضي الدخل أو  من

واألمـوال، بـل إ�شـاء أو دعـم مؤسسـات اجملتمـع        تستمر بشكل متواصل وأال تقتصر فقـط علـى تقـديم الشـيكات    
األســري واســتغالل األطفــال وغريهــا مــن القضــايا الــيت تــثري الطفولــة والعنــف  املــد�ي القائمــة الــيت تعــتين بقضــايا

 .اجملتمع مسؤولية جتاه
 

 –    : 
 

 :ميكن تلخيص أهم النتائج اليت متّ التوصل إليها فيما يلي 

                    ضعف •
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أن حيـث   ،   حمفزات السـوق للمسـئولية االجتماعيـة للشـركات تبـدو ضـعيفة يف اململكـة العربيـة السـعودية
ليات واسرتاتيجيات املسئولية االجتماعية داخل غالبية الشركات اليت تسـاهم وتشـارك يف     آل هناك غياب واضح  



 
 . احلكومي والشعيب بقضايا البيئة ويقابل ذلك غياب كبري ملبادرات القطاع اخلاص حيال ذلك االهتمام ضعف •

 
االهتمام املتأخر للشركات السعودية باملسئولية االجتماعية، حيث يالحظ أن معظم الشركات السعودية بدأت يف               •

 . م2005أ�شطتها االجتماعية اعتبارا من عام 
 
 .ة اليت متارسها الشركات السعودية يف جمال خدمة اجملتمع، وتركيزها على جماالت حمددةحمدودية األ�شط •
 
عدم �شر وسائل اإلعالم للمسامهات اليت تقوم هبـا الشـركات السـعودية يف املسـئولية االجتماعيـة أدى إىل إعطـاء         •

 .ال احليوي واخلدميا�طباع داخل اجملتمع السعودي بأن الشركات السعودية ال تقوم بدورها يف هذا اجمل
 
غياب التقييم والدراسات املتخصصة عـن تـأثري البيئـة واجملتمـع علـى قطـاع األعمـال، لـذا فـإن تضـمني املسـئولية               •

 .االجتماعية يف اسرتاتيجيات الشركات سوف يكون حمدوداً
 

ة عيشـر ال مـن  املسـتمدة ، اململكـة العربيـة السـعودية دائمـا خبططهـا اإلسـرتاتيجية ومبادئهـا وقوا�ينـها         وبعد، تسعى   
قـة عملـها وإدارهتـا للخـوض        يإجياد الضوابط والقوا�ني اليت تـنظم العالقـة بـني الشـركات وبعضـها وكـذلك طر                اإلسالمية، إىل   

صـندوق  : ومـن األمثلـة السـعودية علـى ذلـك         ،  والغوص داخل جمتمعنا احمللي للمشاركة يف املسئولية االجتماعيـة يف اجملتمـع           
 برؤية  2006ة لسوق اململكة العربية السعودية لألوراق املالية الذي أطلق خالل النصف األول من العام               املسئولية االجتماعي 

إســرتاتيجية هتــدف إىل خدمــة اجملتمــع الســعودي مــن خــالل عــدد مــن املشــروعات بنــواحٍ خمتلفــة، وصــندوق املســئولية       
ة ارامكـو السـعودية وهيئـة سـوق املـال السـعودي            االجتماعية جملموعة االتصـاالت السـعودية، وكـذلك احلـال بالنسـبة لشـرك             

 . للتنمية واالستثمار
 

 وسامهت             
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وعلى صعيد آخر، قامت شركات أخرى خاصة بتمويل قسم �قل الدم يف املركز الوطين ألمراض الدم،
سـامهة  بتربع سخي الفتتاح مركز السموم واملعلومات الدوائية يف جامعة امللك سعود، كما قامت جمموعة شركات أخـرى م                 

 حظيـت وبالنسبة إىل صندوق املسئولية االجتماعية جملموعة االتصاالت السـعودية، فقـد            . بدعم مجعية أصدقاء الكفيف   
 مليـون  1.2 قـارب  والـذي  2005 للعام الصندوق وفره الذي الدعم إمجايل من %75ب   والصحة والثقافة التعليم قطاعات

 وقــد ،%31.5 والرتفيــه الثقافــة قطــاع �ســبة كا�ــت بينمــا ،%31 حــوايل التعلــيم لقطــاع الــدعم �ســبة كا�ــت حيــث ،ريــال



 
فـإن شـركات ومؤسسـات    ، القتصـادية على الرغم من أن العوملة تعترب واحدة من أهم أدوات الرأمسالية واهليمنة ا            

تنظم اليوم كـثري مـن غـرف التجـارة الوطنيـة            و. حتاول استثمارها يف جمموعة من االلتزامات االجتماعية واألخالقية       عديدة  
 وتكـرس وجهـة �ظـر    ،واإلقليمية واالحتـادات التجاريـة سلسـلة مـن املـؤمترات ومـدو�ات السـلوك واألخالقيـات االجتماعيـة              

 .تصاد العاملي اجلديد مبشكالته وآفاقه حيتاج إىل تنظيم ذاتي قائم على السلوك االجتماعيمفادها أن االق
 

 أن حتملـها ملسـؤولياهتا االجتماعيـة ال يعـين أهنـا تَتَصـدّق علـى       السعودية جيب أن تستوعب الشركات يف اخلتام، 

تتحملـها، وعليهـا أن تـدرك أهنـا      ، جيـب أن اجملتمع، وال يعين أهنا تتفضـل علـى أفـراده، فالشـركات لـديها مسـؤوليات كـبرية       
 .األرباح وتوزيعها على مؤسسيها أو املسامهني فيها فقط شريك يف اجملتمع وليست جمرد صناديق جلمع األموال وجين

 
وعلى أساس ما توصّلت إليه الورقة مـن �تـائج، وعلـى أسـاس املالحظـات أعـاله، ميكـن أيضـاً تلخـيص أهـم مـا                            

 :ذا اجملال على أ�ه يتضمنميكن التوصية به يف ه
 

 أفراده؛االستثمار يف اجملتمع و باملعنى الشمويل الذي ميتد إىل ولية االجتماعيةئضرورة اهتمام الشركات السعودية باملس
 

 ا؛وضع رؤية مشرتكة للمسؤولية االجتماعية للشركات يف اململكة العربية السعودية مع التأكيد على االلتزام هبو
 

تمع مد�ي أبعد يف أفقه من املنظمات التطوعية واخلريية اليت تعتمد على التربعات واملساعدات املالية فقط                عم إ�شاء جم  دو
 االتكالية؛ واليت ختلق �وع من الثقافة

 
علـى  ذل احلكومة جهودا حثيه ومرتابطة لتعزيز ربط مفهوم العمـل اخلـريي بالتنميـة املسـتدامة وإضـفاء الطـابع املؤسسـي            بو

 ئولية االجتماعية؛�شاطات املس
 

  املسئولية االجتماعية؛ الشركات اليت تساهم بفعالية يف عتماد املناقصات واملشرتيات احلكومية كوسيلة لتشجيعاو
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ث الوعي العام عرب املؤمترات والندوات ووسائل اإلعالم وورش العمل بشـأن املسـائل املتعلقـة باملسـئولية االجتماعيـة مبـا        بو
 ت احلكومية على املشاركة الفعالة؛ القطاعايف ذلك تشجيع خمتلف

 
شجيع االستثمار األجنيب على التقيد باملعايري العاملية يف جماالت البيئة والصحة والسالمة و�قـل املعرفـة وتبـادل اخلـربات                   تو
 ؛ع الشركات السعودية املناظرة هلام

 
 اعية؛ولية االجتمحث الشركات على تبين اسرتاتيجيات وسياسات حمددة للمسئو
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 . االجتماعيةةإجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف جمال املسئوليو
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