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ممخص البحث :
من مفاىيم المسئولية االجتماعية لمشركات اىتمام القطاع الخاص بمصالح المجتمع إلى

جانب اىتمامو بالمنتج وتحقيق العوائد واألرباح .والمسئولية االجتماعية لمشركات ىي
ممارسة األعمال التجارية المتسمة باالنفتاح والشفافية والقائمة عمى مبادئ أخالقية واحترام

الموظفين والمجتمع والبيئة ،والمسئولية االجتماعية لمشركات تجد سندىا القانوني في قانون
الشركات والئحة الحوكمة  ،ودورىا في البيئة التنافسية لو أىمية استراتيجية عالية لمنظمة

األعمال وذلك ال اكتساب رضا العمالء والمستيمكين والمجتمع .والتحول االقتصادي وتراجع
الدور االجتماعي لمدولة قد تطمب ضرورة تحمل الشركة لمسئوليتيا االجتماعية تبعا لقيادتيا

لمنشاط االقتصادي  .ورغم تراجع دور الدولة إال أنو مازال ىذا الدور قائم وفعال.
 .وانتيى البحث إلى مجموعة من النتائج أىميا ،يوجد العديد من الصعوبات والمشكالت

التي تواجو المسئولية االجتماعية منيا عوامل موروثة وعوامل معاصرة وصعوبات بين

التكاليف االجتماعية واالقتصادية لمشركات ،وعوامل تتعمق بالقطاع الخاص نفسو .ومجموعة
من التوصيات أىميا إنشاء كيان أو جية ذات شخصية اعتبارية تتولى تنظيم ومراقبة
المساىمات االجتماعية لمشركات والمؤسسات ونقل المسؤولية االجتماعية مرحمة االجتياد

إلى مرحمة العمل المؤسسي المنظم المبني عمى الدراسة والتخطيط .
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مقدمة
يعتبر موضوع المسئولية االجتماعية لمشركات في الوقت الراىن  ،من أكثر الموضوعات
إثارة ونقاشا في وسائل األعالم المتعددة  ،بل أصبح في اآلونة األخيرة عنوانا لممؤتمرات
والندوات ،ومجاالً لمدراسات واألبحاث والشغل الشاغل لمنظمات األعمال في مختمف البمدان
النامية منيا والمتقدمة ،األمر الذي يشير إلى أىميتو لجميع األطراف  ،سواء كان ذلك قطاعاً
عاماً أم خاصاً أم أفراد .ومفيوم المسؤولية االجتماعية مصطمح سام أصيل  ،ييدف إلى دعوة
األخالق لالقتصاد ،والتوازن بين األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي لمؤسسات القطاع
الخاص .وكانت البداية التاريخية لممسؤولية االجتماعية بداية انسانية ،وذات دافع اخالقي ،
فبعد الحرب العالمية الثانية ظيرت العديد من التنظيمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ،
والتي أكدت عمى الحاجة إلى سياسة اجتماعية فعالة بالنسبة لمشركات القومية .كما يعد
الميثاق العالمي لحقوق االنسان 0998م النواة األولى لكل االتفاقيات التي تتعمق باإلنسان
وحقوقو وكذلك المعايير التي تبنتيا الشركات سواء العامة أو الخاصة .
ولقد ظير المفيوم الجديد لممسؤولية االجتماعية الذي يقوم عمى أساس أن الشركات وحدات
اقتصادية اجتماعية ،ىدفيا األساسي مصمحة المجتمع وأن األرباح المتحققة وسيمة لتحقيق
تمك األىداف .وقد ترسخ لدى رجال األعمال أن نجاحيم يعتمد أوالً عمى ما ستقدم مشروعاتيم
لممجتمع .وتزايدت المطالبة بالقيام بأنشطة لممسئولية االجتماعية ،وخاصة المشروعات
الربحية التي تحصل عمى أرباحيا من المجتمع الذي تعمل بو .وأدركت الشركات أىمية
المسئولية االجتماعية من خالل تحديد الرؤى االستراتيجية وايضاح دورىا في تحقيق
المسؤولية االجتماعية  ،وترتب عمى ذلك بعض المناشط الرسمية والدولية في بمورة مبادئ
عامة لممسئولية االجتماعية  .ولم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد عمى ربحيتيا
فحسب  ،ولم تعد تمك الشركات تعتمد في بناء سمعتيا عمى مراكزىا المالية فقط  ،فقد ظيرت
مفاىيم حديثة تساعد عمى خمق بيئة عمل قادرة عمى التعامل مع التطورات المتسارعة في
الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عبر انحاء العالم .وكان من ابرز ىذه المفاىيم
مفيوم المسؤولية االجتماعية لمشركات .وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محوريا في
عممية التنمية ،وىو ما اثبتتو النجاحات التي تحققيا االقتصاديات المتعدية .ولقد ادركت
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مؤسسات القطاع الخاص أنيا غير معزولة عن المجتمع .وتنبيت إلى ضرورة توسيع
نشاطاتيا لتشمل ىموم المجتمع والبيئة .
وتطمعت كافة الدول المتقدمة والنامية أيضاً في العصر الحديث إلى وضع استراتيجيات تركز

عمييا النمو االقتصادي لممجتمع المحمي والدولي ،ومن ىنا ظيرت وتطورت مجموعة من

التطمعات والحوافز التي من شأنيا أن تساعد عمى زيادة دمج ومشاركة الشركات في

المسؤولية االجتماعية  ،ولم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد عمى ربحيتيا فحسب ،
ولم تعد تمك الشركات تعتمد في بناء سمعتيا عمى مراكزىا المالية فقط  ،فقد ظيرت مفاىيم

حديثة تساعد عمى خمق بيئة عمل قادرة عمى التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب

االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عبر انحاء العالم.0
أىمية البحث :

تنبع أىمية البحث من أىمية المسئولية االجتماعية ويرجع أىمية المسئولية االجتماعية
من مقدار أىميتيا في وقت تتزايد ظاىرة البطالة ومعدالت الفقر في المجتمع .وييدف ىذا
البحث إلى التعريف بالمسئولية االجتماعية وبيان دورىا اليام في المجتمع لتحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية ورفع مستوى المعيشة  ،وخدمة المجتمع والبيئة  .وتحمل الشركات
لمسؤوليتيا االجتماعية خاصة بعد تراجع الدور االجتماعي لمدولة .ومن الضروري الوصول
إلى استراتيجية مستقبمية تتضمن تفعيل برامج المسئولية االجتماعية ودورىا في تحقيق
التنمية المستدامة .
منيج البحث :
سوف نتبع في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى تحميل اآلراء واألحكام
والقواعد التي تعني بالمسؤولية االجتماعية لمشركات .

 -0صالح السجٌبانً ،المسؤولٌة االجتماعٌة ودورها فً مشاركة القطاع الخاص فً التنمٌة حالة
تطبٌقٌة على المملكة العربٌة السعودٌة  ،المؤتمر الدولً حول القطاع الخاص فً التنمٌة تقٌٌم
واستشراق 32-32مارس  3009بٌروت .
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خطة البحث :
تم تقسم ىذا البحث إلي ثالثة مباحث تناولنا في المبحث األول مفيوم المسؤولية
االجتماعية لمشركات أساسيا من منظور شرعي وقانوني ،ونخصص المبحث الثاني لمحاور
وفوائد ومحفزات بالمسئولية االجتماعية لمشركات ،ونرصد المبحث الثالث لمبادئ القانونية
ولنماذج لبعض الشركات التي تقوم بمسئولية اجتماعية  .ونختم البحث بخاتمة تتضمن أىم
النتائج التي توصمنا ليا وأىم التوصيات التي نرى ضرورة األخذ بيا .

المبحث االول
مفيوم المسؤولية االجتماعية لمشركات وأساسيا من منظور شرعي وقانوني
في ىذا المبحث سوف نتناول تعريف المسئولية االجتماعية وتطور ظيورىا وسندىا من
المنظور الشرعي والقانوني وذلك من خالل المطالب التالية :
المطمب األول  :مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات وتطورىا

المطمب الثاني  :المسؤولية االجتماعية من منظور شرعي وقانوني

المطمب األول
مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات وتطورىا
يعود مفيوم المسئولية االجتماعية إلى سنة  0991حينما أصدر  Bowelكتابا بعنوان
المسئولية االجتماعية لرجال األعمال ،وقد لقى ىذا المفيوم بعدىا اىتماما كبي ارً من الباحثين
واأل كاديميين والمنظمات الدولية نظ ارً لمتأثير الذى يمكن أن تحدثو المنظمة في محيطيا من
خالل التأثير في سموك مختمف المتعاممين معيا ،كما أصبح ليذه المسئولية مبادئ خاصة
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متعارف عمييا عمى المستوى الدولي لكنيا بقيت لدى البعض مفيوما جانبيا ،مما جعل
االىتمام بيا متباينا (. )8
ولم يكن مفيوم المسئولية االجتماعية في النصف األ ول من القرن العشرين معروفاً بشكل
واضح حيث تحاول المنشأة جاىدة تعظيم أرباحيا وبشتى الوسائل ،ولكن مع النقد المستمر
الحاصل لمفيوم تعظيم األ رباح فقد ظيرت بوادر ألن تتبنى المنشأة دو ارً اكبر تجاه البيئة التي
تعمل فييا.
عرف البعض مصطمح المسئولية االجتماعية لمشركات عمى أنو "مفيوم المنظمات التي
تشجع عمى النظر في مصالح المجتمع من خالل تحمل المسئولية عن تأثير أنشطة المنظمة
عمى الزبائن والموظفين والمساىمين والمجتمعات والبيئة في جميع جوانب عممياتو ،وىذا
االلتزام يدفع إلى االمتثال ألحكام التشريعات ،وترى المنظمات طوعا اتخاذ الخطوات لتحسين
نوعية الحياة لمعاممين وأسرىم فضالً عن المجتمع المحمى والمجتمع ككل(.)1
 تعريف المسئولية االجتماعية لمشركات :يوجد بعض التعاريف المتداولة لممسئولية االجتماعية لمشركات منيا:
أنيا تعيد من الشركات بعمل تنمية مستدامة ،وتحسين في جودة الحياة من خالل العمل مع
الموظفين وأسرىم ،الجمعيات المحمية ،والمجتمع كمل .أي أن الشركات ال تعمل في عزلة ،وانما
ىي مسؤولة عن اتباع أسموب أخالقي في إدارة أعماليا ،كما يجب عمييا احترام سالمة الناس
والبيئة ،وأخذ احتياجات المجتمع في حساباتيا(.)9

)  )3العابد لزهر " ،التعلم من أزمة المسؤولٌة االجتماعٌة"  ،مجلة دراسات اقتصادٌة ،كلٌة العلوم
االقتصادٌة ،جامعة عبد الحمٌد مهدي قستطٌنة  ،الجزائر ،3002 ،ص. 23
http://Ar.wikipediA.org.
)(2
Rhys Jenkins: globalization, cor por ate social responsibility and pouerty,
))4
international affair 2005
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وفى تعريف آخر فأنيا تعنى أيضاً التزام من الشركة بأن تكون منتبية الحتياجات الداعمين
والمستيمكين .والمسئولية تعنى أيضاً اتخاذ قرار بتوجيو كل نشاطات الشركة من أجل حماية
وتعزيز حقوق األ نسان العمالية والبيئة واتباع متطمبات الشرعية في عالقتيا بالمجتمع(.)9
والبعض يراىا بمثابة تذكير لمشركات بمسؤولياتيا وواجباتيا ازاء مجتمعيا الذى تنتسب إليو.
يرى البعض اآلخر أن مقتضى ىذه المسئولية ال يتجاوز مجرد مبادرات .اختيارية تقوم بيا
الشركات صاحبة الشأن بإرادتيا المنفردة تجاه المجتمع

()6

.

تعريف لممسئولية االجتماعية في نظر المؤسسات الدولية منيا :
تعريف لمجمس األعمال العالمي لمتنمية بأنيا "االلتزام المستمر من قبل مؤسسات األعمال
بالتصرف اخالقيا والمساىمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل عمى تحسين نوعية
الظروف المعيشية لمقوى العاممة وعائالتيم ،اضافة إلى المجتمع المحمى والمجتمع كمل. 7
وعرف البنك الدولي المسئولية االجتماعية لمشركات لمنشأة القطاع الخاص بأنيا " التزام
بالمساىمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفييا والمجتمع المحمى والمجتمع
ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسموب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد".
عرفتيا المفوضية األوروبية بأنيا مسئولية المنظمة أمام تأثيرات نشاطيا عمى المجتمع،
ولمقيام بيذه الوظيفة ينبغي عمى المنظمة احترام القوانين والقواعد التنظيمية والمعاىدات التي
ابرمتيا مع مختمف األطراف ،وحتى تؤدى المنظمة ىذه الوظيفة عمى نحو جيد يفترض أن
تدخل في شراكات محدودة مع مختمف األطراف وتحديد المسار الموجو نحو ادراج اىتمامات

)john capel. The ABC of corporate social responsibility Bench – markes found A )5
tion conporate, social responsibility: a guide for trade unonists. Global solidarity,
www. Ictuglobal solids rity
) )6أ /رقٌة عٌران ،مقال بعنوان المسئولٌة االجتماعٌة للشركات من الواجب الوطنً االجتماعً والمبادرات
الطوعٌة اسواق فلسطٌن لألوراق المالٌة .
http://www.wbcsd.org
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المنظمة بالمسائل االجتماعية والبيئية واالخالقيات واحترام حقوق االنسان والمستيمك سواء
في أنشطتيا التشغيمية وفى وضعيا الستراتيجياتيا.8
وعرفت منظمة االيزو المسئولية االجتماعية لممنظمة تعبر عن مسؤوليتيا تجاه تأثير الق اررات
واأل نشطة التي تقوم بيا عمى البيئة والمجتمع والتي تنعكس في سموك خمقي – التنمية
المستدامة بما فييا الصحة ورفاىية المجتمع -األخذ بعين االعتبار ما تتوقعو المجموعات
الضاغطة – احترام القوانين مع مراعاة المعايير الدولية – جعميا ضمن ثقافة المنظمة
وعالقاتيا(.)9
ومن التعريفين السابقين لممفوضية األوروبية ومنظمة  ، isoيرى الباحث بأن المسئولية
االجتماعية ىي احترام المنظمة لمقوانين وتجنب أي تأثر قرارتيا بشكل سمبى عمى المجموعات
الضاغطة وقد يكون ذلك بدافع أخالقي خارج عن اإلطار القانوني .
ويمكن تعريف المسئولية االجتماعية لمشركات إجرائيا بأنيا عبارة عن عقد أخالقي طوعي
تتحقق فيو المنفعة المتبادلة ويبرم بين الشركة (المالكون ،المدراء ،العاممين) والمجتمع
(المستيمكون ،الموردون ،المجتمع المحمى ،المنافسون ،البيئة الحكومة) الذى تعمل فيو بكافة
عناصره ،حيث يتم بموجب ىذا العقد القيام بواجبات من كال الطرفين لموصول الى الصالح
العام وتحقيق التنمية لكمييما.
لما كان ذلك االختالف حول معنى المسئولية فإن الوصول إلى اتفاق حول تعريف المسئولية
االجتماعية لمشركات صعب لمغاية أل نيا تعنى أشياء مختمفة بالنسبة ألشخاص مختمفين،
وكذلك عند استخداميا في لغات مختمفة تعنى أشياء مختمفة ،وبالتالي إذا لم يكن من الممكن
الوصول إلى اتفاق عالمي حول تعريف محدد يتضمن قائمة شاممة لكل متطمبات األفراد،
فيجب أن توجو الجيود لتحقيق ما يصبو إليو ىؤالء األفراد.

-8العابد لزىر ،مرجع سابق  ،ص98
)Iso 26000: 2010 (fr) lignes directrices.rela tives ola responsbilite societale site )9
www iso org
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ويتضح لنا أنو لم يتم تعريف مفيوم المسئولية االجتماعية بشكل محدد وقاطع يكتسب
بموجبو قوة الزام قانونية وطنية أو دولية .وال تزال ىذه المسئولية أدبية ومعنوية.
ويرى الباحث أن المسؤولية االجتماعية ىي التزام المنشأة تجاه المجتمع الذى تعمل فيو ،
وذلك عن طريق المساىمة بمجموعة كبيرة من األ نشطة االجتماعية .وأنيا التزام تمك الشركة
بإدارة وتحسين اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية الناجمة عن انشطتيا من الناحية
البيئية.

 متى ظيرت المسئولية االجتماعية؟فرضت المسئولية االجتماعية لمشركات نفسيا عنوة مؤخ ار في محيط العالقات
االقتصادية سواء الوطنية فييا أو الدولية .فمن ناحية اثارت بردود أفعال المناىضين
لمعولمة ،منذ منتصف التسعينات وخاصة بعد قيام منظمة التجارة العالمية ،الصدى العميق
لدى الشركات المتعددة لمجنسيات العمالقة حول دورىا ومسؤولياتيا الجديدة في مواجية
تنامى ظاىرة الفقر واالفقار في العالم ،نتيجة التطبيقات الصارمة لتحرير التجارة الدولية.
ومن ناحية ثانية ،فقد قامت منظمات دولية غير حكومية – مثل المنظمات الدولية
ألصحاب األعمال التي تضم ( )017اتحاد فيدرالي وطني ألصحاب األعمال في()011
دولة -بتقييم أنشطة أعضاءىا والتدقيق في مواثيق انشاءىا لتذكيرىم بمسؤولياتيم
األساسية كممثمين لمقطاع الخاص وكرموز االقتصاديات السوق في عصر العولمة.
وضرورة التزام الشركات بمسؤولياتيا االجتماعية تتعاظم دون ادنى في حالة وجود ثغرات
في التشريعات الوطنية لمدول التي تعمل فييا ىذه الشركات ،أي عندما ال تنظم مثل ىذه
التشريعات وتضبط مسائل الحقوق األساسية المنصوص عمييا في اإلعالن العالمي
لحقوق األ نسان واعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية لإلنسان
في العمل واعالن(.)01

)  )00صالح السحٌانى ،المسئولٌة االجتماعٌة ودورها فً مشاركة القطاع الخاص ،المؤتمر الدولً حول
القطاع الخاص فً التنمٌة تقٌٌم واستشراف 32-32 ،مارس  3009بٌروت  ،ص2
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نظرة تاريخية عمى موضوع مسئولية الشركات االجتماعية ،نجد أن ىذا الموضوع قد
طرح منذ القرن الثامن عشر من خالل بعض الشركات الفردية التي شاركت في عدد من
المبادرات التي تعزز مصالح العمال والمجتمع وتحافظ عمى البيئة .
وفى عام 8119م كانت مسائل الفقر والدين والتغير المناخي والعولمة المتوازنة أىم المواضيع
التي تصدى ليا المنتدى االقتصادي العالمي .عند حديثو عن المسئولية االجتماعية
لمشركة(.)00
وفى مصر بعد ثورة  0998وتطبيق التخطيط المركزي الذى تبنتو الدولة ،والذى يؤمن بوضع
مسئولية التنمية االجتماعية واالقتصادية كاممة في يد الحكومة ،لم يكن ىناك فرصة لمشركات أن
تساىم بدور فاعل في االقتصاد المصري ،ومن ثم القيام بمسؤوليتيا االجتماعية تجاه المجتمع،
ومما دعم ذلك أيضاً ىو عدم وجود المسئولية االجتماعية لمشركات بالمفيوم الحالي خالل تمك
الفترة ،حيث أن األمر كان يقتصر عمى بعض أعمال البر والخير ،والتي ربما كانت تؤدى بشكل
فردى .أيضاً وبسبب سيطرة الدولة عمى كل المجاالت ،استقر في نفوس الكثيرين أن أحداث
تغيير وتحقيق تنمية ىو دور الدولة وليس دور المجتمع ،حتى أن البيئة المحيطة أصابت
الكثيرين بداء السمبية وعدم الرغبة في عمل شيء إيجابي ينفع المجتمع حيث أن ىذا الدور في
اعتقادىم ىو دور الحكومة وليس دورىم (.)08
ومع بداية التسعينات بدأت الدولة في تحول آخر ،حيث بدأت تطبيق سياسة اإلصالح
االقتصادي بالتحول نحو اقتصاد السوق ،وترك المجال لمقطاع الخاص لقيادة النشاط
االقتصادي .ومنذ ذلك الوقت بدأ يتراجع دور الدولة االجتماعي خاصة بعد تطبيق السياسة
االنكماشية بتقميل النفقات العامة .وبالتالي أصبح الوقت مناسباً لمطالبة الشركات بالقيام بدورىا
االجتماعي ،وتحمل مسئولياتيا تجاه المجتمع  ،ولذلك كثرت الدعوات بضرورة قيام الشركات
بيذه المسئولية .
ظير المفيوم الحالي لممسئولية االجتماعية لمشركات خالل التسعينات من القرن العشرين
حيث اكتسب الدور االجتماعي لمشركات والقطاع الخاص أىمية متزايدة بعد تخمى الحكومات
عن كثير من أدوارىا االقتصادية والخدمية ،وىذا ما دفع المنظمات الدولية ،ومنيا األمم
www.guardian.co.uk
) )00
) )03د /فؤاد عبد هللا العمر ،اسهام الوقف فً العمل األهلً والتنمٌة االجتماعٌة ،االمانة العامة لألوقاف
الكوٌت  ،0999 ،ص .72
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المتحدة وخاصة المجمس االقتصادي واالجتماعي – إلى االىتمام بيذا الموضوع .ويوجد اتفاق
عمى أن نشأة المسئولية االجتماعية لمشركات أو المصدر األساسي الفكرة األخيرة من خالل
المجنة العالمية لمبيئة والتنمية( .)01وفى أواخر الثمانينات ،وقد تم قبوليا في قمة األرض
" 0998ريودى جانيرو".
ولقد تطور مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات حيث ساىمت العديد من اإلجراءات
واال تفاقات التي طورت مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات ،وذلك سواء عمى المستوى
الدولي أو اإلقميمي أو المحمى :وفى عام  0998أعمنت ثالث جماعات عن وضح مبادئ
القياسات المرجعية لمسئولية الشركات العالمية لتقيم أداء األعمال وىى المجمس العالمي
لمسئولية الشركات في المممكة المتحدة  ، ICCRوالمركز الدولي لمسئولية الشركات في
الواليات المتحدة  . iccrوالقيادة الكنائسية لمسئولية الشركات في كندا  .TCCRوفى عام
 0999عقد مؤتمر ىينجراف في بريطانيا.
وفى عام  0999وأثناء عقد المنتدى االقتصادي في دافوس طالب أمين عام األمم المتحدة
الحكومات ورجال األعمال بصبغ العولمة بطابع انساني وتجاوبا مع ىذه الدعوة فقد طرح في
الدورة االستثنائية لمجمعية العامة لألمم المتحدة في جنيف من  86الى  11يونيو 8111
مشروع مبادرات اجتماعية لمشركات من أجل مواجية الفقر .وأصدر األمين العام لممرة األولى
تقري ار عن المبادئ التوجييية لدعم المسئولية االجتماعية لمشركات ،والعمل عمى تحقيق معيار
دولي لسموك الشركات في االقتصاد الدولي(.)09
وقد تم االعالن في يوليو 8111م عن االتفاق العالمي لألمم المتحدة والذى يجمع بين كونو
اطا ار سياسيا ،وكذلك اطا ار عمميا لمشركات الممتزمة بالمحافظة عمى استمرارية الممارسات
التجارية المسئولة ،وألنيا معتمدة من كبار التنفيذين بالشركات فيي تسعى إلى اطار يسمح
لممؤسسات التجارية الممتزمة بمواءمة عممياتيا مع عشر مبادئ متفق عمييا عالميا في
مجاالت حقوق االنسان والبيئة ومكافحة الفساد.

) )02أٌهاب محمد ٌونس ،دور الدولة والمسئولٌة االجتماعٌة للشركات ،المجلة المصرٌة للدراسات التجارٌة
– مصر ،3000 ،ص 370
www.brundtl and net.com
) )14
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وفى مجال البيئة ينبغي عمى المؤسسات التجارية التشجيع عمى اتباع نيج احترازي ازاء
جميع التحديات البيئية وينبغي االطالع بمبادرات لتوسيع نطاق المسئولية عن البيئة -وينبغي
التشجيع عمى تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرىا.
بداية تحول الشركات نحو المسئولية االجتماعية:
بدأت الشركات تدرك أن ىناك تحوالً ىاما ،حيث أصبح من الضروري لمرأي العام أن تحل
الرأسمالية الرحيمة محل السعي العنيف وراء الربح .فمع بداية عام  8111بدأت الشركات
الكبرى تتعيد بااللتزام بمبادئ المسئولية االجتماعية ،ولذلك قامت بالعمل من خالل :
التمسك بأفكار فريدمان حول تعظيم الربح عمى مستوى التنفيذين ومجمس اإلدارة وبالنسبة
لمجميور تتعيد الشركات بأن تدمج االعتبارات االجتماعية والبيئية مع ق اررات العمل .وأن
الكثيرون يشكون في اخالص ىذه المظاىر االخالقية ،أل نيم يرون أن المسئولية االجتماعية
ليست إال استراتيجية لإلدارة من أجل المناورة ،وبالتالي يتمثل المحرك األساسي نحو التحول
لممسئولية االجتماعية األضرار الناتجة عن الشركات ،كذلك التحول الكبير في العالقات مع
الدولة ،االفراد والسوق .وانكماش دور الدولة والضغط المتزايد من حاممي االسيم(.)09

)joseph Blumberg: the Ethics of corporate social responsibility: management (15
trend of the new mill ennium? Economist now.17.2001
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المطمب الثاني
أساس المسئولية االجتماعية من منظور شرعي وقانوني
أوالً  :من المنظور شرعي :
إن الشريعة اإلسالمية ىي أول من أىتمت بمفيوم المسئولية االجتماعية ونظم طبيعة
العالقات بين أفراد المجتمع وطالب كل فرد أن يقوم بواجباتو تجاه اآلخرين وجاء
بالعديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تنظم العالقة بين المنظمة و
المجتمع  ،وكون أن اإلسالم يعد نظاماً شامالً لمحياة ال يقتصر عمى العبادات فقط
،بل يمتد ليشمل المعامالت أيضاً وأن ممكية المال في المنظور اإلسالمي هلل عز
وجل واستخمف اإلنسان فيو ،وبالتالي فإن هلل سبحانو وتعالى حقاً في المال ،
ال َّ
هللاِ الَّذِي
وحق اهلل في التصور االسالمي ىو حق المجتمع .قال تعالى ( َوآ ُتوهُم ِّمن َّم ِ
ين ِف ِ
آمنُوا ِبالمَّ ِو ور ِ ِ ِ
آ َتا ُكم، ) 16كما يقول عز وجل ِ ( :
يو ۖ
ستَ ْخمَ ِف َ
سولِو َوأَ ْنفقُوا م َّما َج َعمَ ُك ْم ُم ْ
ََ ُ
ير  ،)17ودليل أن األداء الجماعي ىو لحق اهلل تعالى( أَلَ ْم
فَالَِّذ َ
آم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوأَ ْنفَقُوا لَ ُي ْم أ ْ
َجٌر َك ِب ٌ
ين َ
ِ
الص َدقَ ِ
يم . )18ىذا
ات َوأ َّ
َي ْعمَ ُموا أ َّ
َن المَّ َو ُى َو َي ْق َب ُل التَّْوَب َة َع ْن ِع َب ِاد ِه َوَيأْ ُخ ُذ َّ
َن المَّ َو ُى َو التََّّو ُ
اب ال َّرح ُ
في الوجوب .

أما في االستحباب والتطوع  ،فإن األداء االجتماعي يستند إلى قيم األخوة اإلنسانية والرحمة
والتعاون التي أمر اهلل بيا عباده  ،فالزكاة والحقوق الواجبة لألقارب والجيران والكفارات ممزمة
شرعا .والوقف والصداقات األخرى تدخل في مجال االلتزام الذاتي من المسمم يقوم بيا لنيل
الثواب من اهلل عز وجل الذي ىو جزاء محقق بمثابة بدل الفرض الواجب األداء .ونظم اإلسالم
كيفية ىذا األداء في أساليب وأدوات وآليات محددة بدقة  .يتضح ىذا في فقو الزكاة والوقف

 - 06سورة النور ،اآلٌة 22
 - 07سورة الحدٌد ،اآلٌة 7
- 08سورة التوبة ،اآلٌة 002
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والحقوق الواجبة لمعمال واالحسان والسماحة مع العمالء والموردين ونحو ذلك من األحكام
الرشيدة والتوجييات لممعامالت المالية سواء بعقود معاوضة أو تبرعات

09

.

ثانياً :من المنظور القانوني:

نصت م ( )091من قانون الشركات المصري رقم  099لسنة 0980م " يجوز أن ينص

نظام الشركة عمى تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي لمواجية

األغراض التي يحددىا النظام واذا لم يكن االحتياطي النظامي مخصصا ألغراض معينة  ،جاز

بناء عمي اقتراح من مجمس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين
لمجمعية العامة العادية ً
حسب األحوال مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات أن تقرر استخدامو فيما يعود بالنفع عمى
الشركة أو المساىمين " .يتضح لنا من ىذا النص أن المشرع المصري أجاز لمجمعية العامة
أن تقرر تجنيب أرباح بناء عمى اقتراح مقدم من مجمس اإلدارة يخصص لممساىمات

االجتماعية لمعاممين بالشركة والمساىمين .والمسئولية االجتماعية لمشركة وجدت ليا أساس

في دليل الحوكمة المصري ،حيث تضع الشركة سياسة واضحة عن مسئوليتيا االجتماعية
والبيئية وعن التزاماتيا المستمرة في المساىمة في التنمية االقتصادية والمجتمعية .وتحتوى

ىذه السياسة عمى اآلتي عمى سبيل المثال:

 -ىدف السياسة .

 -تعريف المسئولية االجتماعية لمشركة.

 -تحديد نطاق عمل الشركة فيما يخص مسئوليتيا االجتماعية .

 مسئولية الشركة تجاه أصحاب المصالح (العاممين-الموردين-العمالء-المنافسين) مسئولية الشركة تجاه المجتمع . -مسئولية الشركة تجاه البيئة .

 -المبادرات التي تشارك فييا الشركة في مجال المسئولية االجتماعية والبيئية

()81

وفقا لممحور الثالث الخاص بالمجان مجمس اإلدارة  6/1/8لجان أخرى .ج .

.

لجنة المسؤولية االجتماعية :

تقوم برفع توصياتيا لممجمس بشأن سبل االلتزام بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع

والبيئة التي تعمل فييا الشركة .مما يضمن استدامة الشركة عمى المدى الطويل وزيادة

ارتباطيا بالمجتمع .

- 09عالء الدٌن زعٌتر المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات www.alzatari.net-research-61.html
) )30الدلٌل المصر لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المدٌرٌن المصري بالهٌئة العامة للرقابة المالٌة
االصدار الثالث بتارٌخ ٌ 36ولو 3006والذى صدر قرار مجلس ادارة الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم 82
بتارٌخ  3006/7/36بشأن اصدار الدلٌل المصري لحوكمة الشركات.
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في النظام السعودي حيث نصت المادة  8/089من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم

الممكي رقم م 1/تاريخ 0917/0/88ىـ " لمجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسيم
في صافي الربح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى –وذلك بالقدر الذي يحقق مصمحة الشركة
أو يكفل توزيع أرباح ثابتو قدر اإلمكان عمى المساىمين والجمعية المذكورة – وكذلك أن

تقتطع من صافي مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاممي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً

من ىذه المؤسسات" .

يتضح من ىذا النص أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية

لعاممي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من ىذه المؤسسات .فالنظام السعودي وان كان ال
يذىب إلى حد األخذ بمبدأ اشتراك العاممين في اإلدارة واألرباح .وىو المبدأ الذي تقره اليوم

الكثير من التشريعات في الدول المختمفة .إال أنو لم يتجاىل أن عنصر العمل شريك في عممية

اإلنتاج  ،وأن دوره أساسي في تحقيق األرباح  .لذا فقد رأى أنو من العدل متى آنست الجمعية

العامة لمشركة اإلخالص والتفاني من جانب العاممين في الشركة أن تقرر ليم نصيباً من
األرباح التي حققتيا الشركة .يخصص لمصرف عمى مؤسسات الخدمات الخاصة بيم كاإلسكان
والتدريب الميني مما يؤيد إلى رفع مستوى معيشتيم ورفع كفايتيم اإلنتاجية

80

.

ويسميو البعض باالحتياطي الحر الذي يتم استقطاعو بناء عمى اقتراح مجمس اإلدارة وعرض

عمى الجمعية العمومية ويخصص ألنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعماليا أو

لمعاونة ما يكون قائما من ىذه المؤسسات .88

وأىتم المنظم السعودي بالمسئولية االجتماعية ومبادرات العمل االجتماعي في الئحة الحوكمة

بناء عمى اقتراح من مجمس االدارة
حيث نصت م( " )87تضع الجمعية العامة العادية – ً
سياسة تكفل أقامو التوازن بين اىدافيا واالىداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقيا بفرض

تطوير األ وضاع االجتماعية واالقتصادية لممجتمع" .

يتضح من ىذه المادة أن مجمس اإلدارة يضع سياسة ألقامو التوازن بين األىداف الشركة

وأىداف المجتمع لتطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية .

ونصت م " "88يضع مجمس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في
مجال العمل االجتماعي ويشمل ذلك ما يمى:

- 30آمنة بنت مهنا السندي  " ،توزٌع األرباح فً شركات المساهمة ،دراسة مقارنة  ،دار الكتاب الجامعً
،ط3007-0228 0م،ص020
- 33د /حسام الدٌن سلٌمان توفٌق  ،الشركات التجارٌة  ،مركز الدراسات العربٌة للنشر والتوزٌع ،مصر
3002م،ص .320
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 -0وضع مؤشرات قياس أداء الشركة بما تقدمو من مبادرات في العمل االجتماعي
ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابو .

 -8االفصاح عن اىداف المسئولية االجتماعية التي تتبناىا الشركة لمعاممين فييا
وتوعيتيم وتثقيفيم بيا.

 -1االفصاح عن خطط تحقيق المسئولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصمة
بأنشطة الشركة .

 -9وضع برامج توعية لممجتمع لمتعريف بالمسئولية االجتماعية لمشركة (.)81

يتضح لنا من ىذه المادة أن مجمس اإلدارة الشركة يوضع البرامج ويحدد وسائل ومبادرات

العمل االجتماعي ويفصح عن أىداف المسئولية االجتماعية ووضع برامج التوعية .

) (32الئحة حوكمة الشركات السعودٌة الصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالً قرار( )3007-06-8تارٌخ
0228/2/06هـ الموافق 3007/3/02م بناء على نظام الشركات الصادربالمرسوم الملكً رقم م2/وتارٌخ
0227/0/38هـ .
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المبحث الثاني
محاور وفوائد وتحديات المسئولية االجتماعية لمشركات
في ىذا المبحث سوف نتناول محاور وفوائد وتحديات المسئولية االجتماعية
لمشركات من خالل المطالب التالية المطمب األول فوائد المسئولية االجتماعية لمشركات ،
والمطمب الثاني محاور المسؤولية االجتماعية لمشركات ،والمطمب الثالث تحديات المسئولية
االجتماعية لمشركات .

المطمب االول
فوائد المسئولية االجتماعية لمشركات
يوجد اختالف في وجيات النظر حول المسئولية االجتماعية لمشركات ما بين مؤيد
ومعارض فالرأي المؤيد ليا يرى أنيا ىدف جيد والرأي المعارض يرى أنيا محاولة لتنصل
الدولة من التزاماتيا التقميدية.
الرأي األ ول :تأييد المسئولية االجتماعية لمشركات:
يرى أصحاب ىذا الرأي أن المسئولية االجتماعية لمشركات خير لألطراف جميعاً ومن ذلك
فوائد لمشركات ذاتيا حيث تعتبر ىذه المسئولية من أىم األدوات التي تساعد الشركات عمى
تحقيق نجاحيا ،وذلك لعدة أسباب منيا:
 المسئولية توضح حقائق ومعمومات عن الشركات باعتبارىا كيان في المجتمع. تعتبر أداة فعالة لربط العمال بالشركة التي يعممون بيا. المستيمكون عادة يتخذون ق ارراتيم بشراء منتجات شركة معينة عمى أساس دورالشركات االجتماعي.
 تحسين عالقة الشركات بالمستيمكين وتوفير األمان لممساىمين والمالكين. تساعد الشركات عمى وضع احتياجات الناس في استراتيجية الشركات .17

 تعتبر أحدى األدوات االستراتيجية التي تحقق نجاحاً اقتصادياً لمشركات ،والدليل عمىذلك أن أغمب المساىمين يتخذون قرارىم بالشراء أو عدم الشراء من خالل دور
الشركة االجتماعي .
 الحصول عمى أفضل موظفين -لدى منظمات األعمال موارد ضخمة . تعطى توقع أفضل وادارة جيدة لممخاطر. تعزز إدارة تحسين السمعة ،والتي تعتمد عمى الثقة ،المصداقية ،المسئولية والجودة. تعزز القدرة عمى التجديد التطوير وتحسين القيادات . تحسن االبتكارات ،المنافسة وتنظيم األسواق . تعزيز القدرة عمى صنع تغيير ،وتحسين العالقات مع المنظمات والييئات (.)89 منظمات األعمال شريك ميم مع الحكومة والمجتمع بشكل عام. كذلك فالحفاظ عمى البيئة يضمن تحقيق مصالح كافة األطراف .ويوجد اتجاه آخر معارض لممسئولية االجتماعية لمشركات .
يرى أصحاب ىذا الرأي أن المعتاد من الشركات طوال الوقت ىو التزاماتيا بدفع
الضرائب ،تقديم أجور معقولة وااللتزام بإجراءات األمن والسالمة .وكانت تعتبر الشركات
بذلك مواطن صالح في المجتمع كما كان تحقيق الربح يعتبر ىدف مقدس لمشركات يوجو
كل ق ارراتيا وأجندتيا والثروة ألصحاب الشركة ىو التزام وواجب .عدم وجود خبرة إلدارة
البرامج االجتماعية – خمق تضارب مصالح كبي ارً وصراعاً – تقميل من أرباح المساىمين –
صعوبة المسائمة القانونية عن الجوانب االجتماعية .
ويرى الباحث أن المسئولية االجتماعية لمشركات ليا العديد من الفوائد تمتد لممجتمع
والبيئة منيا:
 التقدم االقتصادي يؤدى إلى الرفاىية لمكثير من الناس . -تعطى الشركة فرصة لوضع احتياجات المجتمع ضمن استراتيجيتيا .

) Paul hohnon:corporate social responsibility: An -1 implementation guide for )24
business.
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 أن ضمان توافر الحياة االجتماعية والمالية المناسبة تعتبر صمام أمان لكثير منالناس .

المطمب الثاني
محاور المسئولية االجتماعية لمشركات
تتعدد محاور المسؤولية االجتماعية لمشركات منيا:
 -0المحور االقتصادي:
طبقا ليذا البعد فالمسئولية االجتماعية تعنى المنافسة العادلة ،ووجود صورة واضحة
عن أسموب اإلدارة ،خاصة إذا كانت اإلدارة مقيدة ببعض القيود مثل ضرورة مراعاة
التنمية المستدامة .االىتمام بالموظفين من خالل تدريبيم وتطويرىم والتعامل معيم من
خالل مبدأ تكافئ الفرص والمساواة .ويشير ىذا المحور أيضأً إلى االلتزام ممارسات
أخالقية داخل المؤسسات مثل الحوكمة المؤسسية  ،ومنع الرشوة والفساد وحماية حقوق
المستيمك واحترام مصالح األطراف المعنية وسيادة القانون .
 -8المحور االجتماعي:
البعد االجتماعي لممسئولية االجتماعية يعنى أنيا طريقة التعامل مع الييئة العاممة،
المزاوجة بين الوظيفة والحفاظ عمى األسرة ،التعميم المستمر ،توفير وظائف لممسنين
والمعاقين ،توفير الخدمات الصحية واألمنية لمعاممين ،ومن الضروري أيضاً احترام
االختالفات الثقافية وقواعد حقوق االنسان العالمية .وتعزيز القيم االخالقية والتكافل
االجتماعي ودعم األ نشطة الرياضية والصحية .وتوفير األمن الميني والوظيفي .
 -1المحور البيئي (:)89
ويعنى أن الشركات يجب أن تأخذ مسألة المسئولية بجدية لمحفاظ عمى األجيال القادمة،
وىذه الطريقة ىي التي ستحافظ عمى الموارد الطبيعية ،وستحقق االستقرار االجتماعي.
وىذا يعنى أيضاً ضرورة األخذ في االعتبار كيف يمكن الحفاظ عمى البيئة ،وااللتزام
) )25أٌهاب محمد ٌونس ،مرجع سابق ،ص378
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بسياسات المناخ ،ولذلك فإن بعض الشركات بدأت في اتباع وسائل ناضجة الستخدام
الطاقة بشكل فعال .والحد من تموث اليواء والماء والتربة واالستخدام األمثل والعادل
لمموارد وخصوصا غير المتجدد منيا – تطوير الموارد وصيانتيا – التشجير وزيادة
المساحات الخضراء .وتمثل األبعاد السابقة منظومة المسئولية االجتماعية لمشركات.
وتطوير بيئة العمل والممارسات البيئية الصحية في العممية اإل نتاجية أي أن المسئولية
االجتماعية لمشركات تؤسس عمى المساءلة والثقة والشفافية ،واعتمادىا عمى المحاور
الثالثة السابقة تؤدى إلى الوصول إلى القمة ،وىى تحقيق االستدامة .وتسعى الشركات
إلى تخفيض تأثيراتيا السمبية إلى أدنى حد عمى المناخ والبيئة ،عبر جعل عمميات
اإل نتاج وبكل مضامينيا صديقة لمبيئة ويخفض ثاني اكسيد الكربون  .واالنبعاثات السامة
والنفايات وعمى المؤسسة أن تعي جميع الجوانب البيئية المباشرة والغير المباشرة ذات
الصمة في تأدية نشاطاتيا وتقديم خدماتيا وتصنيع منتجاتيا.
 -9الجانب القانوني:
االلتزام بالقوانين المحمية والوطنية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي .والشفافية في نشر
األ نظمة والقوانين العالمية والدولية لالطالع عمييا من قبل جميع الموظفين والجيات
القانونية األخرى(.)86
إعادة االستخدام والتدوير من خالل مقترحات وتطبيقات لمجميور يمكنيم من خالليا
إعادة استخدام منتجاتيا واعادة تدويرىا مع توجياتيا البيئية وتقميل االستنزاف لمموارد
الطبيعية من المحفزات التي تدفع الشركات لتبنى المسئولية االجتماعية لمشركات.
-

زيادة الوعى بأىمية الحفاظ عمى البيئة والمجتمع ،وىو ما يجعل الناس عند

اتخاذ أي قرار لمشراء تقوم بما يتناسب مع االعتبارات األخالقية والبيئية ،وبالتالي
التأثير عمى مبيعات الشركات التي تفتقد لذلك.
-

زيادة االىتمام االجتماعي والوعى والتعميم ،وخاصة مع نمو دور المنظمات

غير الحكومية ،والتي اكتسبت مكانة ىامة مما يدفعيا لزيادة وعى الشركات والناس
بأىمية المسئولية االجتماعية لمشركات .
) )26خالد جاسم بو مطٌع ،حلقة نقاشٌة بعنوان "دور القٌادات لمفهوم المسئولٌة االجتماعٌة" المجلة العربٌة
إلدارة  ،غرفة تاجرة وصناعة البحرٌن اكتوبر .3008
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-

زيادة الوازع األخالقي وتنميتو عند الموظفين ،مما يجعميم أكثر احتراما

لألخالق ،وتحقيقا الحتياجات المجتمع ،وفى نفس الوقت زيادة اخالص الموظفين
ووالئيم لشركاتيم ،وبالتالي فإن ذلك يجعل ىناك حالة من القبول العام من الناس
لمثل ىذه الشركات.
-

األ زمات التي تحدث أحيانا ىي التي تدفع لالىتمام بالمسئولية االجتماعية مثل

تموث لمبيئة من ما تسببو الشركة أو حدوث فضيحة فساد تعرض سمعة الشركة
لالنييار مما يدفع الشركات إلى المجوء إلى المسئولية االجتماعية لمشركات لتحسين
الصورة وانقاذ السمعة (.)87
محاور المسؤولية االجتماعية من وجية نظر االيزو-:
لخصت المنظمة محاور المسئولية االجتماعية في حوكمة الشركات ،حقوق االنسان،
الممارسات العمالية ،البيئة ،ممارسات التشغيل العادلة ،قضايا المستيمك واشراك وتنمية
المجتمع ،وىى نفس المحاور التي اعتمدتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وتتمثل
في اشيار البيانات ،احترام حقوق االنسان ،العالقات المينية ،حماية البيئة والصحة،
مكافحة الفساد ،المحافظة عمى مصمحة المستيمكين ،تشارك التكنولوجيا واالبداع،
المنافسة واالنضباط الضريبي .
فإذا كانت المبادئ تحدد االطار العام لممسئولية االجتماعية بموجب قوانين واجبة التطبيق
فإن ممارسة المسئولية االجتماعية يتطمب من المنظمة وجود إدارة تطوعية لألعمال
الخيرية ،وىو ما دأبت بعض التعاريف عمى التأكيد عميو ،ليس في مجال تقديم
المساعدات واليبات في األ زمات أو المناسبات ،بل عن طريق األبداع في ممارسة
المسئولية االجتماعية ،فبالرغم من أن جيود البحث والتطوير تعتبر مكمفة بالنسبة
لممنظمة لكن ىذه الجيود يكون اليدف منيا زيادة مستويات السالمة والمحافظة عمى
البيئة والصحة العمومية وغيرىا (.)88

) )27اٌهاب محمد ٌونس ،مرجع سابق ،ص 281
Nick lin-hi, karsten Muller, the csrbottom line: preventing corporate social
))28
irresponsibility, journal of business research, volume 66, issuelo October2013,p.192
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وتعمل الحكومة عمى جعل المؤسسات مسئولة عمى القيام بالمسئولية االجتماعية والحفاظ
عمى بيئة نظيفة من أجل تحقيق البقاء والتطور في ظل البيئة االقتصادية الحالية ،فعمى
المؤسسات أن تتفاعل مع التوجيات االجتماعية والبيئية التي غيرت من ظروف النشاط
عمى مستوى جميع األسواق وفرضت ظروف تنافسية جديدة (.)89

المطمب الثالث
تحديات المسئولية االجتماعية لمشركات
عمى الرغم من التسييالت والحوافز التشريعية والمالية واالستثمارية التي وفرتيا الدولة
لمقطاع الخاص لمقيام بالمسئولية االجتماعية ،إال أنو ما زال يوجد العديد من المشكالت
والتحديات التي تواجو ذلك منيا:
 مشكالت وصعوبات المسئولية االجتماعية لمشركات: -0العوامل الموروثة :مثل إعاقة عمل القطاع الخاص ،وعدم إعطاؤه المرونة الكافية لمنمو،
خاصة إذا كانت ىذه األعمال موجية لمتنمية االجتماعية .
 -8العوامل المعاصرة :وىى ترجع التفاقيات الجات وتحرير التجارة ،وما فرضتو من زيادة
المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص الوطنية واألجنبية ورفع الحماية عن القطاع
الخاص ،وتقميص الدعم الحكومي لو .
 -1العوامل المتعمقة بالقطاع الخاص ذاتو :وذلك كونو قطاع ناشئ وعدم قدرتو أو استعداده
لمقيام بمسؤولياتو خاصة في مجال التشغيل وقيادة التنمية ،وبالتالي فقد وجدت تحديات
رئيسية تواجو الدول العربية ،يأتي في مقدمتيا البطالة والفقر وتدىورت مستويات
المعيشة وعدم المالءمة بين مخرجات التعمم واحتياجات سوق العمل (.)11

) )29هذا ما اشار الٌه تقرٌر صدر فً ابرٌل  3003من طرف برنامج األمم المتحدة للبٌئة ومجلس االعمال
العالمً من أجل التنمٌة المستدامة ومعهد الموارد العالمً (اسواق الغد)
)  )20المنتدى العربً حول الدور الجدٌد للقطاع الخاص فً التنمٌة والتشغٌل ،الرباط ،المغرب (32 -30
أكتوبر . )3008
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 -9صعوبة الفصل بين التكاليف االجتماعية واالقتصادية لمشركات نتيجة التداخل بينيما في
إدارة الشركات ألعماليا ،مما يؤدى إلى مشاكل في كيفية حصر وقياس عوائد وتكاليف
كل نشاط .
 -9صعوبة تحديد وضع المسئولية االجتماعية بالنسبة لمشركات ىل ىي اختيارية .وبالتالي
تعد تكاليف إضافية لمشركة ،أو ضرورية  ،وبالتالي تعتبر مصدر لمربح .
 -6ضعف الثقافة العامة بالنسبة لممسئولية االجتماعية حيث أنيا تعتبر ممارسات حديثة
بالنسبة لمشركات وال يوجد اجماع عالمي حول طبيعة المسئولية االجتماعية وطريقة
تطبيقيا .
 -7الطابع الفردي الذى تتسم بو أي تجربة من تجارب المسئولية االجتماعية مما يفقدىا
قوتيا وتأثيرىا (.)10
 تسعى الشركات لمنمو في ظل العولمة ولكنيا تواجو تحديات جديدة تفرض قيوداعمى نموىا ،بالتالي منافعيا مثل القيود الحكومية ،التعريفات الجمركية ،القيود
البيئية والمعايير المختمفة التي تنظم وضع العمال وىو ما يدفع الشركات إلى انفاق
ماليين الدوالرات والذى يجعل البعض يرى أن االعتبارات االخالقية عائق لمنمو.
ولكن بعض الشركات األخرى تستخدم المسئولية االجتماعية كوسيمة لمحصول عمى
الدعم العام مما يعطييا ميزة تنافسية تصنع ليا شكالً من الدعاية(.)18
ويوجد معوقات في المؤسسات االقتصادية منيا:
 عدم وجود ثقافة المسئولية االجتماعية لدى المؤسسة . غياب التنظيم لجيود معظم المؤسسات . غياب ثقافة العطاء لمتنمية .حيث أن معظم جيود المؤسسات تنحصر في أعمال غيرتنموية مرتبطة بإطعام الفقراء والمالبس ،دون التوجو إلى نحو مشاريع تنموية .

) )20د /نبيل عبد الرؤوف ابراىيم ،شركات المجموعة ،تأصيل عممي مقارن ،8101 ،ص 171
) )18ايياب محمد يونس ،مرجع سابق  ،ص888
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 قمة الخبرة :وخاصة قمة المعرفة والقدرة العممية عمى وضع معايير لقياس المجيودات ،كماانو يوجد حتى اآلن خمط بين المسئولية االجتماعية واالعمال الخيرية نتيجة قمة الخبرة

(.)11

المبحث الثالث
المبادئ التي تقوم عمييا المسئولية االجتماعية ونماذج لبعض الشركات
في ىذا المبحث سوف نتناول في المطمب األول المبادئ التي القانونية التي تقوم عمييا
المسئولية االجتماعية لمشركات  ،وفي المطمب الثاني سوف نسرد بعض النماذج لشركات تقوم
بالمسئولية االجتماعية في مصر وبعض الدول األجنبية والعربية عمى سبيل المثال .

المطمب األول
المبادئ التي تقوم عمييا المسئولية االجتماعية لمشركات
المبادئ القانونية لممسئولية االجتماعية:تستند المسئولية االجتماعية لممؤسسات عمى المبادئ األساسية التالية:
 -0مبدأ االذعان القانوني:
ومفاده أن تمتزم المؤسسة بجميع القوانين والموائح السارية المحمية والدولية المكتوبة والمعمنة
والمنفذة طبقا إلجراءات راسخة ومحددة واإل لمام بيا.
 -8مبدأ احترام االعراف الدولية:
أن تحترم المؤسسة االتفاقيات الدولية والحكومية والموائح التنفيذية واألعالنات والمواثيق
والق اررات والخطوط االرشادية عند قياميا بتطوير سياساتيا وممارستيا لممسئولية المجتمعية
()19
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) )22غضبان حسام الدٌن ،محاضرات فً نظرٌة الحوكة ،دار الحنان للنشر والتوزٌع ،االردن/عمان،
 ،3002ص029
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 -1مبدأ احترام مصالح األطراف المعنية :
أن تقر المؤسسة وتتقبل أن ىناك تنوعا بالمصالح لألطراف المعنية وتنوعا في أنشطة
ومنتجات المؤسسة الرئيسية والثانوية وغيرىا من العناصر التي قد تؤثر عمى تمك األطراف
المعنية .
 -9مبدأ القابمية لممسائمة :
أن تكشف المؤسسة وبشكل منتظم لمجيات المتحكمة والسمطات القانونية واألطراف المعنية
بطريقة واضحة وحيادية وأمنية والى حد مالئم عن السياسات والق اررات واإلجراءات – ومن
ضمنيا اإلجراءات التصحيحية – التي تتحمل مسؤوليتيا بشكل مباشر وأيضاً اآلثار المتوقعة
لما سبق عمى الرفاىية المجتمعية وعمى التنمية المستدامة .
 -9مبدأ الشفافية:
أن تفصح المؤسسة عمى نحو واضح ودقيق وتام عن سياستيا وقرارتيا وانشطتيا بما في
ذلك التأثيرات المعروفة والمحتممة عمى البيئة والمجتمع ،وأن تكون ىذه المعمومات متاحة
لألشخاص المتأثرين أو المحتمل تأثرىم بشكل جوىري من قبل المؤسسة.
 -6مبدأ احترام الحقوق األساسية لإلنسان:
أن تنفذ المؤسسة السياسات والممارسات التي من شانيا احترام الحقوق الموجودة في
اإلعالن العالمي لحقوق األ نسان .فيذا االطار وضعت األمم المتحدة مبادرة جماعية صادرة
عن الشركات الكبرى لتطوير مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات ،وتيدف ىذه االتفاقية إلى
حشد طاقات رجال األعمال وطرح الحمول لمواجية تحديات العولمة.
كما تأتى ثمرة لمجيود المخمصة من جانب الشركات ،حيث أنيا ال تعد بمثابة جياز رقابي،
بل أنيا مبادرة طوعية تقوم عمى مبدأي المساءلة القانونية والشفافية .كما أنيا مبادرة
متعددة األطراف ،فباإلضافة إلى الشركات الكبرى ،ىناك الحكومات المحمية ،واالتحادات
العمالية ،والمعاىد التعميمية ،ووكاالت األمم المتحدة المختمفة ،وغيرىا من منظمات المجتمع
المدني .

) )34صالح سلٌم الحمورى "المسؤولٌة االجتماعٌة المجتمعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق على الواقع
www: forum .yemen best .com
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المطمب الثاني
نماذج لبعض الشركات التي تقوم بمسئوليتيا االجتماعية
إن تطبيق الشركات لمسئوليتيا االجتماعية لمواجية السمبيات واآلثار الضارة في تفادييا،

بل وكانت في بعض األحيان مسئولة عنيا مثميا مثل الشركات .

ومن االمثمة التي ذكرت في ىذا المجال :تسرب الغاز من معمل يونيون كاربايد في بوبال

باليند ،ومسئولية شركة ايكسون فالديز عن تدفق ( )00مميون برميل من النفط في مضيق

األمير وليام في أالسكا ،واإلساءة إلى السكان األصيمين والتعدي عمييم وعمى ثقافتيم
وحقوقيم ،وتشغيل االطفال ،لكن تطور وسائل االعالم واالتصال قد ساىم كثي ار في مراقبة

ومتابعة مثل ىذه الحوادث ،وتحريك المجتمعات في مواجية الشركات والمخالفات ،لذلك فقد

تبينت الشركات – ربما بسبب ما تعرضت لو من نقد عنيف من الجميور -حاجتيا الى انشاء
عالقات مع الجميور ومع المجتمعات المحمية وأن تقدم ليا شيئا .فقد أدت الممارسات

المضادة من الجميور إلى خسائر كبرى ألعمال الشركات ،حيث انخفضت مبيعات شركة
يونيون كاربايد من ( ) 9.9بميون دوالر سنويا الى ( )9.8بميون دوالر ،وبمغت خسائر شركة

اكسون فالديز حوالى بميون دوالر وىاتان الكارثتان أسيما في تغيير كبير في مسار الصناعات

النفطية وغيرىا أيضاً ،فقد أصبحت القوانين أكثر تشددا في المسئولية ،واتخاذ تدابير فنية
وتقنية ألجل السالمة ،واتخذت بعض الشركات مبادرات طوعية بالرعاية المسئولة ومنذ عيد
قريب اعتمدت شركتا صناعة األحذية الرياضية .نايكى وريبوك "مدونتين جديدتين" لقواعد

سموك الشركتين عقب ما تعرضنا لو من نقد بشأن الممارسات العمالية لبعض المتعيدين

التابعين ليما في آسيا .وقد قامت مجموعة رويال داتش رشل ببيان المبادئ العامة المتعمقة

بإدارة األعمال التجارية الخاصة بيا بعد أن أتيم محتجون الشركة باإلىمال في حقوق النفط
في بحر الشمال وفى نيجيريا

()19
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مثال آخر لممسئولية االجتماعية لزيادة األ رباح والحصة السوقية :

لقد أصبحت البرامج االجتماعية في حماية البيئة ومواجية الفقر من مرتكزات الدعاية وتوسعة

االستثمار واألسواق ،لقد بدأت الشركات تدرك أن المستيمكين سيكافؤنيا ألنيا شوىدت وىى

تفعل الخير ،فالعمال والمستيمكين اآلن لن يقوموا بشراء المنتج بل سيقومون بشراء روح

الشركة ،وذلك ألن الشركات اكتشفت أن تحمميا بعض النفقات التي تخمت عنيا الحكومة،
تستطيع أن تحسن موقفيا في المجتمع وأربحيا مثال ذلك شركة كوكاكوال حيث قدرت ما حققتو
) )22اٌهاب محمد ٌونس  ،مرجع سابق  ،ص 386
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من أرباح عام  0997ب(  )%991زيادة في المبيعات خالل حممة دامت( )6أسابيع

بالتحالف مع جماعة أميات ضد ال قيادة تحت تأثير المسكرات .وقد قدمت الشركة لمحممة

نسبة من المبيعات أيضاً شركة ديبجو المحدودة ذكرت أنيا نظمت بين عامي ،0999

 ) 88(،0998مشروع تسويق مرتبط بمشروع خيرى فزاد مبيعات الماركات بنسبة . %17

ونموذج آخر لممسئولية االجتماعية لتحسين صورة الشركة ،كما اطمقت شركة بريطانية مبادرة

سميت "العموم عبر العالم" تعمل في ( ) 17دولة في( )6قارات ،ووصل عدد الطالب()069

الف ،أيضاً انفقت شركة ىوندا ( )07مميون دوالر لإلقامة مدرسة متميزة في كمورادو لمطالب
الذين ال يناسبيم المدارس الحكومية .تستطيع تحسين حسابيا الختامي .ودليل ذلك أن

( ) %86من البريطانيين لدييم صورة أفضل لمشركة التي تفعل شيئا يجعل العالم مكانا افضل.

كما ان  %19من األمريكيين يرون ان اليدف األول لممشروع التجاري ىو بناء مجتمع أفضل.
وبدأ عدد كبير من المستثمرين في األسيم يشترطون التزام الشركات التي يشاركون فييا

بالمسئولية االجتماعية ،ففي الواليات المتحدة كانت ( )%01من األصول االستثمارية أي

حوالى تريمون دوالر خاضعة لشروط المسئولية االجتماعية والبيئية

()16
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وفى المممكة العربية السعودية تعمل شركات ارامكو وشركة سابك أل نشاء عدد من الفصول

الدراسية لممدارس في المناطق النائية بالمممكة .وتسعى شركات سعودية لممشاركة في

المسئولية االجتماعية خاصة في المجال الصحي  ،ومنيا مشروع التبرع بالدم في السعودية
وتشجيع الناس لمتبرع بالدم .وتعد شركة صونوال إحدى الشركات الرائدة في خدمة المجتمع

حيث تبنت استراتيجية وقدمت عدداً من البرامج منيا برنامج "بعد التخرج إلى أين" والذى
ييدف إلى تأىيل وتدريب السيدات وبرنامج إبصار لتأىيل المعاقين بصريا .وشارك مصرف
الراجحي من خالل برامج منيا إنشاء عيادة لمكافحة التدخين وتوفير أجيزة وسكن لممرضى

المحتاجين وبرنامج تأىيل أبناء الضمان االجتماعي من خالل تدريبيم ثم توظيفيم بالمصرف

()17

.ومن األمثمة عمى نجاح جيود الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الخيري التي أعدتيا

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في عام 8118م والتي أثبتت أن مجاالت العمل

االجتماعي في المممكة والتي لقيت درجة من التميز في الرعاية  ،وشارك فييا القطاع الخاص

بدور أساسي مع الجيات الخيرية ومنيا :رعاية المعوقين يميو رعاية األيتام  ،وانشاء البني

التحتية ،وتأىل وتدريب وتوظيف الشباب بالمنشآت ،وأعمال اإلغاثة ،إضافة إلى خدمات

التعميم ومحو األمية  .أما المجاالت التي لقيت رعاية ضعيفة فيي  :رعاية األرامل ،برامج

)  )26تورٌنا هٌرش :السٌطرة الصامتة ،عالم المعرفة ،فبراٌر  ،3007ص302
) )3727صالح السحييانى ،المسئولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع الخاص في التنمية ،المؤتمر
الدولي حول القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف  89 :81مارس  8119بيروت ،ص 01
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تعزيز التمسك باألخالق وأصالة المجتمع ،ورعاية المسنين والمرضي ومشروعات خدمة

وتجميل البيئة
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ومن األمثمة الفمسطينية ،صندوق المسئولية االجتماعية لسوق فمسطين لألوراق المالية الذى

اطمق خالل النصف االول من العام  8116بيدف خدمة المجتمع الفمسطيني من خالل عدد
من المشروعات بنواحي مختمفة المسئولية االجتماعية لمجموعة االتصاالت الفمسطينية وكذلك

شركة فمسطين لمتنمية واالستثمار/باديكو مبادرة "األخوة" الفمسطينية التي اطمقتيا

المجموعتان ،والتي يتم من خالل توزيع معونات غذائية أل ربعين الف موظف حكومي تقل
رواتبيم عن ( )0911شكل .اضافة إلى عشرة آالف أسرة اسير .وقامت باديكو بتمويل قسم
نقل الدم في المركز الوطني ألمراض الدم .ابقراط وساىمت بتبرع سخى الفتتاح مركز السموم

والمعمومات في جامعة النجاح .وقامت أيضاً بدعم جمعية أصدقاء الكفيف

()19
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وقام مجموعة االتصاالت الفمسطينية  8116بتقديم دعميا عمى مستوى برنامج دعم االندية

واالتحادات الرباضية وتوزيع أجيزة كمبيوتر عمى مؤسسات مختمفة في الصفة وقطاع غزة .

والمسؤولية االجتماعية لمشركات ال تزال مرادفا ألعمال الخير بالنسبة لمعظم الشركات وتبقى
المجاالت الرئيسية المطموب التركيز عمييا دون معالجة .وجدت دراسة  8101لشركة (بيت)

أن األ نشطة األ كثر شيوعاً من قبل الشركات في منطقة الشرق األ وسط وشمال افريقيا

 MENA.والمرتبطة بالمسئولية االجتماعية لمشركات تكون في مجال توفير الغذاء والسكن أو
المالبس لمفقراء ( )%89والعمل مع األيتام واألطفال المحرومين( )%01واأل نشطة التي تيدف
الى التخفيف من الظروف البيئية والتعميمية والطبية في المنطقة ال تشكل أولوية لمشركات

(.)91

نماذج مصرية لمقيام بالمسئولية االجتماعية :
بعض الشركات التي تقوم بتطبيق المسئولية االجتماعية منيا:
 مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع ،مؤسسة أبو العنين لمنشاط الثقافي واالجتماعيمؤسسة النور الخيرية (مجموعة المغربي) أسواق خير زمان (مجموعة منصور)
مؤسسة ساويرس لمتنمية االجتماعية ،وبنك الطعام.
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-عروب السيد يوسف الرفاعي ،المسؤولية االجتماعية في الدول العربية :تحديات في النظرية والتطبيق .

مجمة الدراسات المالية والمصرفية ،/المعيد العربي لمدراسات المالية والمصرفية االردن ،ص919

) )19رقية عمران ،مرجع سابق www.wbcsd.org.
) )20المسئولٌة االجتماعٌة للشركات  CSRفً منطقة الشرق األوسط :نظرة الى ما وراء العمل الخٌرى
www. Arabbusinessrev iow.com.
للمؤسسات
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لم تختمف الشركات المصرية عن الشركات االجنبية في نظراتيا لممسؤولية االجتماعية
فالبعض يشعر حقا أن ىذه مسئولية يجب عميو القيام بيا .والبعض اآلخر يعتبرىا
ناجحة في تسويق منتجاتو أو الحصول عمى حصة أكبر في السوق أو لتحسين
السمعة ،وىناك من يراىا أنيا مجرد صدقات أو تبرعات ،وعمى العكس من ذلك من
يراىا أنيا عبء عمى الشركة وليست من أدوارىا .فقد قامت مجموعة من رجال
األعمال المصريين بتأسيس جمعية خيرية ميمتيا األساسية محاربة الجوع Hو
توصيل الطعام لممحتاجين وىى (بنك الطعام المصري) .وىذا إعادة ثقافة المسؤولية
والمشاركة نحو المجتمع مما كان لو االثر في تنافس الكثير من الشركات بل وتعاونيم
فيما بينيم ال نجاح ىذا العمل .وقام البنك باستخدام نسبة من لحوم األضاحي في
تصنيع معمبات مطبوخة وتوزيعيا عمى االسر المستحقة بشكل شيري -وتنظيم
عشوائية العمل الخيرى من خالل التعاون مع عدد من الجمعيات وييدف ايضا الى
زيادة الوعى بالعمل االجتماعي التطوعي والتعاون مع المؤسسات في تنفيذ برامج
والمشاركة في تنمية وتأىيل الحاالت المستحقة والقادرة عمى الكسب من خالل
مشروعات .
نماذج القصور في تطبيق المسئولية االجتماعية لمشركات .
تتعدد مظاىر القصور في تطبيق المسئولية االجتماعية نذكر منيا:
 -0إىدار حقوق العاممين  :والتي تتمثل في عدم التأمين والرعاية الصحية  ،وعدم
وجود حد أدنى لألجور واىدار حقوق العاممين في الشركات التي تم خصخصتيا .
 -8البطالة واليجرة غير الشرعية  :وذلك يتضح من كثرة الشباب وتزايد أعدادىم الذين
يمجؤون لميجرة غير الشرعية ،وانخفاض نسبة التشغيل وتقمص فرص العمل .
 -1الممارسات االحتكارية وارتفاع االسعار  :ولذلك نتيجة تحكم الشركات في االسعار
وتراجع دور الدولة .
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الخاتمة :
تناولنا في ىذا البحث موضوع المسئولية االجتماعية لمشركات من خالل ثالثة مباحث
حيث تناولنا في المبحث األ ول مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات وتطورىا وأساسيا
الشرعي والقانوني .وفي المبحث الثاني تناولنا محاور وفوائد وتحديات المسئولية
االجتماعية .وفي المبحث الثالث تناولنا المبادئ التي تقوم عمييا المسئولية مع عرض
لبعض الشركات التي تقوم بمسؤوليتيا االجتماعية .ومن خالل عرضنا خمصنا إلى أن
المسئولية االجتماعية ىي تطبيق الشركة لمقوانين والمعاىدات والمواثيق الدولية في شكميا
اإلجباري ،كما تأخذ شكالً طوعيا تمتزم من فيو الشركة بالجانب االخالقي ألنيا في حقيقتيا
ذات طابع إنساني  .وسوف نستعرض أىم النتائج والتوصيات التي توصمنا إلييا .
النتائج :
 لم يتم االتفاق عمى تعريف محدد وقاطع لمفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات. تكتسب المسئولية االجتماعية بموجب قوة الزام قانونية وطنية أو دولية ووجدتأساس ليا في قانون الشركات والئحة الحوكمة ،وال تزال ىذه المسئولية أدبية
ومعنوية .
 المسئولية االجتماعية في الشريعة ىي وجوب واستحباب وتطوع . يوجد اتجاىين بشأن فوائد المسئولية االجتماعية بين مؤيد ومعارض ،المؤيد يرىأنيا ىدف جيد  ،والمعارض أنيا تنصل الدولة من التزاماتيا التقميدية .
 يوجد خمط بين المسؤولية االجتماعية والعمل الخيري . ضعف الثقافة العامة لممسئولية االجتماعية وغياب ثقافة العطاء . يوجد عدة محاور لممسؤولية منيا االقتصادية واالجتماعية و البيئي يوجد العديد من الصعوبات والمشكالت التي تواجو المسئولية االجتماعية منياعوامل موروثة وعوامل معاصرة وصعوبات بين التكاليف االجتماعية واالقتصادية
لمشركات  ،وعوامل تتعمق بالقطاع الخاص نفسو .
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 المسئولية االجتماعية ليا فوائد منيا أنيا أداة فعالة لربط العمال بالشركة وتحسينعالقة المستيمكين بالشركة  .أما االتجاه المعارض يرى أن الشركات ال يوجد لدييا
خبرة بالعمل االجتماعي  ،وانيا تقمل من أرباح المساىمين.
التوصيات :
 -0التوعية بأىمية المسئولية االجتماعية لمشركات ودورىا في خدمة المجتمع واصدار
تشريعات تنظم عمل المسئولية االجتماعية ووضع ضوابط ليا .
 -8إنشاء كيان أو جية ذات شخصية اعتبارية تتولى تنظيم ومراقبة المساىمات االجتماعية
لمشركات والمؤسسات ونقل المسؤولية االجتماعية مرحمة االجتياد إلى مرحمة العمل
المؤسسي المنظم المبني عمى الدراسة والتخطيط .
 -1تأىيل وتدريب وتطوير أداء العاممين بالقطاع الخاص عمى ممارسة المسؤولية
االجتماعية .
 -9تشجيع االستثمار األجنبي عمى التقيد بالمعايير العالمية في مجاالت البيئة والصحة
والسالمة .
 -9محاسبة الشركات عن وضع إطار تنظيمي لمفيوم المسؤولية االجتماعية لمشركات
 -6وضع رؤية مشتركة لممسئولية االجتماعية لمشركات مع التأكيد عمى االلتزام بيا .ووضع
حوافز من قبل الدولة تشجع الشركات عمى القيام بدورىا في خدمة المجتمع والبيئة .
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المراجع :
 العابد لزىر ،التعمم من أزمة المسؤولية االجتماعية ،مجمة دراسات اقتصادية ،كميةالعموم االقتصادية ،جامعة عبد الحميد ميدي ،قستطينة في الجزائر8109 ،م .
 -أيياب محمد يونس ،دور الدولة والمسئولية االجتماعية لمشركات ،المجمة المصرية

لمدراسات التجارية – مصر8101 ،م.

 آمنة بنت مهنا السندي  " ،توزٌع األرباح فً شركات المساهمة ،دراسة مقارنة  ،دارالكتاب الجامعً ،ط3007-0228 0م
 -تورينا ىيرش :السيطرة الصامتة ،عالم المعرفة ،فبراير 8117م

 د /حسام الدٌن سلٌمان توفٌق  ،الشركات التجارٌة  ،مركز الدراسات العربٌة للنشروالتوزٌع ،مصر 3002م،
 -خالد جاسم بو مطيع ،حمقة نقاشية بعنوان "دور القيادات لمفيوم المسئولية االجتماعية"

المجمة العربية إلدارة  ،غرفة تاجرة وصناعة البحرين اكتوبر  - .8118د /فؤاد عبد اهلل
العمر ،اسيام الوقف في العمل األىمي والتنمية االجتماعية ،االمانة العامة لألوقاف الكويت ،

0999م.

 -صالح السحييانى ،المسئولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع الخاص في

التنمية ،المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف 89 :81

مارس  8119بيروت

 -رقية عمران ،المسؤولية االجتماعية لمشركات بين الواجب الوطني االجتماعي والمبادرات

الطوعية ،سوق فمسطين لألوراق المالية .

-د /نبيل عبد الرؤوف ابراىيم ،شركات المجموعة ،تأصيل عممي مقارن8101 ،

-غضبان حسام الدين ،محاضرات في نظرية الحوكة ،دار الحان لمنشر والتوزيع،

األ ردن/عمان8109 ،م

-عروب السيد يوسف الرفاعي ،المسؤولية االجتماعية في الدول العربية :تحديات في

النظرية والتطبيق  .مجمة الدراسات المالية والمصرفية ،/المعيد العربي لمدراسات المالية

والمصرفية االردن 8106م .
 -الموائح واأل نظمة :

قانون الشركات المصري رقم  099لسنة 0980م

 -نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الممكي م1/تاريخ 0917/0/88ىـ

32

الدليل المصر لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالييئة العامة لمرقابة

-

 والذى صدر قرار مجمس ادارة الييئة العامة8106 يولو86 المالية االصدار الثالث بتاريخ

. بشأن اصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات8106/7/86  بتاريخ89 لمرقابة المالية رقم

-8( الئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالي قرار-0
0918/9/06 ) تاريخ8107-06
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