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مb????Iم????ة 

لقد أصب` مs املتعارف عليt اüن أن القضا¡ على الفقر وحتقيo التنمية املستدامة ال 1كs أن يقتBر 
 oفي حتقي اخلاص  القطاع  لدور   Îايداeمت  Îاهتماما يÔولوÔن  السياسة  فBانعو  احلكومية¨  ا'هود  على 
 Corporate Social Responsibility ©CSR® ا فمفهوم املسؤولية االجتماعية للشركاتcل ¨lأهداف املجتم
يست�دم أ�ياناÎ مرادفاÎ إلسهام رجا‰ األعما‰ في التنمية املستدامة. كما أن عدداÎ كبيراÎ مs �ضايا 
 sوالتي تتضم الدولية¨  الرzيسية هي 0�ابة أسس جوهرية ألجندة املسؤولية االجتماعية  التنمية 

العمq و�قو‚ اإلنسان والتعليم والB�ة والطفولة والقضا¡ على الفقر¨ والتأ�ير على البي�ة )1(. 

و≈ذا كان الرب` هدفاÎ أساسياÎ للشركات اخلاصة¨ ما دامX 9ار” نشا�ها وفقاÎ لúسس اال�تBادية¨ 
 Yا الهدف لم يعد الهدف الو�يد لها¨  �يcوهو وسيلة لبقا¡ الشركات في مجا‰ النشا◊¨ ≈ال أن ه
�هرت و�يفة أ�رى للشركات¨ وهي و�يفة املسؤولية االجتماعية¨ والتي تتم�q في االهتمام ببعض 
بBفة   lواملجتم احمليطة¨  واملنطقة  واملوا�ن5¨  واملستهلك5  العامل5   q�م االجتماعية¨   Vا'وان
عامة. ويؤدي هcا ≈لى �يام الشركات بتمويq بعض األنشطة التي �د ال يت�قo منها عاzد مبا�ر¨ 
�ير أنt 1كs القو‰ ≈نt - لضمان استمرار الشركة في مجا‰ األعما‰ على املدى البعيد - ال بد 
ي ببعض العاzد السريl لتمويq األنشطة االجتماعية لل�Bو‰ على عاzد مستمر لفترات  Ò�وأن تض

�ويلة املدى )2(.

 Îدا�ية وال�قة في أعمالهم¨ 2ا يعد أساساBامل eيeا¨ فاملسؤولية االجتماعية تساعد رجا‰ األعما‰ لتعcل
ب5  سمعة 2يeة  على  احلBو‰  في  االجتماعية  املسؤولية  تساعد  كما  املو�ف5¨   qبأفض  ÿلال�تفا

.)3( sاملستهلك5 واملست�مري

الت�وÒ‰ ≈لى ا�تBاديات السو‚ بر“ االهتمام باملسؤولية االجتماعية   lم tالقو‰: ≈ن sلك 1كcل Îووفقا
للشركات &اÁ تنمية املجتمl بوصفها ≈�دى القنوات املهمة في التنمية املستدامة¨ وكcلك بوصفها ≈�دى 

.lادية واالجتماعية ألفراد املجتمBاهر اخلدمة اال�تEم

كما تتض` أهمية املسؤولية االجتماعية للشركات مs كون القطاع اخلاص يÔعدÒ أ�د أهم القطاعات في 
الو�X احلالي �يY تو}` اإل�Bاzيات أن أك�ر مs 500 مؤسسة ا�تBادية تسيطر على 25• مs النا" 
اال�تBادي العاملي¨ كما أن أهم 300 �ركة متعددة ا'نسية 9تلك 55• مs األصو‰ اإلنتاجية للعالم )4(. 
 Xن نسبة مساهمة القطاع اخلاص �ير النفطي في النا" احمللي اإلجمالي بلغSوعلى املستوى احمللي¨ ف
 sم qفي الفترة األ�يرة¨ 2ا �ل jفي أسعار النف ÿفي احلسبان االرتفاع املل�و c�األ l28 •( )4(¨ )م(

هÁc النسبة(.



∏

وعلى الر�م مs أن معEم ما كÔتV عs املسؤولية االجتماعية �هر في الدو‰ الغربية¨ ≈ال أن نشأة 
ا�تBاديات   sم  tن Òتتضم وما  الدو‰¨  ا�تBاديات  تنامي  �ال‰   sم بدأت  االجتماعية  املسؤولية 
أن  ≈لى  باإل}افة  تعدÒ 0�ابة مجتمعات }مs مجتمعات عاملية¨  والتي  للقارات¨  العابرة  الشركات 
االهتمام بالبي�ة وعدم اإل}رار بها جا¡ نتيجةÎ لتوسl األنشطة اال�تBادية واإلنتاجية على مستوى 
الكوكV األر}ي¨ وما �لÒفt مs أ}رار بي�ية تستلeم ≈عادة النEر في مفهوم الرأسمالية الcي يقوم 

على احلرية الفردية. 

على   oينطب ال  �د   Yر احلديBالع ا�تBاديات  االجتماعية 0نطلقات  املسؤولية  مفهوم  فSن  لcا¨ 
�روف نشأة وتطور التطبيقات اخليرية واالجتماعية في تاريخ احلضارة اإلسالمية. ≈ال أنt وبالر�م 
مs ذلك¨ فSن �مولية املفهوم اإلسالمي للعمq اخليري تستوعV كافة تلك النشا�ات االجتماعية¨ 
واإل�سا” باملسؤولية &اÁ املجتمl¨ وكما جا¡ في احلديY الشريف... òم�q املؤمن5 في توادهم 
وترا�مهم وتعا�فهم كم�q ا'سد الوا�د¨ ≈ذا ا�تكى منt عضو تداعى لt ساzر ا'سد بالسهر 
 ¨åtلنفس V�ما ي tأل�ي V�أ�دكم �تى ي sال يؤمò :€ tالب�اري ومسلم وأ�مد¨ و�ول Áروا .åواحلمى

 .åال }رر وال }رارò :tو�ول

الو�ف  في  صورها  أروع   XÒل& فقد  االجتماعية¨  للمسؤولية  الفعلي   oالتطبي مستوى  على  أما 
اإلسالمي¨ والcي يÔعدÒ مs أسمى األنEمة اال�تBادية التي أسهمX في بنا¡ املجتمعات اإلسالمية 
على مر العBور. وكان الو�ف مs أهم وساqz التقدم العلمي والفكري وال�قافي للبالد اإلسالمية¨ 
 Îاملساجد واملدار” واملعاهد. كما أسهم �دي�ا oري� sالعلم ونشرها ع Õأسهم في بنا¡ صرو Yي�
ا'سور  وبنا¡  املستشفيات  على  األو�اف  ب�بس  األعما‰  وأص�اب  الت̂جار  مساهمات  مs �ال‰ 

وتعبيد الطر‚ وما �ابt ذلك.

لcا¨ فSن حترير مفهوم املسؤولية االجتماعية على املستوى احمللي يجV أن ينطلo مs رƒية ≈سالمية 
.tية األ3 املت�دة والدو‰ الغربية لƒر sم jوليس فق Îأك�ر �موال

وتأسيساÎ على أهمية دراسة املسؤولية االجتماعية للشركات - كما أسلفنا سابقاÎ - أمكs حتديد 
مو}وع الب�Y في م�اولة و}l مفهوم م�لÒي للمسؤولية االجتماعية يراعي مفاهيمها وتطبيقاتها 
في احلضارة اإلسالمية¨ كما يساعد هcا املفهوم على املوا¡مة ب5 اال�تياجات التنموية الفعلية وب5 
برامج املسؤولية االجتماعية لدى الشركات¨ وذلك مs �ال‰ منا�شة �روف نشأتها لدى الغرب¨ 

لي[اتها على املستوى احمللي. ومقارنتها باملتطلÒبات التنموية وأو[



π

√�bا· الbراسة

وفIاÎ للرƒية السابIة %ددت أهدا· الدراسة كما يQتي:
1.  دراسة تاريخ نشأة مفهوم املسؤولية االجتماعية.

2.  حتديد أهداف برامج املسؤولية االجتماعية ودوافعها.
3.  تو}ي` اال�تالفات ب5 مفاهيم العمq اخليري ومفاهيم املسؤولية االجتماعية.

.Îوم�ليا Î4.  منا�شة �بيعة برامج املسؤولية االجتماعية عامليا

ووفIاÎ لهÁc األهدا· 1كs تIسيم املو}وع علv املبا�ث اüتية:
الباب األول     املسؤولية االجتماعية: النشQ… والتطور

   الqBH األول   : تعريف املسؤولية االجتماعية للشركات.
   الqBH الثاني  :  تاريخ نشأة مفهوم املسؤولية االجتماعية.

   الqBH الثالث : أهداف برامج املسؤولية االجتماعية ودوافعها.
   الqBH الرابl  : العناصر األساسية لبرامج املسؤولية االجتماعية.

الباب الثاني   مHهوم املسؤولية االجتماعية في ا)Cار… اإلسالمية
   الqBH األول    : مفهوم املسؤولية االجتماعية في اإلسالم.

   الqBH الثاني   : مفهوم التنمية املستدامة في اإلسالم.
   الqBH الثالث  :  بعض النماذج التطبيقية للمسؤولية االجتماعية في احلضارة 

                      اإلسالمية.
الباب الثالث  دراسة /ا–Ã برامZ املسؤولية االجتماعية
   الqBH األول   : دراسة النموذج الغربي.

   الqBH الثاني  :  دراسة النموذج األمريكي.
   الqBH الثالث  : �Bاhz اال�تBاد احمللي.

   الqBH الرابl   : دراسة النموذج احمللي. 





الباب األول

املسؤولية االجتماعية : النشأة والتطور

تعريف املسؤولية االجتماعية للشركات.  : الفصل األول 

تاريخ نشأة مفهوم املسؤولية االجتماعية.  : الفصل الثاني 

أهداف برامج املسؤولية االجتماعية ودوافعها.  : الفصل الثالث 

العناصر األساسية لبرامج املسؤولية االجتماعية.  : الفصل الرابع  
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الفصل األول
 �Fريn املسؤولية االجتماعية للشركات  

التأصيq الشرعي  أما  املعاصرة¨  املب�Y تعريف املسؤولية االجتماعية في األدبيات  يتناو‰ هcا 
ملفهوم املسؤولية االجتماعية مs وجهة النEر اإلسالمية فسنتناولt¨ في الباب ال�اني.

 eالتركي مجا‰   Vس� ت�تلف  االجتماعية  املسؤولية  لتعريفات  متعددة  اعتبارات  هنا„  وبداية 
الرzيس¨ و1كs تBنيف هÁc االعتبارات - مl وجود تدا�q كبير بينها - كما يأتي:

Æ1 االعتبار االقتBادÍ لتFريn املسؤولية االجتماعية:

0ا  لها  املتا�ة  املوارد  باستغال‰  تكتفي  ال  أن   Vيج املنشأة  أن  تFني:  االجتماعية  املسؤولية    º

 .Îبات االجتماعية أيضاÒÓن مسؤوليتها 9تد ≈لى مواجهة املتطل≈ qادية¨ بBي�دم أهدافها اال�ت
اال�تBادية.  املنشأة  أهداف  �دمة  في  يساعد  املستهلك5  ور}ا  ا'مهور  �قة  فاكتساب 
وعلى هcا األسا”¨ فال بد للمنشأة أن تساهم في حتقيo رفاهية املجتمl عs �ريo حتس5 
 oري� sللبي�ة احمليطة ع التي يسببها نشا�ها  السلبية  اü�ار   sالبي�ية¨ واحلد م الEروف 
تقليh التلوÀÒÓ¨ وحتقيo التنمية اال�تBادية¨ كما أن رعاية �ؤون العامل5¨ وحتقيo الرفاهية 
تنمية �دراتهم  ≈نتاجية مs �ال‰  أك�ر  منهم   qالنفسي سيجع واالستقرار  لهم¨  االجتماعية 
الفنية واإلنتاجية¨ وتوفير األمs الو�يفي والرعاية الB�ية واالجتماعية لهم¨ 2ا ينعكس 

بدورÁ على �دمة نشا◊ املنشأة )5(.

Æ2 االعتبار اإللزامي لتFريn املسؤولية االجتماعية:
يBنف البعض املجاالت التي تد�q في حتديد معنى املسؤولية االجتماعية }مs هcا االعتبار     º

≈لى رأي5: 
التفر�ة  في   Îأساسيا  Îمعيارا  ÒÔ ÓعدÔي بالنشا◊  للقيام  �انوني  ≈لeام  وجود  أن  يرى  األول:   Íالرأ
ب5 النشا◊ االجتماعي والنشا◊ اال�تBادي للشركات¨ وبالتالي يعرÓ=ف أص�اب هcا الرأي 

 .)6( åها ا�تيارياcاألنشطة التي تقوم الشركة بتنفيò املسؤولية االجتماعية على أنها

ذات  األنشطة   qك  qللشركة تشم االجتماعية  املسؤولية  أن   Áفيري مؤيدو الثاني:   Íالرأ أما 
ذلك  أكان  أم ال¨ وسوا¡  بها   Îمة Óeمل الشركة   Xكان ≈ذا  النEر عما   ÒÓبغض االجتماعي¨   lالطاب

استجابة ملطالV املجتمl أم إلدرا„ ≈دارة الشركة للمشكالت االجتماعية و&اوبها معها )7(.

ويال�k على الرأي األو‰ أنt ينEر للمسؤولية االجتماعية مs وجهة نEر }يقة¨ �يY اعتمد 
 qأم ال¨ وأهم Îلل�كم على �بيعة النشا◊ ≈ذا كان اجتماعيا tعدم sالقانون م q�على معيار تد
�بيعة النشا◊ الcي تؤديt الشركة¨ كما يل�k اال“دواجية في احلكم على النشا◊ م�q �يام 
 Îاحلالة نشا�ا Ácفي ه ÒÔ Óعلى البي�ة¨ ويعد kص�ي¨ وي�اف qم�ل[فاتها بشك sم hالشركة بالت�ل
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≈ذا ما  العكس  أو   Î̈ادياBا�ت Îام �انوني يكون نشا�اeلSب  Áƒأدا لو -   qفه Î̈رفا ص Îاجتماعيا
.Îاجتماعيا Îب` نشا�اBالقانون ي tأهمل

  ≈ال أن هنا„ فريقاÎ ¬�ر ينEر ≈لى املسؤولية االجتماعية على الن�و اüتي:
º    1كs عs �ريo املسؤولية االجتماعية للشركات أن يتقبq رجا‰ األعما‰ مسؤولية اجتماعية 

.)8( Îوم�ليا Îو≈�ليميا Îوبي�ية في أعمالهم عامليا
 sال‰ حتديد مجموعت5 أساسيت5 م� sالبعض ي�دد مفهوم املسؤولية االجتماعية م أن      º

الت�ديات¨  هما: فهم تو�عات املجتمl¨ وتنفيc األنشطة امللبية لهÁc التو�عات. ولcا فاملستويات 
القياسية 1كs أن تقوم بعمq مهم في تشجيl هcيs الهدف5 العام5¨ بالر�م مs أنt مs �ير 

املؤكد أن القيا” فقj 1كs أن ي�دم هcيs الهدف5 بBورة متساوية )9(.
Æ3 االعتبار االجتماعي لتFريn املسؤولية االجتماعية:

تعتبر املسؤولية االجتماعية للشركات املفتاÕ للمساهمة في التماسك االجتماعي والقضا¡ على     º

 Y�الب القطاع اخلاص في   lأن تشج  l�املتو  sواملنافسة. وم الفعالية  الفقر¨ وبY عناصر   
عs �لو‰ �املة وصديقة للبي�ة. ووفقاÎ ملفهوم املسؤولية االجتماعية 1كs للقطاع اخلاص أن 
يساعد على تشجيl اإلبداع والفعالية واملرونة واملBادر التمويلية. وهcا ر0ا يساهم في القيمة 
املضافة عs �ريo است�دام استراتيجيات متجددة¨ أو عs �ريo مواجهة املشكالت االجتماعية 
التي تكون فيها احلكومة �ير �ادرة على مواجهتها بBورة كاملة¨ سوا¡ بسبV القيود التمويلية¨ 

أو نتيجة للت�ديات ذات الطبيعة السياسية للعالم )10(.
يقدم مفهوم املسؤولية االجتماعية ≈�اراÎ لت�ديد سلو„ الشركات وهو يشير ≈لى �ال�ة عناصر    º

أساسية¨ وهي كاüتي:
سلو„ الشركات لt تأ�ير مبا�ر على املجتمعات التي تعمq بها.  Æ1

وكنتيجة لcلك¨ فSنt مسؤو‰ عs التأ�ير اال�تBادي واالجتماعي والبي�ي واحلقو‚ البشرية ألنشطة   Æ2
القطاع عبر العالم.

 lفي �راكة م qالعم oري� sع lاملناف oالشركة يسعى لت�قي tفي qي تعمcالقطاع ال Æ3
ا'ماعات واملنEمات األ�رى)11(. 

º  تعتبر املسؤولية االجتماعية نEرية أ�ال�ية أو أيدلوجية¨ �يY ≈ن أي كيان أ1ا كان - م�q احلكومة أو 

القطاع اخلاص أو التعاونيات أو الفرد - عليt مسؤولية للمجتمl. هÁc املسؤولية 1كs أن   
تكون سلبية أو ≈يجابية. ويوجد تفاوت كبير في الغايات واألدوار للكيانات امل�تلفة في القيام 

0سؤوليتها الكاملة )12(.
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تعتبر املسؤولية االجتماعية عمليةÓ است�مار تهدف ≈لى ≈�ــداÀ تغيرات اجتماعية تبدأ صغيرة¨   º
وتتراكم 0رور الو�X بغرض دعم البنية االجتماعية الال“مة للتطور اال�تBادي¨ وحتقيo التنمية 
بتنمية  يسم`   åاالجتماعي التعا�د   sم جديد  òنوع  االجتماعية  املسؤولية   lوتنب االجتماعية. 
مهارات كq أفراد املجتمl¨ وعلى وجt اخلBوص الفقرا¡¨ ويسم` أيضاÎ بالتو“يl العاد‰ لعاzد 
 lاملجتم أ�راف   qلك  Îاماeالت االجتماعية  املسؤولية  تBب`  وهكcا  وامللكية.  اإلنتاجية  األصو‰ 
.)13( tالسالم االجتماعي ب5 أ�راف sتنمية اجتماعية تضم oعلى حتقي sاملدني¨ �اصة القادري

وفي استطالعنا ملفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات لدى القاzم5 على كبرى هÁc الشركات¨   
بqÓ القاzم5 على  � sم Îوا}�ا Îومسؤولي برامج املسؤولية االجتماعية¨ تب5 لنا أن هنا„ تأييدا
هÁc الشركات لفكرة ومبدأ التكافq االجتماعي ب5 �راz` املجتمl¨ �يY ركeت املفاهيم األساسية 
على �اصية مهمة وصلX ≈لى موافقة �البية مفردات العينة )77 • منهم( وهي اعتبار املسؤولية 
q بåt يليها في ذلك ارتبا◊ املفهوم  Òعلى الشركات أن تتكف Vيج lاملجتم o�ò االجتماعية 0�ابة
بالعمq اخليري¨ �يY عدÒ ما يقرب مs )43•( منهم أن òاملسؤولية االجتماعية هي عمq �يري 
تقوم بt الشركاتå¨ و�د تدرجX بقية املفاهيم اإلجراzية للمسؤولية االجتماعية مs وجهة نEر 
 sوالتي 1ك م�تلفة¨  معاني   c�لتأ الشركات   Ácبه االجتماعية  املسؤولية  برامج  على  القاzم5 

ترتيبها كما يأتي:

نس�ة مs يؤيbوc� Êا املفهوممفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات

tب qHتتك Êالشركات أ vعل Vيج lاملجتم o�•∑∑
≤¥•عمq �يرÍ تIوم بt الشركات

lاملجتم Áالشركات &ا sالتزام أ�القي م•≥∞
∑≥•استثمار طويq األمد ملوارد الشركات

∑≥•%لي الشركات بروح املواطنة الBا)ة
≤≥•التزام لت�Iيo التنمية املستدامة

lاملجتم t{رHالتزام قانوني ي•≤≥
≤≥•وسيلة لت�Iيo السمFة والH�ر للشركة

lاالجتماعي باملجتم qترجمة ملباد∆ التكاف•≤∞
tتبني Vالشركات يج vروض علHأسلوب م•±∑

Ãيار لزياد… اإلنتا�•±∑
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وبBفة عامة¨ وبت�ليq ما سبo¨ $د أن هنا„ عدة ا&اهات أساسية يقوم عليها تعريف 2�لي 
الشركات ملفهوم املسؤولية االجتماعية والcي و}` في:

 .tاه& Îاماeوالت lعلى املجتم Îأ�ال�يا Îداzكونها عا  Æ1
كونها است�ماراÎ تنموياÎ لت�قيo التنمية.   Æ2

كونها ذات فاzدة على الشركة ذاتها.   Æ3

و0عنى ¬�ر أن تعريفهم ملفهوم املسؤولية االجتماعية ركe على �ال�ة مباد∆ وهي كاüتي:
املبدأ األ�ال�ي.     º

مبدأ التنمية املستدامة.     º

مبدأ العواzد املادية.     º

 Vعلى ا'وان eاألوصاف أنها ترك Ácعلى ه k�يل Yالتعريفات السابقة؛ �ي lوهو ما يتما�ى م
والتماسك  االستقرار   oحتقي في  البرامج   Ácه ودور  االجتماعية¨  املسؤولية  لبرامج  األ�ال�ية 

.lاالجتماعي في املجتم

و2ا سبo 1كs وصف املسؤولية االجتماعية للشركات ≈جراzياÎ على أنها:
التeام أ�ال�ي في املقام األو‰.     º

.Õأو أربا Õا$ sم tعلى ما �ققت lاملجتم qالشركات بفض sهي 0�ابة اعتراف م   º

º   هي - في الو�X ذاتt - نوع مs أنواع االست�مار يعود مردودÁ على الشركات مs �ال‰ “يادة 

�قة املجتمl في هÁc الشركات.

القيام  أو  املدار”¨  أو  بنا¡ املستشفيات  املشاركة في  املسؤولية االجتماعية فقj مجرد  تعني  كما ال 
باألعما‰ اخليرية¨ و≈/ا يتÒÓسl هcا الدور ليشمq مسؤولية الشركات &اÁ كq أفراد املجتمl )املستهلك¨ 
والعما‰¨ واملو�ف5¨ وأص�اب األسهم¨ �م املجتمl ككq(. كما تعني املسؤولية االجتماعية أيضاÎ القيام 

 .Áوتطور Áو/و lال�تياجات املجتم Îباألعما‰ ذات التقدم املستدام¨ وذلك تلبية

ونستطيl القو‰ بأن املسؤولية االجتماعية على املستوى احمللي 1كs تعريفها في أنها هي:
التنمية  أهدا·   oيI%يها، وH�رفاهية �يا… مو  oيI% طاع ا(ا’ فيIال òمساهمة منشPت 
ولتFزيز  وأ�القية،  دينية   lبدواف 0سؤولية  التBر·   lم  ،tب  qمFت  Ícال  lللمجتم املستدامة 

Æåمكانتها التنافسية في مجال نشاطها
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الفصل الثاني 
�اريa نشأة مفهوم املسؤولية االجتماعية 

≈ن احلديY عs املسؤولية االجتماعية للشركات لt تاريخ �ويq¨ وهcا التاريخ ارتبj في العBر 
احلديY باأل�داÀ الرzيسة التي �هدها العالم في القرن العشريs¨ م�q احلرب5 العامليت5 األولى 

.sالقرن العشري sوال�انية¨ والكساد الكبير في ال�ال�ينيات م
ويؤرŒ العلما¡ ل�الÀ مرا�q أساسية أ�[رت في العال�ة ب5 املجتمl ورجا‰ األعما‰¨ وهي:

ال�ورة الBناعية.  Æ1
.sف القرن العشريBدولة الرفاهية في منت  Æ2

العوملة)14(.  Æ3

لرجا‰  االجتماعية  املسؤولية  بأفكار  االهتمام  �ياب  �هدت  الBناعية  ال�ورة  فمر�لة  وبداية¨ 
 Adam Yدم سمي¬ q�ها - مƒاد¨ وبدأ علماBرية الكالسيكية في اال�تEهرت الن� Yاألعما‰¨ �ي
 tادية )مبدأ دعBينادون بسيادة مبدأ احلرية اال�ت - David Ricardo ودافيد ريكاردو ¨Smith

يعمLaisse Faire q(¨ وبضرورة أن تت�لى الدولة عs تد�لها لتنEيم اال�تBاد¨ وأن 9ن` القوة 
لرجا‰ املا‰ واألعما‰ لتنEيم أنفسهم بأنفسهم دو/ا أي تد�q منها)15(.

 ¨X�أفكار �بقة رجا‰ األعما‰ في أوروبا في ذلك الو sبر ع Òاملر�لة  لتع Ácا جا¡ت أفكار هcوهك
فأصب` لرجا‰ األعما‰ احلÒo في �رية العمq خلدمة مBاحلهم الcاتية¨ وأصب` تد�q احلكومة 
لل�د مs نشا�هم أمراÎ مرفو}اÎ مs �بq املجتمl¨ وأصب�X مBل�ة املجتمl ال تÔرى ≈ال مs �ال‰ 
يقومون  التي  اال�تBادية  املؤسسات  �ال‰   sم ≈ال   oتت�ق ال   tوأهداف األعما‰¨  رجا‰  مBل�ة 
على ≈دارتها¨ وهكcا أصب�X املؤسسات اال�تBادية في املجتمl الرأسمالي هدفاÎ في �د ذاتها¨ 

وليسX وسيلة لت�قيo هدف)16(.

ال�انية¨  املر�لة  جا¡ت   sالعشري القرن  �ال�ينيات  في  أوروبا  في  العEيم  الكساد   Àدو�  lوم
والتي �هدت بداية �هور االهتمام باملسؤولية االجتماعية لرجا‰ األعما‰¨ �يY �هرت املدرسة 
 – John M. Keynes eأهمهم اللورد جون كين sها – مƒاد¨ وبدأ علماBالنيوكالسيكية في اال�ت
في معار}ة مبدأ احلرية اال�تBادية املطلقة¨ و9جيد املBل�ة الفردية على �ساب املBل�ة العامة. 

و�د أكد òكينåe }رورة تشجيl احلكومة وسياساتها اال�تBادية في ≈عادة تو“يl الد�q مs أجq “يادة 
�جم االستهال„. و1كs ≈جرا¡ ذلك عs �ريo فرض }راVz عالية على الطبقات الغنية )17(.

تهتم  بدأت  والتي  اال�تBاد¨  بعد ذلك على اال&اهات احلدي�ة في علم   åeكينò ¬را¡  أ�رت  و�د 
باملسؤولية االجتماعية للشركات �اصة في �q تنامي أفكار دولة الرفاهية في أوربا. 
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 و�د �هر ذلك في /اذج السو‚ االجتماعي - التي �هرت في بعض دو‰ �رب أوربا - والتي تقوم 
على مبدأ التكافq االجتماعي في العديد مs أنEمتها االجتماعية¨ ويتÒض` ذلك بشكq كبير في 

نEام التأم5 الB�ي في الدولة م�q أملانيا الغربية )18(.

العاملي  االهتمام  على صعيد  مو�عها  االجتماعية  املسؤولية  أ�cت  فقد  العوملة¨  مر�لة  في  أما 
�ال‰ العقديs األ�يريs¨ وكانX م�وراÎ رzيساÎ في أعما‰ مؤ9ر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 
الcي عقد في كوبنهاجs عام 1995¨ وركe على ب�Y سبq الوفا¡ با�تياجات األفراد في ≈�ار 
العوملة¨ وأهمها اال�تياج للعمq والد�q¨ كما صدرت في عام 1997 معايير املسؤولية االجتماعية 
املؤسسة¨  أ�ال�يات  بشأن  تBدر  �وعية  دولية  معايير  أو‰  وهي   ¨SA8000 بر�م  للمؤسسات 

تشتمq هÁc املعايير على �ال�ة مجاالت¨ هي: �قو‚ اإلنسان¨ و�قو‚ العامل5¨ و�ماية البي�ة.

الة مs القطاع اخلاص في هcا املو}وع �د جا¡ في املبادرة  Òال أن االهتمام بتوفير مشاركة فع≈ 
املت�دة   3úل العاملي  االتفا‚  باسم   Xعرف والتي  االجتماعية¨  املسؤولية  مباد∆   eيeلتع الدولية 
 5� åكوفي عنانò X�وهي مبادرة تطوعية أ�لقها أمينها العام في ذلك الو Global Compact

انعقاد دورة املنتدى اال�تBادي العاملي بدافو” في 31 يناير عام 1999 لتو�يo الBلة ب5 هي�ة األ3 
املت�دة ومنEمات العمq واملجتمl املدني لدعم تسعة مباد∆ عاملية ترتبj باملسؤولية االجتماعية 
 tمشاركة �طاع األعما‰ بجعل qعلى تفعي eالتركي lوالبي�ة¨ م qفي مجاالت �قو‚ اإلنسان والعم
 lمشكالت اجتماعية وتشجي sالعوملة م ÓV Ó�وما صا lفي مواجهة حتديات املجتم qاحل sم Îا¡eج

الشركات على الت�لي بروÕ املوا�نة مs �ال‰ مساهماتها الفعلية في برامج هÁc احللو‰ )19(.

و�د - ≈�ال‚ املر�لة التنفيcية لالتفا‚ العاملي في مقر األ3 املت�دة في نيويور„ في 26 يوليو 
2000. و�الV األم5 العام �ادة األعما‰ باالنضمام ≈لى املبادرة الدولية - االتفا‚ العاملي - التي 
&مl الشركات بهي�ات األ3 املت�دة ومنEمات العمq واملجتمl املدني لدعم املباد∆ التسعة في 
مجاالت �قو‚ اإلنسان والعمq والبي�ة. ويسعى االتفا‚ العاملي¨ مs �ال‰ �وة العمq ا'ماعي¨ 
≈لى تعeيe موا�نة الشركات املسؤولة¨ ب�يY 1كs لقطاع األعما‰ أن يBب` جe¡اÎ مs احلq في 
مواجهة حتديات العوملة. وبهÁc الطريقة 1كs أن يساهم القطاع اخلاص - بالشراكة مl أ�راف 

اجتماعية أ�رى - في �يام ا�تBاد عاملي أك�ر استدامة و�مولية. 
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هدف5   oحتقي �ال‰   sم الشركات  موا�نة   eيeلتع �وعية  مبادرة  هو  العاملي  االتفا‚  ≈ن 
أساس5¨ هما: 

.tاستراتيجية القطاع العام وعمليات sم Îا¡eج tzاالتفا‚ العاملي ومباد qجع   Æ1
تيسير التعاون فيما ب5 أص�اب املBال` الرzيسي5¨ وتعeيe الشراكات دعماÎ ألهداف األ3   Æ2

املت�دة )20(.
واالتفا‚ العاملي ليس أداةÎ تنEيمية - فهو ال ينEم أو يفرض أو يقيس سلوكيات أو أعما‰ الشركات¨ 
 qمات العمEاتية املتنورة للشركات ومنcل�ة الBيستند ≈لى املسا¡لة العامة¨ والشفافية¨ وامل tن≈ qب
للشروع في ≈جرا¡ات مهمة وتبادلها¨ سعياÎ ≈لى حتقيo املباد∆ التي يقوم عليها االتفا‚ العاملي. و�د 
 qسا¡ العمƒر sتطور ¬�ر على االتفا‚ العاملي بتاريخ 26 يونيو 2004 عندما تعهد عدد م Àد�
�و‰ العالم بالتeامهم حملاربة الفساد. ونتيجة لcلك االلتeام X9 ≈}افة مبدأ عا�ر ≈لى مباد∆ 
االتفا‚ العاملي ونtB كاüتي òيجV أن تعمq مؤسسة العمq على م�اربة الفساد بكافة أ�كالt¨ 0ا 

.)21(åا“ والر�وةeفي ذلك االبت

عدة   qلتفاع نتيجة  العوملة  مر�لة  في  االجتماعية  باملسؤولية  االهتمام  “اد  فقد  عامة  وبBفة 
عوامq¨ مs أهمها :

تBاعد }غو◊ املجتمl وتناميها¨ مl التوسl في أ�جام منEمات األعما‰ وتشعV عال�اتها.   Æ1
≈سهام كبرى منEمات األعما‰ في تعeيe القيم اإلنسانية واالجتماعية.   Æ2
أهمية ر}ا املجتمl و�بولt ألهداف منEمات األعما‰ ووساqz عملها.   Æ3

.lوللمجتم tاتcل tتطور وعي اإلنسان و≈دراك   Æ4
 h�بتدريس مسا�ات ت Àالب�و eا'امعات العاملية الكبرى ومراك tي تبديcاالهتمام العالي ال   Æ5

.lعال�ة األعما‰ باملجتم  
تراكم الب�وÀ العلمية النEرية منها والتطبيقية في هcا املجا‰ )22(.   Æ6

في  املساهمة  على  الشركات   lتشجي في  أسا”  بدور  تقوم  فاحلكومة  السابقة¨  لúفكار   Îووفقا
التنمية املستدامة¨ وتوجد �ر‚ م�تلفة 1كs أن تتد�q بها احلكومة. وأ�د املسا�ات املهمة هي 
العمq للفهم والقيا” احلقيقي للتنمية املستدامة¨ وكيفية مساهمة املسؤولية االجتماعية في امليeة 

التنافسية للشركات ®23©.

ويو}` ذلك أن لل�كومة دوراÎ مهماÎ في تنشيj املسؤولية مs �ال‰:
.Îواجتماعيا Îالسلو„ املسؤو‰ بي�يا Tوتكاف lة تشجÒتقد. سياسة بي�ية مؤسسي  º

:oري� sذلك ع oأن يت�ق sو‰ السلو„ املسؤو‰¨ و1ك� qأجندة للتواص l{و  º
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املنو◊  والدور  املستدامة  التنمية  في  احلكومة  لسياسة  وا}`  استراتيجي   Áا&ا  l{و  Æ1
.tبالقطاع اخلاص للقيام ب  

دعم التنمية¨ والتطبيo املستمر للممارسات ا'يدة¨ وتفعيq الدعم مl الشركا¡.  Æ2
العمq مl الشركا¡ لدعم العمq التنموي¨ و&نVÒ اال“دواجية في ا'هد.    Æ3

تقييم وحتديد املعايير املنEمة¨ باإل}افة ≈لى التشريعات املرنة واحلوافe املادية )24(.    Æ4

و2ا سبo 1كs القو‰ بأن تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات �ال‰ املرا�q التاري�ية 
الفردية¨ على املBل�ة  امل�تلفة �د ارتبj بالنEام الرأسمالي¨ ومدى اهتمامt بتغليV املBل�ة 

ا'ماعية أو العكس.
 



≤∞

الفصل الثالث
√�bا· برامج املسؤولية االجتماعية ودوافFها

ت�تلف أهداف برامج املسؤولية االجتماعية ودوافعها سوا¡Î مs وجهة نEر الشركات¨ أو مs وجهة 
نEر املجتمl الcي تعمq بt هÁc الشركات. وبBفة عامة 1كs حتديد هÁc األهداف والدوافl في 

نقا◊ م�ددة كما يأتي:

أ- مs وجهة نEر الشركات:
اكتساب �قة ا'مهور ور}ا املستهلك5 0ا يساعد في �دمة األهداف اال�تBادية للشركات.  Æ1

رعاية �ؤون العامل5 وحتقيo الرفاهية االجتماعية واالستقرار النفسي لهم¨ سيجعq منهم    Æ2
أك�ر ≈نتاجية مs �ال‰ تنمية �دراتهم الفنية واإلنتاجية¨ وتوفير األمs الو�يفي والرعاية   

الB�ية واالجتماعية لهم¨ 2ا ينعكس بدورÁ على �دمة نشا◊ الشركة.
�Bو‰ الشركات على عاzد مستمر لفترات �ويلة املدى.  Æ3

السمعة احلسنة للشركات كميeة تنافسيـة. و�د أ�هرت الدراسات أن عدداÎ كبيراÎ مs املستهلك5    Æ4
.)25( lركات لديها دور في �دمة املجتم� sيفضلون الشرا¡ م )• 86(

حتس5 الBورة العامة ألصناف املنتجات واخلدمات¨ و“يادة �جم املبيعات.  Æ5

:lر املجتمEوجهة ن sب - م
 .lاملجتم `zاالجتماعي ب5 م�تلف �را qيادة التكاف“  Æ1

.lحتس5 مستوى احلياة املعيشية ألفراد املجتم  Æ2
التeام كq أفراد املجتمl بت�قيo التنمية املستدامة.  Æ3

.lتنمية املهارات لدى أفراد املجتم  Æ4
مساندة الدولة في حتقيo األهداف التنموية.  Æ5

تشجيl القطاع اخلاص في الب�Y عs �لو‰ �املة وصديقة للبي�ة.  Æ6
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الفصل الرابع
 الFنا�ر األساسية ل�رامج املسؤولية االجتماعية 

1كs تناو‰ العناصر األساسية لبرامج املسؤولية االجتماعية بطر‚ م�تلفة¨ وسنعرض فيما يأتي 
�ريقت5 أساسيت5¨ وهما: 

 :vة األولIالطري ≠ √
تركe هÁc الطريقة على حتديد العناصر األساسية التي تشكq اإل�ار العام للمسؤولية االجتماعية¨ 

وتو}` مسؤولية اإلدارة &اÁ كq عنBر منها وكما يأتي )26( :

مسؤولية اإلدارة &ا�tالFنصرم

± ÊوJاملال
Êواملسا�مو

حتقيo أكبر رب` - تعEيم �يمة السهم واملنشأة ككq - تكويs صورة م�ترمة 
للمنشأة في بي�تها - �ماية أصو‰ املنشأة - “يادة �جم املبيعات.

≤ÊاملوFال
م وتر�ية - تدريV وتطوير مستمر - عدالة  Òية - فرص تقدeمج Vأجور وروات
و�يفية - �روف عمq مناسبة - رعاية ص�ية - ≈جا“ات مدفوعة - تأم5 

.qالنق qzووسا sالسك

الFمال¡≤
املنتجات -  بنوعية جيدة - أسعار مناسبة - سهولة احلBو‰ على  منتجات 
اإلعالن الBاد‚ - منتجات ¬منة عند االستعما‰ - ≈ر�ادات بشأن است�دام 

املنتج¨ �م الت�لh منt¨ أو مs بقاياÁ بعد االستعما‰.

¥Êالعامل5 املنافسو استقطاب  وأمينة - عدم  ونeيهة - معلومات صاد�ة  منافسة عادلة 
بوساqz �ير نeيهة.

µ
 Êوeامل�ه

©Êاملوردو® ©Êاملو“عو®
تسديد   - املجهeة  املواد  است�دام  تطوير   - عادلة  أسعار   - االستمرارية 

.qاهة في التعامeامات املالية والنeااللت

امل�تمع∂

تو�يف أص�اب اال�تياجات اخلاصة - توفير فرص عمq جديدة - دعم 
دعم   - املوهوب5  رعاية   - واملسن5(  والشباب  )لú�فا‰   lاملجتم أنشطة 
الفنون - املساهمة في �االت الطوار∆ والكوارÀ - ا�ترام العادات والتقاليد 

الساzدة.

ال�ي�ة∑
للموارد¨  والعاد‰   q�األم االست�دام   - والتربة  واملا¡  الهوا¡   Àتلو  sم احلد 
التشجير و“يادة  املوارد وصيانتها -  املتجدد منها - تطوير  و�BوصاÎ �ير 

املسا�ات اخلضرا¡.

احلJومة∏
التeام بالتشريعات والقوان5 والتوجيهات احلكومية - تسديد الرسوم وعدم 
التهرب منها - املساهمة في الب�Y والتطوير - املساهمة في �q املشكالت 

اال�تBادية واالجتماعية.

πماتEاملن
 االجتماعية

 lجمعيات �ماية املستهلك - ا�ترام دور جمعيات املجتم lا'يد م qالتعام
املدني - التعامq الBاد‚ مl اإلعالم.
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« ≠ الطريIة الثانية:

تقوم هÁc الطريقة ب�Bر أ�كا‰ املسؤولية االجتماعية للشركات في �كل5 أساسي5¨ هما:
Æ1 مسؤولية اجتماعية دا�q الشركة:

 Îأكان ذلك �اصا  Î¡العامل5¨ سوا  Áالشركة &ا بها  تقوم  التي  األنشطة  وتتم�q في مجموعة 
¨ مs �ال‰ و}l برامج العمq التي تؤدي ≈لى “يادة د�ولهم¨ وتدبير  Òبت�س5 و}عهم املادي
ا�تياجاتهم بBفة منتEمة¨ أو ما تقوم بt الشركة مs �دمات �اصة¨ تقدم ألسر العامل5 في 
�كq وساqz متعددة¨ ومنها نقq أبناzهم مs السكs ≈لى مدارسهم¨ وتقد. اخلدمات الطبية لهم 
وألسرهم¨ وما تقوم بt بعض الشركات مs ≈نشا¡ صناديo للeمالة لتقد. العون للعامل5 في 
�روف معينة¨ م�q الeواج واإل$اب واملرض¨ ور�الت احلج والعمرة و�ير ذلك )27(. وال �ك 
أنt كلما مارسX الشركة هÁc األنشطة كلما انعكس ذلك على “يادة انتما¡ العامل5 لها¨ ومs �م 

انعكس على أدا¡ عملها¨ وحتقيo املeيد مs الرب�ية لها.

Æ2 مسؤولية اجتماعية �ارÃ الشركة:
وتتم�q فيما يأتي:

أ - مجال �ماية املستهلك:
 Õالنجا qأهم عوام sم tم ر�بات املستهلك وا�تياجات Òتفه Òالت�و‰ ≈لى القطاع اخلاص يعد lم
وحتقيo الرب`¨ ب�يY ت�hB بعض الشركات ≈دارات �اصة بت�ليq سلو„ املستهلك في 
s درجة مs السلو„ األ�ال�ي في توصيف املنتج¨  Òا الغرض يتضمcم�تلف األنشطة. ≈ذ ≈ن ه
نات  Òمكو أهم   sم  X�أصب املستهلك   lم  qوالتعام اإلعالن  في  الBاد�ة  املعلومات  أن  كما 

املسؤولية االجتماعية )28(.

:qيGب - التش
رجا‰ األعما‰ هم احملر„ األساسي للنمو والتقدم¨ لcا فمs أهم بنود املسؤولية االجتماعية 
لرجا‰ األعما‰ �يامهم بالتوسl في توفير فرص عمq مs �ال‰ ≈�امة مشروعات است�مارية 

.)29(qالعم sالعا�ل5 ع sم Îكبيرا Îعددا Vكبرى تستوع

جـ - البي�ة:
 Îمةzبر“ تيار تنموي يدعو ≈لى أن تكون التنمية متوا sالقرن العشري sفي نهاية ال�مانينات م
مl البي�ة واالعتبارات البي�ية. فما اهتمX أدبيات التنمية التقليدية بالبي�ة¨ وتعاملX معها 
لXÓ هÁc األدبيات ب5 ما هو متعلo بالطبيعة  ÓBف Yالتنمية¨ �ي oبوصفها مجرد وسيلة لت�قي
وما هو اجتماعي¨ و- &اهq االهتمام بالطبيعة والبي�ة في التنمية¨ وهو األمر الcي اتض` 

اüن تأ�يرÁ البالm على مجمq مسارات التنمية والنEام االجتماعي)30(.
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ولقد أدى تeايد معدالت الفقر والبطالة في الدو‰ النامية ≈لى “يادة الضغj على املوارد 
≈لى االعتماد مبا�رة   sأصب�وا مضطري sيcال السكان  ا“دياد عدد  ≈لى   ÎراEالطبيعية¨ ون
على هÁc املوارد أك�ر مs أي و�X مضى. باإل}افة ≈لى ت�لي �كومات عديدة عs بc‰ ا'هود 

حلماية البي�ة وعدم أ�c االهتمامات البي�ية بع5 االعتبار في �طj التنمية )31(.  

وبالتالي¨ فقد أدى ذلك ≈لى �هور العديد مs جوانV القBور في أدوار املؤسسات الرسمية 
 .Îكبيرا Îروف الت�لف في العالم النامي تهدد البي�ة الطبيعية تهديداEا فcو�ير الرسمية¨ وهك
فالفقر ليس أ�ÒÓq �طراÎ على الطبيعة مs ال�را¡ الفا�g¨ والفالÕ الفقير يستنفد �Bوبة 
نt مs التسميد¨ أو صرف املياÁ الeاzدة¨ ويضطر ≈لى تك�يف  التربة �ينما ال 1لك ما 1ك=
ما  تستهلك  الو�ود   tب تشتري  ما  ال 9لك  التي  والتجمعات  األرض.   sم ر�عة  على   Áجهد
يجاورها مs �ابات لت�ر‚ أ�شابها. والقرى التي ليس بها أي وسيلة للBرف الB�ي تلقي 
بامل�لÒÓفات البشرية في العرا¡¨ أو في مجاري املياÁ¨ بكq ما يترتVÒÓ على ذلك مs نتاzج سلبية 

تهدد الطبيعة وتأ�ر على سالمة و�ياة اإلنسان )32(.

ومs هcا املنطلo¨ فSنt يقl على عاتo القطاع اخلاص جe¡اÎ كبيراÎ مs املسؤولية باالهتمام بكافة 
ا'وانV البي�ية¨ أو مs �ال‰ مشاركتهم في أنشطة �ماية البي�ة مs التلوÀ بشكq فعا‰.

:lد - املجتم
يعد املجتمl مs أهم عوامq جcب وتشجيl االست�مار¨ واالستقرار االجتماعي والسياسي¨ لcا 
فSن املشكالت التي تتعلo باملجتمl؛ م�q: ا'ر1ة¨ وامل�درات¨ والبطالة¨ وأ�فا‰ الشوارع¨ 

 .sاملست�مري qعم Œواألمية¨ وارتفاع مستويات الفقر¨ ال بد وأن تؤ�ر على منا

بنا¡  �ال‰   sم  - املشكالت   Ácه  q� في  اخلاص  األعما‰  �طاع  ≈سهام  فSن  هنا¨   sوم
يعود  االجتماعي¨ 2ا   sاألم  oلت�قي أمر }روري  هو   -  sواملساك واملدار”  املستشفيات 
 Áاملادية &ا االلتeامات  كافة   lبدف املشاركة  فSن  كcلك   .qكك  lاملجتم وعلى  عليهم   lبالنف
الدولة 2ا يعد ≈سهاماÎ لقيام الدولة بتمويq اخلدمات االجتماعية¨ و≈نشا¡ املرافo¨ وتطوير 
التعليم¨ وحتس5 اخلدمات الB�ية. ويد�q أيضاÎ }مs هcا النطا‚ املسؤولية االجتماعية 
الداzمة واحملاسبة  والعال�ات  الشفافية  وذلك مs �ال‰  األسهم¨  للشركات &اÁ أص�اب 

املستمرة )33(. 
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الفصل األول 
مفهوم املسؤولية االجتماعية في اإلسالم

 Yوص القر¬نية واأل�اديBفي اإلسالم¨ ويو}` ذلك في الن Îأساسيا Îتعد املسؤولية االجتماعية ركنا
النبوية الشريفة¨ وفيما يأتي بعض اüيات الكر1ة واأل�اديY الشريفة التي تو}` ذلك:

مs الIر¬Ê الكر.: 

وÓى ˝ )املاzدة - 2(  ÚقÒÓالتÓو Ò برÚى الÓل Óع ÚواÔن Óاو ÓعÓت Óو ˚   º

يÚرÏ لÔtÒÓ ˝ )البقرة -184(  Ó� ÓوÔه Óف ÎراÚي Ó� Óع ÒÓو ÓطÓت s Óم Óف ˚   º

يq ˝ )البقرة -177( ب ÒÓالس ÓsÚابÓو Ó5 اك ÓسÓ ÚاملÓى و ÓامÓتÓيÚال Óى وÓب ÚرÔقÚي ال وÓذ tÒ ب Ô� ىÓل Óع Ó‰اÓ Úى املÓت¬Óو ˚   º

ÚرÔوم ˝ )الcاريات -19( Ó ÚاحملÓو q zا ÒÓلسÒ ل ÒÏo Ó� Úم ه الÓو ÚمÓي أ فÓو ˚   º

ÔÁ ˝ )الeلeلة - 7( ÓرÓي ÎراÚي Ó� Ìة ÒÓر Óذ Ó‰ا ÓقÚ� م Úq ÓمÚعÓي s Óم ˚    º

ومs األ�اديث النبوية الشريHة:
يقو‰ € : òال }رر وال }رارå  رواÁ ابs ماجt والدرا�طني.   º

و�ولò : € tكq سالمى مs النا” عليt صد�ة: كq يوم تطلl فيt الشمس تعد‰ ب5 ا�ن5   º
الطيبة  والكلمة  متاعt صد�ة¨  لt عليها   lترف أو  عليها¨   tفت�مل  ¨tداب[ت الرجq في  وتع5  صد�ة¨ 

.tعلي oمتف .åصد�ة oالطري sاألذى ع jي Ô9الة صد�ة¨ وBطوة 9شيها ≈لى ال� qصد�ة¨ وك
 .tماج sاب Áروا .å”ير النا” أنفعهم للنا�ò : € ‰و�ا    º

º    و�ولò : € tكلكم راعÌ ومسؤو‰Ï عs رعيتt¨ فاألميرÔ الcي على النا” راع وهو مسؤو‰ عنهم¨ 

وهي   ¨Áوولد بعلها   Xبي على  راعية  واملرأة  عنهم.  مسؤو‰  وهو   ¨tبيت  qأه على   Ìراع  qوالرج
 sكم مسؤو‰ عÒÔ مسؤولة عنهم. والعبد راعÌ على ما‰ سيدÁ¨ وهو مسؤو‰ عنt. أال وكلكم راع وكÔل

رعيتåt. رواÁ الب�اري.

º   و�ا‰ € : òاإل1ان بضl وسبعون¨ أو بضl وستون �عبة¨ فأفضلها �و‰ ال ≈لt ≈ال ا¶¨ وأدناها 

 .tعلي oمتف .åاإل1ان sواحليا¡ �عبة م ¨oالطري sما�ة األذى ع≈

 Xكان  oالطري �هر   sم �طعها  �جرة  في  ا'نة¨  في   Vيتقل  Îرجال  Xرأي òلقد   : € tو�ول   º

.tعلي oمتف  .å”تؤذي النا  
 qاللي القاzم  أو  ا¶   qسبي في  كاملجاهد  واملسك5  األرملة  على  òالساعي   :  € ويقو‰     º

والBاzم النهارå. رواÁ مسلم.  



≤∑

º     و�ولò : € tاملسلم أ�و املسلم¨ ال يEلمt¨ وال يسلمt¨ مs كان في �اجة أ�يــt كان ا¶ في 

 Îستر مسلما sب يوم القيامة¨ ومÓرÔك sم ÎربةÔبها ك tرج ا¶ عن Òف ÎربةÔمسلم ك sرج ع Òف sوم ¨tاجت�
 .tعلي oمتف .åيوم القيامة tالل Áستر

هـــم وترا�مهم وتعا�فهم م�q ا'ســد ≈ذا ا�تــكى منـt عضـــو  Òاملؤمن5 في تواد qم�ـò : € ‰ويقو    º

 .tعلي oمتف .åر ا'سد بالسهر واحلمىzسا tتداعى ل

واملسؤولية  اخليري   qالعم أولى  �د  اإلسالم  أن  الشريفة   Yواأل�ادي الكر1ة  النBوص   Ácه وتو}` 
االجتماعية عناية بالغة كما يرى الدكتور يوسف القر}اوي في أن ≈�ا�ة امللهوف ومساعدة احملتاج تكون 
دون مقابq مادي ي�qB عليt املتطوع¨ أما �لV ال�نا¡ والشهرة¨ أو ن�و ذلك مs أ�راض الدنيا¨ فال 
 Îفضال ¨tابتغا¡ مر}اة ا¶ ورجا¡ ال�واب عند الل tاخليري في اإلسالم هدف q؛ فالعمtير في�
ر ب�مs عند أهلها.  Òبركة وسكينة نفسية وسعادة رو�ية ال تقد sاملتطوع في احلياة م tعما ينال
كما أن عمq اخلير و≈�اعتt وت�بيتt مs املقاصد الشرعية أو الضروريات األصيلة التي �Bروها 
في �مس¨ وهي: احملافEة على الديs¨ وعلى النفس¨ وعلى النسq¨ وعلى العقq¨ وعلى املا‰. و“اد 

بعضهم سادسة؛ وهي احملافEة على العرض)34(.

واتÒباع  ≈ن �قو‚ املسلم على املسلم كلها مسؤوليات اجتماعية¨ مs رد السالم¨ وعيادة املريض¨ 
عVÓ اإل1ان.  Ô� sم oالطري sو�ير ذلك. كما أن ≈ما�ة األذى ع ¨ezا'نا

واملؤسسات  والشركات  ا'ماعات  مستوى  فعلى  اجتماعية¨  0سؤولية   Îمطالبا الفرد  كان  فSذا 
والبنو„ تكون املسؤولية أعEم¨ فهي مطالبة بتقد. أعما‰ تطوعية ت�دم املجتمعات¨ وعلى الدو‰ 

.)35(tمسؤوليات lا'مي q Òذلك ليت�م lم وتشجيEالن Òs Óس

≈ن الدور املطلوب مs الشركات - �ارجاÎ عs نطا‚ ب��ها عs الرب`¨ أو عs الهدف اخلاص الcي 
أ�يمX مs أجلt - دور واسl متأكد في التشريl اإلسالمي¨ وهو في تأكيدÁ يب5 أن هcا الدور 
ة¨ التي تؤدي ≈لى استقامة املجتمl¨ فاحلرية  Òال` العامة واخلاصBب5 امل tمبدأ موا“نت sم oينطل
الفردية¨ و�o التملÒك¨ و�o التBرف في امللك الش�Bي ون�وÁ¨ مl أنها مكفولة في اإلسالم¨ 
واملقاصد  العليا  ولúهداف  اعتبارها¨  ولûنسانية   ¨tساب�  lفللمجتم فو}ى.  تÔتÚر„  لم  لكنها 

العEيمة �يمتها ومكانتها.

ولهcا التنا�م ب5 املBال` $د التشريl اإلسالمي يؤكد على معانÌ أساسية هي مs ¬�ار هcا التنا�م.

فS�سان العمq و≈تقانt عبادة للt؛ ألن �مرة العمq تفيد املجتمl¨ وتعود عليهم باملنفعة¨ �ا‰ تعالى: 
نÔونÓ ˝ )التوبة:105(. مÚؤÔ ÚاملÓو ÔtÔول ÔسÓرÓو Úم ÔكÓل Óم Óع Ôtى اللÓرÓي ÓسÓف ÚواÔل Óم Úاع qÔ�و ˚

.)1( åtرعيت sومسؤو‰ ع Ìكلكم راعò : € ‰؛ يقوtار” ل� tكأن lال` املجتمBأن يراعي م tفرد مطلوب من qن ك≈
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والتعاون ب5 أفراد املجتمl وهي�اتt مطلوب ≈ذا كان مؤدياÎ ملBل�ة املجتمl؛ �ا‰ تعالى:          
وÓان ˝ )املاzدة: 2(. ÚدÔعÚال Óو مÚ� ى اإلÓل Óع ÚواÔن Óاو ÓعÓت ÓالÓى وÓو ÚقÒÓالتÓو Ò برÚى الÓل Óع ÚواÔن Óاو ÓعÓت Óو ˚

أموالهم   kو�ف مBاحلهم¨  ورعاية  الضعفا¡¨  �ماية  واألفراد  الهي�ات  على   Vالواج  sم  tأن كما 
5 ˝ )الفجر:18-17(.  ك Úس Úامل امÓع Ó� ىÓل Óع Óون ÒÔ{ا Ó Óحت ÓالÓ17˝ و˚ Óيم تÓيÚال Óون Ôم ر ÚكÔت ÒÓال qÓب ÒÓالÓهم: �ا‰ تعالى: ˚ كƒو≈�نا

.)2( åم النهارzاBال qم الليzا¶¨ أو القا qالساعي على األرملة واملسك5 كاملجاهد في سبيò :€ tو�ول

ولم ي�Bر اإل�سان في بc‰ املا‰ فقj¨ بq في كq مساعدة حملتاج لها¨ وكq منفعة تعود على 
 tالنا” علي sالمى م Ôس qكò : الة والسالمBال tها؛ �ا‰ عليÔعليها صا�ب Ôر ÓؤجÔأو البي�ة ي lاملجتم
صد�ة: كq يوم تطلl فيt الشمس تعد‰ ب5 ا�ن5 صد�ة¨ وتع5 الرجq على دابتt؛ فت�ملt عليها¨ 
أو ترفl عليها متاعt صد�ة¨ والكلمة الطيبة صد�ة¨ و9يj األذى عs الطريo صد�ةå)3(¨ و�ا‰: 

.)4( å5تؤذي املسلم Xكان oهر الطري� sفي ا'نة في �جرة �طعها م Vيتقل Îرجال Xلقد رأيò

ويتأكد فضq ≈عانة املسلم5¨ ودعمهم املعنوي¨ ومساندتهم النفسية في �ولò :€ tمs كان في 
 sم ÎربةÔك tج ا¶ عن Òب الدنيا فرÓرÔك sم ÎربةÔمسلم ك sج ع Òفر sوم ¨tفي �اجت tكان الل tاجة أ�ي�

.)5(åا¶ يوم القيامة Áستر Îستر مسلما sب يوم القيامة¨ ومÓرÔك

 q�مò :‰ويؤكد ذلك النبي € فيقو Î̈وا�دا Îساسا�≈ Òفي اإلسالم جسد وا�د¨ ي�س tكل lفاملجتم
ساzر   tل تداعى  منt عضو  ا�تكى  ≈ذا  ا'سد   q�كم وتعا�فهم  وترا�مهم  توادهم  في  املؤمن5 
 sاملؤمò فيقو‰:   ¨sواملؤم  sاملؤم ب5   qوالتكاف التعاون   Îأيضا ر  ÒوB6(. وي(åواحلمى بالسهر  ا'سد 

.)7(åÎبعضا t Ôكالبنيان يشد بعض sللمؤم

�ا‰ العe بs عبد السالم ر�مt اللt في �واعد األ�كام òومنا◊ هcا الدور هو األ�ال‚ اإلسالمية¨ 
 qاالست�باب¨ وبعضها على سبي qفبعضها على سبي ¨ Îفضيلة¨ فتجعلها مطلوبة qمام كeب c�التي تأ

.åرة�üال` املترتبة عليها في الدنيا واBامل Vالتأكيد¨ أو الوجوب¨ على �س

ولcا¨ فال 1كB� sر األعما‰ الدا�لة في نطا‚ املسؤولية االجتماعية¨ و≈ن أمكs تو“يعها على 
 Ácدا�لة في نطا‚ ه - Îأو است�بابا Îعليها الشرع - وجوبا ÒY� ال` التيBامل qتى املجاالت؛ ≈ذ ك�
املسؤولية¨ لكs يتفاوت وجوبها ب�سV تفاوت �كمها¨ وب�سV ا�تالف مهمات الشركات و�دراتها 

وأ�والها.

في  وأما  تارة.  الوجوب  في  يكون  �د  òالتنوع  الفتاوى:  مجموع  في  ا¶   tر�م تيمية   sاب يقو‰ 
 ¨tب lوينتف ¨tويفعل ¨tاألعما‰ ما يقدر علي sم tل ÒV�ستÔا ي/≈ h�� qفك .mاالست�باب¨ فهو أبل
واألفضq لt مs األعما‰ ما كان أنفl¨ وهcا يتنوع تنوعاÎ عEيماÎ. فأك�ر اخللo يكون املست�ÒV لهم 

.åÎمطلقا qما ليس هو األفض
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يÓ مs أبواب ا'نة:  ودÔا¶ ن qوج5)8(  في سبي“ oأنف sمò :‰أبي هريرة ‹ أن رسو‰ ا¶ € �ا sع
يÓ مs باب الBالة¨ ومs كان مs أهq ا'هاد  عÔالة دBال qأه sكان م sا �ير¨ فمcه ¨tيا عبدالل
يÓ مs باب الريان¨ ومs كان مs أهq الBد�ة  عÔيام دBال qأه sكان م sباب ا'هاد¨ وم sم Óي عÔد
يÓ مs باب الBد�ة¨ فقا‰ أبوبكر ‹: بأبي وأمي يا رسو‰ ا¶¨ ما على مs دعي مs تلك  عÔد

.)9(åتلك األبواب كلها �ا‰: نعم¨ وأرجو أن تكون منهم sدعى أ�د مÔي qرورة فه{ sاألبواب م

 Yا احلديcفي هò :املعاني واألسانيد sا¶ في التمهيد ملا في املو�أ م tر ر�مÒعبدالب sا‰ اب�
م �يرÓها  ر Ô� في �ي¡ منها tت` لÔف sنسان الوا�د جميعها¨ وأن مûل Vال يفت` في األ�ل Òر أعما‰ الب

.å”النا sم qد تفت` في جميعها للقلي� tوأن ¨Vفي األ�ل
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 √سf املسؤولية االجتماعية في اإلسالم
≈ن املسؤولية االجتماعية في اإلسالم - ويد�q في نطا�ها كq هcا الرصيد الض�م مs األعما‰ - 
لتقف على �ال�ة أسس تEهر بها فلسفة التشريl اإلسالمي لهcا الدور. وهÁc األسس هي: اإل1ان¨ 

.qÔوالتكام ¨jوالقس
:Êاإل1ا   º

≈ن العبادة في اإلسالم ذات مفهوم واسl؛ فهي ال تقتBر على أدا¡ النسك فقj¨ بq كq عمq يقوم 
بt اإلنسان يقBد بt حتقيo هدف نبيq �الباÎ لر}ا ا¶¨ فهو عبادة¨ فالعبادة هي احلياة.

 Ólفيكون هو الداف ¨Vبالواج Áوي�يي �عور ¨tوجدان t Òالضمير اإلنساني¨ ويوج Y�ن اإل1ان ي≈
 tالل  sم ÎرباÔ�  Áيدeي  tيقدم ما   Òqك  ÒنSف االجتماعية¨  باملسؤولية  القيام  ≈لى   lيدف الcي   Òاألصلي
تعالى¨ وما يبcلt في الدنيا يعوt{Ò ا¶ تعالى عليt في الدنيا واü�رة¨ ومرتبطاÎ بسرور اإلنسان 
 s Ò م مÔت Úق ÓنفÓا أ ÓمÓا‰ تعالى: ˚ و� .tلفى ≈ليeوال tبها ر}ا الل oاب عليها¨ وي�ق�Ôيقوم بعبادة ي tفي أن

Ó5 ˝ )سبأ:39(. �“ا Óالر ÔرÚي Ó� Óو ÔهÓو ÔtÔف ل Ú�Ôي ÓوÔه Óف Ì¡ Úي Ó�

 :€ tا¶¨ فقا‰ رسو‰ الل qا في سبيcفقالوا: لو كان ه ¨qيعم Îويا� Îابة رجال�Bورأى بعض ال
ò≈ن كان يسعى على أبويs �ي�5 كبيريs¨ فهو في سبيq ا¶¨ و≈ن كان يسعى على ولد صغار¨ 

.)10(åtالل qها¨ فهو في سيبÓليغني tا¶¨ و≈ن كان يسعى على نفس qفهو في سيب

رون أن األعما‰ الدنيويÒة - كالتجارة والBناعة  Òعند الفقها¡. فنجدهم يقر Îا املعنى �ا}راcوكان ه
- هي مs فروض الكفايات. يقو‰ ابs تيمية ر�مt ا¶ في مجموع الفتاوى: òالنا” ال بدÒ لهم 
 sالفقها¡ م sا �ا‰ �ير وا�د مcيسكنونها .. وله sو�ياب يلبسونها¨ ومساك ¨tعام يأكلون� sم
أص�اب الشافعي وأ�مد بs �نبq و�يرهم: ≈ن هÁc الBناعات فرض كفاية¨ فSنt ال يتم مBل�ة 

.åالنا” ≈ال بها
ر¨ وهcا  ÓؤجÔاب عليها وي�Ôي Îا¶ تعالى¨ كان عبادة tوج tعامل tمنفعة¨ وأراد ب tعلي Vيترت qعم qفك

املعنى هو أو‰ األسس التي تقوم عليها املسؤولية االجتماعية.

º   الIسj واالعتدال:

≈لى  باإلنسان  يBعد   tلكن  ¨l�الوا على   tتكليف يبني  فاإلسالم  عديدة؛  مEاهر  املفهوم  ولهcا 
s الرا�V في  Òو1ك ¨lف 0ا يستطيÒيقوم املكل Yالوا�عية وامل�الية ب�ي Ácع هÒ“الدرجات العلى¨ ويو
عÚتÔمÚ ˝ )التغابs:16(  ويقو‰  ÓطÓت Úا اس Óم Ó¶وا اÔقÒÓات Óتعالى: ˚ ف tول� tاخلير فالقاعدة األصيل sاال“دياد م
 ÔضÚرÓاألÓو ÔاتÓاو Óم ÒÓا الس Óه Ô{Úر Óع ÌةÒÓن ÓجÓو Úم ÔكÒ ب ÒÓر s Ò م Ìة Óر فÚغ Óى مÓل ≈ Úوا Ôع ار ÓسÓع5 للمعالي: ˚ وÒللمتطل Áفي عال qج

Ó5 ˝ )¬‰ عمران:133(. قÒÓت ÔمÚل ل Úت ÒÓد عÔأ
فقد فÔر}X الeكاة ك�د أدنى لتطهير النفس مs الش`¨ مl أنt ليس هcا كÒq �ي¡¨ و≈/ا احلد الوا�عي 

الcي يقدمt اإلنسان¨ �م يبقى الباب واسعاÎ أمامt لûنفا‚ الcي يÔجا“Óى عليt بأ}عاف مضاعفة.
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وهو أيضاÎ راعى ا'وانV املادية والرو�ية¨ فلم يغفq عs أيÒهما¨ بq أ�c 0يeان القسj فيهما¨ فلم 
ك الروابj االجتماعية ونضوب معاني التعا�ف والترا�م  Òها ≈لى تفكÔبتÓاملادة¨ والتي تؤدي �ل VÒيغل

لة لل�س وا'سد¨ املؤدية لو�وف النمو احلضاري. الرو�انية املهم VÒالقلوب¨ ولم يغل sم

ونتيجة لهcا القسj في مراعاة الوا�عية وامل�الية¨ وا�تياجات الروÕ وا'سد¨ $دÁ يربj ب5 
الÎ اال�تياجات الرو�ية النفسية }مs اال�تياجات ا'سدية املادية في  �دÔالتجارة والعبادة م
 Ò و ÔدÔغÚال ا ب Óيه ف ÔtÓل Ồ Ò ب ÓسÔي Ôt Ôم Úا اس Óيه ف ÓرÓك ÚcÔي Óو Ól Óف ÚرÔن تÓا¶ أ Óن ذÓأ ÌوتÔيÔي ب مبدع؛ �ا‰ تعالى: ˚ ف oتناس
 ÓونÔاف Ó�Óي اة Óك ÒÓeا¡ الÓيت ≈ Óو ة Óال ÒÓBال ام Ó� ≈ Óو tÒÓالل رÚك ذ s Óع ÏlÚيÓب ÓالÓو ÏةÓار Ó & Úم يه هÚلÔت ÒÓال Ï‰ا Óج 36˝ ر˚ ‰ا Óص ÚüاÓو

ار ˝ )النور:36(. ÓBÚبÓ ÚاألÓو ÔوبÔل ÔقÚال tي ف ÔVÒÓل ÓقÓتÓت ÎماÚوÓي

يقو‰ الدكتور يوسف كما‰ ر�مt ا¶ في كتاب اإلسالم واملcاهV اإلسالمية املعاصرة: òومs ¬�ار 
 Yواخلبي Vب5 الطي ‚ Òي ال يفرcاد احلر¨ الBاال�ت oيرفض منط Áا التوا“ن واالعتدا‰ $دcه

.åوالفضيلة oÔل Ôال�روة¨ ولو على �ساب اخل oال حتقي≈ tالر“‚¨ وال يهم sم

“Ó‚Ú ˝ )العنكبوت:17(. Ò الر tÒÓالل Óند وا عÔغÓتÚاب Ó؛ �ا‰ تعالى ˚ فtهو يدعو ≈لى اكتساب املا‰ وتنميت qب
لكنt ابتغا¡ مشرو◊ باحلال‰ في كسبt وفي ≈نفا�t؛ �ا‰ رسو‰ ا¶ €: òال تeو‰ �دما عبد �تى 
 sوع ¨tوفيما أنفق tاكتسب sأي sم tمال sوع ¨qفيما فع tعلم sوع ¨Áفيما أفنا Áعمر sع Ó‰سأÔي

.)11( åÁفيما أبال tجسم

ل: ÔامJالت   º
فاملسؤولية االجتماعية و�د �امX �لباÎ لر}ا ا¶¨ وأد�لX في نطا�ها كÒq ما ي�قo مBال` 
النا”¨ مراعيةÎ �اجات ا'سد والروÕ¨ موا“نة ب5 �لباتهما¨ متنبهةÎ ال�تالف القدرات وتنوع 

.Vعجي qذلك في تكام qك qالر�بات لتعم

فاملسؤولية االجتماعية ينEر لها أ�ياناÎ نEرةÎ مادية تتناو‰ اال�تياجات ا'سدية¨ بينما تقوم في 
اإلسالم بأبعدÓ مs ذلك لتشمq احلاجات النفسية واإل�سا” بكq ما يBيV املجتمl¨ واالهتمام 

بالسلو„¨ والبي�ة.
واإلر�اد   ¨`Bالن  sم اإلنسانية  باملشاعر  اهتمامها  تÔولي  اإلسالم  في  االجتماعية  فاملسؤولية 
والتعا�ف والتواصq ا'يد مl اü�ريs بالقيام بعيادة املريض و�ضور الدعوات واالجتماعات 

s 0ا qÒ�1 جe¡اÎ مهماÎ مs املسؤولية االجتماعية. Óاحلس qر أنواع التعامzون�وها وسا
�ا‰ € : ò≈ن أبواب اخلير لك�يرة: التسبي` والت�ميد والتكبير والتهليq¨ واألمر باملعروف¨ والنهي 
 ¨tاملستد‰ على �اجت Ò‰األصم¨ وتهدي األعمى¨ وتد lسمÔوت ¨oالطري sاألذى ع jاملنكر¨ و9ي sع
 Ïصد�ة tا كلcالضعيف¨ فه lبشدة ذراعيك م qوحتم ¨Yاللهفان املستغي lوتسعى بشدة سا�يك م

.)13( åمنك على نفسك



≥≤

 Óس ولو أن تؤن ¨tلي≈ ÔjسÓولو أن تلقى أ�ا„ ووجهك ب Îاملعروف �ي�ا sال حتقرن مò : € ‰و�ا
.)13( åالو�شان بنفسك

ي أ�اB0 ÁيبةÌ ≈ال كساÁ ا¶  Òeيع sمؤم sما مò :‰م ‹ أن رسو‰ ا¶ € �اe� sعمرو ب sوع
.)14( åالكرامة يوم القيامة qÓل Ô� sم qوج eع

عs أبي هريرة ‹ أن رسو‰ ا¶ € �ا‰: o�ò املسلم على املسلم �مس: رÓدÒÔ السالم¨ وعيادة 
.)15( åالعا�س Xو≈جابة الدعوة¨ وتشمي ¨ezباع ا'ناÒاملريض¨ وات

.)16( åذا باع¨ و≈ذا ا�ترى¨ و≈ذا ا�تضى≈ Îسم�ا Îا¶ رجال Óم �رò : € ‰و�ا
.tاملعسر¨ والتجاو“ عن sار املديEو≈ن ¨lzعلى ≈�الة البا ÒYوص ك�يرة حتBوفي السنة ن

 Óاإل�سان ≈لى �ير املسلم5. �ا‰ تعالى: ˚ ال qليشم ¨Á“يتجاو qال يقف عند ذلك ب qوالتكام 
 ÒÓن ≈ Úم هÚيÓل ≈ وا Ôط سÚقÔت Óو Úم Ôوه ÒÔرÓبÓن تÓأ ÚمÔك ارÓي د s Ò م مÔوك Ôج ر Ú�Ôي ÚمÓل Óو sي Ò ي الد ف ÚمÔوكÔل ات ÓقÔي ÚمÓل Ósي cÒÓال s Óع ÔtÒÓالل ÔمÔاك ÓهÚنÓي

Ó5 ˝ )املمت�نة:8(. ط سÚقÔ Úامل ÒÔV �Ôي ÓtÒÓالل

ويتجاو“ أيضاÎ احلا}ر للمستقبq¨ فيضl أسس املسؤولية¨ مراعياÎ �اجات األجيا‰ القادمة¨ كما 
فعq عمر بs اخلطاب ‹ في أرض السواد؛ ≈ذ أبقاها في يد أهلها و}رب عليهم اخلراج )17(.

≈لى  بها  تناسo يBعد  تستقيم احلياة في   Yب�ي تتكامq مBال` احلياة 0راعاتها¨  وهكcا 
أهدافها العليا.

وكما عر}نا في الباب األو‰ مs الدراسة¨ فاملسؤولية االجتماعية 0فهومها احلديY هي فكرة 
نادى بها أم5 عام األ3 املت�دة في مؤ9ر òدافو”å في يناير 1999م¨ وكان ف�واها أن تتبنÒى 
 qأج sوى األسوا‚ م� tفي املسؤولية االجتماعية وتوجي Îمهما Îركات القطاع اخلاص والعام دورا�

qÔ�Ô العليا على �ال�ة مباد∆ رzيسة: دعم امل
º  اإلعالن العاملي حلقو‚ اإلنسان الBادر عام 1948م.

º  ≈عالن املباد∆ واحلقو‚ األساسية في العمq الBادر عs منEمة العمq الدولية في عام 1998م.

º  ≈عالن ريودي جانيرو �و‰ البي�ة الBادر عs مؤ9ر �مة األرض عام 1992م.

يX - كلها تنادي بSعال¡ القيمة األ�ال�ية واإلنسانية  Òم Ôكو„ ال�ال�ة كما سBوتلك املباد∆ - أو ال
والبي�ية؛ 'عq احلياة أك�رÓ ≈نسانية وأك�رÓ سعادة. و≈ذا تأملنا بد�ة في هÁc املباد∆ ال�ال�ة $دها 

ال ت�رج عs ترا�نا وديننا¨ م�لما أو}` ذلك الك�ير s2 تناولوا هcا األمر. 
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ويقابq هÁc الBكو„ ال�ال�ة¨ �ال�ة مباد∆ أساسية للمسؤولية االجتماعية في املجتمl اإلسالمي 
وهي الرعاية ... و الهداية ... واإلتقان)36(:

.lاالهتمام بأفراد املجتم sالرعاية: وهي نابعة م  º

.lالفهم لو�يفة الفرد املسلم في املجتم sالهداية: وهي نابعة م  º

.qدون �ل qفي أدا¡ العم eأو هو اإلبداع والتمي  .Îوتوجيها Îاcوتنفي ÎالÒوهو املشاركة تقب :ÊاIاإلت  º

 qب املتميeة¨   tفلسفت على  االجتماعي   sوالتضام  qالتكاف اإلسالم  أسس  فقد  ذلك¨   Vوبجان
الفريدة في ال�روات واألموا‰¨ وهي فلسفة 9يeت عs كq الفلسفات الو}عية في األموا‰؛ سوا¡ 
في  اإلسالمية  الفلسفة   Ácه Xام� ولقد  الشيوعية¨  الشمولية  أو  الرأسمالية¨  الليبرالية  منها 
األموا‰ ومÓ� sمÒÓ في التكافq االجتماعي على عدة مباد∆ منها على سبيq امل�ا‰ والتدليq وليس 

على سبيq احلBر)38( :

أن املالك احلقيقي لúموا‰ وال�روات هو ا¶ سب�انt وتعالى؛ فهو الcي �لقها¨      :    Îأوال
.lرها للجمي ÒÓ�وأنعم بها¨ وأودعها في الطبيعة وس

أن النا” - مطلo النا”¨ وليس الفرد أو الطبقة - مست�لفون في هÁc األموا‰    :  Îثانيا
ي�و“ون  ووكال¡  نÔوÒÓاب  فيها  فهم  واجتماعية¨  جا“ية  Óم ملكية  فيها  ولهم  وال�روات¨ 
ويست�مرون ويتمتعون في �دود بنود عقد وعهد االست�الف¨ الcي هو الشريعة 
أن  النا”   sم  Vو�ل األنام¨   lمي' جميعها  األرض   l{و �د   tفالل اإلسالمية؛ 
ا جعلهم مست�لف5 فيt¨ �ريطة أن يكون الكسV مs احلال‰¨ واإلنفا‚  ÒÓ2 ينفقوا
 sالنهي ع  lم واالعتدا‰¨  الوسطية  اإلنفا‚ �دود  يتجاو“  ال   Yوب�ي في احلال‰ 

االست��ار واال�تكار.

أن تفاوت النا” في �يا“ة ال�روات واألموا‰ أمر �بيعي؛ وذلك بسبV تفاوت     :   Îثالثا
النا” في الكفا¡ات واملهارات واال�تياجات. 

اإلسالمية¨  الوسطية   t Óأن حتكم  Vوال�روات يج األموا‰  التفاوت في �يا“ة  أن هcا   : Î  اFراب
التي هي مs أهم �Bاhz األمة اإلسالمية؛ وذلك �تى ال تسودÓ في املجتمl الفوار‚ 

االجتماعية الفا�شة¨ وال يقl النا” فريسة ألوهام املساواة الكميÒÓة ب5 النا”.

صورة  هي  و�بقاتها  األمة  أفراد  ب5  االجتماعي   qللتكاف املÔ�لى  الBورة  أن    : Îامسا�
 qمتكاف tجميع sلك ¨tوا�تياجات tzي تتفاوت �ا�ات أعضاcا'سد الوا�د¨ ال
ساzر   tل تداعى   -  Îكبيرا أو  كان   Îصغيرا  - عضو   tمن أ�تكى  ≈ذا   ¨jمتراب

األعضا¡ بالسهر واحلمى.
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 sة عeاملتمي القاzمة على نEرية االست�الف¨  ال�روات واألموا‰¨  تلك هي فلسفة اإلسالم في 
الفلسفة الفردية الرأسمالية التي تطلo العنان لغراez التملك واال�تكار¨ وعs الفلسفة الشيوعية 

التي تقهر فكرة احليا“ة والتملك لدى اإلنسان.

في  االجتماعي   qالتكاف  sم  oتنطل االجتماعية  للمسؤولية  اإلسالمية  الرƒية  أن  ذلك  ويعني 
 Óاأل�نيا¡ على الفقرا¡¨ وال هي مجرد sم q ÒÓتفض Óمجرد Xا فاملسؤولية االجتماعية ليسcاإلسالم. ل
≈�سان¨ و≈/ا هي نEام لل�قو‚ االجتماعية يqB ≈لى درجة الفراzض اإللهية والواجبات الشرعية 
دها اإلسالم لعامة النا” في ال�روات واألموا‰. باإل}افة ≈لى ذلك فSن  ÒÓوالتكاليف الدينية التي �د
التكافq االجتماعي ال يتو�ف فقj على ا'انV املادي¨ بq 9تد مEلتt لتشمq التكافq الرو�ي 
والنفسي واملعنوي¨ والتكافq املعنوي يأتي في صور ك�يرة ومتعددة؛ م�q املشورة¨ والنBي�ة¨ والود¨ 

واملشاركة في األفراÕ¨ واملواساة في األ�eان ... و�يرها مs أ�كا‰ العطا¡.

في  اخلاص  القطاع   lم الشراكة   q� في  اخليرية  ا'معيات  دور   Óأهمية ذلك  يعكس  كما 
 Ácال‰ اخلبرة الكبيرة له� sبرامج املسؤولية االجتماعية للشركات م cاملساعدة في دعم تنفي
ا'معيات بأو}اع مجتمعاتها احمللية¨ وأيضاÎ بسبV ما 9تلكt مs مBدا�ية كبيرة ب5 أفراد 

املجتمl احمللي. 
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الفصل الثاني
مفهوم التنمية املستbامة في اإلسالم

العال�ة ب5 اإلسالم والتنمية بشكq عام على ا�تالف مسمياتها �املة¨ بشرية¨ مستد1ة عال�ة 
اتBا‰ وتكامq¨ وليسX عال�ةÓ انفBا‰ أو تنا�ض. والعال�ة الو�يدة ب5 اإلسالم والتنمية هي 
نX اإلسالم في عBور اال“دهار اإلسالمي مs ≈�داÀ حتوÒÔ‰ �امq في عقاzد النا”¨ وفي  ÒÓما مك
يÓم العالية في �ياتهم¨ ابتدا¡Î مs الشورى واملشاورة في الشؤون العامة¨  سلوكهم وأ�ال�هم¨ و“رع الق
≈}افة ≈لى ما �ملتt مs جوانÓV ا�تBاديةÌ واجتماعية وتعليمية أ�بتX 0جملها �موليةÓ التنمية 

اإلسالمية.

كما جعq اإلسالم اإلنسان هدفاÎ أساسياÎ للعملية التغييرية التنموية. و�د جعq اإلسالم اإلنسان 
 Óهنية¨ و�ابليةcالقدرة ا'سدية وال sم tفي tفي احلياة 0ا أودع الل Îأساسيا Îيمة �قيقية¨ وركنا�
التكيÒÔف املستمر. ودليq ذلك أنt جعلt مسؤوالÎ̈ يستطيl مs �ال‰ تلك القدرات أن ي�قo مهمة 
اخلالفة في األرض التي �لقX لt �لقاÎ فريداÎ متميeاÎ̈ وأودع اللt تعالى فيها كq ما يساعدÁ على 

العيg واحلركة والتغيير)39(.

و�د جا¡ت النماذج التنموية احلدي�ة متفقة مl مباد∆ اإلسالم التي تدعوا ≈لى النفl العام واالهتمام 
على  واحلرص  الشاملة¨  التنمية  مفهوم  على   eالتركي  q�م للمجتمl؛  التنموية  بالشؤون  والرعاية 
تنمية القوى البشرية¨ ودراسة التنمية مs �ال‰ منEور بي�ي¨  وبالتالي 1كs االستفادة منها في 
حتقيo التعاون املشتر„¨ أو صيا�ة برامج عمq مناسبة. كما أن احلكمة في أدبيات التنمية - كدور 
 Yي� sة املؤمÒÓالتنمية املنشودة - هي }ال oالقطاع اخلاص¨ وفي حتقي qالسياسات العامة في تفعي
وجدها¨ فهو أ�o النا” بها¨ و&ارب الدو‰ األ�رى في ≈�داÀ التنمية و$اÕ سياساتها امل�تلفة¨ 
 lالسعي لتطبيقها¨ م sال بد م qس4 الكون ونواميس احلياة التي ال بد أن نتعرف ≈ليها ب sهي م

.)40(Áوتقاليد lأ�كام اإلسالم وأعراف املجتم Vاإلبداع في تطويرها لتناس

واملسلمون جميعهم ≈ذا أدركوا أن العمq الدƒوب هو عبادةÏ للt تعالى¨ وأنهم مأمورون �رعاÎ أن 
روا¨ فSنهم سيندفعون اندفاعاÎ �ماسياÎ عEيماÎ إل9ام  ÒÓB�وا و� ÒÓاسبون ≈ذا فر�Ôيت�ركوا¨ وأنهم سي
املهمة¨ و≈عادة البنا¡ ا'ديد مs �ال‰ التنمية في نوا�ي احلياة كلها. كما أن الفرد املسلم ≈ذا تربى 
 ¨lاملجتم tدهر على يديeي tنSاد احلرام¨ فBاد احلال‰¨ ال اال�تBاولة اال�تeعلى م lفي املجتم
وتكفي املوارد اال�تياجات؛ ألن احلاجات عندcz ال تعبÒÓر عs }غj الغراez احليوانية¨ و≈/ا تEهر 
منسجمةÎ مl الهدف احلقيقي لوجود اإلنسان اخلليفة في ≈�ار النEام الرباني العام في الوجود¨ 

ع منt النEام اال�تBادي اإلسالمي املتوا“ن.  ÒÓي يتفرcباإلسالم ال q�املتم
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وهÁc هي بعض املالم` العامة للتنمية مs منEور ≈سـالمي 0ا يجعلها متميeةÎ عs /ـاذج التنمية 
األ�رى املعروفة اليوم 9ام التميe. وهcا الشكq ال بد أن يؤدي عند تطبيقt ≈لى �ريo �الY للتنمية 
في املجتمl اإلنساني¨ �ريo ليس يهدف ≈لى الرب` و�دÁ¨ أو الكفاية اال�تBادية و�دها¨ و≈/ا هو 

.)41( tكماليات sم Ì¡و�ي ¨tنتاج أ�ال�ي ≈نساني يفي ب�اجة اإلنسان و}رورات≈ oري�

 Xور الغربي للتنمية¨ و�امEاملن XÒÓعلى صد‚ ذلك: أن بلدان العالم اإلسالمي التي تبن qكما يدل
با¡ باخلسران املب5¨  النمو والتطور اال�تBادي¨ لكs هcا الرجا¡  بتطبيقt رجا¡ احلBو‰ على 
ال لضعف في املوارد األولية¨ أو لقلةÌ في املوارد الطبيعية. ولكs هcا التBور والتوجt الغربي في 
التنمية كان د�يالÎ على العالم اإلسالمي¨ الcي لt نEرة أو تBور �اص للكون واإلنسان واحلياة. 
ل` على  Ôا‰ الدو‰ - التي اصطeالتنمية¨ وما ت sال�ة عقود أو أك�ر م� Xعلى ذلك¨ فقد انقض Î¡وبنا
 o ÒÓاملت�لف¨ ولم حتق  lللمجتم التنموية  األ“مات  تعاني مs نفس  املت�لفة -  أو  بالنامية  تسميتها 
 Ácه sك�ير م تراجعX في  ≈نها   qب السياسية واال�تBادية¨  املجاالت  تقدماÎ مل�و�اÎ في معEم 

.)42( tعلي Xاملمارسة واألدا¡ والفعالية أدنى 2ا كان sالنوا�ي ≈لى مستويات م

لcا¨ فSنÒÓ التنمية في الغرب �د ا&هX ا&اهاÎ مادياÎ ب�تاÎ̈ و�اولX التركيe على احلياة اال�تBادية 
 tلتوجي jوتربية الضمير¨ والت�طي ¨oاحل sأ�د اإلهما‰ االهتمام 0باد∆ الدي Îلة و�دها¨ مهم
اال�تكارية  السيطرة  يعكس  احلالي   l�الوا أن  ≈ال  اإلنسان.  في  واالجتماعي  األ�ال�ي   Vا'ان
للنEام الرأسمالي على مBاzر األك�رية السا�قة مs النا”؛ واأل“مة املالية العاملية احلالية النا&ة 
كما يرى �البية اال�تBادي5 بسبV اال�تكار والفواzد الربوية )نEام فواzد القروض واالzتمان( 
هي �ير دليq على ذلك. وفي العالم الشيوعي املنهار بت�بيX هيمنة الدولة على احلياة اال�تBادية¨ 
وحتر. ملكية األفراد¨ و≈نكار دور املبادرة الفطرية الفردية. لcلك فSن استيراد النماذج التنموية 
الغربية ≈لى العالم اإلسالمي كان كار�ةÎ كبيرة عليt نEراÎ ≈لى ا�تالف التطور التاري�ي واملنEومة 

احلضارية للمجتمعات اإلسالمية.

لcلك¨ فSن العالم اإلسالمي في �اجة ≈لى �يام مسار جديد للتنمية¨ ينطلo مs مباد∆ الشريعة 
اإلسالمية أساساÎ لتفعيq برامج التنمية¨ و≈عطاzها الe�م والدفعة القوية¨ مs منطلo أن اإلسالم 
العالم كلt: األ�وى ≈1انياÎ 0عيار اإل1ان¨ و0عيار  يطالبنا بأن نكون األمة األ�وى على مستوى 

القر¬ن والسنة¨ واأل�وى مادياÎ 0عيار العBر.
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 sم oتنمية تنطل cالقو‰ ≈ن مفهوم التنمية املستدامة في اإلسالم يعني تنفي s1ك ¨oملا سب Îووفقا
منEور ≈سالمي¨ وتتوافر فيها عدة عناصر ومs أهمها: 

أن تنطلo مs مباد∆ الشريعة اإلسالمية.   .1
أن تكون ذات أبعاد �املة: ا�تBادية واجتماعية و�قافية وسياسية و≈دارية ونفسية وبي�ية.   .2

 .qأن تهدف ≈لى تلبية �اجات احلا}ر دون التض�ية 0تطلبات املستقب   .3
أن تقوم على أسا” املساواة واملشاركة الكاملة لكq األفراد¨ و�ماية �قو‚ الغير.     .4

 Àالتلو sاستهال„ املوارد الطبيعية¨ وباحلد األدنى م sدر م� q�التقدم بأ oأن حتاو‰ حتقي   .5
واإل}رار بالبي�ة.  
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الفصل الثالث 
 بiF النماذج التط�يIية للمسؤولية االجتماعية في احلضارة اإلسالمية 

≈ن الشريعة اإلسالمية - بعمقها و�مولها وربÒÓانية مBادرها - �د جا¡ت للعباد B0ال` الدنيا 
القوان5   tحتقيق sت عe Óما عج والدنيوي  الديني  اإلنتاج   sم احلياة   l�وا في   Xو�قق ¨sوالدي

الو}عية¨ واألنEمة البشرية على ا�تالف مشاربها وتنوع �قافاتها )43(. 

لcا¨ فهنا„ /اذجÔ مضي�ة للمسؤولية االجتماعية في احلضارة اإلسالمية. فعلى سبيq امل�ا‰ $د 
يÔعدÒÓ مs أسمى األنEمة اال�تBادية التي أسهمX ببنا¡ املجتمعات  نEام الو�ف اإلسالمي الcي 
اإلسالمية على مر العBور. وكان الو�ف مs أهم وساqz التقدم العلمي والفكري وال�قافي للبالد 
واملدار”   Vوالكتاتي املساجد   oري� sونشرها ع العلم   Õبنا¡ صرو في  أسهم   Yاإلسالمية؛ �ي
املعرفة  فروع  �تى  في  العلما¡   sم عدد  املو�وفة  العلمية  املؤسسات   Ácه  sم رج  ÒÓ�وت واملعاهد¨ 
البشرية¨ م�q: اخلوار“مي¨ وجابر بs �يان¨ وابs سينا¨ والرا“ي¨ وابs الهي�م¨ ولم يqB هؤال¡ ≈لى 
بqÓ األو�اف. كما أن الو�ف  � sر لهم م ÒÓي توفcم الدعم املادي ال� tالل Ôqلوال فض tما وصلوا ≈لي
اهتم برعاية �الب العلم ومعلÒÓميهم¨ وسهqÒÓ هجرتهم ≈لى مراكe احلضارة لطلV العلم؛ �يY أو�ف 
عليهم بيوتاÎ وم�BBاتÌ ماليةÎ و�cا¡Î وكسا¡Î ومواد كتابية¨ ليتمكنوا مs الت�Bيq العلمي. ولم 
يقف أ�ر الو�ف في التعليم عند علم ب�د ذاتt؛ و≈/ا �مq كq مو}وعات املعرفة البشرية¨ تستوي 
والBيدلة   Vالط �اصة  واالجتماعية¨  والتطبيقية¨  الب�تة¨  والعلوم  الشرعية¨  العلوم  ذلك  في 
والفلك؛ ويe�ر العالم اإلسالمي بعدد كبير مs املدار” الو�فية¨ م�q: املدرسة النEامية¨ واملدرسة 
امللك  السلسلة¨ ومدرسة  ودار  السليمانية¨ B0ر  واملدرسة  ابs ا'و“ي¨  املستنBرية¨ ومدرسة 

املنBور¨ ومدرسة امللك األفضq ومدرسة امللك املجاهد 0كة املكرمة )44(.

V اإلسالم في الو�ف¨ وجعq لt جeا¡Î متميeاÎ ال ينقطl 0وت صا�بt¨ وذلك لبقا¡ أ�رÁ ودوام  ÒÓ�Óولقد ر
 Yام اإلسالمي¨ �يEللن Îدة في املجتمعات اإلسالمية مف�رة نفعt. وتÔعدÒÓ األو�اف املنتشرة واملتعد=
لم يتر„ املسلمون - على مر العBور - �اجة مs �اجات املجتمl ≈ال و�Óف عليها اخلي=رون منهم 
جe¡اÎ مs أموالهم¨ فأصب` الفقرا¡ واحملرومون s2 يعيشون في كÓنÓف املجتمl اإلسالمي¨ يجدون 
يهم ا'وع والعÔري والبرد¨ ومs املستشفيات )البيمارستانات(  يق Îومأوى Îالتكايا املو�وفة ملجأ sم
 lعينهم على األسفار و�طÔواألربطة( ما ي qÔب ÒÔالس( sوم Î̈مر}اهم مجانا tاملو�وفة ما يعا'ون ب
 qأه sنفهم مÓفي ك gيعي s Óللمسلم5 وم Îمتا�ة lاخليرات واملناف Ácه Xاملفاو“ والقفار¨ و�د كان

s يد�q بالد املسلم5 بأمان مs األ3 األ�رى)45(. Óمة¨ ومcال
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 qالتكاف يÓم  لق  Îيا�  Îو&سيدا  ¨  tوفاعليت  lاملجتم حليويÒÓة   Îمهما  ÎدراBم الو�ف  نEام   Òيعد لcا 
 Ìمستمرة ومتجددة Ól0ناف Óاالجتماعية Óدها احلياةÚف Óد�ة ا'ارية برBملفهوم ال Îاالجتماعي¨ وترسي�ا
 tوعي الفرد 0سؤوليت Áد تنتقq مs جيq ≈لى ¬�ر¨ �املةÎ مضموناتها العميقة في ≈�ار عملي يجس=
 lم مستمرة  تفاعلية  �ركة  في   tويجعل املسلم5¨   tوان�≈ بقضايا   t Óساس�≈ ويeيد  االجتماعية¨ 

همومهم ا'zeية والكلية )46(.

 lسهامات كبيرة في مجاالت عديدة في املجتم≈ tل Xكان tكما أن النا�ر في تطور الو�ف يجد أن
 Áبار¨ و≈جرا¡ مياüالطر‚¨ و�فر ا ÒÓo Ó� sم ¨lنية األساسية للمجتمÔوالدولة¨ 0ا في ذلك ≈�امة الب
≈نقاذ  في  الو�ف  أسهم  االجتماعي   Vا'ان ففي  التÒرع.   o�و القنا�ر¨  وبنا¡  واإلنارة¨  الشرب¨ 
eة و�يرهم مs الف�ات احملتاجة¨ وذلك مs �ال‰ تو“يl الطعام  ÓجÓوالع qاليتامى واألرام sالعديد م
والل�وم في املناسبات الدينية¨ وكcلك بتو“يl الكسوة على املساك5 وذوي اال�تياجات اخلاصة )47(.

أما في مجا‰ الدعوة¨ فهنا„ /اذجÔ مضي�ةÏ ك�يرة لB�ابة رسو‰ ا¶ € �ولوا مs �اللها النBوص 
الشرعية ≈لى تطبيقاتÌ عمليةÎ في مجتمl املسلم5؛ ومنها:

�ديجة بنX �ويلد )أم املؤمن5 ر}ي ا¶ عنها وأر}اها( فقد بcلX جهدها ومالها في مؤا“رة     º

الرسو‰ €.   
 tاملسلم املتوج gا'ي eلتجهي tمال Yع ب�ل ع�مان بs عفان ‹ و&هيÁe 'يg العÔسرة¨ �يY تبر[    º

ي بجيg ع�مان. م= Ôي سcوة تبو„ .. والeلغ  
عبد الر�مs بs عوف ‹ وبcلt ملالt في �دمة اإلسالم واملسلم5 في �ياة الرسو‰ الكر. €    º

.tوبعد وفات
 qير دلي� gاألم�لة املعاصرة $د الفكرة اإلبداعية لتجربة بنك القرية في بنجالدي sوم    º

على هÁc النماذج املضي�ة.





الباب الثالث     
   دراسة مناذج برامج املسؤولية االجتماعية

الفصل األول      :  دراسة النموذج الغربي

الفصل الثاني    :  دراسة النموذج األمريكي

الفصل الثالث    :  املسؤولية االجتماعية على املستوى احمللي
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: b9هي
في  اخلاص  القطاع  مشاركة  و“يادة  اخلB�Bة¨  بسياسات  املتعا�م  العاملي  االهتمام   lم
 sادت وتيرة ا'د‰ �و‰ �ضية انس�اب الدولة م“ ¨lمي في املجتم Óد Óادي واخلBالنشا◊ اال�ت
مجا‰ اخلدمات - حتديداÎ التعليم والB�ة - كما “ادت وتيرة ا'د‰ �و‰ �ضية املسؤولية 

االجتماعية للشركات.

م مشاركة القطاع اخلاص في تقد. اخلدمات  االجتماعية  ÔEÔالتجارب الدولية لن qوبدراسة وحتلي
يل�k أن معEم الدو‰ املتقدمة )بريطانيا - اليابان - كندا - كوريا ا'نوبية( تعتمد في ≈دارة 

اخلدمات االجتماعية - وعلى سبيq امل�ا‰ اخلدمات الB�ية - على ما يأتي:

 q�9ية¨ و�Bتعتمد على القطاع اخلاص في تقديــم اخلدمات ال Yي: �يeام الالمركEالن    º

مؤسسات القطاع اخلاص أك�ر مs 90 • مs مؤسسات الرعاية الB�ية في كوريا¨ و�والي80 • 
مs ≈جمالي عدد املستشفيات في اليابان. 

ا�تBار مهمة و“ارة الB�ة على الت�طيj القومي االستراتيجي للB�ة¨ واإل�راف على    º

التمويq¨ واملساهمة في  و}l معايير ا'ودة.

.q�ملستوى الد Îو‰ عليها �بقاBية عند احل�Bتكلفة اخلدمات ال sم ¡eمساهمة األفراد بج    º

وجود هي�ة مستقلة لû�راف على جودة تقد. اخلدمات الB�ية.    º

األعلى  العالجي  املستوى  ≈لى   qوالت�وي األولية¨  الرعاية  خلدمات  األسرة   Vبي� تقد.     º

باملستشفيات عند احلاجة لcلك.

 .)48( qاملنافسة¨ وتقد. �دمات ص�ية أفض oاالعتماد على ¬ليات السو‚ خلل    º

وفي هcا السيا‚ سن�او‰ استعراض بعض النماذج العاملية )≈$لترا¨ الواليات املت�دة األمريكية(¨ 
والعربية )اململكة العربية السعودية( في مجا‰ املساهمة االجتماعية للشركات في �دمة القضايا 

املجتمعية.
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الفصل األول
دراسة النموذج الGربي ®≈$لترا© 

في هcا الفqB سنعرض مدى املساهمة االجتماعية للشركات في ≈$لترا مs �ال‰ تناو‰ مجال5 
فقj مs أهم مجاالت تنمية املجتمl وهما مجاال التعليم والB�ة:

Æ1 مجال التFليم:
اخلاص  التعليم   q� التاريخ  هcا  �وا‰   sولك ≈$لترا¨  في  اخلاص  للتعليم   qوي� تاريخ  هنا„ 
في  املدار”   hzاB� حتديد qالسه  sم وليس  الدولة¨  �طاع  في  يجري  ما   qك  sع Îمستقال
القطاع اخلاص؛ فاملدار” القد1ة التي كان يد�لها أبنا¡ الطبقة العليا لتعلمهم األ�ال‚ واألدب 
تعدÒÓ صورة مs التعليم اخلاص¨ و�ال‰ القرن العشريs �لX املدار” اخلاصة موجودة في نEام 
 Îاملدار” اخلاصة �د استردت استقاللها. ومؤ�را Ácه sورة راس�ة¨ ولكBي بeالتعليم اإل$لي
فقj¨ كانX هنا„ م�اولة جادة إل�را„ القطاع اخلاص في التعليم اإل$ليeي في �طاع الدولة¨ 

وهنا„ املeيد مs األسباب التي جعلX ذلك مغامرة �عبية¨ ومنها: 

أوالÎ   :    ≈ن حتو‰ التعليم ≈لى عملية &ارية لt مرجعيات سياسية.

ثانياÎ :    وجود �فرة في الشراكة ب5 القطاع5 العام واخلاص في اüونة األ�يرة.

مبادرات   ستعارض   Xكان فSنها  �وية   Xكان لو  التي  املعلم5¨  نقابة  }عف     : Îثالثا
التمويq اخلاص ود�و‰ القطاع اخلاص في التعليم)49(. 

و$د أن هنا„ �كل5 رzيس5 مs أ�كا‰ ا�ترا„ القطاع اخلاص في �طاع الدولة )القطاع 
العام( هما: مبادرات التمويq اخلاص¨ والشراكة ب5 القطاع5 اخلاص والعام. والشكq األو‰ 
فعلى  العام.  للقطاع  واملمتلكات  املقومات  لتوفير  مبا�رة  بBورة  اخلاص  القطاع   Vجل ي�او‰ 
�را¡  على   qيشتم ر0ا  والتعليم  املدار”  في  اخلاص   qالتموي مشروع  أن  $د  امل�ا‰:   qسبي
اخلدمات مs القطاع اخلاص¨ م�q �را¡ مباني املدار”¨ و�را¡ املرافo؛ م�q الBاالت الريا}ية¨ 
أو اخلدمات النوعية؛ م�q أنEمة التدف�ة املركeية¨ أوالتجهيeات املعملية. وعلى ا'انV اü�ر 
$د أن الشراكة ب5 القطاع5 العام واخلاص ر0ا تتم�q في سلسلة عريضة مs األنشطة التي 
يعمq فيها القطاع5 معاÎ بBورة مشتركة¨ ومs }مs ذلك أيضاÎ: الBفقات املشتركة. ومs أك�ر 
ملفات هÁc الشراكة أهمية التي يشتر„ فيها القطاعان في 9ويq التعليم $د ما يسمى ببرنامج 
أكاد1يات املدينة åCity Academiesò¨ وهي مدار” جديدة - تأسيسها على أسا” املشاركة 
 q�ا'هات¨ )م sينتمون ≈لى سلسلة م sيcالقطاع اخلاص¨ ال sالرعاة م lفقات املشتركة مBأو ال
جماعات رجا‰ األعما‰¨ وا'ماعات الدينية¨ واألفراد(. وتعمq هÁc األكاد1يات بنا¡Î على الشراكة 
مl احلكومة املركeية¨ ومl املشارك5 )الشركا¡( مs التعليم احمللي. ويأتي رأ” املا‰ الال“م لبنا¡ 
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 .Îتت�ملها احلكومة 9اما اإلدارة  تكاليف  أن  والرعاة¨ في �5  املدار” ا'ديدة مs احلكومة 
 lرف ≈لى  املدينة  بـأكاد1يات  املسمى  املدار”   sالنوع م ≈د�ا‰ هcا  ورا¡   sوتهدف احلكومة م

وحتس5 كفا¡ة املستويات التعليمية )50(.  
Æ2 املجال الB�ي:

أما عs &ربة ≈$لترا - بوصفها دولة متقدمة في تفعيq مشاركة القطاع اخلاص في تقد. 
اخلدمات الB�ية لالرتقا¡ بها - فيتض` مs �ال‰ “يادة مساهمة القطاع اخلاص في أربعة 
 sاملؤم والف�ات  الB�ي  التأم5  نEام   qية¨ و9وي�Bال وتقد. اخلدمات  ≈دارة  جوانV¨ هي: 

عليها¨ واخلدمات املقدمة.

òاخلدمات  لقطاع   Îمكمال عام 1948   cمن ≈$لترا  في  الطبي اخلاص  القطاع   ÒÓيعد عام   tوبوج
الB�ية الو�نيةå¨ و�بq تأسيس �طاع اخلدمات الB�ية الو�نية عام 1948¨ كان توفير الرعاية 
الB�ية يتم بواسطة املستشفيات اخليرية والطوعية ونوادي الطV اخلاصة¨ و�ركات التأم5 
التي حتqB على رسوم مقابq اخلدمات الB�ية¨ كما أن أك�ر مs 12 مليون ��h في ≈$لترا 
ي�Bلون على الرعاية الB�ية مs جانV القطاع الB�ي اخلاص¨ �اصة في مجا‰ الرعاية 
البريطانية  التجربة   Xأ�بت و�د  املسن5¨  ورعاية  اال�تياجات اخلاصة  لcوي  والرعاية  النفسية 
في املجا‰ الطبي أن التعاون والعمq املشتر„ ب5 �طاع òاخلدمات الB�ية الو�نيةå والقطاع 

اخلاص سوف يوفر �دمة ص�ية أفضq مs العeلة املستمرة ب5 هcيs القطاع5 )51(.

الB�ية  اخلدمات  �طاع  أن  كما   ¨qالتموي ذاتية  اخلاصة  الB�ية  الرعاية  برامج  بعض   ÒÓوتعد
الو�نية يقوم بالتعا�د مl ا'هات اخلاصة لتوفير اخلدمات الB�ية األفضq¨ ويساهم القطاع 
اخلاص في املجا‰ اال�تBادي للB�ة¨ �يY بلغX القيم اإلجمالية لل�دمات التي - توفيرها 
ا�ترا„  كان   2003 عام  وفي  استرليني¨   tجني مليار   )13[7(  1996 عام  اخلاص  القطاع  في 
السو‚  ملواجهة  وذلك  املوت(¨  و≈ما  والتكيف¨   ¨qالتعدي( ≈ما  مبدأ  على  يعتمد  اخلاص  القطاع 
الكبيرة للقطاع اخلاص في القطاع الطبي في ≈$لترا¨ ولكs األ�با¡ واملديريs التابع5 لقطاع 
اخلدمات الB�ية الو�نية كان رد فعلهم �وياÎ على هÁc األو}اع. و�اصة ألن االعتماد على 
بقا¡  الو�نية؛ 2ا سيعر=ض  العمq مs �طاع اخلدمات الB�ية   Vالقطاع اخلاص سوف يسل
املستشفيات والعامل5 فيها لل�طر¨ وتعرÒض املجتمl اإل$ليeي للعديد مs اال�تجاجات �و‰ 
 tÓعد �عبÓعلى أن ي X�يس الو“را¡ في ذا„ الوzية الو�نية¨ 2ا أجبر ر�Bأ“مة �طاع اخلدمات ال
بأنt سيقوم بeيادة 9ويq اخلدمات الB�ية الو�نية مs 7• مs ≈جمالي النا" القومي ≈لى 9•¨ 
ولكs املeيد مs األموا‰ لs تقوم و�دها ب�q مشكالت اخلدمات الB�ية الو�نية¨ ومs }منها 

�اzمة االنتEار الطويلة إلجرا¡ العمليات ا'را�ية. 
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لقد أدركX احلكومة أنها حتتاج ≈لى املeيد مs القدرات واإلمكانيات )املeيد مs األ�با¡ واملمر}ات 
و�رف العمليات( واملeيد مs احلوافe لتشجيl الكفا¡ة¨ ورفl القدرة اإلنتاجية¨ وحتس5 جودة 
 ¨eاملساعدة في توفير اإلمكانيات واحلواف tاحلكومة أن القطاع اخلاص 1كن Xالرعاية¨ كما أدرك
 sولك الو�نية¨  الB�ية  لقطاع اخلدمات   ÒÔعدو tأن القطاع اخلاص ال  ≈لى  ينEر  �م صار   sوم

 .)52( tنفس X�في الو Îومنافس أيضا ¨tل ÎاBÒوم�ل Îاcمنق tبوصف

ويو}` ما سبo املهمة احليوية التي يقوم بها القطاع اخلاص التعليمي والطبي في ≈$لترا¨ 2ا 
يعدÒÔ /وذجاÎ وا}�اÎ ملفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات¨ ودورها التنموي في �دمة متطلبات 

.tالل� sم qي تعمcال lاملجتم
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الفصل الثاني 
دراسة النموذج األمريJي 

للمسؤولية االجتماعية تاريخ �ويq في الواليات املت�دة األمريكية¨ و�د بدأت مs �ال‰ املطالبة 
 ÕاBباإلف اال�تBادية  للمنشPت  احملاسبية  وا'معيات  والهي�ات  احلكومة   qب�  sم املتeايدة 
الBناعي¨  املجا‰  في  الكبير  التطور  بعد  سيما  ال  اجتماعي¨  مضمون  لها  التي  البيانات   sع
لV }رورة اإلفBاÕ عs هcا األدا¡ ملعرفة مدى  ÒÓ2ا تط ¨lللبي�ة احمليطة باملشاري Àو“يادة التلو
االجتماعية  التكاليف   c�أل lللمشاري  tتوج  Àكما �د االجتماعية.  املنشأة 0سؤولياتها  �يام 
برامج   oلتطبي مبكرة  دعوات  �هرت  لcا  ألنشطتها.  الفعلية  التكلفة  حتديد  عند  باحلÔسبان 

املسؤولية االجتماعية؛ ومنها )53(: 
  sم >qعلى ك qأن يشتم Vعام 1970 أن سعر املنتج يج åنيكسونò يس األمريكيzالر Õا�ترا   Æ1

تكلفة اإلنتاج وتكلفة الت�لh مs النفايات دون ≈�داÀ }رر في البي�ة.

بأنt يسعى   املت�دة األمريكية  الواليات  األولويات اال�تBادية في  ما أو}�t مدير مجلس    Æ2
≈لى جعq املسؤولية االجتماعية للمشروعات تست�دم معياراÎ لقيا” وتقييم املنا�j امل�تلفة 

.lلها على املجتم qج التي يتم التوصzرورة عرض النتا{ lالدراسة¨ م q�للمشروع م

هX لنEام احملاسبة التقليدي¨ وذلك مs �يY مقابلة اإليرادات بالتكاليف   االنتقادات التي وÔج=   Æ3
الال“مة لت�قيقها¨ ودون األ�c باحلÔسبان التكاليف االجتماعية؛ 2ا يؤدي ≈لى جعq القواzم 
 Õاالعتماد عليها في حتديد الوعا¡ الضريبي واألربا sوبالتالي ال 1ك .l�م الواzاملالية ال تال
القابلة للتو“يl¨ 2ا تطل[V تعديq هÁc القواzم¨ ب�يY تشمq التكاليف االجتماعية¨ ≈}افة ≈لى 

التكاليف اإلنتاجية؛ وذلك مs أجq الوصو‰ ≈لى التكلفة احلقيقية لنشا◊ املشروع.

 lاملناف و≈هما‰  االجتماعي  األدا¡  �يا”  مجا‰  في  التكاليف   Vجان على   eبالتركي Æ4   االهتمام 
للمنشPت  االجتماعية  التكاليف  �يا”   Xتناول التي  الدراسات  ≈ن معEم   Yاالجتماعية: �ي
�د أهملX مو}وع املنافl االجتماعية؛ 2ا أدى ≈لى ارتفاع التكاليف الكلية للمنشPت التي 
تت�مq مسؤولياتها االجتماعية. لcلك أصب` مs الضروري - عند دراسة األدا¡ االجتماعي - 
األ�c باحلÔسبان املنافl االجتماعية التي حتققها املنشPت¨ ومقارنتها مl التكاليف االجتماعية 

النا&ة عs هÁc املنشPت. 

≈�هار  األمريكيون في  املست�مرون  بدأ   Œاملنا تغيرات  بشأن  الو�X احلالي  القلo في  تeايد   lوم
اهتمامهم بcلك. فعلى سبيq امل�ا‰: يست�دم دوالر في كq تسعة دوالرات تعود لûدارة املهنية في 
الواليات املت�دة في أ�د عناصر االست�مار االجتماعي وفقاÎ للتقرير الBادر عs كلية األعما‰ 
التابعة 'امعة كولومبيا¨ كما بدأت بعض البنو„ الكبيرة - م�q جولدمان ساتشيe¨ ويو بي ≈” - 
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في دمج القضايا االجتماعية والبي�ية واإلدارية في بعض أب�اÀ املساهمة. كما ≈نt - ≈}افة ≈لى 
هÁc الضغو◊ اخلارجية - تواجt الشركات األمريكية مطالبة مو�فيها بتطبيo منهج املسؤولية 
 Xولو سأل ¨Vعملية التنافس في املواه sم Îمهما Îا¡eج X�االجتماعية للشركات¨ �تى أنها أصب
أي �ركة كبيرة عs منطقها العملي في جهودها التي تبcلها في املسؤولية االجتماعية للشركات¨ 

فSن ا'واب هو: م�اولتها لت�فيe �ا�مها وجcبهم واال�تفاÿ بهم)54(.

وفي هcا السيا‚ تبc‰ العديد مs الشركات األمريكية في الو�X احلا}ر جهوداÎ مضنيةÎ للنأي 
بنفسها عs تهمة التضليq اإلعالمي البي�ي¨ الcي يشمò q�اهرة الشركات التي تدمر املجتمعات 
 sم�بي البي�ة وم sعلى أسوا�ها وتوسيعها بتقد. نفسها على أنها م ÿوالبي�ة¨ وتسعى لل�فا
التنفيcي األو‰ لشركة  املسؤو‰   åYجون ف. سميò  `{وأو .  åالفقر القضا¡ على  �ادة معركة 
جنرا‰ موتور“: أن ò/و الشركات العاملية 1كs أن يؤ�ر في عدد أكبر مs األ��اص¨ وفي عدد 
 .Îتوجد مشكالت أيضا tير أن� .åالبلدان مقارنة بأية �وة أ�رى �هرت في املا}ي sايد مeمت
 .åاماتeااللت sمجموعة م tاد العاملي في �ياتBاال�ت qي�مò بالنسبة ≈لى الشركات tويقو‰: ≈ن
كما يعترف òكينيY بورå املسؤو‰ التنفيcي األو‰ لشركة ò�يفرونå بوجود بي�ة ا�تBادية جديدة¨ 
على   ÿاحلفا وتساعدون  النمو¨  على  اال�تBادات  وتساعدون  التنوع¨  òعندما حتترمون  ويقو‰: 
البي�ة والتعليم في بلدان¨ فSنكم تولدون دورة مs الر�ا¡å. ويضيف �اzالò :Îلم تكs هÁc املنا�شة 

.)55( åفي السنوات املا}ية¨ فاألمر جديد Õلتطر

كcلك يل�k أن ≈هدار �ركات األعما‰ األمريكية للمسؤولية االجتماعية كان مs أهم أسباب 
 Îبدال qالسه lالرب` اخلاص السري ≈لى   Xأن الشركات سع l�العاملية . والوا األ“مة اال�تBادية 
في  الشركات   å لوبيò  qعم  Yي� املجتمعية ¨  والرب�ية  اخلاص  الرب`  ب5  املسؤو‰   lا'م  sم
الكو$ر” على مضاعفة اإلعفا¡ات الضريبية¨ وتقليh برامج اإلنفا‚ االجتماعي للدولة على 
في  االجتماعية  للمسؤولية  مفهومها  الشركات   XB]و�ل االجتماعي ̈   والضمان  والB�ة  التعليم 

تبرعات ومشروعات �يرية. 
ويبر“ في سيا‚ فهم أسباب األ“مة   مباد∆ كيوسي  the kyosei principles التي تطورت في �ركة 
 h�ي تلcال  kaku  يس مجلس ≈دارتها مستر كاكوzاليابانية متعددة ا'نسية. بقيادة ر åكانونò
تعريفt أل�ال�يات العمq في : òنعيg ونعمq معاÎ مs أجq املBل�ة املشتركةå.  و�بقا ملباد∆ كيوسي 
منها :  أ/ا◊¨  ≈لى  االجتماعية ̈   باملسؤولية  الت�لي  معيار   oوف وترتقي ̈   األعما‰  نÒÓف �ركات  ÓBÔت
  ̈ Õينفرد مالكوها ومديروها باألربا sادي ̈  ولكBالنمو اال�ت oالتي حتق å الشركة الرأسمالية النقيةò
ومديريها  مالكيها  ب5    å Õاألربا تقاسم  ò�ركة  و   الشركة ̈   في  باملست�دم5  يهتمون  ما   Îو�ليال
ومست�دميها ̈  لكنها �ليالÎ ما تهتم باأل�راف واملشكالت اخلارجية̈  و  ò �ركة املسؤولية االجتماعية 
احملليةå̈  التي حتترم مBال` املساهم5 واملديريs واملست�دم5   واملستهلك5 واملور=ديs واملنافس5 
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واملجتمl احمللي ̈  لكنها تبقى 0نأى عs املسؤولية الو�نية .  ويعني ذلك با�تBار أن الشركة التي 
تت�مq املسؤولية االجتماعية تهتم بتعEيم أرباÕ جميl املساهمStockholders  5 ¨ لكنها تهتم في 
ذات الو�B0 Xال` و�قو‚ جميl الcيs تتأ�ر مBاحلهم بقرارات ونشا�ات الشركة مs الشركا¡ 

.)56( Stakeholders 
وفي هcا الســــــيا‚ بدأت الشــــــركات األمريكية¨ التي تقــــــوم بتنفيc برامج املســــــؤولية االجتماعية¨ 
باإلفBــــــاÕ في تقاريرها عs كq ما 1س البي�ة واملناŒ الcي تعمq فيt¨ واخلطوات التي تتبعها في 
احملافEة على ســــــالمة املجتمl والبي�ة. وفيما يأتي عرض لبعض /اذج املسؤولية االجتماعية في 

الشركات األمريكية:
: åGeneral Motors “جنرال موتورò 1-  �ركة

:q�؛ مÕاBأمور اإلف sفي التقرير السنوي 'نرا‰ موتور“ ك�ير م  
الدواzر املسؤولة عs أمور البي�ة بالشركة¨ وهيكq هÁc الدواzر والسياسات املتعلقة باحملافEة     º

على البي�ة.    
 qاملواد و�ر‚ التقلي Ácاست�دام كميات ه lم qو‰ على املواد اخلام¨ والتعامBسياسات احل    º

مs ذلك.
السياسات اخلاصة بتقليq است�دام املواد السامة والضارة بB�ة البشر في اإلنتاج.    º

�ر‚ ≈دارة املواد التالفة والت�لh مs النفايات.    º

�ر‚ وأساليV است�دام الطا�ة¨ و�ر‚ ت�فيضها وتوفيرها. وكcلك سياسات است�دام البي�ة     º

اخلضرا¡.  
.qالعم sمة السالمة واألمان في أماكEسياسات وأن    º

سياسات وأنEمة الطوار∆ واإلفBاÕ العام عنها.    º

سياسات تطوير املنتجات وكيفيتها.    º

.sاملوردي lسياسات العال�ات م    º

�ر‚ وسياسات الB�ة والسالمة واحملافEة على البي�ة والر�ابة عليها )57(.    º

: åMicroso� Xميكروسوفò 2- �ركة
 lم �راكة  بSجرا¡   )Xمايكروسوف( �ركة   Xام� االجتماعية  املسؤولية  برامج  ≈�ار  في   
الرابطة األمريكية لكليات املجتمAACC l¨ �يY كانX )مايكروسوفX( �لقة مs نقh العمالة 
لة في مجا‰ تكنولوجيا املعلومات¨ مl التوسl الcي �هدتt أمريكا في تطبيقات تقنية  املؤه[
 lكليات املجتم sن م�رجات التعليم مSف tنفس X�املعلومات في بداية التسعينيات. وفي الو
في أمريكا لم تكs توفر مستويات املهارة املناسبة. فأ�لقX )مايكروسوفX( مبادرة كل[فتها ما 
ال يقq عs 50 مليون دوالر¨ �يY ي�hB املو�فون جe¡اÎ مs و�تهم ملساعدة الكليات في 
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تطوير املناهج وتو�يدها وتدريV املعلم5. و�د استفادت )مايكروسوفX( مs �يY معا'ة 
اال�تنا‚ في تو�يف املواهV املطلوبة لتعeيe /و الشركة. و1كs أيضاÎ تBور املردود لcلك 

على املدى البعيد؛ كتعeيe الو}l التنافسي ألمريكا في �طاع تكنولوجيا املعلومات )58(.

بتأسيس  العالم  أ�نيا¡  وأ�نى   ¨Xمايكروسوف ورzيس �ركة  مؤسس   åجيتس  qبيò �ام  كما   
�يرية  مؤسسة  وهي   )Melinda Gates Bill Foundation �يتس  وميليندا   qبي( مؤسسة  
 Xوارن بافò ومليندا �يتس في عام 2000¨ وتضاعف �جمها بانضمام qعاملية¨ أسسها بي
رzيس �ركة Berkshire Hathaway و�اني أ�نى رجq في العالم بعد   – åWarren Bu�et

≈جمالي   sم أمريكي  دوالر  مليار   44 سيمن`   tأن  tو≈عالن  ¨2006 في  للمؤسسة   - �يتس 
�روتt ملؤسسة �يتس اخليرية. و9�لX األهداف الرzيسية للمؤسسة على الBعيد العاملي في 
تعeيe الرعاية الB�ية¨ واحلد مs الفقر املد�l؛ وفي الواليات املت�دة توسيl فرص التعليم 

والوصو‰ ≈لى تكنولوجيا املعلومات )59(.

واملؤسسة في البداية كان 1ولها بيq �يتس ب 126 مليون دوالر أمريكي في العام 2000¨ و�د   
/X املؤسسة �ال‰ العام5 األول5 مs �ال‰ التمويq ≈لى 2 مليار دوالر )60 (.

كما أعلنX مؤسسة بيq وميلندا �يتس اخليرية أنt في �ضون �مس5 سنة بعد وفاة عاzلة   
�يتس ستكون املؤسسة �د أنفقX جميl أصولها املالية¨ وتهدف املؤسسة ≈لى ≈نفا‚ أصولها 
املالية - التي تتعدى �مس5 مليار دوالر - في هcا القرن لت�س5 املؤسسات وتطويرها¨ 
 Îاeتركي q�القرن سيم القادم¨ و�الX املؤسسة: ≈ن هcا  للقرن  ا  Îومعا'ة املشكالت استعداد

كبيراÎ على معا'ة عدة مشكالت؛ منها: الفقر واإليد“ و�يرها )61(. 

: åSambazon Êسامبا“وò 3- �ركة
تقوم �ركة òسامبا“ون åSambazon بتوفير وتسويo منتجات �مار òاألساي åAcai مs �ابات   
األما“ون املشبعة باملطر في البرا“يq. وتساعد الشركة في �ماية التنوع البي�ي في الغابات 
 Îاحمللي¨ التي تنتج تلك الفاكهة أك�ر ≈درارا qال‰ االهتمام بغر” ورعاية أ�جار الن�ي� sم

للد�q بالنسبة ≈لى املوا�ن5 مs �طl تلك األ�جار.
ويقو‰ òريان بال„å مؤسس ومدير �ركة سامبا“ون التنفيcي: ≈ن الفر‚ ب5 الشركات التقليدية   
الBغيرة واملتوسطة احلجم¨ واملنEمات �ير احلكومية التقليدية يتضا¡‰ مl حتو‰ الشركات 
≈لى حتقيo أهداف ترتبj عادة باملنEمات �ير احلكومية¨ وتبني تلك املنEمات بعض املمارسات 
 tركت� tي تطبقcاملالية واإلدارية التي يعتمدها القطاع اخلاص. ويضيف بال„: ≈ن النموذج ال
لة نهاzية �ال�ية: مالية وبي�ية واجتماعية. ويقو‰ �و‰ ذلك: òلدينا تعريف  =B�يقوم على أسا” م
م�تلف للنجاÕ؛ ≈ن كون الشركة متينة مالياÎ̈ ولكنها }عيفة في مجالي احملافEة على البي�ة 

 .)62( åبالنسبة لنا Îا�ا$ qواملساواة االجتماعية ال يشك
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 : åMassachusetts 0اساتشوستس Mills Lawrence لورانس ميلزò 4- �ركة
ò¬رون  األمريكي  الBناعي  الرأسمالي  و1تلكها  املنسوجات¨  مجا‰  في  الشركة   Ácه  qتعم  
فير�تå Aaron Feuerstein  5 والcي �دم م�االÎ ي�تcىÒ لت�مq املسؤولية االجتماعية عند 
�دوÀ أي أ“مة¨ �يY ا�تر�X معدات املBنl بالكامq في نهاية �ريف عام  1993̈  و�د �رر 
ò¬رونå على الفور دفl األجور املعتادة للعما‰ ≈لى نهاية العام̈  ر�م أن �البية املست�دم5 لم 
 lجمي qعادة تشغيSب Îكما وعد أيضا  . lنBلى أن تتم ≈عادة بنا¡ امل≈ ¨tيقومون ب qيعد لديهم عم
 qك qعاد للعم Yنهاية عام  1997̈  �ي lم qبالفع o5 تتم ≈عادة البنا¡ ̈  وهو ما حتق� tعمال
 qمسؤولية الشركة بالنسبة لي تعني بالفعò  بأن åرون¬ò ‰ا يقوcفي العودة . وفي ه V�ر sم
العما‰   qاملسؤولية.  فاملسؤولية تشم qا ليس كcه sال` املساهم5̈  لكBرورة مراعاة م{
واملو�ف5 واحلي واملدينة ̈  وعلى صا�V العمq أن يوا“ن ب�كمة ب5 هÁc املسؤوليات امل�تلفة ̈  
وأن يسعى للعد‰ في مراعاة مBال` كq< مs املساهم والعامåq.  ويضيف: ò¬رونò : å≈ننا نشعر 
باملسؤولية &اÁ البشر¨ ونقلo عليهم .  وعادة ما ن�او‰ وبنجاÕ �فض العمالة¨ بينما تتوسl في 
أ�سام أ�رى �5 يتطلV التقدم التكنولوجي �فض عدد املشتغل5 ̈  وبcلك نستطيl ت�فيف 
 sوالتطوير م Y�وبدرجة أكبر على الب  ̈ qعلى �فض تكلفة العم q�بدرجة أ eاأللم .  ≈ننا نرك
أجq ابتكار و≈نتاج سلl أك�ر جودةÎ لنتميe في السو‚ ̈  ون�قo أربا�اÎ أعلى ̈  ونتقاسم مl عمالنا 

.)63( åالرفاهة

وال �ك أن النماذج السابقة تعكس مدى التغير في رƒية الشركات األمريكية ألهمية برامج   
املسؤولية االجتماعية. و�د دعم هÁc اال&اÁ �يام و“ارة اخلارجية األمريكية بتكر. الشركات 
الواعية اجتماعياÎ مs �ال‰ òجاezة التميe ب5 الشركاتå )≈يس ACE( السنوية¨ �يY فا“ت 
�ركة òجنرا‰ ≈لكتريك åGeneral Electric GE¨ على سبيq امل�ا‰¨ بهÁc ا'اezة في العام 
2007 لبرامجها واسعة النطا‚ في مجالي اإلسكان والتعليم¨ وبرامجها األ�رى الرامية ≈لى 
 X�لك منcل oاملساعدة على التعافي في ≈ندونيسيا بعد كار�ة التسونامي. وفي العام الساب
 Goldman ساكس  ò�ولدمان  لشركة   X�من كما   ¨åSambazon òسامبا“ون  لشركة  ا'اezة 
التابعة  املنطقة  في  املسا�ة  �اسعة  برية  م�مية  ≈�امة  في  إلسهاماتها  العمال�ة   åSachs

 General “جنرا‰ موتورò ولشركة ¨åTierra del Fuego فويغو qتييرا ديò يرةeج sلتشيلي م
åMotors ملا �دمتt مs مساعدة في ≈عادة دمج �وات الفBاqz املجي[شة في املجتمl املدني 

في كولومبيا )64(.
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الفصل الثالث
املسؤولية االجتماعية علv املستوÈ ا;لي

أوالB� - Îاhz االقتBاد ا;لي 
يتميe ا�تBاد اململكة العربية السعودية بعدد مs اخلBاhz والسمات¨ مs أهمها:

 sك�افة رأ” املا‰ والطا�ة واملهارات م sم tب eيس للقطاع النفطي¨ وما يتميzالدور الر   Æ1
جهة¨ و�لة فرص العمq بشكq عام مs جهة أ�رى في هcا القطاع.

 qبشك  qالعم في سو‚  احلكومي  القطاع  يؤ�ر   Yاحلكومي؛ �ي لûنفا‚  الرzيس  الدور    Æ2
في  أو  احلكومية¨  الدواzر  في  السعودية؛ سوا¡  للعمالة   Îأساسيا  Îمو�فا  tبوصف مبا�ر  
الشركات اململوكة للدولة¨ كما يؤ�ر في سو‚ العمq بشكq �ير مبا�ر عs �ريo الشركات 

.qيانة والتشغيBمشروعاتها¨ أو ألعما‰ ال cر احلكومية لتنفيzالدوا lاملتعا�دة م
القطاع  مساهمة  وم�دودية   ¨tكفا¡ت وان�فاض   ¨tتكلفت وارتفاع  التعليم¨  انتشار  سرعة    Æ3

اخلاص في التعليم.
الال“مة   qوالتأهي  Vالتدري برامج  توفير  في   lتوس  tب�Bي لم  املرأة  تعليم  في   lالتوس   Æ4

.qللد�و‰ في سو‚ العم
الضوابj االجتماعية واملؤسسية التي حتد مs عمq املرأة؛ فعلى الر�م مs التوسl الكبير في    Æ5

.Îم�دودة جدا qفي سو‚ العم sن معدالت مشاركتهSتعليم  النسا¡¨ ف
التد�q احلكومي في   sباحلد م والتي تقضي  الدولة¨  تنتهجها  التي  اال�تBاد احلر  سياسة    Æ6

الشؤون اليومية لال�تBاد.
االجتماعي  للضمان  برامج   oري�  sع للموا�ن5¨  االجتماعي  األمان  بتقد.  الدولة  التeام    Æ7

والرعاية االجتماعية ومكاف�ة الفقر)65(. 

ووفقاÎ لهÁc اخلBاhz¨ فال يeا‰ اال�تBاد السعودي يعاني }عف القاعدة اإلنتاجية¨ و}عف 
القدرة على توليد و�اzف عمq جديدة تتناسV مl األعداد املتeايدة مs الرا�ب5 في احلBو‰ 

على فرص و�يفيÒة. 

و�د أسهمX عوامq عديدة في تفا�م هÁc املشكلة؛ مs أهمها: )تنامي العجe في ميeانية الدولة 
في السنوات القليلة السابقة الرتفاع أسعار النفj ا'ديدة¨ واالعتماد الكبير على القطاع العام¨ 

وبj¡ /و القطاعات اإلنتاجية(. 

≈لى جانV ذلك: هنا„ عدم و}وÕ في السياسات والبرامج التنموية¨ و}عف في القدرة التنافسية 
للقطاع اخلاص بسبV ان�فاض اإلمكانات والقدرات الفنية والتقنية والتنEيمية. 
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هÁc العوامq و�يرها أدÒÓت ≈لى ارتفاع معدالت البطالة ≈لى أر�ام عشرية¨ أ�ÒÓرت بشكq كبير وسلبي 
في الو}l االجتماعي في البالد¨ وأسهمX في “يادة نسبة الفقر ب5 السكان¨ وأصب�X مشكلة 

الفقر مشكلةÎ �قيقية وهاجساÎ يؤر‚ الك�ير مs املوا�ن5 ومت�cي القرار في اململكة )66(.

:ÍودFاد السBاالقت tيسة التي تواجzالت�ديات الر sا فهنا„ عدد مcل

Æ1  ا)اجة إلv تنويl الIاعد… االقتBادية: يعد تنويl القاعدة اال�تBادية¨ وت�فيف االعتماد 
هات االستراتيجية لت�قيo التنمية املستدامة  ÒÓاخلام أ�د أهم التوج jدير النفBعلى ≈نتاج وت
اال�تBادية  القاعدة   lتنوي ن�و  اإليجابية  التطورات   Ácه  sم الر�م  وعلى  اململكة.  في 
الو�نية¨ فSن ≈سهام القطاع النفطي ال يeا‰ q�1 نسبة كبيرة مs النا" احمللي اإلجمالي¨ 
كما يعدÒÔ املBدرÓ الـرzيس للـد�q الـو�ني الـال“م لت�قيـo التطـور اال�تBادي  واالجتماعي 
املنشود¨ األمر الcي �د يعر=ض ا�تBاد اململكة ≈لى التقلبات الكبيرة التي 9يeت بها أسوا‚ 
النفj العاملية¨ ومs �م يستدعي }رورة تنمية �طاعات ا�تBادية أ�رى �وية وذات /و 

سريl ومطرد تقÒÔq فيها التقلبات املتأ�رة باألسوا‚ العاملية.

تFزيز الIدر… التنافسية: ونEراÎ ≈لى أن اململكة تتبنى فلسفة اال�تBاد احلر املنفت` على    Æ2
اال�تBاد العاملي واملتفاعq معt¨ بq و�د ات�cت �طوات عملية في ا&اÁ ترسيخ اندماج 
ا�تBادها مl منEومة اال�تBاد العاملي. فSن هcا يستدعي ات�اذ ≈جرا¡ات موا“ية لتقوية 
مية مs �ال‰ بنا¡ وتنمية �درات تقنية  Óد Óللقطاعات اإلنتاجية واخل åالقدرات التنافسيةò
والتطوير¨ واالبتكار واالرتقا¡ بجودة  التجديد  تنمية �درات  يأتي في مقدمتها  م�تلفة¨ 
املنتجات التي تعد مs العناصر األساسية لت�قيo امليeات التنافسية في األسوا‚ العاملية 

املعاصرة.

 Îـوا/ - sمeال sم sعقدي cتشهد اململكة - من :sاملواط q�جديد…، و“ياد… د qإيجاد فر’ عم  Æ3
سريعـاÎ في عدد السكان؛ وذلك نتيجة �بيعية للeيادة الكبيرة في معد‰ النمو السكاني¨ 
 Îا األمر أيضاcه Àي �در بن�و )4]3•( �ال‰ سنوات �طة التنمية السابعة. و�د أ�دcال
تغيراÎ في الهيكلية السكانية للمملكة¨ ب�يY أصب�X الف�ة العمرية الشابة السمة الغالبة 
 qوهو ما �ك ¨qالعم sالسعودي؛ وبالتالي ارتفاع نسبة أعداد السكان في س lفي املجتم

�ضيةÎ مهمة يجدر أ�cها في احلÔسبان في مسيرة مستقبq اال�تBاد السعودي. 

واالجتماعية   اال�تBادية  التنمية  أدت  وتنميتها:  والبي�ية  الطبيFية  املوارد   vعل ا;افEة    Æ4
املتسارعة �ال‰ العقود ال�ال�ة املا}ية ≈لى برو“ بعض املشكالت البي�ية املتعلقة 0�دودية 
بعض املوارد الطبيعية احلرجة؛ كموارد املياÁ �ير القابلة للتجدد¨ كما أن املوا¡مة ب5 البي�ة 
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والتنمية أصب�X اليوم مs القضايا ذات االهتمام العاملي الكبير¨ التي لها انعكاسات مهمة 
1كs أن تؤ�ر على الدو‰ النفطية - م�q اململكة - في }و¡ تeايد االهتمام الدولي لتأم5 
العال�ة  ≈لى   ÎراEن للنضوب  القابلة  الطبيعية  املوارد  في   jالتفري عدم   lم نEيفة¨  بي�ة 
 Îر�ـا� وصيانتها  البي�ة  على   ÿاحلفا  q�1 والتي والتنمية¨  البي�ة  ب5  الو�يقة  التبادلية 

}روريـاÎ الستمرار التنمية الشاملة واستدامتها على املدى البعيد)67(.

وهÁc الت�ديات مرتبطة ببعضها البعض؛ فاإلصالÕ اال�تBادي سيسبV مeيداÎ مs النمو¨ 2ا 
 ø 5ف للسعوديzالو�ا Ácستكون ه qهو: ه tل Îالسؤا‰ األهم �بقا sف جديدة. ولكzو�ا oي�ل
وألن الدولة اتÒÓبعX منهجية òالسعودةå في �q املعضلة¨ فتبر“ هنا األس�لة �و‰ �Bاhz برنامج 
السعودة ø وكيفية تطبيقt بفاعلية ø واألهم: مدى توافقها مl التوجt العام لûصالÕ اال�تBادي 
الcي تتبعt الدولة ø و≈ذا كانB� Xاhz السعودة هي تو�يف السعودي5¨ وت�فيض االعتماد 
 Ìن للسعودة تأ�يراتSف ¨qفي املقاب sعلى العمالة األجنبية¨ و≈عادة است�مار األموا‰ املغادرة. ولك
السعودة   Vستتسب Yالشركات اخلاصة؛ �ي املبا�ر على  السعودة  تأ�ير  أبر“ها   qولع مضادة. 
في تهرب الشركات مs اململكة¨ باإل}افة ≈لى ت�فيض االست�مارات األجنبية )FDI( في اململكة 
 tالدولة تالفي Xعال�ة مبا�رة بأدا¡ ورب�ية الشركات. وهو ما �اول tي لcا الشر◊ الcنتيجة ه

 .Î45• ≈لى 20• سنويا sعلى االست�مارات األجنبية م Vzبت�فيضها نسبة الضرا

هcان التأ�يران لهما عال�ة مبا�رة 0سألة اإلصالÕ اال�تBادي¨ و�اصة مسألة حترير األسوا‚¨ 
واالنضمام ملنEمة التجارة العاملية¨ واألهم جcب االست�مارات اخلارجية¨ والتي أÔنشT لها هي�ة 
مستقلة. ولكs في املقابq يبدو أن لبرامج السعودة رد فعq عكسي على هÁc األهداف 2ا يفت` 

باب النقا‘ �و‰ مدى توافo السعودة مl �طj وبرامج اإلصالÕ اال�تBادي )68(.

 oاخلاص بت�قي ¡e'دعم برامج املسؤولية االجتماعية¨ �اصة في ا Ôأهمية :oويو}` ما سب
 sم �روات }�مة   -  tالل ب�مد   - اململكة 9تلك  أن   sم الر�م  على   tألن املستدامة؛  التنمية 
النفj والغا“¨ ولفترة �ويلة نسبياÎ̈ فهنا„ فرص واعدة الست�مار الطا�ات املتجددة م�q الطا�ة 
الشمسية التي 1كs تطوير استغاللها¨ ومs �م تBديرها بBورة كهرباzية ≈لى مراكe االستهال„ 
اململكة  وأن  �اصة  ≈نتاجها¨  تقنيات  وتطورت  اال�تBادية  جدواها   Xبت� لو  فيما  أوروبا¨  في 
9تلك مسا�ات �اسعة و≈�عاعاÎ �مسياÎ كبيراÎ. كq هcا يدعو ≈لى توسيـl ≈�ـار عمq املنEومة 
على  احملافEة   Àوب�و بدراسات¨  املت�BBة   eاملراك لدعم  واالبتكار  والتقنية  للعلوم  الو�نية 
 sم البي�ة  �ماية   ‰Òحتو على   qتعم جديدة  تقنيات  تطوير   qأج  sم والبي�ة¨  الطبيعية  املوارد 
عV¡ ا�تBادي ≈لى فرص است�مارية¨ كما هو جارÌ م�الÎ في التقنيات احليوية في مجا‰ تدوير 
النفايات والBرف الB�ي. وكcلك هنا„ تقنيات استراتيجية مهمة بالنسبة ≈لى اململكة ال بد 
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وأن تكون لها األهمية البالغة التي تكفq السيطرة عليها و�نياÎ؛ م�q تقنية حتلية املياÁ¨ وتأم5 
استمرارية عجلة الBناعات األسا” كالبتروكيمياzيات. كما أن هنا„ تقنيات جديدةÎ تكمs فيها 
ية  م Óد Óم�اور نشا�اتها اإلنتاجية واخل sللمملكة اعتماد بعضها }م sفرص واعدة و�يوية¨ 1ك
املستقبلية¨ كاإللكترونيات¨ واالتBاالت¨ واملعلومات¨ واملواد ا'ديدة¨ والتقنيات احليوية¨ �اصة 

ما يتناسV منها مl ميeات اململكة¨ وي�قo �مو�اتها املستقبلية )69(.

و2ا سبo يتض` أنt مs املهم للمملكة اخلروجÓ مs �لقة الدولة الريعية املعتمدة على البيl املبا�ر 
للنفj بتقلبات أسوا�t ن�و ≈يجاد دولة منتجة تعتمد على ذاتها في الد�q. باإل}افة ≈لى أهمية 
جcب االست�مارات اخلارجية¨ وتشجيl تنفيc القطاع اخلاص لبرامج املسؤولية االجتماعية 0ا 

يؤدي ≈لى تشجيl االبتكار واإلبداع¨ و�لo فرص عمq جديدة.

ثانياÎ - دراسة النمو–Ã ا;لي
 ¨Áرتها ≈لى القطاع اخلاص ودورEن sطة التنمية األولى - ع� cاحلكومة السعودية - من Xكشف
ففي تلك اخلطة أنا�X بt تنفيc مشاريl البنية الت�تية¨ �اصة في �طاع املقاوالت الcي �هد 
/واÎ سريعاÎ̈ وتولى تنفيc مشاريl األ�غا‰ العامة¨ م�q الطر‚¨ و�بكات املياÁ والBرف الB�ي¨ 
كما  الفترة 6]9•¨  تلك  في  للقطاع اخلاص  الفعلي  النمو   jمتوس  mوبل الكهرباzية.  والشبكات 
بلغX مساهمتt في تكويs رأ” املا‰ ال�ابX 44]8• وفي النا" احمللي 19•¨ وفي النا" احمللي 
 tريا‰( تضع qك qريال5 مقاب( lيقود دفة االست�مار¨ فهو يض Îير النفطي 7]5•¨ وهو �اليا�
ى القطاع اخلاص  ÒÓو�د تلق .Îن�و 200 مليار ريا‰ سنويا Îاحلكومة في األصو‰ ال�ابتة¨ وينتج �اليا
 q�ومرا �فeات  هنا„   Xكان السابعة¨  و�تى  ال�انية  اخلطة   sوم احلكومة¨   sم  Îايداeمت  Îدعما
يها ليqB ≈لى املر�لة األ�يرة مs تطور مشاركتt¨ أال وهي دورÁ في  وجV على ذلك القطاع ت�ط=
الت�Bيh¨ وتول=ي الدور الرzيس فيt. وكان احلديY عs دور القطاع اخلاص في الت�Bيh �د 
كشف عنt ألو‰ مرة في �طة التنمية السادسة )1995 - 2000(¨ بq ≈ن األسا” االستراتيجي 
 tب يقوم  أن   s1ك ا�تBادي  نشا◊  أي  9ار”   sل الدولة  أن  يو}`  السادسة  التنمية  خلطة 
القطاع اخلاص. ويقو‰ نh و�يقة اخلطة: òأن االستمرار في تبنÒÓي سياسة فت` املجا‰ للقطاع 
اخلاص ملeاولة ك�ير مs املهام اال�تBادية في الدولة على أسا” أن ال تقوم احلكومة بأي نشا◊ 
ا�تBادي 1كs أن يؤدى بواسطة القطاع اخلاصå. وفي �طة التنمية السابعة )2000 - 2004( 
ألقX احلكومة املسؤولية كاملة على القطاع اخلاص فيما يتعلo بالت�Bيh¨ ويقو‰ نh و�يقة 

:Yاألسا” االستراتيجي ال�ال

االستمرار في سياسة فت` املجا‰ للقطاع اخلاص ملeاولة ك�ير مs املهام اال�تBادية واالجتماعية¨ 
�ريطة أن يترتVÒÓ على ذلك منفعة �قيقية في ت�فيض التكلفة¨ و�سs األدا¡¨ وتشغيq املوا�ن5¨ 
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و1كs أن تتأتÒÓى هÁc السياسة عs �ريo املضي في تنفيc سياسة الت�Bيh¨ مl مراعاة ا�تيار 
التو�يX املناسV¨ وتهي�ة األو}اع املالzمة للمرافo املر��ة للت�Bيh 0ا يكفq حتقيo أهداف 
بهدف  اخلاص¨  القطاع  بأنشطة  العال�ة  ذات  األنEمة   lجمي والتعجيq 0راجعة   ¨hيB�الت

تبسيj اإلجرا¡ات وتcليq العقبات )70(. 

 Yاألهداف املهمة خلطة التنمية ال�امنة¨ “يادة �جم االست�مارات اخلاصة¨ �ي sلك كان مcك
تتو�l اخلطة “يادة �يمة االست�مار اخلاص في األصو‰ ال�ابتة مs ن�و )3]110( بليون ريا‰ في 
بليون ريا‰ في عام 1430/1429هـ )2009(¨  عام 1425/1424هـ )2004( ≈لى ن�و )2]181( 
وباألسعار ال�ابتة لعام 1420/1419هـ )1999(¨ أي 0عد‰ /و سنوي متوسj �درÁ ن�و )4]10•(¨ 
كما يتو�l أن تqB نسبة ≈سهام القطاع اخلاص مs مجموع االست�مارات املتو�عة )تكويs رأ” 
 tما نسبت qاإلجمالي( ≈لى ن�و )3]74•( في عام 1430/1429هـ )2009(¨ وأن تشك Xاملا‰ ال�اب

ن�و )2]20•( مs النا" احمللي اإلجمالي )71(.
املسؤولية   lومشاري برامج   cتنفي في  كبير   qبشك اخلاص  القطاع  مساهمة  “يادة   k�يل كما 
االجتماعية في الفترة األ�يرة¨ �تى ≈نt في مايو 2008 أعلs تكتq يضم مست�مريs سعودي5 
 lميم و≈دارة برامج ومشاريBة في تBB�البد¡ في تأسيس أو‰ �ركة سعودية مت sفي جدة ع
اإلسهام  بهدف  املقبلة¨  الفترة  �ال‰   ¨sواملستفيدي األعما‰  لقطاعات  االجتماعية  املسؤولية 

بفعالية في �دمة املجتمl املدني¨ وتعeيe مشاريl التنمية املستدامة )72(.

 sن الهدف م≈ò : يس اللجنة التأسيسية للشركةzر åÿم�فو sمرعي ب tعبد اللò ويقو‰ الدكتور
 Îانسجاما القطاع اخلاص¨  االجتماعية في  باملسؤولية  االلتeام  تكريس  العمq على  املشروع هو 
مl الدراسات الدولية التي أكÒÓدت ≈�با‰ املستهلك5 على �را¡ منتجات و�دمات الشركات ذات 
 lقها املجتم النشا◊ املتميe في مجا‰ املسؤولية االجتماعية¨ والنتاzج التنموية امل�مرة التي ي�ق=

 .åبرامج وأنشطة املسؤولية االجتماعية oتطبي sم

املسؤولية  وبرامج   lمشاري في  السعودية  الشركات  مساهمة  �جم  ≈ن   :åÿم�فو  sبò و�ا‰ 
التي  للدراسة   Îبنهاية 2008 وفقا ريا‰  ≈لى �والي 500 مليون   qBعنها سي sاملعل االجتماعية 
ذلك  و�در   ¨2010 بنهاية  ريا‰  مليون   800 ≈لى  الر�م  هcا   lيرتف أن   Îمتو�عا الشركة¨  أعدتها 
ب�والي 5• مs ≈جمالي املستهدف مs الشركات التي يجV أن يكون لها مساهمات أك�ر فعالية في 
مجاالت �دمة املجتمl¨ مرجعاÎ ذلك ≈لى }عف �قافة العمq االجتماعي¨ وعدم اهتمام القطاع 
≈ليt املجتمl¨ واخللj ب5 ≈�راج  التنموي الcي ي�تاج  اخلاص باملسؤولية االجتماعية بشكلها 
الeكاة واملشاركة بالبرامج االجتماعية¨ فضالÎ عs �ياب الشركات املت�BBة التي تعمq على 

صيا�ة وترجمة االسترا&يات الال“مة في هcا املجا‰)73(.
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ومs األم�لة أيضاÎ على $اÕ جهود الشراكة ب5 القطاع اخلاص والقطاع اخليري: الدراسة التي 
أعدتها الغرفة التجارية الBناعية بالرياض في عام 1429هـ - 2008م¨ والتي أ�بتX أن مجاالت 
العمq االجتماعي في اململكة¨ لقيX درجة عالية مs التميe في الرعاية¨ و�ار„ فيها القطاع 

اخلاص بدور أساسي مl ا'هات اخليرية¨ هي:

 qرعاية ذوي اال�تياجات اخلاصة¨ يلي ذلك رعاية األيتام¨ و≈نشا¡ البنى الت�تية¨ وتأهي    º

وتدريV وتو�يف الشباب باملنشPت¨ وأعما‰ اإل�ا�ة¨ و�دمات التعليم وم�و األمية.
أما املجاالت التي لقيX درجة }عيفة مs الرعاية¨ فهي: رعاية األرامq¨ برامج تعeيe التمسك     º

باأل�ال‚ وأصالة املجتمl¨ رعاية املسن5¨ رعاية املر}ى¨ مشروعات �دمة و&ميq البي�ة.    

رعاية  مقدمتها:  في  ويأتي  املناسبة¨  الرعاية   sم ها  �ق=  c�تأ لم  أ�رى  مجاالت  هنا„  أن  كما 
وم�دودي  الفقرا¡  ≈سكان  التد�5¨  مكاف�ة   Î̈اجتماعيا  qالعم  sع العا�ل5  رعاية  املطلقات¨ 

الد�q¨ رعاية األب�اÀ والدراسات العلمية والتقنية )74(.

وال �ك أÊ الFديد مs الشركات لديها إدرا„ للمسؤولية االجتماعية، ومs التجارب الناج�ة في 
هcا السيا‚:

Æ1 مBر· الراج�ي:
علv املستوÈ الدا�لي:

 يقدم املBرف الz�ة للموارد البشرية تسعى لت�قيo االستقرار الو�يفي ملنسوبيt¨ ومs أهمها:

≈دارج “وج وأبنا¡ املو�فة في التأم5 الطبي.   º

من` مدير اإلدارة صال�ية 9ديد اإلجا“ة املر}ية )بتقارير �بية( ملدة �هريs للمو�ف الcي    º

يتجاو“ املدة الeمنية في اإلجا“ات وهي أربعة أ�هر.
≈تا�ة التمويq العقاري للمو�ف5 وبنسبة مراب�ة رمeية .   º

من` املو�ف5 9ويq &اري )و�ني أو سيارات( بنسبة مراب�ة رمeية.   º

السماÕ للمو�ف بSكما‰ الدراسة مs �ال‰ مدة ≈جا“ة سنوية تqB ل�الÀ سنوات.   º

º  من` املو�ف ≈جا“ة “واج ستة أيام في �الة الeواج األو‰.

من` املو�ف5 سلف مs �ساب صندو‚ املو�ف5 بدون أي مراب�ة.   º

مكافأة لشهر رمضان 0قدار راتV �هر أساسي.  º

مكافأة نهاية السنة 0قدار راتV �هر أساسي.   º

تنEيم مهرجان سنوي ترفيهي واجتماعي للمو�ف5.   º

º  ت�Bيh مبالm لل�االت اإلنسانية م�q �االت الوفاة واألمراض اخلطيرة.

º  مشروع مشاركة املو�ف5 في 9لك أسهم املBرف.

صرف بد‰ تعليم األبنا¡ ب�د أ�Bى �ال�ة أبنا¡.   º
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في مجال ا;افEة علv البي�ة:
يهتم املBرف باحملافEة على البي�ة¨ ويEهر ذلك مs �ال‰:

االهتمام بتر�يد استهال„ املياÁ والكهربا¡ في جميl تBاميم فروع املBرف.   º

تنفيc سياسة املكتV األ�ضر في جميl ≈دارات املBرف.   º

تدوير النفايات لتقليq التلوÀ البي�ي.   º

تنفيc اخلدمات ≈لكترونياÎ ما أمكs لتقليq است�دام الور‚.   º

في مجال �دمة املجتمl ا(ارجي:
�ام املBرف �ال‰ عام 2008 برعاية املناسبات املجتمعية التالية:

رعاية املنتدى اال�تBادي.   º

رعاية ملتقى ومعرض املا‰ واألعما‰.   º

.2008 eرعاية املؤ9ر واملعرض الدولي للفرنشاي   º

 كما �ام املBرف بتنفيc عدد مs املشروعات التنموية ومنها:
≈نشا¡ عيادة ملكاف�ة التد�5:     º

 mسنوات 0بل Àعيادة كاملة 0نطقة اإل�سا¡ وتشغيلها ملدة �ال eنشا¡ و&هيSرف بBام امل�
و�درÁ 000¨500¨4 ريا‰¨ باالتفا‚ مl ا'معية اخليرية ملكاف�ة التد�5.

توفير أجهeة وسكs للمر}ى احملتاج5:   º

للمر}ى   sسك وتوفير   Î̈سنويا احملتاج5  للمر}ى  جها“   600 عدد  بتوفير  املBرف  �ام 
احملتاج5 0بلm 000¨000¨5 ريا‰ باالتفا‚ مl 'نة أصد�ا¡ املر}ى.

برنامج نقq املر}ى:   º

 Îمدينة امللك فهد الطبية لتوفير السفر لعدد 600 مريض ذهابا و≈يابا lرف بالتفاهم مBام امل�
.Î000¨500 ريا‰ سنويا t0ا �يمت

برنامج �افلة مكاف�ة العمى السكري املتنقلة:   º

 mاململكة 0بل oمناك lافلة �بية متنقلة ملكاف�ة العمى السكري على جمي� cرف بتنفيBام امل�
و�درÁ 000¨000¨4 ريا‰ باالتفا‚ مl مدينة امللك فهد الطبية.

برنامج تأهيq أبنا¡ الضمان االجتماعي:   º

�ام املBرف بتأهيq عدد 40 فتاة و�اب على األعما‰ املالية واملBرفية وتو�يفهم باملBرف 
بتكلفة ≈جمالية 000¨000¨2 ريا‰ بالتعاون مl و“ارة الشؤون االجتماعية.

مجا‰ الرعاية الB�ية:   º

�ام املBرف برعاية 40 مريضاÎ بالفشq الكلوي بSجرا¡ الغسيq الكلوي ملدة سنة بتكلفة 
لرعاية  اخليرية  سلمان   sب فهد  األمير  جمعية   lم باالتفا‚  ريا‰   4¨600¨000 �يمتها 

مر}ى الفشq الكلوي.
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صندو‚ اليتيم االست�ماري:   º

 sم tة لBB�و“ارة الشؤون االجتماعية باست�مار أموا‰ اليتيم امل lرف بالتعاون مBام امل�
الو“ارة¨ ويقدم املBرف للBندو‚ مبلغاÎ مساوياÎ ألموالt 0ا يعاد‰ 000¨000¨6 ريا‰.

برنامج التأهيq األسري:   º

 ÎاBB�مت Î0ن�هم دبلوما o�مو“ع5 على �مس منا Îأسريا Î150 مر�دا qرف بتأهيBام امل�
في اإلر�اد األسري بتكلفة تبلm 000¨500¨1 ريا‰.

مجا‰ اإلسكان اخليري:   º

�ام املBرف ببنا¡ عدد 20 و�دة سكنية مو“عة على م�افEتي املeا�مية واخلرج مl دعم 
البرامج التنموية لساكنيها¨ 0بلm 000¨000¨6 ريا‰ بالتعاون مl جمعية األمير سلمان لûسكان 

اخليري.
�ركة االتBاالت السFودية:   Æ2

الشركة   Xأ�لق  ¨tفي  qتعم الcي   lاملجتم ن�و  ملسؤولياتها  السعودية  االتBاالت   sم  Îدراكا≈  
 åي�Bال òالوفا¡  برنامج  البرامج:   Ácأهم ه  sاملسؤولية االجتماعية. وم برامج   sالعديد م
الcي أ�لقتt الشركة في سبيq ≈نشا¡ و&هيe 22 مركeاÎ ص�ياÎ في م�تلف منا�o اململكة¨ 

بتكلفة بلغX 100 مليون ريا‰ سعودي. 

وكcلك برنامج òالوفا¡ التعليميå الcي أ�لقتt الشركة أل�راض تعليم وتأهيq وتدريV أبنا¡   
اململكة مs ا'نس5¨ و�د أسهمX الشركة �تى اüن في تدريV وتأهيq 1300 �الV و�البة في 

م�تلف كليات اململكة. 

كما أ�لقX االتBاالت السعودية برنامج الوفا¡ الريا}ي الcي دعمX مs �اللt األندية الريا}ية   
السعودية وسجلX بcلك الر�م القياسي العاملي في رعاية جميl أندية الدوري السعودي املمتا“ 
لكرة القدم¨ عبر برنامج òالوفا¡ الريا}يå ≈1اناÎ منها بأهمية دعم األنشطة الريا}ية التي 

حتافk على �يوية املجتمl واستمراراÎ اللتeامها في دعم النهضة الريا}ية )75(.
�ركة سابك:   Æ3

لقد �ققX )سابك( 9يeاÎ في مجا‰ التجارة الدولية¨ ولكنها تÔسهم أيضاÎ - وبشكq كبير - في   
�دمة املجتمl مs �ال‰ دعم الهي�ات االجتماعية¨ ومعاهد التدريV املهني¨ وا'معياتاخليرية؛ 
عs �ريo تقد. الدعم املالي لها¨ ورعاية أنشطتها؛  فقد بلغX تبرعات )سابك( اخليرية 
مليون   80  Vلى جان≈ أمريكي(  دوالر  مليون   5[6( ريا‰  مليون   21 Áدر�  Îمبلغا عام 2005م 
ريا‰ )3]21 مليون دوالر أمريكي( �دمتها )سابك( لBندو‚ امل�وية لدعم املشاريl الBغيرة 
واملتوسطة مs �ال‰ برنامج يرمي ≈لى است�داÀ �والي 4000 و�يفة عمq للسعودي5 �ال‰ 

األعوام اخلمسة القادمة. 
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ومs ب5 املنا�j ا(يرية األ�رÈ التي تتلvI الدعم مs ®سابك© ما يQتي:
جمعية األ�فا‰ املعا�5.    º

دعماÎ ملشروع  أمريكي(  دوالر   270¨000( ريا‰  مليون  بقيمة  تسلي`  �دمX سابك �ديد    º

و�في في الرياض. 
�ملة األمير سلطان بs عبد العeيe للرعاية االجتماعية والت�قيف الB�ي.     º

�ملX التبرعات مبلm 000]100 ريا‰ )000]27 دوالر أمريكي( ملدينة األمير سلطان الطبية.    º

جمعيات البر التابعة لو“ارة الشؤون االجتماعية السعودية - جمعية القر¬ن الكر..     º

مركe األمير سلطان ألب�اÀ اإلعا�ة.    º

جهود اإل�ا�ة لض�ايا تسونامي 2004.    º

�BلX سابك على جاezة األمير م�مد بs فهد بs عبد العeيe لúعما‰ اخليرية عام 2005.    º

º   9ويq كراسي علمية في ا'امعات¨ ≈لى جانV ≈نفا‚ مبلm 6]6 مليون ريا‰ )8]1مليون 

اململكة وتوجهاتها.  املتفقة مl اهتمامات  الدورات واملؤ9رات  دوالر( عام 2005 لرعاية 
كcلك دعم وتوفير املن` الدراسية للطالب السعودي5 - في عام 2005 لرعاية �والي 100 
�الV لتمكينهم مs متابعة دراستهم في الواليات املت�دة األمريكية وكندا - ومs �ال‰ 
برنامج علمي أكاد1ي ¬�ر �امX )سابك( برعاية وحتمq تكاليف الeيارة التي �ام بها ستة 

�الب سعودي5 مs أكاد1ية امللك فهد بلندن ≈لى القطV الشمالي)76(.
مجموعة �افوال:   Æ4

 oامها بنهج )الطريeال‰ الت� sمجموعة صافوال في برامجها للمسؤولية االجتماعية م oتنطل  
املتعلقة  املالية  �ير  واألهداف  املالية  األهداف  ب5  ما  التوا“ن   Óoيؤكد حتقي الcي  املتوا“ن( 

.lمة واملساهمة في �دمة املجتمzالقا oال` ورعاية املوا�يBبالوفا¡ ب�قو‚ أص�اب امل
وتدعم  مجموعة �افوال الFديد مs البرامZ، مs أبر“ها:  

برنامج ≈بBار - صافوال¨ مl جمعية ≈بBار اخليرية.    º

دعم مركe جدة للنطo والسمl )جg(¨ مs �ال‰ 9ويq البرامج اخلاصة بالسمl وتقييم    º

.qباللغة العربية ملدة عام كام oواللغة والبرنامج التأهيلي للنط oمهارات النط
 .sالفتيات �دي�ات الت�رج¨ واملساهمة في تو�يفه Vتدري    º

للشباب اإلسالمي¨  العاملية  الندوة  الcي يعمq حتX مEلة  املت�دة¨  برنامج األيدي  دعم    º

في مشاريl الفريo¨ املتم�لة في متابعة املر}ى احملتاج5¨ والBيدلية اخليرية¨ وتقد. 
االستشارات واإلجرا¡ات الطبية املجانية للفقرا¡ واحملتاج5.

تدريV األيتام على الطباعة¨ بالتعاون مl مركe تعليم الطباعة املهني لدعم برنامج توعية     º

وتدريV )30( يتيماÎ على أساليV الطباعة احلدي�ة والنشر؛ بهدف حتقيo مبدأ االعتماد 
.lالف�ة باملجتم Ácعلى النفس لدمج ه
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جامعة   lم بالتعاون   Ácتنفي يتم  املشروع  هcا   :lاملجتم مs �ال‰ �دمة  التعليم  º  مشروع 

امللك عبد العeيe¨ ويهدف ≈لى مساعدة �البات ا'امعة على تنفيc عمq فعلي مs �ال‰ 
مشروع أكاد1ي وبرنامج عملي متÒÓفo عليt¨ مs أجq ≈عدادهs �بq الت�رج واالن�را◊ في 

.qسو‚ العم
برنامج دعم ومساعدة األسر الفقيرة: تعمq فيt مجموعة صافوال وفقاÎ للمبدأ اإلسالمي     º

)≈عانة ذي احلاجة و≈�ا�ة امللهوف( بهدف تو�يد عال�اتها بجميl �راz` املجتمl الcي 
تعدÒÔ نفسها جe¡اÎ ال يتجeأ منt¨ وبالتعاون مl ا'معيات اخليرية ومؤسسات اإل�ا�ة.

 s�لى املوا≈ Õا البرنامج الطموcمجموعة صافوال به tغيرة: تتوجBال lدعم برامج املشاري    º

الســــــعودي بهدف حتويلt مs مو�ف عادي ≈لى صا�V عمq يســــــتطيl �مq املســــــؤولية¨ 
.tأهداف مؤسست oاملو�ف5 لت�قي sم oو�يادة فري

وتوفر  اخلريج5¨  الطالب   sم  Îعددا صافوال  مجموعة  تتعهد  الت�رج:  بعد  ما  برنامج    º

 ÎوصاB�أسرع¨ و qبشك qد�و‰ سو‚ العم sة¨ 9كنهم مBB�لهم دورات تدريبية مت
s لبعضهم فرص عمq في �ركات املجموعة¨  ذوي اال�تياجات اخلاصة منهم¨ كما تؤم=
وكان لها الريادة في افتتاÕ مكتV تو�يف ذوي اال�تياجات اخلاصة بالتعاون مl الغرفة 
 s89( م( qوتأهي Vي �ام �تى �هر يناير 2007م بتدريcناعية بجدة¨ والBالتجارية ال

ذوي اال�تياجات اخلاصة وتو�يفهم في عدد واسl مs الشركات السعودية.
 qعار جسر جديد أم� Xاملبادرة - �ر�ها حت Ácجديد: ه qبرنامج جسر جديد - أم   º

قد ألو‰ مرة في مدينة  Ôي عcملتقى اإلبداع التسويقي¨ وال Àجديد.. للمشارك5 في أ�دا
جدة¨ و�د �ار„ فيt أك�ر مs )800( �الV و�البة¨ وهي مسابقة تهدف ≈لى ابتكار رƒية 
“منية  فترة  �ال‰  حتقيقها  يتم  جديدة  أهداف  وتطوير  االجتماعية¨  لل�دمات  جديدة 
معينة¨ وتعدÒÔ املشاركة في هÁc املسابقة الفريدة مs نوعها مفتو�ة 'ميl �الب و�البات 
جديدة  بجسور  لل�روج  جماعات¨  أو   Îأفرادا واخلاصة¨  احلكومية  والكليات  ا'امعات 

لبرامج املسؤولية االجتماعية )77(.

للشركات  االجتماعية  املسؤولية  بجاezة  فا“ت  �د  صافوال  مجموعة  أن  ≈لى  اإل�ارة  و&در 
للشر‚  العاملي   Àالب�و معهد  مها  ÒÓد� التي   ezا'وا ≈�دى  وهي  لعام 2007م¨  العامة  املساهمة 
 lم 0سؤوليتها االجتماعية ن�و املجتمeللشركات السعودية التي تلت IIR Middle East jاألوس
�قافتها   sاملجموعة }م  Áتتبنا الcي  التقوى  ملبدأ   Îاeيeتع وتأتي هÁc ا'اezة   .tفي  qتعم الcي 
السعودي  لقطاع األعما‰  بeنس  أريبيان  املجموعة كcلك بجاezة مجلة  املؤسساتية¨ كما فا“ت 
لعام 2008م )Arabian Business( ألفضq �ركة سعودية تتبنى استراتيجياتÌ و�ططاÎ است�مارية 

.)78( Îذكية Ìواست�واذات
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:Íالبنك األهلي التجار  Æ5
يعد مجا‰ توفير فرص العمq مs أهم مجاالت املسؤولية االجتماعية للشركات. وفي هcا   
اإل�ار تأتي برامج البنك األهلي التجاري لتوفير فرص العمq للشباب السعودي }مs مجموعة 
 Îوالتي تعكس وعيا ¨lها البنك في �دمة املجتمcالتي ينف lبرامج �دمة املجتم sمتكاملة م
 Vباملسؤولية االجتماعية عبر تقد. برامج مبتكرة ومتنوعة¨ و�ير هادفة للرب`¨ لدعم ا'وان
االجتماعية امل�تلفة باملجتمl السعودي. ويقدم البنك األهلي مs �ال‰ برامجt لتوفير فرص 

العمq �ال�ة برامج أساسية؛ هي:
:nوالتو�ي Vاألهلي للتدري Zبرنام أ-  

يهدف برنامج األهلي للتدريV والتو�يف ≈لى املساهمة في ا'هود الرامية ≈لى ت�فيض   
نسبة البطالة في املجتمl السعودي. وذلك مs �ال‰ تأهيq العا�ل5 عs العمq¨ وتطوير 

�دراتهم لتلبية متطلبات الو�اzف الشا�رة لدى القطاع اخلاص.
و�د - عs �ريo هcا البرنامج تدريV وتو�يف 222 موا�ناÎ سعودياÎ )79• منهم رجا‰¨         

و 21• مs النسا¡( مs �ال‰ 20 دورة تدريبية.
ب- برنامZ األهلي للمشاريl الGBير…:

باملعرفة  السعودي  الشباب  تeويد  ≈لى  ليهدف  الBغيرة   lللمشاري األهلي  برنامج  جا¡   
 oي�ة¨ و≈ر�ادهم ≈لى �ري�Bواملهارات الال“مة لبنا¡ أعمالهم التجارية على األسس ال

النجاÕ. ويعمq البرنامج على حتقيo ذلك مs �ال‰ دورت5 تدريبيت5 مك�فت5:

كيف تبدأ مشروعك الBغير: - مs �اللt ≈�امة 15 دورة مت�BBة¨ استفاد منها324    Æ1
موا�ناÎ وموا�نة¨ �كلX النسا¡ نسبة 13• مs مجموع املتدرب5.

 lدورات �اصة للسيدات في تس lعقد تس - :‰eاملن s5 عملك التجاري مzكيف تبد  Æ2
مدن¨ استفاد منها 151 متدربة. 

Ã - برنامZ األهلي لúسر املنتجة: 
أسر  ≈لى  احملتاجة  األسر   qعلى حتوي  qليعم املنتجة  لúسر  األهلي  برنامج  تBميم   -  
منتجة تعتمد على ≈نتاجها¨ وتستغني عs السؤا‰ واحلاجة ≈لى الغير. ويعمq هcا البرنامج 
 q�در دBتأم5 م sم sنه ك= Ô9 األسر احملتاجة مهارات �رفية Ácعلى ≈كساب سيدات ه
 lا البرنامج بالتعاون مcويقام ه .sالكر. له gعلى توفير متطلبات العي sيساعده Xاب�
ا'معيات اخليرية املنتشرة �و‰ أرجا¡ اململكة¨ �يY - تدريV 725 سيدة مs �ال‰ 37 

دورة تدريبية )79(.
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:lدمة املجتم) qجمي nعبد اللطي Z6- برام
تأسسX برامج عبد اللطيف جميq خلدمة املجتمl في يوليt عام 2003م¨ وهي تقوم بأدوار   
متعددة دا�q املجتمl السعودي بهدف تأهيq الشباب والشابات السعودي5 ملواجهة حتديات 
 7[880 2005م  نهاية  2003م �تى  عام  في  نشأتها   cمن البرامج  وفرت  و�د   .qالعم سو‚ 

فرصة عمq. و�د استفاد منها العديد مs الشباب والشابات مs م�تلف منا�o اململكة. 
وتدعم برامZ عبد اللطيn جميq البرامZ واملجاالت اüتية: 

صندو‚ عبد اللطيف للتأهيq املهني واحلرفي.   Æ1

برامج التطوير القيادي.   Æ2

برامج عبد اللطيف جميq لد0عم املؤسسات واملشاريl الBغيرة.   Æ3

برامج اخلدمات الB�ية واالجتماعية.   .4

برامج عبد اللطيف جميq خلدمة املجتمl الدولي)80(.   Æ5

 Îيريا� Îة تكون و�فاBB�نشا¡ مؤسسة متSلية الكبرى بzكما تقوم بعض الشركات السعودية العا
لعاzلة معينة¨ أو ��Bية م�ددة¨ م�q مؤسسة الراج�ي اخليرية¨ ومؤسسة الشربتلي اخليرية¨ 
وعدة مؤسسات لبعض األمرا¡ واألميرات مs العاzلة املالكة¨ يعود ريعها لدعم الف�ات احملتاجة 

في املجتمl¨ وتنتشر هÁc املؤسسات في جميl أن�ا¡ اململكة )81(.

وعلى الر�م مs كq ذلك¨ فSن ≈سهام القطاع اخلاص في اململكة ودو‰ اخلليج في برامج املسؤولية 
االجتماعية 1كs تنميتt واالرتقا¡ بt مs �ال‰ تنEيم ا'هود والعمq امل�طj املدرو” القاzم 

.lطاعات املجتم� qعلى الشراكة ب5 ك

و≈ذا كانX الشركات اخلليجية تبدي &اوباÎ مl القضايا االجتماعية بشكq يفو‚ ما يشاع عنها 
بشكq عام. فالوا}` أنها تقوم بcلك بدافl مs احلس الفردي باملسؤولية لقيادييها الcيs ينفقون 
األ�ال�ي   Vالواج  lبداف وذلك  بالكتمان¨  يكون  ما   Îالبا�  sولك االجتماعي¨  العطا¡  في  الك�ير 
واملعتقد الديني الراسخ واملبني على اإل�الص. لcا فالعمq التطوعي يقوم على مبادرة فردية 
“وا‰  عند  ينتهي   tألن االستدامة؛  صفة   tل وليس   ¨lاملجتم �ضايا  بعض   Áا& تفاعلي  بتأ�ير 
 lم tاندماج القطاع اخلاص - وانطال�اÎ مs أهمية   sأو األ��اص. ولك  tل الدافعة  األسباب 
�اعدتt الشعبية - مÔطالV بتبن=ي برامج املسؤولية االجتماعية التي تتبنى أنشطة جديدة تقوم على 
 lج اإليجابية على املجتمzي يعود بالنتاcم الداعم لنشا◊ الشركة األساسي¨ والEاملن qأسا” العم
 jاخلط cوعلى القطاع اخلاص أن يساهم في تنفي ¨tنفس X�والشركة والقطاع العام في الو
املستقبلية للمشاريl التنموية الكبرى }مs استراتيجيات وتوجيهات احلكومات 2ا يؤدي ≈لى 
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رج }مs برامج املسؤولية االجتماعية¨  ÓدÔال‰ تطوير منتج جديد ي� sج مفيدة وناج�ة¨ وذلك مzنتا
فيعم النفl املستهلك واملست�مر وأص�اب املBل�ة. ولهcا يجV التمييe ب5 املسؤولية االجتماعية 
واألعما‰ اخليرية والتطوعية¨ فعلى الر�م مs أن املفهوم5 يرتكeان على مبادرات تطوعية¨ ≈ال 
أن املسؤولية االجتماعية تقوم على أهمية ترابj تنمية املجتمl مl تنمية القطاع اخلاص بهدف 

حتقيo التنمية املستدامة )82(.
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.tعن tأبي هريرة ر}ي الل sص�ي` الب�اري )2707(؛ ص�ي` مسلم )1009( ع   )3(
.tعن tأبي هريرة ر}ي الل sص�ي` الب�اري )652(؛ ص�ي` مسلم )1914( ع   )4(
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ص�ي` الب�اري )1897(؛ ص�ي` مسلم )1027(.   )9(
 j2912/6(¨ الطبراني في الكبير )282/9(¨ واألوس( اإل1ان Vو�ع ¨)س4 البيهقي الكبرى )479/7   )10(
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