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الفصل األول
بنا¡ التنمية واست�دامات املسؤولية االجتماعية للشركات

N9يد:

 ‰öير املقصود خGفي عمليات الت Îيرا�Qمن أك�ر القوى ت Yتع̂د �ركة التنمية في املجتمع احلدي
ال�ö�ني عاماÎ األخير…. وقد شهدت فتر… التسعيينيات من القرن العشرين قمة هذا االهتماÂ بذلك 
املفهوÂ؛ �يY انتشرت برامجها في العديد من املجتمعات املعا�ر…¨ خا�ة مع تQسيس منEمة 

األ3 املت�د… )1( .

العلماء على  التخلn بو�فة قضية أساسية شGلX أ–هان   Âتي مفهوQي Âوفي مقابل هذا املفهو
اختöف تخصصاتهم منذ بداية القرن العشرين¨ في م�اولة تفسيرها؛ فعلى سبيل امل�ا‰ يراها 
 ÎالöGاست والطبيعية  املادية   Áموارد  ‰öGاست في  املجتمع  بSخفا‚   jترتب بQنها  االقتصاد  علماء 
 eوعج ¨tووسائل Ãنتاùر‚ ا� nكفاية رؤو” األموا‰¨ وتخل Âخفا‚ ≈لى عدùويرجعون –لك ا ¨Îöكام

احلكومات عن استقداÂ الوسائل التكنولوجية احلدي�ة )2(.

في �ني نEر علماء االجتماع ≈لى التخلn على كونt نتيجة لبعi الEروف االجتماعية وال�قافية 
السائد…¨ والتي منها جمود البناء االجتماعي¨ وشيوع قيم ال�بات والقيم التقليدية التي تت�دى كل ما 
من شQنt أن يفجر �اقات األفراد¨ ويدفعهم الست�مار البي�ة الطبيعية أو املوارد االقتصادية)3( . وقد 
لو�k أن مشكلة التخلn لم تعد مشكلة تب�Y على مستوى األ�ر النEرية فقj¨ بل انتقلX ≈لى 
مجا‰ الدراسة التطبيقية¨ و≈لى اهتماÂ كافة أجهe… املجتمع م�لياÎ ودولياÎ̈ �يY عنيX املنEمات 
الدولية بضرور… الب�Y عن وسائل فعالة لتنمية املجتمعات املتخلفة وبصفة خا�ة عقV احلرب 
العاملية ال�انية¨ ومع تقدÂ الوسائل العلمية احلدي�ة¨ �يY أ�ب�X التنمية عملية }رورية و�يوية 

لت�ريك املجتمعات املتخلفة والنامية ≈لى مرا�ل متقدمة )4( )5(.

التنمية و≈�Jالية املفNوÂ والتطور:
 .)6(Îناميا tجعلت :tالشيء و/يت Xيقا‰: أ/ي ¨)ة من الفعل )/ىGتي مصدر مصطل` التنمية في اللQي
ومن النا�ية اال�طö�ية: يراد بالتنمية: “ياد… املوارد والقدرات اùنتاجية. ور�م �دا�ة هذا 
املصطل`¨ فSنt يستعمل للداللة على أ/ا◊ مختلفة من املناشj البشرية¨ م�ل: التنمية االقتصادية¨ 

.aوالتنمية االجتماعية¨ والتنمية البشرية.... ≈ل

لGرض  والبشرية  الطبيعية  للموارد  األم�ل   Âاالستخدا االقتصادية:  بالتنمية  يراد   Õöاال�ط وفي 
حتقيق “يادات مستمر… في الدخل¨ تفو‚ معدالت النمو السكاني. أما التنمية االجتماعية؛ فاملراد بها 
هو ≈�Õö األ�وا‰ االجتماعية للسكان عن �ريق “ياد… قدر… األفراد على استöG‰ الطاقة املتا�ة 

≈لى أقصى �د 2كن¨ وبت�قيق أكبر قدر من الرفاهية.



±≥

ونعني بالتنمية البشرية: تخويل البشر سلطة انتقاء خياراتهم بQنفسهم؛ سواء فيما يتصل مبوارد 
الكسV¨ أو باألمن الشخصي¨ أو الو}ع السياسي. 

ويل�k أن هنا„ �مة تداخÎö بني كل هذÁ األ/ا◊ التنموية؛ ≈– يرتبj كل /j منها مع سائر 
 Áيدمج كل هذ لذلك وجد من  بينها¨   ‰Óاملتباد التQ�ير   Yمن �ي Îو�يقا  Îارتبا�ا األخرى  األ/ا◊ 

األ/ا◊ املختلفة من التنمية حتX مسمى وا�د؛ هو التنمية الشاملة.

عملية  عن  يعبر   Îومعنى  ÎاEلف املصطل`  كان  البداية  ففي  مرا�ل؛  بعد…  مر  التنمية   Âمفهو ≈ن 
اقتصادية مادية في أساسها؛ يتم على مستوى البنى االقتصادية والتكنولوجية¨ وتطوير الوسائل 
املعيشية¨ وتوفير ما يسد �اجات اùنسان املادية األساسية¨ أي ≈ن هذا املفهوÂ؛ على الر�م من 
ادعائt الشمو‰ من خö‰ تعدد أشكا‰ التنمية ومجاالتها السياسية واالقتصادية...... ≈لa¨ فقد 
االجتماعية   Âللعلو األخرى  املجاالت  االقتصاد على �ساب  مبكراÎ مستلهماÎ من جانV علم   -

واùنسانية¨ وأ�ب` يطلق لفk ليشمل كلها.

 Âفيها ≈لى مفهو n؛ وهي املر�لة التي أ}يÂومن هنا جاءت املر�لة ال�انية من تطور هذا املفهو
التنمية مفهوÂ الشمو‰¨ ف�Qب` هنا„ ما يعرف بالتنمية الشاملة¨ وكان يقصد تلك العملية التي 
تشمل جميع أبعاد �يا… اùنسان واملجمتع¨ وتGطي مختلn املجاالت والتخصصات¨ وتتقا�ع مع 
األولى  الداللة  فSن  الشاملة¨  التنمية   Âالر�م من �هور مفهو وعلى  االجتماعية.   Âالعلو مجمل 
ملفهوÂ التنمية بقيX أسير…Ó األبعاد االقتصادية واملادية لعملية تطوير املجتمعات وترقيتها؛ فالتعليم 
واالقتصاد  واألخöقي¨  ال�قافي  ومضمونها  االجتماعية  بالتنش�ة  وليس  املادية¨  بالبنية  يقا” 
يقا” بسو‚ العمل والتنافسية واالست�مار األم�ل للموارد املتا�ة¨ وليس مبعايير عدالة التو“يع 

ي[ة مع السو‚ العاملي. د= قة نöوتطوير و“ياد… القدرات واملوارد في ع

بالتنمية  يسمى  ما  وهو  الوجود؛  ≈لى  يEهر  التنمية  مفاهيم  من  ¬خر  نوع  بدأ  –لك  أ�ر  وعلى   
املستقلة¨ لي�او‰ فك االرتبا◊ مع اخلارÃ¨ ويدفع عملية التنمية للتركيe على داخل املجتمع دون 
النEر ≈لى االرتبا◊ بالتGير في مجتمعات خارجية. وملا كانX التنمية الشاملة تقتصر دالالتها 
اال�طö�ية على العمليات التي &ري في الوقX احلا}ر فقj؛ لتلبية ا�تياجات أفراد املجتمع 
في  أخذ  جديد  بر“ مصطل`  فقد  القادمة¨  األجيا‰  ا�تياجات  مراعا…  دون   Î̈اليا� املوجودين 
االنتشار للداللة على شكل التنمية الذي يلبي ا�تياجات احلا}ر دون أن يؤ�ر في قدر… األجيا‰ 
القادمة على تلبية ا�تياجاتها¨ وهو مفهوÂ التنمية املستدامة )7(. الذي يربj بني البي�ة والتنمية 

والتQ�ير املتباد‰ بينهما.
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التنمية املستدامة “ الرؤية احلديثة للتنمية املعاصر… ” 
 Sustainable التنمية املستدامة Âوالتنمية ≈لى �هور مفهو t�لقد أدى االرتبا◊ الو�يق بني البي
 Áو/و املجتمع¨   Áيتبنا الذي  التنمية   Âمفهو  Vتتفاوت �س البي�ية  فاملشكöت   ¨Development

التنمية  من  نوع  املستدامة مب�ابة  التنمية  وتع̂د   .)8( البي�ة   Áدارية &اùا  tوسياسات االقتصادي¨ 
املتبادلة ما بني اùنسان وم�يطt الطبيعي¨  بالعöقة   Âلى االهتما≈ القابلة لöستمرار¨ وتهدف 
وبني املجتمع وتنميتt¨ وليس التركيe فقj على الكم¨ بل النوع؛ م�ل حتسني تو“يع الدخل بني 
≈لى  تهدف  كما  واùسكان.  والتربية¨  الص�ية¨  والرعاية  العمل¨  فرص  وتوفير  املجتمع¨  أفراد 
البي�ة هي  أن  التنموية. ومبا  للمشاريع  واالقتصادي  واالجتماعي  البي�ي  األ�ر  بتقييم   Âاالهتما
املخeون الطبيعي للموارد التي يعتمد عليها اùنسان¨ ومبا أن التنمية هي األسلوب الذي يتبع في 

.iن األهداف التنموية البي�ية يكمل بعضها البعSاملجتمعات للو�و‰ ≈لى الرفاهية. ف

 jللتنمية املستدامة شهر… دولية في الوس ”wced 1987 ندöهي�ة “ براند ت nتعري Vوقد اكتس
املستدامة  للتنمية   Îتعريفا الهي�ة   Áهذ تقرير  أو}`   Yي� املفهوÂ؛  هذا  تناو‰  منذ  االقتصادي 
قدرات  في   Îتؤ�ر سلبيا ال  في احلا}ر  ا�تياجاتنا  لتلبية  قدراتنا  أن  من  التQكد  بكونها عملية 
احلر…”  “املوسوعة   tأو}�ت ما  مع   nالتعري هذا  ويتفق  ا�تياجاتهم)9(.  لتلبية  املستقبل  أجيا‰ 
باعتبار أن هذا املصطل` يشير ≈لى عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات¨ وكذلك األعما‰ 
التجارية¨ بشر◊ أن تلبي ا�تياجات احلا}ر بدون املسا” بقدر… األجيا‰ القادمة على تلبية 
�اجاتها. ويجري هذا النوع من التنمية في �ö�ة م�اور رئيسة هي: مجاالت النمو االقتصادي¨ 
و�فk املوارد الطبيعية والبي�ية¨ والتنمية االجتماعية )10(. هذا ما يدفع البعi ≈لى اعتبار التنمية 
املستدامة نوعاÎ من التنمية التي تراعي �ق األجيا‰ القادمة في ال�روات الطبيعية؛ �يY تضع 
اال�تياجات األساسية لûنسان في املقاÂ األو‰. فQولوياتها هي تلبية ا�تياجات املرء من الGذاء 
واملسكن وامللبس¨ و�ق العمل والتعليم¨ واحلصو‰ على اخلدمات الص�ية¨ وكل ما يتصل بت�سني 

نوعية �ياتt املادية واالجتماعية )11(.

لذا¨ فSن االستدامة تقا” مبدى الترابj بني مجموعة من العöقات¨ والتي تشمل االقتصاد 
الكفاء…  ولقيا”  املدى.  �ويل  مستد.  هيكل  في  واالجتماعية  البي�ية  والعوامل  والطاقة¨ 
 Vن املؤشرات اخلا�ة باالستدامة تشمل العديد من اجلوانSمة¨ فEاألن nبني مختل Âؤöوالت

الواسعة¨ ومنها:
.)Vاالقتصاد )تو“يع الفرص الو�يفية¨ عدالة تو“يع الدخل والتدري   ¿

البي�ة.   ¿
�قافة و�ضار… املجتمع )العناية باأل�فا‰¨ �جم املناشj التطوعية(.   ¿
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.)Áامليا Âالطاقة¨ استعما‰ املواد اخلطر… واستخدا „öاملوارد )استه Âاستخدا   ¿
التعليم.   ¿
الص�ة.   ¿

اجلود… ومعاييرها.   ¿
السكن.   ¿

أعداد السكان.   ¿
الرفاهية.   ¿

املوا�öت.   ¿

ومن الوا}` أن للمنEمات دوراÎ �يوياÎ في تنفيذ خطj التنمية ومشاريعها. وعليt¨ فSن هنا„ 
ا&اهاÎ متنامياÎ لدى وا}عي السياسات واالستراتيجيات في قطاع األعما‰ بصفة خا�ة¨ وكافة 
املنEمات بصفة عامة¨ لتطوير األساليV اùدارية¨ ب�يY تتواكV مع مفهوÂ االستدامة¨ وتساهم 
في ترسيa مفهوÂ التنمية القابلة لöستمرار. ولذلك¨ فقد - تطوير العديد من املعايير ملساعد… 

املنEمات واملستفيدين واحلكومات في حتديد السياسات واألساليV واألهداف امل�لى.

ويقوÂ مبدأ تطبيق االلتeاÂ بتعEيم هذÁ املعايير على أسا” تطوعي¨ ≈ال أن تطبيق بعi املعايير 
التطوعية أخذ يت�و‰ تدريجياÎ ≈لى مسار ≈لeامي وفقاÎ ملا 9ليt سياسات احلكومات واالتفاقات 
الدولية السريعة التطور؛ فالتنمية املتوا�لة تعتمد على مبدأ مهم في ≈دارتها؛ وهو )املسؤولية في 

.jدار… املوارد( والتي ميكن أن 9تد على املستويات العاملية وليس على املستويات ا;لية فق≈

ومن املل�وÿ أن املؤسسات االقتصادية قد أ�ب` لها أ�ر م�وري في عملية التنمية بصفة عامة 
واملستدامة بصفة خا�ة¨ وهو ما أ�بتتt النجا�ات التي حتققها االقتصاديات املتقدمة في هذا 
املجا‰¨ �يY أدركX مؤسسات القطاع اخلاص - على وجt اخلصوص - أنها �ير معeولة عن 
املجتمع¨ وتنبهX ≈لى }رور… توسيع مناشطها لتشمل ما هو أك�ر من املناشj اùنتاجية؛ م�ل 
التعرض لهموÂ املجتمع¨ والبي�ة ا;يطة¨ مع }رور… األخذ في احلسبان األ}öع ال�ö�ة التي 

عرفها مجلس األعما‰ العاملي للتنمية املستدامة؛ وهي:
النمو االقتصادي.   .1

2.  التقدÂ االجتماعي.
3.  �ماية البي�ة )12(.
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الشركات والتنمية املستدامة:
الوجود  اجتماعية في  أو‰ منEمة  األو‰ لûنسان¨ وهي  األمان   Qاألسر… مب�ابة مرف Xكان لقد 
تتولى رعاية أفرادها من املسنني والصGار. ولقد جاءت األديان السماوية لتقرر مباد∆ الرعاية 
وتعاليمها ≈لى الدرجة التي أ�ب` فيها الدافع الديني من أقوى الدوافع لتقد. البر واù�سان 
الرعاية  ملسار  املتتبع  أن  ≈ال   ¨tالل مر}ا…  واكتساب  ال�واب¨  على  أجل احلصو‰  من  لxخرين¨ 
االجتماعية في العصر احلالي يل�k أنt لم يكن من السهل الو�و‰ ≈لى مفهوÂ معا�ر يلبي 
اال�تياجات اùنسانية على كافة أشكالها¨ ≈ال من خö‰ درب �ويل من النضا‰ اùنساني لتطوير 
خدمات الرعاية االجتماعية¨ وقد يEن البعi أن نEم الرعاية االجتماعية قا�ر… على بلد دون 
¬خر¨ وهنا يتناسى الك�يرون أن الرعاية االجتماعية وليد… املجتمعات اùنسانية كلها¨ بل هي االبن 

الشرعي لل�ضارات اùنسانية مجتمعة )13(. 
الرعاية االجتماعية عبر العصور يل�k مرور املجتمعات اùنسانية  املتتبع ملسار  و≈جماالÎ¨ فSن 
مبرا�ل تتQ�ر كل منها بالEروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية¨ فلقد تطورت أساليV أداء 

املجتمعات اùنسانية للرعاية االجتماعية على الن�و اüتي: 

أوالÎ: مر�لة الرعاية القبلية:
عندما كانX املجتمعات اùنسانية تعيg في قبائل¨ كانX القبيلة مسؤولة عن شؤون أفرادها¨ 

.Áفكان الكل في خدمة املجموع القبلي¨ واملجموع القبلي في خدمة أفراد

�انياÎ: مر�لة اù�سان: 
فمع انتشار تربية احليوان والeراعة والصناعات اليدوية الصGير…¨ بدأ النEاÂ القبلي في التفكك 
لي�ل[ م�لt بالتدريج نEاÂ الدولة املركeية¨ ولم تكن الدولة املركeية ملتeمة بQداء أية أعباء أو 
 ¨nسان ومساعد… القوي للضعي�ùعلى ا iاألديان حت Xخدمات اجتماعية ملوا�نيها¨ وكان
املنطلق¨ فSن احلضار… اùسöمية قامX على  للفقير¨ ومن هذا  القادر¨ والGني  لGير  والقادر 
 Îمية مجاالöسùمي في كافة منا�ي احليا…. ولم تتر„ األوقاف اöسùا nنشر مفاهيم الوق

من مجاالت احليا…¨ ≈ال وكان لها فيt مساهمة كبير….

�ال�اÎ: مر�لة املنEمات التطوعية: 
العون  بتقد.   Âتقو اجتماعية¨  منEمة  في  ا;سنني  وجهود  املوارد  &ميع  في  تتم�ل  وهي 
واملساعد… للم�تاجني. وكانX هذÁ املنEمات خارجة عن سلطة احلكومة¨ وكانX مب�ابة نوع من 

اجلهود الطوعية املنب�قة من منطلقات دينية.
رابعاÎ: مر�لة دولة الرعاية االجتماعية:

أ�ب�X الرعاية االجتماعية تؤدى عن �ريق احلكومات –ات املوارد األكبر¨ وأ�ب�X الرعاية 
�قاÎ من �قو‚ املوا�ن¨ والتeاماÎ من جانV احلكومات لرعاياها.
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خامساÎ: مر�لة مجتمع الرعاية االجتماعية:
ونعني بها قياÂ الدولة باملسؤولية األولى في تنEيم العöقات االجتماعية¨ ومساعد… املوا�نني 

وفي �ني كانX الرعاية االجتماعية تؤدى عن �ريق منEمات رعاية. 

لقد أ�بتX اخلبرات أن احلكومات على مر العصور سرعان ما تنوء ب�مل اùنفا‚ الضخم على 
برامج الرعاية االجتماعية¨ وبدالÎ من أن تتخلى احلكومات عن هذÁ البرامج¨ أخذت تضطلع 
بدورها في ≈شرا„ اجلهود �ير احلكومية¨ فقدمياÎ كانX الرعاية االجتماعية مسؤولية املجتمع¨ 

�م أ�ب�X مسؤولية الدولة¨ وأخيراÎ أ�ب�X مسؤولية كل من الدولة واملجتمع.

تقدÂ عبر �ö�ة قطاعات  الدولة  الرعاية االجتماعية في  ≈ن  القو‰  وبت�ليل ما سبق؛ ميكن 
الرعاية  عملية  في  واألسا”  األو‰  القطاع   tبو�ف احلكومي  القطاع  هي:  مختلفة؛  رئيسية 
االجتماعية¨ �م القطاع ال�اني¨ وهو القطاع اخلاص¨ والقطاع ال�الY¨ هو القطاع اخليري –و 

املنEمات �ير الرب�ية¨ أو التطوعية )14( .

ومن املل�وÿ أن املنEمات االقتصادية تندرÃ حتX املصدر ال�اني للرعاية االجتماعية¨ وهو 
 Yالقطاع اخلاص¨ وقد أ�ب` لها أ�ر �يوي في تقد. خدمات الرعاية¨ �ي tما يطلق علي
يتفق ك�ير من االقتصاديني على اعتبار كل< من الدولة والشركات التجارية االقتصادية واملالية 
الو�نية والدولة على �د السواء في االهتماÂ بالرعاية االجتماعية¨ وأن الشركات التجارية 
ر�م أنها ليسX بشركات خيرية¨ وأن هاجسها األو‰ هو حتقيق أكبر عائد من الرب` ملساهميها¨ 
≈ال أنt يجV أن يكون لها التeاماتها االجتماعية واألخöقية &اÁ مجتمعاتها¨ والقياÂ بواجباتها؛ 

كونها مصدر ال�رو… الرئيس¨ ومصدر توليد فرص العمل. 

 ومن هذا املنطلق أ�ب` دور مؤسسات وشركات القطاع اخلاص م�ورياÎ في عملية التنمية 
املجا‰.  هذا  في  املتقدمة  االقتصاديات  حتققها  التي  النجا�ات   tأ�بتت ما  وهو   ¨tاملستدام
وأدركX مؤسسات القطاع اخلاص أنها �ير معeولة عن املجتمع¨ وتنبهX ≈لى }رور… توسيع 
مناشطها لتشمل ما هو أك�ر من املناشj اùنتاجية؛ م�ل تبن=ي هموÂ املجتمع والبي�ة¨ واملساهمة 
القطاع  تقييم شركات  يعد  لم  –لك  أ�ر  وعلى  االجتماعي.  والتطور  االجتماعية¨  التنمية  في 
بناء  في  تعتمد  الشركات  تلك  تعد  ولم   ¨Vرب�يتها ف�س على  األسلوب  بهذا  يعتمد  اخلاص 
سمعتها على مراكeها املالية فقj؛ فقد �هرت مفاهيم �دي�ة تساعد على خلق بي�ة عمل 
والتكنولوجية  والسريعة في اجلوانV االقتصادية  املستمر…  التطورات  التعامل مع  قادر… على 
واùدارية عبر أن�اء العالم¨ وتتناسV مع ما يدعو ≈ليt املؤيدون لفكر… التنمية املستدامة¨ التي 
أ�ب�X –ات اهتماÂ يتeايد في كل املجتمعات¨ خا�ة ما يطلق عليها املجتمعات النامية¨ ولعل 

من أبر“ هذÁ املفاهيم مفهوÂ “املسؤولية االجتماعية للشركات”.
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املسؤولية االجتماعية للشركات ودور�ا في التنمية:
التنمية  في   Îشريكا tبو�ف األساسية  األعمد…  أ�د  اخلاص  القطاع  يع̂د  ما سبق¨  منطلق  من 
االجتماعية. ومن هنا يEهر مفهوÂ املسؤولية االجتماعية لرأ” املا‰¨ أو املسؤولية االجتماعية 
للقطاع اخلاص؛ أي ≈ن القطاع اخلاص وفقاÎ لذلك ال يستهدف الرب` فقj¨ و≈/ا يهمt كذلك 
}مان االستقرار االجتماعي¨ الذي يهيء لt فر�ة احلصو‰ على هذا الرب`)3( )15(. هذا باù}افة 
كان  فكلما  أهدافها؛  ي�قق  ≈/ا  املؤسسات   Áهذ عبر   Îاقتصاديا للمجتمع   Âيقد ما  كل  أن  ≈لى 
املجتمع ¬مناÎ اقتصادياÎ وسياسياÎ واجتماعياÎ̈ كلما “ادت مناشj رجا‰ األعما‰ في املجتمع. وهذا 
الدولة في  والتعاون مع  املجتمع  التنمية في  يت�قق ≈ال من خö‰ ≈سهامهم في دفع عملية  لن 

حتقيق األهداف الو�نية¨ وحتقيق التنمية املستدامة.
وعلى هذا تعد املسؤولية االجتماعية للشركات هي الترجمة احلقيقية ملبدأ احلقو‚ والواجبات¨ 
تستطيع  ال  قد  مجاالت  في  باملجتمع  للنهوض  كQسا”  والفقراء  األ�رياء  بني  الفجو…  وتضييق 
الدولة التدخل فيها¨ ويكون أك�ر مرونة وفاعلية أن يتدخل القطاع اخلاص Îö�2 في الشركات. 
ومن نا�ية أخرى¨ فSن هذÁ املسؤولية دليل على االنتماء للمجتمع¨ وترجمة �قيقية النصهار كل 

من أفراد املجتمع والشركات االقتصادية والدولة ورجا‰ األعما‰ في عمل مشتر„ متكامل)16(. 
من هذا املنطلق يرتكe �دي�نا على جانبني؛ هما:

أوالÎ: املسؤولية االجتماعية للشركات العوائد 

املسؤولية  مجاالت  من  املجا‰  هذا  في   Xأجري التي   Àالب�و املالي:  ا_داء  %س5    .1
االجتماعية للشركات بينX وجود �لة �قيقية بني املمارسات املسؤولة اجتماعياÎ للشركات 

واألداء املالي اùيجابي. 

2.  ت�Hيi تكاليn التشGيq: هنالك مبادرات ك�ير… تستهدف حتسني األداء البي�ي¨ وتؤدي ≈لى 
 nراعة¨ كما ميكن تقليل تكاليeاملواد الكيميائية في ال Âم�ل تقليل استخدا ¨nالتكالي iخف  
التخلh من النفايات من خö‰ مبادرات ≈عاد… تدويرها¨ وفي مجا‰ املوارد البشرية¨ م�ل 
جداو‰ العمل املرنة¨ والتناوب على الو�ائn¨ و�ير –لك من البرامج املتصلة مبكان العمل 
تؤدي ≈لى خفi نسبة �ياب العاملني¨ و“ياد… اال�تفاÿ باملو�فني شديدي االنتماء للعمل¨ 

.Vوالتدري nالتو�ي nتكالي iنتاجية¨ وخفùوالفعالية والكفاء… ا

 eيeتستفيد من تع Îتها: الشركات املسؤولة اجتماعياFالمة التجارية وسمFزيز �ور… الF3.   ت
  سمعتها لدى اجلمهور¨ وكذلك في ≈�ار مجتمع األعما‰ التجارية¨ فتعe“ بالتالي قدرتها 

على جذب رأ” املا‰ والشركاء التجاريني¨ و&د مجاالÎ واسعاÎ في سو‚ املنافسة العاملية.

”        “
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4.   تFزيز املبيFات ووالء الFمالء: ≈ن العود… بصور… مل�و�ة ≈لى ت�مني النقاء البي�ي واملنتجات 
  الطبيعية قد دفع املستهلكني ≈لى االهتماÂ اخلاص بعمليات اùنتاÃ¨ وتQ�ير هذÁ العمليات 
أن  عليها   Vيج التجارية  األعما‰  مؤسسات  أن  من  الر�م  وعلى  البي�ة.  على  واملنتجات 
تفي في املقاÂ األو‰ باملعايير الشرائية للمستهلكني؛ م�ل األسعار¨ وجود… السلع¨ وتوفرها¨ 
 iبع Vبسب tايد الر�بة في الشراء أو عدمeهر تEن الدراسات تSءمتها¨ فöمتها ومöوس
املعايير األخرى املستند… ≈لى قيم معينt؛ م�ل: قلة التQ�ير على البي�ة¨ وعدÂ استخداÂ مواد 

.Îلة ورا�يا أو مكونات معد[

5.   “ياد… اإلنتاجية وا'ود…: ≈ن اجلهود التي تبذلها الشركات في سبيل اال}طöع باملسؤولية 
الGالV - ≈لى  التي تقوÂ بها تؤدي - في  العاملة¨ والعمليات  القو…   ‰öاالجتماعية من خ  
“ياد… اùنتاجية¨ وتخفيi معد‰ وقوع األخطاء¨ وتعe“ الفعالية والكفاء… عن �ريق حتسني 

�روف العمل¨ و“ياد… مشاركة املو�فني في �نع القرار.
6.   “ياد… الIدر… علv جcب املو�5H واال�تHاÿ بهم: الشركات املسؤولة اجتماعياÎ يسهÔل عليها 
 nالتو�ي nتكالي iة عليهم¨ ويؤدي –لك ≈لى خفEتعيني مو�فني –وي كفاء… عالية¨ وا;اف  
والتدريV. ويتم - في الGالV - تعيني املو�فني من املجتمع الذي تعمل فيt الشركة. ولهذا 
السبV ستصب` القيم املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات متسقةÎ مع قيم املو�فني¨ 

الشيء الذي يستبعد أي تعارض من �يY القيم ويعe“ بي�ة العمل.
7.   ت�Hيi الرقابة التنEيمية: فالشركات التي تفي مبتطلبات االمت�ا‰ لألنEمة بو}وÕ¨ أو 
املؤسسات   Vجان من  التصرف  �رية  من  أكبر   Îقدرا تÔعطى  –لك¨  من  أبعد  ≈لى   Vتذه  

احلكومية)17(.

8.   معرفة ما يفكر بt املجتمع ا;يj باملنشQ… وما يقولt عنها ونEرتt ≈ليها.

 ÅÅ�Å���� Å �Å �å  ÅÅ�Å ÅÅ�Å ÅÅ �Å ÅÅ�ÅÅÅÅ�Å ÅÅ��ÅÅ�� ìÅÅ Å™Å� Å Åª å  ÅÅ��™å  ÅÅ �Å   ÅÅ

  ومساهماتها االجتماعية واالقتصادية في تطوير هذا املجتمع. 

على  والرد  مناشطها  عن   …Qباملنش  Å Åª å  ÅÅ��™å  Å Å �  ÅÅ�Å™å  ÅÅÅ�å  ÅÅ�  Å Å�Å �  .10
  االنتقادات املوجهة ≈ليها.

.tتساهم في بناء الو�ن وتقدم …Qن املنشQ11.  ≈قناع أبناء املجتمع ب
 ‰ö12.   تطوير فهم أفضل للمسائل االقتصادية واالجتماعية والسياسية ا;لية والو�نية؛ من خ

اùشراف على البرامج واملناقشات املتعلقة بذلك )18(.
التعاون   eيeلتع  …Qباملنش  jمات املوجود… في املجمتع ا;يEاملن n13. االتصا‰ مع مختل

  والتفاهم املشتر„ معها.
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مرتكeات عمل املسؤولية االجتماعية:
ولكي حتقق املنشQ… عöقة جيد… من خö‰ برامجها للمسؤولية االجتماعية يجV أن تلتÂe بعد… 

أسس؛ هي:
بها¨   jاملجتمع ا;لي ا;ي مع  العöقات  ≈قامة  بQهمية   …Qاملنش ≈ميان  ا_و‰: }رور…  ا_ساس 
�يY ال ميكن أن تكون هذ… العöقة جيد… وو�يد… في �ا‰ عدÂ اقتناع املنشQ… بجدوى ≈قامة م�ل 
هذÁ العöقة. ومن �م¨ فSن اخلطو… األولى التي تكفل لهذÁ العöقة البقاء واالستمرار هي اقتناع 
و≈مكانياتها¨   …Qاملنش يعتمد على �بيعة عمل   nاملوق أن هذا  بQهميتها وفاعليتها¨ على   …Qاملنش

واملشكöت التي تتعرض لها.
ا_ساس الثاني: عند اقتناع املنشQ… بQهمية قياÂ عöقة و�يد… مبجتمعها ا;يj¨ فSنها ال بد 
أن تترجم هذÁ العöقة ≈لى سياسة ملموسة حتدد ما يجV وما ال يجV عملt في سبيل ≈قامة 
هذÁ العöقة¨ وعلى أن تكون هذÁ السياسة متماسكة و�ابتة¨ وتQخذ في احلسبان كافة التGيرات 
والتطورات التي من شQنها التQ�ير في عöقة املنشا… باملجتمع ا;يj¨ مع }مان و}ع تصور 

لأل�ر االجتماعي للمنEمة االقتصادية.
 Îو–لك وفقا ¨tمبكونات jواملجتمع ا;ي …Qقة املتبادلة بني املنشöلذلك¨ علينا أن نتصور الع Îووفقا

للشكل اüتي:
شكل رقم )1-1(

النطا‚ الو�يفي ملشروعات املنEمات االقتصادية وبيان مسؤوليتها االجتماعية

rOI�« w�  «dOG²�«
 U¹u�Ë_«Ë WOŽUL²łô«

WO¾O³�« q�UA*«
WOÝUÝ_« WOŽUL²łô«Ë

UNðUŽËdA�Ë …QAM*«

Â من خö‰ منشPت املجتمعات االقتصادية ال سبيل  أو}` “Albonese” أن املشروعات التي تقد[
أمامها سوى القبو‰ والتسليم بتوسيع نEامها الو�يفي¨ ال�تواء املناشj –ات املضمون االجتماعي¨ 
فاهتمX باملخرجات االجتماعية عند استخدامها للموارد املتا�ة¨ فالشركات مسؤولة عن الشؤون 
احلضرية¨ والشؤون اخلا�ة باملنتج¨ وشؤون احلماية من التلوÀ¨ ولم تعد املصطل�ات االقتصادية 

د الو�يد لنطا‚ املشروع االقتصادي الو�يفي. اخلا�ة هي ا;د=
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وبت�ليq هcا الشكq يتC` ما يQتي:
أÆ الداzر… الدا�لية: تتضمن دور… املشروع بو�فt و�د… اقتصادية تختh أساساÎ بSنتاÃ وتو“يع 
السلع واخلدمات االقتصادية؛ لذلك فالو�ائn التي تدور في نEامها تهتم أساساÎ مبسؤولية 
 Âاملسؤولية في قيا Áقتصاد¨ ويكمن جوهر هذöفي ≈خفاء قيمة مضافة ل tاملشروع عن املساهم
املشروع بتوجيt املوارد املتا�ة لt بالطريقة التي تشبع أكبر قدر من احلاجات املر�وبة ألفراد 

املجتمع.

االجتماعية  الفاعلية  لت�سني  الداخلية  املشروع  مسؤوليات  تتضمن   :vالوسط الداzر…   Æب
لعملياتt من �يY و�يفتt في �ل املشكöت املصا�بة ùدار… التنEيم البشري¨ والتي تتعلق 
 Âروف املناسبة ألداء العمل¨ واالستخداEوالترقيات¨ وتوفير ال Vباختيار العاملني والتدري Îأساسا
األم�ل للموارد املادية من وجهة نEر املجتمع¨ كما تتضمن الدائر… مهمة املشروع في تGيير القيم 
 jالدائر… على �البية املناش Áالتي تتضمنها هذ nم الو�ائEواألولويات االجتماعية¨ وتنطوي مع
التي يفر}ها القانون¨ كالقوانني التي حتترÂ األوجt �ير املر�وب فيها لنشا◊ املشروع¨ وأنEمة 

≈�دار التراخيh مبeاولة مهن ومناشj معينة.

جـ Æ الداzر… ا(ارجية:  تتضمن املسؤوليات التي يجV أن يQخذها املشروع على عاتقt للمساهمة 
بالبرامج  الدائر…   Áفي هذ tيؤدي في �ل املشكöت االجتماعية األساسية¨ ويت�دد نطا‚ ما 

االجتماعية التي يعدها اختيارياÎ. وميكن تقسيم هذÁ املسؤوليات على الن�و اüتي: 

1. الو�ائn التي يقوÂ بها املشروع فو‚ ما يطلبt القانون¨ والو�ائn التي حتقق التوقعات   
لت�قيق   Îما مقد[ املشروع  يؤديها  التي   nوالو�ائ اجلارية¨  االجتماعية  والر�بات  العامة 

ر�بات وتوقعات اجتماعية جديد….

2. الو�ائn التي تخدÂ في ≈�هار مديري املشروع بو�فهم رواداÎ في مجا‰ و}ع املعايير   
احلدي�ة لألداء البي�ي واالجتماعي. 

 nالو�يفي ملسؤولية املشروع لم تعد م�صور… في دائر… الو�ائ ÂاEو2ا سبق؛ يتض` أن توسعة الن
االقتصادية  املنشPت  مشروعات  ≈لى  ينEر  أ�ب`  بل   ¨jفق االقتصادية  املصل�ة  حتقق  التي 
على أنها تعمل لصال` األ�راف االجتماعية املختلفة¨ املم�لة لكافة قطاعات املجتمع بدالÎ من 
النEر ≈ليها بو�فها و�د… اقتصادية تعمل لصال` املö„¨ وحتو‰ االهتماÂ ≈لى منطقة املصل�ة 
االقتصادية االجتماعية التي تتبلور في مساهمة املشروع في حتقيق األهداف االجتماعية التي 
تنعكس على نوعية احليا… في املجتمع¨ بعد أن كان مركeاÎ في منطقة املصل�ة االقتصادية¨ 2ا 

يؤكد أهمية مناشj املسؤولية االجتماعية للمشروعات االقتصادية )19(.
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ا_ساس الثالث: }رور… معرفة املؤسسات ملجتمعها ا;يj؛ األمر الذي يتطلV دراسة وفهم كامل 
الفردي¨  الدخل  لذلك املجتمع¨ ومعرفة �التt االقتصادية¨ والتطورات احلا�لة على معدالت 

وا&اهات التنمية االقتصادية واألو}اع السياسية القائمة.

�انياÎ: املسؤولية االجتماعية للشركات  املجاالت وجوانV القصور : 
 Ìن مؤسسات األعما‰ التجارية في جميع أن�اء العالم¨ وفي البلدان النامية واملتقدمة على �د≈
سواء¨ وبiG النEر عن �جمها وتخصصها¨ تتر„ أ�راÎ كبيراÎ من النوا�ي االجتماعية والبي�ية 
واالقتصادية على املجتمعات ا;لية التي تعمل فيها. بيد أن أهمية التQ�ير اùيجابي في األسوا‚ 
 Õالشركة¨ ولنجا ≈لى سمعة  بالنسبة  الشديد قد تكون جوهرية  بالتنافس  التي تتسم  املعا�ر… 

األعما‰ التجارية على �دÌ سواء.

وتتصدى البلدان النامية لألبعاد املتعدد… للفقر¨ ويشمل –لك احلاجات األساسية؛ م�ل التعليم¨ 
واخلدمات الص�ية¨ ومياÁ الشرب. ويرتفع معد‰ الفقر في الك�ير من الدو‰ نEراÎ ≈لى است�الة 
املتردي  االقتصادي  الو}ع  عن حتسني   Îöفض العمل¨  عن  للعا�لني  كافية  عمل  فرص  ≈يجاد 

للمو�فني في �ل= تدني النمو االقتصادي.

 ومن أجل التصدي للفقر والبطالة وحتسني نوعية احليا…¨ ك�يراÎ ما تضطلع الشركات املتعدد… 
االجتماعية  باملسؤولية  النامية  البلدان  في  ا;لية  التجارية  األعما‰  ومؤسسات  اجلنسيات¨ 

بدرجات متفاوتة في ≈�ار عملياتها التجارية ا;لية في املجاالت اüتية:
1. �ماية البي�ة، م�ل خفi انبعاÀ الGا“ات¨ وكمية النفايات¨ و≈عاد… تدوير املواد¨ وبرامج ≈عاد… 

 تشجير الGابات.
2. االستثمار في مؤسسات ا_عما‰ التجارية ا;ليةª من خö‰ ≈قامة شراكات مع املنEمات 
�ير احلكومية في مجا‰ التخفيn من و�Q… الفقر¨ وبرامج التنمية االجتماعية¨ واملؤسسات 

الدينية¨ واألندية االجتماعية.
3. املشاركة في رفع مستوÈ التوعية بالCIايا االجتماعيةª م�ل التوعية ب�قو‚ اùنسان¨ 

والت�قيn بشQن األمراض؛ م�ل اùيد“.
املؤسسات  ùنعا‘  ا;لية  احلكومات  مع  املشاركة   ‰öخ من   ªريةC(ا  oاملناط تنمية   .4

التجارية الصGير…¨ وحتسني البي�ة الداخلية للمدن.
 nمة املهنية¨ وفرص التو�يöم�ل توفير معايير أعلى للص�ة والس ª5H�5. مشاريع املو
املتساوية¨ واقتساÂ الو�ائn وساعات العمل...≈لa )20(¨ ويتم –لك من خö‰ التو�يn الدائم 

أو التو�يn مبوجV عقود¨ وبطريقة �ير مباشر… )21(.
6. ا_عما‰ ا(يريةª م�ل التبرع للمؤسسات اخليرية.

”                              “
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 Vجوان iبع Vل بصور… تامة¨ بسبGأن فوائد املسؤولية االجتماعية للشركات لم تست ÿمن املل�و
عن   Îöفض املجا‰¨  هذا  في  الشركات  جهود  تعو‚  التي  النامية  البلدان  في   tاملعروف  nالضع
بعi تصرفات الشركات األجنبية. ولعل من األسباب الرئيسة لذلك في بعi البلدان النامية: 
م�دودية سبل االست�مار¨ وعدÂ تطور األسوا‚. كما أن بعi احلكومات في هذÁ البلدان ال تدعم 
تت[بعها الشركات  التي ميكن أن  العامة  التي توفر احلماية ملوا�نيها¨ أو تضع السياسات  القيم 
 Îأيضا ÂاEاملسؤولية االجتماعية للشركات. ويدخل في هذا الن eيeا;لية واألجنبية من أجل تع
�بيعة البي�ة السياسية في هذÁ البلدان¨ وكذلك عوامل االستقö‰ الذي تتم 2ارستها من قبل 

الشركات األجنبية )22(. 

أو  القطاع اخلاص¨  تدعيم سبل شراكة  ≈لى  البلدان   Áلدى هذ املنطلق هنا„ �اجة  ومن هذا 
املسؤولية االجتماعية للشركات من خö‰ جهود فاعلة تشمل:

و}ع وتنفيذ سياسات عامة حتدد املباد∆ التوجيهية ألداء الشركات. أ. 
و}ع مباد∆ للشركات فيما يتعلق بQداء أعمالها. ب. 

≈يجاد �د أدنى ألجور املو�فني لتعeيe القو… الشرائية للمستهلكني¨ ومن �م التنمية االقتصادية. جـ. 
تدعيم الeراعة في البلدان النامية. د. 

م�اولة وحتقيق االستقرار السياسي. هـ. 
م�اولة جعل سبل االست�مار بهذÁ الدو‰ �يوية و–ات جا–بية بشكل أك�ر¨ وتطوير األسوا‚ )20(. و. 

ويضيn البعi جملة من الت�ديات التي تواجt تطبيق املسؤولية االجتماعية للشركات بصفة 
عامة¨ ومنها:

عدÂ توفر الدراسات واù�صاءات املرتبطة بجوانV املسؤولية االجتماعية وقضاياها.  .1
نقh ال�قافة والتوعية بQهمية املسؤولية االجتماعية¨ ومردوداتها النافعة للمنشPت.  .2

االلتبا” في حتديد املفهوÂ الص�ي` للمسؤولية االجتماعية¨ واخللj بينها وبني املجاالت    .3
األخرى للعمل اخليري.

قلة الكوادر املتخصصة في املجاالت التخطيطية والتنفيذية للمسؤولية االجتماعية.    .4
5.   وجود فجو… بني مفهوÂ املسؤولية االجتماعية وبرامجها التطبيقية.

}عn توافر االستراتيجيات¨ و�ياب الشكل التنEيمي املخطj في أداء املسؤولية    .6
االجتماعية¨ و¬ليات العمل املرتبطة بها.

عدÂ توافر معايير أو مؤشرات يتم بها تقييم أداء املسؤوليات االجتماعية م�ل نتائج    .7
األعما‰ االقتصادية.
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8. خضوع املنشQ… عند التفكير في أداء املسؤولية االجتماعية لضGو◊ مؤسسية و≈جرائية 
بشكل أك�ر تQ�يراÎ من الضGو◊ االجتماعية.

ي الرئيس )مؤسسات املجتمع املدني( لöستفاد… من اùمكانيات  9.  عدÂ جاهeية القطاع املتلق[
التي توفرها املنشPت.

10. }عn التنسيق بني املنشPت واجلهات –ات الصلt بتنEيم أداء املسؤولية االجتماعية.
11. }عn احلوافe املتخصصة من قبل احلكومات لتشجيع املنشPت على أداء املسؤولية 
االجتماعية والتميe فيها. )خا�ة أخذها في احلسبان عند احلصو‰ على املناقصات 

احلكومية و�يرها من التسهيöت(.
12. �ياب اùعÂö و}Gو◊ السو‚ على الشركات ملمارسة مناشj املسؤولية االجتماعية¨ 2ا 

يGي=V عامÎö مساعداÎ في ≈دراÃ املسؤولية االجتماعية على أجند… الشركات.
13.  ويضيn ¬خرون عامÎö ¬خر مي�ل حتدياÎ أماÂ برامج املسؤولية االجتماعية؛ وهو أن معEم 
جهود الشركات �ير منEمة¨ فهي جهود عشوائية مبع�ر…¨ تن�صر في أعما‰ خيرية �ير 
تنموية مرتبطة بS�عاÂ الفقراء¨ أو توفير املöبس¨ أو تقد. اخلدمات لهم¨ بiG النEر 
 Îوفقا ¨Âير املستوى املعيشي للفقراء بشكل مستداGعن التطر‚ ≈لى مشروعات تنموية ت

ملفهوÂ التنمية املستدامة. 
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الفصل الثاني  
 قCايا √ساسية لتدعيr املسؤولية االجتماعية للشركات

يعتمد هذا اجلeء على تناو‰ �Àö قضايا أساسية لتدعيم املسؤولية االجتماعية للشركات¨ و9�ل 
م�ور اهتماماتها الرئيسية وهي: 

�وكمة الشركات جeء من املسؤولية االجتماعية للشركات.    º
ليات برامج املسؤولية االجتماعية للشركات. Òأو   º

≈عداد تقارير املسؤولية االجتماعية للشركات ونشرها.    º

: حوكمة الشركات جe¡ من املسؤولية االجتماعية Îوال√
 tاملجتمع في رفع قدرات Áالقطاع اخلاص &ا التeاماÎ من  تع̂د املسؤولية االجتماعية للشركات 
االقتصادية واالجتماعية¨ من خö‰ دعم الفعاليات االقتصادية واالجتماعية في املجتمع. و9�ل 
فوائد  من  احلوكمة   Âمفهو  tي�قق مبا  لها¨  االجتماعية  املسؤولية  من   Îءاeج الشركات  �وكمة 
للشركة ومبا يؤدي ≈لى “ياد… مسؤوليتها االجتماعية. ف�وكمة الشركات اجليد… - خا�ة في شكل 
اùفصاÕ عن املعلومات املالية – يعمل على تخفيi رأ” ما‰ املنشQ…¨ كذلك جذب االست�مارات¨ 
سواءÎ األجنبية أو ا;لية¨ كما يسهم في احلد من هروب رؤو” األموا‰¨ ومكاف�ة الفساد. وما 
لم يتمكن املست�مرون من احلصو‰ على ما يضمن لهم عائداÎ على است�ماراتهم¨ فSن التمويل لن 
يتدفق على املنشPت¨ وبدون التدفقات املالية لن تت�قق اùمكانيات الكاملة لنمو املنشا…¨ وأ�د 
و≈مكانية  التمويل¨  ≈تا�ة  ا“دياد  هي  الشركات  �وكمة  من حتسني   Qتنش التي  الكبرى  الفوائد 
احلصو‰ على مصادر أرخh للتمويل وهو ما يeيد من أهمية احلوكمة بشكل خاص بالنسبة ≈لى 

الدو‰ النامية.

ø ما هي احلوكمة  º
يعد مصطل` احلوكمة هو الترجمة املختصر… ملصطل` “Corporate Governance”¨ بينما $د 

أن الترجمة العملية لهذا املصطل` هي أسلوب 2ارسة السلطات اùدارية الرشيد….
من  يتم  الذي   ÂاEالن بكونها  ف  تعر[ �ني  ففي  املفهوÂ؛  لهذا  املختلفة  التعريفات   Xتباين وقد 
اللعبة  قواعد  مجموعة  بQنها:  ¬خرون  يعرفها  أعمالها)23(.  في  والت�كم  الشركات  ≈دار…   tلöخ
التي تستخدù Âدار… الشركة من الداخل¨ ولقياÂ مجلس اùدار… باùشراف عليها حلماية املصال` 
واحلقو‚ املالية للمساهمني )24(¨ ويعرفها ¬خرون بكونها مجموعة من العöقات فيما بني القائمني 
 X�دار… و�ملة األسهم و�يرهم من املساهمني)25( )26(. لقد أ�بùدار… الشركة ومجلس ا≈ على 
�وكمة األعما‰ عنصراÎ أساسياÎ في حتقيق التنمية¨ �يY ≈نها ترتبj ارتبا�اÎ مباشراÎ بeياد… 
اùنتاجية¨ ودعم النمو على املدى الطويل. ومن �م؛ فSن مستقبل األسوا‚ الناش�ة يعتمد على 

حتسني احلوكمة واùدار… الرشيد…؛ سواء داخل الشركات الكبرى¨ أو في البي�ة ا;يطة بها.
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ويت�قق من تطبيق �وكمة جيد… للشركات /و في قدراتها على حتقيق معدالت أعلى للمسؤولية 
االجتماعية التي ميكن أن يستفاد منها على الن�و اüتي:

أ.   الشركات –اتها: فالشركات التي تدار بشكل جيد يكون أداؤها أفضل. ومن األهمية مبكان أن 
تقلل الشركة من ا�تماالت تعر}ها للمخا�ر¨ كذلك $د أن الشركة ≈–ا تصرفX مبسؤولية    
وبعد‰ ميكن أن تبني عöقات م�مر… و�ويلة املدى مع كل من أ��اب املصل�ة مبا في –لك 

الدائنني والعاملني والعمöء واملور=دين¨ وكذلك املجتمع ا;لي.
من  أكبر  عائد  على  ا�تماالت �صولهم  يدركون  فاملست�مرون  ا_سهم:  لÓة  Óم Ó�و  Êب.   املستثمرو
املست�مرين¨  الرشيد… حتمي �قو‚  فاحلوكمة  �م؛  ومن  بشكل جيد.  تدار  التي  الشركات    
لÓة األسهم¨ كما أن احلوكمة الرشيد… ملواجهة ا�تماالت ≈خفا‚ األعما‰  Óم Ó� خا�ة األقلية من

لÓة األسهم. Óم Ó� حتمي الدائنني¨ وحتد من مسؤولية
اللتeاماتها  الشركات   Âا�ترا الرشيد…  احلوكمة   Vتتطل  Yي� واملجتمع:  املBل�ة  جـ.   أ��اب 
 Áهذ فكل  بها.  تعمل  التي  واملجتمعات  ومور=ديها  ودائنيها  وعمöئها  بها  العاملني   Áا&   
املجموعات تستفيد من أمانة وجود… العمل في هذÁ الشركات¨ والقدر… على االعتماد عليها¨ 
ومن �م يجني املجتمع ككل مeايا ≈دار… الشركات بشكل جيد¨ فذلك يوفر فرص عمل¨ ويبني 
ال�قة في االقتصاد¨ ومينع تبديد املوارد. كما أن املجتمعات التي تتم فيها األعما‰ بشكل 

مسؤو‰¨ وحتترÂ امللكية اخلا�ة¨ &تذب نسبة أعلى من االست�مارات األجنبية.

º  م�ددات احلوكمة:
 Âيد من قدراتها على القياeهنا„ م�ددان أساسيان لتطبيق احلوكمة الرشيد… للشركات¨ والتي ت

مبسؤولياتها االجتماعية :
وتشمل املناŒ العاÂ لöست�مار. م�ددات �ارجية  :  

وتشمل القواعد واألسس التي حتدد كيفية اتخا– القرار¨ وتو“يع السلطات  م�ددات دا�لية   :  
داخل الشركة.
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والشكل اüتي يبني �بيعة هذÁ ا;ددات:

شكل )2-1(
 مكونات وم�ددات �وكمة الشركات
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)*(  املؤسسات اخلا�ة تشير ≈لى عنا�ر القطاع اخلاص. وكيانات اùدار… الذاتية. ووسائل  
اùعÂö¨ واملجتمع املدني¨ وتلك اجلهات التي تقلل من عدÂ توافر املعلومات¨ وترفع من 

درجة مراقبة الشركات¨ وتلقي الضوء على السلو„ االنتها“ي لûدار….
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º   مeايا احلوكمة:
ميكننا التمييe بني نوعني من مeايا احلوكمة لضمان مسؤولية اجتماعية قوية للشركات¨ وتشمل 

ما يQتي:
 :qاملزايا ا(ا�ة باملجتمع، وتشم Æأ

1. تشجيع االست�مار والتنمية املستدامة.
2. م�اربة الفساد. 
3. تشجيع التنافس.

4. التشجيع على “ياد… اùنتاجية واالبتكار.
5. التشجيع على العمل بكفاء… وتقليل الفاقد.

6. جعل األسوا‚ املالية مستقر….
7. /و أسوا‚ املا‰.

8. التشجيع على قياÂ عöقات تتمتع بالشفافية بني أ��اب األعما‰ واحلكومات.
:qوتشم ،sمزايا للشركات واملستثمري Æب

1. حتسني أداء الشركات.
2. التقليل من تكلفة رأ” املا‰.

3. �سن السمعة.
4. حتسني االستراتيجية.

5. تبن=ي عöقات قوية بني أ��اب املصل�ة.
6. التخفيn من أ�ر املخا�ر.

7. “ياد… السيولة النقدية.

º   مباد∆ تقييم مستوى تطبيق احلوكمة بالشركات:

ويتصل –لك بعد… جوانV أساسية 9�ل أبعاداÎ للتقييم¨ وتشمل:
:tمؤ�رات qو‚ املساهم5 وتشمI� Æأ

1. �ق نقل ملكية األسهم.
2. �ق التصويX في اجلمعية العامة.

3. �ق اختيار مجلس اùدار….
.Õ4. �ق احلصو‰ على عائد في األربا

5. �ق مراجعة القوائم املالية.
6. �ق املشاركة الفعالة.
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:tمؤ�رات qادلة للمساهم5، وتشمFاملة الFامل Æب
لÓة األسهم داخل كل ف�ة. Óم Ó� 1. املساوا… بني

2. �ق املساهمني في الدفاع عن �قوقهم القانونية.
3. �ق التصويX في اجلمعية العامة على القرارات األساسية.

4. �ق احلماية من أي عمليات است�وا– أو دمج �ير ¬من.
5. احلق في اال�öع على كافة املعامöت مع أعضاء مجلس اùدار… واملديرين التنفيذيني.

:tمؤ�رات qال`، وتشمBدور أ��اب امل Æجـ
1. �ق ا�تراÂ �قوقهم القانونية.

2. �ق التعويi عن أي انتها„ لل�قو‚.
3. �ق املشاركة الرقابية على الشركة.

4. �ق احلصو‰ على املعلومات املطلوبة.

Ætمؤ�رات qافية، وتشمHاح والشBاإلف Æد
1. �ق اùفصاÕ عن املعلومات املهمة.

2. دور مراقV احلسابات.
3. اùفصاÕ عن ملكية النسبة العEمى من األسهم.

4. اùفصاÕ املتعلق مبجلس اùدار… واملديرين التنفيذيني.

:tمؤ�رات qمسؤوليات مجلس اإلدار…، وتشم Æهـ
1. هيكل مجلس اùدار….

.tدار… القانونية وكيفية اختيار أعضائù2. واجبات مجلس ا
3. مهاÂ مجلس اùدار….

4. دور مجلس اùدار… في اùشراف على اùدار… التنفيذية )27( )25(.
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: √وليات برامج املسؤولية االجتماعية للشركات  Îانيا�
تع̂د تلبية توقعات العمöء من مقومات $اÕ األعما‰¨ كما يع̂د التعرف ≈لى اال�تياجات األساسية 
للمجتمع ا;لي من الركائe األساسية لقياÂ الشركات بو�يفتها االجتماعية¨ و–لك على اعتبار 
أ من البي�ة ا;لية¨ ونسيج متكامل ال ميكن فصلt عن مجتمعt. كما أن  ]eال يتج Ïءeأن الشركة ج
حتقيق مستوى معيشي< عا‰Ì ملو�في الشركة¨ وحتقيق الر}ا الو�يفي لهم هو أيضاÎ من مسؤولية 

ø tاألهداف على الشركة أن تبدأ ب Áمجتمعها. ولكن أي هذ Áالشركة &ا

املسؤوليات 
اإلنسانية

املسؤوليات ا_�القية

املسؤوليات الIانونية

املسؤوليات االقتBادية

�رÂ كارول للمسؤولية االجتماعية للشركات

 Áأن تقسم هذ Îيرا�Qجابة على هذا السؤا‰¨ فاألجدر بالشركة وليكون عملها أك�ر فاعلية وتûل
املستفيدين  ألوليات  وميكن  األوليات.   Vترتيبها �س بعد  املستفيدين  قطاعات  على  األهداف 
أن ترتVÒ وفقاÎ لترتيV “هرÂ كارو‰ للمسؤولية االجتماعية للشركات” الذي يصنn فيt أوليات 

مسؤولية الشركات االجتماعية كما يQتي:

املسؤوليات االقتBادية: %Iيo الرب�ية التي تنطلo منها بIية املسؤوليات
º   تعEيم العوائد الرب�ية للمساهمني. 

االلتeاÂ قدر اùمكان بدعم التوجهات الرب�ية للشركة.     º

االلتeاÂ بت�قيق الكفاء… التشGيلية للشركة.    º
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املسؤوليات الIانونية: االلتزام ا)رفي بالنEم والتشريFات
العمل وفقاÎ للتنEيم والتشريعات املعمو‰ بها في منا�ق العمل.     º

االلتeاÂ بكافة النEم واللوائ` مبا تقتضيt املوا�نة.    º

تقد. السلع واخلدمات مبا يتوافق مع املصل�ة ومبا يتوافق مع اللوائ` واألنEمة املعمو‰ بها.     º

املسؤوليات ا_�القية: االلتزام بFدم اإل}رار 
 .tقيات املجتمع وقيمöخQب Âاeااللت    º

العملية  املمارسات  مع  تتعارض  قد  التي  األخöقية  �ير  املمارسات  كافة  عن  االمتناع     º

للشركة.
.Îوتشريعيا Îقانونيا tقية ملا هو أبعد 2ا هو منصوص عليöاملمارسة األخ    º

© Îودينيا Îا)ة ®أ�القياBنة ال Óمبدأ املواط oيI% :املسؤوليات اإلنسانية
العمل وفق التوقعات اخليرية واùنسانية للمجتمع.    º

تشجيع املو�فني لöنخرا◊ في برامج “تطوعية” لصال` املجتمع.    º

دعم املشاريع التنموية واالجتماعية التي تسهم في حتقيق رفاهية املجتمع.     º

هة للمجتمع يجV أن تنطلق من �بيعة  مع مراعا… أن تطوير برامج املسؤولية االجتماعية املوج[
البرامج  �بيعة  تو}`  التي  األم�لة   iبع اüتي  اجلدو‰  ويستعرض  األ�لي.  الشركة   jمنش

املوجهة للمجتمع¨ وفقاÎ لطبيعة املنشj االقتصادي للشركة:

طبيعة البرامجالقطاعات

مالي 
استثماري

≠  برامج دعم املشاريع الصGير… و9ويلها.
≠  برامج القروض احلسنة.

≠   تQسيس شركات –ات �بيعة مجتمعية.

صناعي 
و“راعي

ر. Óج ملنتجات منخفضة التكلفة تستهدف سكان القرى واله Ãسيس خطو◊ ≈نتاQت  ≠
لية أو الوسيطة.  Òاملواد األو iبع Ãنتاù سيس مشروعات �ناعيةQت  ≠

عقاري

≠  مشروع تطوير منا�ق حلا}نات األعما‰.
≠  برامج لدعم اùسكان اخليري.

≠   برامج ملنا�ق ور‘ �ناعية متخصصة.
≠  برامج لûنشاء والبناء. 

خدمات
≠   مشروعات لتسويق املنتجات. 
≠   مشروعات لتو“يع املنتجات. 

≠   مشروعات وبرامج للتدريV والتQهيل. 
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: ≈عداد ونشر �قارير املسؤولية االجتماعية للشركات  Îالثا�
 hيل¨ بالنGمين` املجتمع جميع الكيانات القانونية - مبا فيها املؤسسات التجارية - رخصة التش
ا يجعلها في مو}ع أك�ر تQ�يراÎ على املجتمع. وعلى الر�م من وجود  Ò2 ¨على �قوقها وواجباتها
الدولية  القواعد  من  مو�د…  مجموعة  توجد   öف الدولي¨  الصعيد  على  واتفاقيات  معاهدات 

لتنEيم مناشj األعما‰ التجارية وتQ�يرها على املجتمع. 
≈لى   ÎراEون باملجتمع.  املنشPت  عöقة  في  ني  مهم[ عنصرين  واملساءلة  الشفافية  تشكل  ولذلك 
 Ãن ادعاءات الشركات بانتهاSف ¨tال�قة القائمة بني املجتمع واملؤسسات املوجود… في Âالة عد�
سلوكيات سليمة تقابÓل بالتشكيك ≈ن لم تكن تدعمها معلومات شاملة ميكن الت�̂قق منها. ومن 
�م¨ فSن نشر تقارير املسؤولية االجتماعية يساعد على ≈عاد… بناء ال�قة بالبرهنة على أن املؤسسة 
منفت�ة¨ وأنها تت�مل املسؤولية من خö‰ أعمالها التي تقوÂ بها¨ كما أنt يسهل ≈قامة احلوار 
ويتي` أل��اب املصل�ة التعرف ≈لى املشكöت وو}ع احللو‰ لها بطريقة ميكن أن تقبلها كل 

األ�راف املعنية.
ولقد اجتذبX قضية تقارير املسؤولية االجتماعية انتباÁ احلكومات وأ��اب األعما‰ التجارية 

واألكادمييني وهي�ات املساءلة في النصn األو‰ من سبعينات القرن املا}ي)28(.

º   فوائد تقارير املسؤولية االجتماعية –ات الشفافية:

ميكن ≈يضاÕ أهم فوائد التقارير اخلا�ة باùبö⁄ عن املسؤولية االجتماعية للشركات في النقا◊ اüتية:
“ياد… الشفافية.   .1

اتخا– القرارت الدقيقة والواعية.   .2
3.  األسلوب األفضل ùدار… املخا�ر واأل“مات.

تعeيe قيمة العöمة التجارية وسمعتها.   .4
العöقة احلسنة مع احلكومة واملجتمعات ا;لية.   .5

استدامة االرتبا◊ بني الشركة واملجتمع على األمد الطويل من خö‰ تلقي الك�ير من االقترا�ات   .6
واملل�و�ات من املراجعني الداخليني واخلارجيني.

}مان تنفيذ املسؤولية االجتماعية للشركات نEراÎ ≈لى قياÂ احلكومة بر�د االلتeاÂ باملعايير )17(.    .7
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ويضيn البعi عد… أسباب تدعو الشركات ùعداد تقاريرها تشمل )29( :
1.  الوقوف على الت�سينات التي �د�X في اùدار… الداخلية.

2.  ≈دار… املخا�ر و�ماية املستهلك.
3.  الضGو◊ التي 9ارسها الشركات املشابهة¨ وكذلك الضGو◊ السياسية.

4.  تسهيل أعما‰ أ��اب املصل�ة.
5.  اجتذاب املستخدمني واملست�مرين واال�تفاÿ بهم.

6.  تQمني وتدعيم رخصة العمل.
7.  حتقيق ميe… تنافسية.

8.  حتسني األداء الداخلي¨ وتو�يد السياسات واùبö⁄ عنها.
9.  التشاور مع أ��اب املصل�ة لتعeيe احلوار.

10. حتقيق جا–بية ووفاء أكبر مع املستفيدين.
11. توقع املخا�ر واالستعداد لها.

12. حتسني السمعة.

º  معايير ≈عداد تقارير املسؤولية االجتماعية:

املعايير  التقارير في حتديد  ن�و و}ع /و–Ã متسق ùعداد  األولية  ≈�دى اخلطوات  تتم�ل 
التي ينبGي أن تراعيها عملية ≈عداد التقارير في مجا‰ املسؤولية االجتماعية للشركات¨ كما 
أن �البية املعايير التي و}عX في اüونة األخير… فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات 
نفسها   Âاeو≈ل وتنفيذها¨  واملمارسات  السياسات  بو}ع  القياÂ �واعية  الشركات  من   Vتتطل
وقد و}ع عدد  للشركات.  االجتماعية  املسؤولية  بشQن مختلn قضايا  أداء م�دد…  مبعايير 
أدائها  عن  تقارير  ≈عداد  ≈لى  تسعى  التي  الشركات   tلتوجي املتخصصة  املعايير  من  م�دود 
االجتماعي والبي�ي واالقتصادي¨ بدالÎ من تقد. تو�يات جوهرية من أجل تنفيذ سياسات 
 Xو2ارسات م�دد… في مجا‰ املسؤولية االجتماعية للشركات)17(. وفي ك�ير من احلاالت كان
لدعم   Âتستخد  Yب�ي املعايير   Áهذ وتو}ع  متكاملة¨  التقارير  ≈عداد  ومعايير  األداء  معايير 
التنفيذ وقياسt واملساعد… فيt¨ فضÎö عن تعeيe مساءلة الشركات عن األداء في مجا‰ قضايا 
على   eالتركي )م�ل  مستقلة  قضايا  أنها  على  املعايير  تو}ع  وبينما  االجتماعية¨  املسؤولية 
األداء البي�ي¨ أو ≈دار… الشركات( فهنا„ معاييرÔ أخرى تتناو‰ مجموعة من القضايا في مجا‰ 
ي لكل تQ�ير من  الكم= املسؤولية االجتماعية للشركات. وميكننا حتديد بعi مؤشرات األداء 

تQ�يرات املسؤولية االجتماعية للشركات على املجتمع كما يQتي)17( )30(: 
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جدول ®±≠±©
 مؤ�رات √دا¡ برامج املسؤولية االجتماعية

عناصر �Q�ير املسؤولية 
مؤ�رات األدا¡ الJمياالجتماعيةعلv الشركات

nالتو�ي

≠  عدد املو�فني �سV مستوى املسؤولية / املجموع بالنسبة امل�وية.
≠ عدد برامج تدريV ودعم املو�فني. 

≠ معد‰ نسبة االستقاالت.
≠ متوسj رواتV املو�فني / النسبة امل�وية للمتوسj وللمجموع. 

≠ معد‰ سنوات اخلبر… لدى املو�فني. 
.n�معد‰ الدورات التدريبية لكل مو ≠

التوريد واملشتريات
ا;لية

≠ عدد املورÒدين ا;ليني الذين - التعامل معهم / النسبة امل�وية للمجموع.
≠ عدد العقود / النسبة امل�وية للمجموع.

≠ املصاريn املدفوعة / النسبة امل�وية للمجموع.
الصيانة  عمليات   - التوريد  سلسلة   - اخلدمات  مقابل  )السلع  املوارد  تو“يع   ≠

واÕö�ù( / النسبة امل�وية للمجموع.
≠ نسبة مشاركة املتعاقدين من البا�ن. 

ا�تيار مواقع املنشPت وإدارتها

≠ �بيعة املوقع )سو‚¨ عمالة¨ استخöص موارد(.
≠ التشييد والتشGيل. 

.tمستوى االرتبا◊ باملجمتع ا;لي و≈شراك ≠
≠ استخداÂ أ�و‰ الشركة:

• االست�مار األ�لي. 
• تو“يع املنتجات واخلدمات. 

• استخداÂ املنتجات واخلدمات 
• االست�مارات املالية.
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املنتجات وا(دمات

≠ �جم اùنفا‚ على الب�Y والتطوير / النسبة امل�وية للجوع. 
≠ عدد املنتجات واخلدمات اجلديد…. 

≠ نسبة ≈يرادات مبيعات املنتجات اجلديد…
تصنيع   nتكالي  iلى خف≈ ترمي  التي  العمليات  مع  املتباد‰  الو�يفي  العمل   ≠

املنتجات أو توفير اخلدمات. 
≠ مؤشرات األداء التسويقي. 

≠ نسبة ا�تمالية الو�و‰ ≈لى املنتجات. 
≠ مستوى االنتشار. 

االستثمار املالي

≠ �جم أنشطة االست�مار املباشر. 
≠ العائد على است�مارات رأ” املا‰.

≠ �جم االست�مارات التي تدعم الفائد… االقتصادية. 
≠ �جم االست�مار مع الشركاء التجاريني واملورÒدين. 

≠ العائد من االست�مارات السابقة. 

ا_عما‰ ا(يرية 
واالستثمارات في
 املجتمع ا;لي

≠ �جم االست�مار اخليري )النقدي والعيني(. 
≠  عدد الشراكات مع املجتمع ا;لي. 

≠  �جم مستوى االلتeامات واألنشطة التطوعية. 

وانطöقاÎ من املؤشرات الكمية التي - حتديدها ميكن و}ع املعايير بSعطاء أو“ان مختلفة لكل 
مؤشر من املؤشرات ب�سV مستوى أهميتt. وميكن باüتي و}ع /و–Ã التقارير االجتماعية 
ملختلn ف�ات الشركات من �يY �جم الصناعة وملكيتها؛ سواءÎ كانX أجنبية أو م�لية¨ ولكي 
لوا}عي  ينبGي  املصل�ة¨  ≈لى اجلهات �ا�بة  بالنسبة   Îومفيدا  Îمقبوال Ã–النمو يصب` هذا 
املعايير ومطو=ري النمو–Ã التوا�ل والتشاور بصور… دائمة مع اجلهات الرئيسة املعنية خö‰ كل 
 Îير املسؤولية االجتماعية وفقا�Qخرون جملة من املؤشرات اخلا�ة بعنا�ر ت¬ nعملية.ويصن

للجدو‰ اüتي)31(:
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جدول ®±≠≥© 
/وذÃ ¬خر  ملؤ�رات √دا¡ برامج املسؤولية االجتماعية

√بر“ مؤ�رات األدا¡ الJليةالعنصر
©Key Performance Indicators≠KPIßs®

Êاملالكو

- حتقيق أكبر رب` 2كن.
- تعEيم قيمة السهم واملنشQ… ككل.

- رسم �ور… م�ترمة للمنشQ… في بي�تها.
.…Qماية أ�و‰ املنش� -
- “ياد… �جم املبيعات.

ÊاملوFال

- رواتV وأجور مجeية.
- فرص تقدÂ وترقية.

- تدريV وتطوير مستمر.
- عدالة و�يفية.

- �روف عمل مناسبة.
- رعاية ��ية.

- ≈جا“ات مدفوعة.
- تQمني السكن وسائل النقل.

szالزبا

- منتجات بنوعية جيد….
- أسعار مناسبة.

- اùعöن الصاد‚.
- منتجات ¬منة عند االستعما‰.

Êاملنافسو
- منافسة عادلة ونeيهة.

- معلومات �ادقة وأمينة.
- عدÂ استقطاب العاملني من املنافسني بوسائل �ير نeيهة.

Êاملجهزو

.eاالستمرارية في التجهي -
- أسعار عادلة ومقبولة.

.…eتطوير استخدامات املواد املجه -
- تسديد االلتeامات املالية¨ والنeاهة في التعامل.
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املجتمع

- املساهمة في دعم البنى الت�تية.
- تو�يn –وي اال�تياجات اخلا�ة.

- خلق فرص عمل جديد…. 
- دعم املناشj االجتماعية.

 .Àاملساهمة في �الة الطوار∆ والكوار -
- الصد‚ في التعامل¨ وتeويد املجتمع باملعلومات الص�ي�ة.

- ا�تراÂ العادات والتقاليد السائد….

البي�ة

- مستويات احلد من تلوÀ املاء والهواء والتربة.
- االستخداÂ األم�ل والعاد‰ للموارد¨ وخصو�اÎ �ير املتجدد… منها. 

- تطوير املوارد و�يانتها.
- التشجير و“ياد… املسا�ات اخلضراء. 

ا)كومة

- االلتeاÂ بالتشريعات والقوانني والتوجهات الصادر… من احلكومة.
.nتكافؤ الفرص بالتو�ي Âا�ترا -

- تسديد االلتeامات والرسوÂ احلكومية¨ وعدÂ التهرب منها.
- املساهمة في الصرف على الب�Y والتطوير.

- املساهمة في �ل املشكöت االجتماعية¨ م�ل القضاء على البطالة.
.Vهيل والتدريQاملساعد… في ≈عاد… الت -

املنEمات االجتماعية
- التعامل اجليد مع جمعيات �ماية املستهلك.

- الشراكات الفعالة مع املؤسسات والهي�ات املهنية.
- الصور… اùعöمية الصادقة عن البرامج.

º  ≈عداد التقارير اخلا�ة باملسؤولية االجتماعية  الت�ديات :  

≈ن معEم التقارير التي تتناو‰ مسؤولية الشركات &اÁ املجتمع موجهة ≈لى قاعد… عريضة من 
أ��اب املصل�ة¨ لكن قليل منهم فقj هو الذي يقرؤها بالفعل¨ وال توجد في الوقX احلالي 
ر قائمة مطور… بشكل جيد ميكن استعمالها أساساÎ للمرجعية أو التشريع. أما فيما يتعلق  Ô�Ôأ
باملستفيدين الرئيسني للتقارير الرسمية¨ فيتم�ل الت�دي في معرفة ماهية البيانات األساسية في 
اجتذاب التيار الرئيس في مجتمع املا‰¨ لكي يرى في ≈عداد التقارير �ير املالية مؤشراÎ على �سن 
اùدار…¨ أما اüخرون من أ��اب هذÁ املصل�ة¨ فيجV تطوير قنوات أخرى لل�وار والتوا�ل 
معهم. فالشركات لن توا�ل نشر تقاريرها ألشخاص ال يقرؤون. ويضاف ≈لى –لك قلة الشفافية¨ 
 Â9�ل حتديات أخرى؛ منها: عد Óمو شوشو( )32( عوامل( nوفقدان ال�قة في الشركات. ويضي
وجود املعايير ا;دد… عن املعلومات املراد اùبö⁄ عنها ودرجة دقتها¨ وكذلك الفجو… املوجود… بني 

.)33( Îوعيا� Âأ Îامياeل≈ tمن كون Õفصاùالشركات وأ��اب املصل�ة احلقيقية¨ و�بيعة ا

”               “
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N9يد:
�قبة  في  –لك   Àو≈ن �د ا�تياجاتها¨  تفو‚  اùنسانية مبوارد  املجتمعات   iبع تتمتع  ما   Îنادرا

ى مبجتمع الوفر…. تاريخية معينة لبعi املجتمعات فSن –لك املجتمع يÔسم[

وفي العصر احلديY أ�ب�X دو‰Ï من دو‰ اخلليج ومن بينها اململكة العربية السعودية¨ مجتمعات 
تو�n بQنها “مجتمعات وفر…” خا�ةÎ خö‰ �قبة السبعينات من القرن العشرين¨ عندما قفeت 
أسعار البترو‰ اخلاÂ¨ وأ�ب` يد̂ر عليها دخوالÎ عالية¨ �يY انطلقX �كومات هذÁ الدو‰ تست�مر 
ال�رو… النفطية في ≈يجاد بنية حتتية عمرانية¨ ولقد أدى هذا الو}ع خö‰ فتر… السبعينات¨ و�تى 
 tلى ≈يجاد نوع فريد من األيديولوجية االجتماعية¨ وهو ما يطلق علي≈ Îال�مانينات تقريبا nمنتص

أيديولوجية الوفر….

فقد قامX دو‰ اخلليج العربي¨ مدفوعةÎ بفكر… الوفر…¨ بتقد. خدمات اجتماعية أساسية وواسعة 
النطا‚ ملوا�نيها¨ فوفرت التعليم؛ ≈بتداءاÎ من التعليم االبتدائي �تى اجلامعي¨ كما كانX الدولة 

توفر لطöبها املسكن والGذاء والعÃö واالنتقا‰ والكتV باملجان.

≈جراء  من   Îابتداء باملجان   Â يقد[ احلكومية  املستشفيات  في   Ãöالع كان  الص�ي  املجا‰  وفي 
نفقة  على   Ãöللع  Ãللخار والسفر  العمليات¨  و≈جراء  الدواء¨  �رف  ≈لى  الطبية.  الكشوف 
املساجد  بSنشاء  الدولة   Xقام –لك  عن   Îöوفض –لك.  ≈لى  الضرور…   Xدع ما  ≈–ا  الدولة 
املتنeهات  و≈قامة  الهوايات¨  وأ��اب  الريا}ية¨  للفر‚  الدعم   Xم وقد[  ¨Vعöوامل واألندية 
ص470(.  ¨2001 والعمري¨  عرابي   ¨26-25 1999ص  )ر}ا¨  –لك  و�ير  األ�فا‰¨  و�دائق 

وتع̂د اململكة العربية السعودية من الدو‰ النامية القليلة التي قفeت ≈لى مصاف الدو‰ املتقدمة 
اقتصادياÎ وعمرانياÎ في العقد األخير من القرن العشرين. ولقد ارتكeت أيديولوجية الرعاية في 
اململكة العربية السعودية في اüونة األخير… على تلك األيديولوجية التي يطلق عليها أيديولوجية 

الوفر…¨ والتي اعتمدت على عد… مقومات مهمة؛ هي:  
مورد مالي وفير ومستمر¨ وقليل التعرض لتقلبات األسعار.  .1

عدد م�دود نسبياÎ من السكان.  .2
 Vانية الدولة لتوفير برامج رعاية اجتماعية دون احلاجة ≈لى فرض }رائe3.  كفاية مي

لتوفير 9ويل ≈}افي من النشا◊ االقتصادي اخلاص.
4.  ر�بt قوية من متخذي القرارات للرقي مبستوى معيشة أفضل ملوا�نيهم.

 Âر املستمر بالتقد�Q5.  تفاعل واسع مع األسر… الدولية¨ خا�ة املجتمعات املتقدمة منها؛ للت
.Âالعاملي لت�ريك سياسة مجتمع الوفر… االجتماعية باستمرار ن�و التقد
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وقد أدى االعتماد على هذÁ األيديولوجية ≈لى ترجمة سبل الرعاية في املجتمع السعودي لتQخذ 
عد… مناÌÕ أساسية؛ وهي كاüتي:

االهتماÂ احلكومي باألعما‰ االجتماعية؛ و–لك من خö‰ تGطيتها للخدمات في العديد من    .1
املجاالت؛ منها: مجا‰ رعاية األ�داÀ¨ ومجا‰ رعاية األسر… والطفولة¨ ومجا‰ رعاية الف�ات 
ومجا‰  الطبي¨  واملجا‰  التعليم¨  ومجاالت  التنمية¨  ومجاالت  أنواعها¨  باختöف  اخلا�ة 
وأسرهم¨  عنهم   Ãواملفر املسجونني  رعاية  ومجا‰  الشباب¨  ورعاية  االجتماعي¨  الضمان 

واملجا‰ الصناعي )¬‰ سعود¨ 1991(.

2. ≈تا�ة الفر�ة للنمو واسع النطا‚ للقطاع األهلي. فبجانV اهتماÂ الدولة بتقد. برامج 
الرعاية االجتماعية احلكومية¨ والتي شكلX اجلeء األسا” من سياستها االجتماعية¨ كان 
اململكة  التطوعية في  األعما‰ اخليرية  اتخذت  فلقد  األهلي.  بالقطاع  ¬خر   Âاهتما هنا„ 
�م  بلي¨  Óوالق العائلي  اù�ار  في  الفردية  باجلهود  بدأت  ك�ير…¨   Îأشكاال السعودية  العربية 
تطورت ≈لى ما يعرف بصناديق البر¨ �يY &مع األموا‰ والصدقات في املواسم¨ �م تو“ع 
على ا;تاجني. وقد امتدت بعد –لك لتشمل املرافق العامة¨ واخلدمات الص�ية¨ ومساعدات 

الeواÃ¨ و�ير –لك من أعما‰ اخلير.

وعند ≈نشاء و“ار… العمل والشؤون االجتماعية عاÂ 1380هـ. ا“دادت التوعية لتنشيj احلركة األهلية 
التطوعية¨ فكان قياÂ العديد من اجلهات اخليرية على أسا” منEم ورسمي �بقاÎ للنEم واللوائ` 
الصادر… عن الو“ار…¨ والتي �در أولها عاÂ 1384هـ. كما أ�درت الو“ار… عدداÎ من اللوائ` األساسية 
تباعاÎ̈ وقد تeايد عدد اجلمعيات اخليرية ليرتفع من )160(  جمعية عاÂ 1418هـ / Â1998¨ ليصل 

.Â2008 / 1428هـ Âلى أك�ر من )457( جمعية عا≈

وتتم�ل العöقة املميe… ملسير… التنمية ومنهاجها في اململكة العربية السعودية في كون أهدافها املادية 
 Áال�قافي للمجتمع السعودي¨ وتنعكس هذ Àمية¨ والتراöسùواالجتماعية تستند ≈لى املباد∆ والقيم ا

املباد∆ على �ö�ة جوانV رئيسة¨ أو}�تها خطj التنمية املتعاقبة¨ والتي تضمنX اüتي:

ا_و‰: ويتل�h في تدعيم ا)رية االقتBادية:
من خö‰ تطوير وتنمية األسس الرئيسة للصناعة والeراعة¨ ومن خö‰ تطوير موارد اململكة¨ 
و“ياد… دخلها من النفj في املدى البعيد¨ واحلفاÿ على املوارد القابلة للنضوب¨ هذا باù}افة 

≈لى تخفيn االعتماد على النفj اخلاÂ بو�فt مصدراÎ رئيساÎ للدخل الو�ني.
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الثاني: تدعيم النمو االجتماعي: 
بالتركيe على ا�تياجات املوا�ن السعودي¨ من خö‰ ≈نشاء العديد من املؤسسات وتنمية القوى 
البشرية عن �ريق التعليم والتدريV¨ ورفع املستويات الص�ية عن �ريق توفير املرافق الص�ية 
e…¨ و–وي احلاجات اخلا�ة¨ وأ��اب الدخل  ÓÓÓجÓاملجانية¨ واخلدمات االجتماعية للمسنني والع

ا;دود.

الثالث: تدعيم النمو التنEيمي: 
قة للبعدين السابقني من خö‰ التعeيe اùداري  مة¨ وا;ق= و–لك بتوفير التجهيeات التنEيمية املدع[

باللوائ` واألنEمة اùدارية¨ والتنEيمية واملنEمة للعمل )34(.

طة من أهم املرا�ل التي مر بها املجتمع¨ �يY تبن[X اململكة مفهوÂ التنمية  وتع̂د مر�لة التنمية املخط[
 Âموجهة لعملية التنمية¨ بدأتها في خطتها األولى عا jاحلكومة على و}ع خط Xالشامل¨ وعمل
Â1970¨ وسارت عليها تباعاÎ �تى خطتها التنموية ال�امنة )2010/2005(¨ وهي تهدف في خططها 
جميعها ≈لى التركيe على االست�مار في بناء األرض واùنسان¨ �تى استطاعX حتويل مجتمعها 
ن مواكV للتطورات االجتماعية واالقتصادية. ويبر“ –لك من  التقليدي ≈لى مجتمع �ضري متمد=
خö‰ معرفة �جم االست�مارات املوجt لقطاعي التنمية البشرية والتنمية االجتماعية¨ والذي يعد 
مؤشراÎ �قيقياÎ يعكس أهمية التنمية االجتماعية من نا�ية¨ ويعكس أهمية االست�مار في العنصر 
و‰ عليt¨ بعد مشي�ة اللt تعالى¨ في “ياد… وتطوير املستوى اùنتاجي للفرد واملجتمع¨  البشري¨ الذي يع[
.)2005¨VريGمن نا�ية أخرى ) ال tومن �م حتسني �روف املوا�ن¨ والرفع من مستوى معيشت
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200µ/2000 ةF٢٧٦٫٩٥٦٫٧٩٥٫٨١٩٫٦٣٧٢٫٧٧٦٫٣الساب

2010/200µ ٣٤٧٫٦٥٦٫٦١١٦٫٥١٩٤٦٤٫١٧٥٫٦الثامنة

©200µ -2000® ا(طة ا(مسية ،jدر: و“ار… الت�طيBامل

وقد أسهمX خطj التنمية في ≈�داÀ تGيرات كبير… في البناء االجتماعي¨ وتطور في قطاعات 
الت�تية¨ وقطاع اخلدمات االجتماعية(  والبنية  )التعليم¨ والص�ة¨  املختلفة  الرعاية االجتماعية 
وتطور املدن و“ياد… احلضرية¨ وتو“ع أبناء املجتمع في أن�اء اململكة تبعاÎ لفرص العمل¨ و�هور 
منEومة جديد… من املهن واألعما‰. وأ�ب�X الدولة املشGلÓ الرئيس ألفراد املجتمع في قطاعاتها 
 mير والتطور االجتماعي¨ أما معد‰ دخل الفرد السعودي¨ فقد بلGاهر التEاملختلفة¨ و�يرها من م
 mوبل Î̈تقريبا nلى الضع≈ - jمع “ياد… عوائد النف - Â1979 Â1975 )4800 ريا‰(¨ وارتفع عا Âعا
)8200 ريا‰(¨ و�دد البنك الدولي متوسj دخل الفرد السعودي عاÂ 1982 بـ )16000( دوالر¨ 

وفا‚ هذا الدخل بعi البلدان الصناعية و�البية دو‰ العالم النامي )املرجع السابق(.
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ونل�k من الشكل السابق ارتفاع متوسj دخل الفرد باململكة من 35 ألn ريا‰ سنوياÎ عاÂ 2000 ≈لى 
72 ألn ريا‰ عاÂ 2008 بفضل ارتفاع أسعار النفj والبرامج احلكومية االقتصادية واالست�مارية 

الداعمة لöقتصاد الو�ني.

jاد والت�طيBامة - و“ار… االقتFاءات الB�ل�ة اإلBدر: مBامل
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من اجلدو‰ والشكل السابقني يتبني لنا اüتي:
ريا‰  مليار  ≈لى ن�و 297]1   Â  2007 Âالعامة في عا املنصرف على اخلدمات  ارتفع ≈جمالي      º

.Â2006 Âياد… قدرها 131• عن عاeب
71 • من هذ اùنفا‚ وجt للمساعدات العامة بSجمالي ≈نفا‚ و�ل ≈لى أك�ر من 918 مليون ريا‰.    º
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الفصل األول
 اململJة العربية السعودية و%قo األ�داف التنموية لúلفية

�در - في عاÂ 1421 هـ )Â 2000( - ≈عöن األلفية عقV مؤ9ر القمة الذي عقد في مقر األ3 
املت�د… حتX شعار “دور األ3 املت�د… في القرن الوا�د والعشرين¨ وب�ضور ن�و )147( رئيس 
دولة و�كومة¨ �يY أكد اùعöن تعهدÓ الدو‰ األعضاء في األ3 املت�د… على حتقيق رؤية يكون 
واأل�فا‰  لألمهات  أفضل  رعاية ��ية  تبن=ي   ‰öمن خ Î̈ومر}ا  Îوجوعا Îفقرا أقل[  العالم  فيها 
بي�ة ��ية  و≈يجاد  املساوا… بني اجلنسني¨   eيeوتع األولية¨  املرا�ل  التعليم في  وتعميم  ع¨  ال̂ر}[

جلميع املوا�نني¨ والعمل من أجل تطوير شراكة تنموية عالية فاعلة”.

وقد %ددت ا_هدا· التنموية لúلHية في النIا◊ اüتية: 
1.  القضاء على الفقر املدقع واجلوع.

2.  حتقق تعميم التعليم االبتدائي.
3.  تعeيe املساوا… بني اجلنسني.

4.  تخفيi معد‰ وفيات األ�فا‰.
5.  حتسني الص�ة اù$ابية )��ة األمهات(.

6.  مكاف�ة فيرو” مرض نقh املناعة البشري املكتسV )اùيد“( واملöريا واألمراض األخرى.
7.  }مان االستدامة البي�ية.

8.  تطوير شراكة عاملية من أجل التنمية.

 Î̈هدفا  )18( ن�و  بلm مجموعها  والتي  لة¨  املكم= األهداف   iبع العامة  األهداف   Áهذ من  وينب�ق 
و}ع لكل هدف م�دد عددÏ من املوشرات¨ بلm مجموعها )48( مؤشراÎ.  وفي هذا اù�ار يQتي نهج 
اململكة في تناو‰ األهداف التنموية لأللفية مواكباÎ للخطاب التنموي الو�ني¨ وتشكل خطة التنمية 
 aعنى اخلطة بالعمل على ترسيÔت Yاألهداف¨ �ي Áاوية ملساعي حتقيق هذeال�امنة للمملكة �جر ال
هذا التوجt¨ ليس فقj من خö‰ و}وÕ الرؤية االستراتيجية¨ و�شد اجلهود البشرية واملالية¨ 
د في بعi أبعادها التوافق والشراكة  وتركيeها من أجل حتقيق األهداف التنموية¨ بل ألنها &س=
ما بني اجلهدين الو�ني والعاملي من أجل عالم تت�قق فيt أركان السÂö واألمن والتنمية في ≈�ار 

األهداف التنموية لأللفية.

وقد استندت خطة التنمية ال�امنة ≈لى مجموعة متكاملة من األهداف العامة¨ واألسس االستراتيجية¨ 
التي تلبي اال�تياجات التنموية للمملكة¨ وتتوافق أيضاÎ مع األهداف التنموية لأللفية. فقد ركeت 
خطة التنمية ال�امنة على مجموعة من األوليات؛ من أهمها: رفع مستوى املعيشة¨ وحتسني نوعية 
احليا…¨ وتوفير فرص العمل للموا�نني¨ والتوسع الكمي والنوعي في اخلدمات التعليمية والتدريبية 
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 Âوالصرف الص�ي¨ والتوسع في العلو Áوالص�ية واالجتماعية والبلدية والسكنية¨ وخدمات امليا
التطبيقية والتقنية¨ وتشجيع املبادرات واالبتكار. وشمل أيضاÎ مواكبة التطورات االقتصادية والتقنية 
 tقدرات eيeالعاملية املتسارعة¨ وتنويع القاعد… االقتصادية¨ وحتسني ≈نتاجية االقتصاد الو�ني¨ وتع
التنافسية. واالهتماÂ باملجاالت الواعد…؛ كالصناعات االستراتيجية والت�ويلية وخا�ة الصناعات 
وتقنية  والسيا�ة¨  والتعدين¨  الطبيعي¨  الGا“  و�ناعة  ومشتقاتها¨  للطاقة   Âاالستخدا ك�يفة 
واالجتماعية¨  االقتصادية  التنمية  في  القطاع اخلاص  اهتمX اخلطة مبساهمة  كما  املعلومات. 
 ¨hسراع بتنفيذ استراتيجية التخصيùست�مار¨ واöو–لك باالستمرار في تطوير البي�ة املساند… ل
وموا�لة حتسني كفاء… أداء اخلدمات املالية¨ وتك�يn املعونات الفنية لدعم القدرات التنافسية 
ودعم  واملعلوماتية¨  والتقنية   Âالعلو منEومة   Óتطوير  Âاالهتما هذا  كما شمل  الو�نية¨  للمنتجات 
الب�Y العلمي وتشجيعt¨ والتوجt ن�و اقتصاد املعرفة؛ لكونها من العوامل األساسية في “ياد… 
اùنتاÃ واùنتاجية¨ وتوسيع ¬فا‚ االست�مار. وراعX اخلطة حتقيق التوسع املستمر في التجهيeات 
القطاعات  جميع  /و   eيeتع في  ويسهم  عليها   Vالطل /و  مع   Âءöيت مبا  و�يانتها  األساسية 
ية¨ وحتسني كفاءتها. وأعطX اخلطة اهتماماÎ خا�اÎ بeياد… مشاركة املرأ… في  م Óد Óنتاجية واخلùا
املناشj االقتصادية واù/ائية¨ وتعضيد رسالة األسر… في املجتمع من خö‰ تطوير قدرات املرأ… 

السعودية¨ و≈“الة املعو=قات أماÂ توسيع مشاركتها.

≈ن السمة البار“… لسجل التنمية في اململكة تكمن في احلجم الكبير¨ وسرعة اù$ا“ات التنموية 
األلفية  العديد من أهداف  نX من حتقيق  والتي مك[ املا}ية¨  القليلة  العقود   ‰öخ Xالتي حتقق
بشكل رائد¨ وقبل �لو‰ األفق الeمني ا;دد لت�قيقها في ≈عöن األلفية¨ فما من شك< في أن أي 

شخh يeور اململكة سوف يشهد التطور الهائل الذي - حتقيقt خö‰ العقود ال�ö�ة املا}ية.

ويتبني من متابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية أن اململكة العربية السعودية قد &او“ت السقوف 
قبل  منها  ¬خر  أنها على �ريق حتقيق عدد  كما  األهداف ا;دد…¨  العديد من  املعتمد… ù$ا“ 
 Xمعدالت ومؤشرات النمو احلالية؛ فعلى سبيل امل�ا‰: تضمن t�{املواعيد املقتر�ة �سبما تو
األهداف السبعة األولى العامة ما مجموعة )11( هدفاÎ م�دداÎ )أو �اية(. ويتض` أن اململكة قد 
9كنX من حتقيق األهداف ا;دد… لعشر… منها )من مجموعة أ�د عشر هدفاÎ( قبل مواعيدها 
)أي ≈نها م�ققة اüن( أو أنها على �ريق الت�قيق قبل سنة الهدف¨ أي عاÂ 1436هـ )Â2015( كما 
أن الهدف اüخر¨ واملتعلق بو}` �د< لهدر املوارد البي�ية¨ يتم العمل على معاجلتt }من توجهات 

خطة التنمية ال�امنة. 
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وهÁc ا_هدا· الFشر… ا;دد… هي:
القضاء على الفقر املدقع.  .1

تخفيi نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع.  .2
}مان �صو‰ جميع األ�فا‰ من البنني والبنات على التعليم االبتدائي.  .3

≈“الة الفوار‚ بني اجلنسني في التعليم االبتدائي واملتوسj وال�انوي.  .4
تخفيi وفيات األ�فا‰ دون اخلامسة.  .5

تخفيi معد‰ وفيات األمهات عند الوالد….  .6
.tمعدالت iوالبدء في تخفي ¨Vاملناعة البشري املكتس hانتشار فيرو” مرض نق nوق  .7

وقn انتشار املöريا واألمراض الرئيسة األخرى¨ والبدء في تخفيi معدالتها.  .8
الشرب   Áميا من  املستدمية  االستفاد…  سبل  لهم  تتوافر  ال  الذين  األشخاص  عدد   iخف  .9

اüمنة.
حتسني �يا… القا�نني في املنا�ق العشوائية.  .10

وميكن تلخيh أبر“ سمات التجربة السعودية في السعي ن�و حتقيق األهداف التنموية لأللفية 
من خö‰ مؤشرين؛ هما:

قبل سقوفها  املرسومة  األهداف  ≈لى  الو�و‰  ن�و   …eاملتمي اجلهود  في  الكبير  الeخم   .1
الeمنية املقرر….

 Àو≈�دا ال�امنة¨  التنمية  اهداف خطة  األلفية }من  التنموية  األهداف   Ãدما≈ في   Õالنجا  .2
النÒقلة املطلوبة في التQكيد على جعل األهداف التنموية لأللفية جeءاÎ من اخلطاب التنموي 

والسياسات املر�لية وبعيد… املدى املعتمد… للمملكة.
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الفصل الثاني 
التنمية في املجتمع السعودي “رؤية دميوجرافية”

بدأت املسير… التنموية للمملكة العربية السعودية عاÂ 1389-1390هـ )Â1969( انطöقاÎ من احلاجة 
املاسة لتوفير البنية األساسية الضرورية واملتطورÁ¨ والتي تعد ركيÎ…e أساسية لت�قيق انطöقة 
شاملة ومستدامة لعملية التنمية في اململكة تGطي جميع املجاالت واملنا�ق¨ ولينعم بنتائجها 

جميع املوا�نني.

ولقد �ققX خطj التنمية اخلمسية املتعاقبة باململكة العربية السعودية ≈$ا“اتÌ عديد…Î وملموسة 
خö‰ فتر… السبعة و�ö�ني عاماÎ املا}ية¨ مبا يشكل نقلÎt نوعية في جميع املجاالت االقتصادية 
ا;لي  النا"  �جم  بتطور  املتعلقة  واملؤشرات  املعايير  تطبيق  لنتائج   Îوفقا و–لك  واالجتماعية¨ 
اùجمالي ومكوناتt القطاعية¨ والتوسع في �جم اخلدمات العامة ونوعيتها التعليمية والص�ية 
رد…  والرعاية االجتماعية¨ وتنمية املوارد املائية¨ وتطوير اùنتاÃ الصناعي والeراعي¨ والeياد… املط[
في �جم الصادرات �ير النفطية¨ وتعدد أنواعها¨ والت�سني املستمر في مؤشرات مستوى املعيشة¨ 

ونوعية احليا… للموا�نني.

وفق  عامة  بصفة  السعودي  للمجتمع  الدميوجرافية   hاخلصائ  iبع استعراض  وميكننا 
اجلدو‰ اüتي: 
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جدو‰ ®4-2©
 السكاÊ �سV ا'نس وا'نسية وف�ات الFمر

ف�ات 
العمر
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املصدر: مصل�ة اùحصا¡ات العامة
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±Æ  معدل النمو السJاني:
 - )Â2007( لنتائج املس` الدميوجرافي 1428هـ Îيقدر عدد سكان اململكة العربية السعودية - وفقا
بeياد…  تعداد 1425هـ )Â2004(¨ و–لك  بـــ )22678262( نسمة في  بـــ )23980834( نسمة مقارنة 
مقدارها )1302572(¨ ونسبتها )74]5•(¨ ومبتوسj معد‰ /و سنوي قدرÁ )3]2•(. ويتو“ع هؤالء 
السكان �سV اجلنس مبا نسبتt )5]55•( –كور و)5]44•( ≈ناÀ من جملة السكان في عاÂ 1428هـ 
)Â2007(¨ وتقرب هذÁ النسV من نEيرتها في تعداد عاÂ 1425هـ )Â2004(¨ �يY كانX نسبة الذكور 
)4]55•( واùناÀ )6]44•(¨ وبلm عدد السكان السعوديني وفقاÎ لنتائج املس` الدميوجرافي 1428هـ 
)Â2007(¨ )17493364( نسمة¨ أي بنسبة )9]72•( من جملة سكان اململكة¨ مقارنة بــ )16527340( 
 j966024( نسمة ونسبتها )8]5•( ومبتوس( ياد… مقدرهاeو–لك ب ¨)Â2004( 1425هــ Âنسمة في عا
 )•50[4(  tنسبت مبا  اجلنس   Vس� السعوديون  السكان  ويتو“ع   .)•2[3(  Áقدر سنوي  /و  معد‰ 
–كور و)6]49•( ≈ناÀ من جملة السكان السعوديني عاÂ 1428هـ )Â2007(¨ وتقترب هذÁ النسV من 

.)•49[9( Àناùوا ¨)•1]50( نسبة الذكور Xكان Yي� ¨)Â2004( 1425هـ Âيراتها عاEن

واملس`   ¨)Â2004( 1425هـ  تعداد  بني  السعوديني  للسكان  السنوي  النمو  معد‰  انخفاض   k�ويل
الدميوجرافي 1428هـ )Â2007(¨ ≈– بلm معد‰ النمو )3]2•( بينما كان النمو بني تعدادي 1413هـ 
)Â1992( و1425هـ )Â2004(¨ )5]2•(. ويÔعeى –لك بصفة رئيسة ≈لى انخفاض مستوى اخلصوبة¨ 

نتيجة “ياد… تعليم املرأ…¨ و“ياد… استخداÂ وسائل تنEيم األسر…. 

≥Æ  التو“يع ا'Gرافي:
يتو“ع سكان اململكة جGرافياÎ على �Àö عشر… منطقة ≈دارية¨ ويEهر نتائج املس` الدميوجرافي 
لعاÂ )1428هـ(¨ )Â2007(¨ بالنسبة ≈لى التو“يع اجلGرافي لسكان اململكة �سV اجلنسية واجلنس 

النقا◊ اüتية:

º    حتتل منطقة مكة املكرمة املركe األو‰ بني جميع املنا�ق اùدارية باململكة من �يY النسبة امل�وية 

ùجمالي السكان بها¨ تليها في الترتيV منطقة الرياض¨ �م املنطقة الشرقية¨ �م منطقة عسير¨ 
�م منطقة املدينة املنور…¨ �م منطقة جا“ان¨ �م منطقة القصيم¨ �م منطقة تبو„¨ �م منطقة �ائل¨ 
�م منطقة $ران¨ �م منطقة البا�ة¨ �م منطقة اجلوف¨ �م منطقة احلدود الشمالية. ويتطابق 
هذا الترتيù Vجمالي سكان اململكة مع نEيرÁ للسكان اùناÀ باململكة¨ أما بالنسبة ≈لى السكان 
الذكور¨ فهنا„ است�ناء وا�د¨ يتم�[ل في تباد‰ الترتيV بني منطقتي البا�ة واجلوف¨ �يY ترجع 
البا�ة ≈لى الترتيV ال�اني عشر¨ وتتقدÂ اجلوف ≈لى الترتيV احلادي عشر بني منا�ق اململكة 

اùدارية ال�ö�ة عشر.
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وبالنسبة ≈لى السكان السعوديني¨ حتتل منطقة الرياض املركe األو‰ من �يY نسبة السكان       º

السعوديني القا�نني بها في عاÂ 1428هـ )Â2007(¨ تليها في الترتيV منطقة مكة املكرمة¨ 
�م منطقة الشرقية¨ �م منطقة عسير¨ �م منطقة املدينة املنور…¨ �م منطقة جا“ان¨ �م منطقة 
القصيم¨ �م منطقة تبو„¨ �م منطقة �ائل¨ �م منطقة $ران¨ �م منطقة البا�ة¨ �م منطقة 
اجلوف¨ �م منطقة احلدود الشمالية. ويتطابق هذا الترتيù Vجمالي السكان السعوديني مع 
نEيرÁ للسكان السعوديني اùناÀ باململكة¨ أما بالنسبة ≈لى السكان السعوديني الذكور¨ فهنا„ 
است�ناء وا�د¨ يتم�[ل في تباد‰ الترتيV بني منطقتي البا�ة واجلوف �يY ترجع البا�ة ≈لى 
الترتيV ال�اني عشر¨ وتتقدÂ اجلوف ≈لى الترتيV احلادي عشر بني منا�ق اململكة اùدارية 

ال�ö�ة عشر.
º  بينما تQتي منطقة مكة املكرمة في الترتيV األو‰ بني منا�ق اململكة من �يY النسبة امل�وية 

ùجمالي سكان اململكة و≈جمالي السكان �ير السعوديني القا�نني بها¨ فSن منطقة الرياض 
 Âجمالي السكان السعوديني القا�نني بها في عاù النسبة امل�وية Yاألو‰ من �ي eحتتل املرك

1428هـ )2007( 

:ÊاJالعمري للس Vالتركي Æ3
أ�هرت نتائج املس` الدميوجرافي لعاÂ 1428هـ )Â2007(¨ الذي أجرتt مصل�ة اù�صاءات العامة 

النقا◊ اüتية: 
≈ن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من ≈جمالي سكان اململكة بلXG )5]32•(¨ ونسبة السكان في ف�ة     º

 ¨)•2[8( XGك�ر بلQونسبة كبار السن في ف�ة العمر 65 سنة ف ¨)•7]64( XGعمر سن العمل 15-64 سنة بل
 .)V5]29•¨ 9]67•¨ 6]2• على الترتي( Xاملنا�ر… كان Vن النسSوبالنسبة ≈لى سكان اململكة الذكور¨ ف
.)Vاملنا�ر… )1]36•¨ 8]60•¨ 1]3• على الترتي Vالنس Xفكان ¨Àناùأما بخصوص سكان اململكة ا

ال�اني أن نسبة الذين تقل أعمارهم  أما بالنسبة ≈لى السكان السعوديني؛ فيو}` اجلدو‰     º

 Îوأيضا ¨)Vجمالي سكان اململكة )2]37•¨ 5]32 على الترتيù يرتهاEيد عن نeعن 15 سنة ت
الذين أعمارهم 65سنة فQك�ر عن نEيرتها ùجمالي سكان  السعوديني  السكان  تeيد نسبة 
اململكة )5]3•¨ 8]2• على الترتيV(. وعلى العكس؛ تقل نسبة السكان السعوديني في ف�ة 
عمر سن العمل )15-64 سنة( عن نEيرتها ùجمالي سكان اململكة )3]59•¨ 7]64• على 
الترتيV(. ويرجع هذا االختöف بني التو“يع العمري �سV ف�ات العمر العريضة )أقل من 
15 سنة¨ 15-64 سنة¨ 65سنة فQك�ر( بني السكان السعوديني وبني ≈جمالي سكان اململكة ≈لى 
تركe السكان �ير السعوديني في ف�ة عمر سن العمل 15-64 سنة¨ وانخفاض نسبتهم في 
الف�تني العمريتني أقل من 15 سنة و65 سنة فQك�ر . وليس هنا„ اختöف يذكر بني التو“يعات 
العمرية �سV ف�ات العمر العريضة ùجمالي السكان السعوديني وللسكان السعوديني الذكور 

.Àناùوللسكان السعوديني ا
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أما السكان �ير السعوديني¨ فقد بلXG نسبتهم في ف�ة العمر التي تقل عن 15 سنة )6]19•(¨ ونسبتهم   º
 .)•1[0( XGك�ر بلQالعمر 65 سنة ف t�ونسبتهم في ف ¨)•4]79( XGفي ف�ة العمر 15-64 سنة بل  
ويÔعeى ارتفاع النسبة في ف�t العمر 15-64سنة )4]79•( ≈لى أن أعداداÎ كبير… من �ير السعوديني 
القادمني ≈لى اململكة في سن العمل يوجدون فيها مبفردهم. وبالنسبة ≈لى السكان �ير السعوديني 
 ¨)V5]14•¨ 6]84•¨ 9]0• على الترتي( Xن نسبهم امل�وية في ف�ات العمر املنا�ر… كانSالذكور¨ ف
أما بخصوص السكان �ير السعوديني اùناÀ¨ فكانX النسبة املنا�ر… )0]31•¨ 7]67•¨ 3]1• 

 .)Vعلى الترتي
الذين تقل أعمارهم عن من 15 سنة¨  العمرية )مجموع السكان  ويتض` أيضاÎ أن نسبة اùعالة   º
والسكان 65 سنة فQك�ر مقسوماÎ على السكان )15-64•( مع }رب النا" في 100¨ بني السعوديني 
بلXG )69•( وفقاÎ لنتائج املس` الدميوجرافي لعاÂ 1428هـ¨ ويعني –لك أن كل 100 فرد من السكان 
السعوديني في ف�ة العمر )15-64 سنة( يعولون 69 من السكان السعوديني في ف�تي العمر أقل 
من 15سنة و65سنة فQك�ر عöو… على أنفسهم في عاÂ 1428هـ¨ وتنخفi نسبة اùعالة العمرية 
بني السكان �ير السعوديني ك�يراÎ عن نEيرتها بني السكان السعوديني )26•¨ 69• على الترتيV(؛ 
اùعالة  تت�مل عVء  التي  العمل¨  ف�ة عمر سن  السعوديني في  السكان �ير   eترك  Vو–لك بسب
)15-64سنة(¨ وانخفاض نسبتهم في الف�تني العمريتني املعالتني أقل من 15سنة و65سنة فQك�ر. 
أما نسبة اùعالة العمرية ùجمالي سكان اململكة¨ فقد بلXG 55• في عاÂ 1428هـ. ويعني –لك أن 
كل 100 فرد من سكان اململكة في ف�ة العمر )15-64سنة( يعولون 55 فرداÎ من السكان في ف�تي 

العمر أقل من 15سنة و 65 سنة فQك�ر عöو… على أنفسهم في عاÂ 1428هـ. 

وبالنسبة إلv التو“يع الFمرÍ للسكاÊ �سV ا'نسية وا'نس في مناطo اململكة الثالثة عشر 
يتC` اüتي: 

اùدارية  املنا�ق  بني  واجلنس  اجلنسية   Vاململكة �س العمري ùجمالي سكان  التو“يع   nيختل   º

املختلفة¨ �يY تصل نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ≈لى �دها األدنى )9¨30•( 
في املنطقة الشرقية¨ وتصل �دها األقصى )3]38•( في منطقة تبو„¨ كما تصل نسبة السكان 
في سن العمل 15-64 سنة ≈لى �دها األدنى )5]59•( في منطقة تبو„¨ و≈لى �دها األقصى 
في املنطقة الشرقية )67•(¨ وتصل نسبة السكان كبار السن 65سنة فQك�ر ≈لى �دها األدنى في 

منطقة الرياض )1]2•(¨ و≈لى �دها األقصى )3]5•( في منطقة البا�ة.
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 tنSاجلنسية واجلنس؛ ف Vجمالي السكان السعوديني باململكة �سù التو“يع العمري nيختل  º
أعمارهم  تقل  السكان 2ن  نسبة  تصل   Yاملختلفة¨ �ي اùدارية  املنا�ق  بني   Îأيضا  nيختل
عن 15 سنة ≈لى �دها األدنى )35•( في منطقة مكة املكرمة¨ وتصل ≈لى �دها األقصى 
)3]42•( في منطقة تبو„¨ كما تصل نسبة السكان في سن العمل 15-64 سنة ≈لى �دها 
األدنى )3]55•( في منطقة تبو„¨ و≈لى �دها األقصى في منطقة الشرقية )3]61•(. وتصل 
نسبة السكان كبار السن 65 سنة فQك�ر ≈لى �دها األدنى في منطقة تبو„ )4]2•(¨ و≈لى 

�دها األقصى )1]6•( منطقة البا�ة.
º  بالنسبة ≈لى التو“يع العمري ùجمالي السكان �ير السعوديني باململكة �سV اجلنسية واجلنس؛ 

فSنt يختلn بدرجة كبير… بني املنا�ق اùدارية املختلفة¨ �يY تصل نسبة السكان الذين تقل 
أعمارهم عن 15 سنة ≈لى �دها األدنى )2]10•( في منطقتي �ائل والبا�ة¨ وتصل �دها 
األقصى )3]25•( في منطقة جا“ان¨ كما تصل نسبة السكان في سن العمل 15-64 سنة ≈لى 
�دها األدنى )8]72•( في منطقة جا“ان¨ و≈لى �دها األقصى في منطقتي �ائل والبا�ة 
منطقة  في  األدنى  �دها  ≈لى  فQك�ر  سنة   65 السن  كبار  السكان  نسبة  وتصل   ¨)•89[4(

اجلوف )4]0•(¨ و≈لى �دها األقصى )2]2•( في منطقة املدينة املنور….
º  بينما يتشابt التو“يع العمري للسكان السعوديني الذكور بدرجة كبير… جداÎ مع م�يلt للسكان 

السعوديني اùناÀ في جميع املنا�ق اùدارية باململكة¨ فSن األمر بخöف –لك بالنسبة ≈لى 
بني   Îجدا كبير…  اختöفات  توجد   Yي� اململكة؛  سكان  وùجمالي  السعوديني¨  �ير  السكان 

 Àناûل tالتو“يع العمري للسكان الذكور وم�يل
º  يتض` أيضاÎ أن .نسبة اùعالة العمرية بني سكان املنا�ق اùدارية باململكة بلXG �دها األدنى 

)49•( في املنطقة الشرقية¨ و�دها األقصى )67•( في منطقة $ران. وبلXG اùعالة العمرية 
الشرقية¨  واملنطقة  املكرمة  مكة  منطقة  في   )•63( األدنى  �دها  السعوديني  السكان  بني 
و�دها األقصى في منطقة تبو„ )81•(¨ وتنخفi نسبة اùعالة العمرية بني السكان �ير 
السعوديني في منا�ق اململكة املختلفة ك�يراÎ عن نEيرتها بني السكان السعوديني؛ �يY تصل 
�دها األدنى في منطقتي �ائل والبا�ة )12•(¨ و�دها األقصى )37•( في منطقة جا“ان. 
ويÔعeى انخفاض نسبة اùعالة العمرية بني السكان �ير السعوديني عن م�يلتها بني السكان 
السعوديني ≈لى تركe السكان �ير السعوديني في ف�ة عمر سن العمل التي تت�مل عVء اùعالة 
)15-64 سنة(¨ وانخفاض نسبتهم في الف�تني العمريتني املعالتني أقل من 15 سنة و65 سنة 

  .Áك�ر كما سبق –كرQف
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:ÊاJالنوعي للس Vالتركي Æ4
 Âوفي هذا اخلصوص تستخد .Àالسكان ≈لى –كور و≈نا Âالنوعي للسكان: انقسا Vيقصد بالتركي
نسبة النوع مقياساÎ للتوا“ن بني النوعني¨ ويقصد بها عدد الذكور لكل )100( أن�ى. وحتسV بقسمة 

عدد الذكور على عدد اùناÀ مع }رب النا" في )100(.
وتEهر نتائج املس` الدميوجرافي لعاÂ 1428هـ )Â2007( فيما يتعلق بنسV النوع �سV اجلنسية 

واملنطقة اùدارية النقا◊ اüتية:
بلXG نسبة النوع للسكان السعوديني )102( لكل )100( من اùناÀ. وتع̂د هذÁ النسبة }من    º

مجتمع  السعودي  املجتمع  أن  على  وتد‰   )105-95( املجتمعات  �البية  في  د  Óاملشاه املدى 
 .Àناùعدد الذكور من عدد ا tبيعي¨ يقترب في�

بلXG نسبة النوع للسكان �ير السعوديني )223( –كراÎ لكل )100( من اùناÀ وتع̂د هذÁ النسبة    º

مرتفعة جداÎ̈ و�ير �بيعية لسببني: األو‰ “ياد… الطلV على العمالة الوافد… من الذكور بدرجة 
كبير… عن م�يلt من العمالة الوافد… من اùناÀ¨ والسبV ال�اني أن �البية الذكور الوافدين 

يقيمون في اململكة مبفردهم¨ ويتركون بقية أفراد أسرهم يقيمون في بلدانهم األ�لية.  
 Áوتع̂د هذ  .Àناùا من   )100( لكل   Îكرا–  )125( اململكة  لسكان  اùجمالي  النوع  نسبة   XGبل   º

�ير  للسكان  النوع  لنسبة   Îجدا املرتفع  املستوى  ≈لى  وتعeى  �بيعية.  و�ير  مرتفعة  النسبة 
ùجمالي  النوع  نسبة  أن  ≈لى   ÎراEن و–لك  السابقة؛  النقطة  في   tبيان سبق  كما  السعوديني 
السعوديني و�ير السعوديني¨ وأو“ان الترجي` هي نسبتا اùناÀ السعوديات و�ير السعوديات 

≈لى ≈جمالي اùناÀ باململكة.
 )89( mبل Yنسبة النوع للسكان السعوديني أدنى مستوى لها في منطقة البا�ة¨ �ي Xو�ل   º

–كراÎ لكل )100( من اùناÀ¨ وأعلى مستوى لها في املنطقة الشرقية )107 –كراÎ لكل 100 
أن�ى(. وتراو�X نسبة النوع بني )105- 95( في بقية املنا�ق اùدارية باململكة. وفيما يتعلق 
بGير السعوديني¨ فهنا„ فر‚ شاسع في نسبة النوع بني املنا�ق اùدارية املختلفة باململكة؛ 
�يY و�ل أعلى مستوى لها في منطقة عسير )351 –كراÎ لكل 100 أن�ى(¨ وأدنى مستوى لها 
في منطقة مكة املكرمة )187 –كراÎ لكل 100 أن�ى(. أما نسبة النوع ùجمالي السكان¨ فقد 
و�لX أدنى مستوى لها في منطقة البا�ة¨ �يY بلXG )105 –كراÎ لكل 100 أن�ى(¨ وأعلى 
مستوى لها في منطقة الشرقية )131 –كراÎ لكل 100 أن�ى(. وتراو�X بني )107 و 119( في 

بقية املنا�ق اùدارية باململكة.
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Æµ الوفيات:
تو}` نتائج املس` الدميوجرافي لعاÂ 1428هـ )2007( أن تقديرات ≈جمالي وفيات السعوديني¨ 
 26015 ¨39446 ¨65461( Xالسنة السابقة على املس` كان ‰öالسعوديني خ Àناùووفيات الذكور وا
وفا…Î على الترتيV(¨ وأن معدالت الوفيات ùجمالي السعوديني¨ وللسعوديني الذكور والسعوديني 
معدالت   nوتختل  .)Vالترتي على  السكان  من   1000 لكل   Î…وفا  3[0  ¨4[5  ¨3[8(  Xكان  Àناùا
 Yتبدأ مبستوى مرتفع للوفيات أ�ناء السنة األولى من العمر¨ �ي Yف�ات العمر؛ �ي Vالوفيات �س
ر معد‰ وفيات األ�فا‰ الر}ع أ�ناء السنة األولى من العمر ùجمالي السعوديني وللسعوديني  يقد[
الذكور وللسعوديني اùناÀ بـ )5]18¨ 6]17¨ 4]19 وفا…Î لكل 1000 مولود �ي(¨ �م ينخفi معد‰ 
الوفيات بصور… �اد… جداÎ في مر�لة الطفولة والشباب¨ �يY يقدر معد‰ وفيات األ�فا‰ )4-1( 
سنوات من العمر ùجمالي السعوديني وللسعوديني الذكور وللسعوديني اùناÀ بـــ )1]2¨ 9]1¨ 3]2 
وفا…Ì لكل 1000 مولود �ي(¨ �م يبدأ في االرتفاع مر… أخرى في ف�ات العمر املتقدمة. وينطبق هذا 
 Àناùللوفيات على كل من ≈جمالي السعوديني والسعوديني الذكور والسعوديني ا النمj العمري 

.)Â2007( 1428هـ Âلنتائج املس` الدميوجرافي لعا Îوفقا

وتع̂د منطقة الرياض )م�ور اهتماÂ هذÁ الدراسة( من أكبر املنا�ق –ات الطبيعة الدميوجرافية 
الGنية بخصائh سكانية 2يe… لها¨ 2ا يجعل من الضروري تناو‰ خصائh هذÁ املنطقة بشكل 

مفصل وفقاÎ ملا يQتي:

¿ سكان الرياض �سV اجلنس واجلنسية:

©µ-2® ‰جدو
 سكاÊ الرياض �سV ا'نس وا'نسية  

ونسبتهم إلv إجمالي اململكة عام 2007م

Êبي????????????ا
املجموع�ير  سعوديسعودي

املجموعإناÀ–كوراملجموعإناÀ–كوراملجموعإناÀ–كور

613]835]5 605]526]2 008]309]3 706]835]1 095]556 611]279]1 907]999]3 510]970]1 397]029]2 الرياض

100•43•57•31•10•22•69•34•35•لûجمالي •

834]980]66523]679]10 169]301]13 470]487]6 582]007]2 888]479]4 364]493]17 083]672]8 281]821]8 اململكة

24•24•25•28•28•29•23•23•23•للمملكة •

Æانية واحليويةJحصا¡ات السùحصا¡ات العامة – اùمصل�ة ا – jاملصدر: و“ار… االقتصاد والت�طي
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بالنEر ≈لى اجلدو‰ السابق¨ يتض` أن سكان العا�مة الرياض يبلm عددهم ن�و ربع سكان اململكة 
العربية السعودية¨ املو“عني على املنا�ق املختلفة¨ والتي تبلm )13( منطقة ≈دارية وفقاÎ جلدو‰ رقم 
للنمو  متطور…  االست�وا– على عوامل جذب  اùدارية في  املنطقة   Áلهذ  Îöق� يعطي  وهذا   .)3-2(

السكني بها. 
 ©3-2® qك�

سكاÊ الرياض �سV ا'نس وا'نسية 
ونسبتهم إلv إجمالي اململكة عام 2007م

•π

•≥µ

•≥¥

•≤≤
—u�– ÍœuFÝ
ÀU½≈ ÍœuFÝ

—u�– ÍœuFÝ dOž
ÀU½≈ ÍœuFÝ dOž

وبت�ليq ا'دو‰ والشكq الساب5I 1كننا إ�هار مجموعة مs ا'وانV الرzيسية املهمة تشمq اüتي:
بلm ≈جمالي عدد سكان منطقة الرياض عاÂ2007 Â ن�و 8]5 مليون نسمة¨ مي�لون 24•   º

من ≈جمالي سكان اململكة.
º  23• من ≈جمالي السكان السعوديني باململكة يقطنون منطقة الرياض¨ ومي�لون ن�و 69• 

من ≈جمالي سكانها.
º  28• من ≈جمالي السكان �ير السعوديني باململكة يتركeون في منطقة الرياض¨ ومي�لون 

ن�و 31• من ≈جمالي سكانها.
º  مي�ل الذكور ن�و 57• من ≈جمالي السكان مبنطقة الرياض¨ بينما 9�ل اùناÀ ن�و 

43• منها.
.Îمعد‰ النمو السنوي لسكان مدينة الرياض ن�و 2]4• سنويا jمتوس mبل  º

بلm التركيV النوعي للسكان السعوديني 103 –كراÎ لكل 100 أن�ى¨ ويع̂د هذا }من املعد‰   º
الطبيعي املشاهد في املجتمعات األخرى )95 – 105(.
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نسبة  تع̂د  أن�ى. وهي  لكل 100   Îكرا– السعوديني 230  للسكان �ير  النوعي   Vالتركي  mبل   º

الذكور عن  الوافد… من  العمالة  الطلV على  ارتفاع  ≈لى  مرتفعة جداÎ و�ير �بيعية وترجع 
اùناÀ. باù}افة ≈لى أن ك�يراÎ من الوافدين يقيمون في الرياض مبفردهم¨ ويتركون بقية 

أفراد أسرهم في بلدانهم األ�لية.
 Îيصل ≈لى 131 –كرا Yجمالي سكان منطقة الرياض �ير �بيعي¨ �يù النوعي Vيع̂د التركي    º

لكل 100 أن�ى. ويرجع –لك للeياد… الكبير… جداÎ في التركيV النوعي للسكان الوافدين.

¿ سكان الرياض السعوديون �سV احلالة التعليمية:

جدو‰ ®6-2© 
سكاÊ الرياض السFوديوÊ ® مs عمر 10 سنوات فQكثر © 

�سV ا)الة التFليمية عام 2007م

Êبي?????????????ا

احلالة التعليمية

يIرأ أمي
 Vيةويكتzاملتوسطةاالبتدا

الثانوية 
أو ما 
يFادلها

 Êدبلوم دو
ا'امFةا'امFة

ماجستير 
/ دبلوم 

عالي
Áاملجموعدكتورا

الرياض

043]513]1 475]5 681]16 494]168 354]69 704]344 353]318 409]315 324]197 249]77 –كور

لûجمالي 
•

•5•13•21•21•23•5•11•1[1•0[4•±∞∞

À031]468]1 916 553]3 530]165 796]47 864]286 893]257 275]271 558]217 646]216 إنا

لûجمالي 
•

•15•15•18•18•20•3•11•0[2•0[1•±∞∞

074]981]2 391]6 234]20 024]334 150]117 568]631 246]576 684]586 882]414 895]293 املجموع

لûجمالي 
•

•10•14•20•19•21•4•11•1•0[2•±∞∞

الرياض 
للمملJة 

 •

23•39•41•27•25•25•23•22•22•16•–كور

À23•30•36•26•28•24•25•23•23•17•إنا

2µ•26•26•40•37•23•23•23•22•16•املجموع

Æانية واحليويةJحصا¡ات السùحصا¡ات العامة – اùمصل�ة ا – jاملصدر: و“ار… االقتصاد والت�طي
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©4-2® qك�
 ا)الة التFليمية للسكاÊ السFودي5 اإلناÀ بالرياض
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 ©µ-2® qك�
ا)الة التFليمية للسكاÊ السFودي5 الcكور بالرياض

•±µ

•±µ

•±∏

•±∏

•≤∞

•≥
•±±

w�√
V²J¹Ë √dI¹

WOz«b²Ðô«
WDÝu²*«

UN�œUF¹ U� Ë√ W¹u½U¦�«
WF�U'« ÊËœ ÂuKÐœ

WF�U'«
w�UŽ ÂuKÐœ Ø dO²�łU�

…«—u²�œ

مs ا'دو‰ السابo يتC` اüتي:
9�ل الرياض أقل نسبة أمية بني جميع مدن اململكة¨ بنسبة بلXG 9]9• من ≈جمالي السكان     º

السعوديني بها.
بالر�م من ارتفاع مستوى احلالة التعليمية بني اùناÀ مبنطقة الرياض عن م�يöتها على مستوى     º

اململكة¨ ≈ال أنt يEهر انخفاض وا}` في احلالة التعليمية بني اùناÀ عنها بني الذكور في جميع 
املستويات التعليمية على مستوى منطقة الرياض.

º  يرتفع عدد احلا�لني على مؤهöت فو‚ اجلامعية )ماجستير/ دبلوÂ عالي/ دكتورا…( مبنطقة 

الرياض نسبة ≈لى ≈جمالي احلا�لني على الدرجة العلمية نفسها على مستوى اململكة.
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 ا)الة االجتماعية للسكاÊ السFودي5 الcكور بالرياض
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 ا)الة االجتماعية للسكاÊ السFودي5 اإلناÀ بالرياض
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   ©8-2® qك�
سكاÊ الرياض ® 1µ سنة فQكثر © �سV ا'نس وا)الة االجتماعية 

ونسبتهم إلv إجمالي سكاÊ اململكة عام 2007م

—u�–ÀU½≈—u�–ÀU½≈—u�–ÀU½≈

oKD�

• ÷U¹d�« ÊUJÝ w�ULłù
• ŸuM�« w�ULłù

•∑∞[∞
•∂∞[∞
•µ∞[∞
•¥∞[∞
•≥∞[∞
•≤∞[∞
•±∞[∞
•∞[∞

q�—√ ÃËe²� Î«bÐ√ ÃËe²¹ r�

—u�–ÀU½≈

مs أهم مؤ�رات تBنيn سكاÊ الرياض �سV ا)الة االجتماعية ما يQتي:
تتقارب نسبة سكان الرياض ≈لى النسبة العامة للمملكة ككل �بقاÎ لل�الة االجتماعية في �التي            º

)الذين لم يتeوجوا بعد(¨ و )املتeوجون( مع النسبة نفسها ùجمالي العاÂ لسكان الرياض ≈لى   
≈جمالي سكان اململكة¨ والتي تبلm ن�و 24• .

بينما $د أن نسبة السكان املطل[قني ترتفع عن هذÁ النسبة¨ لتصل ≈لى 31• لûناÀ ¨و28•     º

للرجا‰ نسبة ≈لى ≈جمالي املطلقني على مستوى اململكة.
.Àناûل jنسبة السكان األرامل لتصل ≈لى 19• للذكور¨ و 13• فق iتنخف    º

¿ سكان منطقة الرياض �سV تو“يعهم اجلGرافي:
يتركe ن�و 76• من سكان منطقة الرياض مبدينة الرياض¨ ويتو“ع باقي السكان على ا;افEات 
األخرى التي تQتي في مقدمتها م�افEتا اخلرÃ والدوادمي بنسبة 6• . 5]3• من سكان منطقة 

الرياض على التوالي.
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تو“يع السكاÊ علv م�افEات منطIة الرياض

eةالرمEا;افÊاJالنسبةعدد السeةالرمEا;افÊاJالنسبةعدد الس

7]0•719]39 �وطة بني 9يم10 8]75•280]137]4 الرياض0 

3]1•592]68 عHي11n 1]1•777]60 الدرعية1 

 2Ã12 9]5•394]323 ا(رq6]0•011]35 السلي

4]0•688]19 }رما13 5]3•138]190 الدوادمي3 

7]0•795]35 املزا�مية14 0]2•503]111 املجمFة4 

5]0•312]25 رماح15 0]2•579]106 الIويFية5 

3]0•221]15 ثاد‚16 7]1•631]92 وادÍ الدواسر6 

 7Ã2]0•569]12 �ر1الء17 1]1•046]60 االفال

 8vH18 2]1•904]62 الزلo2]0•426]13 ا)ري

2]0•235]10 الGا◊I� 34[543•0[6 19راء9 
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مs ا'دو‰ السابo يتب5 لنا اüتي:
هنا„ تقارب كبير في التركيبة العمرية للسكان الذكور واùناÀ السعوديني.    º

º  نل�k ارتفاع نسبة السكان في ف�ة عمر سن العمل )15 – 64( )7]66•( عنها على مستوى 

اململكة )7]64•(.
º  انخفاض نسبة كبار السن في ف�ة 65 سنة فQك�ر )1]2•( عنها على مستوى اململكة )8]2•(. 

وتع̂د الرياض أقل منا�ق اململكة في هذÁ الف�ة العمرية.
-    مي�ل األ�فا‰ السعوديني في الف�ة العمرية )أقل من  15 سنة( ن�و 37 • من ≈جمالي السكان 

السعوديني.
مي�ل السكان في ف�ة عمر سن العمل )15- 64( ن�و 2]60• من ≈جمالي السكان السعوديني.  -

السكان  ≈جمالي  من   •2[8 ن�و  فQك�ر  سنة   65 ف�ة  في  السن  كبار  من  السكان  مي�ل   -
السعوديني.

النقا◊ ال�Àö األخير… نستنتج أن نسبة اùعالة العمرية للسكان السعوديني تبلm ن�و  من   
 )65  –  15( العمرية  الف�ة  السعوديني في  السكان  كل 100 فرد من  أن  –لك  ويعني   .•66
والف�ة  تقل عن 15 سنة¨  التي  العمرية  الف�ة  في  السعوديني  السكان  من   Îفردا يعولون 66 
للسكان  تقل عن نEيرتها  أنفسهم. وهي  ≈عالتهم  األكبر من 65 سنة¨ عöو… على  العمرية 

.• XGالسعوديني على مستوى اململكة ككل والتي بل

كما يتض` لنا أن نسبة اùعالة العمرية للسكان �ير السعوديني تبلm 23• فقj. و–لك نا" عن انخفاض 
النخفاض نسبة السكان منهم في الف�ة العمرية األقل من 15 سنة¨ والف�ة العمرية األك�ر من 65 سنة.
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 املشتGلوÊ السعوديوÊ و�ير السعوديµ® 5± سنة فQكثر© مبنطقة الرياض 

?�±¥≤∏ Âنة لعاNيسة للمzاملجموعات الر Vحس

املجموعات الرzيسة للمNنة 
عدد 

السعودي5 
املشتGل5 بNا

نسبة 
السعودي5 
املشتGل5 بNا

عدد �ير
السعودي5 
املشتGل5 بNا

نسبة �ير 
السعودي5 
املشتGل5 بNا

5]27•343]9351]33•246]309الFاملوÊ با(دمات

2]2•685]027]18•453]164املهs الكتابية

الHنيوÊ في املوا}يع الFلمية 
والHنية واإلنسانية

150[865•16[565[075•5[1

اال�تBا�يوÊ في املوا}يع
 الFلمية والHنية واإلنسانية

95[386•10[4108[005•8[5

3]2•953]929]9•212]90املديروÊ ومديرو ا_عما‰

6]12•446]4161]5•669]49الFاملوÊ بالبيع

7]32•411]5417]4•507]41املهs الهندسية ا_ساسية املساعد…

2]5•390]266]1•959]10الFاملوÊ بالزراعة

مهs الFمليات الBناعية 
والكيمياzية والBناعات الcGاzية

989•0[149[740•3[9

∞∞±•∏¥∞]∑∑≥]±∞∞±•∂∏≥]≤±πا'ملة 

املصدر: مصل�ة اùحصا¡ات العامة واملعلومات ≠ ≈دار… اùحصا¡ات االجتماعية
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املصدر: مصل�ة اùحصا¡ات العامة واملعلومات ≠ ≈دار… اùحصا¡ات االجتماعية

:sم qودي5 في كFل5 السGاض وا}` في عدد املشتH�هر لنا انEي oالساب qالشك sم
º  مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الGذائية.

º  العاملون بالeراعة.

º  املهن الهندسية األساسية املساعد….
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الفصل الثالث:
 مؤ�رات اقتصادية 

أولX اخلطj اخلمسية املتعاقبة من اخلطة األولى �تى ال�امنة اهتماماÎ كبيراÎ بeياد… مهمة القطاع 
 ‰öو–لك من خ ¨tنتاجية¨ وتنويع است�ماراتùا tئم لتوسيع مناشطöامل Œاخلاص الو�ني¨ وتهي�ة املنا
 Âتعكس التطور الكبير في ≈سها Yجراءات¨ �يùوا eتطبيق مجموعة من السياسات واملشاريع واحلواف
القطاع اخلاص في توليد النا" ا;لي اùجمالي على امتداد السبعة و�ö�ني عاماÎ املا}ية¨ وتeايد 
 tالقيمة املضافة ا;ققة في Xأ�ر هذا القطاع في االقتصاد الو�ني بصور… مل�و�ة. فقد تضاعف
بQك�ر من سبع مرات ونصn¨ ولترتفع قيمتها باألسعار ال�ابتة لعاÂ 1420/19هـ )Â1999( من )3]54 
 )Â2006( 1427/26هـ   Âعا في  ريا‰(  بليون   423[2( ن�و   )Â1969( 1390/89هـ  في  ريا‰(  بليون 
ولتبلm نسبة مساهمتt في النا" ا;لي اùجمالي ا;قق في –لك العاÂ )53•( مقابل ن�و )6]34•( 

.)Â1969( 1390/89هـ Âعا

ولقد كان تQكيد خطة التنمية ال�امنة على مهمة القطاع اخلاص في مسQلة التو�يn من خö‰ توقعها 
أن يست�و– القطاع اخلاص على )8]78•( من ≈جمالي الفرص الو�يفية اجلديد… خö‰ فتر… اخلطة¨ 
باù}افة ≈لى فرص التو�يn الناش�ة عن ≈�ö‰ العمالة الو�نية م�ل العمالة الوافد… خö‰ سنوات 
 Âالعمالة الو�نية في هذا القطاع ن�و 3 مليون عامل في عا XGاخلطة. وفي �ل تلك التوجهات بل
 jمتوس Îم�ققا )Â1984( 1405/04هـ Âمقابل ن�و 2]1 مليون عامل في عا )Â2006( 1427/26هـ

معد‰ /و سنوي قدرÁ )3]4•( خö‰ تلك املد….

ونستعرض فيما يQتي بعi اجلوانV االقتصادية للمملكة¨ وأهم مؤشراتها وفقاü Îخر ا�ùدارات 
املتا�ة في –لك¨ مع التركيe على منطقة الرياض. 
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جدو‰ ®11-2© 
تطور مFد‰ النمو السنوÍ في النا" ا;لي اإلجمالي
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معدل النمو 
السنوي ≤∞∞≥≤∞∞¥≤∞∞µ≤∞∞∂≤∞∞∑

النا" ا;لي اإلجمالي ا)IيIي 
04]45]23]63]35]75]7با_سFار الثابتة لFام 1999م

66]64]94]14]85]94]3الIطاعات �ير النHطية 

36]45]55]855]15]5الIطاعات اإلنتاجية 

44]111]21]11]83]0التFديs وا;اجر 

18]12]63]72]522]0الزراعة والGابات والBيد 

72]56]36]96]86]16]7الBناعة 

24]16]37]87]54]56]5التشييد 

 Áا“، واملياG84]75]44]46]55]26]6الكهرباء، وال

3]24]64]24]25]34]3قطاعات ا(دمات 

 aإل ÆÆÆ‚نادH1]25]16]46]854]3التجار…، ال

38]68]810]79]888]4النqI، والت�زيs واالتBاالت 

06]15]34]45]17]45]3التمويq، التQم5 والIFار 

28]54]153]75]14]3ا(دمات االجتماعية  والش�Bية 

26]32]91]31]23]62]2ا(دمات ا)كومية 

-  - -- -  -الIطاع النHطي 

18]26]0-1]61]66]66]18النjH ا(ام والGا“ الطبيFي 

8]64]13]74]35]35]5رسوم الواردات 

Æjحصا¡ات العامة واملعلومات¨ وو“ار… االقتصاد والت�طيùاملصدر: مصل�ة ا
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يع̂د النا" ا;لي اùجمالي من أهم املؤشرات التي تعكس وتو}` احلالة االقتصادية العامة للبöد. 
وهو مي�ل قيمة السلع واخلدمات املنتجة من املوارد املوجود… م�لياÎ في منطقة ما خö‰ فتر… “منية 
على  اüخر  هو  ينعكس  والذي  االقتصاد.  قو…  “ادت  كلما  النا"  هذا  معد‰ /و  “اد  فكلما  معينة. 
القوي. االقتصاد  في هذا  العاملة  املنشPت  بÓل  ق من  املقدمة  االجتماعية  املسؤولية  برامج  ونوع  كم 

بلm معد‰ النمو السنوي للنا" ا;لي اùجمالي لعاÂ2007 Â ن�و 4]3•.  º

بلm متوسj معد‰ النمو السنوي للنا" ا;لي اùجمالي 04]5• للفتر… من 2003 – 2007.  º

كان أك�ر القطاعات /واÎ هو قطاع النقل والتخeين واالتصاالت¨ مبعد‰ /و و�ل ≈لى 6]10• في   º
عاÂ2007 Â¨ يQتيt قطاع البناء والتشييد¨ مبعد‰ /و 1]7• .

ونتيجة ملا تقدمt الدولة من تسهيöت كبير… للقطاع اخلاص¨ اüخذ في النمو في اململكة¨ أ�ب` 
ا‰ في مجاالت التنمية بصفة عامة¨ وهذا يeيد من أ�ر هذا القطاع  لهذا القطاع أ�ر �يوي وفع[

احليوي في رفع لواء املسؤولية االجتماعية بر�فها أساساÎ للتعامل مع املجتمع.

فعلى عكس ما كان راسخاÎ في األ–هان عن األ�ر �ير احليوي للقطاع اخلاص في املشاركة في 
التي  املهمة  التنموية  املباد∆  من  للشركات  االجتماعية  املسؤولية   X�أ�ب االجتماعية¨  التنمية 
 aوترسي واالجتماعية¨  االقتصادية  التنمية  في  الدولة  و�يفة   hتقل فمع  الك�يرون.  ≈ليها  يدعو 
 tا}ي عن مهمتGعلى القطاع اخلاص الت Vاملسؤولية االجتماعية¨ أ�ب` من الصع Âوانتشار مفهو

التنموية¨ و≈�ساسt باملسؤولية االجتماعية داخل املجتمع. 

 Îأمرا X�في مجرد الشعور باملسؤولية¨ و≈/ا أ�ب jاملشاركة االجتماعية فق Áوال تكمن أهمية هذ
املجتمع  واùقبا‰ من شرائ`   Õالنجا وباüتي }مان   ¨tوا�ترام املجتمع   n�تعا  Vلكس  Îروريا{
كافة. ونتيجة لذلك سعX العديد من الشركات اخلا�ة ≈لى ≈نشاء �ناديق للمسؤولية االجتماعية. 
“ا‰  األ�ر ما  أن هذا  ≈ال  التنمية¨  القطاع اخلاص في  أ�ر  النقا‘ �الياÎ عن  اùك�ار من  فبر�م 
م�دوداÎ. ومن املل�وÿ في اüونة األخير… أن هنا„ بعi اجلهود الفردية لبعi شركات القطاع 
اخلاص¨ وخا�ة الشركات الكبرى¨ التي أ�ب�X على وعي مبسؤولياتها االجتماعية. ولكن معEم 

هذÁ اجلهود �ير مؤ�ر… أو م�سوسة.

ومن هذا املنطلق يQتي الفصل ال�اني لل�ديY عن قضية مفهوÂ املسؤولية االجتماعية للب�Y في 
أدبياتها العملية¨ 9هيداÎ لو}ع الرؤية التي يشكلها القطاع اخلاص في اململكة العربية السعودية 

.tو¬ليات استخدام Âعن هذا املفهو
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jاملصدر: و“ار… االقتصاد والت�طي

2ا ال شك فيt أن “ياد… االست�مارات اخلا�ة من أهم العوامل التي تeيد من قو… االقتصاد الو�ني¨ 
2ا يعود على “ياد… برامج املسؤولية االجتماعية. وفي الفتر… من Â2004 ≈لى Â2007 $د أن هنا„ 
 jومبتوس .Â 2007 Âاالست�مارات من 6]105 مليار ريا‰ ≈لى 9]127 مليار ريا‰ في عا Áفي هذ Î…ياد“

معد‰ /و سنوي يفو‚ 7•.

≤Æ عدد الشركات واملنشPت اخلاصة و�طور�ا و�صنيفا�Nا امل�تلفة
 Âعا بنهاية  االجتماعية  التQمينات   ÂاEن في  كة  املشتر اخلا�ة  املنشPت  عدد  ≈جمالي   mبل    º

1427هـ ن�و 136874 منشQ…¨ و–لك بنسة /و و�لX ≈لى 7]13• عن العاÂ السابق. وهي 9�ل 
99• من ≈جمالي الشركات املوجود… باململكة.

است�و–ت منطقة الرياض على النسبة األكبر من هذÁ املنشPت )18• منها( بSجمالي عدد     º

.…Qت و�ل ≈لى 24639 منشPمنش

من  الفتر…  في  الرياض  مبنطقة  اخلاص  القطاع  ملنشPت  السنوي  النمو  معد‰   jمتوس  mبل    º

1424هـ  ≈لى 1427هـ ن�و 16•. على الن�و اüتي: 
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جدول ®≥≠≥±© 
�طور عدد منشPت القطاع اخلا’ مبنطقة الرياض

ÂتالعاPمعدل النمو السنويعدد املنش

-142415759هـ

142µ17[018•8هـ

29•900]142621هـ

Á142724639•13ـ

١٦٪متوسj معدل النمو السنوي

املصدر: و“ار… العمل

جدو‰ ®13-2© 
تو“يع املنشPت علv املنا�j االقتBادية امل�تلHة

النسبةعدد املنشPت العاملة مبنطقة الرياضاملنشj االقتصادي

36•8938التجار…

27•6616التشييد والبناء

 È21•5337ا(دمات ا'ماعية واالجتماعية ا_�ر

9•2248الBناعات الت�ويلية

4•968املا‰ والتQم5 والIFار و�دمات ا_عما‰

2•521البريد واالتBاالت السلكية والالسلكية

5]0•115الزراعة والBيد

Áا“ واملياG4]0•88الكهرباء وال

ÊادFال‰ املGواست sديF2]0•61الت

Èأ�ر j�01]0•2منا

∞∞±•¥π∏¥≥املجموع

املصدر: و“ار… العمل
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 الو“Ê النسبي للمنشj مبنطقة الرياض
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 Vالنصي على  والبناء  التشييد  قطاع  وفي  التجاري¨   jاملنش في  العاملة  املنشPت  است�و–ت 
األكبر من ≈جمالي املنشPت املوجود… مبنطقة الرياض. �يY بلm الو“ن النسبي لها 36• و 27• 
على التوالي. وهو ما يو}` األ�ر الذي يجV أن يقوÂ بt هذان القطاعان في خدمة املجتمع 

ا;يj بهما. 



الباب الثالث
 الدراسة امليدانية لعينة من ذوي العالقة مبوضوع

 املسؤولية االجتماعية للشركات

الفصل األول      :    نتائج الدراسة امليدانية لعينة من كبرى الشركات مبدينة الرياض 

الفصل الثاني    :    نتائج الدراسة امليدانية لعينة املستفيدين من خدمات
وبرامج املسؤولية االجتماعية للشركات   

الفصل الثالث    :    نتائج الدراسة امليدانية لعينة القائمني على اجلمعيات
اخليرية مبدينة الرياض    
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الفصل األول
 نتاzج الدراسة امليدانية لعينة من كبرÈ الشركات مبدينة الرياض

نسعى في هذا الفصل لعرض نتائج الدراسة امليدانية التي - تطبيقها على عينة من الشركات 
 Áالشركات ن�و )60 شركة(¨ وسيتم استعراض هذ  Áعدد هذ mبل الرياض. وقد  الكبرى مبدينة 

النتائج وسيتم استعراض هذÁ النتائج وفقاÎ للتصنيn اüتي: 

أوالÎ   : حتليل وتو�يn عينة الشركات املستقصا….

�انياÎ  : النتائج املرتبطة برؤيتهم �و‰ مفهوÂ املسؤولية االجتماعية و�وكمة الشركات.

�ال�اÎ  : النتائج املرتبطة بالبيانات اخلا�ة ببرامج املسؤولية االجتماعية لهم ولباقي الشركات.

رابعاÎ : أهم مقتر�ات مفردات العينة املستقصا… فيما يخh مو}وع الدراسة.

: %ليq وتو�يn عينة الشركات املستBIا… Îأوال
1. من �يY ف�ات أعمار الشركات املستقصا…:

أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن ن�و 35• من عينة الشركات املستقصا… يeيد عمرها عن 25 
 Âالعا jاملتوس mبل Y؛ �يÎوا�د و80 عاما Âالشركات بني عا Áأعمار هذ X�هذا وقد تراو .Îعاما
تقد. خدمات  �م  ومن  –اتها¨  لبناء  الشركة  لعمر  مناسبة  فتر…  وهي   .Îعاما  18 ن�و  ألعمارها 

ي�تاجها املجتمع. و–لك كما هو مبني على الن�و اüتي:
جدول ®≤≠±©

 بياÊ ف�ات √عمار عينة الشركات املستقصا… 

النسبةف�ات √عمار الشركات 

µ sم q13•أق
- µ•8
-10•19
-1µ•15
-20•10

2µ•35 فQكثر
∞∞±•اùجمالي

jسنةاملتوس ±∏
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Æ2 من �يY �بيعة نشا◊ الشركات املستقصا…:
 Îتكون 2�لة Yالشركات املستقصا…¨ ب�ي jتتنوع مناش بالدراسة أن  امليداني  العمل  �رص فريق 
ملجتمع الشركات بشكل وافÌ وأك�ر تعبيراÎ. وقد كان 9�يل مناشj الشركات في العينة املستقصا… 

كما يQتي:

�Jل ®≤≠±©  
التو“يع النسبي ملنا�j الشركات املستقصا…
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 Áمات في بي�ة جيد…¨ ال بد أن يكون لها قبو‰ من قبل أفراد املجتمع في هذEت واملنPلكي تعمل املنش
البي�ة. كما أن اهتماÂ املنشPت االقتصادية باملشكöت واال�تياجات االجتماعية التي يعاني منها 
املجتمع الذي تعمل بt¨ وم�اولة املشاركة في �لها¨ وحت̂مل مسؤولياتها &اهها يeيد من تقدير هذا 
املجتمع وارتبا�t بهذÁ املنشPت ووالئt لها؛ 2ا يعود بالنفع على املنشPت نفسها¨ ويسهل من أدائها 

ألعمالها¨ ويeيد من مبيعاتها.
 ‰öكان لشركة أرامكو السعودية أ�ر مهم في النهوض باملجتمع ا;لي باملنطقة الشرقية¨ من خ
شق الطر‚¨ وبناء املستشفيات واملدار”¨ ونشر الوعي ال�قافي¨ وتطوير املوارد البشرية¨ �تى كان 
 .tى بE�الذي ي hعلى املكانة الرفيعة للشخ Îöاالنتساب ≈لى أرامكو جوا“ عبور ≈لى املجتمع¨ ودلي

كل –لك لسمعة الشركة ومكانتها بني السكان نتيجة لأل�ر الذي تركتt في �ياتهم.
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Æ 3 من �يY عدد فروع الشركات املستقصا…:
تراو�X أعداد فروع الشركات املستقصا… بني فرع وا�د و 500 فرع للشركة الوا�د…. وكان ن�و 
46• من مفردات العينة املستقصا… لديهم أقل من 5 فروع. بينما 19• منها لديها أك�ر من 30 
فرعاÎ. وبلm املتوسj العاÂ لعدد فروع الشركات املستقصا… ن�و 5 فروع لكل شركة. وهو ما يو}` 
�بيعة هذÁ الشركات وقوتها ومركeها التنافسي في مجا‰ عملها. كما يو}` املهمات االجتماعية 
التي يجV أن تقوÂ بها هذÁ الشركات واملنEمات في املجتمعات ا;لية التي توجد فيها. كما هو 

مبني في اجلدو‰ اüتي:

جدول ®≤≠≥©
 ف�ات عدد فروع الشركات املستقصا…

النسبةف�ات عدد فروع الشركات 

µ sم q٤٦٪أق

- µ٪١٩

-10٪١٢

-1µ-

-20٪٤

-2µ-

١٩٪30 فQكثر

∞∞±•اùجمالي

Âالعا jفروعاملتوس µ

Æ 4 من �يY قيمة مبيعات الشركات املستقصا…:
�تى  بها  تعمل  التي  لألسوا‚  والقائد…  العالية  املبيعات  –ات  الشركات  نسبة  تeيد  أن  �ر�نا 
املسؤولية  وخدمات  برامج  في  تساهم¨  قد  أو  تساهم¨  التي  الشركات  مجتمع  عن   Î…معب=ر تكون 
االجتماعية؛ لذلك $د أن 30• من العينة املستقصا… يeيد �جم مبيعاتها السنوية عن مليار ريا‰. 

و–لك كما هو مبني على الن�و اüتي:
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�Jل ®≤≠≥©
ف�ات مبيعات الشركات املستقصا…
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Æ 5 من �يY عدد مو�في عينة الشركات املستقصا…:
استكماالÎ للبند السابق¨ والذي يو}` قو… عينة الشركات املستقصا… ومركeها التنافسي¨ $د هنا 
أن 56• من العينة املستقصا… يeيد عدد العاملني فيها عن 500 مو�n. 2ا يؤكد }رور… تقد. 
هذÁ الشركات لبرامج وخدمات املسؤولية االجتماعية¨ خا�ةÎ على مستوى البي�ة الداخلية لها. 

وقد كانX ف�ات أعداد مو�فيهم على الن�و اüتي:

�Jل ®≤≠≤© 
ف�ات √عداد املوظف5 بالشركات
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: النتاZz املرتبطة برƒية عينة الشركات �و‰ مHهوم املسؤولية االجتماعية و�وكمة الشركات:  Îثانيا
Æ 1 من �يY مدى و}وÕ مفهوÂ املسؤولية االجتماعية لعينة الشركات املستقصا…:

قبل  من   Îوا}�ا  ÎييداQت هنا„  أن  املستقصا…  الشركات  لعينة  امليدانية  الدراسة  نتائج  أ�هرت 
القائمني على هذÁ الشركات لفكر… ومبدأ التكافل االجتماعي بني شرائ` املجتمع؛ �يY ركeت 
اعتبار  وهي  مهمة  خا�ية  على  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  عن  لديهم  األساسية  املفاهيم 
 Âويؤيد هذا املفهو ”tعلى الشركات أن تتكفل ب Vاملسؤولية االجتماعية مب�ابة “�ق املجتمع يج
ن�و 77• منهم¨ يQتيt في –لك ارتبا◊ املفهوÂ بالعمل اخليري¨ �يY رأى ما يقرب من )43•( منهم 
أن “املسؤولية االجتماعية هي جeء أو عمل خيري تقوÂ بt الشركات”¨ وقد تدرجX بقية املفاهيم 
اùجرائية للمسؤولية االجتماعية للشركات لتQخذ معاني مختلفة من وجهة نEر مفردات عينة 

القائمني على الشركات املستقصا…¨ والتي ميكن تو}ي�ها فيما يQتي:

جدول ®≤≠≤© 
مفNوÂ مفردات العينة ملعنv املسؤولية االجتماعية للشركات

vمفردات العينة ملعن ÂوNمف
نسبة من يؤيدون هذا التعريف املسؤولية االجتماعية للشركات

tب qHتتك Êالشركات أ vعل Vاملجتمع يج o�٪٧٧

٤٣٪عمq �يرÍ تIوم بt الشركات 

٣٠٪التزام أ�القي مs الشركات بتنمية املجتمع

٢٧٪استثمار طويq ا_مد ملوارد الشركات 

٢٧٪%لي الشركات بروح املواطنة الFاملية

٢٣٪ التزام لت�Iيo التنمية املستدامة

٢٣٪التزام قانوني يHر}t املجتمع

٢٣٪وسيلة لت�Iيo السمFة والH�ر للشركة

٢٠٪ترجمة ملباد∆ التكافq االجتماعي باملجتمع

tتبني Vالشركات يج vروض علH١٧٪أسلوب م

Ã١٧٪�يار لزياد… اإلنتا
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وبصفة عامة¨ وبت�ليل ما سبق¨ $د أن هنا„ عد… ا&اهات أساسية يقوÂ عليها تعريn 2�لي 
الشركات ملفهوÂ املسؤولية االجتماعية¨ والذي و}` في:

.Îقياöأخ Îاماeوالت Îكونها عائدا   º

º   كونها است�ماراÎ تنموياÎ لت�قيق التنمية.

º   كونها –ات فائد… على الشركة نفسها.

في تعريفنا ملفهوÂ  املسؤولية االجتماعية   نرى أنها òمسا�مة منشPت القطاع اخلا’ في %س5 
مع   Ætب �عمل   Ècال للمجتمع  املستدامة  التنمية  √�داف   oو%قي موظفيNا  حيا…  نوعية 

ÆåاNا التنافسية في مجال نشاطNانتJم eيeولتع Æالتصرف مبسؤولية بدافع ديني و√خالقي

ومبعنى ¬خر¨ فSن التعريn ركe على �Àö رؤى للمسؤولية االجتماعية؛ وهي املباد∆ األخöقية¨ 
وحتقيق التنمية املستدامة¨ واالستفاد… التي تعود على الشركات –اتها.

Æ 2 من �يY مدى تطبيق قواعد احلوكمة لدى عينة الشركات املستقصا…:
 Áهذ توافر  �و‰  املستقصا…  العينة  مفردات  �البية  موافقة  امليدانية  الدراسة  نتائج  أ�هرت 
القواعد. وقد جاءت قاعد… أو مبدأ “التeاÂ الشركة باملوا�فات التي ال تضر بالبي�ة” في مقدمة 
هذÁ القواعد واملباد∆ �يY يؤيدها ن�و 82• من مفردات العينة املستقصا…. وهو ما يو}` مدى 
اهتماÂ هذÁ الشركات بالبي�ة ا;يطة بها. كما تبني لنا أن 77• من هذÁ الشركات تنh رسالتها 
على مسؤوليتها &اÁ مجتمعها و59• من هذÁ الشركات لديها دليل لقواعد احلوكمة¨ و–لك كما 

هو مبني في اجلدو‰ اüتي: 
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جدول ®≤≠¥©
 مدÈ التeاÂ الشركات بقواعد احلوكمة

Êنسبة الشركات التي يتوافر لديهابي????????????????????????????????????????ا

Êر بالبي�ة واإلنساCات التي ال تH٨٢٪التزام الشركة باملوا�

٧٧٪نh رسالة الشركة علv املسؤولية االجتماعية 

qمFة _�القيات ال�z٦٧٪ال

٥٩٪دليq لIواعد ا)وكمة

الزام الشركة ملورديها بتطبيo املسؤولية االجتماعية
٥٦٪ عند تIد. �دماتها 

5H�املو vعل qمFقواعد أ�القيات ال q٥٣٪تو“يع دلي

: النتاZz املرتبطة بالبيانات ا(ا�ة ببرامZ املسؤولية االجتماعية الدا�لية لهم ولباقي الشركات: Îثالثا

Æ 1 مدى وجود برامج للمسؤولية االجتماعية بعينة الشركات املستقصا…. وأهم خصائصها:
للمسؤولية  برامج  لديها  املستقصا…  الشركات  عينة  من  أن 57•  الدراسة  نتائج   ‰öمن خ تبني[ 
لها. في �ني أن 53• منها تقدÂ برامج خلدمة املجتمع  الداخلي  للمجتمع  االجتماعية تقدمها 
اخلارجي. وفي حتليلنا ملنشj هذÁ الشركات¨ وربطt مبدى وجود برامج خلدمة مو�فيها¨ تبني 
لنا أن الشركات الصناعية تQتي في مقدمة الشركات التي تقدÂ خدمات وبرامج خلدمة املجتمع 
ا;يj بها؛ سواء لöرتقاء مبو�فيها على املستوى االجتماعي واملهني¨ أو للمجتمع اخلارجي؛ 
الشركات  االجتماعية( ùجمالي  للمسؤولية  برامج   Âتقد )التي  الشركات   Áنسبة هذ  XGبل  Yي�
الصناعية ن�و 80•¨ بينما تبني لنا أيضاÎ أن املنشPت العاملة في قطاع املقاوالت واùنشاءات هي 
أقل الشركات تطبيقاÎ لبرامج املسؤولية االجتماعية. �يY بلXG نسبة الشركات العاملة في هذا 
القطاع¨ والتي تقدÂ برامج للمسؤولية االجتماعية ن�و 33• فقj من ≈جمالي الشركات العاملة 

في هذا القطاع. والشكل اüتي يو}` –لك:
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�Jل ®≤≠¥© 
منا�j الشركات ومدÈ √داNzا ملسؤوليتNا االجتماعية

UNOHþu� W�b) Z�«dÐ ÂbIð ô w²�«  U�dA�« W³�½UNOHþu� W�b) Z�«dÐ ÂbIð w²�«  U�dA�« W³�½

wŽUM�

•±∞∞

•≤∞ •≥∏ •¥∞ •µ∞ •µ∞ •∂∑

•∏∞ •∂≤ •∂∞ •µ∞ •µ∞ •≥≥

•µ∞

•∞

w�bš w�U� œbF²� Í—U&  ôËUI�

جدير بالذكر أن نشير ≈لى أن قطاع التشييد والبناء مي�ل 27• من ≈جمالي القطاعات االقتصادية 
العاملة مبنطقة الرياض.

وقد تراو�X أعداد هذÁ البرامج املقدمة بني برنامج وا�د وأك�ر من 10 برامج؛ فنجد أن ن�و 41• 
من العينة املستقصا… تقدÂ أك�ر من 10 برامج للمسؤولية االجتماعية. وقد جاءت برامج التQهيل 
مة داخل الشركات. �يY يقدمها ن�و  والتدريV في مقدمة نوعية برامج املسؤولية االجتماعية املقد[
الداخلي  املجتمع  أفراد  وا}` على  ينعكس بشكل  ملا  و–لك  املستقصا….  الشركات  74• من عينة 
)مو�في الشركات( في الرقي مبستواهم املهني والعملي. و�و‰ عدد املستفيدين من هذÁ البرامج 
تبني لنا أن 37• من هذÁ الشركات تخدÂ برامجها بشكل مباشر ما يقل عن 100 فرد فقj في 

املجتمع ا;يj بها. وكما هو مبني على الن�واüتي:

 ©µ≠≥® جدول
متوسj عدد املستفيدين املبا�رين من �Ác البرامج ®جNات – √فراد©

متوسj عدد املستفيدين املبا�رين
النسبة من �Ác البرامج ®جNات – √فراد©

100 sم q٣٧٪أق

1000 – 101 s٢٧٪م

2000 – 1001 s٣٪م

2000 s٣٣٪أكثر م

∞∞±•اùجمالي
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يذكر أن ك�يراÎ من القائمني على هذÁ الشركات يؤمنون أن ما يقومون بt من أعما‰ خيرية شخصية 
تقع }من برامج املسؤولية االجتماعية لشركاتهم. وأن 43• من ≈جمالي �جم العينة املستقصا… 
يؤمنون بQن املسؤولية االجتماعية هي عمل خيري يقومون بt. 2ا يفسر عدÂ وجود تقارير لبرامج 

املسؤولية االجتماعية بك�ير من هذÁ الشركات وعدÂ االهتماÂ بقيا” عائدها على الشركة.

Æ 2 مدى وجود قيا” لعائد برامج املسؤولية االجتماعية املقدمة:
للمسؤولية  برامج  أن ن�و 58• 2ن يقدمون  الشركات  لعينة  امليدانية  الدراسة  نتائج   X�{أو
االجتماعية ال يوجد لديهم ¬لية لقيا” العائد الذي يعود على الشركة من تقدميها لبعi برامج 
املسؤولية االجتماعية ألفراد املجتمع. 2ا أ�ر في عدÂ ≈�دارهم لتقارير سنوية لهذÁ البرامج 
التي يقدمونها. �يY ≈ن 25• منهم فقj هم من يقدمون بالفعل تقارير سنوية عن برامج املسؤولية 
االجتماعية لديهم. و–لك عائد لعد… أسباب؛ منها: أن بعi الشركات �دي�ة عهد باùسهاÂ في 
مجا‰ املسؤولية االجتماعية¨ أو قد يكون لقيم أخöقية خا�ة ب�Q�اب الشركات أو املسؤولني 
عنها كاعتبار أن ما يبذلونt من جهد يقع حتX مEلة العمل اخليري¨ والذي مي�=ل في ك�ير من 
الدو‰ اùسöمية عمÎö يقدÂ �واعيةÎ للt تعالى دون انتEارÌ ألجر. وقد يكون –لك لعدÂ خبرتها في 
≈عداد م�ل هذÁ التقارير. وهذا ما يدفع بضرور… نشر فكر املسؤولية االجتماعية¨ والشفافية في 

كتابة التقارير¨ وهو ما تهدف ≈ليt معطيات هذÁ الدراسة.
و2ا سبق نستنتج أنt كلما كان هنا„ مقيا” وا}` للعائد الذي &نيt الشركات من تقدميها 

لبرامج املسؤولية االجتماعية. كلما كان –لك دافعاÎ لهم لتقد. هذÁ البرامج.

Æ 3 العمر الeمني لبرامج املسؤولية االجتماعية املقدمة من عينة الشركات املستقصا…:
أو}�X نتائج الدراسة امليدانية أن 55• من عينة الشركات املستقصا… لديها برامج للمسؤولية 
االجتماعية منذ أك�ر من خمس سنوات. 2ا يد‰ على احلرا„ االجتماعي السريع باملجتمع في 
مواكبة التطورات احلدي�ة في مفاهيم العمل االجتماعي واملسؤولية األخöقية. وبصفة عامة¨ فSن 
البيان اüتي يشير ≈لى أن ما يقرب من 70• من الشركات لديها خبرات في هذا املجا‰¨ 2ا يؤكد 

أن مفهوÂ املسؤولية االجتماعية قد أخذ في االنتشار في املجتمع السعودي.
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جدول ®≤≠∂©
 ف�ات √عمار برامج املسؤولية االجتماعية لدÈ الشركات املستقصا…

النسبةعمر البرنامج

٣١٪1- 3 سنوات

µ-3٪١٤ سنوات

٥٥٪أكثر مµ s سنوات

∞∞±•اùجمالي

Æ 4 ميeانيات برامج املسؤولية االجتماعية:
تنوعX أ�جاÂ ميeانيات برامج املسؤولية االجتماعية في عينة الشركات املستقصا… تبÓعاÎ حلجم كل 
شركة و≈يراداتها¨ و�بيعة نشا�ها؛ �يY تبني أن 30• من الشركات التي تقدÂ برامج للمسؤولية 
االجتماعية تقل ميeانية هذÁ البرامج لديها عن مليون ريا‰ سنوياÎ. و32• منها تتراوÕ ميeانيتها 
 Âوفي حتليلنا وجدنا أن أ�جا .Îيني ريا‰ سنوياöلبرامج املسؤولية االجتماعية بني مليون وخمسة م
 Áتبني أن 55• من هذ Yمع ≈جمالي مبيعاتها السنوية¨ �ي Vالشركات ال تتناس Áانيات هذeمي

:Áيد مبيعاتها السنوية عن مليار ريا‰. و–لك كما هو مبني في اجلدو‰ أدناeالشركات ت

جدول ®≤≠∑©
�طور مفا�يr و√عمال املسؤولية االجتماعية للشركات 

 ±π≥∞±π¥∞±πµ∞±π∂∞±π∑∞±π∏∞±ππ∞≤∞∞∞

                النBو’ ا_ولv للمسؤولية االجتماعية للشركات
                �الة الرفاهية االجتماعية 

                توط5 املHاهيم املؤسسية للشركات
                عود… ا'د‰ �و‰ ا_عما‰ واملجتمع

                الت�و‰ مs مسؤولية الIاد… ملسؤولية الشركات
                جد‰ �و‰ طبيFة ومHهوم املسؤوليات

                بداية مHهوم أ��اب املBل�ة
Íاملسؤولية االجتماعية للشركات كنشا◊ إدار                

                اإلدار… البي�ية
                ا_داء االجتماعي للشركات

                �راكات أ��اب املBل�ة
                ا_عما‰ والIHر

                االستدامة
Corporate Responsibility ≠ a critical introduction ≠ Michael BlowfieldÆ Alan Murry :املصدر 
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جدول ®≤≠∏© 
ف�ات حجr ميeانيات برامج املسؤولية االجتماعية

ف�ات حجr ميeانيات برامج 
النسبةاملسؤولية االجتماعية  

٣٠٪√قل من مليوÊ ريال

٣٢٪من مليوÊ ≠ خمسة مالي5 ريال

١٣٪من خمسة ≠ عشر… مالي5 ريال

٢٦٪√كثر من عشر… مالي5 ريال

∞∞±•اùجمالي

ع ن�و 40• من مفردات العينة  و�و‰ توقع /و هذÁ امليeانية في األعواÂ القادمة ≈ن شاء اللt. توق[
املستقصا… أن تeيد هذÁ امليeانية في األعواÂ القادمة بنسV تتراوÕ بني 1• - 5 •. ولكن مع تفاقم 
اü�ار االقتصادية لأل“مة املالية العاملية الراهنة. فSن من املتوقع أن ت�بX امليeانيات احلالية نسبة 

.iوها أو تنخف/

املواقــــــع  أل�ــــــد  اســــــتفتاء  فــــــي 
 Xنترنùاملتخصصة على شبكة ا
�و‰ مدى تQ�ر برامج املســــــؤولية 
االجتماعيــــــة للشــــــركات باأل“مة 
املاليــــــة العامليــــــة كانــــــX نتيجــــــة 

االستفتاء كما يQتي

•¥µ

•≤µ

•≤≤

•∏

…bAÐ dŁQ²ð
dŁQ²ð

nOF{ qJAÐ dŁQ²ð
dŁQ²ð ô

:Îأك�ر البرامج تقدميا Vالبرامج االجتماعية التي تقدمها مفردات العينة املستقصا… مرتبة �س Æ 5
أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن برامج التQهيل والتدريV والتو�يn تQتي في مقدمة برامج 
املسؤولية االجتماعية التي تقدمها مفردات العينة املستقصا…. وقد جاء ترتيV أك�ر عشر برامج 

تقدمياÎ على الن�و اüتي:
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 √كثر البرامج �قدمياÎ من مفردات العينة املستقصا…

Vالبرامج واخلدماتالتر�ي r�√نسبة من يقدمونها

٧٦٪برامج �Q�يل الشباب±

≤V٧٤٪برامج التدري

≥n٦٥٪برامج التوظي

¥Â٦٢٪برامج رعاية األيتا

µبرامج رعاية ذوي
٥٠٪ االحتياجات اخلاصة

٤٧٪برامج رعاية األطفال∂

∑v٤٤٪برامج رعاية املرض

∏r�٣٨٪برامج رعاية املسجون5 و√سر

π٣٤٪برامج رعاية كبار السن

٣١٪برامج رعاية ص�ية∞±

Æ 5 أسباب عدÂ وجود برامج للمسؤولية االجتماعية لدى بعi الشركات:
يرى بعi أفراد العينة املستقصا… 2ن ال يقدمون أية برامج للمسؤولية االجتماعية أن لديهم 

مسو=�اتهم التي تدفعهم ≈لى –لك¨ والتي تتم�[ل في: 
º مسو=�ات اقتصادية.

º مسو=�ات �قافية¨ و–لك النعداÂ �قافة املسؤولية االجتماعية¨ سواءÎ لدى النا” أو الشركات.

º مسو=�ات ≈دارية مرتبطة بطر‚ احلصو‰ على اخلدمات.

º مسو=�ات عدÂ اختصاص.
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�ات: وا'دو‰ اüتي يب5 أهم هÁc املسو=

جدول ®≤≠∞±© 
√سباب عدÂ وجود برامج للمسؤولية االجتماعية

√سباب عدÂ وجود برامج
 للمسؤولية االجتماعية

نسبة من يؤيدون 
هذا السبب

pلc٨٨٪ال �وجد موارد كافية ل

املستفيدوÊ ال يعلموÊ الشركات
٨٨٪ التي �قدÂ خدمات

ال يوجد معنv م�دد لJلمة 
٨٨٪مسؤولية اجتماعية لدÈ النا”

 Vخدمات الشركة ال �تناس
٨٨٪مع ≈�باع احتياجات املستفيدين

jبير… فقJ٧٥٪للشركات ال

ال �وجد رؤية علمية لJيفية
٧٥٪ �قد. اخلدمات

pلcب Âاe٧٥٪ال يوجد ≈ل

≈جرا¡ات احلصول علv اخلدمات 
٧٥٪من الشركات صعبة ومعقد…

ما �قدمt الشركات مجرد
٧٥٪ مساعدات مالية بسيطة

نEر… املستفيدين للمساعد… 
rNل ÊاNا امتNن√ v٦٣٪عل

الدولة �ي املسؤولة 
jفق p٣٨٪عن ذل

: أهم مIتر�ات مHردات الFينة املستBIا… فيما ي�h مو}وع الدراسة  ÎاFراب
جاء االهتماÂ بالشباب و≈عطاؤهم األولية في خدمات املسؤولية االجتماعية وبرامجها على 
رأ” مقتر�ات مفردات العينة املستقصا…¨ و–لك من وجهة نEر 13• منهم . وكما هو مبني 

على الن�و اüتي:



πµ

جدول ®≤≠±±© 
√�r مقترحات مفردات العينة املستقصا…

النسبة√�r املقترحات واألفJارالنسبة√�r املقترحات واألفJار

Îاe ≈�ö‚ سراÕ السجناء بسداد≤±•االهتماÂ بف�ة الشباب اهتماماÎ خا�اÎ ومرك[
٤٪ املبالm املست�قة عليهم

جوائe ألفضل مهني )�بيV - فني - 
دعم احلكومة للشركات فيπ•مهند” - معلم(

٤٪ تقدميها لبرامج املسؤولية االجتماعية 

“ياد… الوعي بQهمية املسؤولية
٤٪برامج توعية للمر}ىπ• االجتماعية  مبفهومها اجلديد

تو�يد جهود الشركات خلدمة
رعاية الكراسي العلمية فيπ• املجتمع وتنEيمها لت�قيق الفعالية املرجو…

٤٪ املجاالت التي تعمل بها الشركة

≈نشاء مراكe أو أندية π•دعم األسر املنتجة
٤٪ريا}ية داخل املدينة

تقد. البرامج بشكل مباشر دون احلاجة ¥•جوائe للطöب املتفوقني
٤٪≈لى توقيع اتفاقيات مع جهات خدمية

حتديد معايير دقيقة لقيا”¥•جوائe لûبداع العلمي
٤٪ املسؤولية االجتماعية 

√ن تتخصh كل منشQ… في خدمة¥•جوائe لأل�فا‰ املوهوبني 
e٤٪ معينة وتقدمها بشكل متمي

Âن عن هذا الدليل بشكل جيد¥•رعاية األيتاöعù٤٪ا

�باعة كتV ت�قيفية وتو“يعها ¥•املساعد… في تeويج الشباب
٤٪)م�Îö عن منا�ق اململكة(

≈نشاء مراكe جلمع املنتجات 
≈نشاء مركe لتدريV الشباب ¥•املستهلكة وتو“يعها

٤٪على احلرف واملهن

استقطاب شخصيات مهمة ¥•مكاف�ة �اهر… التسو‰
t٤٪لرعاية املو}وع ككل و≈دارت

Âم�اولة الرقي بالذو‚ العا
بناء مصانع وتشGيل العا�لني ¥• و¬داب السلو„ لدى املوا�نني

٤٪عن العمل

نشر الوعي بQهمية العمل 
٤٪تقد. برامج عöجية ملختلn األمراض¥•وقيمتt لدى الشباب

٤٪تقد. دورات تدريبية ملقدمي اخلدمات االجتماعية ¥•العناية بالعا�لني عن العمل

٤٪رعاية برامج جلمع التبرعات للمساكني٤٪دورات لتعليم وتدريV املرأ…

٤٪دعم اجلمعيات اخليرية
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الفصل الثاني
نتاzج الدراسة امليدانية لعينة املستفيدين من خدمات

 وبرامج املسؤولية االجتماعية للشركات
نسعى في هذا الفصل لعرض نتائج الدراسة امليدانية التي - تطبيقها على عينة من األفراد 
املستفيدين من برامج املسؤولية االجتماعية¨ واملقدمة من قبل شركات القطاع اخلاص مبدينة 
وفق  الفصل  بهذا  اخلا�ة  النتائج  وسيتم عرض  مفرد…¨   )260( عددهم   mبل والذين  الرياض¨ 

العرض اüتي:

أوال  :   النتائج املرتبطة بالبيانات األولية اخلا�ة مبفردات العينة املستقصا….

�انياÎ :   النتائج املرتبطة برؤيتهم لبرامج املسؤولية االجتماعية التي يستفيدون منها.

�ال�اÎ :   أهم مقتر�ات مفردات العينة املستقصا… لöرتقاء ببرامج املسؤولية االجتماعية  
من الشركات واملنEمات. املقدمة     

: النتاZz املرتبطة بالبيانات ا_ولية ا(ا�ة H0ردات الFينة املستBIا…: Îأوال
Æ1 من �يY الف�ات العمرية للعينة املستقصا…:

أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن 40 • من مفردات العينة املستقصا… من املستفيدين من برامج 
.Îأعمارهم بني )30 –40( عاما Õتتراو Yاملسؤولية االجتماعية للشركات هم من متوسطي العمر؛ �ي
أما على اجلانV اüخر¨ فقد تقاربX نسبة 9�يل ف�تي العمر )20 - 30(. و )40 - 50( عاماÎ في 
العينة املستقصا…؛ �يY بلXG 29•. 28• على التوالي. في �ني بلXG نسبة كبار السن 2ن هم 
فو‚ سن الـ 50 عاماÎ 3• فقj من جملة عينة األفراد املستفيدين من برامج املسؤولية االجتماعية. 

2ا يعكس املهمة التي تقوÂ بها الشركات في الو}ع الراهن للنهوض بجيل الشباب وتنميتهم.
و–لك ما يو}�t البيان اüتي:

جدول ®≤≠≥±©
 �و“يع الف�ات العمرية للعينة املستقصا…

النسبةف�ات األعمار

≠ ≤∞٪٢٩

≠ ≥∞٪٤٠

≠ ¥∞٪٢٨

٣٪∞µ عاماÎ فQكثر
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Æ2 من �يY التركيV النوعي ) اجلنس ( للعينة املستقصا…:
أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن 72• من مفردات العينة املستقصا… من املستفيدين من برامج 
املسؤولية للشركات هم من اùناÀ. وميكن تفسير –لك بQن �البية املستفيدات من اùناÀ قد يكون 
لهن بعi املشكöت االجتماعية )مطلقات¨ أرامل¨ عا�öت عن العمل( 2ا يتطلV جلوءهن ≈لى 

االستفاد… من برامج املسؤولية االجتماعية للشركات. و–لك ما يو}�t البيان اüتي:

©µ≠≥® لJ�
 التركيV النوعي للعينة املستقصا…

•≤∏

•∑≤

v¦½√
d�–

…UBI²�*« WMOFK� wŽuM�« VO�d²�«

Æ3 من �يY احلالة االجتماعية للعينة املستقصا…:
أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية لعينة املستفيدين من برامج املسؤولية االجتماعية املستقصا… أن 
61• من هذÁ العينة هم من �ير املتeوجني )أعeب أو مطلق أو أرمل(. 2ا يفسر ارتفاع نسبة 

9�يل اùناÀ عن الذكور في البند السابق¨ وكما هو مبني على الن�و اüتي:

جدول ®≤≠≤±©
 �و“يع عينة املستفيدين املستقصا… وفقاÎ لل�الة االجتماعية

النسبةاحلالة االجتماعية

٦١٪�ير متeوÃ ®√عeب Ø مطلØ o √رمل©

Ãوe٣٩٪مت

∞∞±•اùجمالي
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Æ4 من �يY و�ائn ومستوى دخل مفردات العينة املستقصا…:
العينة  مفردات  من   •60 ن�و  مي�لون  العمل  عن  العا�لني  أن  امليدانية  الدراسة  نتائج  أ�هرت 
 Àناùاملستقصا…. بينما ال يتعدى املو�فون ن�و 32• منهم؛ ويعود –لك ≈لى ارتفاع نسبة 9�يل ا
في العينة؛ 2ا كان لt أكبر األ�ر في انخفاض مستويات دخولهم¨ �يY $د أن الدخل الشهري 
لن�و 34• من مفردات العينة املستقصا… ال يتعدى 1500 ريا‰. في �ني يتراوÕ دخل ن�و 30• 
منهم بني 1500 – 2500 ريا‰ شهرياÎ. أي ≈ن هنا„ ن�و 64• من مفردات العينة املستقصا… تقل 
دخولهم الشهرية عن 2500 ريا‰. 2ا قد يعوقهم عن تلبية متطلباتهم احلياتية¨ وهذا ما يجعل 
من توفير فرص العمل أ�دÓ أهم برامج املسؤولية االجتماعية للشركات للمساهمة في توفير �يا… 

كرمية ألفراد املجتمع. والشكل اüتي يو}` –لك:

 �Jل ®≤≠∂©
 الو“Ê النسبي لوظاnz مفردات العينة املستقصا…

•∂∞

•±π

•±≥

•∂
•≤

qÞUŽ
’U)« ŸUDI�UÐ nþu�

w�uJŠ nþu�
V�UÞ
Èdš√

جدول ®≤≠¥±© 
�و“يع مفردات العينة وفقاÎ لف�ات دخلrN الشNري

النسبةف�ات الدخل الشNري بالريال

 ±µ∞∞ ٣٤٪√قل من

≤µ∞∞ ≠±∂∞∞٪٣٠

¥∞∞∞ ≠≤∂∞∞٪٢٢

١٣٪√كثر من ∞∞∞¥

∞∞±•اùجمالي
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Æ5 من �يY مستوى اùعالة ملفردات العينة املستقصا…:
بلm متوسj عدد األفراد الذين تعولهم مفردات العينة املستقصا… 5 أفراد لكل منهم. �يY تبني 
أن 66• منهم يعولون من 3 ≈لى 6 أفراد. ومع األخذ في احلسبان مستويات الدخو‰ املذكور… في 
البند السابق¨ يتض` لنا �جم معانا… هذÁ األسر¨ ومدى �اجتها للدعم واملساند… لتستطيع مجابهة 
متطلبات احليا…. في �ني $د أن هنا„ ن�و 10• منهم ال يعولون ≈ال أنفسهم. و–لك كما هو مبني 

في اجلدو‰ اüتي:
©±µ≠≥® جدول

rNلعدد من يعولون Îو“يع مفردات العينة وفقا� 

rNين يعولونcالنسبةف�ات عدد األفراد ال

jفق rNنفس√ Ê١٠٪يعولو

١٢٪√قل من ≤

≠≥٪٣٩

≠∂٪٢٧

≠π٪٧

٤٪≥± فQكثر

∞∞±•اùجمالي

Âالعا jفراداملتوس√ µ

Æ6  من �يY منطقة السكن التي يقطنونها:
 .Îسكنيا Îلى 47 �يا≈ Xو�ل Yاأل�ياء واملنا�ق التي يقطنها مفردات العينة املستقصا…؛ �ي Xتنوع
جنوب  منطقة  في  يتمركeون  املستقصا…  العينة  مفردات  من   •36 ن�و  هنا„  أن  لنا  تبني  وقد 
الرياض. 2ا يعطي هذÁ املنطقة األولية في مشروعات املسؤولية االجتماعية للشركات وبرامجها. 

تلتها منطقة شر‚ الرياض بنسبة 15•.



±∞∞

�Jل ®≤≠∑© 
�و“يع العينة علv مناطo مدينة الرياض

•≥∂

•±µ
•¥•π

•≥∂

÷U¹d�« »uMł
÷U¹d�« ‚bM�
÷U¹d�« »dž
÷U¹d�« jÝË

Èdš√

وقد كان أك�ر األ�ياء تكراراÎ هو �ي النسيم بشر‚ الرياض¨ �يY يقطنt ن�و 9• من ≈جمالي �جم 
ادية¨ ويقطنt 7• من ≈جمالي �جم العينة. والبيان اüتي يو}` –لك: العينة املستقصا…. تÁö �ي اجلر[

جدول ®≤≠∂±©
 �و“يع عينة الدراسة وفقاÎ للمناطo واألحيا¡ التي يقطنونNا

نسبة من يقطنونهااحلياملنطقة

جنوب الرياض

٦٪السويدي
o٦٪طوي

٦٪البديعة
٥٪�بيرا

٧٪ا'رادية
٤٪الصاحلية

٣٪سلطانة
٣٦٪املجموع

�ر‚ الرياض
r٩٪النسي
٦٪الروضة
١٥٪املجموع

٤٪العريجاء الGربي�رب الرياض

وسj الرياض
٦٪املنفوحة

٣٪عتيقة
٩٪املجموع

٣٦٪أ�ياء أخرى 

∞∞±•اùجمالي
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:tنوع املسكن الذي يسكنون في Yمن �ي  Æ7
أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن 39• من مفردات العينة املستقصا… يسكنون في دور في فيö؛ 
≈ما مع األهل أو مبفردهم. بينما 29•. 27• منهم يسكنون في شقق سكنية وبيوت شعبية على 

الترتيV. والبيان اüتي يو}` –لك: 
جدول ®≤≠∑±© 

tفي ÊنوJي يسcن الJلنوع الس Îو“يع عينة الدراسة وفقا�

نسبة من يعيشون بهنوع املسJن 

٣٩٪دور في فيال

٢٩٪�قة

٢٧٪بيX �عبي

٢٪فيال

o�٢٪مل

١٪دورين

∞∞±•اùجمالي

: النتاZz املرتبطة برƒية مHردات الFينة املستBIا… لبرامZ املسؤولية االجتماعية للشركات،  Îثانيا
والتي يستHيدوÊ منها:

Æ1  �بيعة البرامج التي يرون أنها تقع }من برامج املسؤولية االجتماعية للشركات:
االجتماعية  البرامج  كل  أن  يرى  العينة  مفردات  من   •43 أن  امليدانية  الدراسة  نتائج  أ�هرت 
للشركات  االجتماعية  املسؤولية  برامج  }من  من  هي   aوالص�ية.....≈ل والدينية  واالقتصادية 
التي ي�تاجونها. وقد جاءت البرامج االجتماعية في مقدمة هذÁ البرامج؛ و–لك من وجهة نEر 
والدعوية¨  الدينية  �م  االقتصادية¨  البرامج  املستقصا…¨ تöها  العينة  ≈جمالي مفردات  78• من 
�م الص�ية. و–لك من وجهة نEر 71• . و69• .و66• منهم على التوالي. بينما جاءت البرامج 
التنموية وال�قافية في –يل هذÁ القائمة بنسبة تQييد بلXG 48•. و47• على التوالي. والشكل اüتي 

يو}` –لك.
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�Jل ®≤≠∏© 
اخلدمات التي �قع ضمن برامج املسؤولية االجتماعية

 للشركات من وجNة نEر مفردات عينة املستفيدين املستقصا…

•∞

•≤∞

•¥∞

•∂∞

•∏∞

•±∞∞

•∑∏
•∑±•∂π•∂∂

•¥∏•¥∑
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Æ2  البرامج واخلدمات االجتماعية املقدمة �سV مدى استفاد… مفردات العينة املستقصا… منها:
االجتماعية  والبرامج  والعöجية¨  الص�ية  الرعاية  برامج  �م  والدعوية¨  الدينية  البرامج  جاءت 
في مقدمة اخلدمات التي استفادت منها مفردات العينة املستقصا…. �يY بلm متوسj نسبة من 
استفادوا منها 80•. و66•. و66• على التوالي. على اجلانV اüخر¨ تع̂د البرامج الريا}ية هي 
أقل البرامج التي استفادت منها مفردات العينة¨ تöها البرامج ال�قافية¨ �يY استفاد منها 47•. 

و51• على الترتيV من مفردات العينة املستقصا…. و–لك ما يو}�t الشكل اüتي:

 ©π≠≥® لJ�
اخلدمات والبرامج التي استفاد منNا مفردات العينة املستقصا…
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 sدمة مIاملسؤولية االجتماعية امل Zاء ببرامIا… لالرتBIينة املستFردات الHتر�ات مIأهم م : Îثالثا
الشركات واملنEمات:

تع̂د فكر… توفير فرص عمل أك�ر - وبخا�ة للشباب - و“ياد… دعم اجلمعيات اخليرية من أهم 
البرامج واملناشj التي يجV االهتماÂ بها من قبل الشركات. و–لك من وجهة نEر 3]15•. 4]13• 

من مفردات العينة املستقصا… على التوالي. و–لك كما هو مبني في اجلدو‰ اüتي: 

جدول ®≤≠∏±©
 √�r مقترحات مفردات العينة املستقصا…

Õنسبة من املقتر
يؤيدونه

Õنسبة من املقتر
يؤيدونه

١٥٫٣٪توفير فرص عمل أك�ر وبخا�ة للشباب
االهتماÂ بSنشاء األندية الريا}ية

١٫٩٪ واملöعV داخل األ�ياء

١٫٩٪االهتماÂ بSنشاء املراكe الص�ية وانتشارها١٣٫٤٪“ياد… الدعم املادي املقدÂ للم�تاجني

١٫٩٪دعم املشاريع الصGير…١١٫٥٪االهتماÂ برعاية أهالي السجناء

١٫٩٪�سن معاملة جمهور ا;تاجني٩٫٦٪تسهيل احلصو‰ على اخلدمات

االنتشار اجلGرافي لهذÁ اخلدمات
١٫٩٪التركيe على البرامج الدينية التوعوية٧٫٧٪ بني جميع األ�ياء

١٫٩٪≈نشاء مراكe ملواجهة الفساد اùداري٥٫٨٪“ياد… دعم العمل اخليري ككل

اجلدية في األعما‰ اخليرية
j٥٫٨٪ وأال تكون للسمعة فق

≈نشاء مراكe لرفع مستوى الوعي
١٫٩٪ باملسؤولية االجتماعية لدى األفراد

التركيe على أوليات اال�تياجات
١٫٩٪≈نشاء معاهد تدريبية تنتهي بالتو�ي٣٫٨n٪التنموية الضرورية

١٫٩٪درو” تقوية مجانية للتöميذ٣٫٨٪توفير سكن للم�تاجني

١٫٩٪توفير السكن برسوÂ رمeية٣٫٨٪تو“يع اخلضار والفواكt على ا;تاجني

١٫٩٪االهتماÂ باملتسولني ومعاجلة أمرهم٣٫٨٪االهتماÂ برعاية األيتاÂ واأل�فا‰

١٫٩٪االهتماÂ بالرعاية الص�ية١٫٩٪عقد ندوات �قافية

احلرص على أن تكون املساعدات
١٫٩٪≈�Õö الطر‚ والشوارع١٫٩٪ في اخلفاء حلفk األعراض

١٫٩٪م�اولة تGيير نEر… املجتمع ≈لى املسجون وأهل١٫٩t٪تخفيi أسعار املنتجات

Ãوeوجات السجناء١٫٩٪توفير بدائل ترفيهية للشباب �ير املتeل n١٫٩٪توفير و�ائ

االهتماÂ برعاية –وي اال�تياجات اخلا�ة وكبار 
١٫٩٪السن

توفير برامج فعالة للقضاء على األمية 
١٫٩٪وتشجيع تعليم احلاسV اüلي

١٫٩٪≈عطاء دورات تدريبية للفتيات والشباب
flfl
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الفصل الثالث
نتاzج الدراسة امليدانية لعينة القاzم5 علv ا'معيات اخليرية مبدينة الرياض

نستعرض في هذا الفصل نتائج الدراسة امليدانية التي - تطبيقها على عينة من اجلمعيات اخليرية 
املسؤولية  لبرامج   jكوسي Áيقدمو أن  يتعلق مبا ميكن  فيما  ¬رائهم  الرياض �و‰ استطöع  مبدينة 

االجتماعية للشركات¨ وقد بلm عدد هذÁ اجلمعيات )28( جمعية. وفيما يQتي أهم هذÁ النتائج:

: أهم البرامZ التي تIدمها مHردات عينة ا'مFيات املستBIا…: Îأوال
لعينة  امليدانية  الدراسة  نتائج  أ�هرت  معها¨   Îو9اشيا للشركات  امليدانية  الدراسة  لنتائج   ÎكيداQوت
اجلمعيات املستقصا… أن برامج التو�يn والتدريV والتQهيل تQتي على رأ” قائمة البرامج التي 
تقدمها. �يY يقدمها ن�و 69•. و 69•. و68• على التوالي من مفردات عينة اجلمعيات املستقصا…. 
 Vفي �ني جاءت برامج وخدمات العناية بالبي�ة وتطويرها في –يل القائمة. 2ا يد‰ على ك�ر… الطل
على البرامج واخلدمات التي 9س شخh الفرد –اتt )احلاجات األساسية( و–لك كما هو مبني 

على الن�و اüتي:
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 ©±π≠≥® جدول
√�r مقترحات مفردات العينة املستقصا…

√�r البرامج واخلدمات
نسبة من 
√�r البرامج واخلدماتيقدمونها

نسبة من 
يقدمونها

nا�ة الص�ية٦٩٪برامج سعود… وتو�ي�ùت اö٣٣٪برامج �م

V٣٢٪عقد ندوات تتناو‰ قضايا املجتمع٦٩٪برامج التدري

٢٩٪برامج لرعاية املطلقات واألرامل٦٨٪برامج تQهيل الشباب

٢٩٪برامج لرعاية األيتا٦١Â٪برامج لرعاية املسجونني وأسرهم

٢٦٪برامج القروض احلسنة٥٨٪برامج جمع الeكا… وتو“يعها

٢٦٪برامج لرعاية –وي اال�تياجات اخلا�ة٥٥٪الندوات الص�ية

٢١٪برامج بناء مساجد٥٠٪برامج لرعاية املر}ى

٢١٪برامج ≈نشاء وتنEيم األندية ال�قافية٥٠٪برامج توعية ��ية

٢١٪برامج تبني نشر مواد �قافية تهم املجتمع٤٧٪برامج دعم األسر املنتجة

برامج ≈نشاء مشروعات اقتصادية
٢١٪برامج تنEيم املسابقات ال�قافية٤٧٪ أل�راض خيرية

١٩٪برامج لرعاية كبار السن٤٦٪برامج ملساعد… الفقراء واملساكني

١٨٪برامج لرعاية األ�داÀ املن�رفني٤٣٪برامج وعk و≈رشاد 

برامج مشروعات �Gير…
٤٢٪ لدعم الشباب

 Âبرامج للدعو… الستخدا 
١٦٪مواد ال تلوÀ البي�ة

١٦٪مدى املساهمة في األسابيع البي�ية املختلفة٤١٪برامج لرعاية األ�فا‰

١٦٪برامج املكتبات العامة٤٠٪برامج لعÃö �االت مر}ية بعينها

١٤٪برامج كفالة الدعا… و�لبة العلم ٣٩٪برامج للتوعية باملشكöت االجتماعية 

٥٪برامج تخh احلدائق٣٧٪برامج حتفيk القر¬ن الكر.

٥٪توفير مقومات األمن الصناعي٣٧٪برامج دعوية

٣٦flfl٪مساعدات مالية عöجية

: رأÍ مHردات الFينة املستBIا… في ا(دمات االجتماعية، ومدÈ ر�بتهم في املشاركة بها: Îثانيا 
االقتصادية  اخلدمات  وكذلك   - لها  الضيق  باملعنى   - اùنسانية  االجتماعية  اخلدمات  تeا‰  ال 
 Yي� الرياض؛  مبدينة  اخليرية  واملؤسسات  اجلمعيات  على  القائمني  وفكر  با‰  تشGل  والص�ية 
أ�هرت الدراسة أن برامج ≈نشاء املشروعات االقتصادية لأل�راض اخليرية هي أك�ر البرامج التي 
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العينة املستقصا… في تقدميها خدمةÎ للمجتمع¨ و–لك من وجهة نEر 85• منهم¨  تر�V مفردات 
تöها برامج رعاية املسجونني وأسرهم¨ وعقد ندوات عامة تتناو‰ قضايا املجتمع¨ و–لك من وجهة 

نEر 78• من مفردات العينة املستقصا…. وكما هو مبني على الن�و اüتي:

جدول ®≤≠∞≥©
 √�r مقترحات مفردات العينة املستقصا…

√�r البرامج واخلدمات
نسبة 

من يودون 
تقدميها

√�r البرامج واخلدمات
نسبة 

من يودون 
تقدميها

برامج ≈نشاء مشروعات اقتصادية 
٦٣٪برامج سعود… وتو�ي٨٥n٪أل�راض خيرية

٥٩٪برامج القروض احلسنة٧٨٪برامج لرعاية املسجونني وأسرهم

٥٩٪برامج لرعاية األيتا٧٨Â٪عقد ندوات تتناو‰ قضايا املجتمع

٥٩٪برامج لرعاية املر}ى٧٤٪برامج جمع الeكا… وتو“يعها

٥٩٪برامج ملساعد… الفقراء واملساكني٧٤٪برامج دعم األسر املنتجة

٥٦٪برامج �مöت اù�ا�ة الص�ية٧٤٪برامج لتوعية باملشكöت االجتماعية

٥٢٪برامج تنEيم املسابقات ال�قافية٧٠٪ندوات الص�ية

٥٠٪برامج لرعاية كبار السن٧٠٪برامج تبني نشر مواد �قافية تهم املجتمع

V٤٨٪برامج لرعاية املطلقات واألرامل٧٠٪برامج التدري

٤٤٪برامج املكتبات العامة٦٧٪برامج حتفيk القر¬ن الكر.

٤٤٪برامج لرعاية –وي اال�تياجات اخلا�ة٦٧٪برامج دعوية

٤١٪مدى املساهمة في األسابيع البي�ية املختلفة٦٧٪برامج تQهيل الشباب

٤١٪برامج ≈نشاء وتنEيم األندية ال�قافية٦٧٪برامج وعk و≈رشاد

٣٧٪برامج للدعو… الستخداÂ مواد ال تلوÀ البي�ة٦٧٪برامج دعم املشروعات الصGير… للشباب

٣٣٪برامج كفالة الدعا… و�لبة العلم٦٣٪برامج لرعاية األ�فا‰

٣٣٪برامج بناء مساجد٦٣٪برامج لرعاية األ�داÀ املن�رفني

١٨٪توفير مقومات األمن الصناعي٦٣٪مساعدات مالية عöجية

١١٪برامج تخh احلدائق٦٣٪برامج توعية ��ية

٦٣٪برامج لعÃö �االت مر}ية بعينها
flfl
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: أهم مIتر�ات مHردات الFينة املستBIا…: Îثالثا
أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن 25• من مفردات العينة املستقصا… يرى أن رعاية املسجونني 
يÔعطى  أن   Vالذي يج االجتماعي¨  العمل  واجبات  أهم  االن�راف هي من  وأسرهم و�مايتهم من 

املeيد من األولية واالهتماÂ. و–لك كما هو مو}` بالبيان اüتي:

جدول ®≤≠±≥©
 √�r مقترحات مفردات العينة املستقصا…

نسبة من √�r املقترحات
يقترحونها

نسبة من √�r املقترحات
يقترحونها

مساعد… أسر املسجونني ورعايتهم
٦٪نشر �قافة اùنتاجية واالكتفاء الذاتي٢٥٪ من االن�راف

٦٪مشاركة األسر في ≈$اÕ البرامج١٣٪توفير الفرص الدراسية

١٣٪تقد. خدمات تدريبية وتQهيلية للشباب والفتيات
تسجيل األوالد في �لقات 

٦٪حتفيk القران

٦٪توفير خدمات اùسكان
الدراسة النفسية اجليد…

٦٪ لل�االت ا;تاجة

٦٪توفير أجهe… –وي اال�تياجات اخلا�ة٦٪سداد فواتير الكهرباء

tللم�تاجني ل Î٦٪توفير الدواء مجانا
توفير دورات للتعريn بQهمية

٦٪ العمل االجتماعي

�صر املشكöت االجتماعية 
٦٪دعم جهات العمل اخليري والتطوعي٦٪وم�اولة و}ع �لو‰ لها

Ãواeاخليري٦٪مساعد… الشباب على ال n٦٪دعم مشروعات الوق

Ãواeال nتكالي iخيرية لتخفي Õهيلية للمرأ…٦٪فت` قصور أفراQ٦٪عقد دورات ت

من` مقاعد مجانية لأليتاÂ من قبل املعاهد 
٦٪توفير خطو◊ ≈نتاÃ للمرأ… بالشركات٦٪واملراكe التدريبية

Âاملجاني لأليتا Ãö٦٪توفير الع
توفير قاعد… بيانات مو�د… لكل العاملني في 

٦٪املجا‰ اخليري

دعم املشروعات الصGير… 
٦٪لأليتاÂ واألسر املنتجة

نشر �قافة الصد‚ واألمانة 
٦٪واùخöص في املجتمع

تQهيل العاملني في مجا‰
٦٪ اخلدمات االجتماعية

تقد. املساعدات بسرعة 
٦٪عاجلة وعدÂ التQخير

٦٪املساعد… في �ل املشكöت األسرية
م�اولة تGيير فكر احلeبية

٦٪ والنeعات القبلية





الباب الرابع
 طبيعة وظروف الواقع احلالي للعمل اخليري 

بصفة عامة وبرامج املسؤولية االجتماعية
 بصفة خاصة مبنطقة الرياض

الفصل األول     :   أهم اجلهود احلكومية املبذولة في التنمية االجتماعية مبنطقة الرياض

اجلمعيات اخليرية مبنطقة الرياض  الفصل الثاني  :  

حتليل أهم برامج املسؤولية االجتماعية لكبرى الشركات  الفصل الثالث    :   
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الفصل األول
√�r ا'Nود احلJومية املبcولة في التنمية االجتماعية مبنطقة الرياض

ال يستطيع أ�د ≈نكار الدور الكبير الذي تقوÂ بt و“ار… الشؤون االجتماعية لتنمية املجتمع السعودي 
 Âواالرتقاء باملوا�ن السعودي من جميع النوا�ي االجتماعية بصفة خا�ة¨ لذلك سنقو ¨Âبشكل عا

بتسليj الضوء على أهم مجاالت عمل الو“ار… في هذا الشQن¨ والتي من أهمها:
مكاف�ة التسو‰.   Æ1

التنمية االجتماعية.   Æ2

اجلمعيات اخليرية.   Æ3
رعاية –وي اù�تياجات اخلا�ة.   Æ4

اùرشاد االجتماعي.   Æ5
Æ6  رعاية املسنني.

.Àرعاية األ�دا   Æ7

وسنتناول كالÎ من �Ác املجاالت بشي¡ من التفصيل:

: التسو‰: Îاوال
د التسو‰ وسيلة 2قوتة وبGيضة من وسائل الكسV السهلة و�ير املشروعة¨ التي تفر“ أفراداÎ من  Ôع
مختلn الف�ات العمرية يكونون عالةÎ على املجتمع¨ ويسهمون في }عفt وهوانt¨ وتقد. �ور… سي�ة 
لt. ون�ن ≈– نسل=م بQن من أهم ال�وابX التي تقوÂ عليها اململكة العربية السعودية هو نEرها بعني 
 Áتها مع –وي احلاجات مبا ي�قق التواد والترا�م والتكافل بكافة �ورöوالر�مة عند معام nالعط
وفق ما تدعو ≈ليt رسالة اùسÂö اخلالد…¨ فSننا ندر„ في الوقX نفسt أن العقيد… اùسöمية تدعو 
≈لى العمل والكسV املشروع¨ وتنهى عن التسو‰ وترى أن من املروء… والشرف أن تكون يد املرء املسلم 
 Âدون �اجة ماسة¨ وتشير ≈�صائيات عا Áن ميد يد Óم Xخذ…¨ و9قüهي العليا املعطية ال السفلى ا
27 / 1428هـ ≈لى أن نسبة عالية من املتسولني املقبوض عليهم هم من األجانV؛ ≈– تصل نسبة 
من   •81 ≈لى  املتسولني  من   Vاألجان نسبة  تصل  بينما   ¨jفق ≈لى 19•  املتسولني  من  السعوديني 

≈جمالي املتسولني باململكة.

واجلدير بالتنويt أن �ور التسو‰ وأشكالt تeداد في مواسم احلج والعمر…¨ وتنتشر أك�ر في املنا�ق 
 Îلهم أيضاöGعن است Îöائرون لألماكن املقدسة في مكة املكرمة واملدينة املنور…¨ فضeالتي يرتادها ال

لشهر رمضان املبار„¨ ≈– يeيد نشا�هم في هذا الشهر الكر..

 tحتقيق أسس التوجي ‰öاهر… ومكاف�تها من خEال Áوتهدف ≈دار… مكاف�ة التسو‰ ≈لى معاجلة هذ
واÕö�ù السليمة للمتسولني¨ ويتم –لك عن �ريق مكاتV مكاف�ة التسو‰¨ بالتنسيق مع اجلهات 
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… م�Îö ≈لى دور الرعاية االجتماعية لöستفاد… من  Óe ÓجÓوو العاهات والع– t احلكومية األخرى¨ �يY يوج=
خدماتها¨ وي�ا‰ املر}ى ≈لى املستشفيات املتخصصة؛ �يY تقدÂ لهم الرعاية الص�ية املناسبة 
دون مقابل. أما ا;تاجون مادياÎ̈ فتصرف لهم املساعدات املالية من الضمان االجتماعي¨ أو 
 Áور التربية ≈لى هذÔالذين تنطبق عليهم لوائ` د Âار واأليتاGاجلمعيات اخليرية¨ كما ي�ا‰ الص
 - Vقامة املناسبة¨ والتنش�ة االجتماعية السليمة. أما املتسولون األجانùتوفر لهم ا Yال̂دور �ي
الذين يشكلون نسبة عالية من املتسولني - فSن مهمة متابعتهم و≈نهاء ≈جراءات تر�يلهم تعنى بها 

اجلهات األمنية املختصة.
 Vومكت بالرياض  التسو‰  مكاف�ة   Vمكت هما:  التسو‰؛  ملكاف�ة  مكتبان  الرياض  ويوجد مبنطقة 

.Ãاملتابعة االجتماعية باخلر
جدول ®¥≠±©

?�±¥≤∏ Ø ≤∑ Âا'نسية والنوع لعا Vعدد املتسول5 مبنطقة الرياض حس 

VتJامل rاس

احلاالت املقبوض عليNا

Êاملجموع�ير سعودي5سعوديو

�ير سFوديوÊإناÀ–كورإناÀ–كور
اإلجماليسFودي5

مكتV مكاف�ة
42210096170696143168668297 التسو‰ بالرياض

مكتV املتابعة
Ã1611827112134139273 االجتماعية باخلر

ورسم  مشكöتهم¨  ≈لى  للتعرف  السعوديني  املتسولني  �االت   Y�ب ≈لى  املكتبان  هذان  ويسعى 
خطj عöجها كل �الة على �د…¨ وتوجيههم ≈لى اخلدمات التي توفرها الدولة للم�تاجني منهم 
دتt النEم واللوائ` الصادر… بهذا الشQن¨ بينما تتولى اجلهات األمنية معاجلة  على }وء ما �د[

أو}اع املتسولني �ير السعوديني.

: التنمية االجتماعية: Îثانيا
يتركe عمل و“ار… الشؤون االجتماعية في مجا‰ التنمية االجتماعية في:

º مراكe التنمية االجتماعية .

º جلان التنمية االجتماعية األهلية ا;لية.

وفيما يQتي بيان مختصر يو}` عمل الو“ار… في مجا‰ التنمية االجتماعية خö‰ عاÂ 27 / 1428 هـ
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وفيما يQتي نتناو‰ بشيء من التفصيل �يبعة عمل كل< من مراكe التنمية االجتماعية وجلان التنمية 
االجتماعية :

: مراكe التنمية االجتماعية : Îوال√
لتنمية  عليها  وتشرف  وتديرها  االجتماعية¨  الشؤون  و“ار…  أنشQتها  اجتماعية  مؤسسات  وهي 

املجتمعات ا;لية تنميةÎ اجتماعية متكاملة وشاملة. وهي تهدف ≈لى:
نشر الوعي بني املوا�نني في كافة املجاالت االجتماعية والص�ية وال�قافية واملهنية     º

واالقتصادية.
العمل من أجل ≈�داÀ التGيرات االجتماعية املر�وبة في ≈�ار القيم اùسöمية.    º

العمل من أجل رفع مستوى املعيشة بني املوا�نني؛ بeياد… الدخل عن �ريق تشجيع األهالي     º

باتباع األساليV احلدي�ة في اùنتاÃ¨ وتنمية الصناعات¨ وترشيد نفقات األسر… عن �ريق 
برامج االقتصاد املنeلي.

اكتشاف القيادات ا;لية¨ وتدريبها¨ مبختلn الطر‚ على العمل اجلماعي.    º

حتقيق االستقرار االجتماعي لألسر… عن �ريق توفير اخلدمات املختلفة: تعليمية و��ية     º

واجتماعية و�يرها.
≈تا�ة الفر�ة أماÂ املرأ… للمشاركة اùيجابية الفاعلة في ≈�ار القيم اùسöمية.    º

.tوالنهوض ب Áفي تنمية املجتمع وتطوير eتشكيل اللجان األهلية التي تعمل مع املرك    º

توفير وسائل الرعاية املناسبة للشباب لöستفاد… من �اقاتهم في تنمية املجتمع ا;لي.    º

.eاملعاونة في نشر التعليم والقضاء على األمية بني سكان منطقة خدمات املرك    º

.tوخدمات eاملرك jلبها مناش ≈جراء الدراسات والب�وÀ االجتماعية التي تتط[    º

:sمركز م qك Êويتكو 
 :tوأهم أعمال ،Àقسم الدراسات والب�و Æ±

القياÂ بالدراسات والب�وÀ االجتماعية .    º

دراسة احلاالت الفردية عن �ريق الeيارات امليدانية.    º

:tوأهم أعمال Æقسم التوعية واإلر�اد Æ≤
نشر الوعي االجتماعي بني أفراد املجتمع بالطر‚ املمكنة.  º

 Âمشاركة مؤسسات املجتمع احلكومية واألهلية في الفعاليات التوعوية املختلفة¨ التي تخد  º
 eت¨ املكتبات¨ الدورات¨ مراكöشرائ` املجتمع؛ م�ل: أسابيع اخلدمة العامة¨ املسابقات¨ احلم
األسر…¨  برامج  الطفولة¨  برامج  واملعوقني¨  املسنني  برامج  البي�ة¨  برامج خدمة  الهوايات¨ 

برامج املرأ….
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وتصنيع        التقليدية¨  احلرف  و2ارسة  األ�ذية¨  تصنيع  في  املنتجة  األسر  برامج  تشجيع    º

املنتجات ا;لية.
º  املساهمة في تخطيj املشروعات التوعوية األخرى التي تدعو احلاجة ≈ليها¨ وتنفيذها.

:tوأهم أعمال ،j�واملنا Zقسم البرام Æ≥
است�مار أوقات الشباب وكبار السن بالبرامج واملناشj النافعة.    º

تنEيم برامج خدمة البي�ة واملعسكرات والر�öت.    º

≈نشاء األندية االجتماعية ومقرات املناشj و&هيe املöعV والصاالت املناسبة.    º

توفير مستلeمات املناشj املختلفة.   º

تدعو  التي  والترفيهية  والeراعية  وال�قافية  الريا}ية   jواملناش التدريبية  الدورات  تنEيم    º

احلاجة ≈ليها بالتنسيق مع القطاعات احلكومية واألهلية.

:tوأهم أعمال Æيzسم النساIال Æ¥
اخليا�ة  م�ل:  ي�تجنها؛  الöتي  األساسية  املهارات   iبع والفتيات  السيدات  ≈كساب    º

.aا‰ الفنية¨ والتجميل.... ≈لGلي¨ واألشeوالتفصيل. والطهي. والتدبير املن
الeوجية  لل�يا…  املرأ…  و≈عداد  الفرا⁄¨  أوقات  الست�مار  املختلفة  التدريبية  الدورات  تنEيم     º

والعملية.
العمل على 9اسك األسر… وترابj املجتمع بتقد. املناشj والبرامج املناسبة.    º

والعادات  اùسöمية  القيم  و“رع  واللGوية¨  والعقلية  البدنية  وقدراتهم  األ�فا‰  مهارات  تنمية     º

الصيفية¨  واألندية  األ�فا‰¨  رياض  �ريق:  عن  فيهم؛  الو�ني  االنتماء  وتقوية  احلميد…¨ 
واملكتبات¨ واملسابقات¨ وبرامج الترفيt¨ ومراكe الرعاية النهارية¨ وأندية املوهوبني¨ وأندية 

الهوايات.
أية مشروعات نسائية أخرى تدعو احلاجة ≈ليها.    º

: 'اÊ التنمية االجتماعية األ�لية  Îانيا�
وهي 9�ل اللجان األهلية التي يعمل أعضاؤها تطوعاÎ مع مراكe التنمية االجتماعية¨ وهي 

تهدف ≈لى:
اكتشاف ا�تياجات املوا�نني¨ و��Òهم على املشاركة في تQديتها.   Æ1

أو  العينية  أو  املالية  واملشاركة  املجتمع ا;لي¨  لتنمية  الö“مة  والبرامج  املشروعات   Õاقترا   Æ2
البشرية في تنفيذها وتقوميها ومتابعتها.

املساهمة في تنمية املوارد البشرية في املجتمع ا;لي¨ واكتشاف القيادات االجتماعية     Æ3
واست�مارها؛ لت�قيق التنمية املستدامة.
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واجلدو‰ اüتي يو}` جلان التنمية االجتماعية األهلية مبنطقة الرياض:
جدول ®¥≠≤©

 'اÊ التنمية االجتماعية األ�لية مبنطقة الرياض

Â

ا'Nة التابعة لNا اللجنة

 Êالشؤو
االجتماعية 

بالرياض

eمرك
 التنمية 
بالرياض

eمرك
 التنمية 
بالدرعية

eمرك
 التنمية 
Ãباالفال

eمرك
 التنمية 

rبالدل

eمرك
 التنمية 
بروضة 

سدير

eمرك
 التنمية 
بشقرا¡

جNات 
≈�رافية 

Èخر√

اللجنة األهلية ±
األهلية بعفيnاألهلية باملركeاألهلية باملركeاألهلية باملركeاألهلية باملركeاألهلية باملركeاألهلية باملركeب�اد‚

األهلية �ي 2
العeيeية

األهلية �ي
 عرقة

األهلية شر‚ 
األهلية مبشرفة األهلية بالقصVاألهلية بجöجلاألهلية بالهيا-اخلالدية

املردمة

األهلية ب�ي األهلية ب�ي شبرا≤
nشيقراألهلية بتميراألهلية باليمامةاألهلية بالسي`املصيQاألهلية ب

األهلية ب�ي ¥
الeهراء

األهلية ب�ي 
األهلية ب�رمدااألهلية ب�رمةاألهلية بالرفايعاألهلية بالبديعاال“دهار

µ األهلية ب�ي
السويدي

األهلية ب�ي 
األهلية مبراتاألهلية بالGا◊األهلية باحلريقاألهلية مبروانالوادي

األهلية ب�ي ∂
الربو…

األهلية ب�ي امللك 
األهلية بعسيلةاألهلية باألر�اويةاألهلية باحللو…األهلية بكمد…فهد

األهلية ب�ي ∑
الروابي

األهلية ب�ي 
Õöاألهلية بالسلميةاألهلية بالسليلالف

األهلية ب�ي ∏
الفي�اء

األهلية ب�ي 
النخيل الشرقي

األهلية 
باخلماسني

π األهلية ب�ي
األهلية بالشرافااألهلية باحلبيلةاألندلس

األهلية باملصاريراألهلية ب�رميöءاألهلية ب�ي بدر∞±

األهلية ب�ي ±±
الريان

األهلية≥±
بالنEيم

األهلية ب�ي ≤±
البديعة

األهلية �ي ¥±
النسيم

≥∂∂∑∞±∞±¥±±اùجمالي

املصدر: و“ار… الشؤوÊ االجتماعية ≠ اùدار… العامة لتنمية املجتمع



±±∂

: ا'مFيات ا(يرية Îثالثا
ا‰ في حتمل جeء كبير من املسؤولية االجتماعية. وألهمية العمل  للجمعيات اخليرية أ�ر رائد وفع[
الذي تقوÂ بt هذÁ اجلمعيات¨ فسوف يتم احلديY عنها في فصل مستقل¨ هو الفصل ال�اني من 

هذÁ الباب.

: رعاية –وÍ اال�تياجات ا(ا�ة ÎاFراب

º  اùدار… العامة للتQهيل:

واùشراف   jبالتخطي وتعنى  االجتماعية.  للشؤون  الو“ار…  بوكالة  العامة  اùدارات  ≈�دى  هي 
بÓل و“ار… العمل والشؤون  لى –وي اال�تياجات اخلا�ة من خدمات من ق≈ Âواملتابعة جلميع ما يقد
فt نEاÂ رعاية –وي اال�تياجات اخلا�ة الصادر باملرسوÂ امللكي  االجتماعية. والتQهيل كما عر[
واالجتماعية¨  الطبية¨  اخلدمات   nلتو�ي منسقة  عملية  وتاريa 1421/9/23هـ   ¨)37/Â( رقم 
الفاعلية  من  2كنة  درجة  أقصى  حتقيق  في  املعو‚  ملساعد…  واملهنية؛  والتربوية¨  والنفسية¨ 
تنمية  الطبيعية واالجتماعية¨ وكذلك   tبي�ت التوافق مع متطلبات  الو�يفية¨ بهدف 9كينt من 

قدراتt لöعتماد على نفسt¨ وجعلt عضواÎ منتجاÎ في املجتمع ما أمكن –لك. 

º  أهداف اùدار… العامة للتQهيل:

تهدف اùدار… العامة للتQهيل ≈لى توفير اخلدمات التQهيلية واالجتماعية املتكاملة جلميع ف�ات 
اختöف  على  �ركية¨  أو  ي[ة  س= � أو   Îهنية– ≈عاقاتهم   Xكان سواء  اخلا�ة؛  اال�تياجات  –وي 
درجاتها؛ بسيطة كانX¨ أو متوسطة¨ أو شديد…¨ وتتفاوت هذÁ اخلدمات بتفاوت أنواع اùعاقات 
 Vاألسالي  Àأل�د Îوفقا و–لك  مهنية¨  أو  أو عöجية¨  وتQهيلية¨  ≈يوائية  بني  ما  ودرجة شدتها 
املعا�ر…¨ مع ≈قرار ≈عانة مادية سنوية تتناسV مع درجة اùعاقة ملن ال تنطبق عليهم شرو◊ 

اùيواء¨ أو من يتعذر ≈يواؤهم¨ أو أول�ك الذين تر�V األسر في رعايتهم.

يتبع اإلدار… الFامة للتQهيq ثالÀ إداراتª هي:
: إدار… التQهيq االجتماعي:  Îأوال

في  اùيوائية  اخلدمات  من  باملستفيدين  املتعلقة  والفنية  اùدارية  اùجراءات  بكافة   hتخت
املراكe¨ واملؤسسات التQهيلية و�لبات املعوقني الرا�بني في احلصو‰ على خدمات الرعاية 

االجتماعية وبرامجها¨ أو املساعدات املالية. 

: إدار… التQهيq املهني:  Îثانيا
أو   Îللمعوقني )جسميا املهني  والتQهيل  املشلولني¨  بتعليم  املتعلقة  اùجراءات  تختh مبتابعة 
لت�قيق  و–لك  وتو�يفهم؛   eوالعج العÓو‚  بعد  لقدراتهم  املهن   Vأنس على   )Îعقليا أو   Îسيا�
على  قادرين  منتجني  أفراد  ≈لى  وحتويلهم  واالقتصادية¨  واالجتماعية  اùنسانية  األهداف 
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التفاعل والتكيn في املجتمع تكيفاÎ اجتماعياÎ ونفسياÎ سليماÎ̈ يتي` لهم االندماÃ واملشاركة¨ 
وتQكيد الذات في م�يطهم األسري واالجتماعي¨ ويتم –لك من خö‰ تدريV املعوقني؛ داخل 

املراكe أو خارجها.

: إدار… التQهيq ا_هلي: Îثالثا
التQهيل األهلية؛   eنشاء مراكù مة“öال hدار التراخي�Sهيل األهلي بQالت كما تعنى ≈دار… 
سواء كانX مراكe رعاية نهارية أو مراكe ≈يوائية. وتتولى اùشراف عليها ومتابعتها¨ واال�öع 

على برامجها ومناشطها ومستوى ما تقدمt من خدمات. 

º  مراكe التQهيل املهني:

 Îأو عقليا Îأو �سيا ÎÎهيل املعوقني جسمياQبت hهيل املهني¨ تختQللت eة مراك�ö� يوجد في اململكة
على املهن املناسبة لقدراتهم¨ وحتويلهم من �اقات بشرية معطلة ≈لى أفراد منتجني¨ قادرين على 
التفاعل مع ≈خوانهم من بقية أفراد املجتمع و–لك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. وميكن أن يتم 
التدريV خارÃ هذÁ املراكe وفقاÎ لبرامج وخطة تدريV مشتركة بني املراكe وجهات التدريV¨ ويكون 
–لك في ما يخh املهن التي ال تتوفر باملراكe. وكذلك دراسة �لV �رف املكافPت املست�قة 
للمتدربني¨ واجلهات التي تتولى اùشراف على تدريبهم¨ وتQمني مستلeمات التدريV. وتشتمل 
مراكe التQهيل املهني اخلا�ة بالذكور واخلا�ة باùناÀ على عدد من األقساÂ والو�دات التي 

يتم فيها التدريV على املهن املناسبة للمعوقني؛ منها: الكهرباء¨ والتجليد¨ والنجار…¨ واألعما‰ 

الكاتبة¨ واحلاسV اüلي¨ والسكرتارية¨ والدهان¨ والنقg¨ والeخرفة¨ وتنسيق  املكتبية¨ واüلة 
 Vا‰ النسوية¨ وأعما‰ السنترا‰.. و�يرها. ويتم التدريGاحلدائق¨ واخليا�ة¨ والتفصيل¨ واألش

.Áوما يختار tما يناسب Vاملهن في القسمني الرجالي والنسائي كل ب�س Áعلى هذ

جدول ®¥≠¥©
?� ±¥≤∏ Ø ≤∑ Âني مبنطقة الرياض لعاNيل امل�Qالت eعدد احلاالت املوجود… مبراك 

Êبي?????????????????????????????????ا
عدد احلاالت

 املجموع�ير سعوديسعودي

إجماليإناÀ–كورإناÀ–كور

99---99مركe التQهيل املهني للذكور

Àناûهيل املهني لQ962-53-قسم الت

املصدر: و“ار… الشؤوÊ االجتماعية
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º  مراكe التQهيل الشامل: 

وهي /j من مراكe رعاية املعوقني وتQهيلهم¨ يضم أقساماÎ للتQهيل املهني¨ وأقساماÎ للتQهيل 
االجتماعي لشديدي اùعاقة. وقد است�د�X هذÁ املراكe لتجميع اخلدمات التQهيلية في و�د… 
املعوقني  ف�ات  جلميع  وا�د…  ≈دار…  ≈شراف   Xوحت وا�د¨  مصدر  من  خدماتها   Âتقد وا�د…¨ 
التQهيل   eاملوجود… في مراك واملeايا  فيها جميع اخلدمات   Âوتقد من اجلنسني كل على �د…¨ 
التQهيل   eمبراك اخلا�ة  السابقة  القبو‰  شرو◊  وبنفس  املهني¨  التQهيل   eومراك االجتماعي 

االجتماعي ومراكe التQهيل املهني مجتمعة.
ويوÃد بالرياض 8 مراكe للتQهيل الشامل¨ بلm ≈جمالي احلاالت املوجود… بها 2037 �الة على 

الن�و ا‰¬تي:

 ©µ≠¥® جدول
عدد احلاالت املوجود… مبراكe التQ�يل الشامل مبنطقة الرياض

Êبي?????????????????????????????????ا
عدد احلاالت

≈جمالي�CانةإناÀ–كور
348348مركe التQهيل الشامل للذكور

273273مركe التQهيل الشامل لûناÀ ب�ي القد”
eهيل الشامل بامللQالت e195312507مرك

244244مركe التQهيل الشامل للذكور بالدرعية
150150مركe التQهيل الشامل بشقراء

113113مركe التQهيل الشامل بوادي الدواسر
1189982299مركe التQهيل الشامل باملجمعة

Ãهيل الشامل باخلرQالت e103103مرك
∑≤∞≥≥∏¥∏∂±∑≥±اùجمالي

املصدر: و“ار… الشؤوÊ االجتماعية

º  مؤسسات رعاية األ�فا‰ املشلولني:

والتعليمية  النفسية  واالجتماعية  والص�ية  الطبية  الرعاية  بتقد.  املؤسسات   Áهذ  hوتخت
 Âtن في �كمهم من املصابني بعاهات خلقية أو مر}ية¨ تعوق Óلأل�فا‰ املشلولني من اجلنسني¨ وم
عن احلركة الطبيعية؛ بهدف تنمية ما لديهم من قدرات¨ و≈عدادهم لتق̂بل ≈عاقاتهم والعمل من 

.Îونفسيا Îهيلهم وتك̂يفهم اجتماعياQأجل ت
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وتؤدي مؤسسات رعاية األ�فا‰ املشلولني مهماتها خلدمة هذÁ الف�ة عن �ريق وسائل وسبل 
متعدد… تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع ا�تياجاتهم و�روف ≈عاقاتهم¨ و–لك من 

خö‰ اüتي:

أÆ الرعاية املؤسسية:
 – الكامل  اùيواء   Vبجان املشلولني -  األ�فا‰  رعاية  داخل مؤسسات  املشلولون  األ�فا‰  يتمتع 
باالستفاد… من برامج الرعاية االجتماعية الشاملة¨ وخدمات العÃö الطبيعي¨ والعناية الشخصية¨ 
باù}افة ≈لى البرامج ال�قافية والريا}ية املناسبة¨ والبرامج الترفيهية¨ وكذلك ≈جراء العمليات 
 Ãöاجلرا�ية لدى املستشفيات املتخصصة ≈ن استدعى األمر –لك¨ كما يستفيد من خدمات الع

الطبيعي¨ وخدمات الرعاية الص�ية في املؤسسة األ�فا‰ املشلولون املقيمون لدى أسرهم.
 Âجمالي احلاالت املوجود… بها عا≈ mويوجد بالرياض مؤسسة لرعاية األ�فا‰ املشلولني¨ بل

27 / 1428 هـ 198�الة.

بÆ أطHا‰ الIسم ا(ارجي   الرعاية النهارية  :
وهؤالء األ�فا‰ يتلقون ≈عانات مالية¨ ويعيشون بني أهلهم و–ويهم. ≈ال أنهم ي�ضرون ≈لى املؤسسة 

يومياÎ لöستفاد… من اخلدمات التعليمية والتQهيلية في املؤسسة. 

جـÆ برنامZ إعانات ا_طHا‰ املشلول5: 
لم بt أن الرعاية األسرية أفضل وأجدى من الرعاية املؤسسية¨ لذا فSنt يست�سن أن  من املس[
يEل الطفل املشلو‰ في رعاية أسرتt الطبيعية متى ما توفرت لديها ≈مكانات رعايتt¨ واالستعداد 

.tأسرت jباحلنان الطبيعي في م�ي Îو–لك كي يبقى الطفل متمتعا ¨tشباع ا�تياجاتù الكامل
و9كيناÎ ألسر األ�فا‰ املشلولني من توفير ا�تياجاتهم¨ فSن الدولة تقدÂ ≈عانات مالية لهذÁ األسر 

�سV �الة الطفل و�اجة أسرتt. وقد بدأت خدمات هذا البرنامج في 1399/12/1هـ.

º تشGيل –وي اال�تياجات اخلا�ة 

أولX اململك… العربية السعودية –وي اال�تياجات اخلا�ة اهتماماÎ بالGاÎ̈ وقد عملX على تيسير 
سبل رعاية املعوقني وتشGيلهم¨ واالستفاد… منهم¨ وجعلهم �اقاتÌ و�يفيةÎ منتجة¨ وتوجيt املعو‚ 
 ¨Vمن تدري tهيل املهني ن�و العمل الذي يتفق مع ما �صل عليQالت eفي مراك tالذي - تدريب
وما يتوفر لديt من قدرات¨ ≈}افة ≈لى ا�تياجات سو‚ العمل في البي�ة التي سيعمل فيها املعو‚¨ 
والسعي ≈لى ≈يجاد فرص العمل املناسبة للمعو‚ املؤهل قدر اùمكان مبا يتواءÂ مع تخصصt املهني 

و�بيعة ≈عاقتt عن �ريق ≈�دى القنوات اüتية :

“                       ”
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أÆ الFمq في املBال` ا)كومية:
ي  ولÔمنا�ق اململكة¨ وت nويتم –لك بالتنسيق مع و“ار… اخلدمة املدنية وفروعها القائمة مبختل
 nالو�ائ �دود  في   tتخرج بعد   tل  Vاملناس للعمل  املعو‚  بترشي`   Îخا�ا  Îاهتماما الو“ار… 

املتا�ة.
بÆ الFمq في الIطاع ا(ا’: 

ويتم –لك – في �ا‰ ر�بة املعو‚ - بالتعاون بني مراكe التQهيل¨ وفروع مكاتV العمل التي تبدي 
اهتماماÎ خا�اÎ بهذا اجلانV. ويÔلÂe نEاÔÂ العمل والعما‰ كل[ �ا�V عمل لديt )50( عامÎö فQك�ر¨ 
نt �بيعة العمل لديt من تشGيل –وي اال�تياجات اخلا�ة الذين - تQهيلهم¨ أن تكون نسبة  9ك=
هو أن ال   ”tالعمل لدي “9كنt �بيعة  2• من مجموع عدد عمالt منهم. )واملقصود هنا بعبار… 
تكون األعما‰ اخلا�ة لدى �ا�V العمل في مجملها شاقة¨ وال تتفق مع �روف اùعاقة التي 
يعانيها املعو‚(. وبطبيعة احلا‰¨ فSن عملية تشGيل املعوقني في املجتمع بصفة عامة¨ ولدى القطاع 

اخلاص حتديداÎ تعتمد على درجة الوعي االجتماعي بEروف املعوقني و¬مالهم وتطلعاتهم.

:Íمشروع فرد cيHتن oطري sع qيGالتش Æجـ
وهذا األسلوب قائم �الياÎ̈ وتتجt الو“ار… ≈لى التو̂سع في تنفيذÁ¨ �يY يتي` نEاÂ التQهيل باململكة 
 tعلي وتنطبق  املعوقني¨  من   tهيلQت يتم  ملن   Â تقد[ يQتي مبعونة   ÁQت فردي  تنفيذ مشروع  ≈مكانية 

الشرو◊.

: اإلر�اد االجتماعي Îامسا�
استشعاراÎ من و“ار… الشؤون االجتماعية ألهمية توجيt اخلدمات االستشارية ألفراد املجتمع بكافة 
 Î…ت و�دQت التي تطرأ¨ وا�تواء ¬�ارها السلبية قبل تفاقمها¨ فقد أنشöلل�د من املشك ¨t�شرائ
لتقد. االستشارات النفسية واالجتماعية ألفراد املجتمع الذين يواجهون مشكöت ال يستطيعون 
مواجهتها مبفردهم¨ ويكونون معها ب�اجة ≈لى مرشدين متخصصني يرشدونهم - بعون اللt - ≈لى 

الوجهة الص�ي�ة والسلو„ األم�ل ملواجهة تلك املشكöت.
فو�د… اùرشاد االجتماعي والنفسي بهذÁ الصفة و�د… اجتماعية تÔعنى بتقد. اخلدمة اùرشادية 
ر عليهم &او“ها؛ من خö‰ ≈رشادهم هاتفياÎ ≈لى  ألفراد املجتمع¨ الذين يعانون من مشكöت تعذ[
لني¨ وتتميe خدمات هذÁ الو�د… بتقد.  أفضل احللو‰ املمكنة¨ مبعرفة مرشدين اجتماعيني مؤه[
خدماتها للمستفيدين عبر الهاتn. وهم في أماكنهم¨ دون أن يتكبدوا عناء االنتقا‰ ≈لى مقر الو�د…¨ 

مع ا;افEة التامة على سرية البيانات واملعلومات التي تتعلق باملستفيدين.
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º  الهدف العاÂ لو�د… اùرشاد االجتماعي:

تفعيل جهود و“ار… الشؤون االجتماعية الوقائية واùرشادية؛ و–لك من خö‰ دراسة املشكöت 
 Xال�واب مع  يتوافق  منEور  وفق  لها  املöئم  اùرشاد  وتقد.  والفردية¨  األسرية  االجتماعية 
ر املرجعية للمجتمع السعودي املسلم؛ لت�قيق مبدأ التكامل االجتماعي¨ ومبدأ التPخي  Ô�Ôواأل

والتعاون على البر والتقوى.
º مهمات و�د… اùرشاد االجتماعي:

Æ1 ت�Qيل مهنة اخلدمة االجتماعية في املجتمع السعودي¨ بو�فt مجتمعاÎ مسلماÎ يجمع بني 
األ�الة والت�̂ضر.

Æ2 فت` سبل ¬منة للتعامل مع املشكöت االجتماعية في مهدها لعöجها¨ أو التقليل من ¬�ارها 
الذي  األمر  وهو  مؤسسي¨  تدخل  ≈لى  ب�اجة  تصب`  أن  وقبل  واستف�الها¨  تع̂قدها  قبل 

يترتV عليt تبعات مادية واجتماعية .
Æ3 ≈جراء الدراسات االجتماعية املتخصصة لتشخيh واقع املجتمع السعودي؛ من خö‰ ما 

تتلقاÁ الو�د… من املستفيدين من خدماتها¨ دعماÎ خلطj التنمية في اململكة.
Æ4 التعاون مع مراكe الب�وÀ واجلامعات املعنية بSجراء الدراسات والب�وÀ االجتماعية¨ 

لت�ديد املجاالت الب��ية التي ينبGي تناولها بالدراسة خدمةÎ للمجتمع السعودي.
Æ5 حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي¨ ومبدأ التPخي والتعاون على البر والتقوى.

º الف�ات املستفيد… من خدمات و�د… اùرشاد االجتماعي:

}ة للتفكك األسري بQشكالt املختلفة. األسر املعر[   Æ1
األرامل واملطلقات الöتي ال يستطعن السيطر… على أبنائهن.   Æ2

اüباء الذين خرÃ أبناؤهم عن سيطرتهم¨ أو الذين يفتقدون ≈لى اüلية املناسبة لتوجيt أبنائهم .   Æ3
املتeوجون اجلدد¨ و–لك بSرشادهم ≈لى ما يعني على &نV الوقوع في املشكöت التي    Æ4

تهدد احليا… األسرية.
األ�فا‰ والفتيات والفتيان املعر}ون لûيذاء.   Æ5

أسر السجناء؛ �يY تتم مساعدتهم لتجاو“ املصاعV التي تواجههم بسبV �ياب العائل.   Æ6
أسر أقارب متعا�ي املخدرات¨ أو مدمني ا‰مسكرات¨ ومساعدتهم للداللة ≈لى األسلوب    Æ7

األم�ل للتعامل مع هذÁ احلاالت.
ا;تاجون للخدمات االجتماعية¨ وتبصيرهم بطر‚ احلصو‰ عليها واùفاد… منها.   Æ8

بون دراسياÎ نتيجة �روف اجتماعية أو نفسية. الطöب املتسر=   Æ9
Æ10 أي ف�ات أخرى يسند ≈لى الو�د… االهتماÂ بها من قبل وكالة الشؤون االجتماعية .
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º أسلوب عمل و�د… اùرشاد االجتماعي:

 nمع التعري ¨Âöعùا jعبر وسائ Áمجاني بعد… خطو◊¨ ويتم ≈شهار nهات hتخصي -
 Îبالو�د… وأهدافها ومهماتها واملستفيدين من خدماتها. ويكون التعامل مع املستفيد هاتفيا
قدر اùمكان¨ ≈ال ≈–ا دعX احلاجة ≈لى املقابلة الشخصية¨ فيتم حتديد موعد املقابلة بعد 

≈شعار املشرف العاÂ على الو�د…¨ مع ا;افEة التامة على مبدأ السرية.
º  أنواع املشكöت االجتماعية وتصنيفها:

تشير اù�صاءات ≈لى أن 34• من املشكöت التي تتعامل معها و�د… اùرشاد االجتماعي هي 
على  منهما  لكل  و18•   •27 بنسبة  األسرية¨  �م  النفسية¨  املشكöت  يQتيها  “وجية¨  مشكöت 

التوالي¨ و–لك كما هو مبني في اجلدو‰ اüتي:

جدول ®¥≠∂©
 √نواع املشJالت االجتماعية و�صنيفNا

النسبة�Jرار�انوع املشJلة

¥≤•1240“وجية

∑≥•980نفسية

∏±•677أسرية

µ•169ان�راف

¥•143شرعية

¥•133عا�فية

≥•90دراسية

≥•72أخرى

±•55اقتصادية

±•51≈دمان

±•31و�يفية

±•�30�ية

∞∞±•±∑∂≤املجموع
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: رعاية املسن5 Îسادسا
يتم�ل برنامج رعاية املسنني من قبل و“ار… الشؤون االجتماعية في:

º  دور الرعاية االجتماعية:

تختh هذÁ الدور بتهي�ة اùقامة الكرمية¨ واملعيشة اùنسانية الöئقة¨ والرعاية الص�ية الكاملة 
لبعi الف�ات من الذكور واùناÀ¨ الذين ال تتيسر رعايتهم عن �ريق أسرهم الطبيعية؛ وهم:

باملعيشة  لهم  تسم`  ال  واجتماعية  اقتصادية  �روف  بهم   jحتي الذين  املسنون    -
الهادئة بني أسرهم.

قون �ير القابلني للتQهيل املهني 2ن بلGوا سن العشرين أو أك�ر¨ عدا املكفوفني  املعو[   -
والصم والبكم.

ويوجد بالرياض �Àö دور للرعاية االجتماعية¨ بلm ≈جمالي احلاالت املوجود… بها عاÂ 27/ 1428هــ 
169 �الة. 

 Áلة القبو‰ في هذQمن اململكة ≈لى تكريس مبدأ التكافل االجتماعي¨ فقد - احلد من مس Îوسعيا
 Ôتي أهم شر◊ من شرو◊ القبو‰ في تلك الدور: أن ال يوجد للمسن أو املسنة أقاربQالدور؛ ≈– ي

ميكن أن يعتنوا بهم.

º  برنامج الرعاية املنeلية: 

 Yاحلاجة¨ �ي Vالرعاية الطبية �س tل Âوتقد ¨tيهدف هذا البرنامج ≈لى رعاية املسن داخل أسرت
يeورÁ فريق �بي من الو“ار… بني فتر… وأخرى �سV اجلدو‰ الذي يضعt الفريق¨ و�سV �الة 
املسن. وهذا الفريق مكون[ من �بيV و2رض أو 2ر}ة¨ و�بيV نفسي¨ أو أخصائي نفسي¨ 

وأخصائي اجتماعي¨ وأخصائي عÃö �بيعي.

األسبوعية¨  والر�öت  الeيارات  في  فتتم�ل  ال̂دور¨   Ãخار لهؤالء   Âتقد التي  البرامج  أما 
التي تتم بانتEاÂ للقادرين منهم¨ بGية ربطهم باملجتمع اخلارجي¨ والقضاء على  والنeهات 

≈�ساسهم بالعeلة.

 Àرعاية ا_�دا : ÎاFساب
 nبضع  jترتب واجتماعية¨  ونفسية  بيولوجية  أبعاد  –ات  مشكلة  هي   Àاأل�دا ان�راف  مشكلة 
التنش�ة االجتماعية¨ وسوء التكيn االجتماعي. وال ميكن ب�ا‰ تناو‰ هذÁ املشكلة مبعe‰ عن السيا‚ 

 .tيرات االجتماعية واالقتصادية اجلارية فيGوالت ¨tمEاالجتماعي الذي ي�وي بنية املجتمع ون
 ¨tفي املجتمع السعودي - ر�م كونها¨ بفضل الل Àن مشكلة ان�راف األ�داSوعلى هذا األسا”¨ ف
}يقة النطا‚ - تعد نتاÃ تلك املتGيرات التي واكبX النمو االقتصادي الهائل للمملكة¨ وما نتج 
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عنt من /و عمراني و�ضاري كبير¨ وتطور في املناشj التجارية والصناعية¨ والn�e السكاني 
و“ياد…  األسرية¨  الرقابة  في   Îعفا{ n]خل احلضرية¨ 2ا  النمو   eمراك ≈لى   nوالري البادية  من 
وقX الفرا⁄ لدى األ�داÀ¨ وهو ما قد يدفع البعi منهم ≈لى �رف وقX فرا�هم في سلو„ 

من�رف.
املفاهيم  من  عدد  على   - تeا‰  وما   - باململكة  اجلان�ني   Àاأل�دا رعاية  مباد∆  ارتكeت  وقد 
 iمري tأن ≈لى احلدÀ اجلان` على  النEر  الشريعة اùسöمية؛ منها:  … من  املستمد[ والنEريات 
يجV عöجt¨ ال مجرماÎ يت�تم عقابt¨ ومن �م النEر ≈لى أنt ما داÂ أن جنوÕ األ�داÀ وان�رافهم 
يQتي عن �ريق التعل̂م واملمارسة ف�ريy ب�سن اخللق والسلو„ القو. أن يكتسV عن هذÁ الطريق 

.tوالتعليم والتقو. والتوجي Vالتهذي ‰öو–لك من خ Î̈أيضا
 Yي� اململكة؛  في  الرعاية  ليات  أو[ من  لذلك  املعر[}ني  أو  اجلان�ني   Àاأل�دا رعاية   Xكان لذا 
بدأت الرعاية املؤسسية اخلا�ة بهم عاÂ 1374هـ¨ فÔQنش�X مبدينة الرياض أو‰ مؤسسة لرعاية 
ان�راف  أولي }د  اجتماعي  دفاع   jكخ منهم¨  لذلك  واملعر}ني  اجلان�ني   Àاأل�دا  Õö�≈و
الصGار واأل�داÀ¨ وحتددت أهدافها ¬نذا„ في رعاية األ�داÀ اجلان�ني¨ والذين يرتكبون من 
وأولياء  ¬بائهم  سلطة  على  املارقني   Àاأل�دا وكذلك   ¨nاحلني الشرع  عليها   Vيعاق ما  اجلرائم 

أمورهم¨ وكذلك األ�داÀ املعر[}ني لöن�راف ال}طراب وسطهم األسري أو املدرسي.
وفي عاÂ 1378هـ أÔحلقX هذÁ ال̂دور بالرئاسة العامة لدور األيتاÂ. وبSنشاء و“ار… العمل والشؤون 
االجتماعية عاÂ 1380هـ أÔسندت مسؤولية هذÁ الدور لقسم الشؤون االجتماعية بالو“ار…¨ وتضافرت 
جهود و“ار… العمل والشؤون االجتماعية وو“ار… الداخلية والهي�ة القضائية¨ ف�EيX برامج رعاية 

الصGار واأل�داÀ بالرعاية القضائية والتربوية والتوجيهية والتقوميية.
 ‰ د= Ô1382هـ¨ ع Âبها و“ار… العمل والشؤون االجتماعية في عا Xركة التطوير التي قام� ‰öومن خ
اسم الدور التي ترعى األ�داÀ املن�رفني واملعر[}ني لöن�راف من اجلنسني ≈لى )دور املE�öة 
≈دار…   X�أنش الفتيات(. كما  ≈لى مؤسسات رعاية  التوجيt االجتماعي¨ ≈}افة  االجتماعية ودور 
رعاية األ�داÀ لتشرف على تلك الدور¨ ولتعمل من أجل حتقيق أسس التوجيt واÕö�ù والتقو. 
والتQهيل االجتماعي لأل�داÀ املن�رفني )كجانV عöجي(¨ واملعر[}ني لöن�راف من اجلنسني 
)كجانV وقائي( وفقاÎ لتعاليم الشريعة اùسöمية السم�ة¨ واألساليV العلمية احلدي�ة. وفي }وء 
–لك تصب` أهداف رعاية األ�داÀ اجلان�ني أو املعر}ني لذلك هي ≈�ö�هم وتقو. سلوكهم¨ 
على أسا” أنهم قد }لوا الطريق¨ أو تهيQت لهم أسباب –لك¨ وأ�ب�وا ب�اجة ≈لى من يQخذ 

بQيديهم¨ ويذلل أمامهم الصعوبات والعقبات¨ ويرشدهم ≈لى الصرا◊ القو..
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أوالÎ:  البرامج الوقائية لرعاية األ�داÀ املعر}ني لöن�راف:
 tوأهداف tفي مفهوم nيختل Îن�راف /طاöاملعر}ني ل Àخذ البرامج الوقائية لرعاية األ�داQت
دور   ‰öالبرامج من خ تلك   Âوتقد املن�رفني¨   Àلرعاية األ�دا املوجهة  العöجية  البرامج  عن 

التوجيt االجتماعي التي تعنى برعاية األ�داÀ املعر}ني لöن�راف.

º دور التوجيt االجتماعي: 

وتعنى بت�قيق أسس التربية والتقو. واÕö�ù والتQهيل السليم لف�ات األ�داÀ املعر[}ني 
لöن�راف¨ 2ن تتراوÕ أعمارهم بني سبع سنوات و�ماني عشر… سنة من املارقني عن سلطة 
دين نتيجة ألو}اع أسرهم¨ أو املهددين باالن�راف ال}طراب وسطهم  أولياء أمورهم¨ أو املشر[
التدابير  باتخا–  االن�رافات  تلك  مواجهة  على  خططها  في  الدور   Áهذ تعتمد   –≈ األسري؛ 
الوقائية¨ من خö‰ االكتشاف املبكر لأل�داÀ الذين تEهر عليهم بوادر االن�راف¨ وفقاÎ ملعايير 
والشؤون  العمل  و“ار…  تنتهجها  التي  الوقائية  التدابير  وتؤدي  سليمة.  تربوية  وأسس  علمية 
 ¨Ãöلى أن الوقاية خير من الع≈ Îاستنادا ¨Àاأل�دا Õفي مواجهة جنو Îاالجتماعية و�يفة مهمة
أو عوامل  لتوافر �روف أسرية  نتيجة  املعر}ني لöن�راف  الوقائية ب�االت  البرامج  وتهتم 
يتم عe‰ هؤالء األ�داÀ عن   Yارها عليهم¨ �ي�¬  Xوانعكس لها¨  تعر}وا  بي�ية �ير سليمة 
 Œالبرامج بتوفير املنا Áفي ان�رافهم¨ وتهتم هذ Îرئيسيا Îالعوامل املؤ�ر…¨ التي قد تكون سببا

والبي�ة املناسبة لأل�داÀ املعر[}ني لöن�راف بهدف تQهيلهم ليكونوا موا�نني �احلني.
ويوجد بالرياض دار وا�د… للتوجيt االجتماعي¨ وتEهر اù�صاءات أن ن�و 52• من احلاالت 
املوجود… بدار التوجيt االجتماعي بالرياض عاÂ 27 / 1428 هـ كانX بسبV التفكك األسري¨ 

.‚öسوء األخ Vبسب Xو48• منها كان
 tحلاق≈ Vن�راف بطلöاملعر[ض ل Àولي أمر احلد Âولل�صو‰ على خدمات تلك الدور يتقد
دراسة  تشمل  والتي  القبو‰¨  ومسو�ات  النEامية  اùجراءات  الدار  تستكمل  �م  ومن  بالدار¨ 
اجتماعية ونفسية و�بية شاملة¨ يتقرر على }وئها مناسبة ≈حلا‚ احلدÀ بالدار¨ أو تقد. 

�لو‰ بديلة¨ ب�يY يكون اùحلا‚ بالدار ¬خرÓ احللو‰ املقتر�ة.

�انياÎ:  البرامج العöجية لرعاية األ�داÀ املن�رفني: 
وتقدÂ تلك البرامج لكö اجلنسني - 2ن وقعوا }�ية لEروف اجتماعية ونفسية قاهر…¨ أجبرتهم 

على اجلنوÕ ≈لى موا�ن الeلل - من خö‰ دور املE�öة االجتماعية¨ ومؤسسات رعاية الفتيات.

º دور املال�Eة االجتماعية:

وهي الدور التي تعنى بت�قيق أسس الرعاية والتوجيt اخللقي والديني¨ وكذا الرعاية الص�ية 
والتربوية السليمة لأل�داÀ اجلان�ني¨ الذين يÔ�تجeون رهن الت�قيق أو ا;اكمة¨ أو الذين يقرر 
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ا�ني عشر سنة وال تتجاو“ �مانية عشر  الدار 2ن ال تقل أعمارهم عن  ≈بقاءهم في  القا}ي 
سنة 2ن يتم القبi عليهم من قبل السلطات األمنية الرتكابهم أي مخالفات تستوجV تQديبهم¨ 
و≈عاد… احلقو‚ أل��ابها¨ وتت�دد مد… احلجe بتلك الدور بقرار من قا}ي األ�داÀ وفق ما 
تتطلبt اخلطة العöجية¨ سعياÎ للقضاء على اü�ار السلبية التي تنتج عن ≈يداع األ�داÀ اجلان�ني 

اء اختö�هم بسجناء يكبرونهم سناÎ̈ أو ب�Q�اب السوابق. بالسجون جر[

 / 27 Âعدد احلاالت املوجود… بها عا mة االجتماعية¨ بلE�öويوجد بالرياض دار وا�د… للم
1428 هـ 374 �الة.

 Vأعمارها بني 15-18 سنة¨ وقد كان سب Õاحلاالت تتراو Áصاءات ≈لى أن 88• من هذ�ùوتشير ا
≈يداع ما يفو‚ 49• من ≈جمالي احلاالت بالدار هو جرائم السرقات.

º مؤسسات رعاية الHتيات: 

وهي مؤسسات تعنى بت�قيق أسس الرعاية والتقو. االجتماعي¨ وتقوية الوا“ع الديني للفتيات 
السعوديات الöتي تعر[}ن لEروف اجتماعية ونفسية قاهر…¨ أجبرتهن على التع�̂ر وتن̂كV الطريق 
للفتيات  السليمة  والتدريبية  والتعليمية  والتربوية  الص�ية  الرعاية  لت�قيق  والعمل  املستقيم¨ 
eن رهن الت�قيق أو ا;اكمة¨ وكذلك الöتي يقرر القا}ي  ÓجÓت�Ôتي يöاجلان�ات السعوديات¨ ال

بقاءهن في املؤسسة¨ 2ن تقل أعمارهن عن �ö�ني سنة.

األمنية  السلطات  قبل  من  ا�تجا“هن  يتم  الöتي  السعوديات  الفتيات  املؤسسات  بتلك  ويل�ق 
رى كافة ≈جراءات الت�قيق وا;اكمة  Ô&ورات¨ أو وجدن في �روف �ير مقبولة¨ وE�الرتكابهن م
الفتا…   VديQن تQالقناعة ب داخل املؤسسة¨ وفي �روف اجتماعية ونفسية مöئمة¨ انطöقاÎ من 
 ¨Vف الذنöاخت Vب�سـ nو“جر¨ يختـل Õö�≈و VديQمنها¨ و≈/ا هو ت Âاالنتقا Áوعقابها ليس معنا
استوجبتt املصل�ة العامة واخلا�ة¨ فهو دفع للفساد عن النـا”¨ وحتقيـق السöمة والصيانة لهم¨ 

عÓ ر�مةÎ من اللt تعالى بعبادÁ¨ فهو �ـادر عن ر�مة اخللق و≈راد… اù�سـان ≈ليهم¨ لذا  ر Ôش tوأن
 ¨Áولد ÓVديـQت Ôبهم¨ كما يقصد الوالد Óالنا” على –نوبـهم أن يقصد بذلك الر�مة Vي ملن يعاقGينب

.iمعاجلة املري Vوكما يقصد الطـبي

يوجد بالرياض مؤسسة وا�د… لرعاية الفتيات¨ بلm عدد احلاالت املوجود… بها عاÂ 1428/27هـ 80 �الة.

جدير بالذكر أن نشير ≈لى أن ن�و 50• من هذÁ احلاالت تتراوÕ أعمارها بني 15 -20 سنة¨ كما 
أن 51• من هذÁ احلاالت كان سبV ≈يداعها �هور بوادر لöن�راف.
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الفصل الثاني
 ا'معيات اخليرية مبنطقة الرياض

�م  الفردية¨  باجلهود  بدأ   Yأ�وار �ي بعد…   – كما في �يرها   – اململكة  العمل اخليري في  مر 
العائلية فالقبلية¨ �م أ�ب` لt مؤسسات ترعاÁ وتعنى بt وتقوÂ عليt. وعندما أنش�X و“ار… العمل 
العمل  و“ار…   Xعهد؛فقد عمل  ÓYاخليري �دي العمل  يكن  لم  1380هـ   Âعا االجتماعية  والشؤون 
لديها  وسجلتها  املوجود…¨  اخليرية  البر  تنEيم �ناديق  على  ≈نشائها  عند  االجتماعية  والشؤون 
بو�فها جمعيات خيرية¨ وفق لوائ` نEمX عملها و≈جراءات تQسيسها¨ �يY �درت الئ�ة لتنEيم 
العمل بها عاÂ 1395هـ¨ �م �درت الئ�ة اجلمعيات واملؤسسات اخليرية في عهد خادÂ احلرمني 
في 1410/6/25هـ¨  امللك فهد بن عبد العeيe - بقرار مجلس الو“راء رقم “107”  الشريفني – 
مشجعة االستمرار والتوسع في هذا املجا‰¨ وينطلق العمل اخليري في اململكة العربية السعودية من 
مباد∆ الدين اùسöمي احلنيn وتعاليمt¨ وقد �Eي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها¨ وبتضافر 
 Âالتنمية¨ وبرامج �كومة خاد jفي خط tاجلهود احلكومية واألهلية أ�ب` للعمل اخليري مكانت
احلرمني الشريفني¨ التي ركeت على أن يكون اùنسان السعودي وسيلة التنمية و�ايتها¨ ومبا توفر 

.Îوأفقيا Îرأسيا Áيجابي يساعد على سرعة /و≈ Œلهذا النشا◊ من منا

وقد دÔعم هذا النشا◊ بSنشاء اùدار… العامة للمؤسسات واجلمعيات األهلية¨ لتنEيم جهود األفراد 
واجلماعات¨ وتوجيههم للعمل املشتر„ مع اجلهود احلكومية¨ ملقابلة ا�تياجاتهم¨ و�ل مشكöتهم¨ 
االقتصادية  احليا…   Vبجوان متكاملة  بصور…  النهوض  أجل  من  و�اقاتهم  بSمكاناتهم  واالنتفاع 
واالجتماعية للمجتمعات ا;لية¨ وحتقيق التكامل بينها¨ من أجل التقدÂ االقتصادي واالجتماعي 
للمجتمع السعودي¨ عن �ريق اجلمعيات واملؤسسات اخليرية؛ بهدف الرفع من مستوى احليا…¨ 
مع  “ريفية و�ضرية”¨  ا;لية  املجتمعات  في  واملعيشة  العمل  أسلوب  في  مفيد  تGيير   Àو≈�دا
االستفاد… من ≈مكانات تلك املجتمعات املادية و�اقاتها البشرية¨ بQسلوب يوائم بني �اجات املجتمع 

يÓمt الدينية واحلضارية. وق Áالسعودي وتقاليد

ولقد تطورت خدمات هذÁ اجلمعيات واملؤسسات من مجرد تقد. املساعدات املالية ≈لى توفير 
اخلدمات املباشر… و�ير املباشر…¨ التي تساعد األفراد على االعتماد على النفس؛ من خö‰ تنمية 
مهاراتهم عن �ريق برامج التعليم والت�قيn والتQهيل. وحترص و“ار… العمل والشؤون االجتماعية 
 nيد من اجلمعيات واملؤسسات اخليرية لتنتشر في مختلeسيس املQعلى تشجيع املوا�نني على ت
منا�ق اململكة¨ وتعمل على دعمها مادياÎ وفنياÎ و≈دارياÎ̈ است�ماراÎ لطاقات اخلير الكامنة في نفو” 

.nمي احلنيöسùالدين ا tللتكافل االجتماعي الذي ي�رص علي Îأبناء هذا الو�ن¨ وحتقيقا
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ومs أهم مجاالت عمq ا'مFيات ا(يرية:
º  رعاية املسنني. º  رعاية األمومة والطفولة.   

º  ≈عداد وتQهيل الفتيات والسيدات. º  مكاف�ة األمية بني املوا�نني.  

… و–وي اال�تياجات اخلا�ة.  Óe ÓجÓرعاية الع  º º  تقد. اخلدمات الص�ية .   

º  ≈نشاء املساكن وحتسينها.     .Âرعاية األيتا  º

º  برنامج تقد. املساعدات العامة. º  العناية باملرافق العامة.   

وعلى مستوى منطقة الرياض يوجد �الياÎ )111( جمعية ومؤسسة خيرية¨ تضم من بينها 71 جمعية 
بينما يوجد ن�و 40 جمعية ومؤسسة خيرية  النشا◊ و�ير متخصصة¨  ومؤسسة خيرية متنوعة 

متخصصة النشا◊¨ وتفصيöتها على الن�و اüتي:

جدول ®¥≠∑©
 التو“يع النوعي للجمعيات اخليرية في منطقة الرياض

Âا'معية hعدد�ا��صÂا'معية hعدد�ا��ص

ية±
ص�

1أمراض ورا�ية

¥

ت 
جا

تيا
الح

ي ا
ذو

صة 
خلا

ا

1األ�فا‰ املعوقون
1≈عاقة بصرية1مكاف�ة التدخني
1≈عاقة سمعية2مكاف�ة السر�ان

1أب�اÀ ≈عاقة1مكاف�ة سر�ان ال�دي
1معوقون كبار1مكاف�ة داء السكري

µاùجمالي�4�ية عامة
مكاف�ة مرض فر◊ 
Áاالنتبا X1احلركة وتشتµ1≈سكان خيري
4توعية وتQهيل اجتماعي∂1مكاف�ة الفشل الكلوي

2�قافية∑1مكاف�ة مخدرات
مكاف�ة مرض وهن 

ÂاE1الع∏Ã1رعاية األسر السعودية باخلار

1متقاعدونπ¥±اùجمالي
≤Â9نسائية∞±2رعاية أيتا
1هندسية≤

وقد بلm ≈جمالي اùعانات املنصرفة التي �صلX عليها هذÁ اجلمعيات عاÂ 27/ 1428هـ 
ن�و 6]58 مليون ريا‰.
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الفصل الثالث
%ليل √�r برامج املسؤولية االجتماعية لJبرÈ الشركات

: مBر· الراج�ي: Îأوال
علv املستوÈ الدا�لي:

 يقدÂ املصرف الئ�ة للموارد البشرية تسعى لت�قيق االستقرار الو�يفي ملنسوبيt¨ ومن أهمها:

≈دارÃ “وÃ وأبناء املو�فة في التQمني الطبي.   º

من` مدير اùدار… �ö�ية 9ديد اùجا“… املر}ية )بتقارير �بية( ملد… شهرين للمو�n الذي    º

يتجاو“ املد… الeمنية في اùجا“ات وهي أربعة أشهر.
≈تا�ة التمويل العقاري للمو�فني وبنسبة مراب�ة رمeية .   º

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

السماÕ للمو�n بSكما‰ الدراسة من خö‰ مد… ≈جا“… سنوية تصل ل�Àö سنوات.   º

º  من` املو�n ≈جا“… “واÃ ستة أياÂ في �الة الeواÃ األو‰.

من` املو�فني سلn من �ساب �ندو‚ املو�فني بدون أي مراب�ة.   º

مكافQ… لشهر رمضان مبقدار راتV شهر أساسي.   º

مكافQ… نهاية السنة مبقدار راتV شهر أساسي.   º

تنEيم مهرجان سنوي ترفيهي واجتماعي للمو�فني.   º

º  تخصيh مبالm لل�االت اùنسانية م�ل �االت الوفا… واألمراض اخلطير….

º  مشروع مشاركة املو�فني في 9لك أسهم املصرف.

�رف بد‰ تعليم األبناء ب�د أقصى �ö�ة أبناء.   º

في مجا‰ ا;افEة علv البي�ة:
:‰öهر –لك من خEة على البي�ة¨ ويEيهتم املصرف با;اف

االهتماÂ بترشيد استهö„ املياÁ والكهرباء في جميع تصاميم فروع املصرف.   º

تنفيذ سياسة املكتV األخضر في جميع ≈دارات املصرف.   º

تدوير النفايات لتقليل التلوÀ البي�ي.   º

تنفيذ اخلدمات ≈لكترونياÎ ما أمكن لتقليل استخداÂ الور‚.   º

في مجا‰ �دمة املجتمع ا(ارجي:
قاÂ املصرف خö‰ عاÂ 2008 برعاية املناسبات املجتمعية التالية:

رعاية املنتدى االقتصادي.   º

رعاية ملتقى ومعرض املا‰ واألعما‰.   º

.2008 eرعاية املؤ9ر واملعرض الدولي للفرنشاي   º
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 كما قاÂ املصرف بتنفيذ عدد من املشروعات التنموية ومنها:
≈نشاء عياد… ملكاف�ة التدخني:     º

 mسنوات مببل Àö� …يلها ملدGساء وتش�ùعياد… كاملة مبنطقة ا eنشاء و&هيSاملصرف ب Âقا
وقدرÁ 000¨500¨4 ريا‰¨ باالتفا‚ مع اجلمعية اخليرية ملكاف�ة التدخني.

توفير أجهe… وسكن للمر}ى ا;تاجني:   º

للمر}ى  سكن  وتوفير   Î̈سنويا ا;تاجني  للمر}ى  جها“   600 عدد  بتوفير  املصرف   Âقا
ا;تاجني مببلm 000¨000¨5 ريا‰ باالتفا‚ مع جلنة أ�دقاء املر}ى.

برنامج نقل املر}ى:   º

 Îهابا و≈يابا– iاملصرف بالتفاهم مع مدينة امللك فهد الطبية لتوفير السفر لعدد 600 مري Âقا
.Î000¨500 ريا‰ سنويا tمبا قيمت

برنامج قافلة مكاف�ة العمى السكري املتنقلة:   º

 mاملصرف بتنفيذ قافلة �بية متنقلة ملكاف�ة العمى السكري على جميع مناكق اململكة مببل Âقا
وقدرÁ 000¨000¨4 ريا‰ باالتفا‚ مع مدينة امللك فهد الطبية.

برنامج تQهيل أبناء الضمان االجتماعي:   º

قاÂ املصرف بتQهيل عدد 40 فتا… وشاب على األعما‰ املالية واملصرفية وتو�يفهم باملصرف 
بتكلفة ≈جمالية 000¨000¨2 ريا‰ بالتعاون مع و“ار… الشؤون االجتماعية.

مجا‰ الرعاية الص�ية:   º

قاÂ املصرف برعاية 40 مريضاÎ بالفشل الكلوي بSجراء الGسيل الكلوي ملد… سنة بتكلفة قيمتها 
000¨600¨4 ريا‰ باالتفا‚ مع جمعية األمير فهد بن سلمان اخليرية لرعاية مر}ى الفشل 

الكلوي.
�ندو‚ اليتيم االست�ماري:   º

قاÂ املصرف بالتعاون مع و“ار… الشؤون االجتماعية باست�مار أموا‰ اليتيم املخصصة لt من 
الو“ار…¨ ويقدÂ املصرف للصندو‚ مبلGاÎ مساوياÎ ألموالt مبا يعاد‰ 000¨000¨6 ريا‰.

برنامج التQهيل األسري:   º

 Îمتخصصا Îمو“عني على خمس منا�ق مبن�هم دبلوما Îأسريا Îهيل 150 مرشداQاملصرف بت Âقا
في اùرشاد األسري بتكلفة تبلm 000¨500¨1 ريا‰.

مجا‰ اùسكان اخليري:   º

مع   Ãواخلر املeا�مية  م�افEتي  على  مو“عة  و�د… سكنية   20 عدد  ببناء  املصرف   Âقا
دعم البرامج التنموية لساكنيها¨ مببلm 000¨000¨6 ريا‰ بالتعاون مع جمعية األمير سلمان 

لûسكان اخليري. 
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: البنك ا_هلي: Îثانيا
مجاالت   أربعة  في  األهلي  بالبنك  املجتمع  و�د…  بها   Âتقو التي  املجتمع  خدمة  مجاالت   eتترك

رئيسة¨ هي:
º  برامج األهلي لفرص العمل.

º  برامج األهلي التعليمية.

º  برامج األهلي الص�ية.

º  برامج األهلي االجتماعية واخليرية.

أ. برامج األهلي لفرص العمل 
:nوالتو�ي Vا_هلي للتدري Zبرنام Æ1

يهدف هذا البرنامج ≈لى املساهمة في اجلهود الرامية ≈لى تخفيi نسبة البطالة في املجتمع 
 ‰öهيل العا�لني عن العمل¨ وتطوير قدراتهم. وقد - من خQت ‰öالسعودي؛ و–لك من خ
هذا البرنامج تدريV وتو�يn 222 موا�ناÎ سعودياÎ̈ 79• منهم من الرجا‰¨ و21• من النساء. 
 Î20 مجاال X وقد عقد البرنامج 20 دور… تدريبية متخصصة في كل من الرياض وجد…¨ �ط[

.Îمختلفا Îمهنيا

Æ2 برنامZ ا_هلي للمشاريع الGBير…:
يهدف البرنامج ≈لى تeويد الشباب السعودي باملعرفة واملهارات الö“مة لبناء أعمالهم التجارية. 
- من خöلt ≈قامة 15 دور… متخصصة في 11 مدينة مبختلn منا�ق اململكة¨ في مجا‰ 
أساسيات التخطيj السليم¨ واùعداد والتنفيذ الص�ي` للعمل اخلاص¨ بعنوان: )كيn تبدأ 

مشروعك الصGير(¨ وقد استفاد منها 324 موا�ناÎ وموا�نة.
 nعنوان: )كي Xمنا�ق اململكة حت nكما - عقد 9 دورات خا�ة للسيدات في 9 مدن مبختل

تبدئني عملك التجاري من املنe‰(¨ استفاد منها 151 متدربة.

Æ3 برنامZ ا_هلي لúسر املنتجة:
يعمل هذا البرنامج على ≈كساب سيدات األسر ا;تاجة مهارات �رفية 9كنهن من تQمني 
مصدر دخل �ابX يساعدهن على توفير متطلبات العيg الكر. وقد - تدريV 725 سيد… 

في 15 مدينة مبختلn منا�ق اململكة.
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ب.  برامج األهلي للتعليم:
Æ1 برنامZ ا_هلي للتطوير التFليمي:

�مم هذا البرنامج ملساعد… الطöب والطالبات األيتاÂ الرا�بني في ≈كما‰ دراستهم اجلامعية 
لنيل درجة البكالوريو”¨ وقد - من خö‰ هذا البرنامج ابتعاÀ خمسة من الطöب والطالبات 

.Îداخليا Îابتعا�ا

Æ2 برنامZ ا_هلي لل�اسV اüلي:
�مم هذا البرنامج ليعمل على م�و أمية استخداÂ احلاسV اüلي في املجتمع السعودي¨ عن 
�ريق ≈نشاء معامل لل�اسV اüلي في املدار” والكليات واجلامعات¨ وفق موا�فات معينة. وقد 

- &ديد مختبرات احلاسV اüلي في بعi اجلامعات السعودية¨ وهي:
 ¨nمبدينة الطائ nالقرى مبكة املكرمة¨ جامعة الطائ Âبجد…¨ جامعة أ eيeجامعة امللك عبد الع

اجلامعة العربية املفتو�ة مبدينة األ�ساء.

جـ. برامج األهلي للص�ة:
Æ1 برنامZ ا_هلي للو�دات الطبية:

البرنامج على املساهمة في تطوير الو�دات اùسعافية. وقد - خö‰ العاÂ املا}ي  يعمل 
 ¨…eاأل�مر السعودي بسيارات ≈سعاف متطور…¨ ومخصصة للعناية املرك ‰öاله eمراك eهي&

 .Âو–لك في كل من الرياض والدما

Æ2 برنامZ ا_هلي لúجهز… الطبية:
 …eاألجه  iببع وتeويدها  للرب`¨  الهادفة  �ير  الص�ية  اجلهات  دعم  على  البرنامج  يعمل 
 eواملراك املستشفيات  البرنامج في &هيe عدد من  لديها. وقد ساهم  املتوفر…  الطبية �ير 

الص�ية احلكومية في مختلn منا�ق اململكة بQربعني و�د… �سيل كلى. 

Æ3 برنامZ ا_هلي للتوعية الB�ية:
يهدف هذا البرنامج لرفع درجة الوعي الص�ي لدى مختلn شرائ` املجتمع¨ واملساهمة في 
بالتعاون مع جمعية  الطارئة؛ و–لك  أ�ناء احلاالت  اتباعها   Vالواج ت�قيفهم �و‰ اخلطوات 
الهö‰ األ�مر السعودي. وقد - من خö‰ هذا البرنامج تدريV سبعة ¬الف موا�ن وموا�نة 

في 13 منطقة على مباد∆ اùسعافات األولية على أيدي املتخصصني في هذا املجا‰. 
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د. برامج األهلي االجتماعية واخليرية:
Æ1  برنامZ ا_هلي لcوÍ اال�تياجات ا(ا�ة:

 VلGبذوي اال�تياجات اخلا�ة¨ والعناية بهم¨ ومساعدتهم للت Âيهدف هذا البرنامج ≈لى االهتما
ا‰.  Òعلى ≈عاقاتهم¨ والعمل على دمجهم في مجتمعهم¨ والتفاعل مع م�يطهم بشكل �بيعي وفع
وقد - تنفيذ العديد من املناشj واملساعدات بالتعاون مع اجلمعيات اخليرية والهي�ات¨ ≈}افة 
برنامج  ≈قرار  البرنامج  البرنامج بشكل مباشر. كما - من خö‰ هذا  بt مشرفو   Âلى ما قا≈

لتQهيل وتهي�ة 20 مسجداÎ الستقبا‰ –وي اال�تياجات اخلا�ة. 

Æ2  برنامZ ا_هلي لرعاية ا_يتام: 
مع  والتنسيق  بالتعاون   ¨Âلأليتا بشكل خاص  والرعاية  الدعم  تقد.  ≈لى  البرنامج  يهدف هذا 
 iمني بعQاجلمعيات واملؤسسات املتخصصة؛ سواء بالدعم املالي¨ أو عبر برامج مدروسة لت
 Yوالرعاية الص�ية¨ �ي Ãöبس¨ والعöمات املدرسية¨ واملeا�تياجاتهم العينية¨ كاألدوات واملستل
- تقد. 11500 �قيبة مدرسية شاملة جلميع املستلeمات املدرسية¨ و- –لك بالتعاون مع 20 
جمعية وهي�ة خيرية تGطي 18 مدينة في مختلn منا�ق اململكة¨ باù}افة ≈لى تو“يع كسو… العيد 

وهدايا ألك�ر من 5750 من األ�فا‰ األيتاÂ أو ا;تاجني في القرى }من هذا البرنامج.

Æ3  برنامZ ا_هلي للFمq التطوعي:
خبرات  من  لديهم  ما  لتقد.  البنك  مو�في  جلميع  الفر�ة  من`  ≈لى  البرنامج  هذا  يهدف 
ومهارات للمساهمة في تنمية الو�ن¨ 9اشياÎ مع مسير… البنك في مجا‰ املسؤولية االجتماعية¨ 

وقد بلm عدد املو�فني املتطوعني بالبرنامج 83 مو�فاÎ ومو�فةÎ من مختلn التخصصات. 

Æ4  برنامZ ا_هلي للجمFيات ا(يرية:
قاÂ البنك بدعم ومساند… 337 جمعية ومؤسسة وهي�ة خيرية¨ في 125 مدينة وقرية وهجر… 
تعاون مستمر… مع تلك اجلهات¨ وتقد. املساعدات  ≈قامة عöقات   ‰öباململكة؛ و–لك من خ

والتبرعات املالية والعينية. 
باù}افة لرعاية البنك للعديد من الفعاليات واملؤ9رات في جميع املجاالت ال�قافية واالجتماعية 

والص�ية والتعليمية واالقتصادية.
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: البنك السFودÍ البريطاني: Îثالثا
يسعى ساب ≈لى التصرف مبسؤولية في كل األوقات¨ وتفادي املشاريع التي يفو‚ }ررها البي�ي 

أو االجتماعي املنافع االقتصادية.
كما يشار„ ساب سنوياÎ في سلسلة من املناسبات االجتماعية التي حتEى باالهتماÂ الو�ني؛ م�ل:

Æ1 برنامج االبتعاÀ الدراسي من ساب
يوفر برنامج “االبتعاÀ الدراسي من ساب” خلريجي وخريجات اجلامعات السعوديني احلصو‰ 
على درجة املاجستير في ≈دار… األعما‰ من جامعات مرموقة في بريطانيا¨ وعلى نفقة البنك. 
ويشمل دعم ساب تGطية الرسوÂ الدراسية¨ كما يGطي أيضاÎ مصاريn اùعاشة¨ وبد‰ االنتقا‰¨ 

باù}افة ≈لى املصاريn اليومية التي تدفع للمرش�ني الذين يقع عليهم االختيار.

 Â2007 Âو�تى نهاية عا aمنذ –لك التاري t1997¨ وقد استفاد من Âبدأ تنفيذ هذا البرنامج عا
.Îسعوديا Î46 �البا

2.  التدريV الصيفي للطöب
انطلق هذا البرنامج عاÂ1998 Â. وعن �ريقt يقوÂ ساب بتدريV أك�ر من 200 �الV سنوياÎ من 
مختلn أن�اء اململكة خö‰ فتر… العطلة الصيفية للمدار”¨ باù}افة ≈لى تقد. مكافQ… شهرية 

للمتدربني. ويشمل البرنامج دورات تدريبية ودراسية تقاÂ مبراكe التدريV التابعة للبنك.
3.  برنامج التدريV التعاوني

ينفذ ساب برنامجاÎ تدريبياÎ متطوراÎ منذ عاÂ 2002 للطلبة والطالبات اجلامعيني¨ بالتعاون مع 
عدد من اجلامعات واملعاهد السعودية في اململكة¨ وتبلm مد… البرنامج ستة أشهر¨ ي�صل املتدرب 

.Â 2007 Âو�البة �تى عا Î87 �البا Vتدري tلöشهرية من البنك¨ و- من خ …Qلها على مكافöخ
4.  �ملة رفع مستوى ال�قافة االست�مارية

انطöقاÎ من الدور الذي يقوÂ بt ساب في دعم املناشj االقتصادية¨ ورفع مستوى ال�قافة 
االست�مارية لدى املست�مرين في سو‚ األسهم ا;لية¨ ساهم البنك في تنEيم ورعاية 27 
ورشة عمل توعوية عن االست�مار في األسهم السعودية¨ و�طX احلملة 14 مدينة في اململكة 

العربية السعودية¨ حتX ≈شراف هي�ة السو‚ املالية.
5.  برنامج   املصرفي  

يدعم ساب برنامج “املصرفي” الذي تشرف عليt مؤسسة النقد العربي السعودي. ويهدف 
البرنامج ≈لى تدريV خريجي اجلامعات واملعاهد السعوديني¨ الكتساب املهارات الضرورية¨ 

التي تتي` لهم العمل مستقبÎö في القطاع املصرفي.

”           “ 
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6.  املساهمة في مكاف�ة �سيل األموا‰ واجلرائم االقتصادية في اململكة
العربي  النقد  مؤسسة  تنEمها  التي  التدريبية  الدورات  في  مستمر…  بصور…  ساب  يشار„ 
السعودي¨ بهدف تدريV أ��اب الفضيلة القضا…¨ من و“ار… العد‰ وديوان املEالم¨ على الطر‚ 
الكفيلة مبكاف�ة �سيل األموا‰ واجلرائم االقتصادية¨ وتد‰ مشاركة ساب في هذÁ الدورات 
على التeامt &اÁ املجتمع¨ وجهودÁ املك�فة ملكاف�ة هذÁ اجلرائم التي تؤ�ر سلباÎ على االقتصاد 

الو�ني والعاملي.
7.  كرسي ساب للعلوÂ املالية بجامعة امللك فهد للبترو‰ واملعادن

يقوÂ ساب منذ عاÂ 1997 برعاية كرسي العلوÂ املالية بجامعة امللك فهد للبترو‰ واملعادن¨ واملعروف 
باسم )كرسي ساب للعلوÂ املالية(. ويهدف الكرسي ≈لى اùسهاÂ في التعريn بPخر التطورات 
املالية¨ ودعم جهود األب�اÀ¨ وتدريس وتطوير البرامج األكادميية للسعوديني املتخصصني في 
 Vلتدري Xم م= Ô� …يشتمل البرنامج على م�ا}رات ودورات قصير Yاملالية¨ �ي Âقل العلو�
öع على ¬خر  املدراء املاليني –وي املراكe املتوسطة والعالية في استخداÂ أ�دÀ التقنيات¨ واال�=

التطورات املالية واالقصادية¨ ا;لية والدولية.
8.  اليوÂ املفتوÕ للتو�يn بجامعة امللك فهد للبترو‰ واملعادن

يقوÂ ساب برعاية “اليوÂ املفتوÕ للتو�يn”¨ الذي يقاÂ سنوياÎ في جامعة امللك فهد للبترو‰ 
 Âبدعم اخلريجني السعوديني¨ كما يقو Âساب التا Âاeهران¨ ويعكس هذا األمر التEواملعادن بال
البنك خö‰ فعاليات اليوÂ املفتوÕ بتسل̂م �لبات اخلريجني الذين ير�بون في االنضماÂ ≈لى 

برامج ساب التدريبية.
9.  دعم �ندو‚ امل�وية

يدعم ساب �ندو‚ امل�وية¨ والذي تتم�ل أهدافt في مساعد… الشباب من املوا�نني واملوا�نات 
الذين يسعون ≈لى حتقيق استقö‰ اقتصادي –اتي¨ ويتمتعون بالطموÕ واحلما” والر�بة في 
والبرامج  املعنوية  واملساند…  املادي  الدعم   ‰öخ من  و–لك  احلر…¨  التجارية  األعما‰  مeاولة 

التنموية واùرشادية والتQهيلية.
10.  برنامج رعاية املؤسسات الصGير… واملتوسطة

شار„ ساب في برنامج 9ويل املؤسسات الصGير… واملتوسطة¨ بSدار… من الصندو‚ السعودي 
للتنمية الصناعية¨ ومبشاركة املصارف ا;لية. وقد ساعدت رعاية ساب على تنمية 42 شركة¨ 

ودعم /وها وقدراتها التنافسية.
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11. مركe األمير سلمان ألب�اÀ اùعاقة
يقوÂ البنك بدعم هذا املركe الذي يختh بSجراء أب�اÀ عن اùعاقة¨ ودعم املشاريع اخلا�ة 
كما  اùعاقة وسبل عöجها¨  النا” �و‰  بني  الوعي  و“ياد… مستوى  البشرية¨  والتنمية  بالتطور 
يساعد على حتسني مستويات املعيشة للمعاقني من خö‰ مساعدتهم على استöG‰ أقصى قدر 

2كن من �اقاتهم الكامنة.
12. مشروع احلقيبة املدرسية  ≈نسان 

البنك  يدعم  اململكة¨  في  اخليرية  األعما‰  في   Îنشطا  Îمساهما  tبو�ف الريادي   Áدور ب�كم 
“مشروع احلقيبة املدرسية” الذي تشرف عليt اجلمعية اخليرية لرعاية األيتاÂ مبنطقة الرياض 
“≈نسان”¨ �يY يتبرع البنك بعدد من احلقائV املدرسية ومستلeماتها¨ ويتم تو“يعها على أ�فا‰ 

اجلمعية عند بداية العاÂ الدراسي.
13. هدايا العيد لألسر ا;تاجة

انطöقاÎ من االلتeامات االجتماعية التي أخذها ساب على عاتقt¨ و�ر�اÎ منt على املشاركة في 
األعما‰ اخليرية التي تستفيد منها شرائ` واسعة من املجتمع السعودي¨ يسهم البنك في تو“يع 
هدايا العيد على األسر ا;تاجة من خö‰ مجموعة من متطوعي ساب. وحتتوي �رود الهدايا 
على املواد الGذائية وكسو… العيد الضرورية لهذÁ األسر¨ تسهم في ≈دخا‰ البهجة والسرور على 

أفرادها مبناسبة عيد الفطر املبار„.
14. تبن=ي كراسي تQهيلية وتعليمية لدى جمعية  دسكا 

منذ عاÂ 2006¨ يتبنى ساب 9ويل ودعم 5 كراسي تÁQ يQتية وتعليمية¨ تعرف باسم “كراسي ساب 
التعليمية والتQهيلية” لدى اجلمعية اخليرية ملتö“مة “داون دسكا”. وتهدف اجلمعية ≈لى توفير 
مجموعة من اخلدمات املتكاملة لأل�فا‰ –وي متö“مة داون¨ وتشمل هذÁ اخلدمات الرعاية 

الص�ية¨ وعÃö النطق¨ والعÃö الطبيعي¨ وبرامج التهي�ة التعليمية¨ وتدريV األمهات.
15. دعم الفن التشك يQتي في اململكة

سد ساب التeامt &اÁ الفنون التشك يQتية في اململكة في مجموعة من اللو�ات الفنية التي  Òج
تeين جدران مكاتبt الرئيسة في الرياض. ويدلل هذا على دعمt للفنانني التشكيليني في اململكة 

العربية السعودية¨ وتشجيعt لهذا النوع من الفن الراقي.
Â16. �ملة التبرع بالد

يشجع ساب منسوبيt على التبرع بالدÂ وي��̂هم على –لك¨ �يY يخصh أسبوعاÎ لهذا الGرض 
النبيل في كل عاÂ. كما يقوÂ البنك بتنفيذ العديد من احلمöت اùعöنية للتنويt بQهمية التبرع 

بالدÂ على �عيد املجتمع.

”        “ 

”       “ 
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17. مشروع شما‰ جنوب شر‚ �رب
ال�قافي البريطاني  الذي نEمt املجلس  قاÂ ساب برعاية مشروع “شما‰ جنوب شر‚ �رب” 
الوعي  املشروع هو رفع مستوى  الهدف من هذا  وكان  نوفمبر وديسمبر 2007¨  خö‰ شهري 
البي�ي في املجتمع السعودي فيما يتعلق بالتGيير املناخي¨ وتQ�يرÁ على البي�ة¨ ومن �م على �يا… 
النا”. ومن }من املناشj التي قاÂ بها املشروع: عمل مسابقة تصويرية¨ ومسابقة لتصميم 
ر�تا للشباب السعودي على مستوى اململكة¨ كما أقيم معرض للصور في أ�د  Ô� ¨شعار للمسابقة

فناد‚ الرياض.
18. �ملة نEافة املليون حتX شعار  بر بö نفايات 

في أبريل¨2008 شار„ مو�فو ساب وأبناؤهم في احلملة التي أ�لقتها أمانة منطقة الرياض 
ال�مامة  منطقة  في  مربع  متر  مليون   nيEلتن نفايات”   öب “بر  شعار   Xحت املليون”  “نEافة 
بالرياض¨ بGرض املساهمة في نEافة البي�ة¨ و–لك }من ≈�ار“برامج ساب في خدمة املجتمع”¨ 
 hاملخص Âاليو ‰öوقد 9كن منسوبو ساب وأ�فالهم من جمع أك�ر من 3 أ�نان من النفايات خ

لهذÁ احلملة. 
19. استخداÂ بطاقات املعايد… اùلكترونية

قاÂ ساب بتصميم بطاقات معايد… ≈لكترونية ùدارات البنك املختلفة¨ الستخدامها في املناسبات 
 ÿفي احلفا واألعياد بدالÎ عن بطاقات املعايد… الورقية التقليدية¨ و–لك }من جهود “ساب” 
على البي�ة و�ماية األشجار¨≈مياناÎ من ساب أن األشجار هي من املصادر األولية لصناعة الور‚¨ 
 Ãنتا≈ للتقليل من   tتع̂د مبادر… متوا}عة من اùلكترونية  املعايدات  أن  يرى  البنك  وبالتالي فSن 

الور‚¨ واحلفاÿ على البي�ة.
20. مبادر… ساعة األرض

شار„ ساب في املبادر… العاملية “ساعة األرض”¨ والتي يشرف عليها الصندو‚ الدولي لرعاية 
احليا… البرية )WWF( املهتم ب�ماية البي�ة¨ و–لك ملواجهة التهديد الذي 9�لt �اهر… “اال�تبا” 
احلراري”¨ و��X املبادر… األفراد والشركات �و‰ العالم على ≈�فاء أي ≈}اء… �ير }رورية¨ 
 Áهذ من  لل�د  وفعالة  جاد…  رسالة   tتوجي بهدف   ¨Â2008 مار”   29  Âيو وا�د…  ساعة  وملد… 

الEاهر….
21. ساب �ديق البي�ة

سعياÎ من ساب للمساهمة في �ماية البي�ة¨ وتقد. أفكار جديد… لنشر التوعية باألمور البي�ية¨ 
اùدار…  ملبنى  اجلديد…  التوسعة  تشييد  عند  و≈نشائية �ارمة  فنية  معايير  بتطبيق  البنك   Âقا
العامة؛ �يY - تركيV جدران عا“لة لل�رار… لتقليh معد‰ التباد‰ احلراري¨ باù}افة ≈لى 
استخداÂ مفاتي` كهربائية خا�ة تعمل على ≈�فاء اù}اء… ¬لياÎ عند خلو املكاتV من املو�فني¨ 

”                  “ 
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االستشعار  بخا�ية  تعمل   …eأجه  Âاستخدا  ‰öخ من   Áامليا  „öاسته في  الترشيد  وكذلك 
بالو�ائق  يكتفي   Îö�فم ¨Âالدوا يومية خö‰ ساعات  بي�ية  البنك مببادرات   Âيقو كما  التلقائي¨ 
اùلكترونية¨ واالستGناء عن �بعها؛ بهدف الو�و‰ ≈لى بي�ة عمل خالية من الور‚. وتسعى ≈دار… 
البنك جاهد… لتشجيع ≈عاد… تصنيع الور‚¨ والترشيد في استهö„ املياÁ والطاقة¨ والتقليل من 

اü�ار الكربونية الضار….
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: مجموعة دلة البركة: ÎÎاFراب
للمجموعة  اùستراتيجية  األهداف  على حتقيق  االجتماعية  للمسؤولية  البركة  دلة  برامج   eترك
في هذا املجا‰. ويندرÃ حتX كل هدف منها مجموعة من البرامج التي يت�قق بتنفيذها الهدف 

املنشود وهي كاüتي:
أ. برامج 9كني الشباب السعودي:

تقوÂ برامج دلة البركة بSعداد الشباب وتQهيلهم من خö‰ ا�تضانهم داخل منEومات تعليمية 
نهم من اكتساب قدرات ومهارات خا�ة و2يe… من خö‰ مجموعة من  وتدريبية عملية¨ 9ك=

البرامج¨ وهي:
      nاملن` التدريبية املنتهية بالتو�ي Æ1

في  عليها   Vالطل يك�ر  مهمة¨  ا�ترافية  و�يفية  مجاالت  في  متقدمة  تدريبية  برامج  وهي 
سو‚ العمل¨ و�يرها من الو�ائn التي لها سمات ا�ترافية¨ أو تقنية متقدمة¨ و�ير متوفر… 
في سو‚ العمل السعودي. والف�ة املستهدفة لهذا البرنامج هم الشباب والشابات الرا�بني 

.nمن الو�ائ hوالرا�بات في احلصو‰ على هذا النوع املتخص
Æ2 برامZ التدريV الBيHي

تقوÂ مجموعة دلة البركة بتدريV خريجي وخريجات اجلامعات¨ بالتعاون مع مكتV العمل¨ 
وو}ع ¬لية جديد… ùدارتt بطر‚ تعe“ دور املجموعة وكافة شركاتها¨ والف�ة املستهدفة لهذا 

البرنامج هم اخلرجني واخلريجات من �لبة و�البات اجلامعات والكليات السعودية.
Æ3 برامZ اإلثراء الBيHي

هي برامج تدريV لطلبة و�البات ال�انوية العامة خö‰ فتر… الصيn¨ بالتعاون مع و“ار… 
وخريجات  خريجي  من  امل�اليون  هم  البرنامج  لهذا  املستهدفة  والف�ة  والتعليم.  التربية 

ال�انوية العامة.
Æ4 برامZ التدريV أثناء الدراسة

يهدف ≈لى تنمية مهارات الطالبات والطلبة الذين أوشكوا على التخرÃ من الكليات املختلفة 
ب�يY تستضيفهم شركات و≈دارات مجموعة دلة ملساعدتهم في تطبيق دراستهم على أرض 
الواقع وتQهيلهم لسو‚ العمل. والف�ة املستهدفة لهذا البرنامج هم اخلريجون واخلريجات من 

�لبة و�البات اجلامعات والكليات السعودية.

Æµ من` دلة البركة التFليمية للتميز
 eد¨ بدعمهم للت�صيل العلمي املتميGتهدف املن` ≈لى فت` ¬فا‚ جديد… لشباب وشابات ال 
في اجلامعات والكليات اخلا�ة ا;لية. والف�ة املستهدفة لهذا البرنامج هم املتميeون من 

خريجي وخريجات ال�انوية العامة.
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Æ6 �ندو‚ �ال` كامq لدعم رواد ا_عما‰
وهو �ندو‚ يقدÂ القروض الصGير… واملتوسطة لدعم مشاريع الشباب في شتى أن�اء اململكة؛ 
حتويلهم  بهدف  الصGير…؛  االقتصادية  ومشاريعهم  اخلا�ة¨  بQعمالهم  البدء  على  ملساعدتهم 
لعنا�ر منتجة مساهمة في بناء االقتصاد¨ ودفع عجلة النمو. وقد أÔوكلX ≈دار… هذا الصندو‚ 
هم  البرنامج  لهذا  املستهدفة  والف�ة  املجا‰.  هذا  في  من خبرتهم  لöستفاد…  امل�وية  لصندو‚ 
الشباب والشابات من خريجي وخريجات اجلامعات وال�انويات في أن�اء اململكة الرا�بون في 

بدء أعمالهم احلر….

ب . برامج تعeيe الب�Y العلمي:
 Àللب�و االقتصاد اùسöمي   eوالدراسات؛ م�ل مرك  Àالب�و  eتفعيل و�يفة مراك ≈لى  يهدف 
بجامعة امللك عبدالعeيe بجد…¨ ومركe �ال` كامل للدراسات والب�وÀ املصرفية بجامعة امللك 

سعود بالرياض¨ ومراكe الب�وÀ والدراسات بجامعة القاهر… و�يرها.

جـ . برامج نشر الوعي االجتماعي / االقتصادي: 
تنفذ هذÁ البرامج من خö‰ احلمöت التوعوية الت�قيفية التي تقوÂ بها مجموعة دلة البركة 
في مجاالت مختلفة 9�ل نواقÓh وا}�ةÎ وملموسة في �ياتنا االجتماعية¨ وتهدف ≈لى رفع 
نسبة الوعي بني ف�ات املجتمع املختلفة¨ وخا�ة ف�ة الشباب والنgء اجلديد¨ نذكر منها على 

سبيل امل�ا‰: 
�ملة ≈عاد… ≈�ياء عاد… القراء… بني النgء اجلديد حتX شعار: )أمة اقرأ عادت تقرأ(.   Æ1

�مöت لGر” روÕ الشخصية املسؤولة بني الشباب؛ م�ل �ملة )خليك كوو‰¨ خليك مسؤو‰(    Æ2
لل�فاÿ على األرواÕ بتعلم القياد… اüمنة¨ و�مöت توعوية لنشر �قافة العمل التطوعي 

مبفهومt الص�ي` بني شباب املجتمع.
�ملة توعوية تتم�ور �و‰ توعية املو�فني داخل األبراÃ لرفـع احلس البي�ي لديهم بQهميـة    Æ3

≈عاد… التـدوير واالستفاد… من املخلفات الورقية حتX شعار: )مو ≈هانة التدوير أمانة(.
  nافة الفم واألسنان¨ بالتعاون مع مستو�Eأخيك �دقة( للتوعية بن tملة )تبسمك في وج�   Æ4

دلة لألسنان.
�ملة )تو“يع �قيبة دلة املدرسية(.   Æ5

 gعرض على قنا… اقرأ الفضائية¨ يناقÔيوني أسبوعي يeار” برنامج تلف�ùا Ãبرنامج “خار   Æ6
السعودي  املجتمع  منها  يعاني  والتي  اقتصادي¨  منEور  من  االجتماعية  املشكöت  أهم 

بشكل عاÂ¨ و�اهر… الطö‚ وما يعانيt املجتمع منها بشكل خاص.
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د . برامج التعاون مع املرافق احلكومية:
 nالتعاون بني مختل  eيeتع متنامية في  أهمية  العاÂ واخلاص  القطاعني  الشراكة بني   Vتكتس
التنمية  –لك  في  مبا  التنمية¨  لت�قيق  املجتمع   Vجوان  nمختل تطوير  أجل  من  األ�راف¨ 
االقتصادية واالجتماعية واألداء احلكومي¨ لذا �ر�X دلة البركة على أن يكون لها أ�ر فاعل 
لت�قيق هذا التعاون؛ و–لك من خö‰ برامج ومشاريع تهدف للسعي ن�و حتسني مستوى معيشة 
الفرد السعودي¨ وحتقيق رفعة هذا الو�ن وأفراد مجتمعt¨ واملساهمة في تخفيn العVء الواقع 

على املرافق احلكومية املختلفة.

هـ. االستفاد… من &ارب وخدمات املؤسسات واملنEمات ا;لية والعاملية:
تسعى دلة البركة لعقد حتالفات ≈ستراتيجية مع كبرى املؤسسات واملنEمات ا;لية والدولية 
املهتمة باملسؤولية االجتماعية¨ وتتبنى مفهومها¨ والتي كان لها السبق في حتقيق تنمية مستدامة 
 aستفاد… من &اربها¨ واملساهمة في تطوير وترسيöل ¨tي�تذى ب Îفي مجتمعاتها¨ و9�ل /و–جا

مفهوÂ املسؤولية االجتماعية في املجتمع السعودي ا;لي.
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: مجموعة �افوال: Îامسا�
 Corporate( اùدارية  باحلوكمة   tتسميت ميكن  ما  أو  املوا�يق¨  من  مجموعة  �افوال   Xتبن
 jوالضواب بالقيم   Âاeااللت ن�و  املجموعة  مبادرات  املوا�يق جميع   Áوتتضمن هذ  )Governance

 Yقة. ب�يöئها¨ وجميع –وي العöمو�فيها ومساهميها ومور=ديها وعم Áوالعهود والوفاء بها &ا
تضمن ات=باع املجموعة لألنEمة والسياسات العامة. مبا في –لك أنEمة املجموعة الداخلية¨ وأنEمة 
هي�ة السو‚ املالية¨ واألنEمة املختلفة باململكة¨ وأفضل املمارسات العاملية في هذا اخلصوص.كما 
قامX مجموعة �افوال بتنفيذ مجموعة من البرامج حتX اسم “جسور �افوال”¨ ونعني بها برامج 

املسؤولية االجتماعية )CSR( التي تهدف ≈لى املساهمة في تنمية املجتمع¨ والتي تتم�ل في:
1 . برنامج  بعد التخرÃ ≈لى أين  :

هذا البرنامج - تنفيذÁ بالتعاون مع مركe السيد… خديجة بنX خويلد بالGرفة التجارية الصناعية 
بجد…¨ بهدف تدريV وتQهيل عدد من السيدات ودعمهن �تى أ�ب�ن مؤهöت للخوض في سو‚ 
بن¨ بينما اختارت 17 سيد… االلت�ا‚ بالعمل  العمل. وقد - تو�يn 18 من السيدات الöتي تدر[

احلر¨ و6 سيدات ¬خريات الت�قن مبجا‰ تدريV عمل لدى عدد من الشركات اخلا�ة. 
:Âاأليتا nوتو�ي V2 .  برنامج تدري

قامX �افوال بتدريV األيتاÂ على الطباعة بالتعاون مع الهي�ة العاملية للتعليم والتدريV. وقد - 
تدريV 30 يتيماÎ �تى اüن على أساليV الطباعة احلدي�ة والنشر¨ بهدف حتقيق مبدأ االعتماد 
على النفس لدمج هذÁ الف�ة باملجتمع¨ باù}افة ≈لى ≈كساب هؤالء اخلبر… الö“مة لöنخرا◊ 

في سو‚ العمل. 
3 .  مشروع  شباب مكة في خدمتك : 

 Xقام  Yاملكرمة. �ي مكة  األ�ياء مبنطقة   eمراك مع جمعية  بالتعاون  املشروع  هذا  تنفيذ   -
مجموعة �افوال بدعم ورعاية 50 شاباÎ }من هذا البرنامج ليتمكنوا من نشر �قافة التعليم 
لدى احلجاÃ¨ وتقد. اùسعافات األولية داخل احلرÂ املكي الشريn¨ و“يار… املر}ى املنو[مني 

Âبشكل عا Ãعلى احلجا nنسانية الهادفة للتخفيùباملستشفيات¨ و�ير –لك من األهداف الدينية وا
4 .  برنامج األيدي املت�د…:

هذا  في   eيeالع عبد  امللك  جامعة  و�بيبات  أ�باء  من  مجموعة  �افوال  مجموعة   Xدعم
 tلöخ Xكامل¨ رع Âمي لعاöسùالعاملية للشباب ا الندو…  البرنامج الذي يعمل حتX مEلة 
مر}ى  لصال`  الطبية  األدوية  لتوفير  اجلامعي  املستشفى  في  اخليرية  الصيدلية  مشروع 

السكر ا;تاجني بشكل شهري.

”                          “ 

”                              “ 
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5 . برنامج ≈بصار �افوال:
تQهيل  من  البرنامج  9كن  وقد  اخليرية.  ≈بصار  جمعية  مع  بالتعاون  البرنامج  هذا  تنفيذ   -
وتدريV 32 من املعاقني بصرياÎ من اجلنسني¨ تراو�X أعمارهم ما بني 18-51 عاماÎ̈ والذين 
أ�ب�وا أفراداÎ مستقلني وم�ترفني في أعمالهم¨ و9كينهم من االعتماد على الذات في �ياتهم 
اليومية¨ و- استيعاب جeء منهم في سو‚ العمل وقد استطاعوا جميعهم التكيn مع �التهم 

البصرية والتخلh من الشعور بالنقh¨ وفت` أبواب األمل أمامهم.
6 . مكتV تو�يn –وي اال�تياجات اخلا�ة: 

تQسس املكتV نتيجة للجهود املشتركة بني الGرفة التجارية الصناعية بجد… ومجموعة �افوال 
في  ب�قوقهم  واملطالبة  ومساندتهم¨  اخلا�ة¨  اال�تياجات  –وي   nبتو�ي تعنى  جهة  بو�فها 
التو�يn واملساوا…¨ لكي يصب�وا أفراداÎ منتجني في املجتمع. وقد - �تى اüن تدريV وتQهيل 

وتو�يn 189 فرداÎ من –وي اال�تياجات اخلا�ة في عدد من الشركات السعودية. 
:Âمو�في القطاع العا V7 . برنامج تدري

قامX مجموعة �افوال بتنEيم العديد من الدورات التدريبية خö‰ عاÂ2007 Â¨ وقد استفاد 
منها عدد كبير من مو�في القطاع العاÂ في �قل املسؤولية االجتماعية. �يX9 Y توعيتهم 
وتدريبهم فيما يتعلق بدور املو�n األساسي في تنمية بي�تt التي يعمل فيها¨ �م مجتمعt الذي 

.tوعلى من �ول tيجابي عليùا Áلدور tوأ�ر أدائ ¨tفي gيعي
8 . برنامج سند التعليمي: 

برئاسة  اخليرية  سند  جمعية   tممت� الذي  التعليمي  سند  برنامج  �افوال  مجموعة   Xدعم
من   300 مساند…  بهدف   ¨eيeالع عبد  بن   tالل عبد   Xبن عادلة  األمير…  امللكي  السمو  �ا�بة 
 Vفتر… انقطاعهم عن الدراسة �تى يكت i؛ لتعويÎوتعليميا Îاأل�فا‰ املنو[مني باملستشفيات تربويا
لهم الشفاء¨ ويستكملوا تعليمهم في املدار” العادية. ويشمل البرنامج مرا�ل الرو}ة واالبتدائية 
واملتوسطة. بينما يتم تدريس الطöب في فصو‰ دراسية وقاعات ترفيهية مجهe… بكافة الوسائل 

التعليمية واألجهe… الضرورية والكوادر البشرية الö“مة داخل املستشفيات.
:)gجد… للنطق والسمع )ج e9 . مرك

يهدف هذا البرنامج ≈لى 9ويل ف�h السمع¨ وتقييم مهارات النطق واللGة والبرنامج التQهيلية 
بتمويل  املجموعة   Xوالسمع¨ كما قام للنطق  للنطق لعشر… أ�فا‰ معاقني سمعياÎ مبركe جد… 

.eعملية “راعة قوقعة ≈لكترونية لطفل وا�د من املستفيدين من خدمات املرك
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:…e10 . دعم برنامج ≈�راء للطالبات في عني
بادرت  للنمو¨  لهم  الفر�ة  و≈تا�ة  املختلفة¨  املجتمع  ف�ات  دعم  على  �ر�ها  من   Îقاöانط
املجموعة بدعم �البات معهد ≈�راء لل�اسV اüلي في عنيe… لل�صو‰ على الرخصة الدولية 
 tولدي أن �املها مؤهل في مجا‰ استخداÂ مهارات احلاسوب¨   Xت�ب التي  لقياد… احلاسوب¨ 
 Vطي املباد∆ األساسية لل�اسGاء تeمعرفة في مجا‰ تقنية املعلومات¨ و–لك بعد اجتيا“ 7 أج

اüلي وتطبيقاتt في املجا‰ العملي 
11 . برنامج التعليم من خö‰ املجتمع:

يهدف هذا البرنامج ≈لى تدريV الطöب والطالبات¨ وتوفير فرص عمل أفضل بالتعاون مع جامعة 
التخرÃ ومر�لة الدراسات  العeيe¨ والبرنامج وسيلة ملساعد… الطالبات في مر�لة  امللك عبد 
العليا على تنفيذ عمل فعلي من خö‰ مشروع أكادميي يقمن بt¨ ويكس6 منt اخلبر… العملية 

وفرص التدريV¨ ويعود بالفائد… عليهن وعلى املجتمع.
12 . دعم اجلمعية اخليرية ملتö“مة داون              :

قدمX مجموعة �افوال الرعاية والدعم لشراء أجهe… للعÃö الطبيعي واملهني والتوا�لي لصال` 
اجلمعية اخليرية ملتö“مة داون )DSCA(¨ والتي كان لها أ�ر كبير في تطوير أداء األ�فا‰ الذين 
استفادوا من خدمات العÃö الطبيعي لعاÂ2007 Â من نوا�ي املشي بدون مساعد…¨ والت�كم في 

و}عية اجلسم والركi والتسلق.
13 . برنامج دعم ومساعد… األسر الفقير…:

بالتعاون مع جمعية األمير ماجد بن عبد العeيe للتنمية عملX مجموعة �افوال على األخذ بيد 
األسر الفقير…¨ ومساعدتها لتصب` أسراÎ منتجة¨ من خö‰ مeاولتها مهناÎ و�رفاÎ يدوية تكفل 
حتقيق دخل �ابX ودائم لها يسد �اجات أفرادها¨ ويجعلهم عنا�ر بن[اء… وفعالة في املجتمع. 

كما تولX املجموعة تسويق منتجاتهم وبيعها.
14 . برنامج شهاد… اخلبر… في مجا‰ املسؤولية االجتماعية:

است�د�X مجموعة �افوال معياراÎ جديداÎ للجود… في �قل خدمة املجتمع على املستوى ا;لي¨ 
وهو شهاد… اخلبر… في مجا‰ املسؤولية االجتماعية للشركات¨ �يY تقوÂ املجموعة بتبني برامج 
تدريبية خا�ة للعاملني لديها¨ وفي مؤسسات القطاعني العاÂ واخلاص¨ باù}افة ≈لى املهتمني 
بهذا املجا‰¨ وفي نهاية البرنامج التدريبي يكون �امل الشهاد… مؤهÎö لو}ع خطj استراتيجية 

لتطوير وتنفيذ مشاريع خدمة املجتمع بكل �قة واقتدار.

)DSCA(
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سادساÎÎ - برامZ عبد اللطيn جميq (دمة املجتمع:
القرن املا}ي في اال}طöع مبهمات  ال�مانينيات من  شرعX شركة عبداللطيn جميل منذ عقد 
متعدد… في املجتمع السعودي¨ استهدفX تقد. من` تعليمية وتدريبية لöرتقاء بعمليات تQهيل الشباب 
السعودي ملواجهة الت�ديات التي يفر}ها عليt سو‚ العمل الو�ني. وتدريجياÎ اتسعX تلك البرامج 
 Îبرنامجا  25 لن�و   Xو�ل �تى  واالجتماعي¨  اùنساني  املجالني  في  أخرى   Ìف�ات لتشمل  وتعددت 

.Îتنفذها الشركة �اليا
ومع هذا التعدد وتش̂عV البرامج واخلدمات التي تقدمها الشركة داخل املجتمع¨ استدعX احلاجة 
ùنشاء ≈دار… تتولى اùشراف على تنفيذ تلك البرامج¨ وتضع االستراتيجيات احلاكمة لها. ومن هنا 
 Îنشاء الذي - رسمياùجميل خلدمة املجتمع”. وقد استهدف هذا ا nهرت “برامج عبد اللطي�
في شهر يوليt 2003 تو�يد برامج الشركة في ≈�ار هيكلي مو�د¨ ي�قق التنسيق والتكامل بني 

تلك البرامج.
أ . �ندو‚ عبد اللطيn للتQهيل املهني واحلرفي:

 nبالكامل من شركة عبد اللطي ‰ �ندو‚ عبد اللطيn جميل للتQهيل املهني واحلرفي. وهو 2و[
جميل مببلm مائة مليون ريا‰¨ ولكنt في الوقX –اتt يقبل مساهمات وتبرعات الرا�بني في دعم 

مناشطt. وبرامج الصندو‚ متعدد… تشتمل على: 

املشاركة في تQسيس املعهد العالي السعودي الياباني للسيارات¨ والذي افتت�t رسمياÎ جöلة    .1
العهد في �ينها( في مار” 2003. ويسعى لتقد.  العeيe )ولي  اللt بن عبد  امللك عبد 
تدريV تقني عا‰Ì للشباب السعودي في مجا‰ تكنولوجيا السيارات و�يانتها. ومد… الدراسة 

فيt سنتان¨ ويوفر فرص عمل للخريجني لدى مو“عي السيارات اليابانية باململكة. 
برنامج مساعدي الفنيني.   .2

العامة للعمل كمساعد  الكفاء… املتوسطة وال�انوية  ويستهدف تQهيل الشباب من خريجي    .3
فني في ور‘ �يانة السيارات ملد… عامني باملدن التي يعيشون فيها¨ و–لك مبعد‰ 100 

خريج سنوياÎ̈ وتو�يn اخلريجني في الشركة.
.T-TEP برنامج تويوتا للتعليم الفني   .4

العامة  املؤسسة  مع  بالتعاون  العاملية¨  وتويوتا  جميل   nاللطي عبد  أنشQتt شركتا  برنامج    .5
االرتقاء  بهدف  و–لك  باململكة؛  الصناعية  املعاهد  داخل  املهني   Vوالتدري الفني  للتعليم 
مبستوى التعليم الفني في تلك املعاهد¨ وسيتم التوسع فيt داخل مراكe التدريV املهني في 

مدينتي �ائل وجيeان في الفتر… القادمة. و�اياتt ما يQتي: 
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º  تقد. وسائل تدريV �دي�ة لرفع فعالية العاملني في مجا‰ تدريV ميكانيكا السيارات.

º  رفع كفاء… اخلريجني الفنية لeياد… قدرتهم التنافسية¨ والل�ا‚ بفرص العمل املتا�ة.

ب .  برامج التطوير القيادي: 
.MIT جميل/ تويوتا لتمويل املن` الدراسية n1 . �ندو‚ عبد اللطي

 Âتا�ة الفر�ة أماù 1994¨ و–لك Âالصندو‚ في معهد ماساشيوستس للتقنية عا T2 . أنش
مجا‰  في  العالم  جامعات  أفضل  من  وا�د…  ≈لى   Âنضماöل والعربي  السعودي  الشباب 
تطبيقات التقنية املتقدمة والذين ي�صلون على قبو‰ في املعهد¨ �ير أن �روفهم املادية قد 

 .tال 9كنهم من موا�لة الدراسة في
3 . برنامج تكر. أوائل ال�انوية العامة.

4 . منذ خمس سنوات والشركة تتبنى �فل تكر. األوائل في ال�انوية العامة على مستوى منطقة   
مكة املكرمة¨ وتقدÂ لهم املكافPت واجلوائe لتشجعيهم على موا�لة التفو‚ واالمتيا“. 

5 . برنامج رعاية املوهوبني.
6 . رئيس الشركة هو أ�د أعضاء مجلس أمناء مؤسسة امللك عبد العeيe ورجالt لرعاية 
يتمتعون بقدرات فذ…¨ وتقد.  الذين  املوهوبني  والتي تهدف الكتشاف وحتديد  املوهوبني¨ 
كافة أشكا‰ الدعم املالي لهم؛ من أجل تنمية م�ل هذÁ املواهV ورعايتها أفضل رعاية. وقد 

تبرعX الشركة مببلm 2 مليون ريا‰ لتمويل جوائe اùبداع األولى للمؤسسة. 
لرفع  املجا‰  فيها  للعاملني  اللطيn جميل  عبد  املقدمة من شركة   Vالتدري أتا�X فرص   .  7
مهاراتهم الو�يفية¨ لكي يكونوا على مستوى الت�ديات اجلديد… التي يتطلبها سو‚ العمل. 
و–لك في املجاالت اùدارية والفنية وتقنية املعلوماتIT. وقد استفاد منها خö‰ السنوات 
األربع املا}ية قرابة 23 ألn متدرب يعملون بالشركة¨ عبر دورات دراسية قصير… و�ويلة.

جـ . برامج عبد اللطيn جميل لدعم املؤسسات واملشاريع الصGير…:
Æ1 �ندو‚ 9ويq املشاريع الGBير…:

ويهدف ≈لى توسيع دائر… املستفيدين من برامج التمويل التي يقدمها �ندو‚ عبد اللطيn جميل 
للتQهيل املهني واحلرفي¨ والتوجt لشري�ة أكبر من الشباب والشابات السعوديني اجلادين في 
≈لى   tات–  Xالوق ويفتقرون في  ≈قامة مشاريع �Gير…¨  لديهم �موÕ في  والذين  –اتهم¨  تطوير 

التمويل الÂ“ö للبدء فيها. ويهدف ≈لى ما يQتي:
º  ≈تا�ة الفر�ة احلقيقية لنمو قاعد… رأسمالية جديد… لصGار رجا‰ األعما‰ السعوديني¨ 

وتوسيع مسا�ة وجودهم في االقتصاد الو�ني.
º  تشجيع قياÂ مشاريع �ناعات �Gير…¨ تكون دعامة ومGذية ملا هو قائم من �ناعات كبير….



±¥∑

Æ2 برنامZ عبد اللطيn جميq لتمليك سيارات ا_جر…:
يسعى لتوفير فرص عمل جاد…¨ عبر تقد. تسهيöت للشباب السعودي المتö„ سيار… أجر… 
النEر…  تGيير  أجل  من  و�قافية  اجتماعية  توعية  برامج  لتنEيم  باù}افة  “كامري”.  �را“ 

.Îاليا� Áاملهنة اجلديد… باململكة¨ والتي يستهدفها نهج السعود Áالعامة لهذ
:qIلتمليك سيارات الن qجمي nعبد اللطي Zبرنام Æ3

 Îوفقا �يرها¨  أو  تويوتا  سواء  السعودي¨  للشباب  النقل  سيارات  9ليك  البرنامج  يستهدف 
لألهداف واملeايا املبينة بالبرنامج األو‰. ويشكل هو وبرنامج الليمو“ين م�اولة جري�ة لتهي�ة 
وتQهيل عمالة سعودية في هذا املجا‰ احليوي¨ واملتوقع لt التوسع خö‰ الفتر… القادمة¨ بعد 

.Áتطبيق سياسة السعود
 Æ4 برنامZ عبد اللطيn جميq   جرام5 لúسر املنتجة:

يستهدف املساهمة في رفع مستوى معيشة األسر م�دود… الدخل من خö‰ 9ويل برامج 
 Vكس من  ليتمكنوا  األسر¨  تلك  أفراد   iبع بها   Âيقو و�ناعية �Gير…¨  ≈نتاجية  ومشاريع 

أجرهم بعمل أيديهم بدالÎ من �لV املساعد… من اüخرين.

د . برامج اخلدمات الص�ية واالجتماعية : 
مستشفى عبد اللطيn جميل للتQهيل والرعاية الص�ية¨ وبلXG تكلفة بناء املركe وتشGيلt منذ   .1
الفنية  الكوادر  لتQهيل  يسعى  كما  ريا‰.  مليون   240 املا}ي   Âالعا و�تى   1995  Âعا  tسيسQت
الطبية السعودية من خö‰ تدريV �لبة كليات الطV والتمريi واملعاهد الص�ية باملستشفى 
من نا�ية¨ ونشر الوعي الطبي من النا�ية التQهيلية لدى �öب العلوÂ الص�ية بصفة خا�ة¨ 

وجميع شرائ` املجتمع بصفة عامة من نا�ية أخرى. 

 2.  مشروع عبد اللطيn لتطوير ودعم جمعية الهö‰ األ�مر بجد…¨ ويستهدف املشروع تطوير 
 tعن �نى  ال  والذي   ¨Âالعا اùنساني  بدورها  لö}طöع  األ�مر   ‰öاله جمعية  ومساند… 
السعودي  املجتمع  شرائ`  لدى  األولية  اùسعافات  مبباد∆  الص�ي  الوعي  ونشر  للمجتمع¨ 

املختلفة. وأما املخطj الeمني للمشروع¨ هو خمس سنوات¨ وخöلها سيتم تنفيذ ما يQتي:

بناء مراكe ≈سعاف لصال` الهö‰ األ�مر.     º

.Paramedics  Âسعاف املتقدùاأل�مر الطبية على برامج ا ‰öكوادر اله Vهيل وتدريQعاد… ت≈        º

تقد. خدمة اùسعاف الطائر في م�افEة جد…¨ عبر شراء �ائرتي هليكوبتر مجهeتني     º

�بياÎ̈ للعمل مبنطقة جد…¨ و≈نشاء مركe اتصاالت أر}ي لدعم اùسعاف الطائر.
≈عاد… تQهيل وتطوير سيارات النقل لدى الهö‰ األ�مر¨ وتeويدها بQ�دÀ التجهيeات¨    º

.Àسعاف عند الكوارùدار… عمليات اù سيارتني كو�دات متنقلة eافة لتجهي{ùبا
و}ع برامج حتفيe مادية ومعنوية للعاملني في مجا‰ اùسعاف حل�هم على اù$ا“ الو�يفي.   º

-
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3.  برنامج اليوÂ العائلي للسجني¨ وأتى هذا البرنامج في ≈�ار سياسة الشركة الداعية لدعموتوسيع 
 Îنسانية¨ والتي تستهدف خدمة املجتمع السعودي¨ وحتديداùقاعد… املستفيدين من مشاريعها ا
تلك الشرائ` ا;رومة. والGاية منt تل̂مس اجلوانV التربوية واالجتماعية والتQهيلية في �يا… 
السجني¨ و≈عدادÁ لكي يكون موا�ناÎ �احلاÎ بعد انتهاء فتر… احلبس¨ واحلفاÿ على بقاء الصلة 
بينt وبني أسرتt قائمة. وهو يوÂ كامل يقضيt السجناء مع أسرهم و–ويهم في جو عائلي هاد∆¨ 
يقلل من �الة الو�شة والGربة التي يشعرون بها داخل السجن. ويتكون املشروع من 44 و�د… 

سكنية مجهe… &هيeاÎ كامÎö الست�مار هذا اليوÂ من كافة النوا�ي املعيشية والترفيهية.

جمعية مراكe األ�ياء مبنطقة مكرمة املكرمة: الشركة عضو مشار„ في مجلس ≈دار…   .4
اجلمعية¨ وتساهم في 9ويل البرامج االجتماعية والتطويرية التي تقوÂ بها اجلمعية على نطا‚ 
م�افEة جد… حتديداÎ̈ حتX شعار”يداÎ بيد في سبيل مجتمع م�الي”¨ وتستهدف هذÁ املشاركة 

في اüتي:
الفا}لة بني     ‚öالسليم واألخ الوعي  املجتمع¨ ونشر  نة بني شرائ`  Ó�املوا  Õرو تنمية     º

أفراد املجتمع.
º  بناء مقار ترفيهية اجتماعية –ات مستوى عا‰Ì في كل �ي تخدÂ األسر… والشباب.

º    املساهمة في �ل املشكöت االجتماعية داخل األسر… وبني اجليران.

برنامج تنوير ملساعد… الطöب األيتاÂ¨ وتعتمد فكر… البرنامج على تنEيم ر�öت �قافية   .5
≈لى  للتعرف  اململكة   Ãلهم خار تنEيم ر�öت  يتم  األيتاÂ: فاألوالد¨  للمتميeين من  وترفيهية 
نوعية و�بيعة احليا… ال�قافية واالجتماعية والعلمية ؛ أما البنات¨ فتنEم لهن ر�öت داخلية 
الر�öت مب�ابة   Áوتكون هذ  . واالجتماعية  وال�قافية  السيا�ية  ≈لى معالم بöدهن  للتعرف 

�افe لهم على موا�لة التفو‚ الدراسي¨ و≈شعارهم بتكاتn املجتمع معهم ورعايتt لهم.

كما قامX الشركة بـدعم شراء بعi األجهe… واملعدات الطبية م�ل جها“ MRI. و2ا يذكر أن 
ملجموعة عبداللطيn جميل برامج خلدمة املجتمع الدولي. 

هـ. باب ر“‚ جميل:
باب ر“‚ جميل: هو أ�د برامج شركة عبداللطيn جميل خلدمة املجتمع¨ وهو امتداد خلدماتها 
التي كانX تقدمها منذ تQسيسها في منتصn عاÂ2003 Â¨ �ير أن )باب ر“‚ جميل( هو البرنامج 
Â في السابق  الذي يركe - بشكل مباشر - على مجاالت توفير فرص العمل¨ فجميع ما كان يقد[
من قبل برامج عبداللطيn جميل خلدمة املجتمع في مجا‰ توفير فرص العمل أ�ب` حتX مEلة 

وا�د…؛ وهي مEلة باب ر“‚ جميل. 
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وبدالÎ من أن يقدÂ باب ر“‚ جميل خدماتt من خö‰ مكاتV ≈دارية معeولة عن الف�ة املستهدفة¨ 
فقد - اخلروÃ ≈لى األسوا‚¨ وهي من أهم املنا�ق التي يك�ر فيها وجود البا��ني عن فرص 
 tفروع ‰öباب ر“‚ جميل من خ ‰öمن خ Âكافة خدمات فرص العمل تقد X�العمل¨ وأ�ب

املنتشر… بشكل رئيس في األسوا‚ التجارية.

من العرض السابق أل�دÀ تقارير املسؤولية االجتماعية للشركات املذكور… يتبني لنا أن مناشطها 
قد اشتملX على:

برامج املسؤولية االجتماعية عدد

تدريV وتQهيل≥±
مراكe وو�دات �بية∏
∏nتو�ي
µ…يرG� مشاريع
رعاية –وي اال�تياجات اخلا�ة¥
دعم اجلمعيات اخليرية¥
≥Àمن` تعليمية وابتعا
التنمية ال�قافية¥
≥Âرعاية األيتا
األسر املنتجة≥
ال�قافة البي�ية≥
دعم تعليم احلاسV اüلي≥
أجهe… �بية≥
دعم الكراسي العلمية≥
≤Àالب�و eدعم مراك
توعية ��ية±
االسكان اخليري±
تشجيع العمل التطوعي±
±Âت للتبرع بالدöتبني �م
نEافة البي�ة±
±Ãخدمة احلجا
توفير الدواء±
دعم برامج املسؤولية االجتماعية للشركات±
رعاية السجناء±



±µ∞

اخلالصة والتوصي?ات
ليات عمل  بعد استعرا}نا لألبواب السابقة¨ نرى أن هنا„ بعÓi األسس التي نبني عليها ترتيV أو[
للبنود  عند �يا�تنا  وقد �ر�نا  املستوى ا;لي¨  على  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  برامج 
التنمية املستدامة جلميع أفراد املجتمع¨ بعيداÎ عن  اüتية أن تصV جميعها في حتقيق أهداف 

احلمöت الدعائية وبرامج الرعاية التي ينتهي نفعها بانتهاء أ�دا�ها.
لية على أربعة مرتكeات أساسية )سبق –كرها  وسوف نعتمد - مبشي�ة اللt - في حتديد هذÁ األو[

بالتفصيل(؛ هي:
أوال: هرÂ كارو‰ للمسؤولية االجتماعية للشركات.

�انيا: األهداف التنموية لأللفية.
�ال�اÎ : أهم نتائج الدراسة امليدانية.

رابعاÎ: الواقع الدميوجرافي مبنطقة الرياض.
لية برامج املسؤولية االجتماعية للشركات على املستوى  وبناءÎ على هذÁ العنا�ر ميكن حتديد أو[

ا;لي على الن�و اüتي:
1 . االستمرار في سياسات التو�يn والتدريV والتQهيل احلالية¨ ودعمها وتشجيعها:

�يY أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن برامج التQهيل والتدريV والتو�يn تQتي في مقدمة 
 Áبرامج املسؤولية االجتماعية التي تقدمها مفردات عينة الشركات املستقصا…¨ كما تساهم هذ
البرامج في توفير �يا… كرمية ألفراد املجتمع¨ وتقلل من نسبة البطالة¨ وتساعد في القضاء 
على الفقر املدقع¨ مبا يساعد املستفيدين منها في احلصو‰ على مستويات تعليمية و��ية 

عالية¨ ويرفع من روÕ املوا�نة واالنتماء لديهم. 
جدير بالذكر أن 60• من مفردات عينة األفراد املستفيدين املستقصا… عا�لون عن العمل¨ 
وقد جاء اقتراÕ توفير فرص العمل للشباب على رأ” البرامج واخلدمات التي اقتر�وها 
لبرامج املسؤولية االجتماعية للشركات¨ كما أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية لعينة اجلمعيات 
التي  البرامج  قائمة  رأ”  على  تQتي  والتQهيل   Vوالتدري  nالتو�ي برامج  أن  املستقصا… 

يقدمونها¨ �يY يقدمها ن�و 69• و 69• و 68• على التوالي.
 Îوا}�ا Îوقد أ�هرت نتائج الت�ليل الدميوجرافي لسكان مدينة الرياض أن هنا„ انخفا}ا

في عدد املشتGلني السعوديني في كل من:
¿  مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الGذائية.

¿  املهن الeراعية.
¿  املهن الهندسية األساسية املساعد….

�يY تصل نسبة السعوديني العاملني في هذÁ املجاالت من ≈جمالي العاملني فيها ≈لى 2• و9• و14•.
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2 . دعم برامج املشاريع الصGير…:
تع̂د املشاريع الصGير… اüن ≈$ا“ات املستقبل¨ كما أنها توفر ¬الف فرص العمل¨ وتeيد من 
وتشجيعها  دعمها  من  بد   öف لذلك؛  اقتصادها.  يقوي  مبا  للبöد  اùجمالي  ا;لي  النا" 
بالشباب و≈عطاء   Âاالهتما أن  بالذكر  الو�ني¨ جدير  االقتصاد  البطالة ودعم  لتقليل نسبة 
 Áجاء على رأ” قائمة مقتر�ات مفردات عينة الشركات املستقصا…¨ وهذ tأهمية خا�ة ل

اخلدمات يقدمها ن�و 42• من مفردات عينة اجلمعيات املستقصا….

3 . االستمرار في دعم اجلمعيات اخليرية التي تساهم في توفير اùعانات اخليرية لكبار السن 
واألرامل و–وي اال�تياجات اخلا�ة:

واملؤسسات اخليرية هي مهمة �يوية ال ميكن  بها اجلمعيات   Âتقو التي  املهمة  أن  ال شك 
االستGناء عنها¨ بل ال بد من تشجيعها ودعمها للقياÂ بو�يفتها¨ في خدمة األرامل واملطلقات 
الف�ة األك�ر ا�تياجاÎ خلدمات وبرامج اجلمعيات اخليرية.  و–وي احلاجات اخلا�ة¨ وهي 
�يY م�[لX النساء ن�و 72• من مفردات عينة املستفيدين املستقصا…¨ وأ�لبهن من األرامل 

واملطلقات.

4 . دعم برامج األسر املنتجة وخا�ة لألرامل وأسر املسجونني:
تساهم هذÁ البرامج في رفع مستوى معيشة األسر ا;تاجة¨ وتeيد من مساهمتها في توفير 
الGذاء¨ واالكتفاء الذاتي للمجتمع ا;لي. لذلك¨ فö بد من األخذ بهذÁ البرامج وتطويرها¨ 
والعمل بها؛ فهي تقلل من الفقر¨ بل قد تقضي عليt عن ك�ير من األسر العفيفة¨ وتوفر فرص 
العمل ومصادر الدخل لك�ير من الفتيات األقل �EاÎ من التعليم¨ هذÁ األسر التي ال تر}ى 
أن تسQ‰ النا” تع̂ففاÎ. فعلينا أن ندعم موقفها هذا¨ بل وندعم كل من يعينها من جمعيات 
ومؤسسات خيرية¨وقد أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن 61• من مفردات عينة اجلمعيات 

املستقصا… تقدÂ برامج الرعاية االجتماعية لدعم أسر املسجونني.

5 . تقد. برامج لتشجيع األسر الفقير… على تعليم أبنائها ) من اجلنسني (¨ من خö‰ الدعم املالي 
والعيني املباشر:

من خö‰ استعرا}نا لنتائج الت�ليل الدميوجرافي ملنطقة الرياض¨ يتبني لنا أنt بالر�م من 
ارتفاع مستوى احلالة التعليمية بني اùناÀ مبنطقة الرياض عن م�يöتها على مستوى اململكة¨ 
الذكور في جميع  اùناÀ عنها بني  التعليمية بني  انخفاض وا}` في احلالة  أنt يEهر  ≈ال 
≈لى   Àناùتصل نسبة األمية بني ا Yالرياض¨ �ي التعليمية على مستوى منطقة  املستويات 
15•¨ في �ني تقل بني الذكور لتصل ≈لى 5• فقj¨ ولعل –لك ما يبرر سعي اململكة لت�قيق 

البندين اüتيني قبل عاÂ2015 Â¨ وهما:
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¿  }مان �صو‰ جميع األ�فا‰ من البنني والبنات على التعليم االبتدائي.
¿  ≈“الة الفوار‚ بني اجلنسني في التعليم االبتدائي واملتوسj وال�انوي.

اùعالة   jأن متوس املستفيدين أ�هرت  لعينة  امليدانية  الدراسة  أن  ≈لى  كما &در اùشار… 
األسرية هو )5 أفراد/ أسر…(¨ وهذا يستدعي تضافر جهود كل من احلكومة والشعV واألفراد 
.Îنا�ا≈ Âكانوا أ Îواملؤسسات لت�قيق هذا الهدف املنشود¨ فالتعليم �ق لكل أفراد املجتمع –كورا

6 . توجيt برامج للعناية الص�ية وخا�ة لأل�فا‰:
تع̂د احلالة الص�ية العامة للموا�نني من أهم مEاهر التنمية في املجتمع¨ لذلك ال بد من 
في  الص�ية  البرامج  جاءت  وقد  وحتسينها¨  بها  االرتقاء  في  تساهم  التي  البرامج  تقد. 
الدينية  البرامج  بعد  املستقصا…  املستفيدين  عينة  مفردات  ي�تاجها  التي  البرامج  مقدمة 

والدعوية¨ كما أنها تQتي }من األهداف التنموية للمملكة¨ متم�لة في:
تخفيi وفيات األ�فا‰ دون اخلامسة. أ. 

تخفيi معد‰ وفيات األمهات عند الوالد…. ب . 
.Vاملناعة البشري املكتس hانتشار فيرو” مرض نق nوق جـ.  

وقn انتشار املöريا واألمراض الرئيسة األخرى¨ والبدء في تخفيi معدالتها. د  .  

7 . املساهمة في توفير مياÁ الشرب اüمنة لكافة املوا�نني:
مياÁ الشرب هي أ�د أركان احليا… التي ال ميكن االستGناء عنها¨ وتوفيرها باجلود… والكيفية 
والكمية املرجو… لكل أفراد املجتمع مي�ل أ�د مEاهر التنمية في هذا املجتمع¨ وهو ما يساهم 
في حتقيق البند السابق الهادف لتوفير عناية ��ية متميe… للموا�نني¨ ويQتي هذا البند 

.2015 Âمن األهداف التنموية التي تسعى اململكة لت�قيقها قبل عا{

8 . توجيt برامج لل�فاÿ على املوارد البي�ية:
ينعÔم بها جميع أفرادÁ¨ واحلفاÿ عليها واجV كل أفراد هذا  التي  البي�ة �رو… املجتمع  تع̂د 
املجتمع¨ كما أن البي�ة اجلميلة هي أ�د مEاهر الرقي واحلضار… في املجتمعات¨ وقد جاءت 
برامج احلفاÿ على البي�ة في –يل قائمة البرامج التي تقدمها عينة الشركات املستقصا…. 
لذلك¨ فö بد من ≈عطاء برامج احلفاÿ على البي�ة االهتماÂ املناسV }من برامج املسؤولية 

االجتماعية للشركات. 

9 . املساهمة في ≈عاد… تاهيل املوا�نني في األ�ياء الشعبية.
≈ن املساهمة في ≈عاد… تQهيل القا�نني في األ�ياء الشعبية¨ وتوفير سبل املعيشة الكرمية¨ 
 ‰öت ≈لى حتقيقها من خPأن تسعى املنش Vوحتسني �ياتهم¨ لهي من أهم املهمات التي يج
 Áهذ Î̈وبي�يا Îوفكريا Îهيلهم اجتماعياQعاد… تù تقد. البرامج التي تستهدف هؤالء املوا�نني
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األ�ياء التي لو مÔن�X العناية واالهتماÂ الö“مÓني¨ أل�ب�X بي�ة �احلة يخرÃ منها العلماء 
واملفكرون والعEماء على اختöف تخصصاتهم¨ مبا يعود بالنفع على كل ف�ات املجتمع. ولقد 
أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية لعينة األفراد املستفيدين أن 36 • منهم يتمركeون في منطقة 
جنوب الرياض¨ وهذÁ املنا�ق لو لم تÔعÓj العناية الكافية أل�ب�X بؤراÎ للفساد¨ ومفرخاÎ للفكر 

املتطرف في املجتمع .

10 . توجيt برامج داخلية لöرتقاء باملستوى املعيشي ملو�في الشركات على مستوى االجتماعي 
والص�ي وال�قافي:

أ�هرت نتائج الدراسة امليدانية أن 56• من مفرات عينة الشركات املستقصا… لديها أك�ر   
من 500 مو�n¨ وهو ما يو}` أهمية العمل الذي يجV أن تقوÂ بt هذÁ املنشPت في �يا… 
 Âمو�فيها مبا يعود بالنفع عليها وعلى املجتمع ككل¨ كما أن 43• من عينة الشركات ال تقد

أية برامج خلدمة مو�فيها واالرتقاء بهم.

:Èالتوصيات األخر iبع
ومجاالت  مناشطها  اختöف  )على  لة  املفع[ �ير  االقتصادية  املنشPت  كل   Y� م�اولة    .1
 Vكل �س املجتمع¨   Áمسؤوليتها &ا في  بها  املنو◊  العمل  وأداء  املشاركة  على  عملها(  
مع  العامة  املناقصات  في  بنود  أو  نصوص  و}ع   ‰öخ من  –لك  يكون  وقد   ¨tمكانيات≈

الشركات حل�ها على أداء مسؤوليتها االجتماعية .
≈قامة شراكات م�لية بني كبرى الشركات الو�نية واملشاريع املتوسطة والصGير… لتوفير    .2

ا�تياجات تلك الشركات من مواد أولية وخدمات¨ ومبا يقوي هذÁ الشركات الصGير…¨  
ويeيد من قو… االقتصاد الو�ني.

تQسيس �ناديق &ار… مجتمعية )–ات �ابع است�ماري( لبرامج املسؤولية االجتماعية     .3
للشركات واملنشPت¨ بهدف تQمني دعم �ابX ومتجدد للمشاريع التنمويةاملجتمعية بعيداÎ عن 

تذبذبات عوائد الشركات املالية وأربا�ها. 
}رور… مراعا… الشركات الكبرى تطبيق معايير املسؤولية االجتماعية على مورديها.   .4

}رور… مراعا… أداء الشركات واملؤسسات ملسؤوليتها االجتماعية عند التقييم املالي لبند    .6
الشهر… اخلاص بها.




