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مفهوم واحد أم مفاهيم  : المسئولية المجتمعية للشركات 

 متعددة؟ 

كات   مفهوم المسئولية المجتمعية للشر

كات"  عتبر  ي  من دون أن يكون هناك تعريف مفهوم "المسئولية المجتمعية للشر
ً
 يتطور تدريجيا

ً
مفهوما

 عالمي موحد له. 

ام الدائم   "   : علي أنها   المجتمعيةولية  ئيعرف المس  فمجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ز االلب 

ز جودة حياة   الوقت تحسي  نفس  ي 
وفز المستدامة  التنمية  ي 

فز والمساهمة   
ً
أخالقيا للترصف  كات  ز للشر الموظفي 

 ".  وعائالتهم والمجتمع المحلي

امعلي أن "   فقد عرفه البنك الدولي أما   ز كات  إلب  ي   بالمساهمة  الشر
 العمل  خالل   من المستدامة،  التنمية  فز

ز   ككل؛  والمجتمع   المحلي   والمجتمع  وعائالتهم،  موظفيهم  مع  يخدم  بأسلوب  الناس،  معيشة  مستوى  لتحسي 

ي  التنمية ويخدم التجارة،
 واحد”  آن فز

ز تعرفها   ي حي 
ي   الطوعية،  المبادرات  بأنها   منظمة العمل الدوليةفز

كات  بها   تقوم  الت   ما   عل  عالوة  ،الشر

امات   من  عليها  ز كة   أية  بها   تنظر   أن  تستطيع  طريقة  وهي .  قانونية   الب  ي   شر
ها   فز  المصلحة   أصحاب  جميع  عل  تأثب 

، ز كات  المجتمعية  المسؤولية  وتعد   المعنيي     وليست  المجتمعية،  السياسة  أو   الحكومية،  للوائح  تكملة  للشر
ا
 بديل

  . عنهما”

مفوضية   ي أما  األوروب  بدمج    االتحاد  كات  الشر خالله  من  تقوم  مفهوم   ": كالتالي   االعتبارات فتعرفه 

ي تعاملها وتواصلها مع األطراف المعنية." 
ي عملياتها وفز

 فز
ً
 االجتماعية والبيئية طوعيا

أن كة   ومجمال، نجد  العنارص المشب  العالمية تمتلك بعض  المؤسسات  ي تعتمدها 
الت  التعاريف   معظم 

 . وهي اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية وأصحاب المصلحة والعمل التطوعي 

 "  المجتمعية  المسئولية"  مصطلح  استخدام  الحرة  والمناطق  لالستثمار   العامة  الهيئة  رتاختاوقد  
ا
  بدل

 والبيئية   اإلجتماعية  الجوانب  مراعاة  يشمل  أشمل  مصطلح  هو   األول  أن  حيث"  اإلجتماعية   المسئولية"  من

 . واإلقتصادية

  



  

  
 

األعمال قطاع تنمية   

 اإلدارة المركزية للمسئولية المجتمعية  

 

  

 2 اإلدارة المركزية للمسئولية المجتمعية  -إدارة الدراسات والعالقات  -إعداد: هبه يسري

 

كات " المسئولية المجتمعية  متعلقة بمفهوم    ي ر مفاهيم أخ   للشر

المفاهيم   من  العديد  ل  و أمتنافسة  سواء  ظهرت  امتكاملة  ي  ئلمسمفهوم 
والت  كات  للشر المجتمعية  ولية 

كات"، ولكنها تختلف في ما تركز يتداخل الكثب  منها مع السمات األساسية ومبادئ "المسئولية المجتمعية للشر

 كل منهم.   عليه

البديلة المفاهيم  الشر   المكملة/ بعض  مواطنة  واالستدامة  Corporate Citizenshipكات  تشمل   ،

Sustainability  وإدارة أصحاب المصلحة ،Stakeholder Management  وأخالقيات العمل ،Business 

Ethics  الواعية والرأسمالية   ،Conscious Capitalism  كة مشب  قيمة  وخلق   ،Creating Shared Value 

ها من المفاهيم والمصطلحات. جاءت   purpose-driven businesses  واألعمال الموجهة نحو الهدف وغب 

 : كات" كما يلي  أهم المفاهيم المرتبطة بـ "المسئولية المجتمعية للشر

 :  BUSINESS ETHICS  أخالقيات األعمال  .1

ي خلق إطار لقيم  هي  
كةمجموعة من أدوات ونظم اإلدارة تساعد فز ز مع    الشر ومواءمة أفعال الموظفي 

 . يم لمنع وكشف سوء السلوكهذه الق

ي بداية الثمانينات تزامنا  
كة  ظهر هذا المفهوم فز ي مثل شر كات كبر .  Enronمع الفضائح األخالقية لشر

أوجه  أحد  العكس.  أم  المجتمعية  المسئولية  أخالقيات األعمال جزء من مفهوم  كانت  ما  إذا  االتفاق  يتم  ولم 

ز المس ز بي  كات وأخالقيات األعمال هو أن المسولية المجتمعية  ئالتميب  كات تشب  إل ئللشر ولية المجتمعية للشر

أو  كات  الشر مستوى  عل  الفردي   إجراءات  بالسلوك  أكبر  بشكل  األعمال  أخالقيات  ترتبط  ز  حي  ي 
فز األعمال 

 واإلجراءات داخل اإلطار التنظيمي لألعمال. 

 :  STAKEHOLDER MANAGEMENT  إدارة أصحاب المصلحة  .2

األساسية   المجموعات  تحديد  عملية  المصلحةهي  التفاعل   والمعنية ألصحاب  طرق  وإيجاد  كة  للشر

معها.  اإل قدمت    والمشاركة  لتحليل م  دارةهذه  المسئولية   نهج  تطبيق  عند  المصلحة  أصحاب  توقعات 

 سية: المجتمعية وأخالقيات األعمال. تتضمن اإلدارة الفعالة ألصحاب المصلحة تحديد خمسة أسئلة رئي

ي المنظمة؟ .1
 من هم أصحاب المصلحة فز

 ما هي مصلحتهم؟  .2

كة؟ .3 ي يقدمها أصحاب المصلحة للشر
 ما هي الفرص والمخاطر الت 

تجاه  .4 كة  الشر تتحملها  ي 
الت  ية(  والخب  واألخالقية  والقانونية  )االقتصادية  المسؤوليات  هي  ما 

كات المجتمعية المسئولية أبعاد  من بعد  السؤالهذا  ويتضمن أصحاب المصلحة؟    . للشر

والفرص  .5 التحديات  لمعالجة  اتخاذها  لإلدارة  ي 
ينبغز ي 

الت  اتيجيات  واالسب  اإلجراءات  هي  ما 

 المتاحة ألصحاب المصلحة عل أفضل وجه؟ 
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كات   حوكمة  .3  CORPORATE GOVERNANCE  الشر

خاللها    الت    واإلجراءات  والنظم  القواعد هي   من  ي   اإلدارات  مجالستضمن 
كات  فز  أفضل   تحقق   الشر

ز   وتوازن  حماية كة  مديرى  مصالح  بي  ز   الشر   وتشمل  بها   المرتبطة  األخرى  المصالح  وأصحاب  فيها   والمساهمي 

اهة ز  . العمل وأخالقيات والشفافية البز

كات   مواطنة  .4  :  CORPORATE CITIZENSHIP  الشر

ام  هو  ز ي   األخالقية  بالسلوكيات  االلب 
اتيجية  فز كات  اسب  ي   وهي .  وثقافتها   وعملياتها   الشر

   تعتز
ً
  إدارة   أيضا

ز  العالقة كة بي   . المستويات  كل  عل يستضيفها  الذي والمجتمع الشر

المصطلح   هذا  ي ظهر 
  كبديل   األعمال  مجتمع  قبل  من  استخدامه  تم.  2000  وأوائل  1990  أواخر   فز

كات  المجتمعية  وليةئللمس كات  كون   إل  تطرقت  لقد .  للشر ا   الشر
ً
 أكب    المصطلح   كان.  البشر   مثل  تماًما   مواطن

كات  مواطنة  مفهوم  استخدام  تم.  من مصطلح المسئولية المجتمعية   اتهاًما   وأقل  حيادية  البعض   قبل  من  الشر

كات   المجتمعية  العالقات  علاقترصت الطريقة المحدودة  .  أوسع   بطريقة  اآلخر   والبعض  محدودة  بطريقة  للشر

للو  ي   واألنشطة  دور تبنيها 
كات  تتفاعل  خاللها   من  الت  ز   الحكومية  غب    المنظمات  مع  الشر  وأصحاب   والمواطني 

ا   األوسع  النظر   وجهةأما  .  المحلي   المجتمع  مستوى  عل  اآلخرين  المصلحة
ً
ي ظهرت    نطاق

كات الت  لمواطنة الشر

كات المجتمعية وليةئالمس عن كبديل ي  للشر
كات  العالمية المواطنةهي  1998 عام فز ض  من هألن نظًرا  للشر  المفب 

كات تترصف أن ي  عملت كلما   مناسب بشكل الشر
 . العالم أنحاء جميع فز

 التنمية المستدامة:   .5

احتياجاتهم  تلبية  عل  المستقبلية  األجيال  بقدرة  المساس  دون  الحارصز  احتياجات  ي  تلتر ي 
الت  التنمية 

ي عام    بدأ مفهوم االستدامة مع االهتمام بالبيئة الطبيعية  الخاصة. 
اء   1972وتم تقديمه ألول مرة فز من قبل خبر

   قدمالبيئة، لكن  
ً
ي   رسميا
 بالبيئة   المعنية   العالمية  اللجنة  قدمت  عندما   األول  للمرة  واضح  كمفهوم  1987  عام  فز

   برونتالند،   برئاسة  والتنمية،
ً
ك  مستقبلنا "   عنوان  تحت  تقريرا  النحو   عل  المستدامة  التنمية  فيه  عرفت".  المشب 

 السابق. 

6.   / ي
ي األدب 

 TRIPLE BOTTOM  /الحصيلة الثالثية   القيم األساسية الثالثة الخط الثالب 

LINE  : 

ي   ز ي عام  هو مصطلح قدمه الكاتب اإلنجلب 
شار الي الربــح أو الخسارة ، حيث ي1994جون إلكينجتون فز

ي 
كات بـ "الخط األدنز ي البيان المالي للشر

 ".  Bottom Lineالمسجلة فز

ي يجب استخدامها لقياس األداء اإلجمالي  يشب  المصطلح الي مجموعة  
العوامل المالية وغب  المالية الت 

الناس وكوكب األرض واألرباح كثالثة مجاالت   المفهوم  كة. ويحدد هذا  كة قياس نجاحها للشر ي عل الشر
ينبغز
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كة ال يرتبط فقط باألرباح المالية، بل يعتمد كذلك عل الفوائد  ي المفهوم ان قياس نجاح الشر
فيها، حيث يعتز

 البيئية واالجتماعية. 

وة المادية.  Profitاألساس االقتصادي "األرباح •  ": تكوين الب 

الناس Peopleاألساس االجتماعي "الناس  • الناس والمجتمعات   ": نوعية حياة  ز  واإلنصاف بي 

 واألمم. 

ي "الكوكب األساس •
 ": الحفاظ عل البيئة الطبيعية وحمايتها.  Planetالبيت 

كات   استدامة  .7    CORPORATE SUSTAINABILITY  الشر

كة النجاح عل المدى الطويل. وبمعتز آخر فإنها  ي تحقق للشر
اتيجيات وقرارات األعمال الت  تعّرف باسب 

ي 
 ما يتم ربطها مع البيئة واألنظمة اإلنسانية والبيولوجية. تعتز

َ
 القدرة عل المحافظة عل وضع محدد، وعادة

ي استخدامت
كات فز ايد لوصف مساعيها المس   وسعت الشر ز   ، حيث ولة اجتماعيا ئلغة االستدامة بشكل مب 

كات عن  المجتمعيةولية  ئبدأ استخدام مفهوم االستدامة بشكل متبادل مع المس دما قدم جون إلكينجتون للشر

ي عام 
ي وربطه بفكرة االستدامة.  2009فز

 مفهوم الخط السفلي الثالن 

حيادية   أكب   ألنه  "االستدامة"  مصطلح  كات  الشر تفضل  "مسمن  قد  عل ئ مصطلح  تركز  وال  ولية" 

الست     مصطلحالسلوك  ي 
فز الحال  هو  العمل"  كما  إنه  "أخالقيات  ي  مصطلح  . 

اعتتز  : ومباشر بالحارصز بسيط 

ز بالمستقبل وتركز عل المنظور البعيد المدى.   واعي 

كة  القيمة  إيجاد   .8 كات المشتر  :  CREATING SHARED VALUE  للشر

ي التحديات البيئية واإلجتماعية فرصة    ها يقصد ب
كة فز ي بموجبها تجد الشر

كات الت  اتجية إدارة الشر اسب 

ز    لنمو أعمالها وإستثمارتها  كب 
ار  بالمجتمع، وذلك من خالل الب   علي مبدأ رد الجميل أو عدم اإلرصز

ز كب 
بدال من الب 

ي من شأنها أن علي  
الت  البيئية واإلجتماعية  كة من خالل إيجاد حلول للتحديات  التنافسية للشر القدرة  تعظيم 

ها تؤدي الي اجتذاب عمالء جدد أو فتح أسواق جديدة أو خفض التكاليف أو جذب المواه ية وغب   .   ب البشر

المفهوم   ي ظهر هذا 
كرامر"    2006  فز "مارك  و  بورتر"  "مايكل  للمؤلفان  مقال  ي 

ز   ما   للربطفز  القدرة  بي 

كة  التنافسية ي   ونشاطها   للشر
كة  نجاح  تحقيق   أن  علي   الجديد   المفهوم  أكد .  المجتمعية   المسئولية  فز ي   الشر

 فز

كة  المالي   األداء  علي   يقترص   ال   الطويل  األجل ي   للشر
ز   ما   الربط   وتم  القصب    األجل  فز كة  نجاح  بي    والتطور   الشر

"المجتمغي  تحويل  ".  اجتماعية   قيمة  خلق   طريق   عن  اقتصادية  قيمة  خلق .  خالل   البيئة   التحدياتمن 

لألعمال  واإلجتماعية تجارية  الفرص   لفرص  هذه  معالجة  نحو  باالبتكار  تقوم  من .  ثم  إما  ذلك  يتم  أن  يمكن 

اإلنتاجيخالل   ز  تحسي  أو  واألسواق  للمنتجات  تصور  ي سالسل    ةإعادة 
المجتمعات   القيمةفز تطوير  ز  تمكي  أو 

 المحلية. 



  

  
 

األعمال قطاع تنمية   

 اإلدارة المركزية للمسئولية المجتمعية  

 

  

 5 اإلدارة المركزية للمسئولية المجتمعية  -إدارة الدراسات والعالقات  -إعداد: هبه يسري

 

كات  االجتماعية  وليةئالمس  بعد   ما   مرحلة  بمثابة  تعتبر   هي  هذا المفهوم مع  كما يختلف    . وتتجاوزها   للشر

كز أكب  عل محور التكلفة والمسئولية مفهوم المسئولية المجتمعية، حيث   أن مفهوم المسئولية المجتمعية يب 

ترتكز   ز  حي  ي 
حول  فز أكب   كة  المشب  القيمة  لذلك  خلق  خلق  جديدة  وأسواق  جديدة  محور فرص  حول  كز  يب 

 . "الربــح"

 :  RESPONSIBLE INVESTMENTاالستثمار المسئول   .9

 واالجتماعية  البيئية  المعايب    مراعاة  مع  مادي  عائد   تحقيق   الي   يهدف  الذي  االستثمار من    نوع  هو 

ي   إيجازه  ويمكن  والحوكمة
ار  عدم"  مبدأ   أو "  Doing No Harm"  مصطلح  فز استخدام    ". اإلرصز  عمليات يتم 

ي   االستثمار   تجنب  خالل  من  سلبية  بقائمة  فحص
كات  فز  أو   باألفراد   ضارة  التجارية  وممارساتها   منتجاتها   تكون  شر

 . البيئة أو  المجتمعات

كات  االجتماعية  وليةئالمس  باسم  إليها   يشار   ما   غالًبا    المجتمع   مشاركة  عل  يركز   وهذا   ،( CSR)   للشر

ي  والعطاء ز   مشاركة  إل  يتطرق  أنه  كما .  الخب   صحة   مثل  االجتماعية  وبياناتهم  وتدريبهم  وتطويرهم  الموظفي 

ية  الموارد /  الموظف ي  التوازن/  البشر
 . الحياة فز

 :  SOCIAL RESPONSIBLE INVESTMENT  مسئول إجتماعيا االستثمار ال  .10

 والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  المعايب    مراعاة  مع  مادي  عائد   تحقيق   الي   يهدف  الذي  االستثمار   هو 

ي   النوع  هذا   ظهور   وتزامن.  المستدامة   التنمية   تعزيز   الي   ويــهدف
ة  فز  مفهوم  وتنامي   ظهور   مع  التسعينات  فب 

هذا االستثمار    يراعي وبالتالي    ”. Doing Good“  الي "  Doing No Harm“  من   االنتقال  تم   وبالتالي .  االستدامة 

المس التقليدية.   المجتمعيةولية  ئمعايب   المالية  المعايب   جانب  إل  االستدامة  استخدام    ومعايب    عملياتيتم 

ي   االستثمار   الختيار   إيجابية  فحص
كات  فز   االستثمار   مثل  المجتمع،  أو   للبيئة   إيجابية  مساهمات  تقدم  مربحة  شر

ي 
كات  أداء  قياس  يتم.  النظيفة«   الطاقة»  أو   المتجددة  الطاقة  مشاريــــع  فز اتها   مقارنة  الشر  يعرف  ما   لتحديد   بنظب 

ي   األفضل»  االستثمارية  الفرص  باسم
 «  Best in Class  فئتها   فز

ً
ي   المسائل  إل  استنادا

 والمجتمع   بالبيئة  تتعلق   الت 

 . والحوكمة

 : SUSTAINABLE INVESTMENTاالستثمار المستدام   .11

إجتماعيا.  المسئول  االستثمار  أيضا    هو  عليه  يطلق   عل  القائم  االستثمار »   مثلأخري    مسمياتوقد 

«، و»االستثمار  القيم« ي
« المردود  ذو  و»االستثمار  األخالف   . االجتماعي

 : Green Investmentاإلستثمار األخض    .12

يركز   ولكن  المستدام  االستثمار  أنواع  أحد  تعزز    علهو  ي 
الت  وعات  المشر أو  كات  الشر ي 

فز االستثمار 

 الموارد الطبيعية واكتشاف وإنتاج مصادر طاقة بديلة.  علالحفاظ 
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 IMPACT INVESTMENTاالستثمار ذو األثر   .13

ي   االستثمارات
ي   اجتماعي   تأثب    إحداث  إل  تهدف  الت 

ي   وبيت   . مالي   عائد   جانب  إل  للقياس  وقابل  إيجانر

ز   بتحقيق   يهتم  االستثمار   وهذا    أو   اجتماعية  مشاكل  حل   إل  ترمي   هادفة  استثمارات  فهي .  متوازن  بشكل  الهدفي 

ي  معقول مالي  عائد  وتحقيق  بيئية
ي عام  . الوقت نفس فز

 . 2007وقد ظهر هذا النوع من االستثمارات فز

 :  PURPOSE-DRIVEN BUSINESSES  األعمال الموجهة نحو الهدف  .14

 األعمال تركز عل الحاجة المجتمعية إل جانب تشغيل مؤسسة مربحة. الفكرة أن هي 

 :  INCLUSIVE BUSINESSالشاملة  التجارية  األعمال   .15

كات  هي  عل )سكان العالم الذي يعيش الفرد منهم    االقتصادي  الهرم  قاعدة  مع  تجارية  بأعمال  تقوم  شر

أقل   8 أو  اليوم  ي 
فز كات  تخلق .  ( دوالرات   المنخفض   الدخل  ذوي  للسكان  جديدة  اقتصادية  فرًصا   الشاملة  الشر

ورة  تسغ  ال   ولكنها  العيش  الربــح  تعظيم  أهداف  تحقيق   إل  بالرصز لكسب   
ً
فرصا كات  الشر هذه  توفر  وسد . 

هؤالء  إدماج  خالل  من   
ً
وتجاريا  

ً
ماليا ذاتيا  ي 

تكتفز طرق  خالل  من  المنخفض  الدخل  ذوي  للسكان  الفجوات 

ي سالسل القيمة سوا 
ز أو تجار تجزئة أو عمالء.  السكان فز ز أو موزعي  وقد تم تعريفها ألول ء كموردين أو موظفي 

ين مجموعة  مرة من قبل قمة   ي عام   1العشر
ي قد التتعلق    . 2011فز

تختلف عن مفهوم المسئولية المجتمعية الت 

ز   كات الشاملة تهدف الي تمكي  كة، إال أن الشر ة  المشاريــــع  أصحاببأهداف الشر  عالقات   إقامة  خالل  من  الصغب 

ي   تعاون
ي   واالبتكارات  التكنولوجيا   وتوفب    القيمة  سلسلة  فز

 المشاريــــع   أصحاب  هؤالء  تساعد   أن  شأنها   من  الت 

ة  . التنافسية والقدرة واإلنتاجية الربحية زيادة عل الصغب 

كات     .16  : CORPORATE SOCIAL INVESTINGاإلستثمار اإلجتماعي للشر

كات  المجتمعية  ولية ئالمس  أشكال  من  شكل كات  تستخدم  حيث   للشر   للمشاريــــع  الموارد   أو   األموال  الشر

ي 
ز  عل تعمل الت  ة مالية  فائدة دون حولهم من العالم تحسي  كة  مباشر  . للشر

 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)   العائد اإلجتماعي لالستثمار  .17

ها   واالقتصادية  والبيئية  االجتماعية  القيم  لدمج  منهجية  طريقةهو   ي   وغب 
 لتقييم   القرار   صنع  عمليات  فز

وع  يخلفه  الذي  االجتماعي   واألثر   النتائج ي   التخطيط  من  تمكن  واضحة  مالية  قيمة  يعطي   مما   المشر اتيجر  االسب 

وع  االجتماعية  القيمة  وإظهار   السليم  واألرباح  التكاليف  مقارنة  خالل  من  يهدف، .  شفافية   بكل  للمشر

  والتدهور   االجتماعية  المساواة  عدم  مستوى  لخفض  االجتماعي   األثر   إدارة  إل  واالجتماعية،  والبيئية  االقتصادية

 
)  بين  والمالي  االقتصادي   للتعاون  منتدى   هي  العشرين  مجموعة 1   فرنسا،  الصين،   كندا،   البرازيل،   أستراليا،   ،األرجنتين،   األوروبي  االتحادالدول األعضاء 

و المتحدة  الواليات  بريطانيا،   تركيا،   الجنوبية،   كوريا   أفريقيا،  جنوب  السعودية،   روسيا،   المكسيك،   اليابان،  إيطاليا،   وإندونيسيا،   الهند،   ألمانيا،   وجهات   ( 

 . فيها األعضاء الدول إحدى  في سنويا  وتجتمع  العالم في  والتجارة االقتصاد  في دورامحوريا تلعب دولية ومنظمات
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ي 
ز   البيت  المنهجية من قبل    . المصلحة  ألصحاب  والصحة   والسالمة  الرفاهية  مستويات  وتحسي  تم تطوير هذه 

بريطانيا   ي 
فز متخصصة  علمية  عام     Social Value UKمنظمة  ي 

المنهجية 2009فز هذه  استخدام  وانتشر   ،

 عالميا لشموليتها.  

كات المجتمعية   .18  CORPORATE COMMUNITYمشاركة الشر

INVOLVEMENT 

كات  المجتمعية  وليةئالمس  أشكال  من  شكل ي   باالستثمار   يهتم  للشر
كة  المجتمع  فز   وتحسينه   المباشر للشر

امج خالل منوباألخص  ي  االجتماعية البر
ي  يمكن الت 

كة لموظفز  . فيها  التطوع الشر

 :  BLENDED VALUEالقيمة الممزوجة   .19

أن  مفاهيمي   إطار هو   ي   القيمة  يستعرض 
كة  تنشئها   الت     وشاملة  موحدة  أنها   عل  الشر

ا
 كونها   من   بدل

 الربحية   غب    المنظمات  تقييم  خالله  من  يتموبالتالي    (. إلخ  ،  مالية  ،  اجتماعية  ،  بيئية)   منفصلة  عنارص 

كات  . والبيئية واالجتماعية المالية القيمة من مزيــــج توليد  عل قدرتها  عل بناءا  واالستثمارات والشر

كات     .20  CORPORATE FOUNDATIONمؤسسة الشر

كاتغب  هادفة للربــح تنشأها    مستقلة قانونية    كياناتهي   ز   هبات  أو   هيكلية  مساهماتب  الشر كب 
 عل  للب 

  . العامة  المنفعة مهمة

كات  .21 ية للشر  CORPORATE PHILANTHROPY  األعمال الختر

ع اقتصادي    بالموارد   التبر أو  إجتماعي  تأثب   كة   عن  نيابة  إلحداث  علي   . شر ية  الخب  األعمال  ينطوي 

إجراءات  تنعكس علي  قد  ي 
والت  المجتمعية  المسئولية  أنشطة  كات علي عكس  الشر قبل  من  مشاركة محدودة 

ز والمجتمع.  ي ذلك الموظفي 
اك كافة أصحاب المصلحة بما فز كة وتتطلب إشر  وسلوكيات الشر

كات   الخارجية   المجتمعية   المسئولية  .22 EXTERNAL  للشر  CSR : 

كات  المجتمعية  وليةئالمس  هود ج كة  خارج  عوامل  نحو   الموجهة  للشر  ،   المحلي   المجتمع  ،  البيئة:  الشر

 إلخ  ، الموردين ، العمالء

كات    الداخلية المسئولية المجتمعية   .23  : INTERNAL CSRللشر

كات المجتمعية وليةئالمس هود ج كة  داخل عواملال نحو  الموجهة للشر  . الشر

 

 


