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فــي مجــال الرائــدة  الشــركات  اختيــار   مــن  الهــدف   مــا هــو 
المسئولية المجتمعية؟

االســتثمار وزارة  إشــراف  تحــت  لالســتثمار  العامــة  الهيئــة   تقــوم 
ــي ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــة م ــة دوري ــار قائم ــي باختي ــاون الدول  والتع
الحوافــز مــن  مجموعــة  لمنحهــا  المجتمعيــة  المســئولية    مجــال 
 تشــجيع� مــن الهيئــة والــوزارة لتعظيــم دور تلــك الشــركات فــي
 تحقيــق التنميــة الشــاملة وإعــالء الحــس الوطنــي الهــادف لدعــم

  خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية

ما هي المسئولية المجتمعية للشركات؟
 هــي كل مــا تقــوم بــه الشــركات، أيــ� كان حجمهــا أو مجــال عملهــا،
ــع ككل، ــة للمجتم ــا المضاف ــم قيمته ــل تعظي ــن أج ــًة م  طواعي

بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة



ما هي مجاالت المسئولية المجتمعية للشركات؟
ــام 2017 ــم 72 لع ــتثمار رق ــون االس ــا قان ــي أقره ــاالت الت ــي المج  ه

والمتمثلة في

المخلفــات/ تدويــر  ªعــادة  آليــات  اســتخدام  مثــل   البيئــة: 
 اســتخدام محطــات معالجــة ªعــادة اســتخدام الميــاه/ اســتخدام
 الطاقــة الجديــدة والمتجــددة / التخلــص مــن النفايــات بطريقــة

آمنة

 الرعايــة الصحيــة أو االجتماعيــة أو الثقافية: مثل توفير فرص
 عمــل لــذوي االحتياجــات الخاصــة / رعايــة ا±نشــطة الشــبابية

والرياضية

البحــوث تمويــل  أو  الفنــي  التعليــم  دعــم  مثــل   التعليــم: 
والدراسات

تحديــث   دراســات  مثــل  العلمــي:  والبحــث   التدريــب 
الدراســات وإعــداد  اªنتــاج،  فــي  المســتخدمة   التكنولوجيــا 

الهادفة لتحسين البيئة وتجنب ا±ثر البيئي الضار



ما هي الحوافز المقدمة للشركات الفائزة؟

يتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز تشمل ا¼تى

(1)

(2)

(3)

(4)

ــر للشــركات ــز وشــهادات تقدي ــع جوائ  تنظيــم حفــل لتوزي
الفائزة يتم تغطيته إعالمي�

 نشــر أســماء الشــركات الفائــزة علــى موقــع الــوزارة والهيئــة
 متضمنــ� صــور حفــل توزيــع الجوائــز، مــع وضــع رابــط لموقــع

كل شركة فائزة

 توفيــر مســئول اتصــال فــي مركــز خدمــة المســتثمرين
 بالهيئــة لتلبيــة احتياجــات الشــركات الفائــزة والســعي

  ªنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال

مشــاكل حــل  وحــدة  فــي  اتصــال  مســئول   توفيــر 
ــزة ــركات الفائ ــكالت الش ــل مش ــوزارة  لح ــتثمرين بال  المس

بشكل سريع وفعال

 إرســال كافــة المطبوعــات الخاصــة بالــوزارة والهيئــة بريديــ�
لهذه الشركات وبشكل دوري

كافــة لحضــور  الفائــزة  الشــركات  دعــوة  فــي   ا±ولويــة 
المؤتمرات المنعقدة تحت رعاية الهيئة أو الوزارة

 ترويــج مطبوعــات الشــركات الفائــزة فــي المؤتمــرات التــي
مــن ناجحــة  الخــارج كنمــاذج  فــي  الهيئــة  بهــا   تشــارك 

 الشركات العاملة باالقتصاد المصري

ــد ــع أو التجدي ــطة التوس ــة ±نش ــن الهيئ ــل ع ــور ممث  حض
للشركات الفائزة مع اªشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة



ــر للشــركات ــز وشــهادات تقدي ــع جوائ  تنظيــم حفــل لتوزي
الفائزة يتم تغطيته إعالمي�

 نشــر أســماء الشــركات الفائــزة علــى موقــع الــوزارة والهيئــة
 متضمنــ� صــور حفــل توزيــع الجوائــز، مــع وضــع رابــط لموقــع

كل شركة فائزة

 توفيــر مســئول اتصــال فــي مركــز خدمــة المســتثمرين
 بالهيئــة لتلبيــة احتياجــات الشــركات الفائــزة والســعي

  ªنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال

مشــاكل حــل  وحــدة  فــي  اتصــال  مســئول   توفيــر 
ــزة ــركات الفائ ــكالت الش ــل مش ــوزارة  لح ــتثمرين بال  المس

بشكل سريع وفعال

(5)

(6)

(7)

(8)

 إرســال كافــة المطبوعــات الخاصــة بالــوزارة والهيئــة بريديــ�
لهذه الشركات وبشكل دوري

كافــة لحضــور  الفائــزة  الشــركات  دعــوة  فــي   ا±ولويــة 
المؤتمرات المنعقدة تحت رعاية الهيئة أو الوزارة

 ترويــج مطبوعــات الشــركات الفائــزة فــي المؤتمــرات التــي
مــن ناجحــة  الخــارج كنمــاذج  فــي  الهيئــة  بهــا   تشــارك 

 الشركات العاملة باالقتصاد المصري

ــد ــع أو التجدي ــطة التوس ــة ±نش ــن الهيئ ــل ع ــور ممث  حض
للشركات الفائزة مع اªشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة

 هــذا باªضافــة الــى الحوافــز الضريبيــة المنصــوص عليهــا فــي
 القوانين الحاكمة لنشاط  تلك الشركات



ما هي إجراءات التقدم للمسابقة؟
 تقــوم الشــركات باســتيفاء اســتمارة التقديــم الموجــودة علــى
 الموقــع اªليكترونــي للهيئــة والتــي تشــمل بيانــات عــن نشــاط
 الشــركة ومشــروعات المســئولية المجتمعيــة للشــركة مــع

 إرفاق المستندات المطلوبة

www.ga�.gov.eg/csr



ما هي المستندات المطلوبة؟

ــم يتعــدى علــى ــث للشــركة أو المنشــأة (ل  ســجل تجــاري حدي
إصداره 3 أشهر

البطاقة الضريبية سارية ومصحوبة بآخر إقرار ضريبي إيجابي

 ترخيــص / تراخيــص مزاولــة النشــاط علــى أن يكــون ســاري�
سواء (مؤقت أو دائم

التأمينــات واســتمارة  والدائمــة)  (المؤقتــة  بالعمالــة   بيــان 
االجتماعية

التكلفــة  / المــال  (رأس  متضمنــة  ماليــة  قوائــم   3  آخــر 
االستثمارية واªيضاحات المتممة والمقدمة للضرائب

مجــال فــي  الشــركة  أنشــطة  عــن  خــاص  تقريــر   تقديــم 
المسئولية المجتمعية الى الهيئة موضح� به ما يلي

خطة زمنية مفصلة بما تم تنفيذه بالفعل وما هو مزمع تنفيذه

التأثير الناتج عن تطبيق أنشطة المسئولية المجتمعية على أرض الواقع



من هي الشركات المستهدفة؟
شــكلها أو  غرضهــا  أو  حجمهــا  كان  أيــ�  الشــركات   كافــة 
 القانونــي أو موقــع ممارســة نشــاطها وذلــك وفقــ� لمجــاالت

المسئولية المجتمعية للشركات
 وســوف يتــم إطــالق المســابقة الختيــار عشــرة شــركات رائــدة
ــم ــ� لحج ــة وفق ــة مصنف ــئولية المجتمعي ــال المس ــي مج  ف
ــرة ــرة - متوســطة - صغي  رأس مــال الشــركة (شــركات كبي

   ومتناهية الصغر
ما هي المعايير الحاكمة للشركات الفائزة بالمبادرة؟

 ســوف يتــم تقســيم معاييــر تقييــم أنشــطة الشــركات فــى
مجال المسئولية المجتمعية إلى ثالثة أنواع وهى

 حيــث ســيتم وضــع أوزان نســبية لــكل معيــار مــن المعاييــر
  الســابقة مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي ±نشــطة المســئولية

 المجتمعية والنشاط االقتصادى للشركة

المعايير البيئية
المعايير االجتماعية 

معايير حوكمة الشركات 







وزارة االستثمار والتعاون الدولي
http://www.miic.gov.eg

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
http://www.ga�.gov.eg

البريد ا�لكتروني
csr@miic.gov.eg

الخط الساخن: 16035
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