
كات  المسؤولية المجتمعية للشر
آليات للتوعية وتضافر الجهود





كاتتمارس يةالمجتمعيالمسؤوليةالشر  
 
ف

ليذلكومعمضت،سنواتمداريعىلمصي

ممارسةفعاليةبشأنوضوحيوجدي

كاتالمجتمعيةالمسؤولية يللشر  
 
مص،ف

ليأمالكاملةإمكاناتهايتحققكانتإذايوماي

لكافةالعامةالمصلحةمراعاةمع

.المؤسسةمصالحمجموعات



  هنا،ومن
كاتممارسةوكيفيةواقععىلالضوءالورقةهذهتلق  ةللمسؤوليالشر
  المجتمعية

 
،والتهديداتوالفرصوالقوةالضعفنقاطأهمعىلوالوقوفمص ف

  والتحديات
مارسةمتحسي   يمكنوكيفالمجتمعيةالمسؤوليةممارساتتواجهالت 

كاتالمجتمعيةالمسؤولية ليةالمسؤو إمكاناتاستكشافوكذلك،عامبشكلللشر
كاتالمجتمعية   اآللياتو السياساتبعضووضعالمحلية،التنميةلتحقيقكأداةللشر

الت 
امتعزز  كاتالت     الفعالةللمساهمةالمجتمعيةبالمسؤوليةالشر

 
.المحليةلتنميةاتحقيقف



يمص  
 
يللمسؤوليةيالمجتمعيةيف الواقعيالفعىل 

كاتبالنسبة كاحوكمةالمجتمعيةالمسؤوليةممارساتمنالهدفيكنلمللشر ت،الشر
اتيجيةالمجتمعيةأوالمسؤوليةواالستدامة، كات،االست  جانبي   إىلعيرجالهدفكانولكنللشر

:التاىل  النحو عىل

الجانب األول ينظر للمسؤولية 
  مص ع

 
كات ف ىل المجتمعية للشر

ية طويلة األمد  أنها ممارسة خت 
وغت  رسمية

الجانب اآلخر هو مفهوم 
المسؤولية المجتمعية 

Corporate Social 
Responsibility  (CSR) 



  م
 
كات ف رات االهتمام بالمسؤولية المجتمعية للشر صمتر

اف موارد  استت  
الحكومة 

لمعالجة آثار 
الثورات 

ارتفاع معدالت 
البطالة

نقص التمويل 
الحكوم  
يذ المطلوب لتنف
وعات لتنمي ة مشر
المحلية 

خروج العديد من 
المستثمرين 
األجانب وأيضا 
المصيي   



  مختلف مجاالت المسؤولية 
 
ورة مساهمة القطاع الخاص بشكل فعال ف   توضح ض 

بعض اإلحصائيات الت 

:المجتمعية

داء يعد الناتج المحىل  بطاقة قياس األ 
االقتصادي، فهو القيمة اإلجمالية 
  لجميع السلع والخدمات النهائية ال
ت 

أداة تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره
شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة، 
وانخفاض معدل الناتج المحىل  له 

ات سلبية عىل االقتصاد ال .قوم  تأثت 



ارتفاع معدالت البطالة 

  العاملةالقوىحصةإىلالبطالةتشت  
عمل،عنوتبحثمتاحةولكنها تعملال الت 

  البطالةمعدالت إلرتفاعتوضيح  رسميىل  وفيما 
 
:مصف

الدوليالبنك:المصدر



ارتفاع معدالت انبعاثات الغاز الضارة للبيئة 

  انبعاثات
  تشملوه  .األسمنتوصناعةاألحفوريالوقود حرقعنتنتجالكربونأكسيد ثان 

أكسيد ثان 
.الغازوحرقوالغازيوالسائلالصلبالوقود استهالكأثناءالناتجالكربون

الدوليالبنك:المصدر



2020و 2019انخفاض مؤشر االستدامة للبورصة المصية عام  

المصريةالبورصة،2020اإلستدامةتقرير،2019االستدامةتقرير:المصدر

%  45.4وحت  % 38.5وحت  نهاية العام من 2020مارس 19ولكنه عاود االرتفاع مرة أخرى من 



يمصي؟  
 
يالقطاعيالخاصيف  

 
كيفيتمارسيالمسؤوليةيالمجتمعيةيف

  العيوبمنالعديد هناك
 
النحو ىلعرئيسيةمحاور ثالثإىلتقسيمها تمالممارساتف

:التاىل  

.والتسويقالعامةللعالقاتكأداةالمجتمعيةالمسؤولية•
كاتالمجتمعيةالمسؤوليةلممارساتنموذجوجود عدم• .للشر
.المجتمعيةللمسؤوليةVisionرؤيةوجود عدم•



كات تحديات ممارسات المسؤولية المجتمعية للشر

تحديات ثقافية 

يعية تحديات تشر

تحديات مؤسسية



تحليليواقعيالمسؤوليةيالمجتمعية



يلعب القطاع الخاص دور •
  االقتصاد 

 
أساس  ف

ء المصي، فهو يملك الجز 
.األكتر من العمالة

ة النظرة التسويقية لممارس•
.المسؤولية المجتمعية

كات لنفس • اتجاه الشر
.ممارسات المسؤولية

.انخفاض الوع  •
نقاطي
القوة

نقاطي
الضعف

التهديداتالفرص تحفت   الدولة المسؤولية •
.المجتمعية

كات• .منح حوافز للشر
وجود مبادرات تشجيعية •

للقطاع الخاص

اضطراب الوضع االقتصادي •
  ا
  تبت 

 
لكثت  والذي يتسبب ف

اتيجيات من المؤسسات است 
فاتمختلفة لتخفيض المصو 



يممارساتي  
 
مهاميالقطاعيالخاصيف

: المسؤوليةيالمجتمعية

  المهاممنالعديد هناك
قطاعالبها يقومأنيجبالت 

  الخاص
 
ةالمجتمعيالمسؤوليةممارساتسياقف

:أهمهاالمحلية،التنميةعجلةلدفع

.رفع جودة المنتجات•
.توفت  السلع بأسعار مناسبة•
.توفت  فرص عمل•
  صيانة المرافق المحيطة بال•

 
كةمشاركة الحكومة ف .شر

.اإلرتقاء بالبيئة المحلية•
وعات تحسي   البيئة ا• .لمحليةتمويل بعض برامج ومشر



  المجتمعمؤسساتتلعب•
 
  كبت  دور المدن

 
الحكومةكةبمشار المحليةالتنميةف

.مختلفةنشاطاتخاللمنالخاصوالقطاع
  المؤسساتمنالعديد حالًيا بالفعليوجد •

  تعملالت 
 
مص ثلمالخت  مجالف

، هماألورمانجمعيةبهية،الخت  .وغت 
وعاتالمؤسساتهذهتدعم•   المشر

.المحليةالتنميةجهود تدعمالت 

  المجتمعمؤسساتدور 
 
  المدن
 
:عيةالمجتمالمسؤوليةممارساتف



المحليةالتنمية

  الوطللعملاألساس  المحور ه  التنميةتعد •
  ت 

 
ف

ففالهد؛الشعوبلكافةقوم  وهدفمجتمعكل

ي   المواطناحتياجاتإشباعالتنميةمنالرئيس  

.ورفاهيتهم

  الخاصالقطاعمؤسساتدور ويتضح•
 
ةتنميف

  بهمالمحيطوخاصةالمحىل  المجتمع
 
ماماالهتف

حةوصتعليممنالمجتمعيةالمسؤوليةبمجاالت 

بعضورعايةوتدريبهمالموظفي   قدراتورفع

االحتياجاتذويمثلبالرعايةاألوىلالفئات

.والفقراءالخاصة



المجتمعيةللمسؤوليةالعرنر  المجلس

كة CSRشر Egypt

المستدامةللتنميةالمصيةالبورصةمؤشر 

  الجهود بعض
  المجتمع  العملشجعتالت 

 
مصف

جتمعية، تلجأ وبالرغم من هذه الجهود إال أنه ما زال ال يوجد جهة واحدة تقوم بتنظيم كل ما يتعلق بممارسات المسؤولية الم
  القيام بأحد أنشطة المسؤولية المجتمعية مع عدم امتالك الختر 

 
  لها أي مؤسسة أيا كان حجمها حي   رغبتها ف

 
ة أو الوع  الكاف

.لما يجب فعله



تجربةياإلماراتيالعربيةيالمتحدة

ةالتجاربمناإلماراتتجربة• وجود منبدًءا الممت  

  المجتمعتنميةوزارة
عمجتمخلقإىلتهدفالت 

  مشاركمسؤولمتالحم
 
 وصالمجتمعيةالتنميةف

ً
ول

  الصندوقإىل
.كاتللشر المجتمعيةللمسؤوليةالوطت 

  رائدةاإلمارات•
 
عنالمجتمعيةالمسؤوليةمجالف

  المشاركةعىلاألعمالقطاعوتحفت   دعمطريق
 
ف

اتأولويمعتماشًيا المجتمعيةالمسؤوليةممارسات

.المستدامةالتنميةوأهداف

ةالتوعيجهود أهميةالتجربةتلكمننستخلص•

مقدرةو محفزةبيئةيخلقمما المجتمعيةبالمسؤولية

  للجهود 
كاتمختلفتبذلها الت  .الشر



الخاصللقطاعالمجتمعيةالمسؤوليةلتعزيزالسياساتبدائل



.جتمعيةالمالمسؤوليةمهامكافةتتوىلوطنيةهيئةإنشاءخاللمنتنظيميةسياسة

كاتاعليها تحصلالمجتمعيةللمسؤوليةعالمةإنشاءخاللمنتسويقيةسياسة لشر
  
.المسؤوليةبتنفيذ تقومالت 

يعيةسياسة الخاصالقطاعمؤسساتيلزمقانونوضععىلالعملخاللمنتشر
.معيةالمجتالمسؤوليةأنشطةلصالحالسنويةأرباحهممنجزءبتخصيصوالحكوم  

وي    جحمالتتنظيمأجلمنإعالميةسياسة .ةالمجتمعيالمسؤوليةلمفهومللت 



لكمشكًرا


