
«المسؤولية االجتماعية للشركات» 

أعرف أكثر عن.. 





حاليا، ال يعتبر االقتصاد المصري في حالة جيدة، والوقت غير مناسبا 
لتطبيق استراتيجية «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات». 

ففي الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من أجل توفير كافة االحتياجات 
للمواطنين، أصبح لشركات القطاع الخاص دورا محوريا فى عمليه 

التنميه , وكلما تحسنت ظروف المجتمع ا�جتماعيه واالقتصاديه ازدادت 
فرصه القطاع الخاص فى العمل فى بيئه افضل.



هذا ليس صحيحا!

كمؤسسة، نحن ال نمتلك الموارد أو الوقت الالزمين لبناء قسم جديد 
يعتمد على «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات».

ال ينبغي التعامل مع ممارسات «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» 
المستدامة كمشروع منفصل أو جديد، لكن ينبغي دمجها مع ا�عمال، 

وبنائها في جوهر المؤسسة وثقافتها، حيث أن آخر شئ تحتاجه 
مؤسستك هو عبء إداري إضافي. 



هذا ليس صحيحا!

تتطلب استراتيجية «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»
مبالغ تمويل طائلة ال يمكن لشركتنا تحمله.

معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطبق بالفعل بعض 
الممارسات الموصى بها بطريقة بديهية وغير رسمية. ويمكن تقديم 

الممارسات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية وتطبيقها في 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إجراءات عملية، وبسيطة، وفعالة 

من حيث التكلفة. 



بالطبع!

ربما يكون من ا�سهل تطبيق الممارسات المتعلقة بالمسؤولية 
االجتماعية وتنفيذها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنها في 

الشركات متعددة الجنسيات. 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر مرونة فيما يتعلق 
بالتنظيم وا¿دارة. حيث لديهم عدد أقل من الموظفين، 

لذلك من ا�سهل تقديم أفكار وممارسات جديدة. كما انهم 
وثيقى الصلة ويتمتعون بعالقات قوية مع المجتمع 

المحلي. عادة ما تكون عملية صنع القرار الخاصة بهم أسرع 
وأقل صرامة من المؤسسات ا�كبر. 



بالطبع!

باعتباري مديرا، أحاول مشاركة جميع الشركاء
في القرارات االستراتيجية. 

ينبغي على المؤسسات خلق فرص للحوار بينها وبين الشركاء، بهدف 
توفير أساس مستنير لقرارات المؤسسة. 



بالطبع!

يوجد ما يزيد عن ٥ شركاء مشاركين في مؤسستي.

يمكن أن يتضمن الشركاء: موظفين، ومساهمين، ومستثمرين، 
ومستهلكين، وموردين، ومقاولين، الحكومة، واالتحادات 

الصناعية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع 
المحلي، وا¿عالم، والعائلة. 



٪٩٠

تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (؟)
 من كافة الشركات المسجلة في االقتصاد. 

وربما أكثر،
إذا شمل ذلك القطاع غير الرسمي.



هذا ليس صحيحا!

«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» ليست مناسبة، ومكلفة 
جدا، وال تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

االنخراط في «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» يزيد من كفاءة 
المؤسسة وأداء العمل. ويزيد تطبيق الممارسات المتعلقة 

بالمسؤولية االجتماعية من التنافسية، فضال عن تطويره لعملك. 

في المكسيك، يتعاون مركز إيدارس في جامعةأناهواك 
بمكسيكو سيتي مع ١٥٠ مشروع صغير ومتوسط منذ ٢٠٠٧، 

وحققت المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا في المبيعات 
بنسبة تتراوح ما بين ٥٪

و٣٧٪، ونموا في فرص العمل بنسبة تتراوح ما بين ٥٪ و١٩٪. في 
الوقت ذاته، تطور أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر 

جميع مجاالت «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» بنسبة تتراوح ما 
بين ٢٣٪ و٤٦٪. 



بالطبع!

يمكن أن توفر «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» أمواال لعملك. 

عادة يمكن أن تتوصل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة إلى حالة عمل في توفير النفقات عند 
تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة (مثل تخفيض 

استهالك الطاقة، والمياه، والمخلفات). 

كما يعد الدور االجتماعى وااللتزام االخالقى للشركات 
بمثابه استثمار يعود بزياده الربح واالنتاج وتقليل النزاعات 

واالختالفات بين االداره والعاملين فيها والمجتمعات 
المتعامله معها , كما يزيد من انتماء العاملين 

والمستفيدين لهذه الشركات.



هذا ليس صحيحا!

مؤسستنا صغيرة جدا على تطبيق
«المسؤولية االجتماعية للشركات».

بغض النظر عن حجم مؤسستك، ما زال في إمكانك تطبيق 
استراتيجية مسؤولة اجتماعيا. فضال عن أنه يمكنك التعاون 

مع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المجاورة لك 
وتوحيد الموارد معها.



ما هو نقيض أو مقابل «المسؤولية االجتماعية للشركات»؟

التركيز فقط على الربح المالي المباشر قصير المدى. 
أما «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»
فهي استثمار من أجل نجاح مستدام.



بالطبع!

كوني مسؤول اجتماعيا سيطور مبيعاتي. 

تظهر الدراسات والتقارير أن متوسط المستهلكين المصريين 
يتوقعون أن تكون كافة الشركات مسؤولة تجاه مجتمعاتها. إلى 

جانب أن كونك مسؤوال اجتماعيا يزيد من صادراتك. 



هذا ليس صحيحا!

«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» هي مجرد مسألةمتعلقة 
بالعالقات العامة/التسويق/ االتصاالت. 

تشمل «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» عالقات عامة 
وهي بشكل أساسي تعزز السمعة الجيدة، لكنها تتعلق 

بما هو أكبر بكثير من ذلك. 

اتجاه اشمل يتضمن: مشاركة بين الموظفين، 
والموردين، والكفاءة التشغيلية، واستهالك الموارد،

و المخلفات، والتطوع، والنظام ا¿داري، و خدمة 
المستهلك  حيث تعتبر ضرورية ¿دارك ا¿مكانيات 

الحقيقية لـ«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات». 



هذا ليس صحيحا!

تتعلق «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» با�عمال 
الخيرية الخاصة بالشركات.

لدى الشركات موارد أكبر بكثير يمكن أن تمنحها، بدال من 
التبرع بجزء من ا�رباح لقضية خيرية. يمكن أن تكون 

ا�عمال الخيرية جزءا من استراتيجية 
«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»،

لكنها مجرد جزء منها فقط.



هذا ليس صحيحا!

«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» مكلفة.

إذا كانت ا�عمال الخيرية هي كل ما تقوم به المؤسسة، إذن 
فنعم ستكون «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» مكلفة، 

لكن سيتضمن برنامج «مسؤوليةاجتماعيةللشركات»
فعال مبادرات ذات تكلفة قليلة أو بدون تكلفة على ا¿طالق.

عالوة على أن معظم المبادرات ستوفر في
الواقع من أموال مؤسستك. 



هذا ليس صحيحا!

«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»غير عملية في حاالت الركود. 

تدور «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»حول فرص لجعل 
شركتك أقوى وأكثر مرونة، وهذا ال يفقدها أهميتها في 
حاالت الركود. بل وفي حالة حدوث شيئا من هذا القبيل 

ستصبح أكثر أهمية. 



هذا ليس صحيحا!

«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»أقل أهمية من وظائف العمل 
ا�خرى مثل خدمة العمالء أو الموارد البشرية. 

«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»ليست وظيفة كالتسويق أو الموارد 
البشرية. أنها ليست استراتيجية مثل إدارة الجودة الكلية أو إدارة العالقة 
بالعميل. «المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» عبارة عن اندماج وتكامل 

بين كل هذه ا�شياء وكل جانب من جوانب العمل. أنها طريقة للقيام 
بكل وظيفة واستراتيجية بصورة أفضل، عبر تعزيز التأثير ا¿يجابي وتقليل 

التأثير السلبي لدى كل استراتيجية من هذه االستراتيجيات. 



هذا ليس صحيحا!

«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات»
ال حدود لها وتوفر نتائج غير ملموسة.

كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبالغ في التكلفة 
والصعوبات عند قياس أدائها. يمكن أن يوفر عدد قليل من 

العمليات والعادات البسيطة بشكل روتيني الكثير من 
المعلومات المفيدة. جمع هذه البيانات سيساعد الشركة على 

تعقب أدائها بصورة أفضل وإدارة جهود 
«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» بصورة أفضل.



بالطبع!

توفير بيئة عمل آمنة وسليمة جزء مهم من استراتيجية 
«المسؤوليةاالجتماعيةللشركات» الخاصة بمؤسساتك.

التطوير المستمر لكافة جوانب بيئة العمل لتوفير مكان صحي 
وآمن سيعزز من أداء الموظف الذي بدوره سيطور أداءه 
الوظيفي، ويزيد من تقدم الشركة ويحسن سمعتها. 



بالطبع!

يمكن أن تحقق الشركات المسؤولة فارقا ملحوظا في 
التنمية االجتماعية واالقتصادية لمصر.

في الوقت الذي لن يحل فيه القطاع الخاص جميع 
المشكالت االجتماعية واالقتصادية، إال أنه يستطيع بكل 

تأكيد المساهمة في ازدهار المجتمع  وتعزيز نجاحه الخاص.



بمجرد تطبيقك نظام المسؤولية االجتماعية ودمجه 
في ثقافة مؤسستك وممارسات شركتك، انقل هذا 

إلى العالم.
للمؤسسات  يمكن  حتى  تجاربك  وشارك  افتخر 

وا�فراد اÚخرين التعلم من جهودك وتقديرها. 
من  تغيرت  للشركات»  االجتماعية  «المسؤولية  أن 

كونها
"شئ جيد يمكن القيام به" إلى "قيمة عمل مركزية 

تحدد الشركات ا�فضل على مستوى الكوكب". 

المسؤولية االجتماعية للشركات





info@eco-fei.net
www.eco-fei.org
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