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ـــا الغاليـــة  ولرجـــال األعمـــال فـــي بالدن
فـــي  شـــركاء  أنتـــم  لهـــم:  أقـــول 
التنميـــة، والدولـــة تعمـــل علـــى دعـــم 
فـــرص القـــاع الخـــاص ليســـهم فـــي 
تطويـــر االقتصـــاد الوطنـــي، فأنتـــم 
ـــذي  جـــزء مـــن نســـيج هـــذا الوطـــن; ال
قـــدم لكـــم الكثيـــر مـــن التســـهيالت 
ـــازات، وينتظـــر منكـــم كذلـــك  واالمتي
الكثيـــر، فعليكـــم واجـــب االســـهام 
مجـــاالت  فـــي  واضحـــة  بمبـــادرات 
االجتماعيـــة  والخدمـــات  التوظيـــف 

واالقتصاديـــة.

كلمة

ــال ال يكتفـــي  ــاع أعمـ ــاء قطـ ــد بنـ نريـ
الماليـــة  االربـــاح  الـــى  بالوصـــول 
فحســـب، بـــل يســـهم فـــي النهـــوض 
ويقـــوم  ووطنـــه  بمجتمعـــه 
بمســـؤوليته االجتماعيـــة، ويســـهم 
فـــي تحقيـــق اســـتدامة االقتصـــادد 
ايجـــا  فـــي  يســـهم  كمـــا  الوطنـــي، 
ومحفـــزة  مناســـبة  عمـــل  فـــرص 
بنـــاء  مـــن  ليتمكنـــوا  ألبنائنـــا، 

المهنـــي. مســـتقبلهم 

كلمة األمير
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نحـــن بحاجـــة لتعزيـــز وتنميـــة مثـــل 
ثقافـــة  ونشـــر  المبـــادرات  هـــذه 
بيـــن  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
الحكوميـــة والقطـــاع  المؤسســـات 
الخـــاص، كـــون تعزيزهـــا يحمـــل عظيـــم 
ـــر فـــي خدمـــة المجتمـــع وتطبيقـــًا  األث
الشـــريف  النبـــوي  الحديـــث  لمنهـــج 
" أحـــب النـــاس الـــى اللـــه أنفعهـــم 

للنـــاس" 

كلمة األمير
فيصل بن مشعل

المواضيـــع  مـــن  االجتماعيـــة  المســـؤولية  تعتبـــر 
نظـــرًا  وذلـــك  الراهـــن  الوقـــت  فـــي  المحوريـــة 
تجـــاه  فيـــه  تقـــوم  الـــذي  وللـــدور  ألهميتهـــا 
البيئـــة. وتجـــاه  المجتمعـــات  وتجـــاه  المنظمـــات 
ــي  ــنركز فـ ــا سـ ــة – وإن كنـ ــؤولية االجتماعيـ فالمسـ
ــرة  ــة كبيـ ــا أهميـ ــركات- لهـ ــن الشـ ــث عـ ــذا الحديـ هـ
تســـاعد  فهـــي  وللبيئـــة  وللمجتمـــع  للمنظمـــة 
ــوالء  ــق الـ ــة وتحقيـ ــمعة المنظمـ ــين سـ ــى تحسـ علـ
ـــًا علـــى  والرضـــاء الوظيفـــي والـــذي ســـينعكس ايجابي
زيـــادة مبيعاتهـــا ونموهـــا االقتصـــادي، فـــي حيـــن 
ـــق التكافـــل  ـــة بتحقي تســـاهم المســـؤولية االجتماعي
االجتماعـــي بيـــن افـــراد المجتمـــع وزيـــادة االســـتقرار 
االقتصاديـــة  التنميـــة  جانـــب  الـــى  االجتماعـــي 

والسياســـية واالجتماعيـــة فـــي الـــدول.
فقـــد  االجتماعيـــة  للمســـؤولية  المهـــم  وللـــدور 
ـــة بالغـــة  ـــة الســـعودية أهمي اولتهـــا المملكـــة العربي
وادرجـــت هـــدف تمكيـــن المســـؤولية االجتماعيـــة 
ضمـــن األهـــداف االســـتراتيجية لرؤيـــة 2030، الـــى 
ـــة  ـــب اعتمـــاد اســـتراتيجية المســـؤولية االجتماعي جان

ــة. ــتوى المملكـ ــى مسـ ــركات علـ للشـ
المســـؤولية  وتعزيـــز  تمكيـــن  فـــي  وللمســـاهمة 
االجتماعيـــة لـــدى الشـــركات فـــي وطننـــا الحبيـــب 
ـــراز التجـــارب  ـــا أن أفضـــل وســـيلة لذلـــك هـــي اب وجدن
ـــًا، ليكـــون  ـــًا ومحلي ـــال عالمي ـــة فـــي هـــذا المج الريادي

ــذاء  ــى االحتـ ــرى علـ ــركات األخـ ــاعد الشـ ــيلة تسـ وسـ
بمثيالتهـــا ويكـــون لديهـــم تصـــور واضـــح لكيفيـــة 

ــركاتهم. ــي شـ ــا فـ تطبيقهـ
شـــريكنا  مـــع  بالتعـــاون  العـــدد  هـــذا  أعـــد  وقـــد 
االجتماعيـــة(  للمســـؤولية  الســـعودية  )الشـــبكة 
ــة  ــي اتاحـ ــه فـ ــد اللـ ــل بعـ ــم الفضـ ــع لهـ ــذي يرجـ والـ
ـــوم  ـــا لالســـتفادة مـــن أبحـــاث خريجـــي دبل الفرصـــة لن
الشـــبكة  تعقـــده  التـــي  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
الســـعودية للمســـؤولية االجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع 

المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة.
وبفضـــل اللـــه ثـــم بفضـــل الجهـــود المشـــتركة نضـــع بيـــن 
أيديكـــم هـــذا العـــدد الـــذي نتمنـــى أن يكـــون أحـــد األبواب 
للمســـؤولية  الشـــركات  تبنـــي  فـــي  تســـاهم  التـــي 

االجتماعيـــة ضمـــن سياســـاتها االســـتراتيجية. 
ــًا نتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لـــكل مـــن ســـاهم  وختامـ
فـــي اثـــراء هـــذا العـــدد مـــن فريـــق العمـــل والباحثيـــن 
وبصمـــة  بـــارز  دور  لهـــم  كان  الذيـــن  وشـــركاءنا 
ــا نعبـــر  واضحـــة فـــي خـــروج هـــذا العـــدد للنـــور. كمـ
عـــن تقديرنـــا واعتزازنـــا لجميـــع الشـــركات الرائـــدة 
فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة ونتطلـــع بـــأن 
يحقـــق هـــذا العـــدد مـــا أعـــد مـــن أجلـــه وأن تكـــون 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي مصـــاف الـــدول 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  فـــي  المتقدمـــة 

والمجـــاالت األخـــرى. 

كلمة افتتاحية
ريم إبراهيم الحسين

رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية 
االجتماعية بمنطقة القصيم



العدد األول أكتوبر 2021 تجارب المســـــؤولية االجتمـــــــاعية محليًا وعالمـيًا 8

8-CSRSA االجتماعيـــة  المســـؤولية   نمـــاذج 
عملـــت الشـــبكة الســـعودية للمســـؤولية االجتماعيـــة 
خالل الســـنوات الماضية على نشـــر ثقافة المسؤولية 
وتمكينهـــا.  واألفـــراد  للمؤسســـات   االجتماعيـــة 
ودوليـــة  محليـــة  إنجـــازات  الحمـــد  وللـــه  وحققـــت 
 .CSRSA-8 نمـــوذج  منهـــا  المجـــال،  هـــذا   فـــي 
وتقـــع علـــى مســـؤوليتي باعتبـــاري المشـــرف العـــام 
ــة  ــبكة الســـعودية للمســـؤولية االجتماعيـ علـــى الشـ
دعـــم الجهـــود المبذولـــة فـــي مجـــال المســـؤولية 
مـــع  متوافقـــة  الممارســـات  لتكـــون  االجتماعيـــة 
ـــة الســـعودية 2030 وتوجهـــات  ـــة المملكـــة العربي رؤي
التنميـــة المســـتدامة محليـــا وعربيـــًا حتـــى نحـــدث 
األثـــر علـــى االداء المؤسســـي والفـــردي لمواجهـــة 
العالـــم.   فـــي  الســـريعة  والتغيـــرات   التحديـــات 
أن محـــرك النمـــو االقتصـــادي اليـــوم هـــو االبتـــكار 
ــال  ــاد علـــى رأس المـ ــاوز مفهـــوم االعتمـ والـــذي تجـ
النمـــو  مقومـــات  كأحـــد  الطبيعيـــة   والمـــوارد 
الحاضـــر   الوقـــت  فـــي  نـــرى  حيـــث  االقتصـــادي، 
شـــركات ضخمـــة بـــدون أصـــول ماليـــة قائمـــة علـــى 
ـــكار واســـتثمار رأس المـــال البشـــري.  مـــن خـــالل  االبت
اســـتثمار قدراتـــه وامكاناتـــه المعرفيـــه والمهاريـــة 
المتوافقـــه  الممارســـات  ابتـــكار  فـــي  وتوظيفهـــا 
يعـــود  بمـــا  الحديثـــة  التكنولوجيـــة  الثـــروة  مـــع 
علـــى الشـــركة ونموهـــا. وهـــذا لـــن يكـــون بـــدون 

وجـــود بيئـــة عمـــل تحفـــز األبـــداع واالبتـــكار فيمـــا 
علـــى  يعتمـــد  الـــذي  واالقتصـــاد  البشـــرية  يخـــدم 
فكـــر وقـــدرات االنســـان وهـــذه أحـــد الممارســـات 
للشـــركات.  االجتماعيـــة  للمســـؤولية   األساســـية 
االجتماعيـــة  بالمســـؤولية  الشـــركات  اهتمـــام  ان 
والمجتمـــع  الشـــركات  علـــى  عوائـــد  ســـيحقق 
المحلـــي والمجتمـــع الدولـــي. فهـــي ليســـت مجـــرد 
تقـــدم  خيريـــة  او  رعويـــة  او  اجتماعيـــة  خدمـــات 
للفئـــات المهمشـــة او الضعيفـــة كمـــا يـــروج لهـــا 
تضـــم  شـــاملة  اســـتراتيجية  هـــي  بـــل  البعـــض، 
المؤسســـات.  فـــي  معـــًا  والتنميـــة   االســـتدامة 
للمســـؤولية  الســـعودية  الشـــبكة  فـــي  ونحـــن 
االجتماعيـــة نعمـــل مـــع شـــركائنا المحلييـــن -جمعيـــة 
والدولييـــن  بالقصيـــم-  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
-المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة بجامعـــة الـــدول 
ــل  ــات لتأهيـ ــة االمكانـ ــتثمار كافـ ــى اسـ ــة- علـ العربيـ
لالســـتخدام  وتمكينهـــم  والمؤسســـات  االفـــراد 
االمثـــل لتطبيقـــات المســـؤولية االجتماعيـــة مـــن خالل 
عـــدة برامـــج: منهـــا دبلـــوم للمســـؤولية االجتماعيـــة 
ــج  ــرز نتائـ ــت ابـ ــتدامة. وكانـ ــة المسـ ــوم للتنميـ ودبلـ
ومخرجـــات هـــذه الدبلومـــات التطبيقيـــة عـــرض لتجارب 
الشـــركات المحليـــة والدوليـــة فـــي مجـــال المســـؤولية 
االجتماعيـــة مـــن قبـــل المتدربيـــن كجانـــب تطبيقـــي 
بهـــدف تعزيـــز مهـــارات تقييـــم برامـــج المســـؤولية 

محتـــوى  وتوفيـــر  المتدربيـــن.   لـــدى  االجتماعيـــة 
معرفـــي حـــول ممارســـات هـــذه الشـــركات وابـــراز 
ــا فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة الـــى  جهودهـ
جانـــب تشـــجيع الشـــركات االخـــرى الراغبـــة فـــي تطبيـــق 
ـــة  اســـتراتيجيات  االســـتدامة والمســـؤولية االجتماعي
 علـــى االســـتفادة مـــن هـــذه التجـــارب ومحاكاتهـــا. 
وحتـــى تعـــم الفائـــدة والنفـــع وضعنـــا هـــذه المجلـــة 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون 
بمنطقـــة القصيـــم لنســـتعرض فيهـــا جهـــود المتدربيـــن 
حـــول تجـــارب المســـؤولية االجتماعيـــة الثـــراء الجانـــب 
احـــد  المعرفـــي فـــي هـــذا المجـــال. والتـــي تعتبـــر 
للمتدربيـــن والتمثـــل وجهـــه  التطبيقيـــة  الجوانـــب 
ــة  ــؤولية االجتماعيـ ــعودية للمسـ ــبكة السـ ــر الشـ نظـ
 وال وجهـــه نظـــر جمعيـــة المســـؤولية االجتماعيـــة. 
ـــن كان  ـــن الذي ـــر  للمتدربي ـــًا كل الشـــكر والتقدي وختام
ــراء الجانـــب المعرفـــي فـــي  ــر فـــي اثـ ــر االثـ لهـــم اكبـ
ــث  ــالل البحـ ــن خـ ــة مـ ــؤولية االجتماعيـ ــال المسـ مجـ
والممارســـات  التجـــارب  افضـــل  حـــول  والتقصـــي 
المســـؤولية  فـــي  للشـــركات  والعالميـــة  المحليـــة 
االجتماعيـــة. فشـــكرًا لجهودهـــم المميـــزة وشـــكرًا 
موازيـــن  فـــي  اللـــه  جعلهـــا  وســـعيهم  لعطائهـــم 

حســـناتهم ونفـــع بهـــم.  

د. الرمضي بن قاعد الصقري 
المشرف  العام على الشبكة السعودية 

للمسؤولية االجتماعية 
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ــزامالشـــفافية ـــةااللتــــــ التعــــــاونالشـــــراكةاالنتمــــــاءالخصوصي

نبذة تعريفية عن الجمعية 

رؤيتنـــــا
الريـــادة فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة علـــى مســـتوى مناطـــق المملكـــة

رسالتنـــــا
نســـعىى الـــى تمكيـــن المســـؤولية االجتماعيـــة مـــن خـــال تنميـــة الوعـــي 
ـــز الممارســـات المســـؤولة التـــى تحقـــق  بالمســـؤولية المجتمعيـــة وتعزي

التنميـــة المســـتدامة لدىـــى المجتمـــع.

قيمنــــا

أهدافنا

تشـــجيع القطاعـــات علـــى االلتـــزام بمبـــادئ المســـؤولية المجتمعيـــة . 	
المعتمـــدة والمواصفـــات القياســـية المعمـــول بهـــا.

ـــر . 	 ـــام والخـــاص والغي ـــة الع ـــات الثالث ـــن القطاع تجســـير العالقـــات بي
ـــة. ـــز المســـؤولية المججتمعي ربحـــي للمســـاهمة فـــي تعزي

االســـهام فـــي نشـــر ثقافـــة المســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى الشـــركات . 	
والمؤسســـات فـــي المجتمـــع.

المســـاهمة فـــي إبـــراز المبـــادرات والممارســـات الرياديـــة فـــي . 	
المجتميـــة المســـؤولية  مجـــال 

ابتـــكار الحلـــول المعـــززة للمســـؤولية الجتمعيـــة والتـــي تحقـــق . 	
المســـتدامة  التنميـــة 
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خدماتنا

إنشاء إدارات المسؤولية 
االجتماعية

تصميم برامج للمسؤولية إعداد تقارير االستدامة
وتقييمها

إعداد االستراتيجياتإعداد الدراساتالتدريب والتأهيل

االستشارات

تجربـــة شـــركة االتصـــاالت الســـعودية 
المســـؤولية االجتماعيـــة  فـــي مجـــال 

المســـتدامة  والتنميـــة 

إعـــــــــداد

ـــح محمـــد عثمـــان الصال

الرويلـــي نافـــع  عليـــاء 

الكنانـــي علـــي  أحمـــد 
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عمليـــة  صيغـــة  تمثـــل  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
مهمـــة ومفيـــدة لمنظمـــات األعمـــال فـــي عالقاتهـــا 
بالمســـؤولة  الوفـــاء  أن  بمعنـــى  مجتمعاتهـــا،  مـــع 
االجتماعيـــة لمنظمـــات األعمـــال یحقـــق لهـــا العديـــد 
مـــن الفوائـــد يقـــف فـــي مقدمتهـــا تحســـين صـــورة 
المنظمـــة بالمجتمـــع وترســـيخ المظهـــر اإليجابـــي لـــدى 
ـــراد المجتمـــع بصـــورة عامـــة. ـــن وأف العمـــالء والعاملي
أحـــد   stc الســـعودية  االتصـــاالت  شـــركة  وتعتبـــر 
المســـؤولية  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 
االجتماعيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ومـــا 
ـــا  ـــي، أردن ـــة فـــي االقتصـــاد المحل تشـــكله مـــن أهمي
ـــه الشـــركة  ـــث عـــن تجرب ـــري هـــذا البحـــث بالحدي أن نث
والتنميـــة  االجتماعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  فـــي 
الوصفـــي.  المنهـــج  اســـتخدم  وتـــم  المســـتدامة. 

ويهـــدف البحـــث الـــى االتـــي:
الوقوف على السياسات والممارسات . 	

 stc االجتماعية لشركة
تقييم األداء الخاص باالستدامة.. 	
عرض المبادرات التي تتعلق بالتنمية . 	

المستدامة والمسئولية المجتمعية.

stc نبذة عن شركة
تســـعى  رائـــدة  رقميـــة  شـــركة  هـــي 
للتطـــور واالبتـــكار للبقـــاء فـــي المقدمـــة 
وتمكيـــن  وهـــدف.  إرادة  ذات  كشـــركة 
حلـــول تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت 
قطاعـــات  فـــي  الرقميـــة  والخدمـــات 
وتقنيـــة  االتصـــاالت،  تشـــمل  متنوعـــة 
المعلومـــات، والتقنيـــة الماليـــة، واإلعـــالم 
وغيرهـــا  الســـيبراني،  واألمـــن  الرقمـــي، 
المتطـــورة  الرقميـــة  المجـــاالت  مـــن 
للقيـــام بعمـــل أفضـــل، وزيـــادة الكفـــاءة، 
واغتنـــام  المســـتخدم  تجربـــة  وتحســـين 
فـــرص جديـــدة. رؤيتهـــا الريـــادة العالميـــة 
ــات  ــة ومنصـ ــات رقميـ ــم خدمـ ــي تقديـ فـ
التحـــول  وتمكيـــن  لعمالئهـــا  مبتكـــرة 
الرقمـــي فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا. غايتهـــا االبتـــكار وتقديـــم 
ابعـــاد أكبـــر وأكثـــر إثـــراء لحيـــاة النـــاس 
ـــة –  الشـــخصية والمهنيـــة. قيمهـــا: الحيوي

االقـــدام. التفانـــي- 

الحكومية المؤسسية
توضـــح الشـــركة فـــي تقريـــر االســـتدامة 
بمعاملـــة  تلتـــزم  بانهـــا  9	0	م.  لعـــام 
أصحـــاب المصلحـــة لديهـــا باحتـــرام وحمايـــة 
حقوقهـــم ومصالحهـــم. كمـــا توضـــح انهـــا 
المملكـــة  فـــي  الشـــركات  أوائـــل  مـــن 
طبقـــت  التـــي  الســـعودية  العربيـــة 
حوكمـــة الشـــركات بامتيـــاز فـــي هيكلهـــا 
اإلداري منـــذ عـــام .	00	حيـــث أنشـــأت 
أفضـــل  علـــى  معتمـــدة  صارمـــة  آليـــات 
الممارســـات التـــي تســـعى إلـــى ضمـــان 
الشـــفافية والنزاهـــة والثقـــة والحكومـــة 
ـــرارات  ـــع الق ـــات وجمي ـــدة فـــي العملي الجي

التجاريـــة.

stc االستدامة في
القيمـــة  تعظيـــم  يتضمـــن  لالســـتدامة  نهجـــا   stc تتخـــذ 
االقتصاديـــة وإيجـــاد تأثيـــر بيئـــي إيجابـــي ودعـــم التنميـــة 
ــداف  ــع أهـ ــا مـ ــة عملياتنـ ــالل مواءمـ ــن خـ ــة. ومـ االجتماعيـ
ـــاء مســـتقبل  ـــى بن ـــي تســـاعد عل ـــة المملكـــة ،0	0	 فهـ رؤي
إلدارة  االســـتدامة  stcبرنامـــج  أنشـــأت  فقـــد  أفضـــل. 
ــع  ــتدامة التابـ ــق االسـ ــون فريـ ــتدامة.  ويكـ ــادرات االسـ مبـ
لوحـــدة الشـــؤون المؤسســـية هـــو المســـؤول عـــن األمـــور 
المتعلقـــة باالســـتدامة فـــي  stc بمـــا فيهـــا المســـؤولية 

للشـــركات االجتماعيـــة 

يحـــدد إطـــار إدارة االســـتدامة ســـبع مجـــاالت تركيـــز مهمـــة 
ــاة اهتمامـــات  ــار مـــن خـــالل مراعـ حيـــث جــــرى إعـــداد اإلطـ
االســـتراتيجية  والـــرؤى  الرئيســـيين،  المصلحـــة  أصحـــاب 
الوطنيـــة واإلقليميـــة، وأهـــداف األمـــم المتحـــدة للتنميـــة 

المســـتدامة. وهـــي:

مزاولـــة األعمـــال بنزاهـــة - تعزيـــز اآلثـــار االقتصاديـــة - إثـــراء حيـــاة 
ــز  ــة - تحفيـ ــام بالبيئـ ــالء - االهتمـ ــارب العمـ ــات وتجـ المجتمعـ
الفـــرص الرقميـــة المبتكـــرة – تعزيـــز القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى 

التكنولوجيـــا واالتصـــال – تمكيـــن القـــوى البشـــرية. 
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تمكين القوى البشرية:
المبـــادرات  stc مجموعـــة مـــن  اتخـــذت 
الـــي تقدمهـــا لموظفيهـــا ســـوف نذكـــر 

البعـــض منهـــا: 

جذب المواهب والتدريب والتطوير	 

اســـتقطاب الموظفيـــن والمحافظـــة 	 
عليهـــم

للموظفيـــن 	  ومزايـــا  حوافـــز  توفيـــر 
ــا وتقديـــم  ــا مجانـ ــتخدام خدمتهـ كاسـ
عـــروض تخفيـــض فـــي عـــدة امـــكان 

خـــارج الشـــركة

الموظفيـــن 	  أبنـــاء  بتعليـــم  التكفـــل 
والموظفـــات.

 تمكين المرأة
انشـــاء  المبـــادرات  تلـــك  اهـــم  ومـــن 
ــز  ــا وتعزيـ ــرأة بهـــدف تمكينهـ مجلـــس المـ

الشـــركة. أعمـــال  فـــي  مشـــاركتها 

مبادرات 
المسؤولية 
االجتماعية 

للموارد البشرية

مبادرات المسؤولية 
االجتماعية للمستهلك

توفيـــر خدمـــات موثوقـــة وعاليـــة الجـــودة وتعزيـــز ُ 	 
عالقـــات المنفعـــة المتبادلـــة مـــع عمالئهـــا

تقيـــس الشـــركة رضـــا العمـــالء خـــالل مســـيرة خدمـــة 	 
العميـــل.

برنامـــج نقـــاط قطـــاف، وهـــو برنامـــج والء يتيـــح 	 
ـــر.  ـــع الفواتي ـــالل دف ـــاط مـــن خ ـــا جمـــع النق لعمالئه
ويمكـــن اســـتخدام النقـــاط لشـــراء مجموعـــة مـــن 

ــركائها. ــن stc وشـ ــات مـ ــات والخدمـ المنتجـ

حمايـــة بيانـــات العمـــالء مـــن التهديـــدات المتزايـــدة 	 
صارمـــة  حوكمـــة  عمليـــات  وتنفيـــذ  والناشـــئة. 
الشـــخصية  البيانـــات  لحمايـــة  داخليـــة  وضوابـــط 
لعمالئهـــا، واحتـــرام خصوصيتهـــم وإدارة مخاطـــر 

األمـــن الســـيبراني لألعمـــال.

تهـــدف stc إلـــى أن تكـــون مـــن األطـــراف 
المؤثـــرة الرئيســـية فـــي تطويـــر المجتمـــع 
الحلـــول  أفضـــل  توفيـــر  خـــالل  مـــن 
فـــي  المحليـــة  للمجتمعـــات  الرقميـــة 
المملكـــة العربيـــة ً الســـعودية. وكانـــت 
فـــي  المبـــادرات  لمئـــات  ماليـــا  داعمـــا 
المجتمـــع المحلـــي. فمنـــذ عـــام 1998إلـــى 
فـــي  ريـــال  9.	مليـــار  ،9	0	اســـتثمرت 
المباشـــرة  والخدمـــات  المســـاهمات 
تســـتغل  كمـــا  المحليـــة  للمجتمعـــات 
مواردهـــا فـــي دعـــم جهـــود المجتمـــع. 

المبـــادرات: هـــذه  ومـــن 

مبـــادرة الوفـــاء الصحـــي، حيـــث قامـــت 
stcبإنشـــاء 		مركـــز رعايـــة صحيـــة أوليـــة 
وتجهيزهـــا لـــوزارة الصحـــة، مـــع التركيـــز 
علـــى المناطـــق النائيـــة. وبلـــغ إجمالـــي 
الدعـــم المقـــدم أكثـــر مـــن 00	مليـــون 
ريـــال ســـعودي، واكتمـــل التنفيـــذ اآلن. 
وتخـــدم المراكـــزُ  			ألـــف نســـمة، وتكـــون 
الرعايـــة الصحيـــة علـــى بعـــد 0	كيلـــو متـــر 

ــم. منهـ

مبادرات الشركة في الجوانب 
البيئية

مبادرات الشركة في 
خدمة المجتمع

تســـعى للتقليـــل مـــن تأثيراتهـــم البيئيـــة المباشـــرة، 
منتجاتهـــم  باســـتخدام  المرتبطـــة  والتأثيـــرات 
وخدماتهـــم، أيضـــا الســـعي بتســـهيل طـــرق جديـــدة 
للعمـــالء للحـــد مـــن اآلثـــار البيئيـــة، وتهـــدف إلـــى تحقيـــق 
صافـــي انبعاثـــات كربونيـــة صفريـــة البشـــرية. ومـــن 

البيئـــي: الجانـــب  فـــي  المبـــادرات 

ــن 	  ــات مـ ــض االنبعاثـ ــداف لخفـ ــع أهـ ــت بوضـ التزمـ
 Science Based العالميـــة  المبـــادرة  خـــالل 

 Targets SBTi

انخفـــاض فـــي معـــدل اســـتهالك الطاقـــة المباشـــر 	 
ـــام 2018م. ـــة بع بنســـبة %18 فـــي 9	0	 مقارن

انخفـــاض اســـتهالك الـــورق بنســـبة %50 لعــــام 	 
9	0	 مقارنـــة مـــع العـــام الـــذي يســـبقه.

نســـتخدم البطاقـــات البالســـتيكية المعـــاد تدويرهـــا 	 
لبطاقـــات إعـــادة الشـــحن »ســـوا« الخاصـــة بهـــا 
ــع  ــم تصنيـ ــام ،2018تـ ــي عـ ــبتمبر .2018فـ ــذ سـ منـ
%33فقـــط مـــن البطاقـــات مـــن البالســـتيك المعـــاد 
تدويـــره، مقارنـــة بنســـبة % 00	مـــن البطاقـــات 

ـــام 9	0	م. فـــي عـ
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تقييم التجربة وأبرز النتائج 
التي تم التوصل اليها

فيمـــا يخـــص برامـــج االســـتدامة يـــرى فريـــق البحـــث أن تعمـــل شـــركة االتصـــاالت الســـعودية ضمـــن 
ـــن  ـــس اإلدارة والمالكي ـــد مســـؤوليات مجل حوكمـــة لحفـــظ حقـــوق المســـاهمين مـــن خـــالل تحدي
ومزاولـــة االعمـــال بنزاهـــة، وحيـــث أن هـــذا االجـــراء يمثـــل عالمـــة مميـــزة فـــي الشـــركة، ولضمـــان 

تحقيـــق الحوكمـــة البـــد مـــن مضاعفـــة الجهـــود ومنـــح ادارة مبـــادرات االســـتدامة صالحيـــات.
أمـــا فيمـــا يخـــص مبـــادرات المســـؤولية االجتماعيـــة للمـــوارد البشـــرية تعتبـــر شـــركة االتصـــاالت 
الســـعودية مـــن الشـــركات الرائـــدة فـــي دعـــم برامـــج تمكيـــن القـــوى البشـــرية، بـــل تعتبـــر نموذجـــا 

ـــه فـــي شـــركات القطـــاع الخـــاص األخـــرى. ـــذى ب يجـــب أن يحت
ـــم الجهـــود  ـــق البحـــث رغ ـــرى فري ـــة للمســـتهلك ي ـــادرات المســـؤولية االجتماعي ـــق بمب وفيمـــا يتعل
التـــي تنفذهـــا الشـــركة فـــي توســـيع اعمالهـــا وتوفيـــر خدمـــات فـــي مختلـــف المناطـــق، إال أننـــا نشـــهد 
غيـــاب للخدمـــة فـــي بعـــض المـــدن والطرقـــات، وإليماننـــا بـــدور شـــركة االتصـــاالت الســـعودية فـــي 
ـــا ننتظـــر منهـــا تســـخير امكانياتهـــا لدعـــم  ـــي، فإنن ـــي والدول ـــن المحل ـــى الصعيدي ـــدول عل ـــف ال مختل

اعمـــال االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات بمـــا يحقـــق التنميـــة المتوازنـــة للمجتمعـــات.
ــة  ــج جوهريـ ــي برامـ ــعودية فـ ــاالت السـ ــركة االتصـ ــاهمت شـ ــع سـ ــة المجتمـ ــال خدمـ ــي مجـ وفـ
ـــة،  ـــة والمـــدارس ودعـــم المنشـــآت الرياضي ـــز الصحي ـــت فـــي انشـــاء المراك لخدمـــة المجتمـــع تمثل
ـــأن  ـــر الشـــركات فـــي الشـــرق األوســـط فـــي خدمـــة المجتمـــع. ونطمـــح ب ـــل أكب ـــر مـــن أوائ ـــل تعتب ب
تعمـــل الشـــركة فـــي توســـيع برامجهـــا االجتماعيـــة لتصـــل الـــى األطـــراف والقـــرى والهجـــر كمـــا هـــو 
ـــم برامـــج  ـــة لتقدي ـــر فـــي إطـــالق حمـــالت تطوعي الحـــال مـــع خدماتهـــا، وأن يكـــون لهـــا تواجـــد أكب

المســـؤولية االجتماعيـــة ذات األولويـــة القصـــوى بالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة
ومن خالل العرض السابق نوصي بما يلي:

دعم البحوث العلمية للتطوير يريد في مجال االتصاالت 	 
تحفيز وتشجيع الخبراء التقنيين على التصميم واالبتكار 	 
تفعيل االبتعاث الخارجي للموظفين 	 
المساهمة في مع القطاعات األخرى في مجال البيئة 	 
عقـــد لقـــاءات ومؤتمـــرات ومنشـــورات توعويـــه للمجتمـــع لزيـــادة الوعـــي فـــي مجـــال 	 

المواطنـــة الرقميـــة

المراجع:
موقع شركة االتصاالت السعودية 	 
تقرير االستدامة 9	0		 
تقرير المسؤولية االجتماعية 2018	 

تقرير المسؤولية االجتماعية 9	0		 
صحيفة ارقام االلكترونية.	 

تجربـــة الشـــركة الســـعودية للصناعـــات 
فـــي  الدوليـــة  )ســـابك(  األساســـية 

االجتماعيـــة المســـؤولية 

إعـــــــــداد

عفاف سلطان العبد الرزاق

إشراف

د. الرمضي الصقري

أ. حســــن ديــــــــاب
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ـــرن الثامـــن عشـــر  ـــى الق ـــة ال ـــح المســـؤولية االجتماعي ـــع مصطل يرج
))آدم  الكبيـــر  االقتصـــادي  الفيلســـوف  أعلـــن  حيـــث  الميـــالدي، 
ــى  ــق علـ ــوف تتحقـ ــع سـ ــات المجتمـ ــات ورغبـ ــميث(( إن احتياجـ سـ
أفضـــل وجـــه بفضـــل التعـــاون بيـــن المنظمـــات والمؤسســـات 
االقتصاديـــة والمجتمـــع، ووجهـــة النظـــر هـــذه مازالـــت تشـــكل 

األســـاس لالقتصاديـــات الســـوق فـــي وقتنـــا الحاضـــر.

أســـباب اختيـــار شـــركة ســـابك وتجربتهـــا فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة 
ـــًا، مبـــادئ الشـــركة  يرجـــع لعـــدة أســـباب منهـــا: عراقـــة الشـــركة عالمي
صـــورة  علـــى  العالمـــي  تأثيرهـــا  االجتماعيـــة،  المســـؤولية  تجـــاه 
المملكـــة، ارتبـــاط الحكومـــة الســـعودية بتشـــغيلها، قوتهـــا الماليـــة 

والعـــدد البشـــري بالشـــركة. 

تعريف بشركة 
سابك

ــوم  ــب مرسـ ــام 96		هــــ )976	م( بموجـ ــابك( عـ ــت )سـ تأسسـ
ملكـــي، وكان نموهـــا أشـــبه بالمعجـــزة، حيـــث تديـــر اآلن عملياتهـــا 

ـــر مـــن )		(  ـــم أكث ـــا حـــول العال ـــدًا، ويعمـــل بمواقعه ـــر مـــن 0	 بل فـــي أكث
ـــس إدارة شـــركة  ـــرأس مجل ـــن. ي ـــن والمبدعي ـــن الموهوبي ـــف مـــن الموظفي أل

ــق اإلداري  ــرأس الفريـ ــاغ، ويـ ــم الدبـ ــن هاشـ ــد بـ ــتاذ خالـ ــعادة األسـ )سابك(سـ
العالمـــي للشـــركة ســـعادة األســـتاذ يوســـف بـــن عبداللـــه البنيـــان نائـــب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس التنفيـــذي، ويشـــرف علـــى الشـــركة مجلـــس 

إدارة يضـــم أعضـــاًء مـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص. يقـــع المركـــز 
الرئيســـي للشـــركة بمدينـــة الريـــاض، فـــي حيـــن ُتجـــرى العمليـــات 

التصنيعيـــة الرئيســـة داخـــل المملكـــة بـــكل مـــن مدينـــة الجبيـــل 
الصناعيـــة علـــى ســـاحل الخليـــج العربـــي، ومدينـــة ينبـــع 

الصناعيـــة علـــى ضفـــاف البحـــر األحمـــر.

المسؤولية االجتماعية في 
شركة سابك

تعمـــل ســـابك علـــى بنـــاء العالقـــات الطويلـــة األجـــل، القائمـــة 
علـــى المنفعـــة المتبادلـــة. ففـــي عـــام 9	0	 م، ســـاهمت 
ســـابك فـــي العديـــد مـــن االســـتثمارات فـــي برامـــج المســـؤولية 
دوالر  مليـــون   		.6 قيمتهـــا  )بلغـــت  الفعالـــة  االجتماعيـــة 
لـــت مبادئهـــا  أمريكـــي(، التـــي عـــززت هويـــة الشـــركة، وحوَّ
ـــة  ـــادرات عالمي ـــرة، حيـــث طرحـــت ســـبع مب ـــات مؤث ـــى فعالي إل
ـــا فـــي 		 دولـــة، وشـــملت  بمـــا فـــي ذلـــك 185 برنامًجـــا عالمًي
هـــذه البرامـــج 				 متطوًعـــا مـــن موظفـــي )ســـابك( كرســـوا 
تقريبـــًا 000,		 ســـاعة تطوعيـــة طالـــت فائدتهـــا أكثـــر مـــن 

0,000		 مســـتفيد فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم.

ـــذ  ـــت ومســـتمر من ســـارت ســـابك الســـعودية فـــي إطـــار نهـــج ثاب
نشـــأتها، لتوســـيع الـــدور التقليـــدي المتوقـــع مـــن أي شـــركة فـــي 
ــع  ــي جميـ ــركة فـ ــال الشـ ــة أعمـ ــاع رقعـ ــل اتسـ ــع، وبفضـ المجتمـ
أنحـــاء المملكـــة الســـعودية، وارتقـــاء مكانتهـــا بصفتهـــا إحـــدى أبـــرز 
القـــوى المحركـــة لنمـــو االقتصـــاد الســـعودي وعالقـــات العمـــل 
المعنيـــة والمســـتفيدة علـــى  بينهـــا وبيـــن األطـــراف  القويـــة 
اختـــالف أنواعهـــا. أخـــذت شـــركة ســـابك الســـعودية علـــى عاتقهـــا 
قـــدرا مـــن المســـؤولية االجتماعيـــة يفـــوق مـــا تقـــوم بـــه معظـــم 

الشـــركات الســـعودية األخـــرى فـــي جميـــع أوجـــه نشـــاطها.

رؤية الشركة
أن تصبــح الشــركة العالميــة الرائدة المفضلة 

في مجــال الكيماويات.

رسالتها
ــودة  ــة الجـ ــات عاليـ ــات وخدمـ ــم منتجـ تقديـ
مـــن خـــالل االبتـــكار والتفـــوق فـــي عملياتنـــا 
التشـــغيلية، مـــع تحقيـــق تطلعـــات جميـــع 

الجهـــات المتعاملـــة معنـــا.

قيمها
أربع قيم أساسية، وهي:

واإلنجـــاز. واإلبـــداع  والمشـــاركة  التحفيـــز 

الحوكمة في شركة سابك
تعتبـــر الحوكمـــة أمـــر جوهـــري وجـــزءًا ال يتجـــزأ 
مـــن القيـــم األساســـية لشـــركة )ســـابك(، 
ــدار  ــي تـ ــة التـ ــى الطريقـ ــر علـ ــا تؤثـ ــا أنهـ كمـ
باألطـــراف  عالقتهـــا  وعلـــى  الشـــركة  بهـــا 
المعاييـــر  أعلـــى  تطبـــق  فهـــي  المعنيـــة. 
فـــي الحوكمـــة، لنزاهـــة األعمـــال، واألداء، 

المســـتدام. والنمـــو 
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مبادرات في مجال تعليم 
العلوم والتقنية:

تعليميـــا 	  برنامجـــًا   		 )ســـابك(  دعمـــت 
العالميـــة  )ســـابك(  »مبـــادرة  عنـــوان  تحـــت 
العلـــوم  للتعليـــم واالبتـــكار« فـــي مجـــاالت: 
والرياضيـــات،  والهندســـة  والتكنولوجيـــا 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة )جونيـــور أتشـــيفمنت(، 
وبرنامـــج )إنجـــاز الســـعودية( التابـــع لمنظمـــة 
هـــذه  أســـهمت  وقـــد  العالميـــة(،  )إنجـــاز 
ـــة  ـــاة المهني ـــادرة فـــي إعـــداد الطـــالب للحي المب
ــر المبـــدع والحلـــول  ــجيع التفكيـ مـــن خـــالل تشـ
المبتكـــرة. اســـتفاد مـــن هـــذه المبـــادرة 90085 
طالبـــًا وطالبـــة مـــن 	0		 مؤسســـة تعليميـــة 
ــت  ــعودية– تضمنـ ــة السـ ــة العربيـ ــي المملكـ فـ
مراحـــل تعليميـــة مختلفـــة بـــدءا مـــن المـــدارس 
حيـــث   – الجامعـــات  إلـــى  وصـــواًل  االبتدائيـــة 
قدمـــت المبـــادرة عـــدة برامـــج تعـــزز الوعـــي 
فـــي عـــدة مجـــاالت مثـــل اإلشـــراف البيئـــي، 
والحنكـــة  الشـــخصية،  للحيـــاة  والتخطيـــط 

التجاريـــة.

فـــي 	  مســـتقبلنا«  »أضـــواء  مبـــادرة 
االلتـــزام  تغـــرس  والتـــي   ، الصيـــن 
باالســـتدامة. وقـــد خصـــص أكثـــر مـــن 
ـــا فـــي ســـابك مـــا يقـــرب  0		 متطوًع
ــزت  ــره. ركـ ــاعة لتطويـ ــن 7000 سـ مـ
االســـتدامة  علـــى   	0	9 مســـابقة 
األماكـــن  فـــي  الشـــاملة  والتنميـــة 

الحضريـــة. العامـــة 

كمـــا نفـــذت )ســـابك( - فـــي إطـــار 	 
برنامـــج   - العالميـــة  مبادراتهـــا 
»االتصـــال بالغـــد« فـــي )كامبينـــاس( 
بالبرازيـــل، وشـــهد هـــذا العـــام تطـــوع 
		 مـــن موظفـــي )ســـابك( لتعليـــم 
	0	 طـــالب فـــي مدرســـة كامبينـــاس 
ــل:  ــدة مثـ ــع عـ ــول مواضيـ ــة حـ التقنيـ
الشـــخصية،  المقابـــالت  مهـــارات 
واألخالقيـــات  الوظيفـــي  والتطويـــر 

والتواصـــل. المهنيـــة 

مجاالت 
المسؤولية 
االجتماعية 

بشركة سابك 
وابزر مبادراتها:

للســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي، عمقـــت 	 
مـــدارس ســـابك الزراعيـــة الميدانيـــة 
ــة  ــات الزراعيـ ــع المجتمعـ ــا مـ عالقاتهـ
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. 
المـــزارع  فـــي  المشـــاريع  طبقـــت 
المتطـــورة  الزراعيـــة  المغذيـــات 
لديهـــم، والتـــي يمكـــن أن تقلـــل مـــن 
الحاجـــة إلـــى ميـــاه الـــري بنســـبة 70 
فـــي المائـــة مـــع الحـــد مـــن االلتهابـــات 

والحشـــرية. الفطريـــة 

قامـــت برعايـــة منتـــدى عجـــوة التمـــر 	 
مزارعـــي  لدعـــم  األول  الســـنوي 
النخيـــل، وواصلـــت رعايتهـــا الســـنوية 

لمهرجـــان التمـــور فـــي بريـــدة.

مبادرات في مجال حماية البيئة

مبادرات في مجال الزراعة مبادرات في مجال الصحة:
المائية والمستدامة

مبـــادرة )ســـابك( العالميـــة »بيئـــة بـــال نفايـــات« 	 
عمـــل  ورشـــات  وعقـــد  البيئـــة،  حمايـــة  معـــرض 
وزيـــارات  الصيـــن،  فـــي  النفايـــات  مـــع  للتعامـــل 
مدرســـية لزيـــادة الوعـــي فـــي المملكـــة المتحـــدة، 
وفعاليـــات غـــرس أشـــجار فـــي األرجنتيـــن وكوريـــا 
)ســـابك(  موظفـــو  شـــارك  وقـــد  الجنوبيـــة. 
للنظافـــة  العالمـــي  اليـــوم  فـــي  المتطوعـــون 

والبرازيـــل. بالمكســـيك 

ـــات فـــي خمســـة 	  عقـــدت ســـابك هـــذا العـــام فعالي
ــون  ــاعد المتطوعـ ــث سـ ــاض، حيـ ــي الريـ ــع فـ مواقـ

علـــى زراعـــة 000	 شـــجرة

دعمـــت )ســـابك( هـــذا العـــام 		 برنامًجـــا مـــن خـــالل 	 
مبـــادرة الصحـــة العالميـــة التـــي تنتهجهـــا، واســـتفاد 

منهـــا 0,000		 شـــخًصا فـــي ثمانـــي دول.

كرمـــت )ســـابك( الفائزيـــن »بجائـــزة ســـابك الوطنيـــة 	 
جهودهـــم  نظيـــر  النفســـية«؛  الصحـــة  لتعزيـــز 
والخدمـــات  البرامـــج  إعـــداد  فـــي  المبذولـــة 
المتميـــزة الراميـــة إلـــى تحســـين الصحـــة النفســـية 

المجتمعـــات. ودعـــم 

دعمـــت 	  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
للخدمـــات  الوطنيـــة  الجمعيـــة  برنامـــج  )ســـابك( 
المجتمعيـــة )أجـــواد( لرعايـــة المرضـــى العقلييـــن 
التائهيـــن والمشـــردين والمرفوضيـــن مـــن أســـرهم، 
مـــا ســـاعد فـــي إعـــادة تأهيـــل المرضـــى مـــن خـــالل 
ـــة  تنميـــة المهـــارات الحياتيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك العناي

الشـــخصية واالعتمـــاد علـــى أنفســـهم.
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تقييم تجربة سابك في 
المسؤولية االجتماعية

ــا 	  ــي عملتهـ ــاريع التـ ــم المشـ ــن حجـ ــن مـ يتبيـ
ـــى عـــدد مـــن  ـــذي يركـــز عل ـــوع ال الشـــركة التن
بجميـــع  التزامهـــا  جانـــب  الـــى  المجـــاالت، 

متطلبـــات الحوكمـــة.
صـــورة 	  رســـم  علـــى  الشـــركة  ركـــزت 

الداخـــل  فـــي  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
بمفهـــوم  المبـــادرات  لهـــذه  وســـوقت 
وذلـــك  بالخـــارج  االجتماعيـــة  المســـؤولية 

عالميـــة. كشـــركة  تصنيفهـــا  عـــزز 
تصـــدر شـــركة ســـابك تقريـــر اســـتدامة مـــن 	 

عـــام 6	0	 إلـــى عـــام 9	0	 وهـــذا يـــدل 
علـــى التـــزام الشـــركة بالمســـؤولية.

االســـتدامة 	  علـــى  الشـــركة  تركيـــز  ســـاعد 
علـــى ضمـــان اقتـــران النمـــو - علـــى المـــدى 
المحققـــة  والفوائـــد  بالمنافـــع  القصيـــر- 
للمـــدى البعيـــد بالنســـبة للبيئـــة واالقتصـــاد 
االســـتدامة  وتحقـــق  ككل،  والمجتمـــع 
هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل توجيـــه قراراتهـــا 
االبتـــكار  علـــى  للتشـــديد  االســـتراتيجية 
والطاقـــة،  المـــوارد  وكفايـــة  التقنـــي، 
ورأس المـــال البشـــري، والبيئـــة، والصحـــة 
والمســـئولية  واألمـــن،  والســـالمة 
االجتماعيـــة؛ األمـــر الـــذي أســـهم فـــي زيـــادة 
مـــع  عالقاتهـــا  وتوثيـــق  الشـــركة،  أربـــاح 
تضـــع  متعاونـــًة  شـــركًة  بوصفهـــا  زبائنهـــا 
القـــرار. الزبائـــن فـــي صميـــم عمليـــة صنـــع 

التوصيات
أن تقـــدم شـــركة ســـابك مبـــادرات تســـاهم 	 

فـــي تحقيـــق وتشـــكل رؤيـــة المملكـــة 0	0	 
المملكـــة  ترتكـــز عليـــه كل قـــرارات  التـــي 
العربيـــة الســـعودية فـــي الوقـــت الحالـــي 

القادمـــة؛  األعـــوام  غضـــون  وفـــى 
فـــي  غايـــة  خطـــة  ُتعـــد  أنهـــا  حيـــث 
األهميـــة والضخامـــة، وهـــي معنيـــة 
بإصـــالح اقتصـــادي واجتماعـــي شـــامل. 
إعـــادة  إلـــى  الخطـــة  تلـــك  وتهـــدف 
هيكلـــة وتطويـــر كل مـــن االقتصـــاد 
الوطـــن. لرفعـــة وإجـــالل  والمجتمـــع 

مفهـــوم 	  تجذيـــر  علـــى  العمـــل 
للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
الدينيـــة  بالقيـــم  ربطـــه  خـــالل  مـــن 
تعزيـــز  فـــي  والتوســـع  والمجتمعيـــة، 
الوعـــي المجتمعـــي بالمفهـــوم، ونشـــر 

االجتماعيـــة. المســـؤولية  ثقافـــة 
بمختلـــف 	  الشـــركات  التـــزام  تعزيـــز 

بالممارســـات  االقتصاديـــة  أنشـــطتها 
ــى  ــاظ علـ ــة والحفـ ــاه البيئـ ــة تجـ الصحيحـ
المـــوارد  فـــي  القادمـــة  األجيـــال  حـــق 
ـــات الضـــارة  ـــة والحـــد مـــن النفاي الطبيعي
الطاقـــة. واســـتهالك  اســـتخدام  وخفـــض 

الناجحـــة 	  المبـــادرات  تشـــارك  أن 
الـــوزارات  وكذلـــك  المســـتفيدين 
ــركات  ــات والشـ ــات والهيئـ والمؤسسـ
محاكاتهـــا  مـــن  يســـتفاد  حتـــى 
واســـتلهام التجـــارب الناجحـــة ويتجنبـــون 

بهـــا. مـــروا  التـــي  اإلخفاقـــات 

المراجع
	 https://www.sabic.com/ar/newsandmedia

	 https://www.sabic.com/ar/sustainability/
corporate-reporting

	 https://www.marefa.
org/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D983%

	 https://ar.wikipedia.org/
wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D983%

	 https://qawaneen.blogspot.com/20200	//
blog-post_17.html

	 https://www.sabic.com/ar/reports/
sustainability-2018/about-sabic/
sustainability-governance

	 https://www.sabic.com/

	 https://www.sabic.com/ar/reports/
sustainability-2018/social-impacts
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كثيـــرا  المجتمعيـــة  المســـؤولية  مفهـــوم  تـــردد 
ــن  ــد مـ ــنة العديـ ــى ألسـ ــرة علـ ــنوات االخيـ ــي السـ فـ
وناشـــطوا  والمفكريـــن  والسياســـيين  المثقفيـــن 
هـــذا  ُيطـــرق  مـــا  وكثيـــرا   ، المدنـــي  المجتمـــع 
المفهـــوم بكافـــة وســـائل االعـــالم ، ولكـــن مالمـــح 
هـــذا المفهـــوم لـــم تتحـــدد أو تتبلـــور بصـــورة واضحـــة 
فـــي اذهـــان البعـــض مـــن مردديـــه او مســـتمعيه 
، وتشـــير دراســـات متعـــددة إلـــى أن المســـؤولية 
التنميـــة  متطلبـــات  وليـــدة  هـــي  االجتماعيـــة 
المســـتدامة، والشـــراكة فـــي التنميـــة االقتصاديـــة 
مســـتقبل  لبنـــاء  الخـــاص  والقطـــاع  الدولـــة  بيـــن 
أفضـــل لألجيـــال القادمـــة، مـــن خـــالل إيجـــاد ودعـــم 
برامـــج اجتماعيـــة واقتصاديـــة وبيئيـــة مســـتدامة 
مســـتقاة مـــن االحتياجـــات واألولويـــات الوطنيـــة.

ويمكـــن القـــول أن المســـؤولية المجتمعيـــة هـــي نظريـــة 
منظمـــة  كان  ســـواء  كيـــان،  أي  أن  بحيـــث  أخالقيـــة، 
)شـــركات أو مؤسســـات( أو فـــردًا، يقـــع علـــى عاتقـــه 
االلتـــزام  وشـــأن  ككل.  المجتمـــع  لمصلحـــة  العمـــل 
ــع  ــاال مـ ــا فعـ ــركات تجاوبـ ــة للشـ ــؤولية المجتمعيـ بالمسـ
وتحســـين  المجتمـــع  حاجـــات  فـــي  الحاصلـــة  التغيـــرات 

للمجتمـــع. المقدمـــة  الخدمـــات  نوعيـــة 

ولقـــد لعبـــت ارامكـــوا الســـعودية دورًا محوريـــًا 
اكتشـــاف  أول  مـــع  الوطـــن.  ملحمـــة  فـــي 
للثـــروات الدفينـــة فـــي هـــذه األرض، ماتـــزال 
كداعـــم  المقدمـــة  فـــي  الســـعودية  أرامكـــو 
للتنميـــة االقتصاديـــة. والـــذي أدى إلـــى تأســـيس 
ــذه  ــزال هـ ــا تـ ــتدامة. ومـ ــة مسـ ــاريع محليـ مشـ
المشـــاريع هـــي األضخـــم مـــن نوعهـــا فـــي شـــتى 
القطاعـــات والمجـــاالت الحاليـــة وقـــد ســـاهمت 

فـــي خلـــق عشـــرات األلـــوف مـــن الوظائـــف.

قبـــل نشـــوء فكـــرة المســـؤولية االجتماعيـــة، 
عاتقهـــا  علـــى  الســـعودية  أرامكـــو  أخـــذت 
بذلـــك  مكونـــة  الوطنـــي  بواجبهـــا  القيـــام 
لنفســـها تـــراث مـــن النشـــاطات جعلتهـــا شـــركة 
رائـــدة فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة.

لذلـــك ومـــن منطلـــق الـــدور الكبيـــر الـــذي 
تبنتـــه شـــركة أرامكـــو الســـعودية كان موضـــوع 
اهتمامنـــا فـــي بحثنـــا هـــذا هـــو دراســـة أثـــر 
ـــًا  ـــة فـــي الشـــركة محلي المســـؤولية االجتماعي

ــًا. وعالميـ

نبذة عن شركة أرامكو 
السعودية

بموجـــب مرســـوم  الســـعودية  أرامكـــو  تأسســـت 
محـــل  لتحـــل  1988م،  عـــام  فـــي  صـــدر  ملكـــي 
األمريكيـــة  العربيـــة  الزيـــت  شـــركة  ســـابقتها 
اتفاقيـــة  إلـــى  تأسيســـها  يرجـــع  التـــي  )أرامكـــو( 
االمتيـــاز األســـاس التـــي وقعـــت فـــي عـــام 		9	م 
ـــة  والتـــي بموجبهـــا منحـــت حكومـــة المملكـــة العربي
الســـعودية شـــركة ســـتاندرد أويـــل أوف كاليفورنيـــا 
)ســـوكال، شـــيفرون حاليـــًا( حـــق التنقيـــب عـــن الزيـــت 
ألرامكـــو  الرئيـــس  المقـــر  ويقـــع  المملكـــة.  فـــي 
العربيـــة  بالمملكـــة  الظهـــران  فـــي  الســـعودية 
ــا فـــي  ــا وأعمالهـ ــر مكاتبهـ ــا تنتشـ الســـعودية، فيمـ
ــف  ــن 	6 ألـ ــر مـ ــا أكثـ ــل بهـ ــة، ويعمـ ــاء المملكـ أنحـ

موظـــف ينتمـــون إلـــى 77 دولـــة.

وتعـــد أرامكـــو أكبـــر شـــركة بتـــرول فـــي العالـــم 
مـــن حيـــث القيمـــة الســـوقية حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 
الســـوقية 781 مليـــار فـــي عـــام 	00	، وفـــي عـــام 
0	0	 قـــدرت صحيفـــة الفايننشـــال تايمـــز األمريكيـــة 
قيمـــة أرامكـــو الســـوقية لتتـــراوح مـــن7 إلـــى 0	 
ـــون دوالر. وخـــالل ســـبعينيات القـــرن الماضـــي،  تريلي
ـــى  اشـــترت الحكومـــة الســـعودية شـــركة أرامكـــو عل
مراحـــل مـــن الشـــركات المالكـــة األصليـــة، وهـــي 
تمّلكـــت  حتـــى  أمريكيـــة،  بتـــرول  شـــركات  اتحـــاد 

جميـــع أصولهـــا بحلـــول عـــام 1980م.

توضيـــح  فـــي  تتضـــح  البحـــث  أهميـــة  وتكمـــن 
مســـاهمة ارامكـــو فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة 
وتطويـــر وســـائل اإلنتـــاج لديهـــا وذلـــك اســـتنادًا إلـــى 
ـــاج  ريادتهـــا فـــي التنميـــة المســـتدامة ووســـائل اإلنت

ــدة الجيـ

واســـتند البحـــث علـــى المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي 
وذلـــك مـــن خـــالل وصـــف المســـؤولية االجتماعيـــة 
والتعريـــف بهـــا وبيـــان أثرهـــا علـــى أداء شـــركة أرامكو. 

ـــي: ـــا يل ـــى م ـــى التعـــرف عل ويســـعى البحـــث ال

نبذة عن شركة أرامكو السعودية . 	

دراســـة المســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى شـــركة . 	
أرامكـــو الســـعودية، والتعـــرف علـــى مبادراتهـــا 

المحليـــة والعالميـــة 

إعطـــاء رأي المجموعـــة عـــن دور المســـؤولية . 	
االجتماعيـــة فـــي شـــركة أرامكـــو الســـعودية 
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رؤيتها
تؤمـــن الشـــركة بقـــدرة الطاقـــة علـــى االرتقـــاء بحيـــاة 
البشـــر والمجتمعـــات ودفـــع عجلـــة التقـــدم البشـــري 

والمحافظـــة علـــى الكوكـــب.

رسالتها
تســـعى أرامكـــو الســـعودية جاهـــدة إلـــى أن تقـــدم 
لمســـاهميها القـــدرة علـــى تحقيـــق القيمـــة عبـــر 
مختلـــف دورات أســـعار النفـــط الخـــام مـــن خـــالل 
المحافظـــة علـــى ريادتهـــا فـــي مجـــال إنتـــاج النفـــط 
ــة  ــر كافـ ــر عبـ ــة أكبـ ــة مضافـ ــاز، وتحقيـــق قيمـ والغـ
مراحـــل سلســـلة قيمـــة المـــواد الهيدروكربونيـــة، 

وإنمـــاء مجموعـــة أعمالهـــا بصـــورة مربحـــة.

قيمها
المواطنة، والسالمة، والمسؤولية، والتميز، والنزاهة

أهدافها
المحافظـــة علـــى مكانتهـــا كأكبـــر منتـــج للنفـــط 	 

الخـــام علـــى مســـتوى العالـــم مـــن حيـــث كميـــات 
ــة،  ــع بأقـــل كلفـ ــا المنتـــج الـــذي يتمتـ ــاج وكونهـ االنتـ

التكامـــل 	  تعزيـــز  خـــالل  مـــن  القيمـــة  تحقيـــق 
األعمـــال وتنـــوع  االســـتراتيجي 

التوســـع فـــي أعمـــال الغـــاز فـــي المملكـــة وعلـــى 	 
مســـتوى العالـــم

تعزيـــز العالمـــات التجاريـــة للشـــركة علـــى الســـاحة 	 
العالميـــة

تخصيـــص الحـــد الكافـــي مـــن رؤوس األمـــوال 	 
لالســـتثمار بفاعليـــة والمحافظـــة علـــى مركـــز 

ــرن ــق ومـ ــي دقيـ مالـ

استدامة األعمال بتسخير التقنية وتعزيز االبتكار	 

توفيـــر توزيعـــات أربـــاح مســـتدامة ومتناميـــة 	 
عبـــر مختلـــف دورات أســـعار النفـــط الخـــام

التكامـــل 	  تعزيـــز  خـــالل  مـــن  القيمـــة  تحقيـــق 
األعمـــال وتنـــوع  االســـتراتيجي 

الحوكمة في شركة أرامكو 
السعودية 

ويضمـــن هيـــكل الحوكمـــة القـــوي فـــي الشـــركة 
وجـــود الشـــفافية والرقابـــة الفعالـــة والمحاســـبة 
علـــى جميـــع مســـتويات األعمـــال، بـــدًءا مـــن الخبـــرات 
المتنوعـــة التـــي يتمتـــع بهـــا أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
وفريـــق اإلدارة العليـــا وصـــواًل إلـــى إجـــراءات إعـــداد 
ـــر االعتياديـــة وعمليـــات التدقيـــق المســـتقلة. التقاري

استراتيجية الشركة في 
المسؤولية االجتماعية 

منـــذ ان نشـــأت ارامكـــو عـــام 		9	وهـــي توســـع 
شـــركة  أي  مـــن  المتوقـــع  التقليـــدي  دورهـــا 
عاتقهـــا  علـــى  الشـــركة  واخـــذت  المجتمـــع  فـــي 
ـــر مـــن أي شـــركة أخـــرى  المســـؤولية االجتماعيـــة أكث
تشـــمل قيـــم المواطنـــة فـــي نهـــج الشـــركة ركيـــزة 
ــتراتيجية فـــي جميـــع أوجـــه نشـــاطها. واختـــارت  إسـ
ــية  ــز أساسـ ــاالت تركيـ ــع مجـ ــعودية أربـ ــو السـ أرامكـ
المســـؤولية  مجـــال  فـــي  نشـــاطها  لمســـاندة 

يلـــي: المســـتقبل كمـــا  االجتماعيـــة وأهـــداف 

االقتصاد وتشمل:	 
تعزيز روح الريادة في األعمال وتشجيع االبتكار.	 
تطوير منظومة التوريد المحلية والتوظيف.	 
تســـليم منتجـــات عاليـــة الجـــودة بصـــورة أمنـــة 	 

ومســـتقرة.
البيئة وتشمل: 	 

تعزيز جدوى استهالك الطاقة.	 
حماية البيئة الطبيعية.	 
تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.	 

المعرفة وتشمل: 	 
االستثمار في التعليم والتدريب.	 
تحفيز الشباب السعودي.	 
تعزيز الوعي الثقافي.	 

المجتمع وتشمل: 	 
تعزيز صحة المجتمع وسالمته.	 
بناء ثقافة العمل التطوعي. 	 
توجيه أهداف التبرعات الخيرية.	 

تحالفـــت أرامكـــو الســـعودية مـــع مؤسســـاٍت 	 
ــر  عامـــة وخاصـــة حـــول العالـــم للتعجيـــل بتطويـ
ــة  ــق فاعليـ ــات تحقـ ــن االنبعاثـ ــد مـ ــات الحـ تقنيـ
ـــى نطـــاٍق واســـع  ـــة التطبيـــق عل التكلفـــة وقابلي
بمـــا يســـهم كثيـــًرا فـــي التغلـــب علـــى تحديـــات 

ــي. ــر المناخـ التغيـ

بناء ملعب الجوهرة 	 

تشـــييد الصـــروح التعليميـــة مثـــل جامعـــة الملـــك 	 
عبـــد اللـــه 

واإلنتـــاج 	  للتنقيـــب  المهنـــي  التطويـــر  مركـــز 
حيـــث رأت الشـــركة ان مـــن متطلبـــات التغلـــب 
ـــات الطاقـــة المســـتقبلية االســـتثمار  ـــى تحدي عل
فـــي موظفيهـــا لتقديـــم برامـــج ُتعنـــى بتســـريع 
المعرفـــة  ونقـــل  المهـــارات  بنـــاء  عمليـــة 
ــاالت  ــي مجـ ــن فـ ــباب العامليـ ــن الشـ للموظفيـ
ـــرول.  وقـــد شـــهد عـــام  التنقيـــب وهندســـة البت
7	0	 مشـــاركة مـــا يقـــرب مـــن 700	 مشـــارك 
فـــي أكثـــر مـــن 0		 دورة تدريبيـــة قدمهـــا مركـــز 

ــاج. ــب واإلنتـ ــي للتنقيـ ــر المهنـ التطويـ

دمـــج 	  علـــى  الســـعودية  أرامكـــو  إدارة  تحـــرص 
الشـــركة  أعمـــال  اســـتراتيجيات  فـــي  الســـالمة 
بنـــاء  أجـــل  مـــن  األداء  ومقاييـــس  وعملياتهـــا 
ـــس الشـــركة أداءهـــا  ـــة. وتقي ثقافـــة ســـالمة قوي
فـــي مجـــال الســـالمة فـــي ضـــوء المعاييـــر الســـائدة 
وكذلـــك متابعـــة أهـــداف األداء، كمـــا تقيـــس أداء 
الســـالمة وترصـــده باســـتخدام مجموعـــة مـــن 
مؤشـــرات األداء الرئيســـة التـــي وضعتهـــا لجنـــة 

الصحـــة والســـالمة واألمـــن والبيئـــة، 

تعزيـــز 	  برنامـــج  الشـــركة  أطلقـــت 
القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع 
)اكتفـــاء(  المملكـــة  فـــي  التوريـــد 
توطيـــن  بهـــدف   ،	0		 عـــام  فـــي 
الســـلع والخدمـــات فـــي المملكـــة. 
تعزيـــز  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
الموجوديـــن  بالموِرديـــن  االســـتعانة 
قـــدرات  وزيـــادة  المملكـــة،  فـــي 
سلســـلة التوريـــد المحليـــة، وتشـــجيع 
وتوظيفهـــم،  الســـعوديين  تدريـــب 
وتعزيـــز التعـــاون فـــي القطـــاع عبـــر 
ــكارات  ــب ابتـ ــن، وجلـ ــر المورديـ تطويـ
ــود  ــالل جهـ ــن خـ ــة مـ ــدة للمملكـ جديـ
البحـــوث والتطويـــر، والترويـــج لمكانـــة 
للتصديـــر. مركـــزاً  باعتبارهـــا  المملكـــة 

عبدالعزيـــز 	  الملـــك  مركـــز  انشـــاء 
الثقافـــي العالمـــي )اثـــراء( عـــام 2008 
مـــن أجـــل إثـــراء المعرفـــة واالســـتفادة 
والفنـــون  واالبتـــكار  العلـــوم  مـــن 
والثقافـــة مـــن أجـــل شـــحذ اإلبـــداع 
والمســـاعدة  بالتعلـــم،  والشـــغف 
ــاد  ــى اقتصـ ــة إلـ ــل المملكـ ــي تحويـ فـ

معرفـــي.

مســـاعدة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية: 	 
فـــي إطـــار التـــزام أرامكـــو الســـعودية 
فـــي  المحليـــة  المجتمعـــات  بدعـــم 
البرنامـــج  المملكـــة. ويتجســـد هـــذا 
ــي  ــمع« التـ ــد أن أسـ ــة »أريـ ــي حملـ فـ
ــي  ــى التوالـ ــي علـ ــا الثانـ ــت عامهـ أتمـ
ــّدم اآلالف  ــد قـ ــام 7	0	، فقـ ــي عـ فـ
تبرعـــات  الشـــركة  موظفـــي  مـــن 
لهـــذا البرنامـــج لتوفيـــر ألـــف ســـماعة 
شـــاملة تقييمـــات الســـمع وتركيـــب 

الســـماعات.

نماذج لمبادرات 
المسؤولية االجتماعية 

في شركة أرامكو 
السعودية:
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اتضـــح أنـــه ثمـــة اهتمـــام متزايـــد بالمســـؤولية 	 
ــا  ــح لهـ ــو وأصبـ ــركة أرامكـ ــي شـ ــة فـ االجتماعيـ
الـــى  الشـــركة  تحويـــل  حيـــث  مـــن  األولويـــة 

شـــركة فـــي التنميـــة المســـتدامة.

يتضـــح أنـــه يوجـــد قيمـــة للمســـؤولية االجتماعيـــة 	 
مـــن  بالشـــركة،  والمحيطيـــن  القائميـــن  عنـــد 
المســـؤولية  بنشـــاطات  االهتمـــام  خـــالل 
االقتصـــادي  المجاليـــن  فـــي  االجتماعيـــة 
واالجتماعـــي ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل وجـــود 
إدارة معنيـــة بالمســـؤولية االجتماعيـــة علـــى 
ـــاج لهـــا  غـــرار اإلدارات األخـــرى كالتســـويق واإلنت

سياســـات وبرامـــج وخطـــط وأهـــداف. 

للمـــوارد 	  واضحـــة  وأهـــداف  سياســـة  وجـــود 
ــوادر  ــب الكـ ــاء وتدريـ ــالل انشـ ــن خـ ــرية مـ البشـ
الوطنيـــة وتأهيلهـــم، وتوفيـــر ظـــروف عمـــل 
ـــى خفـــض الســـاعات  ـــة تمخضـــت إل ـــة وبيئي صحي

المهـــدرة الـــى 26%. 

وجـــود حلقـــة اتصـــال فعـــال فـــي الشـــركة بحيـــث 	 
بـــكل القـــرارات  تـــم خاللـــه اعـــالم العامليـــن 
االســـتراتيجية التـــي تمـــس مصيـــر ومســـتقبل 
ـــًا النظـــام المســـتحدث  ـــا جلي الشـــركة وظهـــر هن
بالشـــركة وهـــو نظـــام إدارة األفـــكار الـــذي تولـــد 

عنـــه 13118 فكـــرة وتـــم تطبيـــق 9	9 منهـــا. 

إلـــى انـــه يتضـــح أن االهتمـــام بموظفيهـــا غيـــر 	 
كافـــي.

يتضـــح ان لشـــركة أرامكـــو الســـعودية 	 
مجـــال  فـــي  واضحـــة  اســـتراتيجية 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

تعتبـــر المســـؤولية البيئيـــة تحديـــًا كبيرة 	 
بالنســـبة لشـــركة أرامكـــو الســـعودية، 
ــرًا  ــدار تقاريـ ــوم بإصـ ــا تقـ ــذا فإنهـ ولهـ
حـــول  االلكترونيـــة  مواقعهـــا  علـــى 
معالـــم اســـتراتيجياتها لحمايـــة النظـــام 
ضمـــان  أجـــل  مـــن  وهـــذا  البيئـــي، 
ثقـــة المتعامليـــن فيهـــا واســـتدامة 
حيـــث  وأنشـــطتها،  اســـتثماراتها 
اســـتراتيجية  هـــي  البيئـــة  أن حمايـــة 
مدمجـــة فـــي اســـتراتيجياتها اإلنتاجيـــة، 
أســـاليبها  تطويـــر  علـــى  وتعمـــل 
علـــى  تســـاعدها  التـــي  وسياســـاتها 
ـــة  ـــة ووقاي ـــة افضـــل للبيئ ـــر حماي توفي
ـــة ، حيـــث  ـــر مـــن التســـربات النفطي أكب
ســـنوات  األربـــع  مـــدى  علـــى  أنـــه 
األخيـــرة لـــم يحصـــل أي تســـرب نفطـــي 
ـــد  ـــل واح ـــر مـــن برمي ـــا أكث مـــن ناقالته
حادثـــة  أي  تحـــدث  لـــم  انـــه  كمـــا   ،
تســـرب كبيـــرة منـــذ آخـــر 	 ســـنوات . 

إال أنـــه فـــي حقيقـــة االمـــر تبقـــى هـــذه 	 
الجهـــود دون المســـتوى المطلـــوب، 
أرامكـــو  شـــركة  علـــى  وجـــب  ألنـــه 
أواًل  بالوقايـــة  القيـــام  الســـعودية 
وليـــس االعتمـــاد علـــى ردود أفعـــال 
المســـؤولية  تكـــون  وأن  عالجيـــة. 
البيئيـــة ثقافـــة مرســـخة داخليـــًا وأن 
تنشـــرها خارجيـــًا مـــن خـــالل تشـــجيعها 
خـــالل  مـــن  األخـــرى  للمؤسســـات 

مدهـــا بخبـــرات وامتيـــازات

تقييم تجربة 
شركة أرامكو 

السعودية

التوصيات 
والممارســـات 	  النشـــاطات  صياغـــة  ضـــرورة 

االجتماعيـــة التـــي تقـــوم بهـــا الشـــركة ضمـــن 
مفهـــوم المســـؤولية االجتماعيـــة وتحويـــل تلـــك 
النشـــاطات والممارســـات الـــى منهـــاج عمـــل 
ــة.  ــج تفصيليـ ــط وبرامـ ــار خطـ ــن إطـ ــارس ضمـ يمـ

تنويـــع الممارســـات والنشـــاطات االجتماعيـــة 	 
إطـــار  ضمـــن  الشـــركة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
المســـؤولية االجتماعيـــة والتـــي تحقـــق رضـــا 
ووالء أصحـــاب المصلحـــة ســـواء كان مـــن داخـــل 

خارجهـــا.  او  الشـــركة 

أرامكـــو 	  شـــركة  تلعبـــه  الـــذي  الـــدور  تنميـــة 
مجتمعهـــا  وتنميـــة  خدمـــة  فـــي  الســـعودية 
ـــه بعـــض اســـتثماراتها  ـــق توجي ـــي عـــن طري المحل
أكبـــر  اجتماعيـــة  صبغـــة  ذات  مشـــاريع  نحـــو 
ـــر فـــرص عمـــل ممـــا يســـاهم  تســـاهم فـــي توفي
الجوانـــب  وتنمـــي  البطالـــة  مـــن  الحـــد  فـــي 

والرياضيـــة.  واالجتماعيـــة  الثقافيـــة 

الشـــركة 	  فـــي  القـــرار  صنـــاع  حضـــور  ضـــرورة 
لـــدورات تدريبيـــة ونـــدوات لصقـــل الخبـــرات فـــي 

االجتماعيـــة. المســـؤولية  مجـــاالت 

تمثيـــل 	  مســـتوى  علـــى  عمـــل  ورش  تنظيـــم 
ــرار  ــاع القـ ــم صنـ ــتوى تضـ ــي المسـ ــي عالـ إقليمـ
فـــي الشـــركة لتحديـــد معاييـــر أداء المســـؤولية 
االجتماعيـــة بالشـــركة، وتعميـــم منـــح جوائـــز 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  أداء  فـــي  للتميـــز 
الداخلـــة  الشـــركات  بيـــن  التنافســـية  إلذكاء 
فـــي اســـتثماراتها لتحقيـــق توســـع فـــي نطـــاق 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

ـــادرات 	  ـــي مب ضـــرورة مشـــاركة الشـــركة فـــي تبن
المســـؤولية االجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع القطـــاع 
الخـــاص والعـــام والتـــي تشـــمل المســـاهمة فـــي 
البنيـــة التحتيـــة، ودعـــم مؤسســـات المجتمـــع 

ـــي،  المدن
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المراجع

التقرير السنوي لشركة أرامكو السعودية المعلن 	 
والخاص بعام 9	0	

	 https://www.aramco.com/-/media/
publications/corporate-reports/saudi-
aramco-ara-2019-arabic.pdf?la=ar&hash=FBD
06D7E7DB75EDD22DC97F56712231CFC2FE791

	 https://www.aramco.com/ar/who-we-are/
overview/our-perspective

	 https://www.aramco.com/ar/campaigns/
sustainability

	 https://www.aramco.com/ar/who-we-are/
our-corporate-governance/corporate-
management

	 https://www.aramco.com/ar/making-
a-difference/people-and-community/
supporting-communities

	 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D985%%D8%
B3%D8%A4%D988%%D984%%D98%A%D8%A
9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D985%%D8%A
7%D8%B9%D98%A%D8%A9

	 https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/
initiatives/SustainableDevelopment/Pages/
default.aspx

	 https://csrsa.net/post/381

	 https://www.aramco.com/ar/making-a-
difference/people-and-community/ithra

	 https://www.aramco.com/ar/making-
a-difference/people-and-community/
accelerating-human-potential

	 https://www.aramco.com/ar/making-a-
difference/people-and-community/diversity-
and-inclusion

	 https://www.aramco.com/ar/making-
a-difference/people-and-community/
supporting-communities

	 https://www.aramco.com/ar/making-
a-difference/people-and-community/
microindustries

تجربـــة شـــركة المراعـــي فـــي المســـؤولية 

االجتماعية

إعـــــــــداد

حفصة السلطان

سارة السلطان

عقاب المطيري

ندى اليوبي
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سبب اختيار شركة المراعي
تـــم اختيـــار شـــركة المراعـــي انطالقـــا مـــن كونهـــا 
أكبـــر شـــركات األغذيـــة والمشـــروبات فـــي المنطقـــة 
وألنهـــا تعـــد نمـــوذج وطنـــي يحتـــذى بـــه لمـــا تقدمـــه 
الصعيـــد  علـــى  واالقتصـــاد  والبيئـــة  للمجتمـــع 
المحلـــي واإلقليمـــي والعالمـــي، ومـــن خـــالل هـــذا 
البحـــث ســـنتحدث بشـــكل مفصـــل عمـــا تقدمـــه 
ــة كل  ــي مصلحـ ــب فـ ــات تصـ ــن ممارسـ ــركة مـ الشـ
مـــن أصحـــاب المصلحـــة المســـتهلكين، والعامليـــن، 

والمجتمـــع، والبيئـــة.

نبذة تعريفية عن شركة 
المراعي

بـــدأت شـــركة المراعـــي فـــي عـــام 977	م، 
وتـــم التطويـــر فـــي 		0	 وبـــدأت سياســـة 
دخلـــت  حيـــث  العامـــودي.  التوســـع 
ــرة  ــعينيات فتـ ــل التسـ ــي أوائـ ــي فـ المراعـ
إعـــادة هيكلـــة وإعـــادة اســـتثمار، فتحولـــت 
مـــن هيـــكل المركـــزي إلـــى هيـــكل مركـــزي 
فـــي  بأســـعار  منتجـــات  توفيـــر  بهـــدف 
ـــاول الجميـــع مـــا يمكـــن المســـتهلكين  متن
مـــن التمتـــع بمنتجـــات ذات جـــودة عاليـــة.

رسالتها
تقديـــم أطعمـــة ذات قيمـــة غذائيـــة وجـــودة 

عاليـــة تثـــري حيـــاة المســـتهلكين كل يـــوم

رؤيتها
المنطقـــة كخيـــار  فـــي  ريادتنـــا  نعـــزز  أن 

وأنشـــطتها  واســـتثماراتها  وشـــركائها 
ـــة األخـــرى والمعلومـــات المتعلقـــة  التجاري

بأدائهـــا، 

متمســـكة  شـــركة  المراعـــي  تعـــّد 
بمقومـــات النزاهـــة والمســـؤولية، حيـــث 
ــركة  ــي الشـ ــلوك فـ ــد السـ ــن قواعـ تتضمـ
 ً العامـــة  االرشـــادات  مـــن  مجموعـــة 
وفقـــا  التجاريـــة  االعمـــال  لممارســـة 
للمعاييـــر الخلقيـــة. وتلتـــزم شـــركة المراعـــي 
التواصـــل  فيهـــا  يكـــون  بيئـــة  بتوفيـــر 
شـــائعة  ممارســـة  والصـــادق  الصريـــح 
ـــر اســـتثنائية، أبرمـــت شـــركة المراعـــي  وغي
ـــة شـــراكة مـــع إحـــدى المؤسســـات  اتفاقي
الرائـــدة عالمًيـــا فـــي مجـــال االخالقيـــات 
والتبليـــغ عـــن االمتثـــال بهـــدف توفيـــر آليـــة 
إبـــالغ تتســـم بالشـــفافية دون الكشـــف 
تســـتضيف  بحيـــث  المبلـــغ،  هويـــة  عـــن 
الخدمـــة شـــركة مـــزودة كطـــرف ثالـــث

والمشـــروبات،  األطعمـــة  فـــي  الموثـــوق  المســـتهلكين 
يـــوم الجـــودة كل  عالـــي  بغـــذاء  وإســـعادهم 

الحوكمة المؤسسية
تلتـــزم شـــركة المراعـــي بتطبيـــق معاييـــر رفيعـــة مـــن حوكمـــة 
الشـــركات وتعتبـــر حوكمـــة الشـــركات الســـليمة أداة جوهريـــة 
فـــي تعظيـــم القيمـــة المتحققـــة للمســـاهمين علـــى المـــدى 
الطويـــل، ممـــا ينســـجم مـــع التزامهـــا بالجـــودة فـــي كافـــة 
الشـــركات  حوكمـــة  قواعـــد  تعـــد  ومنتجاتهـــا،  عملياتهـــا 
الخاصـــة بالشـــركة الزاميـــة لجميـــع المديريـــن والموظفيـــن 
فـــي شـــركة المراعـــي، وال يجـــوز تعديلهـــا اال بموجـــب قـــرار 

صـــادر عـــن مجلـــس اإلدارة.

الشفافية
تســـعى شـــركة المراعـــي لتقديـــم معلومـــات دقيقـــة ومحدثة 
بشـــكل دوري ّ إلـــى كافـــة األطـــراف ذات العلقـــة واألطـــراف 
األنشـــطة  السياســـة  هـــذه  تعكـــس  األخـــرى.  المهتمـــة 
الحاليـــة للشـــركة، والتـــي يتـــم تحديثهـــا حـــال حـــدوث أي 
ـــى  ـــك األنشـــطة، تعمـــل الشـــركة باســـتمرار عل ـــر فـــي تل تغيي
نشـــر وتحديـــث المعلومـــات حـــول هيـــكل الشـــركة وعملياتهـــا 
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ومـــن خـــالل البحـــث فـــي أنشـــطة الشـــركة 
علـــى الموقـــع اإللكترونـــي يتضـــح بشـــكل 
لـــدى شـــركة المراعـــي برامـــج  جلـــي أن 
مجـــاالت  فـــي  اجتماعيـــة  مســـؤولية 
والتدريـــب،  العلـــوم  هـــي:  محـــددة 
والدعـــم الخيـــري، والبيئـــة والرياضـــة، كمـــا 
تدعـــم الشـــركة العديـــد مـــن تلـــك البرامـــج 
مـــن خـــالل إقامـــة الشـــراكات والتواصـــل 
كمـــا  المجتمـــع،  أطيـــاف  مختلـــف  مـــع 
فـــي  تســـهم  البرامـــج  تلـــك  أن  تبيـــن 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
حيـــث قامـــت شـــركة المراعـــي فـــي عـــام 
9	0	 بوضـــع مجموعـــة تتضمـــن 		 هدفـــا 
وغايـــة لتحقيقهـــا بحلـــول عـــام 		0	 أثنـــاء 
لديهـــا،  االســـتدامة  اســـتراتيجية  تطويـــر 
يـــوم“.  كل  االفضـــل  مســـّمى”  تحـــت 
وترتكـــز اســـتراتيجيتها علـــى ثـــالث ركائـــز 
الموظفيـــن، وحمايـــة  )رعايـــة  مترابطـــة 
ـــك  ـــه( وكذل ـــر منتجـــات آمن ـــة، وتطوي البيئ

		 موضوًعـــا جوهريـــا.

المسؤولية االجتماعية في 
شركة المراعي

المســـؤولية  مفهـــوم  المراعـــي  شـــركة  تعـــرف 
االجتماعيـــة بأنـــه: التـــزام مـــن الشـــركة تجـــاه كل مـــن 
والمجتمـــع  وموظفيهـــا  ومســـتهلكيها  مســـتثمريها 
والبيئـــة المحيطـــة بهـــا. ويضـــع مجلـــس اإلدارة البرامـــج 
ويحـــدد الوســـائل الالزمـــة لطـــرح مبـــادرات الشـــركة فـــي 
ــي: ــا يلـ ــك مـ ــمل ذلـ ــي، ويشـ ــل االجتماعـ ــال العمـ مجـ

وضـــع مؤشـــرات قيـــاس تربـــط أداء الشـــركة بمـــا تقدمـــه 	 
مـــن مبـــادرات فـــي العمـــل االجتماعـــي، ومقارنـــة ذلـــك 

بالشـــركات األخـــرى ذات النشـــاط المتشـــابه.

اإلفصـــاح عـــن اهـــداف المســـؤولية االجتماعيـــة 	 
ـــا وتوعيتهـــم  ـــن فيه ـــا الشـــركة للعاملي ـــي تتبناه الت

ــا. وتثقيفهـــم بهـ

اإلفصـــاح عـــن خطـــط تحقيـــق المســـؤولية االجتماعيـــة 	 
فـــي التقاريـــر الدوريـــة ذات الصلـــة بأنشـــطة الشـــركة.

للتعريـــف 	  للمجتمـــع  توعيـــة  برامـــج  وضـــع 
للشـــركة. االجتماعيـــة  بالمســـؤولية 

 

تجاه الموظفين
تـــم 	  والـــذي  الغـــد  ســـواعد  برنامـــج 

علـــى  ويركـــز   	0		 عـــام  اطالقـــه 
وتوظيـــف  تدريـــب  مبـــادرات  دعـــم 
مجـــال  فـــي  الســـعودي  الشـــباب 

األغذيـــة. صناعـــة 

برنامـــج مديـــرو المســـتقبل أطلقتـــه 	 
ــز  ــنوات ويركـ ــدة سـ ــل عـ ــركة قبـ الشـ
لتولـــي  الســـعوديين  تأهيـــل  علـــى 
الشـــركة. فـــي  القياديـــة  المناصـــب 

جـــري 	  ماراثـــون  الشـــركة  نظمـــت 
لموظفيهـــا فـــي منطقـــة حائـــل فـــي 
العالمـــي  اليـــوم  فعاليـــات  اطـــار 
لمكافحـــة الســـمنة والتـــي أقيمـــت 
00	 موظـــف  بمشـــاركة اكثـــر مـــن 
وصحـــة  رفـــاة  لدعـــم  وذلـــك 

. ظفيـــن لمو ا

نماذج لمبادرات 
المسؤولية 

االجتماعية في 
شركة المراعي

تجاه المجتمع
المعهـــد التقنـــي لأللبـــان واألغذيـــة والـــذي تولـــى 	 

تدريـــب أكثـــر مـــن 00	 طالـــب كل عـــام بالتعـــاون 
التقنـــي  للتدريـــب  العامـــة  المؤسســـة  مـــع 

والمهنـــي.

دعـــم التعليـــم والتميـــز مـــن خـــالل عـــدة مبـــادرات 	 
ــزة  ــي- جائـ ــداع العلمـ ــي لإلبـ ــزة المراعـ ــي ) جائـ وهـ
المراعـــي للتفـــوق الدراســـي لطلبـــة التعليـــم العـــام 
ـــي  ـــزة المراع ـــاون الخليجـــي- جائ ـــس التع ـــدول مجل ب

للطبيـــب البيطـــري(.

مسابقة لحظات الفوتوغرافية.	 

برنامج الشراكات المدرسية.	 
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تقييم التجربة وأهم 
النتائج

ســـهولة الوصـــول لـــكل المعلومـــات المطلوبـــة 	 
المراعـــي  المراعـــي وقنـــاة  مـــن خـــالل موقـــع 
ــع  ــر مـ ــل المباشـ ــك التواصـ ــوب كذلـ ــي اليوتيـ فـ

الموظفيـــن.
االســـتدامة 	  تقاريـــر  المراعـــي  شـــركة  إتاحـــة 

علـــى الموقـــع اإللكترونـــي ممـــا أعطـــى طابـــع 
والثقـــة. الشـــفافية 

المســـؤولية 	  ببرامـــج  تقـــوم  المراعـــي  شـــركة 
االجتماعيـــة ألغلـــب أصحـــاب المصلحـــة كالموظفين 
والمســـتهلكين والبيئـــة والمســـاهمين والمورديـــن 

والدعـــم العـــام للمجتمـــع.
ال يوجـــد لـــدى شـــركة المراعـــي قســـم مخصـــص 	 

لديهـــا  يوجـــد  وال  االجتماعيـــة،  للمســـؤولية 
ميزانيـــة مخصصـــه لمبـــادرات وبرامـــج المســـؤولية 
المســـؤولية  تمـــارس  أنهـــا  إال  االجتماعيـــة، 
االجتماعيـــة ولديهـــا برامـــج ومبـــادرات متنوعـــة، 
ومســـتوى الشـــفافية واالفصـــاح لديهـــا عـــاٍل.

تـــم التوصـــل إلـــى أن شـــركة المراعـــي تتبنـــى 	 
التـــي  االجتماعيـــة  المســـؤولية  اســـتراتيجية 
تحقـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة بأبعادهـــا 
بالرغـــم  والبيئيـــة،  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
مـــن أنهـــا ال تتضمـــن قســـم خـــاص بالمســـؤولية 
وبرامـــج  اســـتراتيجيات  وجـــدت  إذ  االجتماعيـــة، 
ومبـــادرات موجهـــة للموظفيـــن والمســـتهلكين 
والمجتمـــع. والمســـاهمين،  والبيئـــة،  والمورديـــن، 

قائمـــة 	  فـــي   	 رقـــم  علـــى  المراعـــي  حصلـــت 
الشـــركات ذات المســـتهلكين األكثـــر والء فـــي 
الســـعودية حســـب مؤشـــر برانـــد انديكـــس 0	0	، 

ــة. ــي المملكـ ــات فـ ــز اللقاحـ ــى مراكـ ــا ترعـ كمـ
شـــركة 	  فـــي  االعاقـــة  ذوي  توظيـــف  نســـبة 

الموظفيـــن. مجمـــوع  مـــن   %١0 تبلـــغ  المراعـــي 

وأهم التوصيات 

والدروس المستفادة 

من التجربة
بناء على نتائج البحث تم التوصل 

إلى التوصيات التالية:
للمســـؤولية 	  قســـم  تخصيـــص 

فـــي  متخصصيـــن  يضـــم  االجتماعيـــة 
هـــذا المجـــال حتـــى يتـــم توجيـــه برامـــج 
ـــة  المســـؤولية نحـــو االحتياجـــات الفعلي

المصلحـــة. ألصحـــاب 
إنتـــاج منتجـــات خاليـــة مـــن القلوتيـــن 	 

وذلـــك النتشـــار حساســـية الســـلياك 
فـــي المجتمـــع الســـعودي.

إنتـــاج المزيـــد مـــن المنتجـــات الصحيـــة 	 
الســـكرية  اإلضافـــات  مـــن  الخاليـــة 

والدهـــون.
عقـــد مزيـــدا مـــن الشـــراكات المجتمعيـــة 	 

والخـــاص  الحكومـــي  القطـــاع  مـــع 
لتحقيـــق  الثالـــث  القطـــاع  وكذلـــك 
وأهـــداف  االجتماعيـــة  المســـؤولية 

المســـتدامة. التنميـــة 

 تجربـــة شـــركة ايكيـــا فـــي المســـؤولية 

االجتماعيـــة

إعـــــــــداد

هــبــة محمد بــخــــاري

عصـــام عبدالحفيظ الشـــيخ

 سعـيــد احمد الـحــداد

مروان يوسف كعكي
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إن منظمـــات األعمـــال الســـائدة مطالبـــة فـــي العصـــر 
الراهـــن بتبنـــي المفاهيـــم والممارســـات والمداخـــل 
ــل  ــق بمدخـ ــا يتعلـ ــة مـ ــي اإلدارة، وخاصـ ــة فـ الحديثـ
هـــذه  تكتســـب  حيـــث  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
ـــة بالغـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر، وذلـــك  ـــرة أهمي األخي
باعتبارهـــا مدخـــاًل اســـتراتيجيا لإلســـهام الفاعـــل فـــي 
ــات  ــل التحديـ ــتدامة فـــي ظـ ــة المسـ تحقيـــق التنميـ

الداخليـــة والخارجيـــة )رتيبـــة،0	0	، 			-288(.

لـــذا قامـــت مجموعـــة العمـــل باختيـــار شـــركة إيكيـــا 
العالميـــة باإلجمـــاع والبحـــث عـــن ممارســـاتها فـــي 
بعـــض  واجهـــت  وقـــد  االجتماعيـــة،  المســـؤولية 
ـــى المعلومـــات كعـــدم  ـــات فـــي الوصـــول إل الصعوب
وجـــود إفصـــاح كافـــي عـــن ممارســـات المســـؤولية 
االجتماعيـــة علـــى موقـــع الشـــركة، وعـــدم الـــرد علـــى 
البريـــد اإللكترونـــي المرســـل لهـــم ولكـــن ذلـــك لـــم 
يثنيهـــا عـــن البحـــث والتنقيـــب لـــكل المعلومـــات 
وقناعـــات  نتائـــج  إلـــى  والوصـــول  الصلـــة  ذات 
جوانـــب  مختلـــف  فـــي  الشـــركة  ممارســـات  عـــن 
المســـؤولية االجتماعيـــة. وقـــد اعتمـــدت المجموعـــة 
يقـــوم  الـــذي  التحليلـــي  الوصفـــي  المنهـــج  علـــى 

ويســـعى  وتحليهـــا.  الظواهـــر  بوصـــف 
البحـــث الـــى تحقيـــق األهـــداف التاليـــة:

ممارســـات 	  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
االجتماعيـــة  للمســـؤولية  الشـــركة 
تأثيرهـــا  ومـــدى  جوانبهـــا  بجميـــع 
بهـــا  المحيـــط  علـــى  المجتمعـــي 
فـــروع  لهـــا  الشـــركة  وأن  الســـيما 
العالـــم. انحـــاء  فـــي  ومنتشـــرة  كثيـــرة 

ــة 	  ــي ممارسـ ــركة فـ ــود الشـ ــراز جهـ إبـ
المتنوعـــة. مســـؤوليتها االجتماعيـــة 

إكســـاب الباحثيـــن الخبـــرة فـــي جمـــع 	 
بشـــكل  وتصنيفهـــا  المعلومـــات 

التقاريـــر. واعـــداد  علمـــي 

ـــة بشـــكل اســـتراتيجي فوضعـــت  االجتماعي
المســـؤولية االجتماعيـــة  إدارة  الشـــركة 
بمرجعيـــة مباشـــرة لـــإلدارة االســـتراتيجية، 
ويظهـــر ذلـــك بشـــكل جلـــي فـــي الهيـــكل 
التنظيمـــي للشـــركة ليـــس ذلـــك فحســـب، 
أن  البحـــث  خـــالل  مـــن  لنـــا  تبيـــن  فقـــد 
بيـــن  بالعالقـــة  كبيـــر  اهتمـــام  للشـــركة 
الخدمـــة  واســـتراتيجية  الخدمـــة  ثقافـــة 
واســـتراتيجية تســـويق الخدمـــة، بمـــا فـــي 
ذلـــك اســـتراتيجية تســـويق الخدمـــات ، 
ومـــن منطلـــق مســـؤولية ايكيـــا اإلنســـانية 
ــة إيكيـــا  ــيس مؤسسـ ــت بتأسـ ــد قامـ فقـ
الخيريـــة والتـــي تقـــدم خدماتهـــا ألكثـــر مـــن 
ــو  ــا هـ ــر مبادراتهـ ــن آخـ ــة وكان مـ 3٥ دولـ
ــة  ــار المترتبـ ــف اآلثـ ــي تخفيـ ــاركة فـ المشـ

مـــن جائحـــة كورونـــا علـــى المجتمـــع .

كانـــت  إيكيـــا،  شـــركة  نشـــأت  أن  منـــذ 
ــد  ــل للعديـ ــة أفضـ ــاة يوميـ ــا خلـــق حيـ رؤيتهـ
ــة  ــم مجموعـ ــالل تقديـ ــن خـ ــاس، مـ ــن النـ مـ
واســـعة مـــن المفروشـــات المنزليـــة العمليـــة 
والمصممـــة جيـــًدا بأســـعار منخفضـــة للغايـــة 
بحيـــث يســـتطيع أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 
النـــاس تحملهـــا وتؤمـــن ايكيـــا أن المنـــزل 
ـــم وأن األطفـــال  هـــو أهـــم مـــكان فـــي العال

هـــم أهـــم النـــاس فيـــه.

مـــن  بمجموعـــة  الشـــركة  تلتـــزم  كمـــا 
ــوة اإلرادة-  ــع وقـ ــي: )التواضـ ــم وهـ القيـ
ـــى أن تكـــون  ـــادة بالقـــدوة- الجـــرأة عل القي
مختلًفـــا- العمـــل الجماعـــي والحمـــاس- 
ـــد - الوعـــي  الرغبـــة المســـتمرة فـــي التجدي
بالتكلفـــة- قبـــول وتفويـــض المســـؤولية(. 

نبذة تعريفية عن الشركة:
تعتبـــر شـــركة IKEA مـــن الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة 
ــز،  ــي الجاهـ ــاث المنزلـ ــع األثـ ــج وتبيـ ــاث، تنتـ ــة األثـ ــي صناعـ فـ
اإلكسســـوارات، ويعتبـــرIngvar Kamprad هـــو المؤســـس 
لشـــركة إيكيـــا فـــي عـــام 		9	، ومـــن المالحـــظ علـــى شـــركة 
إيكيـــا بأنهـــا شـــركة تطـــورت بشـــكل كبيـــر مـــن شـــركة ســـويدية 
ــا  ــع مقرهـ ــة، يقـ ــرة ومعروفـ ــة كبيـ ــة تجاريـ ــرة إلـــى عالمـ صغيـ
الرئيســـي حاليـــًا فـــي دلفـــت بهولنـــدا، كانـــت تبيـــع فـــي البدايـــة 
مـــن خـــالل كتالـــوج الطلبـــات عبـــر البريـــد، وهـــي تديـــر اآلن أكثـــر 
مـــن مائـــة متجـــر فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مـــع احتمـــاالت 

النمـــو فـــي المســـتقبل.

المسؤولية االجتماعية في 
شركة ايكيا

تاريـــخ تبنـــي الشـــركة للمســـؤولية االجتماعيـــة منـــذ تأسيســـها 
ـــة  فـــي عـــام 		9	 كشـــركة ســـويدية تخضـــع ألنظمـــة الدول
المســـؤولية  مفهـــوم  بإطـــالق   BOWEN قـــام  حيـــث 
االجتماعيـــة للشـــركات )CSR( علـــى أســـاس انهـــا عقـــد ضمني 
بيـــن الشـــركة والمجتمـــع. وتتبنـــى شـــركة ايكيـــا المســـؤولية 
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وتتمثل أهدف المسؤولية االجتماعية 
في الشركة في االتي:

ــدة 	  ــرق جديـ ــن طـ ــتمرار عـ البحـــث باسـ
ــياء ــام باألشـ ــل للقيـ وأفضـ

أن نكـــون جـــزًءا مـــن التغييـــر اإليجابـــي 	 
فـــي المجتمـــع.

 	 100% المســـتدام  بالقطـــن  ملتزمـــون 
)زراعـــة القطـــن بطريقـــة تســـتهلك كميـــات 
اقـــل مـــن المـــاء والســـماد والمبيـــدات(

بالســـتيك معـــاد التدويـــر أو متجـــدد 	 
فقـــط فـــي منتجـــات ايكيـــا بحلـــول 

	0	0 عـــام 

نرغـــب بـــأن يكـــون كل الســـجاد لدينـــا 	 
مصنوعـــًا مـــن الصـــوف المســـتدام

وّفـــر المـــال وحافـــظ علـــى الكوكـــب، 	 
دون أن تغـــادر منزلـــك

الســـتهالك 	  الوســـائل  مـــن  مزيـــد 
الميـــاه مـــن  أقـــل  نســـبة 

حيـــاة أكثـــر إشـــراًقا فـــي المنـــزل مـــع 	 
LED إضـــاءة الــــ

ال ُتضّيع الوقت	 

وتركز الشركة في المسؤولية 
االجتماعية على الموارد البشرية / 

البيئة / المجتمع / االقتصاد عن طريق:

مـــن 	  واســـعة  مجموعـــة  تقديـــم 
اســـتدامة. األكثـــر  المنتجـــات 

لعـــب دور ريـــادي للوصـــول الـــى بيئـــة 	 
منخفضـــة الكربـــون.

تحويل النفايات الى موارد.	 

الحّد من هدر المياه.	 

تحمل المسؤولية االجتماعية.	 

مبادرات 
المسؤولية 

االجتماعية في 
شركة ايكيا:

ـــادرة  ـــر مـــن ٣٠ مب ـــادرات أكث ـــدد المب بلغـــت ع

ـــر. وأبرزهـــا: ـــر تقري فـــي االســـتدامة حســـب اخ

تجاه التبرعات
خصصـــت مؤسســـة ايكيـــا 7.7 مليـــون يـــورو لحملـــة 	 

.Brighter Lives for Refugees

يتـــم الحصـــول علـــى 76 فـــي المائـــة مـــن القطـــن 	 
ــتدامة ــادر مسـ ــا مـــن مصـ الـــذي تســـتخدمه ايكيـ

تطبـــق ايكيـــا مدونـــة قواعـــد ســـلوك المورديـــن 	 
التـــي تحظـــر اســـتخدام عمالـــة األطفـــال، واســـتخدام 
فـــي  والتمييـــز  الســـخرة  أو  القســـرية  العمالـــة 
العمـــل. كمـــا تتطلـــب مدونـــة قواعـــد الســـلوك 
ـــة  ـــر بيئ ـــن وتوفي ـــات للموظفي ـــن الجمعي ـــة تكوي حري

ــة. ــة وصحيـ آمنـ

تبرعـــت مؤسســـة ايكيـــا كهيئـــة خيريـــة مســـتقلة 	 
 Save theلمنظمـــة يـــورو  	مليـــون  بمبلـــغ 
Children مقابـــل كل لعبـــة طريـــة ُتبـــاع فـــي متاجـــر 
ايكيـــا فـــي نوفمبـــر وديســـمبر منـــذ عـــام 	00	.

المنتجـــات 	  جميـــع  مـــن   60٪ حوالـــي 
التـــي يقدمهـــا بائـــع األثـــاث تعتمـــد علـــى 
ــات  ــن المنتجـ ــددة و٪10 مـ ــواد متجـ مـ

تحتـــوي علـــى مـــواد معـــاد تدويرهـــا. 

ـــا 	  ـــدة زرعـــت ايكي فـــي المملكـــة المتح
مليـــون شـــجرة فـــي المجتمعـــات فـــي 

ـــالد ـــع أنحـــاء الب جمي

ــين 	  ــي تحسـ ــاهم فـ ــتراليا يسـ ــي أسـ فـ
ــال  ــا األطفـ ــي يعيـــش فيهـ ــة التـ البيئـ

ويتطـــورون.

بالتجزئـــة 	  البيـــع  عمـــالق  يطمـــح 
متجـــددة  مـــواد  اســـتخدام  إلـــى 
 100٪ بنســـبة  تدويرهـــا  ومعـــاد 

	0	0 عـــام  بحلـــول 

كرســـي Skaproالـــذي تبيعـــه ايكيـــا 	 
المعـــاد  البالســـتيك  مـــن  مصنـــوع 

.100٪ بنســـبة  تدويـــره 

كتالـــوج ايكيـــا هـــو أكبـــر إنتـــاج مطبـــوع 	 
علـــى اإلطـــالق يتـــم طباعتـــه علـــى 
ورق معتمـــد بنســـبة ٪100 مـــن قبـــل 

مجلـــس رعايـــة الغابـــات.

تجاه الحد من النفايات تجاه تعليم وتمكين العاملين
وإعادة التدوير ـــًدا 	  ـــا هيـــكاًل جدي ـــر 		0	، أدخلـــت ايكي ـــدًءا مـــن يناي ب

لألجـــور بالســـاعة يركـــز علـــى احتياجـــات موظفيهـــا، 
ـــر الســـوق. ـــداًل مـــن معايي ب

أطلـــق بائـــع األثـــاث بالتجزئـــة نظـــام My Learning عبـــر 	 
اإلنترنـــت الـــذي يوفـــر للموظفيـــن علـــى جميـــع المســـتويات 

ـــة الوصـــول إلـــى حلـــول التعلـــم الرقمـــي. إمكاني

نظمـــت الشـــركة أســـبوًعا عالمًيـــا للتركيـــز علـــى 	 
المواهـــب فـــي أبريـــل 6	0	 لتزويـــد الموظفيـــن 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم بفرصـــة إلجـــراء حـــوار حـــول 

ــا. الطـــرق العديـــدة للنمـــو والتطـــور داخـــل ايكيـ

تجاه المجتمعات المحلية 
تديـــر مجموعـــة ايكيـــا 			 متجـــًرا فـــي 0	 ســـوًقا 	 

ـــزل  ـــم. ]	[ تهـــدف سلســـلة تحســـين المن حـــول العال
وتأثيثـــه إلـــى إحـــداث تأثيـــر إيجابـــي علـــى المجتمعـــات 

ـــة، حيـــث توجـــد متاجرهـــا. المحلي

شـــارك فـــي حـــدث التعبئـــة الـــذي نظمتـــه جميـــع متاجـــر 	 
 Save ايكيـــا فـــي الســـويد عمـــالء وممثلـــون مـــن منظمـــة
the Children إلعـــداد أكثـــر مـــن 7000	 حقيبـــة ظهـــر 

ـــة باأللعـــاب والمنتجـــات األخـــرى لألطفـــال ـــة مليئ ترحيبي

ــام 6	0	 	  ــي عـ ــن( فـ ــذاء الثميـ ــادرة )الغـ ــدأت مبـ بـ
ــام. ــن الطعـ ــن مـ ــرت 00		 طـ وفـ
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تقييم تجربة شركة 
ايكيا في المسؤولية 

االجتماعية:
ــا  ــركة ايكيـ ــة شـ ــع سياسـ ــالع وتتبـ ــث واالطـ ــد البحـ بعـ
فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة وجدنـــا ان لهـــا 
ــة رائـــدة واهتمامـــات متنوعـــة فـــي المســـؤولية  تجربـ

واالســـتدامة مثـــل:

االهتمام بالموظفين وبيئة العمل وتحسينها.	 

االهتمام باالبتكار والتعليم والتطوير.	 

االهتمـــام بالكوكـــب والبيئـــة والمحافظـــة عليهـــا 	 
مـــع االســـتدامة.

االهتمام بالمجتمع المحلي ومساعدته.	 

تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية.	 

عديـــدة  جوانـــب  االجتماعيـــة  للمســـؤولية  أن  وبمـــا 
والتفاعـــل  وااللتـــزام  واالفصـــاح  الشـــفافية  ومنهـــا 
وغيرهـــا، فقـــد الحـــظ فريـــق العمـــل بعـــض الضعـــف فـــي 

ــي: ــا اآلتـ ــددة ومنهـ ــب متعـ جوانـ

مثـــل عـــدم االفصـــاح عـــن ميزانيـــة المســـؤولية 	 
ــنوية. ــة السـ االجتماعيـ

ـــالت 	  ـــل مـــع االيمي ـــزام والتفاع ـــدم االلت وايضـــا ع
ـــا. ـــرد عليه وال

وايضـــا عـــدم الشـــفافية بوضـــع المعلومـــات عـــن 	 
ــركة  ــع الشـ ــة علـــى موقـ المســـؤولية االجتماعيـ

الرســـمي بالســـعودية.

هـــذا تقييمنـــا لتجربـــة المســـؤولية االجتماعيـــة 	 
فـــي شـــركة ايكيـــا وهـــي مـــن حيـــث التقييـــم 
ــين  ــل تحسـ ــدا ونأمـ ــد جـ ــة جيـ ــل لدرجـ ــام تصـ العـ
فـــي  ســـابقا  ذكرناهـــا  التـــي  الجوانـــب  بعـــض 

القريـــب المســـتقبل 

توصيات فريق البحث:
نتطلـــع ان يكـــون للشـــركة ممارســـات 	 

وطبيعـــة  حاجـــة  تراعـــي  مجتمعيـــة 
انهـــا  حيـــث  بهـــا  المحيـــط  المجتمـــع 
انحـــاء  فـــي  فـــرع  مـــن  أكثـــر  لديهـــا 
ـــم فالممارســـات المقدمـــة منهـــا  العال
باختـــالف  تختلـــف  أوروبـــا  دول  فـــي 

أخـــرى. دول  عـــن  الحاجـــات 

ــة ذوي 	  ــركة فئـ ــي الشـ ــع ان تراعـ نتطلـ
االحتياجـــات الخاصـــة حيـــث ان المقـــدم 
منهـــا لهـــذه الفئـــة ال يعكـــس حجـــم 
ــة  ــركة العظيمـ ــذه الشـ ــتثمارات هـ اسـ
جوانـــب  كبيـــر  بشـــكل  راعـــت  وقـــد 

البيئـــة والعنايـــة بعميلهـــا الداخلـــي.

مركـــزًا 	  للشـــركة  يكـــون  ان  نتطلـــع 
المســـؤولية  عـــن  معلوماتيـــا 
استفســـارات  الســـتقبال  االجتماعيـــة 
جميـــع  فـــي  المصلحـــة  أصحـــاب 
العالـــم  حـــول  المنتشـــرة  مواقعهـــا 
حيـــث ان االستفســـارات والتطلعـــات 
باختـــالف  تختلـــف  منهـــم  المأمولـــة 
الحاجـــة والمـــكان الجغرافـــي للشـــركة، 
الـــى شـــفافية  الـــى التأكيـــد  إضافـــة 

عنهـــا. واالفصـــاح  معلوماتهـــا 

مراكـــز 	  الشـــركة  تتبنـــى  ان  نتطلـــع 
الحرفـــي  االبتـــكار  تشـــجع  علميـــة 
واحتياجـــات  منتجاتهـــا  مـــع  تتناســـب 

بهـــا. المحيـــط  المجتمـــع 

نتطلـــع مـــن الشـــركة تشـــجيع ونشـــر 	 
ثقافـــة التطـــوع لموظفيهـــا وتمكينهـــم 
ممارســـة العمـــل التطوعـــي ووضـــع 

ــك. ــزات لذلـ المحفـ

ممارســـة الشـــركة لدورهـــا المجتمعـــي لـــم 	 
يشـــمل المجتمعـــات المحيطـــة بالفـــروع.

المراجع:
موقع الشركة.	 

تقرير االستدامة.	 

تجربة السويد في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات 	 

http://e-biblio.univ-mosta.dz/ )حالة شركة )ايكيا

.770	/handle/123456789

 	https://www.ikea.com/sa/ حياة يومية مستدامة

/ar/this-is-ikea/sustainable-everyday

00	مليون طفل يستفيدون من برامج »ايكيا« 	 

http://alwatan.kuwait.tt/ االجتماعية

articledetails.aspx?id=204060&yearquart

er=20122

»إيكيا السعودية« تبرم اتفاقية لدعم جمعية األطفال 	 

https://sabq.org/SPNfde المعوقين

الدور االستراتيجي للمسؤولية االجتماعية في 	   -

https://www.aleqt. تحقيق تنمية مستدامة

article_583928.html/	6/09/com/2011

ملحمة ايكيا«: كيف تقود ثقافة الخدمة إستراتيجية 	 

https://www.tandfonline.com/doi/ الخدمة

714005098/abs/10.1080

المسؤولية االجتماعية للشركات في سالسل التوريد 	 

https://www.emerald.com/insight/ العالمية

/13598540910941948/content/doi/10.1108

full/html

التكنولوجيا واالبتكار والتنمية المستدامة الضيوف: 	 

فينود كومار وأوما كومار )إدارة سلسلة التوريد 

https://www.  )المستدامة: دراسة حالة في ايكيا

19186444./tandfonline.com/doi/abs/10.1080

2017.1401208

 	https:// رؤية ايكيا وفكرة العمل المخطط التنظيمي

docplayer.net/1637265-Ntent-content-

introduction-ikea-vision-business-idea-

organizational-chart-piacenza-iid-facts-

figures-the-b-lu-project.html
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إنشاء إدارات المسؤولية 
االجتماعية

تصميم برامج للمسؤولية إعداد تقارير االستدامة
وتقييمها

إعداد االستراتيجياتإعداد الدراساتالتدريب والتأهيل

االستشارات

الخدمات التي تقدمها 
الشبكة السعودية 

للمسؤولية االجتماعية

إعـــداد وتأهيـــل الكفـــاءات المتخصصـــة وتأهيلهـــم لتطويـــر أداء المؤسســـات وشـــغل 
القيـــادات والمواقـــع اإلداريـــة الخاصـــة بالمســـؤولية االجتماعيـــة مـــن خـــالل تعريفهـــم 
بماهيـــة المســـؤولية االجتماعيـــة وطبيعتهـــا وتطويـــر مهاراتهـــم وقدراتهـــم ومعارفهـــم 
بالمســـارات العلميـــة والمهنيـــة للعمـــل فـــي مجـــاالت المســـؤولية االجتماعيـــة بالشـــركات.

أهداف الدبلوم

تحديد العالقة بين مفهوم المسؤولية االجتماعية وغيره من المفاهيم المشابهة. 	
	 .) iso 26000( آليات  تطبيق الدليل االرشادي للمسؤولية االجتماعية
تقييم تأثير أصحاب المصلحة وتطبيق آليات التواصل معهم وطرق ادماجهم.. 	
تحدي مهارات ومهام أخصائي المسؤولية االجتماعية بالشركة. 	
توظيف المسؤولية االجتماعية في الشركة لتعزيز القدرات االبداعية للموارد البشرية. 	
وضع مدونة أخالقية للمسؤولية االجتماعية في الشركة وااللتزام بها. 6
تطبيق خطوات وضع خطة استراتيجية للمسؤولية االجتماعية وتنفيذها. 7
تطبيق خطوات إعداد تقارير االستدامة. 8
تطبيقات عملية في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات. 9

األهداف الفرعية للبرنامج

مشرفين الدبلوم

مدة التنفيذ 40 ساعة

د. الرمضي بن قاعد الصقري 
المشرف  العام على الشبكة السعودية 

للمسؤولية االجتماعية 

أ. حسن دياب
رئيس مجموعة االدارة االستراتيجية والجودة

المنظمة العربية للتنمية االدارية

دبلــــــــــــــــوم
ــؤولية  المسـ
االجتماعيـــــة 
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المحـــــــاور

دبلــــــــــــــــوم
ــية  التنمــــــــــــ
المســـتدامة

ــة  ــم المرتبطـــــ ــة المفاهيـ معرفـ
بالتنميـــة المســـتدامة

التنميــــــــــة  أهـــــــــداف  معرفـــة 
المســـتدامة المعتمــــــــدة مــــــن 

المتحـــدة االمـــم 

فـــي  األعمـــال  تأثيـــر  معرفـــــــة 
االســـــــتدامة ووضــــــع الحلـــول

تطبيقـــات عملية في االســـتدامة

معرفــــــة مفهــــــــوم التنميــــــــة 
وتطورهــــــــا المســـتدامة 

مهـــــــارات إعـــــــداد أســـتراتيجية 
بالمنظمـــات االســـــــتدامة 

مهــــارة إعـــداد تقرير االستدامة

 تنـــويــه 

هـــذه التجـــارب البحثيـــة التـــي قدمـــت مـــن المتدربيـــن فـــي 
برنامـــج دبلـــوم المســـؤولية االجتماعيـــة التمثـــل وجهـــه 
نظـــر الشـــبكة الســـعودية للمســـؤولية االجتماعيـــة وال 
ـــة بالقصيـــم  ـــة المســـؤولية االجتماعي وجهـــه نظـــر جمعي

إنمـــا عرضـــت كمـــا هـــي لزيـــادة المعرفـــة.
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