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تقريــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا 2021 - تــم اعــداده 
بواســطة سيســيرو وبيرنــاي الستشــارات االتصــال و 3Gem Research & Insights. جميــع الحقــوق 
محفوظــة. وال يجــوز إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا ا�صــدار أو توزيعــه أو نقلــه بــأي شــكل أو بــأي وســيلة، بمــا فــي 
ذلــك التصويــر أو التســجيل أو غيــر ذلــك مــن الطــرق ا�لكترونيــة أو الميكانيكيــة، مــن دون الحصــول علــى إذن 
كتابــي مســبق مــن الجهــة الناشــرة، مــا عــدا أي اقتباســات يمكــن اســتخدامها �غــراض تحليــل التقريــر 

وبعض االستخدامات غير التجارية، وعلى النحو الذي يسمح به قانون حقوق النشر.
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"إذا كنــت مــن بيــن 1% مــن النــاس 
ا�كثــر حظــًا، فأنــت مديــن للتفكيــر 
المتبقيــة   %99 لـــــــِ  واالهتمــام 

من البشرية".
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إن ا�حـــداث التـــي تؤثر على العالـــم وطرق حياة النـــاس تعد قليلة وتأتـــي على فترات 
متباعـــدة. ولكن بغـــض النظر عن مدى تأثيرها، فإن الروح البشـــرية تمتاز بالنشـــاط 
والحيوية، وتسعى باستمرار إلى التعلم، واعتماد أساليب جديدة لمواجهة التحديات. 
وبالنسبة إلينا هنا في ا�مارات العربية المتحدة، وبتوجيه من قيادتها الحكيمة، فإننا 
ننطلق من شـــعور يتجذر في نفوســـنا، ونكتســـب معه المرونة التـــي تلهمنا تحدي 

الصعاب واالرتقاء فوق المواقف الكبيرة.

على الصعيد العالمي، احتلت المسؤولية االجتماعية للشركات مكانة بارزة على مدار 
العامين الماضيين، حيث أتاح الوباء فرصة رائعة للشركات للتركيز عليها، والتصدي 

للتحديات االجتماعية والبيئية العالمية الملحة.

وفي ظل الظروف التي أجبرت العالم على التباعد، فقد عمدنا في سيسيرو وبيرناي إلى 
إلقاء نظرة فاحصة لنقدم لكم النســـخة المحدثة من تقرير المسؤولية االجتماعية 
للشـــركات، والذي يعد الوحيد من نوعه في المنطقة. لقد جمعنا فيه رؤى من جميع 
أنحاء منطقة الشـــرق ا�وســـط وشـــمال إفريقيا، من أجل تحديد حالة المســـؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات ا�قليميـــة، ورصد مـــا طرأ من تغيـــرات على مـــدار العامين 
الماضييـــن منذ إصدار تقريرنـــا ا�ول. ونأمل أن نقدم لكم مـــن خالل نتائجه إضاءات 

مستقبلية، آملين أن تتبوأ المنطقة مكانة طليعية عالمية في هذا المجال.

أحمد عيتاني
المؤسس والرئيس التنفيذي - سيسيرو وبيرناي الستشارات االتصال

رئيس جمعية العالقات العامة واالتصاالت في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا
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االجتماعية للشركات



لطالمــا كان ارتباطنــا بقضّيــة مــا يعــّد أكبــر حاجــة إنســانّية، كمــا أن إســهام الفــرد فــي بنــاء المجتمــع ال يكــون 
لغــرض التمكيــن فقــط، بــل يمثــل طريقــة فعالــة لتقويــة روابطنــا جميعــًا مــع مجتمعاتنــا ومــع العالــم مــن 
حولنــا. وال تختلــف الشــركات عــن ا�فــراد، �ن كل واحــدة منهــا تنطلــق مــن قيمــة أساســية، وتمتلــك هويــة، 
كمــا تكــون لهــا مســاهماتها الخاصــة تجــاه العالــم الــذي توجــد فيــه، وبالتالــي يكــون لديهــا نفــس الحاجــة 

لالنتماء إلى المجتمع، واالرتباط بقضايا أكبر، وليس مجرد تحقيق ا�رباح ودفع الرواتب.

ومــن هنــا تظهــر أهميــة وحيويــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. وفــي العقــد الماضــي، تــم التركيــز علــى 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ورؤيتهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وبمــا أن عالــم ا�عمــال أصبــح أكثــر 
تعقيــداً وقائمــًا علــى التكنولوجيــا فــي غضــون الســنوات القليلــة الماضيــة، بــدأت الشــركات فــي البحــث عــن 
ــة  ــور الضروري ــن ا�م ــا م ــا وفهمه ــات إدراكه ــا ب ــركات، كم ــة للش ــؤولية االجتماعي ــي المس ــن تبن ــرض م الغ

وليس االختيارية.

وعلــى مــدى هــذه الســنوات، تطــورت ســلوكيات المســتهلكين وخياراتهــم وتفضيالتهــم، ا�مــر الــذي دفــع 
هــذه الشــركات إلــى فهــم ســبب هــذا التطــور، والســبل التــي تســاعدها علــى البقــاء متصلــة مــع هــذا العالــم 
االســتهالكي ســريع التغيــر. وبــدأت الشــركات تــدرك تدريجيــًا أن المســتهلكين ينجذبــون أكثــر إلــى الشــركات 
والعالمــات التجاريــة التــي تنطلــق مــن أســس أخالقيــة، وتميــل نحــو تحقيــق أهــداف أكبــر، بمــا فــي ذلــك 
االســتدامة وتغيــر المنــاخ ومحاربــة الجــوع فــي العالــم وتمكيــن المــرأة، وغيرهــا مــن المجــاالت. ووجــدت أيضــًا 

أن الموظفين يميلون إلى تفضيل العمل لدى الشركات المسؤولة اجتماعيًا.

ومــن جهــة أخــرى، اتخــذ عالــم ا�عمــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات محــوراً لوجــوده، وبــدأت ا�مــور 
بالتغيــر فــي هــذا االتجــاه. وتــم إبــراز حجــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وتطبيقاتهــا بوضــوح فــي تقريــر 
 Governance &) االســتدامة للعــام 2021 مــن خالل البحــث الــذي أجــراه معهــد الحوكمــة واالســتدامة
ــتدامة  ــال اس ــي مج ــدة ف ــارية رائ ــة استش ــن مؤسس ــارة ع ــو عب Accountability Institute, Inc)، وه
ــد  ــورز" ق ــد ب ــتاندرد آن ــة "س ــى قائم ــة عل ــركة مدرج ــن 500 ش ــه أن 92% م ــر ذات ــر التقري ــركات. ويذك الش
ــر توضــح جهــود المســؤولية االجتماعيــة للشــركات الخاصــة بهــا واالســتدامة، علمــًا أن  قامــت بنشــر تقاري
النســبة كانــت 20% فقــط فــي العــام 2011. ومــع أن هــذا االرتفــاع يعتبــر اســتثنائيًا، يتبــادر إلــى الذهــن ســؤال 

حول ما حققته الشركات مع هذا االرتفاع.

إن تأثيــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات يتجــاوز كونهــا مجــرد إحــدى ممارســات العالقــات العامــة، �نهــا 
تتــرك تأثيــرات طويلــة المــدى علــى ربحيــة الشــركة، وصــورة العالمــة التجاريــة، ووالء الموظفيــن، والمزيــد مــن 
بالوعــي  يتصفــون  ممــن  المســتهلكين  جــذب  علــى  العالمــة  قــدرة  علــى  أيضــًا  وتؤثــر  ا�خــرى.  الجوانــب 

االجتماعي، وقدرتها على االحتفاظ بأفضل المواهب، والتأثير على صورتها العامة.
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ويبحــث المســتهلكون والموظفــون والمجتمــع ا�وســع عمومــًا فــي عالــم اليــوم عــن الشــركات التــي 
تنطلق من استراتيجية واضحة وفعالة للمسؤولية االجتماعية للشركات، وتتوافق مع قيمها.

تحقــق االســتراتيجيات التــي تنتهجهــا الشــركات المســؤولة اجتماعيــًا النتائــج المرجــوة مــن خالل مســاعدة 
العالمــات التجاريــة علــى التعافــي مــن التباطــؤ االقتصــادي، والظهــور بشــكل أقــوى المتالكهــا قاعــدة عــمالء 
أكثــر والًء وموظفيــن أكثــر التزامــًا، ليكــون ذلــك مــن الشــواهد الدالــة علــى التأثيــر ا�يجابــي للمســؤولية 

االجتماعية على الشركات حول العالم.

تأثير المسؤولية
االجتماعية للشركات
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فهــم  مســتوى  ارتفــاع  علــى  الضــوء   2021 للعــام  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  تقريــر  يســلط 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات كمفهــوم بيــن المديريــن التنفيذييــن فــي منطقــة الشــرق ا�وســط 
ــى  ــوي. وعل ــكل ق ــا بش ــم يفهمونه ــر إنه ــملهم التقري ــن ش ــن 50% مم ــر م ــال أكث ــا. وق ــمال إفريقي وش
الصعيــد ا�قليمــي، حافظــت دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية علــى أعلــى 
مركزيــن فــي عــدد المديريــن التنفيذييــن الذيــن يدركــون الحاجــة إليهــا وتأثيرهــا. ووجــد التقريــر أيضــًا أنــه علــى 
المســتوى ا�قليمــي، يشــعر ســبعة مــن كل عشــرة مديريــن تنفيذييــن أن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 

مهمة جداً، مما يشير إلى ا�همية التي توليها الشركات في المنطقة لهذا المفهوم.

وكشــف التقريــر قيمــة تبنــي ممارســات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بشــكل واضــح، حيــث يشــعر ثلثــا 
إيجابيــًا للغايــة علــى أعمــال الشــركات. وبــرز المديــرون التنفيذيــون فــي دول  المشــاركين أن لهــا تأثيــراً 
مجلــس التعــاون الخليجــي علــى غيرهــم عندمــا يتعلــق ا�مــر بــإدراك تأثيراتهــا ا�يجابيــة. وتجــدر ا�شــارة إلــى 
المســؤولية  برامــج  إيجابيــة بشــأن  66%) قدمــوا نظــرة  أكثــر مــن  (أو  ا�مــارات  المديريــن فــي  ثلثــي  أن 
االجتماعيــة لشــركاتهم/ مؤسســاتهم، مــع التنويــه إلــى ا�هميــة الكبيــرة والثقــة العاليــة التــي يوليهــا كبــار 

الموظفين إزاء هذا المفهوم.

ومــن المثيــر لالهتمــام فــي هــذا الشــأن، أن كبــار المســؤولين التنفيذييــن الذيــن شــملهم االســتطالع فــي 
ــة.  ــي المنطق ــرى ف ــدول ا�خ ــة بال ــؤولية مقارن ــذه المس ــركات له ــة الش ــة بممارس ــر دراي ــوا أكث ــارات كان ا�م
المتصلــة  ا�عمــال  إيجابيــًا علــى  تأثيــراً  تــرك  الوبــاء  بــأن  أيضــًا  التقريــر  المشــمولين فــي  وأقــّرت غالبيــة 
بالمســؤولية االجتماعيــة لشــركاتهم. ووجــد التقريــر أن كبــار المديريــن التنفيذييــن يشــعرون بشــكل عــام 
أن الوبــاء كان مفيــداً لتطويــر اســتراتيجيات المســؤولية االجتماعيــة لشــركاتهم. وأبــدى المشــاركون مــن 
ا�مــارات والمملكــة أكثــر التصــورات تفــاؤًال حــول تأثيــر الجائحــة علــى ممارســات شــركاتهم، حيــث عّبــر 
ــي  ــاركين ف ــرة مش ــن كل عش ــتة م ــة بس ــوع، مقارن ــذا الموض ــال ه ــة" حي ــرة "إيجابي ــن نظ ــم ع ــان منه الثلث

منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا.

المثيــرة  النتائــج  بعــض  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  بتأثيــر  المتعلقــة  ا�ســئلة  عــن  وتمخــض 
ــود  ــا تع ــوي بأنه ــاد ق ــر اعتق ــة، ظه ــج ذات صل ــق برام ــي تطب ــركات الت ــن الش ــن بي ــر. وم ــي التقري ــام ف لالهتم
بالنفــع علــى أعمالهــا بشــكل عــام، إلــى جانــب أقصــى درجــات الشــعور با�يجابيــة بشــأن تأثيــرات تلــك البرامــج، 
ــرون  ــم يفك ــارات إنه ــي ا�م ــان ف ــال الثلث ــة"، وق ــون للغاي ــم "إيجابي ــاركين إنه ــاع المش ــة أرب ــال ثالث ــث ق حي

بإيجابية إزاء برامج شركاتهم، ويقدرونها عاليًا.

ملخص تنفيذي



5

وعنــد ســؤالهم عــن خططهــم فــي 2022 وا�عــوام الالحقــة، قالــت غالبيــة (ثلثــا) المديريــن التنفيذييــن فــي 
ــة  ــؤولية االجتماعي ــطة المس ــادة أنش ــط لزي ــركاتهم تخط ــا إن ش ــمال إفريقي ــط وش ــرق ا�وس ــة الش منطق
للشــركات هــذا العــام، بينمــا يخطــط الربــع اÒخــر منهــم لتكــرار أنشــطة العــام الماضــي. وتتبــوأ الشــركات فــي 
لزيــادة  عشــرة  كل  مــن  ثمانيــة  مــن  أكثــر  يخطــط  حيــث  االتجــاه،  هــذا  قــي  الصــدارة  مرتبــة  ا�مــارات 

ممارساتهم، بينما يعتزم آخرون الحفاظ على أنشطتهم من دون تغيير.

ــى  ــد عل ــا يزي ــز م ــل تركي ــًا مح ــة بيئي ــة الواعي ــركات االجتماعي ــة والح ــال الخيري ــي ا�عم ــهام ف ــيكون ا�س س
50% من الشركات التي شاركت في االستطالع.

بشــكل عــام ، يكــرر تقريــر هــذا العــام االتجاهــات الــذي ظهــرت فــي تقريــر العــام الماضــي، حيــث كان أداء 
بأنشــطة  يتعلــق  فيمــا  با�يجابيــة  والشــعور  والتنفيــذ  الفهــم  حيــث  مــن  جيــداً  والمملكــة  ا�مــارات 

المسؤولية االجتماعية للشركات.

ملخص تنفيذي
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علــى غــرار تقريــر العــام 2020، ظهــر فهــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بيــن المديريــن التنفيذييــن 
فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا مرتفعــًا، حيــث قــال أكثــر مــن نصفهم إنهــم يمتلكــون فهمًا 
ــي  ــا يعن ــا، م ــيئًا عنه ــون ش ــداً أو ال يعرف ــة ج ــة قليل ــم معرف ــس منه ــك الخم ــك، يمتل ــع ذل ــا. وم ــًا له قوي

ضرورة تحسين هذا الجانب.

وال تــزال ا�مــارات والمملكــة ا�كثــر درايــة علــى مســتوى المنطقــة، بينمــا حــازت مصــر درجــات أدنــى بكثيــر 
(مقارنــة بنتائــج 2020)، حيــث أشــار أكثــر مــن ثلــث المديريــن إلــى عــدم فهمهــم للمســؤولية االجتماعيــة 

للشركات على ا�طالق.

ــؤولية  ــية للمس ــات ا�ساس ــي الممارس ــم وتبن ــام تقيي ــًا أم ــل عائق ــم يمث ــدم الفه ــج أن ع ــرت النتائ وأظه
االجتماعيــة للشــركات، وإذا لــم تتــم توعيــة هــؤالء المديريــن، ســيكون مــن الصعــب عليهــم التغلــب علــى 

االلتزام المالي الالزم لتنفيذ وتشغيل برامج فعالة.

وطلــب مــن جميــع المديريــن تقديــم وصــف لمــا تعنيــه المســؤولية االجتماعيــة للشــركات (لضمــان اتســاق 
الوعــي بيــن المشــاركين فــي التقريــر)، وتبيــن أنهــم يعــون ممارســاتها ا�ساســية المتعلقــة بتوظيــف القيم 
ا�خالقيــة الجيــدة، أو االنخــراط بشــكل أكبــر فــي القضايــا االجتماعيــة أو الخيريــة، أو تلبيــة المعاييــر المحليــة/ 

الدولية للحصول على االعتماد المطلوب.

وقــّدر المديــرون فــي ا�مــارات الشــركات ا�كثــر مســؤولية اجتماعيــًا كمــا اعربــوا عــن ثقتهــم بهــا. وتوافــق 
الغالبيــة بشــدة علــى تغييــر عــادات التســوق الخاصــة بهــم لشــراء المزيــد مــن هــذه الفئــة مــن الشــركات، 
حتــى لــو كان ذلــك يكلفهــم أكثــر، مــع تقديــم المشــورة لÓصدقــاء والشــركاء وأفــراد ا�ســرة لتبنــي النهــج 

ذاته.

الفهم والمعرفة
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يشــعر ســبعة مــن كل عشــرة مــدراء تنفيذييــن أن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات مهمــة للغايــة، 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــارات والمملك ــي ا�م ــرون ف ــا المدي ــا، ويوليه ــد م ــى ح ــة إل ــا مهم ــون أنه ــعر الباق ويش
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي أهميــة كبــرى، حيــث يقــول ثمانيــة مــن كل عشــرة أنهــا مهمــة للغايــة. أمــا 

في مصر، حيث تكون المعرفة والفهم أقل، فإن أكثر من النصف بقليل يؤمنون بأهميتها.

عــن  التجاريــة  العالمــة  الشــركة/  تمييــز  إلــى  العاليــة  ا�هميــة  تصــور  وراء  الرئيســية  الدوافــع  وتعــزى 
المنافســين، أو تحســين ســمعة الشــركة/ العالمــة، مــع أن الربــع يشــعرون أنهــا ســتكون "محوريــة فــي خلــق 
تأثيــر إيجابــي علــى المجتمــع". وال تنــدرج االعتبــارات الماليــة ضمــن الدوافــع المباشــرة، رغــم أن تأثيــرات 

البرامج الناجحة والفوائد التي تقدمها ستؤدي في النهاية إلى زيادة ا�رباح.

وكان هنــاك أيضــًا معــدل عــاٍل مــن االتفــاق علــى الجوانــب غيــر الماديــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، 
مواتيــة  تصــورات  خلــق  فــي  وإســهامها  التجاريــة،  العالمــة  صــورة  ثقــة/  علــى  تنطــوي  التــي  تلــك  خاصــة 
للمســتهلكين. ووافــق حوالــي نصــف المشــاركين فــي التقريــر بشــدة علــى أنهــم "يشــجعون شــركاتهم علــى 
القيــام بأعمــال تجاريــة مــع شــركات مســؤولة اجتماعيــًا، حتــى لــو زادت أســعارها" أو "توقــف شــركاتهم عــن 

التعامل مع أخرى غير مسؤولة اجتماعيًا".

ومــن منظــور القــوى العاملــة علــى المســتوى الداخلــي، يقــّر المديــرون أن الموظفيــن علــى درايــة بالشــركات 
ا�كثــر مســؤولية اجتماعيــًا ويقدرونهــا، وتبيــن وجــود تصــور قــوي بأنــه كلمــا كانــت الشــركة مســؤولة 
اجتماعيــًا، ترتفــع فــي المقابــل مســتويات والء الموظفيــن وأهدافهــم وحافزيتهــم. وكان المديــرون فــي 

مصر ا�قل موافقة على هذا الشعور.

تبــدو قيمــة تبنــي ممارســات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات واضحــة أيضــًا بالنســبة إلــى المديريــن 
ــركاتهم.  ــال ش ــى أعم ــي عل ــا ا�يجاب ــي لتأثيره ــدى العال ــة الم ــذه الفئ ــن ه ــان م ــدرك الثلث ــث ي ــن، حي التنفيذيي
ويعتبــر المديــرون فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن بيــن ا�كثــر إدراكًا لتأثيراتهــا بشــكل إيجابــي، فــي 
حيــن كان المديــرون فــي مصــر ا�قــل تقديــراً لهــا. ويتصــدر المديــرون فــي ا�مــارات نظراءهــم علــى مســتوى 

منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا بشكل عام في هذا المقياس.

9

ا�همية والقيمة 
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ــي  ــون ف ــرون التنفيذي ــعر المدي ــد، يش ــه التحدي ــى وج ــركاتهم عل ــة لش ــؤولية االجتماعي ــق بالمس ــا يتعل فيم
ــى  ــة العظم ــرى الغالبي ــث ت ــر، حي ــي كبي ــر داخل ــى بتقدي ــا تحظ ــا، أنه ــمال إفريقي ــط وش ــرق ا�وس ــة الش منطق

(أقل من تسعة من كل عشرة) بأنها جزء من نسيجها ا�ساسي أو "أحد" ا�ولويات القصوى.

للشــركات مهمــة جــداً ومفيــدة  االجتماعيــة  المســؤولية  أن ممارســات  ا�مــارات  فــي  المديــرون  ويــرى 
ــمال  ــط وش ــرق ا�وس ــة الش ــتوى منطق ــى مس ــط (عل ــم فق ــرة منه ــن كل عش ــة م ــعر أربع ــركات، ويش للش
ــم  ــا أنه ــي"، كم ــيجها ا�ساس ــن نس ــزءاً م ــد "ج ــركات تع ــة للش ــؤولية االجتماعي ــًا)، أن المس ــا عموم إفريقي

يعطون ا�ولوية بشكل متزايد لجهود المسؤولية االجتماعية للشركات في جميع المجاالت.

ومــن بيــن الشــركات التــي تمتلــك برامــج المســؤولية االجتماعيــة، مــن المرجــح أن يقــاس النجــاح مــن خالل 
"مؤشــرات ا�داء الرئيســية التــي تتبــع ا�ثــر البيئــي أو االجتماعــي أو االقتصــادي"، أو "اســتطالعات الــرأي التــي 
تأثيــر  تقيــس  التــي  الموظفيــن  "اســتبيانات  أو  العــمالء"  والء  الســمعة/  علــى  المســؤولية  تأثيــر  تقيــس 
ــاس  ــا مقي ــى أنه ــات عل ــادة المبيع ــى زي ــر إل ــب". وال ُينظ ــاظ بالمواه ــاب/ االحتف ــي اكتس ــا ف ــؤولية ذاته المس

مباشر للنجاح، مع أنها تمثل اعتباراً مهمًا �ي عمل تجاري ناجح.

ويعتقــد أولئــك الذيــن يتبنــون برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات أنهــا ســتكون مفيــدة �عمالهــم، 
كمــا يشــعر الجميــع تقريبــًا با�يجابيــة تجــاه تأثيــرات تلــك البرامــج فــي شــركاتهم، فــي حيــن يشــعر ثالثــة أربــاع 

ا�شخاص بإيجابية عالية.

وأبــدى ثلثــا المشــاركين فــي ا�مــارات ردود فعــل إيجابيــة تجــاه برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، ال 
سيما عند النظر إلى أهميتها الكبيرة، وإيمان المديرون بها.

ا�همية والقيمة 
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ــدون  ــث يعتق ــا، حي ــمال إفريقي ــط وش ــرق ا�وس ــة الش ــي منطق ــن ف ــن المديري ــوي بي ــي" ق ــز محل ــود تحي “يس
ــة أن  ــر الدهش ــا ال يثي ــركات. ومم ــة للش ــؤولية االجتماعي ــر بالمس ــق ا�م ــا يتعل ــاطًا عندم ــر نش ــم ا�كث أنه
ا�مــارات والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر (المناطــق الــثالث التــي تضــم معظــم العينــات)، قــد تــم 

اختيارها بشكل حصري تقريبًا، ومن المرجح اختيارها أيضًا من قبل المديرين الموجودين فيها.

وكمــا أســلفنا ســابقًا، يبــدو الدافــع والقيمــة مــن قبــل الشــركات فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال 
إفريقيــا إزاء تبنــي ممارســات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات واضحــان بشــكل كبيــر، حيــث ينطبــق ذلــك 
علــى ســت شــركات مــن بيــن كل عشــر حاليــًا، كمــا تخطــط جميــع الشــركات ا�خــرى تقريبــًا لتنفيــذ برامــج 

من هذا النوع قريبًا.

العربيــة  والمملكــة  ا�مــارات  فــي  خاصــة  البرامــج،  هــذه  مثــل  بالفعــل  لديهــا  يكــون  أن  المرجــح  ومــن 
الســعودية، حيــث يمتلــك الثلثــان منهــا علــى ا�قــل برنامجــًا واحــداً. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن أقــل مــن 
نصــف الشــركات فــي مصــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ا�خــرى تمتلــك حاليــًا برامــج للمســؤولية 
ــأن  ــعور ب ــى الش ــج إل ــذه البرام ــود ه ــدم وج ــي ع ــًا ف ــر ترجيح ــبب ا�كث ــل الس ــركات. ويتمث ــة للش االجتماعي

شركاتهم تفيد المجتمع بالفعل من خالل القيام با�عمال الخيرية.

وبالنســبة إلــى حوالــي ربــع الشــركات، يعــود ا�مــر ببســاطة إلــى الجوانــب العمليــة واللوجســتية، يضــاف إليهــا 
ــع  ــت. وم ــق الوق ــبب ضي ــر)، أو بس ــي مص ــح ف ــى ا�رج ــج (عل ــذه البرام ــاء ه ــة إنش ــول كيفي ــة ح ــص المعرف نق
ذلــك، يشــعر ربعهــم أيضــًا أن االســتثمار المطلــوب ســيؤثر ســلبًا علــى الشــؤون الماليــة لشــركاتهم (علــى 
ا�رجــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية)، أو أنــه مــن الصعــب قيــاس الفوائــد الناجمــة عنهــا. ومــن المرجــح 
ــن  ــد م ــن العدي ــر م ــؤولياتها أكث ــركاتهم لمس ــة ش ــة بممارس ــى دراي ــارات عل ــي ا�م ــرون ف ــون المدي أن يك
المناطــق ا�خــرى، حيــث يكونــون أكثــر قــدرة مــن نظرائهــم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ا�خــرى 
لمعرفــة المزيــد مــن الشــركات المســؤولة اجتماعيــًا، ويتفوقــون علــى نظرائهــم فــي مصــر مــن حيــث 

معرفة الشركات التي تعلن عن أنشطتها للمسؤولية االجتماعية.

وكمــا الحظنــا ســابقًا علــى المســتوى ا�قليمــي، فقــد تــم تســجيل أكبــر إنقطــاع عــن المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات مــن قبــل الشــركات فــي مصــر، وينبــع ذلــك أساســًا مــن نقــص الوعــي والفهــم لمــا تعنيــه بالضبــط، 
والمزايــا التــي يمكــن الحصــول عليهــا منهــا. وتتمتــع الشــركات فــي مناطــق الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا 
ا�خــرى بحافــز أكبــر لتنفيــذ وإدارة برامــج فعالــة، �نهــا تكــون أكثــر درايــة بكيفيــة اســتفادة شــركاتهم علــى 

المستويين المادي وغير المادي.

التصورات السائدة في منطقة الشرق 
ا�وسط وشمال أفريقيا والمشهد الحالي 



التصورات السائدة في منطقة الشرق 
ا�وسط وشمال أفريقيا والمشهد الحالي 

يشــعر المديــرون التنفيذيــون بشــكل عــام أن الجائحــة كانــت مفيــدة �نشــطة المســؤولية االجتماعيــة 
ــتقوم  ــا س ــركات إنه ــة الش ــت غالبي ــث قال ــام 2020، حي ــر الع ــج تقري ــع نتائ ــذا م ــى ه ــركاتهم. ويتماش لش

بتوسيع نطاق تلك ا�نشطة أو تكرارها خالل تداعيات الوباء.

وأبــدى المديــرون فــي ا�مــارات والمملكــة العربيــة الســعودية أكثــر التصــورات تفــاؤًال حيــال تأثيــر الجائحــة علــى 
ممارســات المســؤولية االجتماعيــة فــي شــركاتهم، إذ أعــرب الثلثــان منهــم عــن مشــاعر إيجابيــة، مقارنــة 
بســتة مــن كل عشــرة مديريــن فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا بشــكل عــام. وكان مــن 
المرجــح أن يبــدي المديــرون فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي تشــاؤمًا، حيــث عّبــر أكثــر مــن نصفهــم عــن 

السلبية، مقارنة بما يزيد على الربع من المديرين في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا عمومًا.

للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  وأنشــطة  جهــود  علــى  الجائحــة  بتأثيــر  المتعلقــة  للمشــاعر  وكان 
انعــكاس علــى تغيــر نظــرة المديريــن الشــخصية تجاههــا علــى مــدار العاميــن الماضييــن، إذ يقــول ســبعة مــن 
ــة  ــركات كنتيج ــة للش ــؤولية االجتماعي ــاه المس ــة تج ــن ا�يجابي ــد م ــعرون اÒن بالمزي ــم يش ــرة إنه كل عش
مباشــرة للوبــاء. وتــم تســجيل التغييــر ا�كثــر تفــاؤًال فــي التصــورات الشــخصية نحــو المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات بســبب الجائحــة فــي ا�مــارات، حيــث يشــعر تســعة مــن كل عشــرة مديريــن اÒن بأنهــم أكثــر 
إيجابيــة، مقارنــة بســبعة مــن كل عشــرة فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا عمومــًا، وأكثــر مــن 

النصف بقليل في مصر التي خرجت منها معظم ردود الفعل السلبية.

نظرة مستقبلية

بالتوافــق مــع مخرجــات تقريــر العــام 2020، تخطــط غالبيــة (ثلثــا) الشــركات فــي الشــرق ا�وســط وشــمال 
2022، بينمــا يعــزم الربــع اÒخــر تكــرار  إفريقيــا لزيــادة أنشــطتها للمســؤولية االجتماعيــة خالل العــام 

أنشطتها التي مارستها في العام الماضي.

ــادة  ــا لزي ــر منه ــن كل عش ــاٍن م ــن ثم ــر م ــط أكث ــث تخط ــب، حي ــذا الجان ــارات ه ــي ا�م ــركات ف ــدر الش وتتص
ممارســاتها، بينمــا ســتبقي الشــركات ا�خــرى علــى أنشــطتها مــن دون تغييــر، بينمــا قــال أكثــر مــن نصــف 

الشركات المصرية إنها تخطط لزيادة أنشطتها.
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المسؤولية
االجتماعية للشركات
الفهم ومدى ا�لمام



ُيعتبــر مســتوى ا�لمــام بماهيــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال 
إفريقيــا مرتفعــًا بشــكل عــام، حيــث يتمتــع أكثــر مــن نصــف المديريــن التنفيذييــن بفهــم جيــد لهــذا 

المفهوم، في حين يقول ربع آخر إنهم يمتلكون معرفة جيدة به.

وهنــاك واحــد فقــط مــن بيــن كل خمســة مــن هــؤالء يمتلــك معرفــة قليلــة جــداً أو ليــس لديــه معرفــة علــى 
ا�طالق، بينمــا يقــول أكثــر مــن ثلــث المديريــن فــي مصــر إنهــم ال يفهمــون المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
علــى ا�طالق، وهــو مــا يمثــل أدنــى مســتوى مــن ا�لمــام بهذا المصطلــح على المســتوى ا�قليمــي، ويتوافق مع 

نتائج 2020.

هــل ســمعت عــن مصطلــح المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وإلــى أي مــدى تفهــم مصطلــح "المســؤولية 
االجتماعية للشركات"

فهم جيد/ معرفة جيدة
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48%

30%

13%

9%

38%

24%

2%

36%

72%

21%

4%

2%

56%

30%

12%

2%

55%

25%

6%

14%

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

إفريقيا 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(باستثناء ا�مارات 
والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

فهم المسؤولية
االجتماعية للشركات وا�لمام بها

فهم جيد

معرفة جيدة

معرفة سطحية جداً

ال أفهمهــا علــى ا�طالق/ لــم 
أسمع بها أبداً

قد ال يكون المجموع الكلي للنسب 100% تمامًا نظراً لتقريب الخانات (الكسور) إلى أعداد صحيحة



للشــــركات االجتماعيــــة  المســـــؤولية  وصـــــف  فــــــي  التاليـــــة  العبــــــارات  أّن  تعتقــــــد  هـــــل 
صحيحــــة أم خاطئـــــة؟

% صحيحة

تعني المسؤولية االجتماعية للشركات التمسك بالقيم 
ا�خالقية الحميدة وضمان عدم مشاركة الشركة في أنشطة 

غير أخالقية أو غير قانونية. 

تشير المسؤولية االجتماعية للشركات إلى مشاركة 
الشركات في مناقشة قضايا اجتماعية محددة؛ مثل حقوق 

ا�نسان أو البيئة، واتخاذ تدابير معينة لمعالجتها.

تعني المسؤولية االجتماعية للشركات اتخاذ الخطوات 
الالزمة لتلبية المعايير المحلية أو الدولية التي تؤهلها 

للحصول على شهادة المسؤولية االجتماعية للشركات. 

تشير المسؤولية االجتماعية للشركات إلى الشركات التي 
تقدم تبرعات للجمعيات الخيرية من أجل الصالح العام.

تتمثل المسؤولية االجتماعية ا�ساسية للشركة في تحقيق 
أكبر قدر ممكن من ا�رباح.

قد ال يكون المجموع الكلي للنسب 100% تمامًا نظراً لتقريب الخانات (الكسور) إلى أعداد صحيحة

تتضمن المسؤولية االجتماعية للشركات تقديم بعض 
التضحيات للقيام با�عمال الجيدة.

يتم تبني المسؤولية االجتماعية للشركات بشكل أساسي 
لتحسين الصورة، عن طريق نشر التقارير أو الترويج �نشطة 

المسؤولية االجتماعية للشركات، �ظهار إنجازاتها أمام 
عمالئها.

92%

86%
96%

91%
92%

91%
93%
92%
91%

80%

81%

75%
85%

84%
72%

54%

46%
57%

61%
40%

74%  

68%  
77%  

77%  
72%  

87%

84%
90%

88%
80%

86%

86%
90%

86%
72%

16

يشــعر ثمانيــة مــن كل عشــرة مــدراء شــملهم االســتطالع أن "المســؤولية االجتماعيــة تتضمــن قيــام 
الشــركات بتقديــم تضحيــات لدعــم أعمــال الخيــر"، بينمــا يشــعر ثالثــة أرباعهــم تقريبــًا أن "المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات تهــدف فــي المقــام ا�ول إلــى تحســين صــورة الشــركة، وذلــك مــن خالل نشــر التقاريــر 

أو الترويج �نشطتها".

ــي  ــل ف ــركة تتمّث ــية للش ــة ا�ساس ــؤولية االجتماعي ــل أن "المس ــف بقلي ــن النص ــر م ــال أكث ــل، ق ــي المقاب ف
تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن ا�ربــاح"، لكــن هــذه النســبة كانــت أقــل بيــن المديريــن فــي ا�مــارات العربيــة 

المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

فهم المسؤولية
االجتماعية للشركات

إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

سوف أنصح ا�صدقاء والعائلة بشراء منتجات/ خدمات من 
شركة مسوؤلة اجتماعيًا.

ثقتي في العالمات التجارية المسؤولة اجتماعيًا أكبر من ثقتي 
في الشركات غير المسؤولة اجتماعيًا

سوف أختار منتجًا  من شركة أكثر مسؤولية اجتماعيًا  حتى 
في حال توّفر بدائل أرخص من شركات أخرى.

%45لن أشتري منتجًا/ خدمة من شركة غير مسؤولة اجتماعيًا.

65%
25%

26%

59%

54%

58%
40%

35%

70%

66%

81%
49%

57%

76%

67%

72%
47%

57%

86%

المواقف تجاه المسؤولية
االجتماعية للشركات

ال غرابــة فــي أن هنــاك مســتوى عــاٍل مــن الموافقــة علــى العبــارات ا�ربعــة المذكــورة أدنــاه، لذلــك تناولنــا فــي 
تقريرنا هذا من كانوا في فئة "أوافق بشدة".

أنهــم  علــى  بشــدة  إفريقيــا  وشــمال  ا�وســط  الشــرق  منطقــة  فــي  المشــاركين  المديريــن  ثلثــا  وافــق 
"ســينصحون ا�صدقــاء والعائلــة بشــراء المنتجــات أو الخدمــات التــي تقدمهــا شــركة مســؤولة اجتماعيــًا " أو 
علــى أن "لديهــم ثقــة أكبــر" فــي هــذه الشــركات. بينمــا وافــق حوالــي النصــف بشــدة علــى أنهــم "ســيختارون 
منتجــًا  مــن شــركة أكثــر مســؤولية اجتماعيــًا حتــى فــي حــال توّفــر بدائــل أرخــص" أو  أنهــم "لــن يشــتروا منتجــًا 

أو خدمة من شركة غير مسؤولة اجتماعيًا".

تمــت الموافقــة بشــدة علــى العبــارات ا�ربعــة مــن قبــل المديريــن فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربية السعودية بنسبة أعلى من نظرائهم في مصر أو دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

 إلــى أي مــــدى توافــــق العبــــارات التاليــــة فيمــــا يتعلــــق بالمنتجـــــات أو الخدمــــات؟

 % أوافق بشدة



المسؤولية االجتماعية
للشركات: ا�همية

والقيمة



19
قد ال يكون المجموع الكلي للنسب 100% تمامًا نظراً لتقريب الخانات (الكسور) إلى أعداد صحيحة

مهم إلى حد ما

مهم جداً

ليس مهمًا، وال غير مهم

غير مهم إلى حد ما

ليس مهمًا إطالقًا

78%

30%

53%

42%

5%

2%

78%

20%

2%

81%

18%

2%

70%

27%

2%
2%

تتجّلــى ا�هميــة البالغــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خالل آراء المديريــن التنفيذييــن فــي منطقــة 
ــة، بينمــا  ــا؛ حيــث يعتقــد ســبعة مــن كل عشــرة منهــم أنهــا مهمــة للغاي الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقي

يرى جميع الباقين تقريبًا  أنها مهمة إلى حد ما.

يولــي المــدراء فــي كل مــن ا�مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون 
ــن  ــن بي ــرة م ــن كل عش ــة م ــرى ثماني ــث ي ــركات، حي ــة للش ــؤولية االجتماعي ــرى للمس ــة كب ــي أهمي الخليج
ــر  ــي مص ــن ف ــك الموجودي ــد أولئ ــك، ال يعتق ــن ذل ــس م ــى العك ــا، وعل ــة. فيم ــة للغاي ــا مهم ــاركين أنه المش
(حيــث مــن غيــر المرجــح أن يكونــوا علــى إلمــام بهــا) بأنهــا مهمــة؛ إذ يشــعر أكثــر مــن النصــف بقليــل فقــط 

أنها مهمة جداً.

برأيــك، مــا مــدى أهميــة أن تتبّنــى الشــركة برنامجــًا للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي ممارســاتها 
التجارية؟

مهم جداً/ مهم إلى حد ما

أهمية تبّني الشركات ممارسات
المسؤولية االجتماعية للشركات

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

إفريقيا 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(باستثناء ا�مارات 
والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

35%
40%

27%
30%

39%

34% 
28%

29%
48%

43%

28%
39%

17%
9%

34%

أسباب تبّني الشركات لبرامج
المسؤولية االجتماعية للشركات

يعــود رأي ثلــث المديريــن المشــاركين بــأن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات مهمــة فــي الممارســات التجارية 
إلــى اعتقادهــم بأنهــا ســوف تســهم فــي  "تمييز الشــركة/ العالمة التجارية عن المنافســين" أو "تحســين ســمعة 
الشــركة/ العالمــة التجاريــة". فــي حيــن يــرى ربع المشــاركين أن المســؤولية االجتماعية للشــركات "ســتلعب دوراً 
جوهريــًا فــي خلــق تأثيــر إيجابــي علــى المجتمــع". ولــم تكــن االعتبــارات الماليــة دافعــًا مباشــراً، علــى الرغــم مــن أنــه 

يجب مالحظة أن الفوائد ا�خرى المدرجة من المحتمل أيضًا أن تزيد ا�رباح في نهاية ا�مر.

لماذا تعتقد أنه من المهم أن تتبّنى الشركات المسؤولية االجتماعية للشركات في 
ممارساتها التجارية؟ 

 % أوافق بشدة

من أجل تمييز الشركة/ العالمة التجارية عن المنافسين.

لتحسين سمعة الشركة/ العالمة التجارية.

من أجل لعب دور جوهري في خلق تأثير إيجابي على المجتمع



19%

14%
17%

23%
26%

18%
13%
13%

29%
22%

17%

5%
16%

27%
13%

17%

13%
19%

14%
26%

11%

5%
13%

14%
9%

23%

25%
19%

24%
30%

22%

18%
27%

16%
30%

21%

38%
17%

14%
22%

لتقليل التكاليف التشغيلية.

للحصول على دعم مالي أفضل من المستثمرين.

للحصول على الدعاية المجانية المتناقلة بين الناس
من دون الحاجة إلى ا�نفاق على ا�عالن

لتأمين مستقبل الشركة على المدى الطويل.

من أجل االمتثال للمعايير المحلية أو الدولية المطلوبة.

لزيادة ا�رباح وتعزيز والء العمالء.

لتعزيز االبتكار وإيجاد فرص جديدة.

لتسهيل جذب الموظفين واالحتفاظ بهم.

أسباب تبّني الشركات لبرامج
المسؤولية االجتماعية للشركات

إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

مواقف الشركات
المسؤولة اجتماعيًا 

كانــت نســبة الموافقــة (ثمانيــة مــن بيــن كل عشــرة مشــاركين علــى ا�قــل) علــى العبــارات الخمســة المذكــورة 
أدنــاه جميعهــا عاليــة. مــن هنــا، تناولنــا فــي تقريرنــا مجموعة المشــاركين الذيــن "يوافقون بشــدة". أقــل من ثلثي 
المديريــن بقليــل وافقــوا بشــدة علــى أنهــم يعتقــدون أن أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات تعــّزز ثقــة 
ــع  ــركتهم م ــل ش ــون أن تتعام ــم" يفضل ــا"، أو أنه ــاط بينهم ــوي االرتب ــة أو تق ــة التجاري ــي العالم ــتهلك ف المس
الشــركات المســؤولة اجتماعيــًا". كمــا وافــق حوالــي نصــف الذيــن شــملهم التقريــر بشــدة علــى أنهم"يشــجعون 
ــم  ــعارها" أو أنه ــت أس ــو رفع ــى ل ــًا، حت ــؤولة اجتماعي ــركة مس ــع ش ــة م ــال تجاري ــام بأعم ــى القي ــركتهم عل ش

"سيوقفون تعامل شركتهم مع شركة غير مسؤولة اجتماعيًا".

وكان المديــرون فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة ا�كثــر موافقــًة بشــدة مــع العبــارات الخمســة جميعهــا، فــي حين 
أن المديرين في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي هم أقل ميًال للموافقة على ذلك.

ما مدى موافقتك على كل من العبارات المتعلقة بالشركة أدناه؟

 % أوافق بشدة

64%

77%77
70%

48%
65%

61%

76%
68%

44%
52%

51%

63%
56%

40%
35%

48%

62%
51%

35%
35%

44%

57%
42%

37%
22%

أعتقد أن أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات تسهم 
في تحسين ثقة المستهلك بالعالمات التجارية وتقوية 

االرتباط بينهما.

أفّضل أن تتعامل شركتي مع شركات مسؤولة اجتماعيًا.

سأشّجع شركتي على العمل مع شركات مسؤولة اجتماعيًا 
حتى لو رفعت تلك الشركات أسعار منتجاتها أو خدماتها.

إذا أُعطيت خيار وقف تعامل شركتي مع شركة غير مسؤولة 
اجتماعيًا، فسأختار وقفه.

أعتقد أن المسؤولية االجتماعية يجب أن تكون أكثر أهمية 
لشركتي من أرباحها.
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تأثير المسؤولية االجتماعية
للشركات على والء الموظف

أقــّر المديــرون المشــمولون فــي هــذا التقريــر بــأن الموظفيــن علــى درايــة بالشــركات ا�كثــر مســؤولية اجتماعيــًا 
ــع  ــى جمي ــام) عل ــكل ع ــرة بش ــن كل عش ــعة م ــي تس ــة (حوال ــة عالي ــبة الموافق ــت نس ــث كان ــا؛ حي ويقدرونه
العبــارات. لــذا، تناولنــا فــي تقريرنــا المديــرون الذيــن أفــادوا بأنهــم "يوافقــون بشــدة". وافق أقــل من ثلثــي المديرون 
ــن  ــن بي ــًا م ــؤولية اجتماعي ــر مس ــركة ا�كث ــاروا الش ــح أن يخت ــن المرج ــل م ــن عم ــن ع ــى أن "الباحثي ــدة عل بش
عرضيــن متشــابهين"، أو أن "الموظفيــن العامليــن فــي شــركة مســؤولة اجتماعيــًا لديهــم حافزيــة أعلــى مــن  

العاملين في الشركات ا�خرى"

ــركة  ــع ش ــل م ــي العم ــن ف ــتمرار الموظفي ــح اس ــن المرج ــه "م ــى أن ــدة عل ــل بش ــف بقلي ــن النص ــر م ــق أكث وواف
مســؤولة اجتماعيــًا، حتــى لــو تلقــوا عــروض عمــل أخــرى". ويتفــق المديــرون فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة بشــدة 

مع هذه البيانات الثالثة، في حين أن أولئك الموجودين في مصر هم ا�قل ميًال للموافقة عليها.

ما مدى موافقتك على كل من العبارات أدناه فيما يتعلق بالموظف؟

 % أوافق بشدة

62%

76%
72%

46%
57%

62%

68%
68%

53%
57%

54%

72%
56%

40%
35%

عند تلّقى عرضين متشابهين، من المرجح أن يختار الباحثون 
عن عمل الشركة التي تبدي قدراً أعلى من المسؤولية 

االجتماعية.

الموظفون الذين يعملون في شركة مسؤولة اجتماعيًا 
لديهم حافزية أكثر من أولئك العاملين في شركات أخرى. 
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من المرجح أن يستمر الموظفون في العمل لدى شركة 
مسؤولة اجتماعيًا، حتى لو تلّقوا عروض عمل من شركات أخرى.

إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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إيجابي إلى حد ما

إيجابي جداً

ال يؤثر على ا�عمال

سلبي إلى حد ما

سلبي جداً

تبــدو قيمــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات واضحــًة للمديريــن التنفيذييــن، حيــث يــرى تســعة مــن كل 
عشــرة مــن بيــن المشــمولين فــي التقريــر أن تبّنــي ممارســات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ســيكون 
لــه أثــر إيجابــي علــى أعمــال الشــركة، بمــا فــي ذلــك حوالــي ثلثــّي المشــتركين الذيــن يعتقــدون بأنــه ســيكون 
لتلــك الممارســات تأثيــر إيجابــي للغايــة. وتأكيــداً علــى أهميــة نتائــج هــذا الســؤال، مــن الضــروري ا�شــارة إلــى أن 
المــدراء فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة كانــوا مــن بيــن ا�كثــر إدراكًا للتأثيــر ا�يجابــي الــذي تتركــه المســؤولية 
االجتماعيــة علــى الشــركات؛ حيــث يــرى ســبعة مــن بيــن كل عشــرة علــى ا�قــل أن لهــا تأثيــراً إيجابيــًا للغايــة 

على أعمال الشركات.

فــي المقابــل، فــإن المديريــن فــي مصــر (حيــث مــن غيــر المرجــح أن يكــون لديهــم إلمــام بالمســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات) هــم أقــل تقديــراً لقيمــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، إذ رأى أكثــر مــن النصــف 

بقليل منهم أنها مفيدة جداً.

برأيك، كيف يؤثر تبّني ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات على أعمال الشركة بشكل عام؟

إيجابي جداً / إيجابي إلى حد ما

تأثير الشركات التي تتبّنى
المسؤولية االجتماعية للشركات

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

إفريقيا 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(باستثناء ا�مارات 
والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

70%

22%

4%

4%

36%

10%

6%

48%

19%

3%

2%

2%

74%

30%

4%

2%

2%

63%

27%

6%

3%

2%

63%
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ر المســؤولية  يعتقــد المديــرون التنفيذيــون فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا أن شــركاتهم تقــدِّ
ــي تســعة مــن كل عشــرة، أو أقــل بقليــل، أن المســؤولية  ــرى حوال االجتماعيــة للشــركات بدرجــة عاليــة؛ إذ ي
االجتماعيــة للشــركات تشــّكل واحــدة مــن أهــم أولوياتهــم أو "جــزءاً مــن شــريان الشــركة الحيــوي"؛ فــي حيــن 
يقــول واحــد مــن بيــن كل عشــرة أنــه مهــم ولكنــه ليــس أولويــة. ويأتــي المديــرون فــي ا�مــارات العربيــة 
المتحــدة مــن بيــن أولئــك الذيــن يعتقــدون أن شــركاتهم تولــي أهميــة كبيــرة للمســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات، حيــث يــرى أكثــر مــن نصفهــم أنهــا تمّثــل جــزءاً مــن عصــب الشــركة، ويشــعرون جميعهــم تقريبــًا 

أنها تشّكل أولوية قصوى للشركة.

المســؤولية  ممارســات  أن  تقريبــًا،  جميعهــم،  المتحــدة  العربيــة  ا�مــارات  فــي  المديــرون  يــرى  عمليــًا، 
االجتماعية للشركات مهمة للشركة، ويعتقدون أنها ستؤثر بشكل إيجابي على أعمال شركاتهم.

إلى أي مدى تقّدر شركتك حاليًا المسؤولية االجتماعية للشركات؟

مدى تقدير شركتك
للمسؤولية االجتماعية للشركات

26%

57%

13%

4%

37%

48%

11%

3%

57%

38%

4%

2%

39%

42%

16%

4%

43%

44%

10%

2%

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

إفريقيا 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(باستثناء ا�مارات 
والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

إنها إحدى أهم أولوياتنا

نســيج  مــن  جــزء  إنهــا   
الشركة الحيوي 

إنهــا مهمــة، لكنهــا ليســت 
من أهم أولوياتنا

ليست مهمة جداً لنا

ليست مهمة أبداً
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إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

كيف تقيس الشركة نجاح برنامج
المسؤولية االجتماعية للشركات

يقيــس مــا ال يقــل عــن أربعــة من كل عشــرة ممن يطبقــون برامج للمســؤولية االجتماعية للشــركات نجاحهم 
عبــر "تتبــع مؤشــرات ا�داء الرئيســية بشــأن ا�ثــر البيئــي أو االجتماعــي أو االقتصــادي"، أو عبــر "اســتبيانات تقيــس 
تأثيــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات علــى الســمعة أو والء المتعامليــن" أو مــن خالل "اســتبيانات آراء 
ــا.  ــاظ به ــب أو االحتف ــاب المواه ــي اكتس ــركات ف ــة للش ــؤولية االجتماعي ــر المس ــس تأثي ــي تقي ــن الت الموظفي
ويســتخدم أقــل مــن أربعــة مــن كل عشــرة فقــط "أدوات قيــاس خاصــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات"و 

"زيادة المبيعات" .

االخــتالف ا�قليمــي الوحيــد هــو أّن "االعتــراف أو الجوائــز المتعلقــة بمجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات" 
أقل احتماًال  في مصر.

كيف تقيس شركتك نجاح برنامج المسؤولية االجتماعية للشركات؟

44%

49%
47%

33%

26

41%

44%
45%

33%

48%

58%
42%

40%

تتبع مؤشرات ا�داء الرئيسية على ا�ثر البيئي أو االجتماعي
أو االقتصادي.

استبيانات تقيس تأثير المسؤولية ا�جتماعية للشركات 
على السمعة أو والء المتعاملين. 

استبيان الموظفين لقياس تأثير المسؤولية االجتماعية 
للشركات في جذب المواهب أو االحتفاظ بها.

النسبة المئوية الستخذام المؤشرات القياسية
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كيف تقيس الشركة نجاح برنامج
المسؤولية االجتماعية للشركات

37%

44%
32%

35%

37%

36%
42%

30%

27%

30%
26%

23%

27%

36%
32%

12%

24%

29%
16%

21%

إستخدام أدوات قياس خاصة للمسؤولية
ا�جتماعية للشركات   

زيادة المبيعات من برنامج المسؤولية
ا�جتماعية للشركات 

المقارنة مع الشركات ا�خرى

السعي للحصول على ا�عتراف أو الجوائز المتعلقة بمجال 
المسؤولية ا�جتماعية للشركات 

التوفير في التكاليف 

إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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يســود اعتقــاد قــوي داخــل الشــركات التــي تمتلــك برامــج للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، أّن البرنامــج 
ســيعود بالفائــدة علــى أعمــال الشــركة بشــكل عــام، إذ يشــعر الجميــع تقريبــًا  با�يجابيــة تجــاه تأثيــرات برامــج 
يشــعرون  الذيــن  المســتجيبين   (%37) أربــاع  ثالثــة  ذلــك  فــي  بمــا  للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية 

بإيجابية جداً.
برامــج  تجــاه  إيجابيتهــم  عــن  المتحــدة  العربيــة  ا�مــارات  دولــة  فــي  التنفيذييــن  المديريــن  ثلثــا  عّبــر 

المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة بهم ويقدرونها بشكل كبير.

برأيك، كيف أّثر برنامج المسؤولية االجتماعية للشركات الخاص بشركتك  على ا�عمال بشكل عام؟

قد ال يكون المجموع الكلي للنسب 100% تمامًا نظراً لتقريب الخانات (الكسور) إلى أعداد صحيحة

تأثيرات برنامج
المسؤولية االجتماعية للشركات

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

إفريقيا 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(باستثناء ا�مارات 
والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

ايجابي إلى حّد ما 

ايجابي جداً

ال يؤثر على ا�عمال

سلبى إلى حّد ما

سلبي جداً

%

7

77%

16%

7% 1%

2%

17%

77%

29%

3%

68%

1%
1%
3%

20%

75%



المسؤولية االجتماعية
للشركات في منطقة

الشرق ا�وسط وشمال
إفريقيا التصّورات
والمشهد الحالي
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 تصّورات المسؤولية االجتماعية للشركات في
مناطق / دول الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا

ُتظِهــر تصــورات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ا�قليميــة تحّيــزاً  محليــًا قويــًا ، مــن خالل وجــود ارتبــاط كبير 
بيــن مــكان إقامــة المديريــن التنفيذييــن والمنطقــة التــي قالــوا أّنهــا ا�كثــر نشــاطًا فــي الشــرق ا�وســط وشــمال 
إفريقيــا مــن حيــث المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. ومــن غيــر المســتغرب أن تكــون ا�مــارات والســعودية 

(كالهما الثلث) ومصر (الربع) ا�كثر ترجيحًا  بشكل عام. 

كان متوّقعــًا أن يقــع اختيــار المديريــن فــي ا�مــارات علــى منطقتهــم الخاصــة، فقــد اختــار تســعة مــن كل عشــرة 
منهــم ذلــك فــعًال، مقارنــة بثمانيــة مــن كل عشــرة مــدراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية اختــاروا المملكــة. 
وفــي مصــر اختــار أقــل مــن ســتة مــن كل عشــرة مــدراء مصــر. كمــا كان ســبعة مــن كل عشــرة مــدراء مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الكويــت، لــذا لــم يكــن مســتغربًا أن يختــاروا غالبــًا الكويــت بصفتهــا الدولــة �كثــر 

نشاطًا .

لم تكن هناك مشاعر قوية تجاه أي من مناطق الشرق ا�وسط ا�خرى.



قد ال يكون المجموع الكلي للنسب 100% تمامًا نظراً لتقريب الخانات (الكسور) إلى أعداد صحيحة

31

السعودية

ا�مارات

مصر

الكويت

قطر 

الجزائر  

ُعمان 

32%

79%
4%

9%
9%

31%

10%
91%

16%
22%

22%

6%
0%

57%
0%

3%

1%
4%

2%
4%

2%
0%
0%

5%
0%

2%

0%
2%

1%
9%

برأيك ، أي من الدول التالية في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا هي ا�كثر نشاطًا  من
حيث المسؤولية االجتماعية للشركات؟ تظهر الدول التي نسبتها أكثر من 1% (7 من 11 إجابة محتملة)

7%

2%
0%

5%
48%

إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

النسبة المئوية للشركات ا�كثر نشاطًا

 تصّورات المسؤولية االجتماعية للشركات في
مناطق / دول الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا
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بــه الشــركات فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا لتبنــي ممارســات  الــذي تتمتــع  الدافــع  إن 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات يعــّد واضحــًا بشــكل جلــي، حيــث تعمــل ســت شــركات مــن بيــن كل عشــر 
ــًا   ــرى تقريب ــركات ا�خ ــع الش ــط جمي ــن تخط ــي حي ــركات، ف ــة للش ــؤولية االجتماعي ــج للمس ــى برام ــًا عل حالي

لتطبيق برامج في المستقبل القريب.

ــج  ــل برام ــعودية بالفع ــة الس ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــي ا�م ــركات ف ــدى الش ــإّن ل ــًا ف غالب
للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، حيــث يمتلــك ثلثاهــا علــى ا�قــل برنامجــًا  واحــداً . وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، فــإّن أقــل مــن نصــف الشــركات فــي مصــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي تتبنــى حاليــًا  برامــج 
ــذ  ــر لتنفي ــن كل عش ــدة م ــة واح ــة لجه ــط حالي ــود خط ــدم وج ــع ع ــركات، م ــة للش ــؤولية االجتماعي للمس

برنامج في مصر.

هل تدير شركتك برنامجًا للمسؤولية االجتماعية للشركات؟

نعم/ تخطط لذلك قريبًا

برامج المسؤولية االجتماعية
للشركات الحالية أو المخطط لها

48%

44%

4%

4%

48%

39%

10%

2%

67%

32%

2%

73%

26%

61%

34%

5%

قد ال يكون المجموع الكلي للنسب 100% تمامًا نظراً لتقريب الخانات (الكسور) إلى أعداد صحيحة

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

إفريقيا 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(باستثناء ا�مارات 
والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

لذلــك  تخطــط  لكــن  ال– 
قريبًا

نعم

أي  وجــود  عــدم  مــع   – ال 
خطط حاليًا

ال أعرف
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44%

50%
37%

46%

27%

17%
53%

21%

27%

8%
11%

36%

25%

46%
16%

18%

24%

17%
21%

30%

22%

13%
21%

32%

19%

17%
5%

21%

9%

4%
5%

14%

إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

أسباب عدم تبني برامج
للمسؤولية االجتماعية للشركات

الســبب ا�كثــر ترجيحــًا  وراء عــدم تبنــي برامــج للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــو الشــعور بــأّن شــركاتهم 
تقــدم فائــدة مجتمعيــة بالفعــل مــن خالل التبــرع لÓعمــال الخيريــة. وبالنســبة إلــى حوالــي ربــع الشــركات، يرجــع 
ذلــك ببســاطة إلــى نقــص المعرفــة حــول كيفيــة تطويــر تلــك البرامــج (غالبــًا فــي مصــر) أو إلــى ضيــق الوقــت. ومــع 
ذلــك، تقــول ربــع الشــركات أّن االســتثمار المطلــوب ســيؤثر ســلبًا  علــى الشــؤون الماليــة لشــركاتهم (غالبــًا فــي 

المملكة العربية السعودية) أو أنه من الصعب قياس الفوائد المترتبة.

نحن بالفعل نرّد الجميل للمجتمع على شكل أعمال خيرية

لم يّتخذ أي شخص في الشركة زمام المبادرة في إعداد هذا ا�مر

شركتي ال تعرف ما يكفي عن المسؤولية االجتماعية 
للشركات لتطوير البرنامج

االستثمار في المسؤولية االجتماعية للشركات سينعكس 
بشكل سيء على أدائنا المالي الحالي 

لم يكن لدينا الوقت الكافي �عداد برنامج المسؤولية 
االجتماعية للشركات

من الصعب قياس الفوائد من المسؤولية االجتماعية 
للشركات التي تبرر  االستثمار

ال نرى كيف ستسهم المسؤولية االجتماعية للشركات
في أعمالنا

 نحن ال نعتقد أّن الشركات تتحمل مسؤولية التعامل مع 
االهتمامات االجتماعية 

 ما سبب عدم امتالك شركتك لبرنامج المسؤولية االجتماعية للشركات؟
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إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

تصّورات المسؤولية االجتماعية للشركات
في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا

ــات  ــق بممارس ــا يتعل ــثالث فيم ــارات ال ــع العب ــول جمي ــة ح ــاعر مماثل ــات ومش ــن اتجاه ــاركون ع ــرب المش أع
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن قبــل شــركات منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا؛ وقــال حوالــي 

أربعة من كّل عشرة مدراء إنهم على دراية بما يلي:

   •  الشركات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا التي تتحمل مسؤولية اجتماعية أكثر من غيرها
 

   • شركات محددة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا تنشط في مجال المسؤولية
      االجتماعية للشركات

 
   • الشركات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا التي تفصح عن أنشطتها في مجال

      المسؤولية االجتماعية للشركات.

ــس  ــي دول مجل ــن ف ــك الموجودي ــن أولئ ــدرة م ــر ق ــًا ا�كث ــم غالب ــعودية ه ــي الس ــن ف ــإّن المديري ــك، ف ــع ذل وم
التعــاون الخليجــي لمعرفــة المزيــد مــن الشــركات المســؤولة اجتماعيــًا، وأكثــر احتمــاًال مــن أولئــك الموجوديــن 

في مصر لمعرفة الشركات التي التي تفصح عن أنشطتها في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات.

 أي مــــن العبـــــــارات الـــــــواردة أدنـــــــاه حــــــول المسؤوليــــــــة االجتماعيــــــــة للشركـــــــات في منطقة الشرق 
ا�وسط وشمال إفريقيا تناسبك؟

44%

53%
39%

42%
30%

40%

50%
32%

37%
35%

37%

44%
42%

27%
30%

أعرف شركات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا 
تتحمل مسؤولية اجتماعية أكثر من غيرها

أنا على علم بالتحديد بالشركات في منطقة الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا تنشط في مجال المسؤولية

االجتماعية للشركات

أعرف شركات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا 
تشارك أنشطتها في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات 
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تأثير جائحة6

كوفيد-19 على
مواقف المسؤولية 
ا�جتماعية للشركات  



 تأثيرات كوفيد-19 على
أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات 

عمومــًا، أشــار المديــرون التنفيذيــون أّن جائحــة كوفيــد-19 كان لهــا تأثيــر مفيــد على جهودهم وأنشــطتهم في 
مجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، بحيــث قــال ســتة مــن كل عشــرة إنهــا كانــت إيجابيــة، فيمــا قــال مــا 
يزيــد قلــيًال عــن الربــع بــأن لهــا تأثيــراً ســلبيًا. وهــذا مــن شــأنه أن يدعــم المقارنــات بنتائــج العــام 2020، حيــث 
قالــت غالبيــة الشــركات إنهــا ســتقوم بتوســيع نطــاق أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات أو تكرارهــا 

أثناء تداعيات الوباء.

وكانــت أكثــر التصــورات تفــاؤًال حــول كوفيــد-19 فــي ا�مــارات العربية المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية، إذ 
يشــعر ثلثــا المديريــن با�يجابيــة بشــأن تأثيــره علــى ممارســات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، فيما يشــعر 

النصف فقط في مصر والثلث في دول مجلس التعاون الخليجي بنفس الشعور.

فــي الواقــع، عّبــر أكثــر مــن نصــف المديريــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن شــعور ســلبي بشــأن تأثيــرات 
وربــع  مصــر،  فــي  عشــرة  كل  مــن  بثالثــة  مقارنــة  للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  علــى  كوفيــد-19 
ــة  ــارات العربي ــي ا�م ــدراء ف ــة م ــن كل ثماني ــط م ــد فق ــعودية، وواح ــة الس ــة العربي ــي المملك ــتجيبين ف المس

المتحدة.
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 بشــكل عــام، كيــف أّثــرت جائحــة كوفيــد-19 علــى جهــود المســؤولية االجتماعيــة للشــركات الخاصــة بــك 
(سواء كان لديها برامج مسؤولية اجتماعية حاليًا أو ال)

النسبة المئوية للشركات التي ترى أن العبارة صحيحة

13%

22%

9%

39%

17%

26%

27%

17%

25%

5%

46%

22%

6%

21%

4%

39%

30%

19%

11%

2%

35%

25%

13%

22%

5%

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(بإسثناء ا�مارات 
والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

أفريقيا 

ا�مارات السعوديةمصر 

إيجابي إلى حد ما

إيجابي جداً

ال يؤثر على ا�عمال

سلبي إلى حد ما

سلبي جداً
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 تأثيرات كوفيد-19 على تصورات المستجيبين
حول المسؤولية االجتماعية للشركات

تعكس التصورات شعور المديرين حيال تأثير كوفيد-19 على جهود وأنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات 
الخاصة بشركاتهم، إذ يقول سبعة من كل عشرة منهم إنهم يشعرون على المستوى الشخصي بإيجابية أكبر 

تجاه المسؤولية االجتماعية للشركات كنتيجة مباشرة للوباء. في حين ينظر واحد فقط من كل عشرة بسلبية 
أكبر تجاه المسؤولية االجتماعية للشركات بسبب الوباء.

ومــرة أخــرى، تصــّدرت ا�مــارات التغييــر ا�كثر تفاؤًال في التصورات الشــخصية للمســؤولية االجتماعية للشــركات 
ــن كل  ــبعة م ــع س ــة م ــر، بالمقارن ــة أكب ــن بإيجابي ــرة مديري ــن كل عش ــعة م ــعر تس ــد-19، إذ يش ــبب كوفي بس
عشــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي ا�خــرى، بينمــا يزيــد ذلــك قلــيًال عــن 

النصف في مصر.

فــي الواقــع، ينظــر واحــد مــن كل ســتة مديريــن فــي مصــر اÒن بســلبية أكبــر تجــاه المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات بســبب الوبــاء، مقارنــة بواحــد فقــط مــن كل عشــرين مديــراً  فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة أو دول 

مجلس التعاون الخليجي، وواحد من كل إحدى عشر مديراً  في المملكة العربية السعودية.

كيف غّير كوفيد-19 وجهة نظرك الشخصية حول المسؤولية االجتماعية للشركات؟

النسبة المئوية للشركات التي ترى أن العبارة صحيحة

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

إفريقيا 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

(باستثناء ا�مارات 
والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

إيجابي إلى حد ما

إيجابي جداً

ال يؤثر على ا�عمال

سلبي إلى حد ما

سلبي جداً

4%

26%

17%

52%

15%

28%

23%

34%

9%

19%

21%

51%

1%
4%

9%

32%

54%

9%

20%

24%

46%
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مستقبلية 
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تخطــط ثلثــا الشــركات فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا لزيــادة أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات فــي عــام 2022، مقارنــة بالمســتويات التــي تــم تحقيقهــا فــي عــام 2021، إلــى جانــب تخطيــط ُربــع آخر 

لتكرار أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات من العام الماضي.

تتصــدر الشــركات فــي ا�مــارات هــذه ا�جنــدة، إذ يخطــط أكثــر مــن ثمانيــة مــن كل عشــرة مــن المســتجيبين 
لزيــادة ممارســات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، بينما يخطــط اÒخرون للحفاظ على أنشــطة المســؤولية 

االجتماعية للشركات الخاصة بهم عند مستوى ثابت.

ومــرة أخــرى، أصبحــت الشــركات المصريــة ا�قــل حماســة بشــأن المســؤولية االجتماعية للشــركات، علــى الرغم 
ــادة ا�نشــطة، وربــع آخــر يخطــط لتكــرار أنشــطة المســؤولية  مــن أن أكثــر مــن نصفهــا تقــول إنهــا تخطــط لزي

االجتماعية للشركات من العام الماضي.

خطط الشركة لزيادة أنشطة المسؤولية
االجتماعية للشركات في عام 2022

دول مجلس التعاون 
(باستثناء ا�مارات 

والمملكة

إجمالي الشرق 
ا�وسط وشمال 

أفريقيا

ا�ماراتالسعوديةمصر

 بنفس المستوى الذي
كان عليه 2021

أكثر مما كان عليه
في عام 2021

 أقل مما كان عليه
في عام 2021

ال أعرف

78%

9%

9%

4%

54%

27%

17%

2%

66%

28%

7%

83%

18%

67%

24%

9%

1%

مقارنــة بعــام 2021، إلــى أي مــدى ســتنخرط شــركتك فــي أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ، 
وكيف تتطلع إلى العام 2022؟
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إجمالي الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

خطط الشركة لزيادة أنشطة المسؤولية
االجتماعية للشركات في عام 2022

مــن بيــن الشــركات التــي تخطــط لالنخراط بشــكل أكبــر مــع المســؤولية االجتماعية للشــركات في عــام 2022، 
كان "العطــاء الخيــري" و"الحــركات االجتماعيــة الواعيــة بقضايــا البيئــة" هــي المجــاالت ا�كثــر احتمــاًال ، وســتكون 

محط اهتمام ما يزيد قليًال عن نصف هذه الشركات.

مــن المحتمــل أن ترّكــز أقــّل بقليــل مــن نصــف الشــركات علــى مواضيــع "سياســات الشــركة التــي تفيــد القضايــا 
البيئيــة" و"التنــوع والمســاواة والشــمول" و"العمــل التطوعــي المجتمعــي واالفتراضــي"، فــي حيــن ســترّكز مــا يزيــد 

قليًال عن الثلث على موضوع "تقليل انبعاثات الكربون".

قلــت إن شــركتك تخطــط لالنخــراط بشــكل اكبــر فــي المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي عــام 2022 
مقارنة بعام 2021؛ فما الذي سترّكز عليه؟

55%

56%
51%

56%
61%

52%

58%
53%

44%
50%

49%

58%
43%

44%
61%

46%

63%
30%

44%
33%

استثمارات مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا

سياسات الشركة التي تخدم القضايا البيئية

التنوع والمساواة والشمول

العمل التطوعي المجتمعي واالفتراضي

46%

54%
40%

40%
50%
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تقليل انبعاثات الكربون

36%

42%
34%

33%
22%

تقليل البصمة الكربونية
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يقــدم تقريــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا تصــوراً لمــدى تبنيهــا 
مــن قبــل القــادة ا�قليمييــن، مــن وجهــة نظــر نفســية واجتماعيــة واحترافيــة. وتــم اختيــار ا�ســئلة بعنايــة، 

كما تم انتقاء المشاركين بناًء على قدراتهم للتأثير على القرارات التنظيمية والمجتمع.

ال يقتصــر تحليــل نتائــج هــذا العــام علــى مــدى إدراك مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات أو تأثيرهــا 
المفتــرض، بــل تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، وتحديــداً إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى الحاجــة إلــى إحــداث تغييــر 
ــتقبل  ــاء مس ــاه بن ــؤولية تج ــر مس ــون أكث ــى أن تك ــة عل ــات ا�قليمي ــركات والمنظم ــجيع الش ــي لتش أساس

مستدام.

للشــركات  يمكــن  هادفــة  رؤى  لصياغــة  التقريــر  وحقائــق  أرقــام  بتكثيــف  ســنقوم  القســم،  هــذا  وفــي 
والــوكاالت الحكوميــة والباحثيــن ا�كاديمييــن والمتخصصيــن االســتفادة منهــا فــي مســاعيهم الراميــة إلــى 
تعزيــز أنشــطتهم المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة، وا�خــذ فــي الحســبان تحقيــق تأثيــرات إيجابيــة طويلــة 

المدى.

وأســهمت الــدروس المســتفادة مــن الوبــاء إلــى حــد كبيــر فــي تشــكيل نتائــج تقريــر المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات لهــذا العــام. وبنــاًء عليهــا، لوحــظ وجــود عــدد متزايــد مــن الشــركات ا�قليميــة التــي تــرى أن 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات تمثــل جــزءاً أساســيًا مــن أدائهــا اليومــي، وليســت مجــرد إضافــة لتزييــن 

مواقعها ا�لكترونية وتقاريرها السنوية.

وســتتمكن الشــركات التــي تركــز بنجــاح علــى مســاهماتها فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
ــام  ــذا الع ــر ه ــتمل التقري ــل. واش ــة ا�ج ــد طويل ــق فوائ ــن تحقي ــا، م ــك لموظفيه ــل ذل ــا، وتنق وأيديولوجياته
ــة  ــؤولية االجتماعي ــال المس ــي مج ــة ف ــوكاالت الحكومي ــود ال ــي جه ــرى، أال وه ــة أخ ــات مهم ــة بيان ــى نقط عل

للشركات، وعلى نحو يؤثر على شركات القطاع الخاص التباع النهج ذاته.

وبشــكل عــام، تقــوم المنطقــة بقيــادة ا�مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، بدورهــا 
فــي تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وتقديــم ا�ســهامات ذات الصلــة. لكــن هــل يوجــد هنــاك مجــال 
للمزيــد مــن الجهــود المنســقة علــى المســتوى ا�قليمــي؟ وتكــون ا�جابــة عــن هــذا الســؤال با�يجــاب، 
هــذه  مــع  التعامــل  فــي  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  مــن  المؤسســات  بهــا  بــدأت  التــي  الطريقــة  وبفضــل 
المســؤولية، فمــن المؤكــد أن تتكامــل الجهــود فــي المســتقبل قريبــًا، ولــن يكــون مفاجئــًا إذا بــرزت منطقــة 

الشرق ا�وسط في طليعة الجهود العالمية في هذا المجال خالل السنوات القادمة.

لذا .. فقد ارتأينا تأريخ هذه الرحلة من خالل إصداراتنا السنوية لتقرير المسؤولية االجتماعية للشركات.

الطريق إلى ا�مام
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التقرير والعينة 
المستخدمة 



المنهجّية
تســـتند نتائج البحث الواردة في تقرير المســـؤولية االجتماعية للشـــركات في منطقة الشـــرق ا�وســـط وشمال 
 3Gem Research & Insights إفريقيا لعام 2022 الذي طورته وكالة سيسيرو وبيرناي الستشارات االتصال و

إلى آراء 263 شخصًا من كبار المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا:

 •  22% من ا�مارات العربية المتحدة (العدد = 57)

•  34% من السعودية (العدد = 90)

•  34% من مصر (العدد = 89)

•  9% من منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا (باستثناء ا�مارات والسعودية) (العدد = 23)؛ وتفصيًال           الكويت 

(العدد = 16)، عمان (العدد = 6) والبحرين (العدد = 1) 

•  2% من  بالد الشام، لم ُتذكر بشكل منفصل (العدد = 4)؛ وتفصيًال ا�ردن (العدد = 3)، لبنان (العدد = 1)

يتألف المســـتجيبون من صانعي القرار االســـتراتيجيين في القطاعات الرئيســـية، بما في ذلك الطيران والسيارات 
والبنوك والتمويل وا�نشاء والعقارات والرعاية الصحية وا�دوية والنفط والغاز والنقل.

تم استخدام استبيان تفصيلي ومنظم وكمي لهذا االستطــالع، ويتـــــألف من 20 ســؤاًال وخطــاب النوايـا بمعدل 
8-10 دقائق وقت اســـتجابة. وقد تم طرح ا�سئلة باللغتين العربية و ا�نــجليــــــزية، حســـــب ما يفضلـــــه كـــــل 

مستجيــب.
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39%

24%

19%

11%

8%

ملف العّينة المستخدمة
الجنس

ذكر (177)
أنثى (50)

السيارات (27)
الطيران (18)

البنوك والتمويل (93) 
ا�نشاءات (28)

الرعاية الصحّية وا�دوية (48)
النفط والغاز (17)

10 إلى 49 (20) 
50 إلى 99 (29) 

100 إلى 249 (49) 

250 إلى 499 (62)

أكثر من (500)

النقل (4)
العقارات وخدمات التملك (28)

القطاع

حجم الشركة  (عدد الموظفين)
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تعد "سيســـيرو وبيرناي وكالة متكاملة الستشارات االتصاالت، حيث حازت العديد من الجوائز في هذا المجال، 
تقديراً لما تقدمه من اســـتراتيجيات وحـــمالت إعالمية تقليدية وجديدة لعدد من أبـــرز العالمات التجارية في 
المنطقة. وتعتمد الوكالة على فريقها من الخبراء متعددي اللغات. وكانت "سيســـيرو وبيرناي" قد تأسست 
في العام 2005 بدبي، وتوجد لديها شبكة من المكاتب في 29 دولة تغطي منطقة الشرق ا�وسط وشمال 
إفريقيا، إضافة إلى شـــبه القارة الهندية وأمريكا الشـــمالية وروســـيا وأوروبا. ومن أهم ما تمتاز به معرفتها 
المتأصلة ببيئات ا�عمال المحلية في كافة هذه المناطق. إننا ننطلق من روح عمل فريدة تستند إلى إفساح 
المجال للحقائق للتحدث عن إنجازاتنا، بدءاً من إحداث تأثير ملموس على أعمال عمالئنا اعتماداً على ا�بحاث 
والـــرؤى لتطوير ا�فكار المبتكرة والحمالت الهادفة إلى تحقيق النتائج، لضمان تقديم عائد اســـتثمار إيجابي 
طويل ا�جل. ويكمن أســـاس كل عمل نقوم به في االهتمام بالتفاصيل - البيانات، االستكشـــاف، ا�هداف، 

جمع الحقائق، وتفسيرها، والتأثير ا�يجابي.

www.cbpr.me :للمزيد، يمكن زيارة الموقع ا�لكتروني

3Gem Research & Insights

تعتبر أحد الوكاالت الرائدة في أبحاث السوق واستطالعات العالقات العامة. وتغطي قاعدتها ا�لكترونية التي 
تضم أكثر من 10 ماليين شخص حول العالم، أكثر من 47 دولة. وتعمل الوكالة في عدد من القطاعات، مع 
امتالكها خبرة متخصصة في السلع االستهالكية، والتجارة ا�لكترونية، والسفر، والخدمات المالية. يضاف إلى 
ذلك كله معرفتها الواســـعة في المجاالت ا�عالمية وأنشـــطة العالقات العامة على مســـتوى العالم، سواء 
كان داخلهـــا أو على مســـتوى الوكاالت. وتلتـــزم 3Gem Research & Insights باتباع إجراءات صارمة 
لمراقبة الجودة التي تضمن حصـــول العمالء على البيانات البحثية الدقيقة والرؤى القابلة للتنفيذ، بما يدعم 

اتخاذ أي قرارات مستنيرة واستراتيجية يحتاج العمالء إلى اتخاذها بغية التواصل إلى نتائج ا�عمال.

www.3gem.com :للمزيد، يمكن زيارة الموقع ا�لكتروني

نبذة عن "سيسيرو وبيرناي"



شــكــراً
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