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أحمد عيتاني
المؤسس والرئيس التنفيذي - سيسيرو وبيرناي الستشارات االتصال

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

عندما نشـــرنا ا صدار ا�ول من هذا التقرير في الـــعام 2020، كان العالم 
يمـــّر بظروف صعبـــة جداً، حيث تغيـــرت حياة الجميع بين عشـــية وضحاها 
تقريبـــًا، وتركـــزت اهتمامات النـــاس وطموحاتهـــم على جوانـــب الصحة 
والســـالمة، مـــا أدى إلى وضع  حـــجر ا�ساس  طالق مبادرات المســـؤولية 
االجتماعية العالمية الحالية. وأصبحت جهـــود التوعية المجتمعية محور 
التركيـــز في كافـــة المجتمعات المتطـــورة، بدءاً من مبادرات الشـــركات، 

وحتى العادات التي تمارسها العائالت وا�شخاص. 

ورغـــم قيام وكاالت عالمية بنشر تقارير مماثلة منذ عقود، لم يحاول أي 
منهـــا إلقـــاء الضوء علـــى الجهـــود المبذولة فـــي منطقة الشـــرق ا�وسط 
وشـــمال إفريقيـــا، والتـــي تعكس التوســـع المســـتمر لنطاق انتشـــار هذا 
المفهوم. ويبدو جليًا أن المسؤولية االجتماعية نمت إقليميًا، السّيما في 
ا مارات والســـعودية، وفق ما كشـــفت عنه النســـختان الســـابقتان. ومع 
ذلك، فإن الجانب ا�كثر إشـــراقًا في هذا التقرير، ذاك التغيير في المشاعر 

في بعض البلدان التي كانت تسجل درجات منخفضة في هذا الشأن.

فهل كان هـــذا التغيير مدفوعًا بمخرجات هـــذا التقرير؟ ربما يكون ا�مر 
كذلـــك، لكن النقطة المحورية تتمثل في حـــدوث التغيير ا يجابي والوعي 
الذي نشـــأ خالل الســـنوات الثالث الماضية. إننا نشعر بالفخر العظيم بأن 
نكـــون جزءاً مـــن هذه الرحلة، وأن نســـاعد فـــي تعزيز ا�همـــية المتزايدة 
باســـتمرار للمسؤولية االجتماعية للشـــركات في منطقة الشرق ا�وسط 

وشمال إفريقيا.



تأثير المسؤولية 
االجتماعية للشركات



كانت المســـؤولية االجتماعية للشـــركات في دائرة الضوء على مدار العقد الماضي أكثر من أي وقت مضى، 
حيث تسعى الشركات إلى تحقيق أهداف نبيلة، بالتوازي مع نمو عالم الشركات بشكل أكثر تعقيداً، والتوجه 

نحو التقنيات فائقة التطور خالل السنوات ا�خيرة.

إن المســـؤولية االجتماعية للشـــركات تعّد مفهومًا حيـــًا يخضع �عادة التعريف باســـتمرار، بناًء على أذواق 
المســـتهلكين وخياراتهم وســـلوكياتهم، ما يجبر الشركات على االستثمار بســـخاء في مبادرات التوعية 

للتأكيد على توافقها مع روح العصر التي تتطلب المزيد من تلك الجهود باستمرار.

في نهاية المطاف، بدأت الشـــركات تدرك أن المســـتهلكين ينجذبون أكثر إلى ا�عمال والعالمات التجارية 
ا�خالقـــية، والشـــركات التي تعمل من أجل قضايا أســـمى، مثل االســـتدامة، ومـــكافحة تغير المناخ، وحل 
مشـــكلة الجوع في العالم، وتمكين المرأة، وما إلى ذلك من تحديات وقضايا تهّم البشرية جمعاء. وإضافة 
إلـــى ذلك، فقـــد تبين  أن الموظفين يميلون إلى تفضيل العمل لدى شـــركات تمتلك القدر ا�على من الوعي 

االجتماعي.

إذن .. بـــدأت ا�مور بالتغير عندما قرر قطاع ا�عمال التعامل مع المســـؤولية االجتماعية للشـــركات كأمر 
حيـــوي لوجـــوده، وتجلـــى ذلك فـــي االنتعـــاش ا�يجـــابي الذي شـــهدته بعض الـــدول، حيث اكـــتسب الوعي 

بالمسؤولية االجتماعية زخًما بين المديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة.

إن مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات تتجاوز رسائل وفعاليات وحمالت العالقات العامة، حيث تؤثر  
على النتيجة النهائية لكل شركة، وعلى سمعة عالمتها التجارية، كما تطال والء الموظفين، وعوامل أخرى 
علـــى المدى الطويل، وعلى نحو يؤدي إلى دعم قـــدرة العالمة التجارية على جذب العمالء الواعين اجتماعيًا، 

وا�سهام في تشكيل تصوراتهم العامة.

واليـــوم، يضـــع العمالء والموظفون وعامة الناس المســـؤولية بشـــكل متزايد على الشـــركات، ويفضلون 
التعامل مع تلك الفئة التي تضع اســـتراتيجيات المســـؤولية االجتماعـــية المتوافقة مع معتقداتهم. ولهذا 
الســـبب، تمكنت المؤسسات التي تمتلك خططًا قوية للمســـؤولية االجتماعية من التفوق على نظيراتها 

التي تفتقر إلى هذا النهج.
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الفهم والمعرفة
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ملخص تنفيذي

كان الوعي إزاء المسؤولية االجتماعية للشركات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا مرتفعًا طوال 
العام 2022، حيث قال تســـعة من كل عشـــرة من كبار المديرين/ المديرين التنفيذيين إنهم سمعوا بها 
من دون تلّقي طلبات مسبقة بتوظيفها. وتبّين أن ما يقرب من نصف المديرين الذين شملهم االستطالع 
يمتلكون فهمًا قويًا للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات، بينما قال الخمســـان (40%) منهم إن لديهم 
معرفة جيدة بها، وقال ُسْدُس المشاركين فقط إنهم يمتلكون معرفة قليلة أو معدومة بها. وبناًء على 

ما تقدم، ال يزال هناك مجال لتحسين الفهم العام لهذا المفهوم.

وال يزال الفهم في مصر يسجل مستوى متدنيًا (تتوافق هذه النتيجة مع نتائج التقرير السابق)، حيث قال ما 
يزيـــد قليًال عن ثلث المديرين الذين شـــملهم التقرير إنهم يمتلكون فهمًا قويـــًا. ومع ذلك، فقد تحسن 
الوعي العام من خالل انخفاض عدد الذين لم يسمعوا عن المسؤولية االجتماعية للشركات في مصر، من 
أكثر من الثلث إلى أقل من شـــخص واحد من كل عشـــرة. ووجد التقرير أيضًا أنه مقارنة بشـــهر يناير 2022، 
فإن االفتقار إلى الفهم ال يمثل عائقًا أمام تقييم واعتماد ممارسات المســـؤولية االجتماعية للشـــركات. 
لكن بالنسبة إلى ما يقرب من ثلث المديرين الذين شملهم التقرير، فإن العوائق المرجحة تتمثل في عدم 
وجود مشـــروع للمســـؤولية االجتماعـــية أو عدم امتالك الـــوقت أو المعرفة. وعند الـــطلب من المديرين 
تقديم وصف للمســـؤولية االجتماعية للشركات (لضمان اتساق الوعي بين جميع المشاركين في التقرير)، 
فقد أبدى جميعهم تقريبًا فهمًا فوريًا يتعلق بممارســـات المســـؤولية االجتماعية ا�ســـاسية للشركات، 
والمتعلقة بتوظيف القيم ا�خالقية الجيدة، أو االنخراط بشكل أكبر في القضايا االجتماعية أو المؤسسات 
الخيرية، أو التناغم مع المعايير المحلية/ الدولية، للحصول على شـــهادة اعتماد في هذا المجال، مع اعتبار 

عامل "تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح" ا�قل احتماًال للشركة عند تطبيقها المسؤولية االجتماعية.

ويرجـــح المديرون فـــي دول مجلس التعاون الخليجي أنه "يتم تطبيق المســـؤولية االجتماعية للشـــركات 
بشكل أساسي من أجل تحسين صورة الشركة، من خالل التقارير المنشورة/ ا�نشطة التي يتم الترويج لها 
�ظهار إنجازات الشركة للعمالء". ويوافقون بشدة على أنهم يفضلون أن تتعامل شركاتهم مع هذه الفئة 
من الشـــركات (يرجح ذلك بالنسبة إلى المديرين في مصر)، بينما ينصحون ا�صدقاء/ العائلة بفعل الشيء 
نفسه. ويشعر أكثر من نصفهم أيضًا بقوة أن المسؤولية االجتماعية يجب أن تستحوذ على نفس القدر من 

ا�همية على ا�قل في شركاتهم، تمامًا مثل اهتمامها با�رباح.
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ا¤همية والقيمة (التصورات)

بعد أن تم قياســـها في يناير 2022، ظلت التصورات عالية القيمة واضحة حتى نهاية العام، إزاء المسؤولية 
االجتماعية للشركات من قبل المديرين في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا. ويشعر سبعة من كل 
عشرة مديرين أنها مهمة جداً، في حين يشعر الباقون جميعًا تقريبًا أنها مهمة إلى حد ما. أما بالنسبة إلى 
ا�لمام بالمســـؤولية االجتماعية للشركات ومدى فهمها، فقد جاءت تصنيفات ا�همية متشابهة إلى حد 

كبير في جميع البلدان التي شملها التقرير.

ووجد التقرير أن الدوافع ا�ساســـية وراء أهمية تبني شـــركة ما للمســـؤولية االجتماعية في ممارســـاتها 
التجارية تتوافق مع بداية العام 2022، ومن هذه الدوافع: "تمييز العالمة التجارية عن المنافسين" (أقل من 
ذلك في ا�مارات والســـعودية)، "تحســـين ســـمعة الشـــركة"، أو "أداء دور محوري في التأثـــير ا�يجابي على 

المجتمع".

ومرة أخرى، صّنفت االعتبارات المالية كحافز وإن كان غير مباشر تمامًا. ومع ذلك، يفهم ضمنيًا أن تأثيرات 
برامج المسؤولية االجتماعية الناجحة والفوائد التي تقدمها ستؤدي في النهاية إلى زيادة ا�رباح.

وكان هناك أيضًا اتفاق كبير مع الجوانب المعنوية للمسؤولية االجتماعية للشركات، بما في ذلك الثقة في 
صـــورة العالمـــة التجارية، وخـــلق تصورات مواتـــية للمســـتهلكين. ووافق حوالي النصف بشـــدة على أنهم 
"يشجعون شركاتهم على القيام بأعمال تجارية مع شركات مسؤولة اجتماعيًا، حتى لو زادت أسعارها"، أو 

"يطالبون شركاتهم بوقف التعامل مع أخرى غير مسؤولة اجتماعيًا".

وعلـــى المســـتوى الداخلي، ومن منظـــور القوى العاملة في الشـــركة، أقر المديـــرون أن الموظفين يقدرون 
الشـــركات المســـؤولة اجتماعيًا بدرجة عالية، إذ يشـــعر أكثر مـــن نصفهم بقوة أنه كلما كانت الشـــركة 
مسؤولة اجتماعيًا، زادت مستويات والء الموظفين وفهمهم �غراض تلك البرامج ودوافعها، بينما يميل 
الباحثون عن عمل إلى اختيار شـــركة مســـؤولة اجتماعيًا بشـــكل أكثـــر، إذا كان أمامهم عدد من عروض 

العمل.

أمـــا من حيث ا�داء العام لÔعمال، تبرز قيمة تبني ممارسات المســـؤولية االجتماعية للشـــركات بشكل 
واضح أيضًا، حيث يشـــعر ثمانية من كل عشرة مديرين أنها ستؤثر بشكل إيجابي على أعمال الشركة، كما 
يشـــعر جميع اÕخرين تقريبًا أنها ســـتكون مفيدة إلى حد ما. وكانت هذه النتيجة متسقة في جميع البلدان 

التي شملها التقرير.
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ا¤همية والقيمة (الجوانب المتعلقة بالشركة)

عندما يتعلق ا�مر بالمســـؤولية االجتماعية لشـــركاتهم على وجه التحديد، يـــشعر المديرون في منطقة 
الشـــرق ا�وسط وشمال إفريقيا أن مؤسســـاتهم تقدرها بشدة، حيث ترى الغالبية (ثمانية من كل عشرة) 
أنها تمثل "جزءاً من نســـيجها ا�ســـاسي" أو "إحدى أهم أولوياتها"، وينقسم هذين النوعين من المشاعر 
بالتســـاوي تقريبًا. وفي دول مجلس التعـــاون الخليجي تحديداً، يعتقد المديرون أن شـــركاتهم تولي أهمية 
كبرى للمسؤولية االجتماعية، ويشعر الثلثان منهم تقريبًا أنها تمثل جزءاً من نسيجها ا�ساسي، وتتصدر 
قطر هـــذا التوجه بنســـبة (65%). ورغم اعتراف غالبية مديري المنطقة بأهمية ممارســـات المســـؤولية 
المســـؤولية  أن  فقط  عشرة  كل  من  أربعة  يرى  التجـــارية،  ا�عمال  على  ا�يجـــابي  وتأثيـــرها  االجتماعـــية 
االجتماعية تمثل جزءاً من النسيج ا�ساسي لشركاتهم، لذلك يعني هذا ا�مر وجود فرصة للتحسين، كما 

ُيحتمل أن يكون مصدر إحباط للمديرين في المنطقة.

وبناء على التقييم الذي تم إجراؤه في يناير 2022، فقد بدا مرجحًا بالنســـبة إلى الشـــركات التي تطبق برامج 
المســـؤولية االجتماعية، مدى قدرتها على قياس ما تحققه من نتائج ملموسة، وذلك من خالل اعتمادها 
على "مؤشـــرات ا�داء الرئيسية التي ترصد ا�ثر البيئي أو االجتماعي أو االقتصادي" ، أو "استطالعات الرأي التي 
تقيـــس تأثير المســـؤولية االجتماعية على الســـمعة/ والء العمالء" ، أو "اســـتطالعات رأي الموظفين التي 
تقيس تأثير المسؤولية االجتماعية في استقطاب/ االحتفاظ بالمواهب". وال تعتبر الزيادة في المبيعات أحد 
المقاييس ا�ساســـية للنجاح، علمًا أنها ســـتكون أحد االعتبارات �ي عمل ناجح. وكان التوفير في التكلفة 

الُبعد ا�قل احتماًال �دراجه كمقياس للنجاح.

وبالتوافق مع النســـخة ا�خيرة من التقرير، فقد تبين أن ا�غلبية الســـاحقة من مديري الشركات ا�قليمية 
التي تطبق برامج المســـؤولية االجتماعية تعتقد أنها مفيدة �عمالها، كما أن جميع من شـــملهم التقرير 
من هؤالء شـــعروا بإيجابية بشأن تأثيرات برامج المسؤولية االجتماعية، بما في ذلك تسعة من كل عشرة 

تقريبًا شعروا بإيجابية كبيرة حيال ذلك.

وكما ذكرنا سابقًا، يعرب المديرون في المنطقة عن تقديرهم �نشطة المسؤولية االجتماعية، وإيمانهم 
بها بشـــكل كبير. ويظهر من خالل ذلك أن الشـــركات التي تطبق برامج المســـؤولية تـــدرك تمامًا الفوائد 
المحققة منها وتقّدرها، وتحديداً الجوانب المتعلقة بالتأثير ا�يجابي الصافي المســـجل على أرباح الشـــركة، 
حيث يقول أكثر من نصف المديرين إن شركاتهم تكتسب ميزة كبيرة على منافسيها، وتزيد من مشاركة 

العمالء، ويعزى الفضل في ذلك إلى برامج المسؤولية االجتماعية للشركات.
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ملخص تنفيذي
تصورات المنطقة والمشهد الحالي

تتفوق ا�مارات على السعودية في أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات، بينما تتصدر قطر المجموعة 
في هذا الصدد* وفق ما يتصوره المشـــاركون. ويقول أكثر من ثلث المديرين ممن شـــملهم التقرير إنهم 
يدركون الشركات ا�كثر التزامًا بالمسؤولية االجتماعية في المنطقة، ويعرفون تحديداً تلك الشركات التي 

تنشط في هذا المجال، أو التي تروج �نشطتها ذات الصلة.

وكما ورد ســـابقًا، يبدو دافع تبني ممارســـات المســـؤولية االجتماعية واضحًا لدى الشـــركات في المنطقة، 
خاصـــة مع قيام مـــا يقرب من ثلثيها حاليًا بـــإدارة برامج متخصصة في هذا الشـــأن، في حين تخطط جميع 
الشركات ا�خرى تقريبًا لتطبيق برامج من هذا النوع قريبًا. وتبين أنه من المرجح أن تقوم الشركات  في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي بتطبيق هذه البرامج، الســـيما وأن أكـــثر من ثالثة أرباعها تتـــبنى برنامجًا واحداً 

بالفعل، وتتصدر قطر ذلك بنسبة (%90).

وعالوة على ذلك، يرى حوالي ثلث المديرين أن عدم وجود مشروع للمسؤولية االجتماعية، أو عدم امتالكها 
الوقت أو المعرفة، تمثل العقبات الرئيسية التي تحول دون تبني هذه البرامج. وتختلف هذه النتائج عن تلك 
المســـجلة في يناير 2022. ويشـــعر ربع المديرين أن شـــركاتهم تقوم بالفعل بـــرد الجميل للمجتمع عن 

طريق ا�عمال الخيرية، وهو السبب الرئيسي الذي ورد في تقرير يناير 2022.

ومن ا�مور المشـــجعة أنه ال تسود معتقدات سلبية على نطاق واسع في المنطقة، من قبيل عدم ا�يمان 
بأهمية مســـاهمة المســـؤولية االجتماعـــية في أعمالها، أو أنه قد تنجم عنها آثار ضـــارة على ا�داء المالي 
بســـبب االســـتثمار الضروري في هذا المجال. وتتطابق نسبة الشـــركات التي تتبنى برامج عامة للمسؤولية 
االجتماعـــية مع تلك التي تطبق بروتوكوالت االســـتدامة لتـــعزيز التزامها البيئي، أو البـــرامج التي تعمل بها 

الشركات لضمان رفاهية موظفيها.

وأخيراً، وعلى العكس تمامًا من تقرير يناير 2022، كانت نتائج هذا العام متســـقة بشـــكل عام عبر عموم 
المنطقة، ويشير ذلك إلى تحقيق تحسن في مصر التي استحوذت على مراكز متأخرة في التقرير السابق.

*تم تغيير صياغة السؤال الستبعاد التحيز لبلد المنشأ.
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ملخص تنفيذي
نظرة مستقبلية

علـــى نحو يماثـــل النتائج التي خرج بها تقرير يناير 2022، تخطط غالبية (ثالثة أرباع) الشـــركات في المنطقة 
لزيادة أنشطتها في مجال المسؤولية االجتماعية على مدار ا�ثني عشر شهراً القادمة، ويخطط ُخمس آخر 
منها لتكرار تطبيق ا�نشطة التي كانت تمارسها العام الماضي. وتتصدر الشركات في ا�مارات ومصر ودول 
مجلـــس التعاون الخليجي هذا ا�مر، حيث تخطط حوالي ثماني من كل عشر شـــركات لزيادة ممارســـاتها. 
وعلى مســـتوى المملكة العربية الســـعودية، تصل النســـبة إلى الثلثين تقريبًا، علمًا أن ثالثة من كل عشرة 
مديريـــن ال يزالون يقولـــون إنهم يخططون لتكرار جهودهم الســـابقة في مجال المســـؤولية االجتماعية 

للشركات من هذا العام.

وتؤكد هذه المعطيات مرة أخرى قدرة الشركات المصرية على اللحاق بغيرها من دول المنطقة، من حيث 
إدراك أهمية المســـؤولية االجتماعية، ومفاهيمها وا�نشطة المتعلقة بها. ويبدو من المستبعد أن تعمل 
أي شركة في المنطقة على تقليص هذه ا�نشطة. وعلى مستوى المجاالت المحددة المشمولة في التقرير، 
قال ما ال يقل عن ُخمسي المديرين إن شركاتهم تخطط لالنخراط بشكل أكبر في المسؤولية االجتماعية 
خالل العام 2023، وذلك من خالل ضخ استثمارات واعية بيئيًا واجتماعيًا، والسياسات التي تعود بالنفع على 
البيئة والعطاء الخيري، والتطوع المجتمعي واالفتراضي، وســـتكون هـــذه ا�نشطة محور التركيز ا�ساسي 

لما يقرب من نصف الشركات.

وتخطط أربع من كل عشر شركات في المنطقة تقريبًا لزيادة مشاركتها في المسؤولية االجتماعية خالل 
العام 2023، وســـتغطي تلك الخطط مجاالت التنوع والمساواة والشـــمول، أو الحد من البصمة الكربونية، 

ومن المرجح أن يكون المجال ا�خير ا�كثر بروزاً في ا�مارات ودول مجلس التعاون الخليجي.



الفهم والمعرفة



س 1. هل ســـمعت عن المصطلح؟ س 2. إلى أي مدى تشعر أنك تفهم المقصود بالمسؤولية االجتماعية 
للشركات؟

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر

فهم جيد

معرفة جيدة

القليل من المعرفة

ال أفهــم علــى ا�طــالق / لم 
أسمع به من قبل
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ظل الوعي بالمسؤولية االجتماعية للشركات في المنطقة مرتفعًا طوال عام 2022، حيث امتلك أكثر من 
ثمانية من كل عشـــرة من كبار المديرين/ المديرين التنفيذيين معرفة قوية/ جيدة. وال يزال الفهم العام 
بهـــا في المنطقة مرتفعًا، حيث يمتلك ما يقرب من نصف كبار المديرين/ المديرين التنفيذيين فهمًا قويًا، 
بينما تمتلك النســـبة المتبقية ا�خرى معرفة جيدة بها، ويشـــعر واحد فقط من كل ســـتة أن معرفتهم 

قليلة جداً، أو أنهم ال يمتلكون المعرفة على ا�طالق.

وقـــال ما يقـــرب من نصـــف المديرين ممن شـــملهم التقريـــر إنهم يمتلكـــون فهمًا قويًا للمســـؤولية 
االجتماعية، واســـتحوذت الســـعودية على مرتبة الصدارة. وينطبق هذا على مصر وإن كان بنسبة تزيد قليًال 
عـــن الثلث، في حين كانت نســـبة من يمتلكـــون إلمامًا بهذا المصطلح منخفضة عنـــد مقارنتها مع نتائج 
التقريرين الســـابقين. ومع ذلك، يبدو أن المصطلح أصبح أكثر انتشـــاراً في المنطقة، فالذين لم يسمعوا به 
انخفضت نســـبتهم من أكثر من الثلث إلى أقل من واحد لكل عشـــرة. وتأتي ا�مارات اÕن في المقدمة من 

حيث وجود أعلى نسبة (واحد من كل سبعة) ممن لم يسمعوا بهذا المصطلح من قبل.

فهم المسؤولية
االجتماعية للشركات

44%

39%

7%

10%

44%

34%

7%

15%

49%

39%

6%

6%

36%

48%

7%

9%

56%

32%

5%

7%



تعني المســـؤولية االجتماعية قيام الشـــركات باتخاذ الخطوات الالزمة للوفاء 
بالمعايير المحلية أو الدولية للحصول على شهادة في المجال ذاته

80%
82%

81%
85%

87%

تعني المســـؤولية االجتماعية تمســـك الشـــركات بالقيم ا�خالقية الحميدة، 
وضمان عدم مشاركتها في أنشطة غير أخالقية أو غير قانونية

83%
82%

77%
88%

76%

تعني المســـؤولية االجتماعية مشاركة الشركات في مناقشة قضايا اجتماعية 
%84محددة، مثل حقوق ا�نسان أو البيئة، وتنفيذ التدابير الالزمة لمعالجتها

82%

73%
88%

82%

يتـــم تنفيذ المســـؤولية االجتماعية بشـــكل أساســـي بهدف تحســـين صورة 
الشركة، وذلك عن طريق نشـــر التقارير أو الترويج لÔنشطة ذات الصلة، �ظهار 

إنجازات الشركة للعمالء

73%
79%

76%
83%

92%

74%
78%

78%
79%

87%

64%
71%

76%
77%

71%

يشـــير مصطلح المســـؤولية االجتماعية إلى تلك الشـــركات التي تقدم تبرعات 
للجمعيات الخيرية من أجل الصالح العام

تشمل المسؤولية االجتماعية قيام الشـــركات بتغيير العمليات الداخلية من 
أجل تحقيق ا�عمال الصالحة

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

59%
60%

63%
56%

71%

إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

س 3. بالنســـبة إلى كل واحدة من العبارات التالية حول المسؤولية االجتماعية للشركات، يرجى توضيح ما 
إذا كنت تعتقد أنها صحيحة أو خاطئة. (% صحيح)
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كان هناك توافق قوي في معظم اÕراء إزاء هذا الجانب، حيث يعتقد حوالي ثمانية من كل عشـــرة مديرين 
أن َخْمســـًا مـــن العبارات الســـبع صحيحة، وأن ســـبعة من كل عشـــرة منهـــم يعتقدون أن "المســـؤولية 
االجتماعية للشـــركات تتضمن تغيير الشـــركات للعمليات الداخلية للقيام بأعمـــال جيدة". ومن الجوانب 
المشـــجعة أيضًا، أن ســـتة من كل عشـــرة فقط يعتقدون أن "المســـؤولية االجتماعية ا�ساسية للشركة 
تتمثـــل فـــي تحقيق أكبر قدر ممكن مـــن ا�رباح"، وهو الرأي الـــذي يتطابق تمامًا مع نتيـــجة التقرير ا�خير. 
وأظهـــر المديرون فـــي دول مجلـــس التعاون الخليجـــي أيضًا ترجيحـــًا أعلى للـــرأي القائل إن "المســـؤولية 

االجتماعية للشركات تهدف في المقام ا�ول إلى تحسين صورة الشركة، وإثبات إنجازاتها للعمالء".

المواقف من المسؤولية 
االجتماعية للشركات



إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

1 1

س 4. مـــا مـــدى موافقتك أو عدمها علـــى كل من العبـــارات التالية المتعلقة بالمنتجـــات / الخدمات؟ (% 
موافق بشدة)

عند توجيه الســـؤال للتعرف على أولئك الذين "يتفقون بشـــدة" مع كل من العبارات التالية، فقد تبين أن ستة 
مـــن كل عشـــرة مديرين في المنطقـــة يوافقون بقوة على أنهم "يثقـــون بدرجة أكبر فـــي العالمات التجارية 
المســـؤولة اجتماعيًا، مقارنًة بغير المســـؤولة"، كما أن العديد منهم تقريبًا "سينصحون ا�صدقاء والعائلة 

بشراء المنتجات/ الخدمات من شركات مسؤولة اجتماعيًا".

ويوافـــق نصـــف المديرين بشـــدة على أنهـــم "ســـيختارون منتجًا من شـــركة تبدي قـــدراً أعلى مـــن االلتزام 
بالمســـؤولية االجتماعيـــة، حتى عندما تكون هناك بدائـــل أرخص متاحة"، وقال الُخمســـان منهم إنهم "لن 

يشتروا منتجًا/ خدمة من شركة غير مسؤولة اجتماعيًا".

توجـــد لدي ثقـــة أكبر فـــي العالمات التجاريـــة المســـؤولة اجتماعيـــًا مقارنة بغير 
المسؤولة 

56%
60%

60%
67%

54%

50%
56%

58%
63%

54%

أنصح ا�صدقاء والعائلة بشراء منتجات/ خدمات من شركة مسؤولة اجتماعيًا

50%
48%

46%
47%

54%

ســـأختار منتجات أو مـــواد من شـــركات مســـؤولة اجتماعيًا أكثر مـــن الموردين 
العاديين

39%
41%

48%
37%

46%

لن أشتري منتجًا/ خدمة من شركة غير مسؤولة اجتماعيًا

المواقف الشخصية من 
المسؤولية االجتماعية للشركات 



ا¤همية والقيمة



س 5. ما مدى أهمية أن تتبنى الشركات المسؤولية االجتماعية في ممارساتها التجارية؟
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بناًء على نتائج التقرير في يناير 2022، ال تزال ا�همية القصوى للمسؤولية االجتماعية بالنسبة إلى الشركات 
في المنطقة واضحة في نظر المديرين حتى نهاية العام؛ إذ يرى سبعة من كل عشرة أنها مهمة جداً، ويرى 

ربع آخر أنها مهمة إلى حد ما (وال يشعر أحد تقريبًا أنها غير مهمة).

وعّبـــر 100% من المديرين في مصر عن أهميتها، إذ يعتقد ما يقرب من ُثلثيهم أنها مهمة جداً. ويدّل هذا 
علـــى التحـــول فـــي التصورات منـــذ بدايـــة 2022، عندما رأى أكثـــر من نصـــف المديرين في مصـــر حينها أن 

المسؤولية االجتماعية للشركات مهمة جداً.

أهمية الشركات في تبني 
المسؤولية االجتماعية 

مهمة نوعًا ما

مهمة جداً

القليل من المعرفة

نوعًا ما غير مهمة

ليست مهمة على ا�طالق

66%

27%

6%

1%

71%

20%

2%

7%

73%

27%

73%

20%

4%
2%
1%

71%

24%

4%
1%
1%

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر



إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

س 6. لماذا تعتقد أنه من المهم أن تتبنى الشركة المسؤولية االجتماعية في ممارساتها التجارية؟

كما هي الحال مع تقريرالعام 2021، رأى ثلث المديرين أن المسؤولية االجتماعية ضرورية للشركات، �نهم 
يعتقدون أن ذلك "ســـيمّيز الشركة/ العالمة التجارية عن منافسيها" أو "يحّسن سمعة الشركة / العالمة 

التجارية".

ويشـــعر ثالثة من كل عشـــرة مديرين أنها ســـتكون "محورية في إحـــداث التأثير ا�يجـــابي على المجتمع"، 
وظهـــرت االعتبارات المالية مرة أخرى على أنها أقل إثارة للقلـــق، مع أن المديرين يدركون أن الفوائد ا�خرى 

قد تشتمل أيضًا على زيادة ا�رباح.

36%
%28لتمييز الشركة/ العالمة التجارية عن منافسيها

30%
46%

43%

%38تحسين سمعة الشركة/ العالمة التجارية
32%

30%
36%

22%

القيام بدور محوري في إحداث تأثير/ تأثير إيجابي على المجتمع
36%

29%

21%
33%

22%

الترويـــج لعالمتها التجارية/ الشـــركة من خالل الدعايـــة أو اÕراء المتناقلة بين 
الناس

28%
25%

29%
24%

8%

18%
22%

29%
18%

27%

زيادة المبيعات ووالء العمالء

18%
20%

23%
20%

16%

تشجيع االبتكار وتحديد الفرص الجديدة

أسباب تبني الشركات
للمسؤولية االجتماعية للشركات

14



إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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لتقليل التكاليف التشغيلية
19%

24%
16%

17%
22%

19%
18%

20%
20%

14%

تأمين مستقبل الشركة على المدى الطويل

19%
23%

17%
15%

24%

االمتثال للوائح المحلية أو الدولية المطلوبة

الحصول على دعم مالي أفضل من المستثمرين
18%
18%
17%
16%

24%

14%
15%

17%
10%

16%

تسهيل جذب الموظفين واالحتفاظ بهم

فهم المسؤولية
االجتماعية للشركات

س 6. لماذا تعتقد أنه من المهم أن تتبنى الشركة المسؤولية االجتماعية في ممارساتها التجارية؟



س 7. ما مدى موافقتك أو عدمها على كل من العبارات التالية المتعلقة بالشركة؟ (% موافق بشدة)

أفّضل أن تتعامل شركتي مع الشركات المسؤولة اجتماعيًا
56%

53%
51%

65%
56%

54%
56%

53%
54%

51%

53%
50%

52%
60%

51%

أعتقد أن المســـؤولية االجتماعية بالنسبة إلى شـــركتي يجب أن تكون على ا�قل 
بنفس القدر من ا�همية التي تحظى بها ا�رباح.

أعتقد أن أنشـــطة المســـؤولية االجتماعية للشـــركات تعمل على تحسين ثقة 
المستهلك مع العالمات التجارية وتعزز الروابط معها.

إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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المسؤولية االجتماعية
للشركات.. مواقف واتجاهات

على غـــرار إصدار العام 2021 من التقرير، ظهـــر توافق على نحو كبير (ثمانية من كل عشـــرة على ا�قل) مع 
العبارات الخمس. لذلك، تّم حصر النتائج لتشمل فقط الذين "يوافقون بشّدة".

يوافق أكثر من نصف المديرين بشـــدة على أنهم "يفضلون أن تقوم شـــركاتهم بأعمال تجارية مع شـــركات 
مســـؤولة اجتماعيًا''، أو "يعتقدون أن المسؤولية االجتماعية بالنســـبة لشركاتهم يجب أن تكون على ا�قل 
بنفس القدر من ا�همية التي تحظى بها ا�رباح"، أو "يعتقدون أن أنشـــطة المســـؤولية االجتماعية للشركات 

تحسن ثقة المستهلك مع العالمات التجارية وتعزز العالقات معها".@

ويوافـــق حوالي نصف المديرين بشـــدة علـــى العبارتين ا�خرييـــن، والفرق الوحيـــد المهم بين الـــدول، هو أن 
المديريـــن في مصر من المرجـــح أن يوافقوا بشـــدة (%65) على أنهم يفضلون أن تقوم شـــركاتهم بأعمال 

تجارية مع شركات مسؤولة اجتماعيًا.

* تـــم تغييـــر صياغة العبارة الثانية إلى "على ا�قل نـــفس القدر من ا�همية التي تحظى بها ا�رباح بالنسبة إلى شـــركتي"، ما أدى إلى زيادة 
مستويات التوافق.



س 7. ما مدى موافقتك أو عدمها على كل من العبارات التالية المتعلقة بالشركة؟ (% موافق بشدة)

51%
48%

54%
47%

54%

49%
46%

57%
47%
44%

سأشجع شركتي على القيام بأعمال تجارية مع شركة مسؤولة اجتماعيًا، حتى لو 
زادت من سعر منتجاتها / خدماتها بشكل طفيف

إذا أتيـــح لي خيـــار إيقاف تعامل شـــركتي مع شـــركة غيـــر مســـؤولة اجتماعيًا، 
فسأختار ذلك

إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

17

المسؤولية االجتماعية
للشركات.. مواقف واتجاهات



يقـــر المديـــرون أّن الموظفين ُيظهـــرون قيمة عالية للشـــركات التي تتحلـــى بقدر كبير من المســـؤولية 
االجتماعية. ونظراً لوجود مســـتوى توافق مرتفع (حوالي تســـعة من كل عشـــرة بشـــكل عـــام) مع جميع 

العبارات، فقد تّم حصر تقريرنا على أولئك الذين "يوافقون بشدة".

يوافق ستة من كل عشرة مديرين بشدة على أنه "من المرجح أن يستمر الموظفون في العمل مع شركة 
مســـؤولة اجتماعيًا، حتى لو تلقوا عروضًا أخرى"، ويشعر الكثيرون منهم أّنه "من المرجح أن يختار الباحثون 

عن عمل الشركة التي تبدي قدرا أعلى من االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من بين عرضين مشابهين".

ويرى أكثر من النصف بقليل أن "الموظفين العاملين في شـــركة مســـؤولة اجتماعيًا يشـــعرون أّن لديهم 
إحســـاس أقـــوى إزاء الهدف من أولئـــك العاملين في الشـــركات ا�خرى"، وتبّين أن المديـــرين في مصر من 
المرجح أن يوافقوا بشـــّدة/ إلى حد ما (62%) على عبارة "من المرّجح أن يســـتمّر الموظفون في العمل مع 

شركة مسؤولة اجتماعيًا لفترة أطول".

تأثير المسؤولية االجتماعية 
للشركات على والء الموظفين

18

إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

س 8. ما مدى موافقتك أو عدمها على كل من العبارات التالية المتعلقة بالموظف؟ (% موافق بشدة)

من المرجح أن يســـتمر الموظفون في العمل مع شـــركة مســـؤولة اجتماعيًا 
لفترة أطول

59%
58%

55%
62%

61%

56%
51%

58%
58%

59%

عند تقديم عرضي عمل متشـــابهين، من المرجح أن يختـــار الباحثون العمل لدى 
الشركة التي تبدي مسؤولية اجتماعية أعلى

53%
50%

57%
51%

56%

يشعر الموظفون العاملون في شـــركة مسؤولة اجتماعيًا بإحساس أقوى إزاء 
هدف الشركة مقارنة بأولئك الذين يعملون في شركات أخرى



تأثير إيجابي إلى حد ما

تأثير إيجابي للغاية

ال يوجد تأثير (إيجابي)

س 9. في رأيك، ما مدى التأثير ا�يجابي العتماد المسؤولية االجتماعية على أعمال الشركة بشكل عام؟

19

تظهـــر مرة أخرى القيمـــة التي يوليها المديـــرون في المنطقة �نشـــطة المســـؤولية االجتماعية، حيث يرى 
جميعهم تقريبًا أن تبني الممارسات ذات الصلة، سيكون له تأثير إيجابي على أعمال الشركة بشكل عام، بما 

في ذلك ثمانية من كل عشرة ممن يعتقدون أنه سيكون له تأثير إيجابي للغاية.@

@ تمت إزالة الشق السلبي من المقياس لهذا السؤال، لذلك ال يمكن إجراء مقارنات مباشرة مع التقرير السابق.

ا�ثر ا�يجابي للشركات التي 
تتبنى المسؤولية االجتماعية

85%

15%

84%

15%

1%

77%

22%

1%

82%

17%

1%

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر

83%

15%

2%



س 10. ما مدى تقدير شركتك حاليًا للمسؤولية االجتماعية؟

20

يرى المديرون في المنطقة أن شركاتهم تقدر المسؤولية االجتماعية بشكل كبير، حيث يقول ثمانية من 
كل عشرة أنها "إحدى أهم أولوياتنا" أو "جزء من نسيج أعمالها"، مقسمة بالتساوي بين العبارتين. كما أن 
مديراً واحداً من كل سبعة يقول إنها مهمة بالنسبة إليهم، ولكنها ليست ا�ولوية، في حين أّن قلة فقط 

يشعرون أنها غير مهمة.

ويرى المديرون في دول مجلس التعاون الخليجي أن شركاتهم تولي أهمية قصوى للمسؤولية االجتماعية، 
حيث يشعر الثلثان تقريبًا أنها تمثل جزءاً أساسيًا من نسيج أعمالهم. ومع ذلك، ورغم إقرار جميع مديري 
المنطقة فعليًا بأهمية ممارســـات المســـؤولية االجتماعية، وتأثيرها ا�يجـــابي على ا�عمال التجارية، فإّن 
أربعة من كل عشرة منهم فقط يرون أنها تمثل جزءاً أساسيًا من نسيج أعمالهم. ويعني هذا ا�مر وجود 

فرصة للتحسين، كما ُيحتمل أن يكون مصدر إحباط للمديرين ا�قليميين.

مدى تقدير الشركات 
للمسؤولية االجتماعية

إنهــا تمثــل جــزءاً أساســيًا مــن 
نسيج أعمالنا 

إنها واحدة من أهم أولوياتنا

جــداً  مهمــة  ليســت  إنهــا 
بالنسبة إلينا

إنها ليست مهمة على ا�طالق

ليســت  لكنهــا  مهمــة،  إنهــا 
من أبرز أولوياتنا

42%

38%

15%

4%

1%

42%

37%

19%

2%

36%

46%

2%

15%

1%

40%

39%

2%

17%

2%

63%

22%

2%
7%
6%

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر



كيف تقيس الشركات نجاح 
المسؤولية االجتماعية 

يقيس ما يقرب من نصف الشـــركات التي تطّبق برامج المســـؤولية االجتماعية نجاحها من خالل "مؤشـــرات 
ا�داء الرئيسية التي تتبع ا�ثر البيئي أو االجتماعي أو االقتصادي": أربعة من كل عشرة استطالعات "تقيس تأثير 
المســـؤولية االجتماعية للشـــركات على السمعة/ والء العمالء" أو "اســـتبيانات الموظفين التي تقيس تأثير 

المسؤولية االجتماعية للشركات في اكتساب المواهب/ االحتفاظ بها”.

ويطبـــق أكثر مـــن ثلث الشـــركات تلك البرامج مـــن أجل "الســـعي للحصول علـــى اعتراف أو جوائـــز متعّلقة 
بالمســـؤولية االجتماعية" أو "زيادة المبيعات"، علمًا أن كال ا�مرين مرجحان في ا�مارات العربية المتحدة، إلى 
جانب "المنافســـة ضد الشـــركات ا�خرى"، ويســـتخدم ثلـــث الشـــركات "أدوات قياس خاصة للمســـؤولية 

االجتماعية للشركات".

إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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%46تتبع مؤشرات ا�داء الرئيسية على ا�ثر البيئي أو االجتماعي أو االقتصادي
46%

47%
51%

38%

%42استبيانات قياس تأثير المسؤولية االجتماعية على السمعة أو والء العمالء
41%

32%
47%

41%

اســـتبيان للموظفين لقيـــاس تأثير المســـؤولية االجتماعية في اكتســـاب 
%46المواهب أو االحتفاظ بها

38%

28%
39%
38%

%56السعي للحصول على التقدير أو الجوائز المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية 
37%

32%
32%

19%

51%
35%

23%
28%

38%

زيادة المبيعات من برامج المسؤولية االجتماعية 

32%
34%

38%
26%

47%

استخدام أدوات قياس خاصة بالمسؤولية االجتماعية 

%39مقارنة ا�داء مع الشركات ا�خرى
29%

34%
21%
19%

%19التوفير في التكاليف
19%

17%
16%

25%

س 11. كيف تقيس شركتك النتائج الملموسة لبرنامج المسؤولية االجتماعية؟



2222

س 12. حســـب رأيك، ما مقدار التأثير ا�يجابي لبرنامج المســـؤولية االجتماعية في شـــركتك على نشـــاطها 
عموما؟

ا�ثر ا�يجابي لبرنامج المسؤولية 
االجتماعية الخاص بالشركة

يوجد أثر إيجابي قوي على أعمال الشركات التي تتبنى برامج المسؤولية االجتماعية؛ ويشعر الجميع (%100) 
با�يجابية تجاه تأثير هذه البرامج، بما في ذلك تسعة من كل عشرة ممن يعتقدون أنها إيجابية جداً*.

بشكل عام، لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أي دولة في هذا المقياس، مع وجود تقدير وإيمان 
شـــديدين إزاء أنشطة المســـؤولية االجتماعية بين المديرين الذين شـــملهم التقرير. وهذا يعني أن أولئك 

الذين يديرون برامج المسؤولية االجتماعية يدركون تمامًا آثارها ا�يجابية الملموسة على شركاتهم.

@ تمت إزالة الشق السلبي من المقياس لهذا السؤال، لذلك ال يمكن إجراء مقارنات مباشرة مع التقرير السابق.

تأثير إيجابي إلى حد ما

تأثير إيجابي جداً

ال يوجد تأثير (إيجابي)

88%

12%

88%

12%

87%

13%

90%

10%

88%

12%

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر



س 13. ما مدى موافقتك أو عدمها على كل من العبارات التالية المتعلقة بالشركة؟ (% موافق بشدة)

الفوائد التجارية لبرنامج 
المسؤولية االجتماعية 

أقر المديرون بالفوائد ا�يجابية التي تحققها برامج المســـؤولية االجتماعية على أعمال شـــركاتهم، ويتضح 
ذلك من خالل مســـتوى التوافق المرتفع مع جميع العبارات (أكثر من تســـعة من كل عشرة)، لذلك تّم حصر 

فقط أولئك الذين "يوافقون بشدة".

ويوافق ســـتة من كل عشرة بشـــدة على أن االستثمار في أنشـــطة المســـؤولية االجتماعية "له تأثير إيجابي 
طويل ا�مد على صافي أرباح شـــركتي" أو أنه "منحها ميزة كبيرة على منافسينا". وبالمثل، تقريبًا نفس العدد، 
يرون أن "عالمتنا التجارية شـــهدت زيادة ملموسة في مشاركة المستهلك كنتيجة مباشرة لزيادة أنشطة 

المسؤولية االجتماعية".

وتبّين أّن المديرين في دولة ا�مارات على ا�رجح يوافقون بشـــدة على أن "االســـتثمار في أنشطة المسؤولية 
االجتماعية يحدث تأثيراً إيجابيًا طويل ا�مد على صافي أرباح شـــركتي" مقارنة بنظرائهم في المملكة العربية 

السعودية.
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االستثمار في أنشـــطة المســـؤولية االجتماعية يترك تأثيراً إيجابيًا طويل ا�مد 
على صافي أرباح نشاطي التجاري (ا�رباح)

62%
72%

45%
63%

66%

59%
58%

62%
54%

63%

منح االســـتثمار في أنشـــطة المســـؤولية االجتماعية ميزة كبيرة لشركتي على 
منافسينا

56%
63%

53%
54%

50%

شـــهدت عالمتنا التجارية زيادة ملموســـة في مشاركة المســـتهلك كنتيجة 
مباشرة لزيادة أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات

إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 



التصورات والمشهد الحالي 
في منطقة الشرق ا¤وسط 

وشمال أفريقيا 



• تــم تغييــر صياغــة هــذا الســؤال مــن االســتطالع ا�خيــر (حيــث أظهــرت تصــورات المســؤولية االجتمــاعية 
تحيــزاً محلّيــًا قويــًا مــن قبــل الشــركات ا�قليميــة)، لذلــك لــم يكــن بإمــكان المديريــن اختيــار بلدهــم عنــد 

سؤالهم عن دولة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا ا�كثر نشاطًا في مجال المسؤولية االجتماعية.

• وأظهــرت ثلــث النتائــج أنــه مــن المرجــح أن ُينظــر إلــى ا�مــارات العربيــة المتحــدة علــى أنهــا ا�كثــر نشــاطًا 
فــي المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، تليهــا المملكــة العربيــة الســعودية (الربــع)، با�ضافــة إلــى قــطر 

(واحد من كل ثمانية)، المنطقة ا�خرى الوحيدة التي تتمتع بدعم حقيقي.

• وكان مــن المثيــر لالهتمــام، أن المديريــن فــي ا�مــارات يــرون أن الســعودية هــي ا�كثــر نشــاطًا، بيــنما 
بالنسبة إلى المديرين في كل من الكويت والسعودية، فقد اختاروا دولة ا�مارات العربية المتحدة.

تصورات المسؤولية االجتماعية للشركات 
في دول الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا

س 14. برأيك، وبصرف النظر عن دولتك، أي من البلدان التالية في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا تعّد 
ا�كثـــر نشـــاطًا فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة؟ تظهـــر البلـــدان التـــي لديها نســـبة أكبـــر من %2

(7 من 11 إجابة محتملة)

مالحظة: لم يتمكن المستجيبون من اختيار بلدهم لهذا السؤال.

مثال
الشرق ا¤وسط 
وشمال أفريقيا

مثال ا�مارات

مثال السعودية

مثال مصر

مثال دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء ا�مارات 

والسعودية)

%14

%4

%8

%7%5%5%7%29%24 %17

%14%26%45

%5%12%13%61

%4%3%7%8%13%46

%5 %8%8%13%26%33

الكويتالجزائرآخرال أعرف ا�مارات العربية المتحدةالسعوديةمصرالمغرب قطر
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س 15. أي من العبارات التالية حول المسؤولية االجتماعية في المنطقة تنطبق عليك؟

تم التعبير عن مشاعر مماثلة فيما يتعلق بجميع العبارات الثالث التي استخدمناها الختبار التصورات العامة 
لممارسات المسؤولية االجتماعية من قبل الشركات في المنطقة؛ حيث قال أكثر من ثلث المديرين إنهم 

يعرفون:

• الشركات التي تتحمل مسؤولية اجتماعية أكثر من غيرها على مستوى المنطقة 

• شركات محددة تنشط في مجال المسؤولية االجتماعية في المنطقة 

• الشركات التي تعلن عن أنشطتها في مجال المسؤولية االجتماعية على مستوى المنطقة

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أي دولة على هذا المقياس.

ا�ثر ا�يجابي للشركات التي 
تتبنى المسؤولية االجتماعية

أعرف شركات في المنطقة تتحمل مسؤولية اجتماعية أكثر من غيرها
39%

42%
43%

34%
37%

38%
39%
37%
38%
37%

أعرف شركات معينة في المنطقة تنشط في مجال المسؤولية االجتماعية 

34%
34%
33%

37%
34%

أعـــرف شـــركات فـــي المنطقة تعلـــن عن أنشـــطتها فـــي مجال المســـؤولية 
االجتماعية 

إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 
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س 16. هل تقوم الشركة التي تعمل بها حاليًا بتشغيل برنامج للمسؤولية االجتماعية؟

المسؤولية االجتماعية..
البرامج الحالية أو المخطط لها

يبــدو الدافــع وراء تبنــي الشــركات فــي المنطقــة لممارســات المســؤولية االجتماعيــة واضحــًا، حيــث يعمــل مــا 
يقــرب مــن ثلثيهــا حاليــًا علــى برامــج فــي هــذا المجــال، بينمــا يخطــط معظمهــا اÕخــر لتنفيــذ برنامــج واحــد فــي 

المستقبل القريب.

وتبّيــن أن الشــركات الخليجيــة هــي ا�كثــر احتمــاًال لتشــغيل برامــج مــن هــذا النــوع، حيــث يوجــد لــدى أكثــر من 
ثالثــة أرباعهــا برنامــج واحــد، وتتصــدر قطــر ذلــك بنســبة (90%)، ويشــعر عــدد قليــل جــداً مــن المديريــن 

بشكل عام أنه ال توجد خطط لتنفيذ برنامج ذات صلة، أو ال يعرفون ما إذا كانت هناك أي خطط لذلك.

لذلــك  تخطــط  ولكــن   - ال 
قريبًا

نعم

خطــة  هنــاك  ليــس   - ال 
حالية لذلك

ال أعرف

63%

29%

4%

3%

60%

31%

4%

4%

64%

27%

5%

4%

64%

32%

2%
2%

78%

15%

5%
2%

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر



إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

مصرالسعوديةا�مارات 
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%27لم يتخذ أي شخص في شركتي زمام المبادرة في إعداد هذا ا�مر
37%

37%
48%

%38لم يكن لدى شركتي الوقت الكافي �عداد البرنامج المطلوب
32%

30%
39%

ال تعرف شركتي ما يكفي عن المسؤولية االجتماعية لبدء البرنامج
24%

31%

41%
36%

%24تقوم شركتي بالفعل برد الجميل للمجتمع على شكل أعمال خيرّية
25%

30%
23%

12%
18%

30%
23%

ال نرى كيف يمكن أن تسهم المسؤولية االجتماعية في أعمالنا

18%
16%

15%
16%

االســـتثمار في المسؤولية االجتماعية سينعكس بشـــكل سيء على ا�داء 
المالي الحالي لشركتي

ال تعتقد شـــركتي أنه ينبغي عليها تحمل مســـؤولية التعامـــل مع التحديات 
االجتماعية

15%
14%

15%
16%

من الصعب قياس الفوائد من المسؤولية االجتماعية التي تبرر االستثمار في 
هذا الجانب

6%
13%

26%
13%

أسباب عدم تبني برامج 
المسؤولية االجتماعية 

يعزو المديرون الذين ال توجد لديهم برامج للمســـؤولية اجتماعية أســـباب ذلك إلى عوامل رئيسّية تحول 
دون وجـــود برامـــج خاصة، وتتمثل هذه العوامل عدم ملكّية مشـــاريع تلك البرامـــج، أو عدم وجود الوقت 
الكافي، أو افتقارهم إلى المعرفة المناســـبة، بنســـبة الثلث لكل عامل منها. وإضافة إلى ذلك، قال الربع إن 
شـــركاتهم تقوم بالفعل بـــرد الجميل للمجتمـــع من خالل ا�عـــمال الخيـــرّية، والتي كانت تعتبر السبب 

الرئيسي لعدم امتالك برنامج من هذا النوع في يناير 2022.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي مصدر قلق حيال عدم إيمان المديرين بمســـاهمة المسؤولية االجتماعية في 
أعمالهم، أو أن يكون لها تأثير ضار على الشؤون المالية بسبب االستثمار الضروري.

س 17. ما أسباب عدم امتالك شركتك لبرنامج للمسؤولية االجتماعية؟



73%

23%

2%

2%

65%

14%

18%

3%

59%

29%

9%

3%

63%

25%

10%

2%

64%

22%

12%

2%

يتــم  لــم  ولكــن  نعــم، 
العمــل  وفقهــا/  العمــل 

بموجبها بفاعلّية 

ــا/  ــير وفقه ــم الس ــم، ويت نع
العمل بموجبها بفاعلّية

التخطيــط  يتــّم  ولكــن  ال، 
عــشر  ا¤ثنــي  خــالل  لذلــك 

شهراً القادمة

لــذلك  خطــط  توجــد  وال  ال، 
في المستقبل القريب

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر

س 18.مع تزايد أهمية االســـتدامة للناس في جميع أنحاء العالم، هل تمتلك شـــركتك بروتوكوالت لتقليل 
انبعاثات الكربون وتعزيز معايير اعتمادها البيئية؟

ال يزال الدافع لدى الشركات في المنطقة لتبني ممارسات المسؤولية االجتماعية واضحًا؛ خاصة وأن ما يقرب 
من ثلثيها تعمل وفق بروتوكوالت االســـتدامة وتقوم بتطبيقها بفعالية لتقليل االنبعاثات الكربونية/ تعزيز 
اعتمـــاد المعايير البيئيـــة، ويمتلك ُخمس الشـــركات ا�خرى هـــذه البروتوكوالت، ولكنها ال تســـير وفقها/ 
تشـــّغلها بفاعلّية. ومن المرجح أن يكون لدى الشـــركات الخليجية بروتوكوالت (سواء تم العمل وفقها أو 

عدم تطبيقها).

ويخطط واحد من كل ثمانية مديرين لتأســـيس هذه البروتوكوالت في ا�شهر ا�ثني عشر المقبلة، وال يرجح 
أي شخص في جميع أنحاء المنطقة عدم وجود خطط لتأسيس تلك البروتوكوالت في المستقبل القريب.

بروتوكوالت الشركات العتماد 
المعايير البيئّية واالستدامة
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س 19. أصبحت الرفاهية االجتماعية أحد جوانب التركيز المهمة خالل العام 2022، فهل يوجد في شركتكم 
برنامج مخصص لهذا ا�مر، لضمان رعاية رفاهية موظفيكم؟

على غرار أجندة االســـتدامة، يعمل ما يقرب من ثلثي الشـــركات حاليًا وفق برامج لضمان رفاهية الموظفين، 
كمـــا يتم تطبيقها بفاعلّية؛ ويوجد لدى الُخمس اÕخر برامج قائمة، ولكنه ال يتم تطبيقها بفاعلّية. وال توجد 

فروق بين البلدان التي تطبق برامج من هذا النوع.

ومع ذلك، تخطط واحدة من كل عشر شركات �نشاء برامج في ا�شهر ا�ثني عشر المقبلة، وهذا يعني وجود 
عدد قليل ممن يشـــعرون أنه ال توجد خطط �نشـــاء هذا البرنامج في المســـتقبل القريـــب في جميع أنحاء 

المنطقة.

برنامج الرفاه االجتماعي 
للموظفين 

73%

15%

5%

7%

65%

20%

10%

5%

63%

26%

10%

1%

67%

22%
11%

66%

22%

10%

2%

نعــم، لكــن ال يتــم تطبيقهــا 
بشكل فعال

بفاعلّيــة  وتعمــل  نعــم، 
لتحسين رفاهيتهم

التخطيــط  يتــم  لكــن  ال، 
عــشر  ا�ثنــي  خــالل  لذلــك 

شهراً القادمة

لــذلك  خطــط  توجــد  وال  ال، 
في المستقبل القريب

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر



المسؤولية 
االجتماعية 

للشركات
ا¿فاق المستقبلّية
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س 20.مقارنة بالعام 2022، كيف ســـتنخرط شركتك في أنشـــطة المسؤولية االجتماعية، وكيف تتطلع إلى 
عام 2023؟

تخطط ثالثة أرباع الشـــركات في المنطقة لزيادة أنشـــطة المســـؤولية االجتماعية في العام 2023 مقارنة 
بالمســـتويات التـــي تـــم تنفيذها فـــي العـــام 2022، كما يخطـــط خمس آخر لتكرار أنشـــطة المســـؤولية 
االجتماعـــية التي كانت تتبنـــاها خالل العام الماضي. ووفق النتائج التي توصل إليها التقرير الســـابق، تخطط 
ثماني من كل عشـــر شـــركات في ا�مارات لزيادة ممارسات المســـؤولية االجتماعية، ووصلت مصر ودول 

الخليج ا�خرى اÕن إلى مستوى مماثل.

وال تزال الشـــركات الســـعودية اÕن ا�قل حماسة بشأن المســـؤولية االجتمـــاعية، مع أن ما يقرب من ثلثي 
مديريها يقولون إنهم يخططون لزيادة ا�نشطة، وهناك ثالث شركات أخرى من كل عشرة تخطط لتكرار 

أنشطة المسؤولية االجتماعية من العام الماضي.

خطط الشركة �نشطة 
المسؤولية االجتماعية في 2023
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ال تغييــر – المســتويات ذاتهــا 
للعام 2022

ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــر مم أكث
العام 2022

فــي  عليــه  كان  ممــا  أقــل 
العام 2022

ال أعرف

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

ا�مارات والسعودية)

إجمالي الشرق 
ا¤وسط وشمال 

إفريقيا 

ا�ماراتالسعوديةمصر



إجمالي الشرق ا¤وسط 
وشمال إفريقيا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات والسعودية)

مصرالسعوديةا�مارات 

50%
%58االستثمارات المسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا

50%
44%
44%

%53السياسات التي تخدم القضايا البيئية
48%

46%
45%

47%

ا�عمال الخيرّية
36%

46%

52%
51%
50%

%44العمل التطوعي المجتمعي واالفتراضي
46%

39%
55%

38%

56%
43%

35%
32%

56%

تقليل انبعاثات الكربون

46%
40%

42%
39%
25%

التنوع والمساواة والشمول
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س 21. قلـــت إن شـــركتك تخطط لالنخراط في المســـؤولية االجتماعية في الـــعام 2023 أكثر مما كانت
عليه في العام 2022؛ ما المجاالت التي ستركز عليها؟

مـــن بيـــن الشـــركات التي تخطـــط لالنخـــراط بشـــكل أكـــبر مع المســـؤولية االجتمـــاعية في 2023، فإن 
"االســـتثمارات المســـؤولة اجتماعيًا وبيئيًا" و "سياسات الشـــركات التي تخدم القضايا البيئية" و "ا�عمال 
الخيريـــة" و "العمل التطوعي المجتمعي واالفتراضي"، تندرج ضمن ا�نشطة ا�كثر ترجيحًا، وسيتم التركيز  

عليها من قبل نصف هذه الشركات تقريبًا.

وفضـــًال عن ذلك، يعّد "تقلـــيل انبعاثات الكربـــون" الجانب المرجح للشـــركات في ا�مـــارات ودول الخليج، 
و"التنـــوع والمســـاواة والشـــمول،" المجـــاالت المحتملة لنـــحو أربع من كل عشر شـــركات تخطط لزيادة 

مشاركتها في المسؤولية االجتماعية في 2023.

خطط الشركة �نشطة 
المسؤولية االجتماعية في 2023



منهجية التقرير وملف 
العينة المستخدمة
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المنهجّية
تســـتند النسخة الثالثة من نتائج البحث الواردة في تقرير المسؤولية االجتماعية في المنطقة، والذي طورته 
وكالـــة سيســـيرو وبيرناي إلى آراء 314 مـــن كبار المديريـــن التنفيذيين في المنطقة من البلـــدان والمناطق 

التالية:

%30 من ا�مارات (العدد = 95)
%26 من السعودية (العدد = 83)

%28 من مصر (العدد = 89)
%13 من دول الخليج (باســـتثناء ا�مارات والسعودية) (العدد = 41)؛ وتفصيًال: قطر @ (العدد = 20)، الكويت 

(العدد = 12)، ُعمان (العدد = 6)، البحرين (العدد = 3)
%2 من  بالد الشـــام، لم ُتذكر بشكل منفصل (العدد = 6)؛ وتفصيًال: ا�ردن (العدد = 3)، لبنان (العدد = 3)

@تم اضافتها في النسخة الثالثة من التقرير

تشتمل شرائح المشاركين في االســـتبيان على صانعي القرار االستراتيجيين في القطاعات الرئيسّية، بما في 
ذلك الطيران، والسيارات، والبنوك والتمويل، وا�نشاء، والسلع االستهالكية، وا�غذية والمشروبات، والرعاية 

الصحية وا�دوية، والضيافة والتموين، والنفط والغاز، والعقارات، والتكنولوجيا والهندسة والنقل.

تم اســـتخدام استبيان تفصيلي ومنظم وكمي لهذا االستبيان، ويتألف من 21 سؤاًال وخطاب نوايا، بمعّدل 
وقت اســـتجابة 10 دقائق. وقد تم طرح ا�سئلة باللغتين ا�نجليزية والعربية؛ حسب ما يفضله كّل مشارك.



 

الجنس-

ذكر (العدد = 237)

أنثى (العدد = 77)

25%

75%

القطاع-

السيارات (العدد = 11)

الطيران (العدد = 6)

البنوك والتمويل (العدد = 47)

ا�نشاءات (العدد = 33)

السلع االستهالكية (العدد = 12)

النقل (العدد = 18)

العقارات (العدد = 26)

الضيافة والتموين وإدارة الفعاليات (العدد = 9)

التكنولوجيا والهندسة (العدد = 90)

ا�غذية والمشروبات (العدد = 20)

الرعاية الصحية وا�دوية (العدد = 23)

النفط والغاز (العدد = 19)

حجم الشركة (عدد الموظفين)-

من 10 إلى 49 (العدد = 43)

50 إلى 99 (العدد = 37)

100 إلى 249 (العدد = 60)

250 إلى 499 (العدد = 65)

500 أو أكثر (ن = 109)
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ملف العّينة المستخدمة



شــكــراً
لـكـم


