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   :مستخلص ال

مقترح للمسؤولية االجتماعية  تهدف الدراسة في محاولة وضع نموذج تصورى      

للشركات متعددة الجنسية في تنمية القرية المصرية، وذلك للوقوف علي ما تقدمه هذه 

تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي ، الشركات من تدفقات استثمارية للنهوض بالقرية 

التحليلي في مراجعة األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة والمتاحة بالجامعات 

لمراكز البحثية المتخصصة، وكذلك التقارير المحلية والدولية ، وذلك للبحث في وا

تحديد  عدة محاور  تتمثل في اآلتي: التعرف على حجم االستثمار األجنبي في مصر، 

درجة مسؤولية الشركات متعددة الجنسية في تأمين احتياجات المجتمع الريفي ودعم 

العملية لتطبيق المسؤولية  ستراتيجيةاالمسيرته وحل مشكالته ، وأخيرا وضع 

وقد توصلت  االجتماعية في الشركات المتعددة الجنسية لتنمية القرية المصرية.

استنادً إلى مبادىء وابعاد المسؤولية  -الدراسة إلى وضع نموذج تصورى مقترح 

لالسترشاد به في تنمية القرية المصرية يعتمد على محاور عدة  ،   -االجتماعية 

مها االهتمام بالتعليم والصحة ودعم المرأة الريفية ، وقد وجهت الدراسة إلى أه

ضرورة إيجاد جهات رقابية عليا تمثل جهة التنظيمية؛ تعني بوضع التنظيمات 

والتشريعات والقوانين ألعمال وتوجهات المسؤولية االجتماعية للشركات متعددة 

 الجنسية . 

 التنمية الريفية.، الشركات متعددة الجنسية، جتماعيةالمسؤولية اال : الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

         The study aims to try to develop a proposed 

conceptual model for the social responsibility of 

multinational companies in the development of the 

Egyptian village, in order to determine the investment 

flows that these companies offer to advance the village. 

As well as local and international reports, in order to 

search in several axes represented in the following: 

Knowing the size of foreign investment in Egypt, 

determining the degree of responsibility of multinational 

companies in securing the needs of the rural community 

and supporting its march and solving its problems, and 

finally setting the practical strategy for applying social 

responsibility in multinational companies to develop The 

Egyptian Village. The study found suggested conceptual 

model - based on the principles and dimensions of social 

responsibility - to guide it in the development of the 

Egyptian village depends on several axes, the most 

important of which is attention to education, health and 

support for rural women. It is concerned with setting 

regulations, legislations and laws for the actions and 

directions of social responsibility of multinational 

companies. 

 

 المقدمة : 

يققققة والتحققققوالت االقتصققققادية انبثققققق عققققن التميققققرات المحليققققة وا قليميققققة والدول       

بمضققققققامينه وأبعققققققاده الماليققققققة والثقافيقققققققة -واالجتماعيققققققة نظققققققام عققققققالمي جديقققققققد 

مبنققققققي علققققققى اقتصققققققاد السققققققوص وتقلققققققي  دور الدولققققققة االقتصققققققاد   -والسياسقققققية

واالجتمققققاعي، يتسققققم بتعميققققق العالميققققة ، وتققققزداد فيققققه دور المؤسسققققات االقتصققققادية 

يكليققققة؛ أهمهقققققا : بققققرود الشقققققركات الدوليققققة، وتبققققرد فيقققققه عققققدد مقققققن المالمقققق  اله

 المتعددة الجنسية، والتي تعد من أهم مالم  النظام العالمي الجديد.
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تُعققد الشققركات المتعققددة الجنسققية مققن أهققم مالمقق   ققاهرة العولمققة؛ نظققراً لضققخامة 

حجمهقققا وتنقققوع نشقققااها وانتشقققارها الجمرافقققي والسقققوقى، وققققدرتها علقققى تحويقققل 

إقامققققة التحالفققققات ا سققققتراتيجية.عأحمد عبققققد العزيققققز االنتققققاج واالسققققتثمار عالميققققاً و

 (114م، ص 2010وآخرون، 

علققققى سققققوص متعققققدد الققققدول،  -فققققي أنشققققطتها-تعتمققققد الشققققركات متعققققددة الجنسققققية 

إسققققتراتيجياتها وقراراتهققققا ذات اققققابع دولققققي وعققققالمي، وهققققي متعديققققة للقوميققققات؛ 

ر ا نتققاج حيققث تتمتققع بقققدر كبيققر مققن حريققة تحريققك ونقققل المققوارد ومققن  ققم عناصقق

مققققن رأم المققققال والعمققققل، فضققققالً علققققى المزايققققا التقنيققققة أ  نقققققل التكنولوجيققققا بققققين 

الققدول المختلفققة، والتققي تعققد نمًطققا مسققتقال فققي هققذا المجققال عققن القوميققات أو فققوص 

 . .Supra Nationalالقوميات 

وقققد أصققب  الفكققر الرأسققمالي مققع تحققول مجتمعققات العققالم إلققى هققذا النظققام العققالمي 

المحققققرف للفعققققل بالنسققققبة لمالبيققققة مجتمعققققات العققققالم الثالققققث؛ حيققققث إن  مققققة  الجديققققد

تحققققوالت واقعيققققة صققققاحبت اختفققققاء دولققققة الرعايققققة االجتماعيققققة، أبردهققققا هيمنققققة 

القطققققاع الخققققاص علققققى عمليققققة التنميققققة فققققي هققققذه المجتمعققققات؛ األمققققر الققققذ  وجققققه 

لقطققققاع العديققققد مققققن المؤسسققققات االجتماعيققققة إلققققى مناقشققققة المسققققؤولية االجتماعيققققة ل

الخقققاص، خاصقققة بعقققد أن اتسقققع تقققأ يره وفاعليتقققه؛ ليصقققب  ذا ابيعقققة كونيقققة بفعقققل  

 تنامي دور الشركات متعددة الجنسية في أنحاء العالم كافة.

و يعقققزى هقققذا التسقققاع فقققي رقعقققة الشقققركات متعقققددة الجنسقققية إلقققى هيمنقققة الققققوى  

تسقققاع نطاققققه االقتصقققادية الكبقققرى علقققى النظقققام العقققالمي فقققي مقابقققل انتشقققار الفققققر وا

علقققى الصقققعيد العقققالمي علقققى وجقققه العمقققوم، وعلقققى صقققعيد مجتمعقققات العقققالم الثالقققث 

ل العقققالم إلقققى سقققوص واحقققدة كبيقققرة يجنقققى منهقققا  بشقققكل خقققاص. ممقققا أدى إلقققى تحقققوو

 -القطققاع الخققاص أرباًحققا كثيققرة. وهققذا األمققر وإن بققدا فققي  ققاهره اقتصققاديا؛ ف نقققه 

سقققققؤولية االجتماعيقققققة، التقققققي قضقققققية الم -وبشقققققدة–يثيقققققر  -وعلقققققى الشقققققق اآلخقققققر 

تسققتوجف فققي هققذا النطققاص ضققرورة توجيققه جققزء مققن أربققاح السققوص إلققى المجتمققع، 

يقققوفر   بياقققة العمقققل المناسقققبة. ومقققن  قققم لقققم  تعقققد الشقققركات اليقققوم  -بقققدوره–القققذ  

آالت ربحيقققة فحسقققف، بقققل عناصقققر مسقققاهمة وفاعلقققة فقققي المجتمقققع، ومفقققردة مهمقققة 

ة تسقققعى إلقققي تحقيقققق التنميقققة فقققي المجتمقققع مقققن مفقققردات السياسقققة العالميقققة الجديقققد

بكققققل مجاالتققققه؛ االمققققر الققققذ  لفققققت األنظققققار إلققققى أهميققققة المسققققاولية االجتماعيققققة 

للقطققققاع الخققققاص أو الشققققركات متعققققددة الجنسققققية علققققى صققققعيد الفكققققر االقتصققققاد  

 والتنمو .

ونظقققراً للطبيعقققة الخاصقققة للشقققركات متعقققددة الجنسقققية بمقققا تملكقققه مقققن مقققوارد ماليقققة 

خاللهقققا تحقيقققق تنميقققة المجتمقققع المحلقققى، ومقققع تزايقققد حجقققم االسقققتثمار  تسقققتطيع مقققن

األجنبققققققي فقققققققي مصقققققققر وديقققققققادة عقققققققدد المشقققققققاريع المقُامقققققققة علقققققققى األراضقققققققي 
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مليققققار دوالر  مققققن حجققققم االسققققتثمار االجنبققققي المباشققققر  6.8المصققققرية،والذ  بلقققق  

، ،م2019تقريقققر منقققاث االسقققتثمار فقققي القققدول العربيقققة ع القققوارد فقققى القققدول العربيقققة

، كققققان لزاًمققققا علققققي تلققققك الشققققركات  األجنبيققققة القيققققام بققققدور الشققققراكة مققققع  (7 ص

الدولقققة المصقققرية فقققي التنميقققة االجتماعيقققة واالقتصقققادية، وأصقققب  مقققن الضققققرورة 

 بمكان بحث الدور المجتمعي الذى تقوم به.

وتتصققققدر القريققققة المصققققرية قا مققققة األولويققققات التققققي تسققققتوجف تضققققافرا للجهققققود 

صققققر  يمثققققل العمققققق ا سققققتراتيجي للتنميققققة المسققققتدامة فققققي التنمويققققة؛ فققققالري  الم

مصقققر ؛ لكونقققه يحتقققل المسقققاحة الكبقققرى مقققن المعمقققور، عقققالوة علقققي احتوا قققه ألحقققد 

أهققققم قطاعققققات االقتصققققاد القققققومي وهققققو القطققققاع الزراعققققي، الققققذ  يعتبققققر العمققققود 

الفققققر  لهيكقققل التنميقققة والنشقققاا القققر يي السقققا د فقققي الريققق  القققذ  يمثقققل عصقققف 

 مصر  كله ومصدر األمن المذا ي للشعف المصر  بأسره.المجتمع ال

وبقققالرمم مقققن األهميقققة ا سقققتراتيجية للريققق  المصقققر ؛ ف نقققه ال يقققزال يعقققاني مقققن 

جملقققة مشقققكالت اقتصقققادية واجتماعيقققة، ويواجقققه تحقققديات جمقققة فقققي مجقققاالت عقققدة؛ 

علقققى رأسقققها المجقققال التعليمقققي، والمجقققال الصقققحي؛ االمقققر القققذ  يسقققتلزم تضقققافًرا 

األهليققققة والحكوميققققة وفققققت  بققققام المشققققاركة المجتمعيققققة بققققين الجمعيققققات  للجهققققود

ورجققققال األعمققققال والشققققركات متعققققددة الجنسققققية كافققققة  مققققن أجققققل وضققققع سياسققققة 

لتطققققوير الريقققق  ومققققدها بالخققققدمات والمرافققققق الصققققحية والتعليميققققة ومحققققو األميققققة 

 وفت  مجاالت للبشر كافة. 

عققققددة الجنسققققية ومسققققؤوليتها وبميققققة بلققققورة رليققققة تحليليققققة حققققول دور الشققققركات مت

االجتماعيقققققة فقققققي تنميقققققة القريقققققة المصقققققرية؛ تقسقققققم الدراسقققققة مبحثقققققين ر يسقققققين؛ 

المبحقققث األول: ويخقققت   بالشقققق النظقققر ؛ حيقققث يعقققرض منهجيقققة تحليقققل العالققققة 

بققققين الشققققركات متعققققددة الجنسققققية والتنميققققة مققققن خققققالل عققققرض مشققققكلة الدراسققققة ، 

ى إاقققققار مفقققققاهيمي للشقققققركات وأهقققققدافها، وتسقققققالالتها، وفروضقققققها ، فضقققققال علققققق

متعقققددة الجنسقققية، والمسقققؤولية االجتماعيقققة، مقققروًرا بتحديقققد دقيقققق للتنميقققة الريفيقققة 

والمقصقققققود بهقققققا،  قققققم تققققققديم تصقققققورات نظريقققققة العققققققد االجتمقققققاعي للمسقققققؤولية 

االجتماعيقققة للشقققركات متعقققددة الجنسقققية. المبحقققث الثقققاني: ويخقققت  با سقققتراتيجية 

جتماعيققققة للشققققركات متعققققددة الجنسققققية فققققي تنميققققة العمليققققة لتطبيققققق المسققققؤولية اال

 الري  المصر  .

 أوال: اإلطار النظري للدراسة

 مشكلة الدراسة وأهدافها  : - أ

ير  التنظير االجتماعي المعاصر المهتم بالمسقؤولية االجتماعيقة أن الشقركات متعقددة 

ة إلقى الجنسية تقع عليها مهمة تطوير أوضقاع المهمشقين والفقراء،والتقي تصقدر مسقتند
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أهمية إدراف المسؤولين في هذا القطاع بأن  مة عالقة اردية بقين جقودة نوعيقة الحيقاة 

بالنسققبة لمختلقق  فاققات المجتمققع، واتسققاع نطققاص السققوص، إذ إن النققاتج النهققا ي  يجابيققة 

العالقة يعنى تدفقًا للسلع وعا دًا أكبر مقن األربقاح. ومقن هنقا نققول إن جهقود الشقركات 

الحياة فقي المجتمقع مقن خقالل القدفع بنسقبة مقن أرباحقه لهقا أكثقر مقن  في تطوير نوعية

عا د ومردود؛ فمن ناحية تزيد من الربحية نظرا لتوافر البياة اآلمنة المناسبة لممارسقة 

نشااه، ومن ناحيقة أخقرى تشقكل هقذه الجهقود واجبًقا أخالقيًقا ومسقؤولية اجتماعيقة يقتم 

توضع تحقت تصقرف هقذه الشقركات يجقف أن ال الوفاء بها؛ إذ إن موارد المجتمع التي 

تستخدم بأية اريقة تتعقارض مقع مصقلحة المجتمقع. ومتقى مقا  هقر أن هقذه الشقركات 

تعمل ضد مصلحة المجتمع يكون من الضرور  عند ذ فرض مصلحة المجتمقع عليهقا 

بقققوة القققانون. وهققذه المفققاهيم هققي مققا تعققرف باتجققاه المسققؤولية االجتماعيققة والقققانون 

  للمسققؤولية وتكامققل األهققداف االقتصققادية واالجتماعيققة وبمرحلققة االسققتجابة الحديققد

 االجتماعية.

استنادًا إلي ما سبق ، تتبلور مشكلة الدراسة في محاولة وضع نموذج تصورى مقترح 

للمسؤولية االجتماعية للشركات متعددة الجنسية في تنمية القرية المصرية، وذلك 

ركات من تدفقات استثمارية للنهوض بالقرية المصرية للوقوف علي ما تقدمه هذه الش

ذلك من خالل البحث المنهجي في عدة محاور تبرز من خاللها أهداف الدراسة، ، و

 والتي تتمثل في اآلتي:

 تحديد المقصود بالمسؤولية االجتماعية للشركات متعددة الجنسيات . -1

 محاولة التعرف على حجم االستثمار األجنبي في مصر . -2

تحديد درجة مسؤولية الشركات متعددة الجنسية في تأمين احتياجات المجتمع   -3

 الريفي ودعم مسيرته وحل مشكالته. 

وضع  ا ستراتيجية العمليقة لتطبيقق المسقؤولية االجتماعيقة فقي الشقركات المتعقددة  -4

 الجنسية لتنمية القرية المصرية.

 تساؤالت الدراسة : - ب

 دراسة إلى ا جابة عن عددمن التسالالت:وللوصول إلى هذه األهداف تسعى ال

 ما المقصود بالمسؤولية االجتماعية للشركات متعددة الجنسيات؟ .1

 ما حجم االستثمار األجنبي في مصر؟ .2

 ما أهم مبادىء وأبعاد المسؤولية االجتماعية؟ .3

ما أهمية تطبيق المسؤولية االجتماعية للشركات متعددة الجنسية والمجتمعات  .4

 المحلية؟

سققتراتيجية العمليققة لتطبيققق المسققؤولية االجتماعيققة فققي الشققركات المتعققددة مققا ا  .5

 الجنسية لتنمية القرية المصرية؟
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 أهمية الدراسة: - ج

 تبرد أهمية الدراسة على مستويين : األهمية العلمية واألهمية العملية.

 األهمية العلمية : -1

ترجققع أهميققة هققذه الدراسققة إلققي االهتمققام السققا د علققي المسققتو  العققالمي بموضققوع 

المسققققؤولية االجتماعيققققة للشققققركات المتعققققددة الجنسققققية ، حيققققث أصققققبحت المسققققؤولية 

االجتماعية جزًءا من إستراتيجية شركات األعمال األجنبية للتفاعل مع المجتمع والبياقة 

عققام لققدى األاققراف المعنيققة علققى تحديققد  المحيطققة. ورمققم ذلققك؛ ف نققه ال يوجققد اتفققاص

تعريقق  واضقق  للمسققؤولية االجتماعيققة، وكيفيققة قياسققها مققن ناحيققة التكققالي  والعوا ققد 

 .االجتماعية

 األهمية العملية :

تققأتى أهميققة هققذا الموضققوع مققن إنتققاج معرفققة سوسققيولوجية عققن الشققركات المتعققددة 

ل علي توفير قاعدة بيانات تسقاعد الجنسية ودورها في تنمية المجتمعات المحلية، والعم

متخذ  القرار في التفقاوض الفاعقل مقع الشقركات متعقددة الجنسقية، وذلقك لتققدير مقد  

جققدو  جققذم وقققدوم هققذه الشققركات إلققي الققدول المضققيفة بصققورة عامققة، وإلققى مصققر 

بصفة خاصة. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من الدور القذ  تلعبقه الشقركات فقي التنميقة 

لالقتصاديات المضيفة، وإلقاء الضوء علقي أداء هقذه الشقركات وتأكيقد مزاياهقا بالنسبة 

وعيوبهققا ، وخاصققة فققي  ققل عققدم وجققود جهققة عليققا للمسققؤولية االجتماعيققة للشققركات 

  متعددة الجنسية تتأكد من وفا ها أو عدم وفا ها بالتزاماتها المجتمعية.

 مسلمات الدراسة: - د

 ذكرها، تم رصد عدة مسلمات؛ هي :لتحقيق أهداف الدراسة السابق 

 ارتبط انتشار الشركات متعددة الجنسية ببرود  اهرة العولمة . .1

تعد الشركات متعددة الجنسية المحرف األساسي للنظام الرأسقمالي بشققيه ا نتقاجي  .2

 والمالي .

تتمثل الفكرة المحورية للمسؤولية في أن الشركات ليست مجقرد كيانقات اقتصقادية  .3

الوحيقققدة القققرب  ، وإنمقققا كقققذلك كيانقققات اجتماعيقققة ومسقققاهم فاعقققل فقققي التنميقققة مايتهقققا 

 المستدامة.

 مة اهتمام متزايد بالمسؤولية االجتماعية للشركات في معظم البلدان، و أصب  لهقا  .4

 األولوية من حيث تحويل الشركات إلي شركاء في التنمية المستدامة.

 ية المستدامة في مصر.يمثل الري  المصر  العمق االستراتيجي للتنم .5
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 المنهج المستخدم في الدراسة : -ه

تعتمقد هقذه الدراسقة المقنهج الوصقفي التحليلقي فقي مراجعقة األدبيقات ذات الصققلة        

بموضوع الدراسة والمتاحة بالجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، وكذلك التققارير 

 .المحلية والدولية 

 العقد االجتماعي(. و _ المنطلق النظري للدراسة )

إن أية دراسة البد أن تنطلق من أسام نظقر  يكفقل لهقا الققراءة الواعيقة لجوانبهقا   

التطبيقية؛ ومن  م تحقيق أهدافها، وجودة أية دراسة تتحدد بمققدار التكامقل بقين ا اقار 

النظر  لها ومشكلتها واألهداف التي تبمي تحققها. ومن  قم فق ن محاولقة الوققوف علقى 

ة واضحة المعالم تتي  فرصة النفقاذ إلقي الشقركات المتعقددة الجنسقية مقن األهميقة نظري

بمكان؛ إذ تتي  للباحث معرفة دورها في تنمية المجتمعات المحلية؛ مما يؤهلقه لمرحلقة 

 الوص  والتصميم؛  م ارح معالجة جادة  شكالية الدراسة.

التقي أالقهقا  – Social Contract Theoryوتفسقر نظريقة العققد االجتمقاعي  

دور الشققركات متعققددة الجنسققيات ومسققؤوليتها االجتماعيققة  -1982دونالدسققون عققام 

 حققداا التنميققة فققي الققدول الناميققة؛ فقققد جققاءت نظريققة العقققد االجتمققاعي لتؤكققد وجققود 

تعاقدية بين المؤسسات والمجتمع، حيث تر  أن الشركة ما هقي إال مقواان صقال  فقي 

وعليه أن تساهم بشكل اوعي في تنميته والنهقوض بقه ودعقم  المجتمع الذ  يتواجد فيه

 (Siegel, D.,&. Vitaliano,D., 2005 ,P.,7 )استقراره.  

وتعد الشركات متعددة الجنسية التي ترعي برامج اجتماعية في الدول المستضيفة خير 

حيث ترى النظرية أن القوة  مثال علي تطبيق أفكار نظرية العقد االجتماعي.

عية للشركات ع المحلية واألجنبية ( تتعمق في األجل الطويل بقدر ما تمارسه المجتم

 من أعمال في سبيل  تنمية المجتمع الذ  يرعي وجودها. 

 (Garrige, E., &Male,D., 2004, P. 56 )  

-وتدعم النظرية قيام الشركات بأعمال اجتماعية بحتة ال تعود عليهقا بقأ  مقابقل مقاد  

يكقون مقن شقأنها إقامقة عالققة  -إنشاء مستشفى، أو تمويل جمعيقة خيريقةكا نفاص علي 

والء العمققالء  -بققدورها–جيققدة مسققتدامة بينهققا وبققين المجتمققع الققذ  تتواجققد فيققه تققدعم 

والمتعققاملين معهققا؛ فتصققب  الممارسققة االجتماعيققة تعبيققراً عققن األداء الجيققد ألعمالهققا. 

أن  األربققاح وا نفققاص، فلققيي بالضققرورةكققذلك تنفققي النظريققة القاعققدة الشققراية لققتالدم 

تحقق الشركات أرباحاً كي تنفق علي األنشقطة االجتماعيقة؛ وإنمقا إنفاقهقا نشقاا تلققا ي 

مثلقه مثقل ميقره مقن أنشقطتها  -قبل بقد ها بالعمقل -ينبمي أن يكون ُمدرجا في سياساتها 

فققي حقيقققة -هققا االقتصققادية،  ودون أن تنتظققر عا ققدًا مباشققًرا فققي األجققل القصققير؛ إذ إن

تتمكن من تحقيق أهدافًا اويلة األجل تكمن في تحسين سمعتها وديقادة حصقتها  -األمر 

   السوقية مقابل تنادلها عن جني جزء من أرباحها في األجل القصير.

  (Garrige, E., &Male,D., 2004, P. 56 )  
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نتققال مقن نظريقة واستنادا إلى هذه الرلية؛ فقد دعمت نظرية العقد االجتماعي فكقرة اال

الهقدف الواحقد فقي تحقيققق أقصقي ربق  علقي حسققام األهقداف والمصقال  األخقرى إلققي 

نظرية أكثر تعمقاً تتضمن مزيدًا من الممارسقات المجتمعيقة فقي نشقاا الشقركات؛ التقي 

 بدورها القوة والحضور المجنمعي والميزة التنافسية في األجل الطويل. –تمنحها 

عي؛ فقق ن قيققام الشققركات بقدورها تجققاه المسققؤولية االجتماعيققة ووفقق هققذا العقققد االجتمقا

يضمن إلى حقد مقا دعقم جميقع أفقراد المجتمقع ألهقدافها ورسقالتها التنمويقة واالعتقراف 

بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، عالوة علقى المسقاهمة 

ية الضقرورية، إضقافةً إلقى خلقق في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشق

 فرص عمل جديدة من خالل إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات اابع تنمو . 

ومققن هنققا يققر  التنظيققر االجتمققاعي الجديققد أن هققذا  المفهققوم الحققديث للمسققؤولية  

االجتماعية والذ  يسقتند إلقى مفهقوم العققد االجتمقاعي الجديقد، يوجقه الشقركات متعقددة 

  (White Allen, 2007.P.1)مبادئ ر يسة؛ هي:  الجنسية إلى

 .صيامة بيان مهام للشركة يحظى بقبول عام 

  محورية مفهوم الثروة اويلة األجل والعمل على تحقيقها في أنشقطة الشقركة، ومقن

 ققققم ينبمققققي أن يكققققون لققققدى قيققققادات الشققققركة إقققققرار بققققأن تحقيققققق الرفاهيققققة للشققققركة 

 رفاهية المجتمع. واالستمرارية يرتبط بشكل و يق بتحقيق

  بناء هياكل مؤسسية جديدة للشركات وإقامة شراكة مع الحكومة والمجتمقع المقدني؛

وذلك لعالج المشكالت الحادة في المجتمع من أوباة وفقر، والتحول عن النمط التقليقد  

 للعمل الخير  إلى التزام مؤسسي بالتنمية االجتماعية.

 ر حين تفشل الحكومات، كقذلك فق ن بنقاء تنشيط دور الحكومة؛ فالمؤسسات ال تزده

 الثقة مع الحكومات عامل أسام لتقدمها ونجاحها.

استناداً إلى ما سبق، يمكن القول إن التأ يرات والعالقات التبادلية بين الشقركات متعقددة 

الجنسية والبياة الخارجية يطلق عليها المسؤولية االجتماعية للشركات، وهي في أبسقط 

اخذ وعطاء ع عقد اجتماعي ضمني( في حدود القوانين والقيم واألخقالص معانيها عالقة 

 والمبادئ االجتماعية للمجتمع الذ  توجد فيه المنظمة.

 اإلطار المفاهيمى للدراسة: - و

تحظققى مسققألة وضققع إاققار مفققاهيمي   ألى دراسققة   باهتمققام علمققاء االجتمققاع  

والباحثين على مختل  اهتماماتهم، حيث يُعد تحديد المفاهيم العنصر األساسقي والفعقال 

 نجاد البحث العلمي، فهو بمثابقة نقطقة االنطقالص، كقي ال يقؤدى اخقتالا المفقاهيم إلقى 

لقضققايا الدراسققة، لققذا فققنحن بصققدد  ال ققة حققدوا لققبي وخلققط فققي الققذهن عنققد التعققرض 

مفاهيم أساسية تشكل في مجملها ا اار المفاهيمى للدراسة، ويمكن تحديد هذه المفاهيم 
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فققي النقققاا الققثالا اآلتيققة: المسققؤولية االجتماعيققة. الشققركات متعققددة الجنسققية. التنميققة 

 .الريفية

 المقصود بالمسئولية االجتماعية:-1

مجموعقققة الجهقققود   Social Responsibilityجتماعيقققة  تعنقققى المسقققؤولية اال 

المتواترة والمتكاملة التي تقوم بها أو تبذلها جهقة أو جهقات معينقة بهقدف الوصقول إلقى 

بنققاء ا نسققان والققوان بنققاًء سققليماً قويققاً يمكققن االعتمققاد عليققه دون اعتبققار عمليققة البنققاء 

ج ومقن الواهقف للمنتظقر، مساعدة أو عطاء من األقوى لألضقع  ومقن األمنقى للمحتقا

وإنمققا هققو نققوع مققن المشققاركة الشققاملة التققي تنطلققق مققن شققعور صققادص باالسققتجابة 

لمتطلبقات الواجققف االجتمقاعي والققواني القذى تفرضققه عالققة االشققتراف فقي المواانققة 

والمسققاكنة والتققأل  االجتمققاعي ووحققدة المصققير المشققترف.ع أحمققد كمققال، المسققاولية 

 (3ل األعمال المستثمرين، ص االجتماعية لجمعيات رجا

كما يشير مفهوم المسؤولية االجتماعيقة إلقى نقوع مقن االلتقزام ألاقراف المجتمقع،  

بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع األهلقي  والدولقة، وذلقك بوصقفهم جميعقا شقركاء 

في تحقيق التنمية االجتماعية وضمانًا لتنفيذ السياسقة االجتماعيقة المتكاملقة. وعلقى هقذا 

فالمسؤولية االجتماعية تتطلف نوعاً جديداً من التعاقد االجتماعى يسم  بتنمية مهقارات 

كل أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص الفقراء، ويسم  أيضقا بقالتوديع العقادل لعا قد 

.عربام الحسقققينى، ممارسقققة المسقققاولية االجتماعيقققة مقققن األصقققول ا نتاجيقققة والملكيقققة

 (م  2009المفهوم إلى التطبيق، 

بأنهققا لالتققزام أصققحام النشققااات التجاريققة بالمسققاهمة فققي  البنككك الككدولي عرفهققاو 

التنمية المستدامة من خالل العمل مع مو فيهم وعا التهم والمجتمع المحلي و المجتمقع 

 ككل لتحسين مستوى معيشة النام بأسلوم يخدم التجارة و يخدم التنمية في آن واحد.

 (Sayekti,Y., 2015, P. 412ع

ويرى المالبى والعامر  لبأنها عقد بين الشقركة والمجتمقع تلتقزم بموجبقه الشقركة   

ب رضاء المجتمع وبما يحقق مصلحته وينظر لها على أنها التزام من قبل الشقركة تجقاه 

المجتمع الذ  تعيش فيه من خالل قيامها بكثيقر مقن األنشقطة االجتماعيقة مثقل محاربقة 

كثيققر مققن فققرص العمققل وحققل الكثيققر مققن المشققاكل الفقققر ومكافحققة التلققوا وخلققق ال

اققاهر مققالي وصققال  عالمواصققالت، ا سققكان ، الصققحة( وميرهققا مققن الخققدمات ل.ع

فيمقققا عرفهقققا البكقققر  لبأنهقققا عبقققارة عقققن مجموعقققة مقققن (، 81م، ص 2005مهقققد ، 

القرارات واألفعال التي تتخذها الشركة للوصقول إلقى تحقيقق األهقداف المرمقوم فيهقا 

 دة فقي المجتمقع، التقي تمثقل فقي نهايقة األمقر جقزًءا مقن المنقافع االقتصقادية والقيم السقا

المباشرة  دارة الشركة والساعية إلى تحقيقها بوصفها جزًءا من استراتيجيتهال .ع قامر 

( فقد عرف المسؤولية االجتماعيقة Schermerhorn(، أما ع24، ص 1996البكر ، 
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مقققة ذو  االهتمقققام القققداخلين والخقققارجين لبأنهقققا إجبقققار الشقققركات للعمقققل بطريققققة لخد

 (Schermerhorn,J., 2002 ,P. 122ع واألاراف ذو  العالقة بالشركةل.

يمكن القول إن المسؤولية االجتماعية تعنى فقي هقذه الدراسقة  وفى ضوء ما سبق،  

عقد اجتماعي ضمني بين المجتمع والشركات متعددة الجنسية؛ يهدف إلي قيقام األخيقرة 

ن الجهود المتكاملة والقرارات واألفعال؛ التي تسهم فقي مواجهقة التحقديات بمجموعة م

 . االجتماعية التي تواجه المجتمع كالفقر، والبطالة، ومشكالت البياة

     الشركات متعددة الجنسية :-2

 Multinational Companiesلقيي  مققة تعريق  موحققد للشقركات متعققددة الجنسقية 

في المراجع المختلفة ، فالبعض يعرفهقا بأنهقا ل أ  مؤسسقة تمتقد فيهقا الملكيقة واالدارة 

. ع عبقد القرحيم فقؤاد الفقارم وفقرام  وا نتاج والتسويق إلي تشريعات وانية عديقدةل

المؤسسققات العمالقققة أو المشققروعات التققي ل (، أو168م، ص 2013أكققرم الرفققاعي ،

ا شراف عليهقا فقي مجقال ققومي معقين ، فقي حقين أن تتركز سلطة اتخاذ القرار فيها و

ع العققققت لجققققي ، نشققققااها الصققققناعي والتجققققار  والخققققدمي يمطققققي عققققدة بققققالد ل .

هققي كققذلك فققي تعريقق  آخققر المؤسسققة لالتققي تمققارم  ( ، و 123،ص م 2008 

نشققاااتها فققي أكثققر مققن بلققد، وتسققيطر علققي عققدة وحققدات انتاجيققة للعديققد مققن السققلع 

منافذ التوديع فقي كثيقر مقن البلقدان، كمقا تسقتثمر مباشقرة فقي  والخدمات وتسيطر علي

عدة بلدان أو هي التقي يكقون المسقاهمون فقي رأسقمالها وفقي إدارتهقا ينتمقون إلقي عقدة 

 (27م، ص 2007رضا العجود،  جنسيات.ع

ملكيتهققا  شققركاتاسققتنادًا إلققي مققا سققبق يمكققن تعريقق  الشققركات متعققددة الجنسققية بأنهققا  

تخضققع لسققيطرة جنسققيات متعققددة، ويتققولى إدارتهققا أشققخاص مققن جنسققيات متعققددة، 

تمققارم نشقققااها فقققي بقققالد أجنبيقققة متعققددة، وعلقققى القققرمم مقققن أن إسقققتراتيجيات هقققذه 

يوجقد فقي دولقة  الشركات وسياساتها وخطط عملها تصقمم فقي مركزهقا الر يسقي القذ 

؛ فقق ن نشققااها يتجققاود الحققدود الوانيققة Home Countryمعينققة تسققمى الدولققة األم 

وا قليمية لهذه الدولة، حيث تتوسع في نشااها إلى دول أخقرى تسقمى القدول المضقيفة 

Host Countries . 

 التنمية الريفية :-3

لمجتمققع بمققا يقصققد بالتنميققة ل عمليققة حضققارية شققاملة لمختلقق  أوجققه النشققاا فققي ا 

يحققققق رفقققاه ا نسقققان وكرامتقققهل، وهقققدفها لبنقققاء ا نسقققان وتحريقققره وتطقققوير كفاءتقققه 

وإاالص القدرة للعمل البناء، كونها عملية مجتمعية ومتشابكة ومتفاعلة في إاقار نسقيج 

 ( 103م ، ص 2012إبراهيم األخرم ، من الروابط بال  التعقيد.لع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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والتنميققة تققرتبط بالقطاعققات كافققة فققي داخققل الدولققة، ولققيي بقطققاع واحققد، فهققي منهققاج 

يتفاعل مع المجتمع ككل؛ لدفعقه نحقو الرفاهيقة والنمقو. تتطلقف تفسقيراً جقذرياً فقي فكقر 

 على معنى تطوير ا نسان.   -رمم تفاوت معانيها -ا نسان وقدرته وسلوكه، وتلتقي 

د عرفهقا البنقك القدولي بأنهقا ل إسقتراتيجية مصقممة بهقدف أما عن التنمية الريفيقة؛ فقق  

تطقققوير الحيقققاة االقتصقققادية واالجتماعيقققة لمجموعقققة مقققن النقققام، هقققم فققققراء الريققق . 

وتتضققمن هققذه ا سققتراتيجية توسققيع منققافع التنميققة حتققي تشققمل مققن هققم أكثققر فقققراً بققين 

د الفتققاح السققاعين لققردقهم فققي المنققااق الريفيةل.عأحمققد مصققطفي خققاار و محمققد عبقق

ل تلققك الجهققود الراميققة إلققي مسققتو  رفاهيققة ،كققذلك هققي(182م، ص 2010محمققد، 

السكان الريفيين من خالل برامج شمولية الستمالل الموارد الطبيعية والبشرية بطريققة 

 (15م، ص2006لع محسن عبد الفتاح عنبر، .أكثر كفاءة

 الدراسات السابقة :  -ز

 الدراسات األجنبية  -1

الدراسككة األولككي : فحككص المسككجولية االجتماعيككة للشككركات متعككددة الجنسككية ) مككن 

 ( ( Risako Morimoto, et .al, 2004النظرية إلى التطبيق ( 

هقققدفت هقققذه الدراسقققة إلقققى إمكانيقققة تطقققوير مفهقققوم جديقققد للمسقققؤولية االجتماعيقققة  

والمقابلة لعدد من المهتمقين للشركات متعددة الجنسية ، و باستخدام منهج إعادة التحليل 

بهققذا الموضققوع ، فققي محاولققة لوضققع نمققوذج جديققد  اققار عمققل الشققركات متعققددة 

مققن كققون المسققؤولية  -نظريققا  -الجنسققية . وقققد توصققلت الدراسققة إلققى أن المتفققق عليققه

االجتماعيققة للشققركات متعققددة الجنسققية اريقًققا مققن اققرص الوصققول إلققى تحقيققق التنميققة 

ل قيد النظر علقى مسقتوى التطبيقق ، وبشقكل خقاص مقا يتعلقق بقيقام المستدامة؛ ال يزا

نتا جهققا علققى المجتمققع ، وذلققك بققدليل عققدم وجققود دراسققة رسققمية عققن هققذا الموضققوع 

المعقد، فعلى الرمم من العديد من النقاشات التي دارت؛ فاليزال يفتقر هذا المفهقوم إلقى 

الدراسقة بضقرورة مراجعقة  تعري  موحد و مقبول على المستويات  كافة. وقد أوصت

األدبيقات وتطققوير المفققاهيم للوصققول إلققى خطققة لتطققوير مفهققوم المسققؤولية االجتماعيققة 

 للشركات متعددة الجنسية .

الدراسككككة الثا يككككة: المسككككجولية االجتماعيككككة للشككككركات متعككككددة الجنسككككية والمككككدخل 

 ,Stephen Brammerالمجسسكككي: رؤي جديكككدة حكككول القطكككا  الخكككا  ) 

et.al,2012  ) 

أوضحت هذه الدراسة أن مسؤولية الشقركات متعقددة الجنسقية أصقبحت موضقوًعا  

شا عًا في أدبيات النشاا التجار  ، ولكنه بقرمم ذلقك لقم يحقر دور المؤسسقات باهتمقام 

كبيققر. وباسققتخدام مققنهج إعققادة التحليققل ومراجعققة التققراا توصققلت الدراسققة إلققى أهميققة 

ولية االجتماعيققة للقطققاع الخققاص ، وضققرورة مراجعققة النظريققة المؤسسققية لفهققم المسققؤ

إقرار  مسلمة تترسخ في وعي هذه الشقركات مؤداهقا أن المسقؤولية االجتماعيقة ليسقت 
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فققققط سقققلوًكا تطوعيإقققا ؛ وإنمقققا التزاًمقققا أكثقققر ارتبااقققاً بالمؤسسقققات الرسقققمية لمشقققاركة 

أصحام المصلحة . وقد أوصت الدراسة بضرورة فحق  شقكل ومضقمون المسقؤولية 

جتماعيققة للشققركات متعققددة الجنسققية حتققى ال تصققب  موضققع خققالف ، وأال ترتكققز اال

الممارسققة علققى الخلققط بققين المفهققوم الليبرالققي التطققوعي للمشققاركة وانعكققام معققاكي 

لمسؤوليات ملزمة اجتماعياً . ومن هنقا أكقدت الدراسقة علقى أهميقة النظريقة المؤسسقية 

 األعمال التجارية والمجتمع .  والتي تعد وسيلة واعدة الستكشاف الحدود بين

الدراسككككة الثالثككككة : المسككككجولية االجتماعيككككة للشككككركات متعككككددة الجنسككككية : اآل ككككار 

 (     Jones , K & Bartlett, J.L.,2009االستراتيجية ) 

اهتمت هذه الدراسة بوضقع المسقؤولية االجتماعيقة للشقركات متعقددة الجنسقية فقي  

وارد ،  ققم اسققتخدام مققدخل إدارة العالقققات لشققرح سققياص رليققة الشققركة القا مققة علققى المقق

المشاركة المتزايدة من قبقل الشقركات فقي أنشقطة المسقؤولية االجتماعيقة . و باسقتخدام 

القذ  عرفتقه الدراسقة بأنقه سلسقة مقن ممارسقات العالققات العامقة -منهج دراسة الحالقة 

 -دارة العالققات المحددة ضمن برامج المسؤولية االجتماعية للشقركات التقي تسقتخدم  

توصققلت الدراسققة إلققى أن قيمققة و يفققة العالقققات العامققة للمؤسسققة هققي قققدرتها علققى 

المسققاعدة فققي إدارة العالقققات؛ لكققن علققى مسققتوى مققرتبط ب سققتراتيجية الشققركة؛ ولققيي 

بمنظور االتصاالت و االتصال المشترف في كثير من ممارسات العالقات العامة . كما 

اسة المسؤولية االجتماعية للشركات بوصقفها ميسقرةً  دارة أكدت الدراسة ضرورة در

العالقققات ، ومققن  ققم  بنققاء شققبكات دعققم للمنظمققة كبققديلة لمجموعققة  األنشققطة التققي تبنققي 

الشقققرعية التنظيميقققة مقققن خقققالل إدارة التصقققورات . هقققذا وققققد أوصقققت هقققذه الدراسقققة 

رة العالقققات كمبققرر بضققرورة التركيققز المتزايققد فققي أدبيققات العالقققات العامققة علققى إدا

 مركز  . 

الدراسككة الرابعككة : المسككجولية االجتماعيككة للشككركات متعككددة الجنسككية و دورهككا فككي 

 (  Maimunah I., 2009تنمية المجتمع المحلي ) منظور عالمي ( ) 

هدفت هذه الدراسة إلى توضي  مفهقوم المسقؤولية االجتماعيقة للشقركات ، وحددتقه فقي 

كات فققي تسققيير أعمالهققا بطريقققة أخالقيققة ومناسققبة ومفيققدة أنققه ل إسققتراتيجيات الشققر

للمجتمع من حيث التنمية ل . و باستخدام مقنهج إعقادة التحليقل وفحق  النظريقات التقي 

تناولت بالدراسة المسؤولية االجتماعية للشركات متعددة الجنسية توصلت الدراسة إلقى 

العال قيقققة للمسقققؤولية  وجقققود  قققالا نظريقققات؛ هقققي: النفعيقققة ، النظريقققات ا داريقققة و

 االجتماعية للشركات. 

وقد ناقشت الدراسة دور المسؤولية االجتماعيقة للشقركات فقي تنميقة المجتمقع المحلقي؛ 

حيث تظهر المسؤولية االجتماعية للشركات فقي درجقة تأ يرهقا علقى المجتمقع بنواحيقه 

لمطلوبقة مقن قبقل االجتماعية، والبياية، واالقتصادية.  كذلك حددت الدراسقة الكفقاءات ا
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مدير  المسؤولية االجتماعيقة للشقركات ، واهتمقت بأهميقة الحصقول علقى فهقم أفضقل 

للجوانف العملية للمسؤولية االجتماعية للشركات . وختاًما قدمت رلية استشقرافية أل قر 

 تفعيل دور المسؤولية االجتماعية بالمجتمعات . 

 الدراسات العربية . -2

االجتماعيككة للشككركات األجنبيككة تحككال مظلككة االتفا ككات  الدراسككة األولككى : المسككجولية

 م (  2018اإلطارية الدولية : دراسة تحليلة )  ظام جبار طالب و طيبة حبيب ظاهر ، 

أكدت هذه الدراسة أن فكرة المسؤولية االجتماعيقة للشقركات تققوم علقى ضقرورة خلقق 

جهة وضرورة مراعقاة  نوع من التنامم بين المصال  المتناقضة المتجسدة بالربحية من

مصلحة المجتمع من جهة أخقرى ، وانطالقًقا مقن هقذه المسقلمة األساسقية كقان البقد مقن 

وضع برنامج المسؤولية االجتماعية للشركات في إاقار يحقاول تأسقيي البعقد الققانوني 

لها؛ وذلك ردا على دعاوى تجريد المسؤولية االجتماعيقة مقن صقفة ا لقزام، وقصقرها 

و -التطوعيقة، التققي ال تحققدها صقفة قانونيققة. فققي الوققت نفسققه  هققرت علقى المبققادرات 

بقققوادر فكريقققة تتبنقققى أدوات لتنظقققيم الجانقققف الققققانوني للمسقققؤولية  -بقققوتيرة محمومقققة

االجتماعية للشقركات، والنظقر فيمقا ينشقأ عقن تطبيقهقا مقن عالققات عمقل دوليقة؛ لقذلك 

الدوات لقتعلن عقن خصوصقية تأتي االتفاققات االااريقة الدوليقة لتقق  فقي مقدمقة هقذه ا

تنظيمها لجوانف المسؤولية االجتماعية للشركات . ومن هذا المنطلقق ارحقت الدراسقة 

مشكلة البحث األساسية متمثلة في بيان الوسيلة القانونية األنج  في سبيل ضمان التقزام 

الشققركة بمسقققؤوليتها االجتماعيقققة ، وانتهققت يطقققرح سقققؤال مركققز  هقققو مقققدى نجقققاح 

 في بلورة مسؤولية اجتماعية للشركات األجنبية.  -كوسيلة قانونية -لدولية االتفاقات ا

الدراسة الثا ية : أ كر المسكجولية االجتماعيكة علكى الميكتة التنافسكية لشكركة االتصكال 

الفلسككطينية مككن وجهككة  ظككر العمككالء ) دراسككة حالككة لشككركة جككوال ( ) و ككفي  ككتال 

 م (  2011وآخرون ، 

التعرف على أ قر المسقؤولية االجتماعيقة علقى الميقزة التنافسقية  هدفت هذه الدراسة إلى

لشركة االتصال الفلسقطينية مقن وجهقة نظقر العمقالء ، حيقث اسقتخدم البقاحثون المقنهج 

( عميقل مقن عمقالء  100الوصفي للدراسة وأجريت هذه الدراسة علقى عينقة قوامهقا ع 

( اسققتبانة كققأداة لجمققع  SPSSشققركة االتصققاالت الفلسققطينية. قققام البققاحثون بقق جراء ع 

المعلومقققات ، واسقققتخدام برنقققامج المعالجقققات ا حصقققا ية المناسقققبة، وبتحليقققل نتقققا ج 

االستبانة؛ تم رصد العديد من الجوانف ا يجابية في تعامل الشقركة مقع عمال هقا وأبنقاء 

المجتمققع الفلسققطيني و دورهققا الفاعققل فققي دعققم األنشققطة الثقافيققة وميرهققا. أيضققا أسققفر 

حليل عن عدد من المواق  السلبية؛ منهقا مسقؤولية الشقركة تجقاه البياقة؛ األمقر القذ  الت

وجققه عنايققة الشققركة  صققالح القصققور الما ققل فققي تلققك النققواحي؛ فكققان مققن توصققيات 

الدراسققة أن تعمققل الشققركة علققى ديققادة االهتمققام بالبياققة مققن خققالل اسققتخدام وسققا ل 
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لة من خالل الوسا ل الحديثقة و التكنولوجيقة االتصال التي تجنف البياة المخاار المحتم

 .المتطورة 

الدراسككة الثالثككة : الخصككانص البنانيككة للشككركات متعككددة الجنسككيات : دراسككة حالككة 

إلحدى الشركات العاملة في القرية الذكية بالمجتمع المصري . ) ياسمين عكالء الكدين 

 م (  2009علي يوسف ، 

الخصا   البنا ية للشقركات متعقددة الجنسقية  سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم

في مصر و دورها في تنمية المجتمع المصر  ، و باستخدام المنهج الوصفي والمقابلة 

شققركة مصققرية؛ وتوصققلت إلققى ضققرورة تفعيققل القواعققد و اللققوا    40قامققت بدراسققة 

 المنظمة التي تحفز المستثمرين نحو مزيد من االستثمار االجتماعي .

الرابعة : المسجولية االجتماعية للمجسسة والموارد البشرية ) ضيافي  كوال الدراسة 

 م( 2010، 

يتمثل الهقدف الر يسقي لهقذه الدراسقة فقي التطقرص إلقى عناصقر المسقؤولية االجتماعيقة 

ودورهققا فققي معالجققة القضققايا التققي تشققكل مجتمعققات المؤسسققات ، و باسققتخدام المققنهج 

لحالة؛ توصلت الدراسة إلى أن المؤسسقة المسقؤولة الوصفي التحليلي و اريقة دراسة ا

اجتماعيققاً هققي التققي تهققتم بمو فيهققا مققن حيققث الرواتققف واألجققور التققي تكفققل لهققم حيققاة 

كريمققة، و تهياققة أفضققل األجققواء للعمققل ، فضققال علققى القيققام بعمليققة تأهيققل وتطققوير 

دة تتناسقف مستمرة  لهؤالء المو فين من أجل الوصول إلى مخرجات إنتاج عالية الجو

مع متطلبات و توقعات دبا نها، الذين هم أسام و جوهر نشاا المؤسسقة االقتصقاد  . 

ومن جهة أخرى ف ن المؤسسات التي تمارم نشااها بصورة مسؤولة اجتماعيإقا تعتمقد 

علققى مققدخالت إنتققاج صققديقة للبياققة و صققديقة للمجتمققع؛ لققذا ف نهققا تقققوم باالتفققاص مققع 

 .  بطريق توفر مثل هذا النوع من المدخالتموردين يمارسون أنشطتهم 

 تطور حجم االستثمار األجنبي وتأ يره على التنمية الريفية في مصر : -ط

% مققن 2.4مثلققت االسققتثمارات الققواردة إلققى الققدول العربيققة ومنهققا مصققر مققا نسققبته 

 % من إجمالي الدول النامية البقال 4.4مليار دوالر ، و 1297ا جمالى العالمي البال  

مليارات دوالر . وقد تركز االستثمار األجنبي المباشر الوارد في عدد من القدول  706

%  68.5العربية؛ حيث استحوذت كل من ا مارات ومصر وسلطنة عمان علقى نحقو 

مليقارات  10.4من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وتصدرت ا مارات بنحقو 

مليققار دوالر وبحصققة  6.8لمركققز الثققاني %، تلتهققا مصققر فققي ا33.3دوالر وبحصققة 

 (7، ص ،م2019تقرير مناث االستثمار في الدول العربية ع % 21.8

وفيما يتعلق بأرصدة االستثمار األجنبي المباشر الواردة؛ شهدت الدول العربية ارتفاعقا 

م، ومثلت األرصدة الواردة إلقى  2018مليار دوالر عام  889.4% لتبل   3.4بمعدل 

تريليقون دوالر عقام  32.3% من ا جمالى العالمي البقال  2.8لعربية ما نسبته الدول ا
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م. وشأنها شأن التدفقات تركزت األرصقدة فقي عقدد محقدود مقن القدول العربيقة  2018

تقريققر ع% مققن ا جمققالى .54.8حيققث اسققتحوذت السققعودية وا مققارات ومصققر علققى 

 (7، ص ،م2019مناث االستثمار في الدول العربية 

م، اسقققتنادًا إلقققى بيانقققات أسقققواص 2018أمقققا عقققن كلفقققة المشقققاريع البينيقققة الجديقققدة لعقققام 

ك حقد  قواعقد البيانقات  -االستثمار األجنبي المباشقر ،التقي أعقدتها الفاينانشقينال تقايمز 

األكثر شموال لتمطية مجمل المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الجديدة فقي جميقع 

يمكقن اسقتخالص اآلتققي : -م 2003القطاعقات انطالقققا مقن عقام  أنحقاء العقالم وفقي كقل

 (8، ص ،م2019تقرير مناث االستثمار في الدول العربية ع.

  م؛ 2018حسف القدول المسقتقبلة لتقدفقات االسقتثمارات العربيقة البينيقة خقالل عقام

% مققن إجمققالى  58.4تصققدرت سققلطنة عمققان قا مققة الققدول العربيققة باسققتحواذها علققى 

 %.16.3ات، تليها مصر بحصة االستثمار

  حسف القدول المسقتقبلة لتقدفقات االسقتثمارات العربيقة البينيقة خقالل الفتقرة مقا بقين

م؛ تصدرت مصر قا مة الدول العربية باسقتحواذها علقى مشقاريع 2018 -م2003عام 

 % من إجمالى االستثمار .25.2مليار دوالر وبحصة  90.9بقيمة 

ى ارتفقققاع نسقققبة االسقققتثمارات األجنبيقققة المقُامقققة علقققى تشقققير تلقققك البيانقققات السقققابقة إلققق

األراضي المصرية؛ حيقث تسقتفيد تلقك االسقتثمارات بشقكل كبيقر مقن االمتيقادات التقى 

توفرهققا الدولققة المصققرية مققن كفققاءة أداء ا عفققاء الجمركققى، كفققاءة أداء البنيققة التحتيققة 

للوجيسقتية، با ضقافة إلقى للتجارة والنقل، أداء الشحن الدولى، وجودة كفاءة الخقدمات ا

اتسققاع السققوص المصققر  ... وميرهققا مققن األمققور التققى جعلققت مققن مصققر بياققة جاذبققة 

 لإلستثمار األجنبي .

كما أشارت إلقى ذلقك التققارير -وبرمم أن حجم االستثمار األجنبي في مصر فى اددياد 

ات وبقين حجقم ف ن  مة عالقة اردية بين ارتفاع نسبة هذه االستثمار -والبيانات السابقة

 ا فقار في مصر ، وخاصة في قر  ونجوع مصر.

أشققارت التقققارير المحليققة والدوليققة أن  الفقققر أحققد التحققديات األساسققية التققي تواجههققا  

الحكومة المصرية في الوقت الراهن؛ فحسقف تقريقر التنميقة البشقرية تزايقدت معقدالت 

ي المنقااق الريفيقة م( وبشقكل خقاص فق 2013-1999الفقر فقي مصقر خقالل الفتقرة ع 

والصققعيد؛ حيققث شققهدت مسققتويات المعيشققة تراجعققاً مسققتمراً خققالل العشققر سقققنوات 

األخيرة معزداً باالرتفاع المستمر في األسعار؛ مما انعكي علي عدد السقكان القواقعين 

% م  عقام 26.3م إلي 1999% عام 16.7تحت خط الفقر ، والذين دادت نسبتهم من 

 (. 3في جدول رقم   ع كما هو موض  م.  2013

والسقؤال القذ  يتبقادر إلقى القذهن مققا المسقاهمات الجقادة التقي ققدمتها الشقركات متعققددة 

علقى وجقه  –الجنسية واالستثمار األجنبي لتنمية المجتمقع المصقر ، وقطاعقه الققرو  
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بطالقة( ،  –صحة  –الذى تفشى الفقر في كل جوانف حياته االجتماعية ع تعليم  -التحديد

 توفير السلع األساسية. -ادية ع ارتفاع األسعارواالقتص

معايير وإستراتيجيات مقترحة لتطبيق المسجولية االجتماعية المبحث الثا ي: 

 متعددة الجنسية في تنمية القرية المصرية للشركات

اكتسققف الققدور االجتمققاعي والمسققؤولية االجتماعيققة للشققركات متعققددة الجنسققية  أهميققة 

كومققات عققن كثيققر مققن أدوارهققا االقتصققادية والخدميققة، التققي متزايققدة بعققد تخلققي الح

صحبتها بطبيعة الحال برامج اجتماعية كان ينظر إليها علقى أنهقا أمقر ابيعقي ومتوققع 

فققي  ققل انتفققاء الهققدف الربحققي للمؤسسققات االقتصققادية التققي تققديرها الحكومققات، وإن 

 كانت في كثير من األحيان تحقق إيرادات وأرباحا اا لة.

د مهمة الشركات متعقددة الجنسقية مقتصقرة علقى تحقيقق األربقاح ، بقل تعقدت إلقى لم تع

الققدور الققذ  يجققدر بهققذه الشققركات القيققام بققه فققي إاققار المسققاهمة والمشققاركة فققي تنميققة 

وتطققوير المجتمققع الققذ  تعمققل فيققه؛ حيققث إن العديققد مققن الققدول باتققت تشققترا علققي 

فققي المشققاريع التنمويققة التققى تخققدم الشققركات العاملققة علققى أراضققيها أن يكققون لهققا دور 

مجتمعققات تلققك البلققدان ، وتقققديم الخققدمات لمققواانى تلققك الققدول مققن بققام المسققؤولية 

 االجتماعية.

ويختل  دور الشركات متعددة الجنسية في تنمية المجتمع  الريفقي عقن دورهقا فقي  

ال المجتمعات الحضرية؛ نظقراً لخصوصقية المجتمقع  الريفقي وكثقرة مشقكالته. والسقؤ

الذ  يطرح نفسه هنا هقو: كيق  يمكقن لهقذه الشقركات أن تسقاهم فقي تنميقة المجتمعقات 

المحلية القروية ؟ وما األسبام التى تدعوها إلى االضطالع بهذا الدور على الرمم مقن 

عققدم وجقققود جهققة عليقققا فققي مصقققر تحاسققف هقققذه الشققركات المقيمقققة علققى أراضقققيها، 

الجنسققية تكققون بشققكل اختيققارى للشققركة ، فالمسققؤولية االجتماعيققة للشققركات متعققددة 

 وتلتزم بتطبيقها أخالقيا ومن تلقاء نفسها ، بدون وجود جهة رقابية عليا لمحاسبتها . 

إلققى حقيقققة مهمققة فققي الفكققر االقتصققاد   -بدايققة  –لإلجابققة علققى هققذه األسققالة نشققير 

يقأتي مقن أجقل المعاصر مؤداها أن قيام الشركات متعددة الجنسية بالدور التنموى؛ إنما 

الحفقا  علقى أفضقل صقورة للشقركة فققي أذهقان المجتمقع ، وتعزيقز ميزتهقا التنافسققية ، 

 وديادة حصتها السوقية، وهذا ال يتحقق إال بمساندة المجتمع المحلي لهذه الشركات.

وفي سبيل تنمية الوعي بحدود هذه الشقراكة بقين المجتمقع والشقركة األجنبيقة؛ البقد مقن 

مور المهمة ، نتناولها تفصيال في هقذا الجقزء مقن الدراسقة؛ أولهقا  التعرف على عدد األ

الفرص بين العمل الخيقر  وا حسقان والمسقؤولية االجتماعيقة،  انيهقا أبعقاد  المسقؤولية 

االجتماعية،  الثها مبادىء المسؤولية االجتماعية، رابعها أهمية المسقؤولية االجتماعيقة 

لمحلقي ، خامسقها مجقاالت المسقؤولية االجتماعيقة للشركات متعددة الجنسية والمجتمع ا
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في تنمية المجتمع المحلى ، وسادسها نموذج مقترح لتطبيق المسقؤولية االجتماعيقة فقى 

 تنمية القرية المصرية.

 أوال : الفرق بين العمل الخيري واإلحسان والمسجولية االجتماعية

تسققهم المنظمققات والشققركات الخاصققة والشققركات متعققددة الجنسققية بنصققيف وافققر فققي 

األعمال الخير  ،مير أن مثقل هقذه المسقاهمات ال تعقد مقن المسقؤولية االجتماعيقة فقي 

شيء؛ حيث توجد اختالفات عديدة بين العمل الخير  والمسقؤولية المجتمعيقة؛ فالهقدف 

ي خدمة المجتمع فقي مبقادرات اويلقة المقدى من المسؤولية االجتماعية هو االستدامة ف

،تترجم لرسالة الشركة وأهدافها، أما العمقل الخيقرى يقتم تعريفقه بأنقه تشقجيع ومحاولقة 

إحققداا التمييققر االجتمققاعي عققن اريققق تقققديم مسققاهمات ماليققة سققخية بشققكل كبيققر ، 

شقركة وأهدافه قصيرة المقد  ، ويهقتم بفاقة محقددة لتحسقين  روفهقا المعيشقية. وقيقام ال

بمثل هذه المساعدات الخيرية ال يكون ضمن رسقالتها ورليتهقا، فهقو أمقر عرضقي، ال 

وال يكقون بقديال عقن المسقؤولية  -مهمقا كقان حجمقه أو نوعقه -يكتسف صفة االسقتمرار

االجتماعية ،حيث إن المسؤولية االجتماعية ينبمي أن تندرج  ضمن خطقة ومقنهج معقد 

نققه العامققة للشققركة، ودور واضقق  فققي تحقيققق مسققبقًا، ولهققا مخصقق  مققالي فققي المواد

عيوس  عواد وآخقرون ،  التنمية، والنهوض بالمستوى االقتصاد  في المجتمع بأكمله.

 .(112م، ص 2014

 : أهمية المسجولية االجتماعية للشركات متعددة الجنسية  ا يا 

ل يتبققادر إلققى ذهققن كققل مققن الشققركات متعققددة الجنسققية والمجتمققع والدولققة تسققالال حققو

جدو  تفعيل المسقؤولية االجتماعيقة ، ويمكقن تحديقد أهميقة المسقؤولية االجتماعيقة فقي 

ع  (، 131م، ص  2019النقققاا التاليققة:  ع منصققور عبققد القققادر منصققور وآخققرون ، 

 م(2019،  36رضا فولي،ص 

 األهمية بالنسبة للمجسسة:

  ، وخاصقة إذا تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وخاصة لد  العمقالء والعمقال

اعتبرنا أن المسقؤولية تمثقل مبقادرات اوعيقة للمؤسسقة تجقاه أاقراف مباشقرة أو ميقر 

 مباشرة من وجود المؤسسة.

   من شأن االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة تحسين منقاث العمقل، كمقا تقؤد

 إلى بعث روح التعاون والترابط بين مختل  األاراف.

 اوبًققا فعققاال مققع التميققرات الحاصققلة فققي حاجققات تمثققل المسققؤولية االجتماعيققة تج

 المجتمع.

 .المردود المادى واألداء المتطور من جراء تبني هذه المسؤولية 
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  تؤ ر نشااات المنظمات والمؤسسات المختلفة في إاقار تبنيهقا لبقرامج المسقؤولية

ققد تتعقرض لهقا  االجتماعية إيجابيًا على سمعة المنظمة وخاصة في  ل األدمات التقى

 المؤسسة.

  تمثل المسؤولية االجتماعية للمؤسسة بحدود معينة عملية مهمة ومفيدة في عالقتها

 مع مجتمعاتها لمواجهة االنتقادات والضموا المفروض عليها.

  تساهم المسؤولية االجتماعية بشكل كبير في ربط العالمة التجارية بمشقاعر الحقف

ر فقي دعقم القودن النسقبي للعالمقة التجاريقة الخاصقة واالحترام ؛ بما يساعد بشقكل كبيق

 بالمنظمة.

 األهمية بالنسبة للمجتمع :

  االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهقو

 جوهر المسؤولية االجتماعية للمؤسسة.

 .تحسين نوعية الخدمات المقُدمة للمجتمع 

   أهمية كبيرة فى المساهمة في ديادة التكافقل االجتمقاعي المسؤولية االجتماعية لها

واالنتمققاء فققي المجتمققع وتحقيققق االسققتقرار االجتمققاعي، با ضققافة إلققى تحقيققق رفاهيققة 

 المجتمع وتطويره

 . اددياد الوعي بأهمية االندماج التام بين المؤسسات ومختل  الفاات ذات المصال 

 يقق  والققوعي االجتمققاعي علققى مسققتو  االرتقققاء بالتنميققة انطالقًققا مققن ديققادة تثق

 األفراد؛ وهذا يسهم في تحقيق االستقرار السياسيى والشعور بالعدالة االجتماعية.

 األهمية بالنسبة للدولة :

  تخفيقق  األعبققاء التققى تتحملهققا الدولققة فققي سققبيل أداء مهماتهققا وخققدماتها الصققحية

 والتعليمية والثقافية واالجتماعية اآلخر .

 بالمسؤولية البياية إلى تعظيم عوا قد الدولقة بسقبف وعقي المؤسسقات  يؤد  االلتزام

 بأهمية المساهمة العادلة والصحيحية في تحمل التكالي  االجتماعية.

  المسقاهمة فقي التطقور التكنولقوجي والقضقاء علقى البطالقة وميرهقا مقن المجقاالت

عقا بعيقدًا عقن تحمقل التى تجد الدولة الحديثة نفسها ميقر ققادرة علقى القيقام بأعبا هقا جمي

 المؤسسات االقتصادية الخاصة دورها في هذا ا اار.

 متعددة الجنسية  الثا : أشكال وأبعاد المسجولية االجتماعية للشركات

 -وهققو النمققوذج األكثققر قبققوال وانتشققاًرا  –مققن أشققهر أشققكال المسققؤولية االجتماعيققة 

اقترحقه آرتشقي كقارول عقام  لنموذج األربعة أجزاء للمسؤولية االجتماعية للشركاتل.

 م  ، ويوضحه الشكل التالي : 1979
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(، تعقققد المسقققؤولية االجتماعيقققة للشقققركات   (Carroll,1999,P.282وفققققا لكقققارول 

مفهوًما متعدد الطبقات، يتكون من أربعة جوانف مترابطة من المسقؤوليات ؛ اقتصقادية 

وقانونيققة وأخالقيققة وخيريققة. تققأتي هققذه المسققؤوليات المختلفققة كطبقققات متتاليققة داخققل 

 .الهرم

 أوال : المسجولية اال تصادية
ها االقتصقادية المتمثلقة فقي تحقيقق العا قد المعققول يجف على الشركة أن تفي بمسؤوليات

للمستثمرين ، والتعويض العادل للمو فين ، وبيقع السقلع بأسقعار عادلقة للعمقالء ، ومقا 

إلققى ذلققك. وتحمققل المسققؤولية االقتصققادية هققو الطبقققة األولققى مققن المسققؤولية، وأسققام 

ية أمقر ال بقد منقه لجميقع المسؤوليات الالحقة.؛ ومن  م ف ن الوفاء بالمسؤولية االقتصقاد

 الشركات، يمنحها القدرة على االستمرار  والبقاء.

 :المسجولية القا و ية . ا يا

تتطلف المسقؤولية القانونيقة للشقركات التجاريقة االلتقزام بققانون المجتمقع القذ   أنشقات 

ع. فيه . وهذا القانون البد أن يكون مدونًا وملزًمقا للشقركة بمقا يجقف فعلقه. تجقاه المجتمق

 ويعد هذا االلتزام بالقانون مؤشًرا أوليا لتحقق وتفعيل المسؤولية االجتماعية.

 :المسجولية األخال ية . الثا

هققذه المسققؤوليات تشققير إلققى االلتزامققات التققي تكققون صققحيحة وعادلققة ومنصققفة يمكققن 

 تلبيتها من قبل الشركات. إن مجرد االلتزام بالقانون وا جقراءات والقواعقد واللقوا   ال

يجعققل سققلوف العمققل دا مققاً أخالقيًققا أو جيققدًا. فقق لى جانققف القققوانين تتحمققل الشققركات 

مسققؤولية أخالقيققة للقيققام بهققا ، فتطبققق القققانون واللققوا    بمققا يثبققت أنققه جيققد للمجتمققع. 

بعبارة أخرى تتمثل المسؤوليات األخالقية في ما يتوقعه المجتمع عموًما مقن الشقركات 

 .ة والقانونيةفوص التوقعات االقتصادي

 :المسجولية الخيرية .د

يستخدم مصطل  المسؤولية الخيرية في سياص األعمال واألنشطة التي تقع ضمن تققدير 

مؤسسة من المؤسسات قصد تحسين حياة المواان، والمجتمعات المحليقة عامقة بطقرص 

ليمية ، شتى؛ منها:  بناء المرافق الترفيهية للمو فين وعا التهم ، ودعم المؤسسات التع

 

 املسؤولية

 االخالقية المسؤولية الخيرية 

 المسؤولية القانونية

 المسؤولية االقتصادية
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ودعققم أنشققطة الفققن والققدعم ، ومققا إلققى ذلققك هققي أمثلققة علققى المسققؤوليات الخيريققة التققي 

تصدرها الشركات. وجدير بالذكر أن األنشطة الخيرية تضقع لرمبقات الشقركات، فهقي 

 مير إلزامية، وليست من المتوقع بالنسبة للمجتمع.

ر يسقققة  م (  ال قققة أبعقققاد2019عقققرض منصقققور عبقققد الققققادر منصقققور وآخقققرون ع 

للمسققؤولية االجتماعيققة للشققركات وعناصققرها الر يسققة والفرعيققة مققن خققالل الجققدول 

 التالي:
 العناصر الفرعية العناصر الر يسة البعد

 

 االقتصاد 

 المنافسة العادلة

 .منع االحتكار وعدم ا ضرار بالمستهلكين 

   احترام قواعد المنافسة وعدم ا لحاص األذ

 بالمنافسين.

 التكنولوجيا

 .استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي 

  استخدام التكنولوجيا في معالجة األضرار التى تلحق

 بالمجتمع والبياة.

 

 

 القانوني

قوانين حماية 

 المستهلك

 .حماية المستهلك من المواد الضارة 

 .ًحماية األافال صحياً و قافيا 

 حماية البياة

 .منع التلوا بشتى أنواعه 

 .صيانه الموارد وتنميتها 

 .التخل  من المنتجات بعد استهالكها 

 السالمة والعدالة

 تقليل إصابات العمل 

 .تحسين  روف العمل ومنع عمل المسنين واألافال 

 .منع التمييز على أسام الجني أو الدين 

 .تو ي  ذو  الهمم الخاصة 

 

 االجتماعي

المعايير األخالقية 

 والقيم االجتماعية

 مبدأ تكافؤ الفرص في التو ي . مراعاة 

 .مراعاة حقوص ا نسان 

  احترام العادات والتقاليد ومراعاة الجوانف األخالقية

 في االستهالف.

 نوعية الحياة
 نوعية المنتجات والخدمات المقُدمة.

 المساهمة في تقديم الحاجات األساسية للمجتمع .

المسققؤولية االجتماعيققة عرضققتها  أمققا عققن تصققني  شققرا   المسققتفيدين مققن مجققاالت 

 ( في الجدول التالي : 39م، ص 2019عرضا فولى ، 
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 مسؤولية ا دارة تجاههم الشريحة

المالكون أو 

 المساهمون

تكوين صورة  -تعظيم قيمة األسهم والمؤسسة ككل -تحقيق أكبر رب 

 ديادة المؤسسة. –حماية أصول المؤسسة  -محترمة للمؤسسة في بياتها

 العاملون

عدالة  -تدريف مستمر -فرص تقدم وترقية -أجور ورواتف مجزية

تأمين  –أجادات مدفوعة -رعاية صحية - روف عمل مناسبة-و يفية

 وسا ل النقل. -السكن

 العمالء

 -سهولة الحصول على المنتجات -أسعار مناسبة -منتجات بنوعية جيدة

التخل  منه أو بقاياه إرشادات بخصوص المنتج  م  -ا عالن الصادص

 بعد االستعمال

 المنافسون
عدم استقطام العاملين  -معلومات صادقة وآمنة -منافسة عادلة ونزيهة 

 بوسا ل مير نزيهة

المودعون أو 

 الموردون

تسديد  -تطوير استخدام المواد المجهزة  -أسعار عادلة -االستمرارية

 النزاهة العادلة .  -االلتزامات المالية 

 جتمعالم

دعم أنشطة  -توفير فرص عمل جديدة -تو ي  أصحام الهمم الخاصة

 -دعم الفنون -رعاية الموهوبين -المجتمع لألافال والشبام والمسنين

 احترام العادات والتقاليد –إسهام فى حاالت الطوارىء والكوارا 

 البياة
ادل االستخدام األمثل الع -الحد من كوارا تلوا المياه والبياة والتربة

 للموارد الطبيعية.

 الحكومة 

تسديد الرسوم وعدم التهرم  -االلتزام بالتشريعات والقوانين الحكومية

المشاركة في حل المشكالت  -ا سهام في البحث والتطوير -منها

 -االجتماعية واالقتصادية

المنظمات 

 االجتماعية

احترام دور جمعيات  -التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك

 التعامل الصادص مع وسا ل االعالم -المجتمع المدنى

 رابعا: مبادىء المسجولية االجتماعية 

م، ص 2016ع نهى جعير ،  ترتكت المسجولية االجتماعية على تسعة مبادىء :

31) 

 اي .الحماية وإعادة ا صالح البي المبدأ األول :

القققيم واألخالقيققات ع تطققوير المنشققأة وتنفيققذ المواصققفات والممارسققات  المبككدأ الثككا ي :

 األخالقية المتعلقة بالعمل مع أصحام المصلحة (.

المساءلة والمحاسبة ع إبداء الرمبة الحقيقيقة فقي الكشق  عقن المعلومقات  المبدأ الثالث:

 واألنشطة، بطرص وفترات دمنية ألصحام الشأن التخاذ القرارات(.

تقويققة السققلطات وتعزيزيهققا ع الموادنققة بققين األهققداف ا سققترتيجية   المبككدأ الرابككع :

تثمرين والمققوردين وا دارة اليوميققة مققن حيققث مصققال  المسققتخدمين والعمققالء والمسقق

 والمجتمعات المتأ رة وميرهم من أصحام الشأن(.
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األداء المالي والنتا ج ع تعويض المساهمين برأم المال بمعدل  المبدأ الخامس:

تنافسي، بينما تحافر في الوقت نفسه على الممتلكات واألصول، واستدامة هذه 

 العا دات، وتكون سياسات المنشأة هادفة إلى تعزيز النمو على المد  الطويل(.

سة ب دارة الموارد مواصفات موقع العمل ع  ترتبط أنشطة المؤس المبدأ السادس :

البشرية ، وترقية القو  العاملة وتطويرها على المستويات الشخصية والمهنية، بما أن 

العاملين يمثلون شركاء قيمين في العمل، فهذا يستوجف احترام حقوقهم في ممارسات 

عادلة في العمل واألجور التنافسية والمنافع، وتوفير بياة عمل آمنة وصديقة، وخالية 

 مضايقات(.من ال

: العالقات التعاونية ع أن تتسم المؤسسة بالعدالة واألمانه مع شركاء  المبدأ السابع

 العمل ، وتعمل على ترقية ومتابعة المسؤولية االجتماعية لهوالء الشركاء(.

المنتجات ذات الجودة والخدمات ع أن تستجيف المؤسسة الحتياجات  المبدأ الثامن:

كين اآلخرين، وتعمل على تقديم أعلى مستو  للمنتجات، وحقوص الزبا ن والمستهل

 وقيمة للخدمات، بما في ذلك االلتزام الشديد بالكمال، وإرضاء الزبا ن وسالمتهم(.

االرتباا المجتمعي ع أى أن تعمل المنشأة على تعميق عالقات مفتوحة  المبدأ التاسع :

لمجتمع واحتياجاته، وتلعف مع المجتمع الذ  تتعامل معه ، وأن تراعي  قافة هذا ا

المنشأة دوًرا يتسم با يجابية، والتعاون، والمشاركة لجعل المجتمع المكان األفضل 

 للحياة وممارسة األعمال( .

انطالقًا من هذه المبادىء يمكن ارح نموذًجا مقترًحا لتطبيق المسؤولية االجتماعية 

القطاع تختل  عن ابيعة الدور  في تنمية القرية المصرية خاصة؛ نظًرا ألن تنمية هذا

التنمو  الذ  تقوم به في المجتمعات الحضرية؛ لما للمجتمع القرو  من خصوصية؛ 

 بسبف تعقد مشكالته التى استمرت على مدار عقو د مضت.

 . موذج مقترح لتطبيق المسجولية االجتماعية فى تنمية القرية المصريةخامًسا : 

ً  ةالشركات متعددة الجنسي دور أصب   أ بتته ما وهو التنمية، في عملية محوريا

أدركت هذه  فقد المجال.  هذا في المتقدمة االقتصاديات تحققها التي النجاحات

 لتشمل نشاااتها توسيع ضرورة إلى وتنبهت المجتمع، عن معزولة مير أنها الشركات

 المسؤولية تجاه بدورها الشركات قيام ا نتاجية.   إن النشااات من هو أكثر ما

 التنموية ألهدافها ورسالتها المجتمع أفراد جميع دعم ما حد إلى يضمن االجتماعية

على  عالوة ، له خطط ما وفق أهدافها إنجاح في والمساهمة بوجودها، واالعتراف

 خلق إلى إضافةً  الضرورية، المعيشية ومتطلباته المجتمع احتياجات سد في المساهمة

 تنمو . اابع ذات واجتماعية خيرية مشاريع إقامة خالل من جديدة عمل فرص

نظققًرا لمققا يعانيققه الريقق  المصققر  مققن جملققة مشققكالت منهققا : افتقققاده إلققى الحاجققات 

والخدمات األساسية مثل : التعليم ، الخقدمات الصقحية، الميقاه الصقالحة للشقرم، ديقادة 
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سعار بمقا ال يتناسقف ا نجام، افتقاد برامج التنمية االجتماعية، فرص عمل، ارتفاع اال

مع الدخل الفرد ، مشقكلة القتخل  مقن النفايقات والقمامقة ، تعقرض العمالقة الزراعيقة 

بين األافال لمخاار متعددة نتيجة التعرض لألسقمدة والمبيقدات الزراعيقة ...وميرهقا؛ 

 الشقركات تسعى الدراسة إلى تقديم تصور نمقوذجي مقتقرح  لمقا يمكقن أن تضقطلع بقه

 ي، يحتوي على المجاالت اآلتية :الري  المصر يات في الجنس المتعددة

  في  طا  التعليم العام و الفني والتراعي  والجامعي  : -1
يمكن تفعيل دور الشركات متعددة الجنسية في مجقال التعلقيم العقام  ع األساسقي(، حيقث 

يتوجقققه اهتمامهقققا إلقققى المقققدارم بتجهيزهقققا بالفصقققول التعليميقققة المناسقققبة والمعامقققل 

والمسقققتلزمات الدراسقققية، كقققذلك العنايقققة بفقققت  مراكقققز للتقويقققة ملحققققة بالمقققدارم أو  

؛ لمحاربة القدروم الخصوصقية التقى ال يسقتطيع المساجد، وا ستعانة بمدرسين أكفاء 

القروى البسيط على دفع أ مانها ، إضافة إلى االهتمام بتقديم الجوا ز والهدايا للمتفقوقين 

 علميا ورعايتهم .

أما في مجال التعليم الفني؛ فعليها ا ستعانة بالمتفوقين في  تلك المقدارم للتقدريف   

؛ ممققا يجعققل التفققوص شققرًاا للتو يقق  فققي هققذه  والتو يقق  فققي تلققك الشققركات األجنبيققة

 الشركات. 

وفى مجال التعلقيم الزراعقي ، فتسقتطيع تلقك الشقركات المسقاعدة فقي تسقويق منتجقات  

المققدارم الزراعيققة التققى يقققوم الطققالم ب نتاجهققا كمشققاريع للتخققرج ، وتققدريف هققؤالء 

 نولوجيا .الطالم على أحدا البحوا فى ا نتاج الزراعي باستخدام أحدا التك

أما عن الجامعات، تدعم هذه الشركات الجامعات ا قليمية بتقديم المن  المالية  وتمويقل  

األبحاا في المجاالت كافة، وذلك  جراء البحوا والمشقروعات البحثيقة، بحيقث تمتقد 

 تلك المساعدات إلى ري  مصر ، وال تقتصر فقط على جامعات المدن الكبر  .  

رد إسهاماتها في حمالت التثقي  والتوعيقة بشقأن األمقراض تب في  طا  الصحة : -2

و اآلفات، وا نفاص على برامج تنظقيم األسقرة فقي الريق  المصقر  للمسقاعدة فقي حقل 

مشقققكلة ادديقققاد السقققكان ، وتققققديم المسقققاعدات الماليقققة مقققن أجقققل إنشقققاء مراكقققز ابيقققة 

 ومستشفيات في قر  ونجوع مصر .

الريقق  المصققر  لكثيققر مققن األنديققة ومراكققز  : يفتقققد مجككال التنميككة االجتماعيككة -3

الشبام الرياضية ، ودور الحضقانة ، والمراكقز الثقافيقة الفنيقة وا بداعيقة والترفيهيقة ، 

يمكققن للشققركات متعققددة الجنسققية المسققاهمة فققي إنشققاء مثققل هققذه المراكققز  وتجهيزهققا، 

 كنوع من أنواع الدعاية لبرامجها ومنتجاتها .

 ا عقداد :  مقن خقالل التقدريف بمقرضء علكي البطالكة التوظيكف مكن أجكل الق كا -4

 للتو ي  ، ودعم المشروعات الصميرة واألسر المنتجة في ري  ونجوع مصر .
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حتي تكون نموذًجا ومثاالً  المساهمة في تحديث وتطوير بعض القري المصرية  -5

يحتذ  به؛ ويكون ذلك بتوجيه عنايتها إلى رص  الطرص ، وتجميل الميادين العامة ، 

 كنوع من الدعاية وا عالن لهذه الشركات العالمية.

من خالل  التكفل بعدد من األسر الفقيرة ورعاية المرأة المعيلة بالريف المصري -6

 . ة، أو إنشاء جمعيات خيرية تابعة لتلك الشركاتتقديم المن  والهبات للجهات الخيري

وذلك بتوفير  االهتمام بفئة ذوي االحتياجات الخا ة في الريف المصري ، -7

فرص عمل لهم في تلك الشركات، أو الوفاء بمتطلباتهم من أجهزة ومستلزمات أو 

 كفالة لمير القادرين منهم.

 تية :ول مان  جاح هذا النموذج ينبغي مراعاة األمور اآل

دراسة البياة الريفية للتعرف على المشكالت والقضايا االجتماعية واالقتصادية  -1

 الموجودة بها.

تحديد المجاالت المستهدفة واألنشطة المقترحة باالستعانة بالقيادات المحلية   -2

 وأبناء القرية.

 تحديد تكلفة المجاالت المستهدفة وأنشطتها . -3

 ع  قافة المجتمع القرو  .إعادة تصميم المنتجات بما يتالءم م -4

 أنشطة الدعاية وا عالن المصاحبة لعملية ا عداد والتنفيذ والتقييم. -5

 تنفيذ األنشطة المختارة بمشاركة أبناء القرية . -6

التقييم البعد  والقبلي للمشروع وقيام رضا الريفيين؛ للحصول على تمذية  -7

 راجعة.

 قيام المكاسف المالية واألرباح . -8

ستمرة الستراتيجيات الشركة التنموية  عادة صيامىة األهداف بما المراجعة الم -9

 يتال م مع تطبيق المسؤولية االجتماعية.

 التو يات
توصي الدراسة الراهنة بضرورة إيجاد جهات رقابية عليا تمثل جهة التنظيمية؛ تعني 

بوضع التنظيمات والتشريعات والقوانين ألعمال وتوجهات المسؤولية االجتماعية 

للشركات متعددة الجنسية . و تتأل  هذه الجهة من مجلي أعضا ه من مختل  الجهات 

التجارة الدولية، االقتصاد، االستثمار ،  الحكومية ع ودارة الصناعة، الزراعة،

التخطيط ، االعالم ،التربية، البياة(، وتتعاون مع االتحادات والنقابات والجمعيات 

األهلية  مثل ع حماية المستهلك ، والمرف التجارية والصناعية ، والمحليات ( ، 

 وتكون مهامها اآلتى :

تماعية وإقرارها من الجهات العمل على اقتراح قوانين تنظم المسؤولية االج -1

 المختصة .
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وجود جهة رقابية لإلشقراف علقى المشقروعات التنمويقة فقى ققر  ونجقوع مصقر  -2

 من قبل الشركات متعددة الجنسية ، للمحاسبة والرقابة.

تسققجيل المسققاهمات التققى تقققدمها تلققك الشققركات للقريققة ، مققن حيققث ابيعققة هققذه  -3

 المساعدات والتكالي  النقدية.

إيجققاد سياسققة حققوافز للشققركات المتميققزة فققى مجققاالت المسققؤولية االجتماعيققة مققن  -4

خالل جوا ز للتميقز فقي أداء المسقؤولية االجتماعيقة لقدعم المنافسقة بقين هقذه الشقركات 

 والتوسع فى نطاقها.

إيجقاد قسقم مخققت  للمسقؤولية االجتماعيقة بالشققركة متعقددة الجنسقية، وتخصققي   -5

 شركة باستمرار لدعم أنشطة هذا القسم.مبل  أو نسبة من أرباح ال

نشر  قافة المسؤولية االجتماعية وجعلها جزًءا أساسيإا في الثقافة التنظيمية للشركة  -6

 متعددة الجنسية .

المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الجديدة الواردة إلى مصر  لعام  (1جدول )

 م2018

 عدد الشركات عددالوظانف والرالتكلفة بالمليون د عدد المشاريع البيان

 73 32.273 12.453 91 مصر

م : مؤشقر ضقمان لجاذبيقة االسقتثمار ، 2019تقرير مناث االستثمار في الدول العربيقة 

 17م، ص 2019المؤسسة العربية لضمان االستثمار وا تمان الصادرات، الكويت، 

 دوالر (أر دة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر) مليون  (2جدول )
 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 األعوام البيان

 116.385 109.677 102.324 94.307 87.485 82.893 78.643 األر دة الورادة

 6.798 7.409 8.107 6.925 4.612 4.256 6.031 التدفقات الواردة

لجاذبيقة االسقتثمار ، م : مؤشقر ضقمان 2019تقرير مناث االستثمار في الدول العربيقة 

 .71م ، ص 2019المؤسسة العربية لضمان االستثمار وا تمان الصادرات، الكويت، 

 م (2013-1999تطور معدالت الفقر في مصر خالل الفترة ) (3جدول )
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م، ودارة التنميقققة المحليقققة ، 2016تقريقققر التنميقققة البشقققرية المحليقققة للمحافظقققات عقققام 

 م.2017جمهورية مصر العربية ، 
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 أوالً : المراجع العربية 
م (، الشركات متعددة الجنسيات وأ رها على الدول 2010أحمد عبد العزيز وآخرونع 

 النامية، مجلة ا دارة واالقتصاد، العدد الخامي والثمانون، سوريا.

م( ، دور الشركات عابرة القارات في الصين : تنمية 2012إبراهيم األخرم ع 

 اقتصادية أم استعمار وتبعية ، القاهرة ، إيتراف للطباعة والنشر والتوديع.

م( ، الشركات متعددة الجنسيات 2015ابراهيم محسن عجيل و اعتصام الشكرجي ع 

األردن ،  –سية مقارنة ، عمان سيا –اقتصادية  –وسيادة الدولة : دراسة قانونية 

 مركز الكتام األكاديمي .

م(، االتجاهات المعاصرة في 2010أحمد مصطفي خاار و محمد عبد الفتاح محمد ع 

 تنمية المجتمعات المحلية، ا سكندرية ، المكتف الجامعي الحديث .

ر وا ل م( ، ل التسويق والمسؤولية االجتماعية ل ، األردن ، دا2001تامر البكر  ع 

 للنشر .

م : مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار ع 2019تقرير مناث االستثمار في الدول العربية 

 م( ، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وا تمان الصادرات، الكويت.2019

م(، ودارة التنمية 2017م ع 2016تقرير التنمية البشرية المحلية للمحافظات عام 

 عربية .المحلية ، جمهورية مصر ال

م(، التطورات العلمية واألار النظرية للمسؤولية 2019رضا فولي عثمان  ابت ع 

االجتماعية، في كتام : المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والشركات : بين 

 المقاربات النظرية والممارسات التطبيقية، برلين، المركز الديمقرااي العربي.

الشركات متعددة الجنسيات في التنمية : م( ، دور 2007رضا محمد هالل العجود ع 

دراسة لدور الشركات اآلسيوية في مصر ، كتام األهرام االقتصاد  ، العدد 

240. 

م( ، المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية ، رسالة 2010ضيافي نوال ع 

، ماجستير مير منشورة ، إشراف د. كردابي عبداللطي  ، جامعة أبو بكر بلقايد 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير .

العامر ، المسؤولية  محسن مهد  صال  م(،2002المالبي ع  منصور ااهر محسن

 لعينة من تطبيقية االجتماعية لمنظمات األعمال وشفافية نظام المعلومات دراسة

 .13األردنية، مجلة العلوم ا نسانية، عمان، العدد  التجارية المصارف

م( ، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة 2008د لجي الحديدى عالعت جيا

 األردن، دار الحامد للنشر والتوديع. -الجنسية ، عمان

م ( ، مدخل إلى األعمال 2013عبدالرحيم فؤاد الفارسي وفرام أكرم الرفاعي ع 

 األردن ، دار المناهج للنشر والتوديع . –الدولية ، عمان 
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م(، المسؤولية االجتماعية في 2019منصور وآخرون  ع منصور عبد القادر 

المؤسسات الصميرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. في كتام : 

المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والشركات : بين المقاربات النظرية 

 والممارسات التطبيقية، برلين، المركز الديمقرااي العربي.

م (، المسؤولية االجتماعية للشركات 2018يبة حبيف  اهر ع نظام جبار االف و ا

االجنبي تحت مظلة االتفاقات ا اارية الدولية : دراسة تحليلة ، بحث منشور في 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية .

م (، المسؤولية االجتماعية للشركات العا لية: 2016نهي نظمى عبدهللا جعير  ع 

كلية  –والمقترحات، رسالة ماجيستير مير منشورة، جامعة الخليل ا شكاليات 

 إدارة األعمال . -الدراسات العليا

م( ، ا ر المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية 2011وصفي نزال وآخرون ع

لشركة االتصال الفلسطينية من وجهة نظر العمالء ع دراسة حالة لشركة جوال ( 

كلية االقتصاد والعلوم  –منشورة ، جامعة النجاح الوانية ، رسالة ماجستير مير 

 االدارية .

م (، الخصا   البنا ية للشركات متعددة 2009ياسمين عالء الدين علي يوس ع 

الجنسيات: دراسة حالة  حدى الشركات العاملة في القرية الذكية بالمجتمع 

د عالم، جامعة المصر ، دراسة ماجيستير مير منشورة، إشراف : اعتماد محم

 قسم االجتماع.  -كلية البنات-عين شمي 

 م (، المسؤولية المجتمعية، جامعة القدم المفتوحة.2014يوس  عواد وآخرون ع
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