
 ممخص البحث
ىذه الدراسة الى تقييم مدى االفصاحح نان  ىدفت    

المساااااااالجلية اال تمحنياااااااة فااااااا  ال ااااااار حت المساااااااحىمة 
 اااار ة ماااان  118السااااةجديةم ج ااااملت ىااااذه الدراسااااة 

ال ااااار حت المسااااا لة فااااا  ساااااج  االسااااايم المساااااحىمة 
 ملت القطحناحت المتتلةاة . حيث  السةجدية )تداجل(

لألنمحل جمن تالل البحث تم التجصل إل  م مجناة 
ال ااار حت المساااحىمة الساااةجدية مااان الئتاااحا: مئياااح  ان 

حماال مسااالجليحتيح الم تمةيااة بمتجسااط حسااحب   لاا  تت
ألبةاااااااااحد  الحساااااااااحبية ج حئااااااااات المتجساااااااااطحت م 3.68

المسالجلية الم تمةية مرتةةة بحستثئحء بةد البياة، فلقاد 
. ممااااااح يحااااااتم نلااااااى 3.32 المتجسااااااط الحسااااااحب  بلااااا 

ال اااااار حت إنطااااااحء ىااااااذا البةااااااد دجرا ا باااااار.  مااااااح ان 
ال اااااار حت المسااااااحىمة السااااااةجدية ب اااااا ل نااااااحم تقااااااجم 

%(. جان 73بحإلفصاااااحح نااااان ائ اااااطتيح الم تمةياااااة )
ر ة ياااااالثر نلاااااى ح اااام  جنمااااار جطبيةياااااة نمااااال ال ااااا

%(م مااااح 86االفصااااحح ناااان المساااااجلية اال تمحنيااااة )
تقااااجم المئ ااااحح بحإلفصااااحح ناااان االئ ااااطة اال تمحنيااااة 

%(.جتئجناااااات اسااااااحلي  78ب اااااا ل طااااااجن  بئساااااابة )
 ححااااااااالفصحح نن المسالجلية الم تمةية بين  االفص

 

 
%(م 58%(م جاإلفصااااااااحح ال ماااااااا  )63الجصااااااااة  ) 

ة الرايساااااااية جاإلفصاااااااحح مااااااان تاااااااالل القاااااااجاام المحليااااااا
%(م جاإلفصااااااحح ماااااان تااااااالل تقااااااحرير تحر يااااااة 75)
(69.)% 

قااااااادم البححثاااااااحن جبئاااااااحء نلاااااااى الئتاااااااحا: الساااااااحبقة      
م مجناااااااة ماااااااان التجصاااااااايحت مئيااااااااح   اااااااارجرح قيااااااااحم 
المئظماااااحت الميئياااااة جال ياااااحت الميتماااااة بحلمساااااالجلية 
الم تمةيااااة ) مثاااال مالسسااااحت حمحيااااة البياااااةم ئقحبااااحت 

ىااااح( بتئظاااايم الةمااااحلم  مةيااااحت حقااااج  االئسااااحن ج ير 
دجرات فحنلة ج ذلك التجاصل مع ال حمةحت جالمرا از 
األ حديمياااة لبياااحن المساااالجلية الم تمةياااة الملقاااحح نلاااى 
ال اار حتم جطاار  االفصااحح نئيااح فاا  القااجاام المحليااةم 
ج اارجرح قيااحم اليياااة السااةجدية للمححساابين القااحئجئيين 
مااااااع االسااااااتةحئة بحأل ااااااحديميين جالمئظمااااااحت الميئيااااااة 

تطاااااجير مةياااااحر االفصاااااحح نااااان المساااااالجلية المةئياااااة ب
لاااازام اليياااااحت الم اااارفة نلااااى  الم تمةيااااة لل اااار حت جاه
سااااااج  االجرا  المحليااااااة بحإلفصااااااحح ناااااان المسااااااالجلية 

 الم تمةية لل ر حت.
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Abstract 

This study aimed to assess the extent 

of disclosure of social responsibility 

(DSR) in Saudi corporations, The study 

included 118 Corporations listed in the 

Saudi  stock market ,included various 

sectors of the business, Through the 

research a set of results has been reac-

hed including: That, the Saudi Corpor-

ations do contribute in the social  resp-

onsibilities with a total mean 3.68, and 

the averages of the dimensions of com-

putational social responsibility is high 

with the exception of the environ-

mental aspect which reached the ave-

rage of 3.32. Which makes it imper-

ative to give this aspect a bigger role? 

Also the Saudi Corporations in whole 

do disclose the social responsibility 

73% of the answers. 86% of the ans-

wers say that the size, age of the 

corporation and the nature of business 

affect the disclosure of social respon-

sibility. 78% of the answers say that the 

Saudi Corporations voluntary disclose 

about its Social responsibility. There 

was a variety of methods of disclosure 

of social responsibility among the Saudi 

corporations: descriptive disclosure 63% 

, 58% quantitative disclosure, disc-

losure of financial statements dur-ing 

the main 75%, to say 69% through 

external reports  . 

Based on previous results the resear-

chers made a series of recommend-

dations, including: The need of profe-

ssional organizations and those inter-

ested in social responsibility (such as 

environmental protection organizat-

ions, trade unions, rights groups of 

human and other) to organize an eff-

ective courses, as well as to com-

municate with universities and aca-

demic centers to demonstrate the soc-

ietal responsibility of companies, and 

methods of disclosure  in the financial 

statements, The need of the Saudi Org-

anization for Certified Public Acco-

untants (SOCPA) with the collaboration 

with the Academics and Professional 

organizations to develop the  standard 

disclosure of corporate social respon-

sibility( DSR), and to require the sup-

ervisory bodies of the stock market to 

disclose of corporate social response-

bility. 
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 المقدمة: .1
ان استمرار المئ أح يحتم نلييح القيحم بمساجليحتيح     

اال تمحنياااة جان ىئاااحك جظيةاااة ا تمحنياااة أل  مئ اااأح 
اقتصااحديو جال بااد ان تسااحىم فاا  حاال ق ااحيح جم ااح ل 

الرفحىياااااااااة  الم تماااااااااع المتتلةاااااااااةم جان تساااااااااحىم فااااااااا 
اال تمحنيااة. جبتطااجر الم تمااع جل ااجن المححساابة نلاام 

جائين التااا  تبحاااث ا تماااحن  تطاااجرت الت اااريةحت جالقااا
فااااا  ق اااااحيح االفصاااااحح اال تماااااحن  نااااان المسااااااجلية 
اال تمحنية لمئ اتت االنماحل ساجاء ب ا ل طاجن  اج 

 ا بحر .
 ماح ان االىتمااحم الرايساا  لمةظام مااالك مئ ااتت      

األنمااااحل جالمححساااابين جالماااادققين ىااااج ربحيااااة الساااايم 
(EPS )(Ambrose j., Gregory A. Jonas, 

جات االتياااارح تج ااااو حملااااة . بيئمااااح فاااا  الساااائ (2011
االسيم جأصحح  المصحلح الت حرياة الاى ىادد  دياد 
جىااج االفصااحح الطااجن  ناان ثالثااة أمااجر االقتصااحدية 
جالبيايااة جالم تمةيااةم جلقااد تطااجر المةيااجم االقتصااحد  
أل  م ااااااارجع  جالاااااااذ  يقاااااااجم نلاااااااى مةياااااااجم الاااااااربح 
االقتصحد  فقط الاى المةياجم االقتصاحد  اال تماحن  

ةحاد االقتصحد  اال تماحن  أل  مئ اأح جالذ  يبين ال
أنمااااحل جأصاااابح تقياااايم الم اااارجنحت ال يقتصاااار نلااااى 
ئمح ي مل مال رات محلية ج ير  المال ر المحل  فقطم جاه
محليااااااااااة جماااااااااان  اااااااااامئيح المال اااااااااارات اال تمحنياااااااااااة 

(balabanis, 1998.) 
جت ااير الدراسااحت الححليااة الااى ان االفصااحح ناان     

المزايااح التحليااة  االئ ااطة اال تمحنيااة لل اار حت يحقاا  
يةزز سمةة ال ر ة من تالل  س  الثقة جالدنم من 
متتلد ال يحت المةئيةم جيةيد ف  تقييم التطاحب  باين 
القيمااااااة اال تمحنيااااااة التااااااا  تئطااااااج  نلييااااااح ائ اااااااطة 

 ,Jianling Wang)ال ر حت جالمةحيير اال تمحنية 
Lin Song, 2011) ان قياااااااااحم المئ اااااااااأح بتحماااااااااال .

يةااااجد نلييااااح بحلمزايااااح التحليااااة   مساااااجليتيح اال تمحنيااااة
التئحفساايةم جالساامةة الطيبااة جالمححفظااة نلااى  المياازح

الةااحملين جالزبااحان لاادييح جنالقااة طيبااة مااع الح جمااحت 
جالت ااريةحت جالقااجائين جالم تمااع ب اا ل نااحم جالةالقااة 
ال يااادح ماااع المساااتثمرين جالرناااحح جالماااحئحين جاإلناااالم 

ئتااااااا ح يتيم  جالمححفظاااااااة نلاااااااى مةئجياااااااحت الةاااااااحملين جاه
جالتااازاميم جمساااحندح المئ اااتت المساااحىمة فااا  التئمياااة 

-Guidance on social respon)المساتدامة. 
(sibility ISO 2010, .  جألن أ  مئ ااأح مااح ىاا

أل   ااازء مااان الم تماااع جتبةااااح للتلاااجث الاااذ  تحدثااااو 
مئ ااااتت االنمااااحل سااااجاء لليااااجاء اجالتربااااة اجالمااااحء اج 

 اااااح ل ال ج اااااحءم جمساااااحىمة للمئ اااااأح فااااا  حااااال الم
اال تمحنيةم جحال م اح ل الةاحملينم جتحساين المئات:م 
جالمسااااحىمة فاااا  رفحىيااااة الم تمااااعم جبسااااب  اتااااتالد 
طاااااااار  تئااااااااحجل االئ ااااااااطة اال تمحنيااااااااة جالمساااااااااجلية 
اال تمحنيااة جطاار  االفصااحح نئيااح ب اا ل جصااة  اج 
 ما  جماان تاالل القااجاام المحلياة اج ماان تاالل تقااحرير 

دى االفصااحح إ ااحفية ياارى البححثااحن  اارجرح تئااحجل ماا
نااان االئ ااااطة اال تمحنياااة فاااا  ال ااار حت المسااااحىمة 
السةجدية.  جسيححجل البحث اال حبة نلاى التساحالالت 

 التحلية 
مااااح ماااادى تحماااال ال اااار حت المسااااحىمة السااااةجدية  .1

 لمسالجليحتيح الم تمةية ؟
ىل تقجم ال ر حت المسحىمة السةجدية بحإلفصحح  .2

 نن ائ طتيح اال تمحنية؟
 بحث أىمية ال

 وتنبع اىمية البحث من االمور التالية:     
.  ان االفصااحح ناان االئ ااطة اال تمحنيااة لمئ ااتت 1

االنمااحل ساايالد  الااى زيااحدح قبااجل الم تمااع ليااذه 
المئ اااااااااتت جتحساااااااااين اربححياااااااااح نلاااااااااى المااااااااادى 

 االستراتي  .
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. تطااااجير الئظريااااة المححساااابية ماااان تااااالل تطااااجير 2
نطااحء الةرصااة للبااححثين  القااجاام المحليااة الححليااة جاه
للةمل نلاى اي احد اج تطاجير قاجاام محلياة ياتم مان 

 تالليح االفصحح نن االئ طة اال تمحنية
. تر اايد قاارار المسااتثمرين ماان تااالل المقحرئااة بااين 3

اداء ال اااااار حت لاااااايس فقااااااط ماااااان تااااااالل الااااااربح 
ئمااااااااح ماااااااان تااااااااالل الااااااااربح  االقتصااااااااحد  فقااااااااط جاه

 االقتصحد  اال تمحن .
تااالل  . تر اايد قاارارات م ااحلس ادارح ال اار حت ماان4

التر ياااز نلااااى البةاااد اال تمااااحن  بحإل اااحفة الااااى 
 البةد االقتصحد  لمئ تت االنمحل.

 أىداف البحث  
 وييدف ىذا البحث الى ما يمي:

.تقاااااااديم اطاااااااحر مةاااااااحىيم  للمسااااااااجلية اال تمحنياااااااة 1
 لمئ تت االنمحل.

.بياااحن طبيةاااة االفصاااحح نااان االئ اااطة اال تمحنياااة 2
 لل ر حت المسحىمة السةجدية .

 منيجية البحث 
 يقوم البحث عمى مفيومين أساسيين:

الماااائي: االسااااتئبحط  جفيااااو ساااايتم الر ااااجع إلااااى  أوال:
ال ت  جاألبححث جالدجريحت الت  تئحجلات مج اجع 
المساجلية اال تمحنية، جذلك بيدد التجصال إلاى 
إطاحر نااحم يج ااح  يةيااة االفصااحح ناان االئ ااطة 

حت اال تمحنياااة مااان تاااالل القاااجاام المحلياااة لل ااار 
 المسحىمة.

الماااائي: االسااااتقراا  جفيااااو سااااجد يااااتم القيااااحم  ثانيااااا:
بدراساااااااة ميدائياااااااة نلاااااااى نيئاااااااة مااااااان ال ااااااار حت 
المسااحىمة السااةجدية لبيااحن ماادى تحماال ال اار حت 
المسااااااحىمة السااااااةجدية لمسااااااالجليحتيح اال تمحنيااااااة 
جأسااااحلي  االفصااااحح ناااان ىااااذه المسااااحىمحت فاااا  

 ; القاجاام المحليااة ساجاء ب اا ل طاجن  اج ا بااحر 
 . م  اج محل 
 فروض البحث

يقوم ىذا البحث عمى مجموعة من االفتراضات      
 تتمثل فيما يمي:

تحماال الشااركات الفرضااية الرسيسااية ا:ولااى: ال ت
 المساىمة السعودية لمسؤولياتيا المجتمعية.

 ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية: 
ال تتحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية  .1

الم تمةياااااة فيماااااح يتةلااااا  بحلحج ماااااة لمساااااالجليحتيح 
 جالمالسسية.

ال تتحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية  .2
لمساااااااالجليحتيح الم تمةياااااااة فيماااااااح يتةلااااااا  بحقاااااااج  

 االئسحن.
ال تتحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية  .3

لمسااااالجليحتيح الم تمةيااااة فيمااااح يتةلاااا  بممحرسااااحت 
 الةمل.

ال تتحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية  .4
 لم تمةية فيمح يتةل  بحلبياة.لمسالجليحتيح ا

ال تتحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية  .5
ممحرسااااحت لمسااااالجليحتيح الم تمةيااااة فيمااااح يتةلاااا  ب

 الت غيل الةحدلة
ال تتحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية  .6

 لمسالجليحتيح الم تمةية فيمح يتةل  بحلمستيلك.
ال تتحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية  .7

بم اااااحر ة ة فيماااااح يتةلااااا  لمساااااالجليحتيح الم تمةيااااا
 الم تمع جتئميتو.

تفصااا الشااركات الفرضااية الرسيسااية الثانيااة: ال 
 المساىمة السعودية عن أنشطتيا االجتماعية
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 االطار النظري لمبحث -2
 الدراسات السابقة-2-1

ىئحك الةدياد مان الدراساحت التا  تئحجلات مج اجع     
اإلفصاااااحح نااااان المسااااااجلية اال تمحنياااااة فااااا  القاااااجاام 

 المحلية جيم ن تبجيبيح نل  الئحج التحل  
 (Istiainingsih,Rhodia Zulni, 2013)دراسة   

لمساااااااالجلية اجالتااااااا  تئحجلااااااات تاااااااأثير اإلفصاااااااحح نااااااان 
اال تمحنياااة فااا  القااادرح نلاااى التئباااال مااان األرباااحح فااا  
 المساااتقبل فااا  ال ااار حت المساااحىمة االئدجئيساااية لةاااحم 

م. جتلصاات ىااذه الدراسااة الااى ناادم ج ااجد أ  2009
تأثير لإلفصحح نن المساجلية اال تمحنية نلى القدرح 

 نلى التئبال ف  األربحح ف  المستقبل. 
 .Jianling Wang, Lin Song)جفا  دراساة    

ناااااان محاااااااددات اإلفصااااااحح نااااااان المسااااااااجلية  (2013
اال تمحنياااااة فااااا  الصاااااين بحساااااتتدام بيحئاااااحت القاااااجاام 

 ااار ة مااان ال ااار حت  المدر اااة فااا   800المحلياااة ل 
السااج  المااحل  الصاايئ م تلااص البححثااحن الااى التااأثير 
اإلي اااحب  ل ااال مااان ح ااام ال ااار ة، التةااارض لجساااحال 

مة المالسسااية اإلنااالمم حصااة تر يااز المل يااة جالمسااحى
نلااااااااى  اإلفصاااااااااحح نااااااااان المسااااااااااجلية اال تمحنياااااااااة، 
بحإل حفة الى ذلك تلصت الدراسة الاى ان ال ار حت 
التااا  تماااحرس الصااائحنحت الحسحساااة بياياااح تميااال الاااى 
اإلفصحح نن مسااجليتيح اال تمحنياة ب ا ل ا بار مان 

 ال ر حت األترى. 
-Najib Salem bayo) ماح تئحجلات دراساة       

ud, Marie kavana, 2012)  نان اىمياة جمزاياح
اإلفصاااحح نااان المسااااجلية اال تمحنياااة فااا  ال ااار حت 

جتم اتتيحر ال ر حت الليبية  مثاحل  المسحىمة الليبيةم 
نلاااااى ال ااااار حت فااااا  البلااااادان الئحمياااااة، جالتااااا  ت ااااايد 
تغيرات متسحرنة ف  اقتصحداتيح جف  تئحجلياح للق احيح 

 جتلصاااات الدراسااااة الااااى أىميااااة مالبيايااااة جاال تمحنيااااة

اإلفصاااحح نااان األئ اااطة اال تمحنياااة لااايس فقاااط فااا  
ئمااح أي ااح فاا  الاادجل الئحميااة. جالااى  الاادجل المتطااجرح جاه
أىمياااااة اإلفصااااااحح فااااا  التقااااااحرير السااااائجية لل اااااار حت 
لتحقياا  اىااداد ال اار حت جالتاا  مئيااح  تلبيااة حح ااحت 
المستثمرين جالمححفظة نلى حقج  الةحملين جتج يح 

 تمحنياااةم مااادى مساااحىمة ال ااار حت فااا  األئ اااطة اال
جاتتاااحذ القااارارات االساااتثمحرية الر ااايدح بحإل اااحفة الاااى 
المححفظة نلى سمةة ال ر ة جتحسين أدااياح الماحل م 
ج ل  االستثمحرات األ ئبية، جالتمح ا  ماع ت اريةحت 

 جقجائين ئقحبحت الةمحل.
-Lina K.,K., Mikhtaru)جتئحجلات دراساة       

ddin, Marwah, Abukosim, Yulia Saft-
iana, 2013)  ئجنياااااااة اإلفصاااااااحح اال باااااااحر  نااااااان

لل ر حت التدمية المدر ة ف   المساجلية اال تمحنية 
ساااااج  األسااااايم االئدجئيسااااا  جأثاااااره نلاااااى قيماااااة ىاااااذه 

قحاماااة محلياااة مااان تاااالل  120ال ااار حت. جتااام دراساااة 
 اااااااار ة تدميااااااااة مدر ااااااااة فاااااااا  سااااااااج  األساااااااايم  40

م. لقياااااحس نمااااا  2010-2008االئدجئيسااااا  للةتااااارح 
المسااجلية اال تمحنياة جأثاره نلاى قيماة اإلفصاحح نان 

ىذه ال ر حت. جتم التةبير نان قيماة ال ار ة بصاحف  
التااادفقحت الئقدياااة بةاااد تصاااميح بمتجساااط ت لةاااة راس 
الماااحل. جتلصااات الدراساااة الاااى ج اااجد نالقاااة ارتباااحط 
قجيااة باااين ئجنيااة اإلفصاااحح اال بااحر  نااان المسااااجلية 

جقيمااة اال تمحنياة فا  ال ار حت التدمياة االئدجئيساية 
 ىذه ل ر حت.

-Omer M Elsakit & An)جتئحجلات دراساة      
drew C Worthington, 2012)  نان ات حىاحت

االدارح جحملاااة األسااايم ئحاااج اإلفصاااحح نااان األئ اااطة 
اال تمحنية جالبياية. جبيئت اىم الةجامل الت  قد تالثر 
نلاااى ات حىاااحت  ااال مااان اإلدارح جحملاااة األسااايم فيماااح 
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ة اال تمحنياااة جالبياياااة يتاااص اإلفصاااحح نااان األئ اااط
 مثل تصحاص جحج مة ال ر حت.

 ,Ramin G. • Klaus Mo¨ller)جف  دراسة      
Frank V., 2011)   نن محددات اإلفصاحح الطاجن

نن المساجلية اال تمحنية فا  ال ار حت األلمحئياة قاحم 
 ار ة مان  130البححثجن بتحليل القجاام المحلياة لةادد 

ال اااااار حت األلمحئيااااااة المدر ااااااة فاااااا  سااااااج  األساااااايم 
األلمحئياة. جأظيارت الئتاحا: ان  ال مان ح ام جطبيةااة 
الصااااااائحنة التااااااا  تئتمااااااا  اليياااااااح ال ااااااار حت جىي ااااااال 

ين جالةالقااة مااع حملاااة األساايم فاا  الجالياااحت المسااحىم
المتحاااادح االمري يااااة تااااالثر فاااا  ماااادى اإلفصااااحح ناااان 
األئ اااااطة اال تمحنياااااة،  ماااااح تااااام مالحظاااااة الةالقاااااة 
الطردياااة باااين الربحياااة جباااين اإلفصاااحح نااان االئ اااطة 

 البياية لل ر حت المسحىمة األلمحئية.
 ,.Adebayo O) جفااااااا  دراسااااااااة قااااااااحم بيااااااااح       

Olufemi Omoyele, 2012)  ناان اثاار المححساابة
 -نااان المسااااجلية اال تمحنياااة نلاااى ربحياااة ال ااار حت

دراساااااة ميدائياااااة نلاااااى ال ااااار حت الئي يرياااااة. تجصااااال 
البححثااحن الااى ج ااجد نالقااة قجيااة بااين االفصااحح ناان 
المسااااااجلية جاال تمحنياااااة جتحساااااين سااااامةة ال ااااار حت 

  جزيحدح اربححيح. 
( (Parvez M., Abdullah, 2011جفا  دراساة      

ةئاااجان االفصاااحح نااان المسااااجلية اال تمحنياااة تاااالل ب
فترح األزمة المحلية الةحلمية، تطر  البححث الى ج اجد 
االفصحح نان األئ اطة اال تمحنياة قبال جبةاد االزماة 

 ار ة  48المحلية الةحلميةم ج ملت الدراسة نيئة مان 
ماان ال اار حت المدر ااة فاا  السااج  المااحل  المااحليز ، 

 اااجد تغييااار ملماااجس فااا  جبيئااات ىاااذه الدراساااة نااادم ج 
االفصااااحح ناااان االئ ااااطة األ تمحنيااااة ئتي ااااة لألزمااااة 
المحلياااة الةحلمياااة.  مااااح اظيااارت الدراسااااة نااادم ج ااااجد 
نالقااااة ارتبااااحط قجيااااة بااااين االفصااااحح ناااان المساااااجلية 

اال تمحنياااة جالربحياااة، بيئماااح ىاااذه الةالقاااة قجياااة باااين 
االفصاااااحح نااااان المسااااااجلية اال تمحنياااااة جباااااين ح ااااام 

 ال ر حت.
دراساااة نااان الةجامااال المحلياااة ج يااار المحلياااة  جفااا      

الت  تاالثر نلاى االفصاحح نان المسااجلية اال تمحنياة 
(AL- Shubiri1, F.N.,  Al-abedallat Z., 

Abu Orabi M.M., 2012)  تجصال فيياح الباححثجن
الااااااى ان المئ ااااااتت ال بياااااارح الح اااااام، جالتاااااا  تمااااااحرس 
انمحليااح مئااذ فتاارح جبئمااج مطاارد ا ثاار ماايال لإلفصااحح 

 ائ طتيح اال تمحنية.نن 
جفااا  دراساااة نااان الةالقاااة باااين االفصاااحح نااان        

االئ اااااااااطة اال تمحنياااااااااة جاالداء الماااااااااحل  لل ااااااااار حت 
 Mustaruddin Saleh, Norhayah)المحليزيااة 

Zulkifli and Rusnah Muhamad, 2011) 
  تجصاال البااححثجن الااى ج ااجد نالقااة اي حبيااة مبح اارح

باااين االفصاااحح نااان المسااااجلية اال تمحنياااة جتحساااين 
    االداء المحل  لل ر حت المحليزية.

جفاااا  دراسااااة م ااااحبية ناااان اثاااار االفصااااحح ناااان     
المسااااجلية اال تمحنيااااة نلاااى االداء المااااحل  ل اااار حت 

حيااث Kumara, 2013) الماازارع فاا  ساايريالئ ح )
 اااار ة زرانيااااة ماااان الةتاااارح  14  ااااملت نيئااااة الدراسااااة

م ججصااالت الااااى ئتي ااااة ان االفصااااحح 2000-2014
نان االئ اطة اال تمحنيااة ياتم ب اا ل طاجن  جبحزديااحد 
مسااتمر جتحصااة فاا  م اااحل االفصااحح ناان االئ اااطة 
البيايااةم ممااح ائة ااس اي حبااح نلااى االداء المااحل  ليااذه 

 ال ر حت.
جف  دراساة نان ىي ال مل ياة ال ار حت جاإلفصاحح    

  (Mohammadف  بئغالديش نن االداء اال تمحن 
(Abu Sufian, Muslima Zahan, 2013  

جبيئاااات ىااااذه الدراسااااة ج ااااجد الةالقااااة االي حبيااااة بااااين 
تر يااز المل يااة جاإلفصااحح ناان المساااجلية اال تمحنيااة 



 االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السعودية                   د/ مصطفى محمد جمعة أبو عمارة

7 
 

بيئماح ال ئ اد ىاذه الةالقااة ماع المتغيارات االتارى ماان 
ىي ل المل ية مثل  ندد المسحىمين جالمل ية اال ئبية 

 جح م المئ أح.
ىل ي   االفصحح نان المسااجلية جف  دراسة "      

اال تمحنياااااة ب ااااا ل طاااااجن  اج إ باااااحر  دالاااااال مااااان 
القطااحع البئ اا  فاا   اال ماان فرئسااح جالجاليااحت المتحاادح 

 ,.Crawford.E.P, Williams C.C)االمري ياة 
ججصاالت الدراسااة الااى ان البلاادان التاا  لاادييح  (2010

ت اااريةحت صاااحرمة مثااال فرئساااح  ت بااار ال ااار حت فااا  
ئ طة اال تمحنية، جتقاجم بحإلفصاحح االفصحح نن اال

بحلحاد االدئااى  يار الئااجن  نان االئ ااطة اال تمحنيااة 
مقحرئاااااة بحلبلااااادان الليبيرالياااااة التااااا  لااااادييح مرجئاااااة فااااا  
االفصحح مثل الجاليحت المتحدح األمري ية جالت  ي جن 

 االفصحح فييح ا ثر ئجنية.
جفااااا  دراساااااة بةئاااااجان" االفصاااااحح نااااان االئ اااااطة     

 ,.Christina T )لبياياة فا  محليزياح" جاال تمحنياة جا
Zuaini I, (2012)   تجصاال البااححثجن فاا  ىااذه

الدراسااة الااى ان االفصااحح ناان األئ ااطة اال تمحنيااة 
ف  ال ر حت المحليزية يتأثر ب ال مان  ح ام ال ار ة، 

دارح االربحح ف  ال ر حت.  جاه
جفاااا  بحااااث بةئااااجان " محااااددات االفصااااحح ناااان      

 (Jianlingدالال من الصين"  -االئ طة اال تمحنية
(Wang, Lin Song, Shujie Yao,2013 

 ااااار ة مااااان ال ااااار حت  800 اااااملت نيئاااااة الدراساااااة 
المدر ااااااة فاااااا  السااااااج  المااااااحل  الصاااااايئ ، جتجصاااااال 
البححثجن الى الةجامل اال ثر تأثيرا فا  االفصاحح نان 

 تمحنية فا  الصاين ىا   ح ام ل ار ةم المساجلية اال
التةااارض لجساااحال اإلناااالم جحصاااة تر ياااز المل ياااة ج 
المسااااااحىمة المالسسااااااية. بحإل ااااااحفة الااااااى ذلااااااك فاااااا ن 
ال ااار حت فااا  الصااائحنحت الحسحساااة بياياااح تميااال الاااى 

االفصااحح ناان ا ااطتيح اال تمحنيااة جالبيايااة ا ثاار ماان 
   ال ر حت االترى.

 (,,.Abul H., Sofyan Sجفاا  دراسااة       
نااااان است  ااااااحد االفصااااااحح ناااااان المساااااااجلية 2010)

ححلااة البئااجك االسااالمية.  –لل اار حت  اال تمحنيااة 
ححجلاااات ىااااذه الدراسااااة إي ااااحد الةالقااااة بااااين االئ ااااطة 
اال تمحنية الت  تم االفصحح نئيح ف  القاجاام المحلياة 
للبئجك جدليل المساجلية اال تمحنية للبئجك الذ  سب  

سااااالمية ج ااااملت نيئااااة إصااااداره ماااان قباااال البئااااجك اإل
بئااجك إسااالمية  جبيئاات الئتااحا: أن متجسااط  7الدراسااة 

مال ر اإلفصحح نن المسالجلية اال تمحنية لجاحد من 
البئاااااجك الساااااابةة   اااااحن فااااااج  المتجساااااط جان ق ااااااحيح 
المساااااالجلية اال تمحنياااااة ليسااااات مصااااادر قلااااا   بيااااار 

 بحلئسبة لمةظم البئجك اإلسالمية.
-Shoubaki,Y., Abu sab)   جفا  دراساة      

hah,S 2013)  نن اىمياة تئةياذ مححسابة المسااجلية
اال تمحنيااة نلااى ال اار حت المسااحىمة االردئيااة جأثرىااح 
نلى استدامتيحم جىدفت ىذه الدراساة الاى بياحن اىمياة 
فياام  اال ماان االدارح جالماادققين الااداتليين جالتااحر يين 
ألىميااة جمتطلبااحت جحاادجد تطبياا  مححساابة المساااجلية 

رىاااااح نلاااااى االساااااتدامة فااااا  ال ااااار حت اال تمحنياااااة جأث
المسااحىمة االردئيااة. جتلصاات الدراسااة ان الااى مةظاام 
ال ااار حت المساااحىمة االردئياااة ميتماااة جمةئياااة بتقاااديم 
التدمحت اال تمحنية ممح ائة س اي حبح نلى سمةتيح 
جاستمراريتيح. جنالجح نلى ذلك مح زالت ىئحك نقبحت 

 SRAاماااااحم تئةياااااذ مححسااااابة المسااااااجلية اال تمحنياااااة 
جالتدقي  اال تمحن  مثل ندم ج جد ت ريةحت تتطل  
تئةياااذ مححسااابة المسااااجلية اال تمحنياااة فااا  ال ااار حت 

 المسحىمة االردئية.
 
 



 االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السعودية                   د/ مصطفى محمد جمعة أبو عمارة

8 
 

 مفيوم المسسولية االجتماعية: 2-2
نااارد الااادليل االر اااحد  للمسااااجلية اال تمحنياااة      

 (Guidance 2010الصااحدر فاا   ئيااد سجيساارا 
on social responsibility ,ISO 26000 

بأئيااح مساااجلية المئ ااأح ت ااحه تااأثير قراراتيااح  (,2010:
جأئ ااااطتيح نلااااى الم تمااااع جالبياااااة جذلااااك ماااان تااااالل 
سلجك أتالق  جالذ  من  أئو  ان يسحىم ف  التئمية 
المستدامة مت مئة صحة جرتحء الم تماعم جان يأتاذ 
فا  االنتبااحر تجقةاحت االطااراد المةئياةم جان يتمح ااى 

طبقاااة جمةاااحيير السااالجك الدجلياااةم جان ماااع القاااجائين الم
 يدم: نبر المئ أح جيمحرس من تالل نالقحتيح.

المساااااااجلية  2009¸جناااااارد ابااااااج ساااااامرحم ححمااااااد     
اال تمحنيااااة لل اااار حت بحئياااااح المبااااحدرح التاااا  تتتاااااذىح 
مالسساااااحت االنماااااحل الت حرياااااة بحساااااتثمحر  ااااازء مااااان 
اربححيااح ماان ا اال تحقياا  رفااحه الم تمااعم ل اا  ت ااجن 

اي حبيااااة لاااادى ال ميااااجر جتالسااااس قحناااادح ماااان صااااجرح 
المسااتيل ين الااجانيينم  مااح ائيااح التاازام ماان  حئاا  ماان 
مالسساااحت االنماااحل الت حرياااة بحلمساااحىمة فااا  التئمياااة 
االقتصحدية المستدامة جالةمال ماع الماجظةين جأسارىمم 

 جالم تمةحت المحلية نلى تحسين ئجنية الحيحح.
 تمحنياااااة جيةااااارد البئاااااك الااااادجل  المسااااااجلية اال     

( بأئياااااح التااااازام أصاااااحح  الئ اااااحطحت 2010)جىيباااااة 
االقتصااااحدية بحلمسااااحىمة فاااا  التئميااااة المسااااتدامة ماااان 

 تالل الةمل مع الم تمع المحل  لتحسين مستجى
 
 
 
 
 
 
 

المةي ااة بأساالج  يتاادم االقتصااحد ج التئميااة فاا   ن  
جاحااد،  مااح أن الاادجر التئمااج  الااذ  يقااجم بااو القطااحع 

باااحدرح داتلياااة ج قاااجح دفاااع التاااحص ي ااا  أن ي اااجن بم
 ذاتية من داتل صئحع القرار ف  المالسسة.

 مااااااااح تةاااااااارد  مةيااااااااة اإلداريااااااااين األمااااااااري يين      
(  المساااااجلية اال تمحنيااااة 2007)الصاااايرف  محماااادم 

بأئيح است حبة إدارح ال ار حت إلاى التغيار فا  تجقةاحت 
المسااتيل ين ج االىتمااحم الةااحم بااحلم تمع ج االسااتمرار 

محت الةريادح لألئ اطة الت حرياة اليحدفاة بحئ حز المسحى
 .iإلى تل  الثرجح االقتصحدية

جقادم  ااحرجل )الغااحلب م طااحىر ج الةااحمر  صااحلحم     
( المسااالجلية اال تمحنيااة نلااى ائيااح المسااالجلية 2005

االقتصاااحدية جاالتالقياااة جالقحئجئياااة جالتيااارح لل ااار حتم 
  مح ىج ف  ال  ل التحل  

المساااااجلية اال تمحنيااااة ىاااا  جيااارى البححثااااحن ان      
تطبيا  لجساحال جمةاحىيم مةيئاة ت احه الم تماع جالبيااةم 
مسااااحىمة مئيااااح فاااا  التئميااااة المسااااتدامة جفاااا  رفحىيااااة 
الم تمااااااعم مت اااااامئة إدراك المساااااااجلية اال تمحنيااااااةم 
جتجقةااااحت االطااااراد المةئيااااةم م ااااتملة نلااااى مبااااحد  
جأتالقياااااحت محاااااددح تتسااااام بحل اااااةحفيةم جتتمح اااااى ماااااع 

 جمةحيير السلجك الدجلية.الت ريةحت 
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 (: اٌّغؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ٌٍششوبد ثّفَٙٛ وشٚي.1اٌشىً )
 

خمفيااااااة تاريخيااااااة عاااااان المسااااااسولية  2-3
 االجتماعية:

اجل مح ظير مصطلح المساجلية اال تمحنية  حن     
ان ىئاحك جقاحاع  بداية السابةيئيحت الميالدياةم  يارف  

ان الح جمااااااااااحت  حئاااااااااات تيااااااااااتم بحلمساااااااااااجلية  تثبااااااااات
اال تمحنيااااة للمئ ااااتت تااااالل القاااارن التحسااااع الة اااار 

 Guidance on social)المايالد  ب ا ل اج باتتر
responsibility ,ISO 26000:2010,)  جفاا .

بااااااحد  االماااااار  ااااااحن يااااااتم التر يااااااز نلااااااى المساااااااجلية 
اال تمحنياااة فقاااط لل ااار حت الت حرياااةم ثااام امتاااد االمااار 
ائطالقاااح مااان مةياااجم التئمياااة المساااتدامة لي ااامل  حفاااة 
مئ تت االنمحل نلى اتتالد طبيةاة نملياح ج ا ليح 
القاااااحئجئ . ج اااااحن التر ياااااز فااااا  باااااحد  االمااااار نلاااااى 

تم ثام تجساع ئطاح  االنمحل التيرية  حلز احح جالصادقح

المساااجلية اال تمحنيااة لي اامل حقااج  الةمااحل جحمحيااة 
المسااتيل ين جمححربااة الةسااحد جاألطااراد دج  الةالقااة 
 جالبياة جالت ريةحت جالقجائين ج يرىح من المجا يع.

 مبادئ المسسولية االجتماعية: 2-4
باااااين الااااادليل االر اااااحد  للمسااااااجلية اال تمحنياااااة      

 Guidance on)2010ا الصحدر ف   ئيد سجيسار 

social responsibility ,ISO 26000 :2010,) 
 مبادئ المسسولية االجتماعية كما يمي:

ىئاح قحبلياة المئ اأح  جيقصاد :-القابمية لممساسمة .1
للمساااااحءلة نااااان ائ اااااطتيح ت اااااحه  ااااال مااااان البيااااااة 

 المئ ااااأح أن إلااااى المباااادأ ىااااذا جي اااايرجالم تمااااع. 
 جالتادقي  الةحاص نلاى جتجافا  تقبال أن يئبغا 

فا   مسااجليتيح نلاى أي اح تجافا  جأن المالاماين
 جالتدقي  الةحص ىذا مع الت حج 

ّْ اٌتصشف وّٛاطٓ  انمسؤَنٕت انخِٕرة: - إ

صبٌخ ٠غُٙ فٟ تؼض٠ض اٌّٛاسد فٟ اٌّجتّغ 

 ٚتذّغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌذ١بح ف١ٗ.

ػٕذِب تشاػٟ إٌّظّخ األخالق فٟ انمسؤَنٕت األخالقٕت:  -

صذ١خ ٚدك ٚػبدي ٚتتجٕت لشاساتٙب فئٔٙب تؼًّ ِب ٘ٛ 

 اإلضشاس ثبٌفئبد اٌّختٍفخ.

ّْ اٌمٛا١ٔٓ ٟ٘ ِشآح انمسؤَنٕت انقبوُوٕت:  - ِٓ خالي االِتثبي ٌٍمٛا١ٔٓ، أل

 تؼىظ ِب ٘ٛ صذ١خ أٚ خطأ فٟ اٌّجتّغ ٚتّثً لٛاػذ اٌؼًّ األعبع١خ.

ّْ ٘زا ٠ّثً لبػذح أعبع١خ ٌٍٛفبء انمسؤَنٕت االقتصبدٔت:  - وْٛ إٌّظّخ تذمّك سثذبً، فب

 ثبٌّتطٍجبد األخشٜ. 



 االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السعودية                   د/ مصطفى محمد جمعة أبو عمارة

10 
 

 نلاى تةصاح أن المئ اأح نلا  يئبغا  الشافافية: .2
مةقجلاة نان  جبدر اة جتاحم جدقيا  جا اح ئحاج

سيحسااحتيح جقراراتيااح جأئ ااطتيح التاا  ت ااجن مساااجلة 
نئيااح بمااح فاا  ذلااك التااأثيرات المةرجفااة جالمحتملااة 

البيااااااة جالم تماااااع. جي اااا  ان ت اااااجن ىاااااذه نلااااى 
المةلجمحت متححة جمةيجمة جيم ن الجصجل اليياح 
من قبل اال اتحص المتاأثرين اج المحتمال تاأثرىم 

 تقادم أن ب  ل  جىر  مان قبال المئ اأح. جيئبغا 
 ت اجن جأن المئحسا  الجقات فا  المةلجماحت ىاذه

 جا اح ئحاج تتاحح نلاى جأن فةلياة مةلجماحت
 مان المةئياة األطاراد نجمج اجن  جذلاك لتم اي

 نلاى بدقاة المئ اأح جأئ اطة قارارات تاأثير تقيايم
 الصلة. جثيقة مصحلحيم

 أن المبااادأ ىاااذا مااان يقصاااد ا:خالقاااي: السااامو  .3
  ميااااااع فااااا  أتالقاااااا  ب ااااا ل المئ ااااااأح تتصااااارد

األجقااحتم جيئبغاا  ان يئبئاا  ساالجك المئ ااأح نلااى 
اتالقياااحت االمحئاااة جالةااادل جالت حمااال جذلاااك فيماااح 

بحأل اااتحص جالحيجائاااحت جالبيااااةم جااللتااازام يتةلااا  
 بتئحجل مصحلح االطراد المةئية.

 مان يقصاد المعنياة: ا:طاراف مصاالا احتارام .4
 انتبحرىح ف  جت ع المئ أح تحترم أن المبدأ ىذا

 الر م نلى.المةئية أطرافيح مصحلح مع جتت حج 
أىاداد المئ اأح قاد ت اجن محصاجرح نلاى  أن مان

نمالاياااااااح اج  ان ااااااحايح اج اىااااااداد محل يياااااااح اج
نئحصاااارىح األسحسااااية إال ان االفااااراد جال محنااااحت 
االتاااارى ي ااااجز اي ااااح ان ي ااااجن لياااام حقااااج  اج 
مطحلبحت اج مصاحلح مةيئاة التا  يئبغا  ان تالتاذ 
بةااااااين االنتبااااااحر ىااااااالالء االفااااااراد اج ال مجنااااااحت 

 للمئ أح. المةئية األطراد سجيح ي  لجن
 مبادأال ىاذا مان يقصاد احتارام سايادة القاانون: .5

 لسيحدح احتراميح نلى تجاف  أن يئبغ  المئ أح أن

جيةئاا  ذلااك ان المئ ااحح  .إلزاماا  ب اا ل القااحئجن
يئبغاا  ان تحااذج تطااجات ل اا  ت ااجن نلااى درايااة 
بحلقجائين جالقجاند المطبقاة ل ا  تتيار اال اتحص 
 داتل المئ أح بحلتزاميم لمراقبة جتئةيذ اال راءات.

 مان  يقصاد لمسامو  الدولياة المعاايير احترام .6
 المةاحيير تحتارم أن يئبغا  المئ اأح أن المبادأ ىاذا

 سايحدح احتارام بمبادأ االلتازام ماع للسالجك الدجلياة
 .القحئجن

يئبغا  نلاى المئ اأح  اإلنساان: حقاو  احتارام .7
ان تحترم حقج  االئسحن جان تةترد بأىمية ىاذه 

 الحقج  جأىميتيح.
 لممساؤولية الجوىرية الموضوعات 2-5

 :المجتمعية
باااين الااادليل االر اااحد  للمسااااجلية اال تمحنياااة    

 Guidance on) 2010الصحدر ف   ئيد سجيسرا 

social responsibility ,ISO 26000 :2010,) 
الموضااوعات الجوىريااة لممسااسولية االجتماعيااة كمااا 

 يمي:
 الحج مااااة ت اااا ل جقااااد المؤسسااااية: الحوكمااااة .1

 الرسااااااامية الح ااااااام  لياااااااحت مااااااان  اااااااال المالسساااااااية
ىيح ال جنملياحت محاددح ج لياحت  نلاى المالسساة

 يااار رسااامية التااا  تظيااار فااا  اتصاااحل ماااع ثقحفاااة 
جقااايم المئ اااأح. جأحيحئاااح تتاااأثر بحأل اااتحص الاااذين 
يقاااااجدجن المئ اااااأح. ان الحج ماااااة المالسساااااية ىااااا  
جظيةااااة  جىريااااة ل اااال ئااااجع ماااان المئ ااااتت ألئيااااح 

 االطحر التحص بصئع القرار داتل المئ أح.
 ىااااا  اإلئساااااحن حقاااااج  إن :اإلنساااااان حقاااااو  .2

 ليام تحا  جالتا  الب ار ل مياع األسحساية الحقاج 
 لحقااااااج  رايساااااايتين فاتااااااين ىئااااااحك.ب اااااار ل ااااااجئيم
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تتةلااا  الةااااة األجلاااى باااحلحقج  المدئياااة   .اإلئساااحن
الحياحح  جالسيحسية، جت مل ىذه الحقاج  الحا  فا 

جالحرياااااااااة، جالمساااااااااحجاح أماااااااااحم القاااااااااحئجن جحرياااااااااة 
 االقتصاحدية باحلحقج  الثحئياة الةااة جتتةلا .التةبير

 الحا  الحقاج  ىذه جت مل جالثقحفية، جالم تمةية
 الصاحة فا  الغاذاء جالحا  ف  جالح  الةمل ف 

 .الم تمةى األمن ف  جالح  التةليم ف  جالح 
 الةمااااال ممحرساااااحت ت ااااامل  العمااااال ممارساااااات .3

 المتةلقاة جالممحرساحت السيحساحت  حفاة  للمئ تت
الماااالدى داتااال المئ اااأح اج بجاساااطتيح اج  بحلةمااال
نئيااحم بمااح فاا  ذلااك انمااحل المقحجلااة ماان بحلئيحبااة 

 الةالقاة لت امل الةمال ممحرساحت البحطن.جتمتاد
ح المبح ارين اج بحلمسااجليحت جمجظةيي المئ أح بين

التحصة بحلمئ أح داتل م حن الةمال الاذ  تمل او 
اج تااتح م فيااو ب اا ل مبح اار. جت اامل ممحرسااحت 
الةماااااال تجظيااااااد جترقيااااااة الةااااااحملين جاإل ااااااراءات 

 ااا حجى جئقااال جتغييااار مجاقاااع الةماااحل التأديبياااة جال
ئيااحء نالقااة الةماال جالتاادري  جتئميااة المياااحرات  جاه
جالصحة جاألمحن جالصحة الصئحنية جأ  سيحساة 
اج ممحرسااااة تااااالثر نلااااى ظاااارجد الةماااال تحصااااة 
ساااااحنحت الةمااااال جالرجاتااااا . جت ااااامل ممحرساااااحت 
الةمل أي ح االنتراد بمئظماحت الةماحلم جتمثيال 

ل جأصااااحح  م ااااحر ة  ااااال ماااان مئظمااااحت الةمااااح
الةماااااااال فاااااااا  الصااااااااةقحت الم تمةيااااااااة جالحااااااااجار 

 الم تمة  جاالست حرات الثالثية.
 دااماح المئ اتت أئ اطة ج قارارات إن البيساة:  .4

 ماجقةيم  احن أياح - البيااة نلاى تاأثير لياح ي اجن
التأثيرات قد ت جن مرتبطة بحستتدام المجارد  ىذه.

حاااداث التلاااجث جالئةحياااحتم  الحياااة ج يااار الحياااةم جاه
جاآلثاااااحر الئحت اااااة لئ اااااحطحت المئ اااااأح جالمئت اااااحت 
جالتااادمحت نلاااى البيااااة الطبيةياااةم جلتقليااال  ثحرىاااح 

البياياااة ي ااا  نلاااى المئ اااأح تبئااا  مااائي: مت حمااال 
ياة يأتذ فا  انتباحره اآلثاحر االقتصاحدية جاال تمحن
 جالبياية الئحت ة نن قرارات جئ طة المئ أح.

تتةلا  ممحرساحت  :العادلاة التشاييل ممارساات .5
الت غيل الةحدلة بحلسالجك األتالقا  فا  تةاحمالت 
المئ ااأح مااع المئ ااتت األتاارى جاألفااراد. جيت اامن 
ذلك الةالقحت بين المئ تت جالج حالت الح جميةم 

ج اار حايم بحإل احفة الااى الةالقااحت باين المئ ااتت 
جمااجردييم جمقااحجلييم جمئحفسااييم جال مةيااحت التاا  
ي جئااااااجن أن ااااااحء فيياااااااح. جتظياااااار مج اااااااجنحت 
ممحرسااحت الت ااغيل الةحدلااة فاا  م ااحالت م حفحااة 
الةساااااحد جاالئتاااااراط المسااااااجل فااااا  المئاااااحخ الةاااااحم 
جالمئحفسة الةحدلة جالسلجك المساجل م تمةيح فيماح 

 ة.يتةل  بحلمئ تت األترى جاحترام حقج  المل ي
ان المئ ااااتت التاااا  تقاااادم   المسااااتيم  قضااااايا .6

مئت ااااااحت جتاااااادمحت للةمااااااالء جالمسااااااتيل ين ليااااااح 
مساجليحت ت حه ىالالء الةمالء جالمساتيل ين. ىاذه 
المساااااجليحت تت اااامن التةلاااايم جتااااجفير مةلجمااااحت 
دقيقااةم جاسااتتدام مةلجمااحت ئزييااة ج ااةحفة جمةياادح 
فاااااااا  التسااااااااجي  جالةمليااااااااحت التةحقديااااااااة جتةزيااااااااز 

لمساااتدام.  ماااح تت ااامن أي اااح تقليااال االساااتيالك ا
المتاااااااحطر الئحت اااااااة نااااااان اساااااااتتدام المئت اااااااحت 
جالتدمحتم من تالل التصميم جالتصئيع جالتجزيع 
جاإلمااداد بحلمةلجمااحت جتاادمحت الاادنمم جاه ااراءات 
االسااتردادم جتقااجم الةدياااد ماان المئ ااتت ب ماااع أج 
تئاااااااحجل المةلجماااااااحت ال تصااااااايةم جي اااااااجن لااااااادييح 

لجمااااحت جتصجصااااية مساااااجلية لحمحيااااة ىااااذه المة
 المستيل ين.

 نلاى المقباجل مان  وتنميتو المجتمع مشاركة .7
 ماع نالقاة للمئ اتت ي اجن أن الياجم جاسع ئطح 

 ت جن قد الةالقة ىذه فيو. تةمل التى الم تمةحت
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أسااااااحس  م ااااااحر ة الم تمااااااع فاااااا  التئميااااااة  نلاااااى
المستدامة. جم حر ة الم تمع تسحند نلى تةزياز 

ان المئ ااتت التاا  ت ااترك  دجر الم تمااع الماادئ .
بطريقااة محترمااة مااع الم تمااع جمالسسااحتو تة ااس 

 م احر ة إنجتةازز القايم الديمقراطياة جالجطئياة. 
 التئمياة مان يت ازأ ال  ازءا   تةاد جتئميتاو الم تماع
 .المستدامة
( التحل  ت حمل المساجلية الم تمةية 1جيبين ال  ل )

                                           
    3.6            8.6   

 م حر ة تئمية      االئسحنحقج                                        
 الم تمع                                                              

                                                                                                         
  7.6         المئ أح                     4.6                              

 المستيلك                 ممحرسحت الةمل                                        
                             

                                          5.6              6.6 
 ممحرسحت الت غيل         البياة                                        

 الةحدلة                                                                 
 الةئحصر السبةة للمساجلية الم تمةية                                  

 

 االفصبح عه انمسئُنٕت االجتمبعٕت:  2-6

اال تمااااااااااحن   األداء ناااااااااان يةاااااااااارد اإلفصااااااااااحح     
 التا  الطريقاة أج األسالج  ىاج ( 2008)الحياحل م 
 الم تمع إنالم الجحدح االقتصحدية تستطيع بجاسطتيح
 ذات المتتلةاة، مئح اطيح نان المتتلةاة بأطرافاو

 أج المحلياة القاجاام اال تمحنياة،جتةتبر الم احمين
 جلةال ذلاك، لتحقيا  مئحسبة أداح بيح الملحقة التقحرير
 الم تماع، نلاى مبح ار اثار التا  لياح األئ اطة أبارز
جيارى الة ال ا تمحنياة،  مئاحفع لاو تحقا  التا  ىا 

 ناااااااااان المححساااااااااابة ( ان تطبياااااااااا 2002ج تاااااااااارجن )
 محىياة تحدياد م  لة ال يجا و اال تمحنية المسالجلية
 جمئحفع ت حليد قيحس  يةية أج اال تمحنية المسالجلية
ئماح فحسا  اال تمحنياة، األئ اطة  ذلاك تتةادى جاه
 فا  اال تمحنية األئ طة نن اإلفصحح  يةية لت مل

 التحر ية. التقحرير المحلية

م( ناااان 2009جفاااا  دراسااااة ) ابااااج ساااامرحم ححمااااد     
مةجقااااحت االفصااااحح ناااان المساااااجلية اال تمحنيااااة فاااا  
تقحرير ال ار حت المساحىمة الةحماة المدر اة فا  ساج  
فلسااطين لااألجرا  المحليااةم تجصاال البححااث الااى ج ااجد 

ية اال تمحنياااة ب ااا ل  اااةيدم افصاااحح نااان المسااااجل
ج ااااحن التر يااااز فاااا  االفصااااحح ناااان تاااادري  الةااااحملين 

%( من ال ر حت افصحت نان تادري  الةاحملين 71)
ب اا ل  ماا  اج ئقااد م امااحل االفصااحح ناان األئ ااطة 
البيايااة ف ااحن االقاال افصااحححم جفاا  م ااحل المسااتيل ين 

% ناان اىتمحميااح 50فلقااد افصااحت ال اار حت بئساابة 
ف  م حل تدمة الم تمع فتبين ان ب جدح المئت:. امح 

% ماان ال اار حت التااا   اامليح االسااتطالع قحمااات 50
بحإلفصااحح ناان ئ ااحطيح فاا  تدمااة الم تمااع جتحصااة 

 التبرنحت ل يحت تيرية.
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نان  2006جف  دراسة  ربجع، يجسد محمادم       
 نان المححسابة فا  جاإلفصاحح القياحس تطبيا  مادى"

فا  ال ار حت المحلياة  باحلقجاام اال تمحنياة المسااجلية
بقطاااااحع  اااااازح"م تبااااااين ان االفصاااااحح ناااااان المساااااااجلية 
اال تمحنيااااااة لاااااام يلقااااااى االىتمااااااحم ال ااااااحف  ماااااان قباااااال 
ال مةيحت الميئياة للمححسابة جالمرا ةاة فا  فلساطين.  

( نن مادى Menassa, , 2010 Elieجف  دراسة )
االفصاااااحح نااااان المسااااااجلية اال تمحنياااااة فااااا  البئاااااجك 

الااى االفصاحح ناان الت حرياة اللبئحئياةم تجصاال البححاث 
المااجارد الب اارية ب اا ل جا ااح لاادى ىااذه البئااجكم فاا  
حاااااين ان االفصاااااحح نااااان االئ اااااطة البياياااااة ال يااااازال 

  ةيةح.
وىنااااا  طريقتاااااان لافصاااااح عااااان المساااااؤولية 

 االجتماعية لمشركات:
جىئااااح ياااتم دماااا:  الطريقاااة ا:ولاااى  طريقااااة الااادم  :

المةلجماااااااحت االقتصاااااااحدية التقليدياااااااة ماااااااع مةلجماااااااحت 
المسااااالجلية اال تمحنيااااة فاااا  القااااجاام المحليااااة الرايسااااية 

ويأخذ أساموب )قحامة الدتلم جقحامة المر ز المحل (م 
 اإلفصاح احد الشكمين التاليين:

قاسمة العمميات االقتصادية االجتماعياة وتسامى  - أ
مة الدتل   جى  ت بو قحا LINOWESبنموذج 

األداء الت ااااغيل  جاال تمااااحن   التقليديااااة جتتااااص
للم ااارجعم جتج اااح ىاااذه القحاماااة المقحبلاااة الةترياااة 
للةملياااحت فااا  م اااحل المساااالجلية اال تمحنياااة مااان 
حيث التأثيرات المج بة جالساحلبة جالتحسايئحت فا  

 الم رجع.
جىئاااح يااتم تةاااديل الاااربح  تعااديل القاااواسم المالياااة:  -  

قحامة دتال تسامى )قحاماة المححسب  التقليد  ف  
 الدتل اال تمحنية االقتصحدية( ليطرح من الربح 

 

الت ااااااااغيل  مصااااااااحريد المسااااااااالجلية اال تمحنيااااااااة 
 للجصجل الى الربح المححسب  االقتصحد .

الطريقة الثانية   طريقة الفصل : وتأخذ تقارير     
 اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية الشكل التالي:

يتم من تاللياح اإلفصاحح  تقارير وصفية سردية: - أ
بصاااااجرح جصاااااةية جساااااردية نااااان ت اااااحليد جمئاااااحفع 
المسااالجلية اال تمحنيااة دجن تحلياال ىااذه الت ااحليد 

 اج المئحفع.
تقااااااارير تفصااااااا عاااااان تكاااااااليف المسااااااؤولية   -  

دجن اإلفصااحح نان مئااحفع المسااالجلية  االجتماعياة
 اال تمحنية.

تقاااارير تفصاااا عااان كااال مااان تكااااليف ومناااافع  -ج
. جيةتبار ىاذا االجتماعية بشكل كمايالمسؤولية 

اف اااال أئااااجاع اإلفصااااحح بتقااااحرير مئةصاااالة ناااان 
تياااار  ESTESالقااااجاام المحليااااة. جيةتباااار ئمااااجذج 

مثاااحل نلاااى ذلاااك حياااث ياااتم حساااح  الةاااحاض اج 
الة ااز اال تمااحن  نئااد مقحبلااة ت ااحليد االئ ااطة 

 اال تمحنية بمئحفةيح.
 :منيجية الدراسة -3

االسااااااااتقراا  يقااااااااجم البحااااااااث نلاااااااا  المئي ااااااااين      
جاالسااتئبحط  حياااث سااايتم مرا ةااة ماااح جرد فااا  الة ااار 
المححسب  بصةة نحمة جف  م حل مححسبة المساجلية 
اال تمحنياااة بصاااةة تحصاااة ، جذلاااك بيااادد التجصااال 
إلااا  إطاااحر ئظااار  للبحاااث ، ياااتم نلااا  أسحساااو إ اااراء 
دراساااة ميدائياااة نلااا  نيئاااة مااان ال ااار حت المساااحىمة 

التااا  ياااتم تاااداجل الساااةجدية فااا  القطحناااحت المتتلةاااة ج 
أسااايميح فااا  ساااج  الماااحل الساااةجد  ، للتةااارد نلااا  
مدى االفصحح نان المسااجلية اال تمحنياة فا  القاجاام 

 المحلية لل ر حت المسحىمة السةجدية.
 
 



 االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السعودية                   د/ مصطفى محمد جمعة أبو عمارة

14 
 

 عٕىت انذراست: 3-1

 (1انجذَل )

 خصبئص عٕىت انذراست

 انىسبت انمئُٔت انعذد انفئبث انمتغٕر

 2..4 42 ِذ٠ش ِبٌٟ انُظٕفت

 5.8 .1 سئ١ظ لغُ اٌذغبثبد 

 15.1 44 ِذبعت 

 84.8 14 اخشٜ 

 5.8 .1 دثٍَٛ ِتٛعظ انمؤٌم انعهمٓ

 84.8 14 ثىبٌٛس٠ٛط 

 23 21 دساعبد ػ١ٍب 

 1..8 15 عٕٛاد 1ألً ِٓ  انخبرة

 48.2 .2 عٕخ 14اٌٝ ألً ِٓ  1ِٓ  

 11.3 .4 عٕخ فأوثش 14 

 ثبات أداة الدراسة:  3-2
تاام التحقاا  ماان ثبااحت اسااتبحئة الدراسااة بحسااتتراج     

مةحمل االتساح  الاداتل  لياح، بحالنتماحد نلاى مةحدلاة 
ل اااال متغياااار  (Cronbach Alpha) رجئبااااحخ ألةااااح 

ب ميع أبةحده من متغيرات الدراسة، ج حئات مةاحمالت 
ت، مرتةةاااة جىااا  ئسااا  ثباااحت الثباااحت ل مياااع متغيااارا

 ياااادح جمقبجلاااااة فاااا  البحاااااجث جالدراسااااحت اإلئساااااحئية، 
 ( ئتحا: االتتبحر. 2جيبين ال دجل )

 (2انجذَل )

 قٕم معبمم انثببث نكم متغٕر مه متغٕراث انذراست
 كرَوببخ انفب معبمم  انفقراث األبعبد متغٕراث انذراست

 تحمم انمىشأة

 نمسؤَنٕبتٍب انمجتمعٕت

 85.. 2-1 اٌذٛوّخ ٚاٌّؤعغ١خ

 12.. .-2 دمٛق االٔغبْ

 58.. 12-5 ِّبسعبد اٌؼًّ

 54.. .1-12 اٌج١ئخ

 52.. 41-15 ِّبسعبد اٌتشغ١ً اٌؼبدٌخ

 52.. .4-44 اٌّغتٍٙه

 52.. 24-45 ِشبسوخ اٌّجتّغ ٚت١ّٕتٗ

 1... 28-22 االفصبح ػٓ االٔشطخ االجتّبػ١خ
 
 

 المعالجة اإلحصاسية:  3-3
تاااام اسااااتتدام الاااارزم اإلحصااااحاية للةلااااجم اال تمحنيااااة  

(SPSS)  إل اااااراء التحليااااال الجصاااااة  لإل حباااااة نااااان
تسااااحالالت الدراسااااة جاتتبااااحر فر اااايحتيح، جذلااااك نلااااى 

 الئحج اآلت  

  المتجسااااااطحت الحسااااااحبية جاالئحرافااااااحت المةيحريااااااة
 السالال البحث .لإل حبة نن 

  اتتبااااحر )ت( للةيئااااة الجاحاااادح التتبااااحر الةر ااااية
 الرايسة األجلى  جفر يحتيح الةرنية.
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 ( اتتبااااااحر  ااااااح  تربيااااااعX2 التتبااااااحر الةر ااااااية )
 الرايسة الثحئية.

 عرض نتاس  التحميل: 3-4
ماا  "اإلجابة عن الساؤال البحثايا الاذي نصاوا أواًل:

مااااااد  تحماااااال الشااااااركات المساااااااىمة السااااااعودية 
 ؟"لمسؤولياتيا المجتمعية 

لإل حبااااة ناااان ىااااذا السااااالال اسااااتتر ت المتجسااااطحت 
الحساااااااحبية، جاالئحرافاااااااحت المةيحرياااااااة لمااااااادى تحمااااااال 
ال ر حت المسحىمة السةجدية لمسالجليحتيح الم تمةياة، 

 ( يبين ذلك.3جال دجل )

 (3)انجذَل 

 انمتُسطبث انحسببٕت َاالوحرافبث انمعٕبرٔت نمذِ تحمم انشركبث

 انمسبٌمت انسعُدٔت نمسؤَنٕبتٍب انمجتمعٕت بأبعبدي مرتبت تىبزنٕب  

 تحمل المنشأة الرقم
 لمسؤولياتيا المجتمعية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستو  الرتبة

 مرتةع 1 .616 4.07 المستيلك 6
 مرتةع 2 .738 40.1 الةمل ممحرسحت 3
 مرتةع 3 .792 4.00 ممحرسحت الت غيل الةحدلة 5
 مرتةع 4 .653 3.98 الحج مة جالمالسسية 1
 مرتةع 5 .774 3.88 حقج  االئسحن 2
 مرتةع 6 .861 3.68 م حر ة الم تمع جتئميتو 7
 متجسط 7 896. 3.32 البياة 4
 مرتفع - 596. 3.86 الدرجة الكمية -

 

( أن مااااااادى تحمااااااال 3يالحاااااااظ مااااااان ال ااااااادجل )     
ال ار حت المساحىمة السااةجدية لمساالجليحتيح الم تمةيااة 

(، 3.86مرتةع، حيث بلا  المتجساط الحساحب  ال لا  )
ج حئاات أبةاااحد المسااالجلية الم تمةياااة مرتةةااة بحساااتثئحء 
بةااد البياااة فقااد  حئاات متجسااطة. جبتحلياال أبةااحد  ااجدح 

المسااتيلك احتاال  المساالجلية الم تمةيااة يت ااح أن بةااد
(، يلياااو 4.07الرتباااة األجلاااى بمتجساااط حساااحب  قااادره )

 اااحء بةاااد ممحرساااحت الةمااال بحلرتباااة الثحئياااة بمتجساااط 
ممحرساااااحت (، يلياااااو  اااااحء بةاااااد 4.01حساااااحب  قااااادره )
بحلرتبااة الثحلثااة بمتجسااط حسااحب  قاادره  الت ااغيل الةحدلااة

(، يليااو  ااحء بةااد الحج مااة جالمالسسااية بحلرتبااة 4.00)
(، يلياو  احء بةاد 3.98حسحب  قادره ) الرابةة بمتجسط

حقج  االئسحن بحلرتبة التحمسة بمتجسط حساحب  قادره 
(. ىذا جقد  حء بةد م حر ة الم تماع جتئميتاو 3.88)

فاااااا  الرتبااااااة قباااااال األتياااااارح بمتجسااااااط حسااااااحب  قاااااادره 
(، فااا  حاااين احتااال بةاااد البيااااة الرتباااة األتيااارح 3.68)

(. ىاااذا جقاااد تااام تحليااال 3.32بمتجساااط حساااحب  قااادره )
( 4فقااارات المساااالجلية الم تمةياااة، جيج اااح ال ااادجل )

 ذلك.
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  4الجدول  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحمل الشركات

 تبة تنازلياً السعودية لمسؤولياتيا المجتمعية بأبعاده مر  المساىمة
 
 

 
 

 رةــــانفق مــنرقا
 انمتُسط

 انحسببٓ

 االوحراف

 انمعٕبرْ
 انمستُِ انرتبت

 ِشتفغ 1 ..4. 2.13 صٕغ اٌمشاسٌذٜ إٌّشبح ١٘ى١ٍخ فٟ ػ١ٍّخ  1

4 

تدددذِل إٌّشدددأح ِجدددبدا اٌّغدددئ١ٌٛخ اٌّجتّؼ١دددخ ػٕدددذ اتخدددبر اٌمدددشاس )اٌّغدددبءٌخ 

ٚاٌشفبف١خ, اٌغٍٛن االخاللٟ ٚادتشاَ اٌّؼدب١٠ش اٌذ١ٌٚدخ ٌٍغدٍٛن, ادتدشاَ دمدٛق 

 االٔغبْ(.

 ِشتفغ 4 ..51 2..2

 ِشتفغ 2 22..1 2..2 تمَٛ إٌّشأح ثّشاجؼخ ٔظبَ دٛوّتٙب ِٓ فتشح ألخشٜ 2

 مرتفع - 6539 39.3 انحُكمت َانمؤسسٕت -

 ِشتفغ 1 .1.42 2.13 ال تمَٛ اٌششوخ ثتٛظ١ف اٌؼّبٌخ ِٓ االطفبي 8

1 
ال تمددذَ إٌّشددأح اٌغددٍغ ٚاٌخددذِبد ٌى١ددبْ ٠غددتخذِٙب فددٟ تٕف١ددز أتٙبوددبد دمددٛق 

 االٔغبْ
 ِشتفغ 4 .325 5..2

. 
ٌدذ٠ٙب ضدذ اٌّدٛظف١ٓ ٚاٌشدشوبء تضّٓ إٌّشأح ػذَ ٚجٛد أٞ ت١١ّدض ػٕصدشٞ 

 ٚاٌؼّالء ٚاألطشاف اٌّؼ١ٕخ.
 ِشتفغ 2 1.121 8..2

 ِتٛعظ 2 1.1.1 .2.4 تغُٙ إٌّشأح فٟ ِذبسثخ اٌفمش ٚاٌجفبف ٚاٌتذذ٠بد اٌصذ١خ 2

 مرتفع - 7749 3933 حقُق االوسبن -

 ِشتفغ 1 ...5 2.21 تمَٛ إٌّشبح ثذّب٠خ اٌج١بٔبد اٌشخص١خ ٌٍّٛظف ٚتذبفع ػٍٝ عش٠تٙب 3

 ِشتفغ 4 .544 .2.4 تٛفش إٌّشبح ِؼذاد اٌغالِخ اٌالصِخ 14

 ِشتفغ 2 .3.5 .2.3 تٛفش إٌّشبح تذس٠ت وبفٟ ٌٍّٛظف١ٓ اٌّؼ١١ٕٓ دٛي وبفخ اٌّٛضٛػبد اٌّتؼٍمخ 12

1. 

تٛفش إٌّشأح ظشٚف ػًّ ِالئّخ ف١ّب ٠تؼٍك ثبألجٛس ٚعبػبد اٌؼًّ ٚاٌشادخ 

ٚاٌصذخ ٚاٌغالِخ ٚدّب٠خ دمٛق االِِٛخ ٚاٌمذسح ػٍٝ االعجٛػ١خ ٚاإلجبصاد 

 ضُ اٌؼًّ ِغ اٌّغئ١ٌٛبد االعش٠خ
 ِشتفغ 2 1.183 2.34

5 
تتجٕددددٝ إٌّشددددأح اٌتشددددش٠ؼبد اٌتددددٟ تتٛافددددك ِددددغ االػددددالْ اٌؼددددبٌّٟ ٌذمددددٛق 

 االٔغبْ.ٚلٛاػذ اٌؼًّ ثّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.
 ِشتفغ 8 .341 2.55

 ِشتفغ 1 35..1 2.13 وٍّب وبْ ِّىٕب, تّىٓ إٌّشبح ِٓ االدتفبي ثبٌؼبداد ٚاٌتمب١ٌذ اٌٛط١ٕخ ٚاٌذ١ٕ٠خ  11

 مرتفع - 7339 49.1 ممبرسبث انعمم -

12 
تطجدك إٌّشدبح اٌتددذاث١ش اٌتدٟ تٙددذف اٌدٝ ِٕددغ اٌتٍدٛ  ٚإٌفب٠ددبد )تٍدٛ  اٌٙددٛاء, 

 أخشٜ(.تٍٛ  اٌّبء تٍٛ  اٌتشثخ, تٍٛ  اٌضٛضبء, ٍِٛثبد 
 ِتٛعظ 1 52..1 2.82

 ِتٛعظ 4 45..1 .2.2 تمَٛ إٌّشأح ثبٌتثم١ف اٌج١ئٟ اٌزٞ ٠ؼتجش ششطب اعبع١ب فٟ اٌت١ّٕخ اٌّغتذاِخ 18

11 
ٚتششدذ اعدتخذاَ ا١ٌّدبٖ  تدذ٠ٚش٘ب إػدبدح تدُ تغتخذَ إٌّشأح طبلخ ِتجدذدح ِٚدٛاد

 ٚتتخٍص ِٓ ٚتذ٠ش اٌّٛاد اٌغبِخ ٚاٌخطشح ثأِبْ.
 ِتٛعظ 2 1.421 2.44

 ِتٛعظ 2 ....1 2.12 :ِغتذاِخ ثطش٠مخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٛاسد تغتخذَ إٌّشأح  األساضٟ .1

 متُسط - 3.69 3932 انبٕئت -

 ِشتفغ 1 .535 2.48 تمَٛ إٌّشأح ثئجشاءاد ِٓ شأٔٙب ِٕغ ِٚىبفذخ اٌفغبد ٚاٌششٛح 15

 ِشتفغ 4 .5.2 5..2 تتجغ إٌّشأح إجشاءاد إٌّبفغخ اٌؼبدٌخ ِغ اٌششوبد إٌّبظشح 13

 ِشتفغ 2 ..33 .2.3 تتّتغ إٌّشأح ثمبث١ٍخ اٌّغبءٌخ ٚاٌشفبف١خ .4

41 
تطجك إٌّشدأح ع١بعدبد ِدٓ شدأٔٙب ادتدشاَ ٚتؼض٠دض دمدٛق اٌٍّى١دخ )ِثدً ثدشاءح 

 االختشاع اٌتأ١ٌف اٌؼالِخ اٌتجبس٠خ ٚغ١ش٘ب(
 ِشتفغ 2 1.113 8..2

 مرتفع - 7.29 ..49 ممبرسبث انتشغٕم انعبدنت -

 ِشتفغ 1 .2.. 2.24 ٠ٛجذ ٌذٜ إٌّشبح ٚع١ٍخ  العتمجبي شىبٜٚ اٌضثبئٓ 42

 ِشتفغ 4 .532 2.42  ٚخصٛص١تٙب اٌّغتٍٙه ث١بٔبد تمَٛ إٌّشأح ثذّب٠خ .4

 ِشتفغ 2 .513 2.14 تخضغ ِٕتجبد إٌّشأح اٌٝ سلبثخ ١٘ئخ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّمب١٠ظ ٚاٌجٛدح 48

 ِشتفغ 2 ..58 4..2 إٌّتل آِٓ ٠ٚشفك ِغ إٌّتل ٔششح تؼش٠ف١خ تج١ٓ و١ف١خ االعتخذاَ اٌصذ١خ ٌٗ  44

 ِشتفغ 8 .81. 2.35 ٠ٛجذ ٌٍّٕتل فتشح ضّبْ ِب ثؼذ اٌج١غ 42

 ِشتفغ 1 ..32 2..2 تمَٛ إٌّشأح ثذساعبد ٚثذٛ  العتمصبء دبجبد  اٌّغتٍٙى١ٓ 41

 مرتفع - 6169 49.7 انمستٍهك -

 ِشتفغ 1 1.182 2.32 .اٌّٛظف١ٓ ِٚؼبشبد تمبػذ فٟ تغُٙ إٌّشأح 21

 ِشتفغ 4 ..58 2.51  ، اٌّغت٠ٛبد ج١ّغ ػٍٝ اٌتؼ١ٍُ تشجغ اٌّشأح ٚتذػُ 45
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( أن ماااادى تحماااال ال اااار حت 4يبااااين ال اااادجل )      
المساااااحىمة الساااااةجدية لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيماااااح 
يتةلا  بحلحج مااة جالمالسساية مرتةااع، بمتجساط حسااحب  

( جالتااا  تااائص 1(.  ماااح  اااحءت الةقااارح )3.98قااادره )
نلااى " لاادى المئ ااحح ىي ليااة فاا  نمليااة صاائع القاارار" 

( فاااا  4.19بحلرتباااة األجلااااى بمتجسااااط حساااحب  قاااادره )
( جالتاااا  تاااائص نلااااى " تقااااجم 3حااااين احتلاااات الةقاااارح )

المئ اااأح بمرا ةاااة ئظاااحم حج متياااح مااان فتااارح ألتااارى" 
 (.3.73الرتبة األتيرح بمتجسط حسحب  قدره )

جيالحاااااظ مااااان ال ااااادجل  اااااذلك أن مااااادى تحمااااال      
ال ار حت المساحىمة السااةجدية لمساالجليحتيح الم تمةيااة 

سااط حسااحب  فيمااح يتةلاا  بحقااج  االئسااحن مرتةااع، بمتج 
( جالتااا  تااائص 5(.  ماااح  اااحءت الةقااارح )3.88قااادره )

نلى " ال تقاجم ال ار ة بتجظياد الةمحلاة مان االطةاحل 
( فاا  4.19" بحلرتبااة األجلااى بمتجسااط حسااحب  قاادره )

( جالتااا  تااائص نلاااى " تسااايم 4حاااين احتلااات الةقااارح )
المئ ااااااأح فاااااا  مححربااااااة الةقاااااار جال ةااااااحد جالتحااااااديحت 

ساااااط حساااااحب  قااااادره الصاااااحية " الرتباااااة األتيااااارح بمتج 
(3.20.) 

جي ااااااير ال اااااادجل أي ااااااح  إلااااااى أن ماااااادى تحماااااال     
ال ار حت المساحىمة السااةجدية لمساالجليحتيح الم تمةيااة 
فيمح يتةل  بممحرسحت الةمل مرتةع، بمتجسط حساحب  

( جالتااا  تااائص 9(.  ماااح  اااحءت الةقااارح )4.01قااادره )
نلاااااى " تقاااااجم المئ اااااحح بحمحياااااة البيحئاااااحت ال تصاااااية 

لاااااى ساااااريتيح " بحلرتباااااة األجلاااااى للمجظاااااد جتحاااااحفظ ن
( ف  حين احتلات الةقارح 4.41بمتجسط حسحب  قدره )

( جالتااا  تااائص نلاااى "  لماااح  اااحن مم ئاااحم تم ااان 11)
المئ اااااحح مااااان االحتةاااااحل بحلةاااااحدات جالتقحلياااااد الجطئياااااة 
جالديئيااااااة " الرتبااااااة األتياااااارح بمتجسااااااط حسااااااحب  قاااااادره 

(3.69.) 
جيظير ال ادجل  اذلك أن مادى تحمال ال ار حت      

المساااااحىمة الساااااةجدية لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيماااااح 
يتةلااااااا  بحلبيااااااااة متجساااااااط، بمتجساااااااط حساااااااحب  قااااااادره 

( جالتاا  تاائص نلااى 14(.  مااح  ااحءت الةقاارح )3.32)
"تطباا  المئ ااحح التاادابير التاا  تياادد الااى مئااع التلااجث 
جالئةحياااحت )تلاااجث الياااجاءم تلاااجث الماااحء تلاااجث الترباااةم 

بااااة األجلااااى تلااااجث ال ج ااااحءم ملجثااااحت أتاااارى(" بحلرت
( ف  حين احتلات الةقارح 3.54بمتجسط حسحب  قدره )

 ( جالت  تئص نلى " تساتتدم المئ اأح األرا ا 17)
مساتدامة" الرتباة األتيارح  بطريقاة الطبيةياة جالماجارد

 (.3.14بمتجسط حسحب  قدره )
جيباااااااين ال ااااااادجل أن مااااااادى تحمااااااال ال ااااااار حت       

المساااااحىمة الساااااةجدية لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيماااااح 
يتةلااا  بممحرساااحت الت اااغيل الةحدلاااة مرتةاااع، بمتجساااط 

( جالتا  18(.  مح  حءت الةقارح )4.00حسحب  قدره )
تاائص نلااى "تطباا  المئ ااحح التاادابير التاا  تياادد الااى 

لااااجث المااااحء مئااااع التلااااجث جالئةحيااااحت )تلااااجث اليااااجاءم ت
تلاااااجث الترباااااةم تلاااااجث ال ج اااااحءم ملجثاااااحت أتااااارى(" 

( فاااا  4.25بحلرتباااة األجلااااى بمتجسااااط حساااحب  قاااادره )
( جالتاا  تاائص نلااى " تطباا  21حااين احتلاات الةقاارح )

المئ اااأح سيحساااحت مااان  اااأئيح احتااارام جتةزياااز حقاااج  
المل ية )مثل براءح االتتراع التأليد الةالمة الت حرياة 

2. 
 ٌتذذ٠ذ اٌالصِخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌغٍطبد إِذاد ِغ اٌضش٠ج١خ ِغؤ١ٌٚبتٙب تؤدٞ إٌّشأح

 .اٌصذ١خ اٌٛجٗ ػٍٝ اٌّغتذمخ اٌضشائت
2..1 1.188 2 

 ِشتفغ

24 

 ٚاٌٛلب٠دخ اٌشئ١غد١خ ٚاألِدشا  اٌصدذ١خ اٌتٙذ٠دذاد ددٛي اٌدٛػٝ ص٠بدح فٝ تغبػذ

 اإل٠دذص . اٌجشدش٠خ إٌّبػدخ ٔمدص ٚاأل٠ٌٛٚدبد ِثدً:ف١شٚط ٌٍظشٚف ٚٚفمبً  ، ِٕٙب

 ٚاٌجذأخ؛ ٚاٌغً ٚاٌّالس٠ب اٌمٍت ٚأِشا  ٚاٌغشطبْ
2.82 1.41. 2 

 ِتٛعظ

43 
 ، اٌّجتّدغ أفدشاد تغدبػذ اٌتٟ ٚاٌششاوبد اٌجشاِل فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ تٕظش إٌّشأح

 اٌتجبس٠خ اٌّشبس٠غ إلبِخ فٟ إٌغبء، ع١ّب ٚال
2.22 1.113 8 

 ِتٛعظ

 مرتفع - 3619 3963 مشبركت انمجتمع َتىمٕتً -
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بمتجسااااااط حسااااااحب  قاااااادره  ج يرىااااااح(" الرتبااااااة األتياااااارح
(3.75.) 

جي اااير ال ااادجل إلاااى أن مااادى تحمااال ال ااار حت      
المساااااحىمة الساااااةجدية لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيماااااح 
يتةلااااا  بحلمساااااتيلك مرتةاااااع، بمتجساااااط حساااااحب  قااااادره 

( جالتاا  تاائص نلااى 23(.  مااح  ااحءت الةقاارح )4.07)
" يج د لدى المئ احح جسايلة الساتقبحل  ا حجى الزباحان" 

( فاااا  4.32ألجلااااى بمتجسااااط حساااحب  قاااادره )بحلرتباااة ا
( جالتااا  تااائص نلاااى " تقاااجم 26حاااين احتلااات الةقااارح )

المئ اااااااأح بدراساااااااحت جبحاااااااجث الستقصاااااااحء حح ااااااااحت 
المسااااتيل ين" الرتبااااة األتياااارح بمتجسااااط حسااااحب  قاااادره 

(3.73.) 
جأتياارا  يبااين ال اادجل أن ماادى تحماال ال اار حت       

ح المساااااحىمة الساااااةجدية لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيمااااا
يتةلاااا  بم ااااحر ة الم تمااااع جتئميتااااو مرتةااااع، بمتجسااااط 

( جالتا  31(.  مح  حءت الةقارح )4.07حسحب  قدره )
 جمةح احت تقحناد فا  تائص نلاى" تسايم المئ اأح

الماااااجظةين" بحلرتباااااة األجلاااااى بمتجساااااط حساااااحب  قااااادره 

( جالتااا  تااائص 29( فااا  حاااين احتلااات الةقااارح )3.93)
 :البارام فا  المساحىمة فا  نلاى " تئظار المئ اأح

 سايمح جال ، الم تماع أفاراد تساحند التا  جال ارا حت
الت حرياة " الرتباة األتيارح  الم احريع إقحماة فا  الئساحء،

 (.3.34بمتجسط حسحب  قدره )
ثانياااًا: اختباااار الفرضاااية الرسيساااة ا:ولاااى التاااي 

تحمااااااال الشاااااااركات المسااااااااىمة نصااااااايا: " ال ت
"ا الساااااااااااعودية لمساااااااااااؤولياتيا المجتمعياااااااااااة 

 المنبثقة عنيا:والفرضيات الفرعية 
التتبحر الةر ية الرايسة األجلاى جالةر ايحت الةرنياة 
المئبثقاااااة نئياااااح، اساااااتتر ت المتجساااااطحت الحساااااحبية 
جاالئحرافااااااااحت المةيحريااااااااة لماااااااادى تحماااااااال ال اااااااار حت 
المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية لمسااااااااااالجليحتيح الم تمةيااااااااااة، 
بحإل اااحفة إلاااى اساااتتدام اتتباااحر )ت( للةيئاااة الجاحااادح 

( 5(، جال اااادجل )3ر اااا  )بحلمقحرئااااة مااااع الجسااااط الة
 يبين ذلك.

  5الجدول  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتاس  اختبار ت  لمد  تحمل الشركات المساىمة 

 السعودية لمسؤولياتيا المجتمعية

 الفرضية
 تحمل المنشأة

 لمسؤولياتيا المجتمعية
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 فر 
 المتوسطات

 ت
 المحسوبة

 القيمة
 االحتمالية

H1.1 0.000 16.341 98. 653. 3.98 الحج مة جالمالسسية* 
H1.2 0.000 12.370 88. 774. 3.88 حقج  االئسحن* 
H1.3 0.000 14.894 1.01 738. 4.01 ممحرسحت الةمل* 
H1.4 0.000 3.852 32. 896. 3.32 البياة* 
H1.5 0.000 13.659 1.00 792. 4.00 ممحرسحت الت غيل الةحدلة* 
H1.6 0.000 18.841 1.07 616. 4.07 المستيلك* 
H1.7 0.000 8.554 68. 861. 3.68 م حر ة الم تمع جتئميتو* 
H1 0.000 15.727 86. 596. 3.86 المسؤولية المجتمعية* 

 (α≤0.05* ذات داللة إحصحاية نلى مستجى الداللة )
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( أن قيمااااااااااة )ت( 5يالحااااااااااظ ماااااااااان ال اااااااااادجل )     
المحسجبة لمدى تحمال ال ار حت المساحىمة الساةجدية 

( بقيمااااااة 15.727لمسااااااالجليحتيح الم تمةيااااااة بلغاااااات )
( جىااااا  أقاااال ماااان مساااااتجى 0.000احتمحليااااة بلغاااات )

(، جبحلتااااااااحل  تاااااااارفض الةر ااااااااية α=0.05الداللااااااااة )
األجلااااى(، جتقباااال الةر ااااية البديلااااة الةدميااااة )الرايسااااة 

التاااااا  تاااااائص نلااااااى " تتحماااااال ال اااااار حت المسااااااحىمة 
الساةجدية لمسااالجليحتيح الم تمةيااة"، ىاذا جقااد بلاا  فاار  

 (.3( مقحرئة بحلجسط الةر   )0.86المتجسطحت )
جي اااااااير ال ااااااادجل  اااااااذلك إلاااااااى أن قيمااااااااة )ت(      

المحسجبة لمدى تحمال ال ار حت المساحىمة الساةجدية 
الم تمةيااااااااة فيمااااااااح يتةلاااااااا  بحلحج مااااااااة  لمسااااااااالجليحتيح

( بقيمااة احتمحليااة بلغاات 16.341جالمالسسااية بلغاات )
(، α=0.05( جى  أقل من مستجى الداللة )0.000)

جبحلتااحل  تاارفض الةر ااية الةدميااة )الةرنيااة األجلااى(، 
جتقباااال الةر ااااية البديلااااة التاااا  تاااائص نلااااى " تتحماااال 
 ال ار حت المساحىمة السااةجدية لمساالجليحتيح الم تمةيااة
فيمح يتةلا  بحلحج ماة جالمالسساية"، ىاذا جقاد بلا  فار  

 (.3( مقحرئة بحلجسط الةر   )0.98المتجسطحت )
جيبااااين ال اااادجل  ااااذلك أن قيمااااة )ت( المحسااااجبة     

لماااااااااادى تحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية 
لمساااالجليحتيح الم تمةياااة فيماااح يتةلااا  بحقاااج  االئساااحن 

( 0.000( بقيماااة احتمحلياااة بلغااات )12.370بلغااات )
(، جبحلتااحل  α=0.05جىاا  أقاال ماان مسااتجى الداللااة )

تاااارفض الةر ااااية الةدميااااة )الةرنيااااة الثحئيااااة(، جتقباااال 
الةر ااية البديلااة التاا  تاائص نلااى " تتحماال ال اار حت 
المساااااحىمة الساااااةجدية لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيماااااح 
يتةلااااااا  بحقاااااااج  االئساااااااحن "، ىاااااااذا جقاااااااد بلااااااا  فااااااار  

 (.3ةر   )( مقحرئة بحلجسط ال0.88المتجسطحت )
جيظيااار ال ااادجل أي اااح  أن قيماااة )ت( المحساااجبة     

لماااااااااادى تحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية 

لمسااالجليحتيح الم تمةيااة فيمااح يتةلاا  بممحرسااحت الةماال 
( 0.000( بقيماااة احتمحلياااة بلغااات )14.894بلغااات )

(، جبحلتااحل  α=0.05جىاا  أقاال ماان مسااتجى الداللااة )
ثحلثااااة(، جتقباااال تاااارفض الةر ااااية الةدميااااة )الةرنيااااة ال

الةر ااية البديلااة التاا  تاائص نلااى " تتحماال ال اار حت 
المساااااحىمة الساااااةجدية لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيماااااح 
يتةلاااااا  بممحرسااااااحت الةماااااال "، ىااااااذا جقااااااد بلاااااا  فاااااار  

 (.3( مقحرئة بحلجسط الةر   )0.88المتجسطحت )
جي اااااااير ال ااااااادجل أي ااااااااح  إلاااااااى أن قيمااااااااة )ت(      

مساحىمة الساةجدية المحسجبة لمدى تحمال ال ار حت ال
لمساااااالجليحتيح الم تمةياااااة فيماااااح يتةلااااا  بحلبيااااااة بلغااااات 

( جىا  أقال 0.000( بقيمة احتمحلية بلغات )3.852)
(، جبحلتااااحل  تاااارفض α=0.05ماااان مسااااتجى الداللااااة )

الةر ااية الةدميااة )الةرنيااة الرابةااة(، جتقباال الةر ااية 
البديلة الت  تئص نلاى " تتحمال ال ار حت المساحىمة 

ليحتيح الم تمةية فيمح يتةل  بحلبياة "، السةجدية لمسالج 
( مقحرئااااااة 0.32ىاااااذا جقااااااد بلااااا  فاااااار  المتجساااااطحت )

 (.3بحلجسط الةر   )
جيبااااين ال اااادجل  ااااذلك أن قيمااااة )ت( المحسااااجبة     

لماااااااااادى تحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية 
ممحرساااااااحت لمساااااااالجليحتيح الم تمةياااااااة فيماااااااح يتةلااااااا  ب

حتمحلياااة ( بقيماااة ا13.659بلغااات ) الت اااغيل الةحدلاااة
( جىاااااا  أقاااااال ماااااان مسااااااتجى الداللااااااة 0.000بلغاااااات )

(α=0.05 جبحلتاااااااحل  تااااااارفض الةر اااااااية الةدمياااااااة ،)
)الةرنيااااة التحمسااااة(، جتقبااااال الةر ااااية البديلااااة التااااا  
تااائص نلاااى " تتحمااال ال ااار حت المساااحىمة الساااةجدية 

ممحرساااااااحت لمساااااااالجليحتيح الم تمةياااااااة فيماااااااح يتةلااااااا  ب
ساااطحت "، ىاااذا جقاااد بلااا  فااار  المتج  الت اااغيل الةحدلاااة

 (.3( مقحرئة بحلجسط الةر   )1.00)
جي اااااير ال ااااادجل إلاااااى أن قيماااااة )ت( المحساااااجبة     

لماااااااااادى تحماااااااااال ال اااااااااار حت المسااااااااااحىمة السااااااااااةجدية 
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لمسااالجليحتيح الم تمةيااة فيمااح يتةلاا  بحلمسااتيلك بلغاات 
( جىاااا  0.000( بقيمااااة احتمحليااااة بلغاااات )18.841)

(، جبحلتاحل  تارفض α=0.05أقل من مستجى الداللة )
ة الةدمية )الةرنياة السحدساة(، جتقبال الةر اية الةر ي

البديلة الت  تئص نلاى " تتحمال ال ار حت المساحىمة 
السااااااااةجدية لمسااااااااالجليحتيح الم تمةيااااااااة فيمااااااااح يتةلاااااااا  

( 1.07بحلمستيلك "، ىذا جقد بلا  فار  المتجساطحت )
 (.3مقحرئة بحلجسط الةر   )

جأتياااااااارا  يظياااااااار ال اااااااادجل أي ااااااااح  أن قيمااااااااة )ت(    
ى تحمال ال ار حت المساحىمة الساةجدية المحسجبة لمد

م احر ة الم تماع لمسالجليحتيح الم تمةياة فيماح يتةلا  ب
( بقيماااااااة احتمحليااااااة بلغااااااات 8.554بلغاااااات ) جتئميتااااااو

(، α=0.05( جى  أقل من مستجى الداللة )0.000)
 جبحلتحل  ترفض الةر ية الةدمية )الةرنية السحبةة(،

 

حمااال جتقبااال الةر اااية البديلاااة التااا  تااائص نلاااى " تت 
ال ار حت المساحىمة السااةجدية لمساالجليحتيح الم تمةيااة 

"، ىاذا جقاد بلا   بم حر ة الم تمع جتئميتاوفيمح يتةل  
( مقحرئاااة بحلجساااط الةر ااا  0.68فااار  المتجساااطحت )

(3.) 
ثالثاااًا: اختباااار الفرضاااية الرسيساااة الثانياااة التاااي 

تفصاااااااا الشاااااااركات المسااااااااىمة نصااااااايا: " ال 
 ". السعودية عن أنشطتيا االجتماعية 

التتبااحر الةر ااية الرايسااة الثحئيااة، المتةلقااة بحفصااحح 
ال ااااااااار حت المساااااااااحىمة الساااااااااةجدية نااااااااان أئ اااااااااطتيح 

(، X2اال تمحنياااااااة اساااااااتتدم اتتباااااااحر  اااااااح  تربياااااااع )
 ( يبين ذلك.5جال دجل )

 

  5الجدول  
   الفصاح الشركات المساىمة السعودية عن أنشطتيا االجتماعيةX2نتاس  اختبار كاي تربيع  

 

 شحــاٌفم ُـــاٌشل
 االفصبح

X
2

 
اٌم١ّخ 

 ال وعم االدتّب١ٌخ

22 
٠ددؤثش دجددُ ٚػّددش ٚطج١ؼددخ ػّددً اٌشددشوخ ػٍددٝ االفصددبح ػددٓ اٌّغددئ١ٌٛخ 

 االجتّبػ١خ
1.4 11 14.5 .....* 

 *..... 21.3 41 34 تمَٛ إٌّشبح ثبإلفصبح ػٓ االٔشطخ االجتّبػ١خ ثشىً طٛػٟ 22

 *1.... 1.. 22 2. اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١خ ثشىً ٚصفٟتمَٛ إٌّشبح ثبإلفصبح ػٓ  28

 35... ..4 .8 15 تمَٛ إٌّشبح ثبإلفصبح ػٓ اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١خ ثشىً وّٟ 21

2. 
تمَٛ إٌّشأح ثبإلفصبح ػٓ اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌمٛائُ اٌّب١ٌدخ 

 اٌشئ١غ١خ
55 2. 45.8 .....* 

25 
اٌّغددئ١ٌٛخ االجتّبػ١دددخ ِددٓ خدددالي تمدددبس٠ش تمددَٛ إٌّشدددأح ثبإلفصددبح ػدددٓ 

 خبسج١خ.
54 21 1..3 .....* 

23 
٠ّىددٓ تذذ٠ددذ اٌتىددب١ٌف االجتّبػ١ددخ ٚفصددٍٙب ػددٓ اٌتىددب١ٌف اٌتددٟ تخددص  

 إٌشبط االلتصبدٞ.
35 4. 81.1 .....* 

 *..... 24.1 45 .3 تمَٛ إٌّشأح ثئػذاد ِٛاصٔخ تمذ٠ش٠خ ٌإلفصبح ػٓ اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١خ  .2

21 
تمددددَٛ إٌّشددددأح ثّشاجؼددددخ دٚس٠ددددخ ألعددددب١ٌت اإلفصددددبح ػددددٓ اٌّغددددئ١ٌٛخ  

 االجتّبػ١خ
55 2. 45.8 .....* 

24 
تشاػٟ إٌّشأح اٌّالدظبد اٌتٟ ٠جذ٠ٙب اٌّشاجدغ اٌخدبسجٟ ثٙدذف تطد٠ٛش 

 أعٍٛة اإلفصبح ػٓ اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١خ.
35 4. 81.1 .....* 

22 
٠ؤثش اإلفصبح ػٓ اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١دخ ػٍدٝ عدٍٛن ِغدتخذِٟ اٌمدٛائُ  

 اٌّب١ٌخ.
.1 24 3.5 ....4* 

 *..... 3..1 21 54 ٠ؤثش االفصبح ػٓ اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١خ ػٍٝ اعتذاِخ اٌششوبد 22

28 
تٛجذ تشش٠ؼبد ٍِضِخ صدبدسح ػدٓ جٙدبد سعد١ّخ ف١ّدب ٠خدص اإلفصدبح 

 ػٓ اٌّغئ١ٌٛخ االجتّبػ١خ
.5 2. 14.4 .....* 

H2 1..21 215 1111 االفصبح ػٓ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّجتّؼ١خ .....* 



 االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السعودية                   د/ مصطفى محمد جمعة أبو عمارة

21 
 

 

( X2( أن قيمااااااااااة)6يالحااااااااااظ ماااااااااان ال اااااااااادجل )  
السةجدية نن المحسجبة إلفصحح ال ر حت المسحىمة 

( بقيماة احتمحلياة 317.6أئ طتيح اال تمحنية بلغات )
( جىاااااا  أقاااااال ماااااان مسااااااتجى الداللااااااة 0.000بلغاااااات )

(α=0.05 جبحلتاااااااحل  تااااااارفض الةر اااااااية الةدمياااااااة ،)
)الرايسااة الثحئيااة(، جتقباال الةر ااية البديلااة التاا  تاائص 
نلاااااى" تةصاااااح ال ااااار حت المساااااحىمة الساااااةجدية نااااان 

دد الاااذين أ اااحبجا أئ ااطتيح اال تمحنياااة"، حيااث بلااا  ناا
 ( أ حبجا بال.418( مقحبل )116بئةم )
ىاااذا جقاااد  حئااات فقااارات االفصاااحح نااان األئ اااطة     

اال تمحنيااااااة دالااااااة إحصااااااحايح  نئااااااد مسااااااتجى الداللااااااة 
(α=0.05( بحستثئحء الةقار )36( نلى اال حبة )ئةم )

فقااااااد  حئاااااات  ياااااار دالااااااة إحصااااااحايح  مسااااااتجى الداللااااااة 
(α=0.05( حيث بلغت قيمة )X2 ليح )(بقيمة 2.7 )

( جىاااا  أ باااار ماااان مسااااتجى 0.098احتمحليااااة بلغاااات )
(، ممااااح ي ااااير إلااااى ناااادم افصااااحح α=0.05الداللااااة )

ال ااااااااار حت المساااااااااحىمة الساااااااااةجدية نااااااااان أئ اااااااااطتيح 
 ب  ل  م .اال تمحنية 

 

 النتاس  العامة والتوصيات: -4
تنااااول ىاااذا البحاااث تقيااايم ماااد  االفصااااح عااان     

المسااااؤولية المجتمعيااااة فااااي الشااااركات المساااااىمة 
الساااعودية"ا ومااان خاااالل البحاااث تااام التوصااال إلاااي 

 مجموعة من النتاس  أىميا ما يمي:
حمااااال الشاااااركات المسااااااىمة الساااااعودية تت  اوال

لمسااؤولياتيا المجتمعيااة بمتوسااط حسااابي كمااي 
ة المجتمعيااااة وكاناااات أبعاااااد المسااااؤولي, 3.68

 مرتفعة باستثناء بعد البيسة فقد كانت متوسطة.
  فيماح يتةلاا  تتحمال المئ ااأح مساالجليتيح الم تمةيااة

بحلحج مااااة جالمالسسااااية بمتجسااااط حسااااحب  مرتةااااع 
3.98 . 

  فيماح يتةلاا  تتحمال المئ ااأح مساالجليتيح الم تمةيااة
بممحرسااااااحت الةماااااال  بمتجسااااااط حسااااااحب  مرتةاااااااع  

4.01. 
 فيماح يتةلاا  الم تمةيااة  تتحمال المئ ااأح مساالجليتيح

 .3.88بحقج  االئسحن بمتجسط حسحب  مرتةع 
  فيماح يتةلاا  تتحمال المئ ااأح مساالجليتيح الم تمةيااة

 . 3.32بحلبياة بمتجسط حسحب  متجسط  
  فيماح يتةلاا  تتحمال المئ ااأح مساالجليتيح الم تمةيااة

بممحرسااااحت الت ااااغيل الةحدلااااة  بمتجسااااط حسااااحب  
 4.00مرتةع 

  فيماح يتةلاا  تتحمال المئ ااأح مساالجليتيح الم تمةيااة
 4.07بحلمستيلك  بمتجسط حسحب  مرتةع 

  فيماح يتةلاا  تتحمال المئ ااأح مساالجليتيح الم تمةيااة
بم احر ة الةمال جتئميتاو  بمتجساط حساحب  مرتةاع 

3.68 
ثانيا: تحتاج الشركات المساىمة الساعودية الاى 
القيااااااام باااااادور اكباااااار حيااااااال المسااااااؤولية 

 ة لما يمي:االجتماعي
  مسااااحىمة المئ ااااأح فاااا  مححربااااة الةقاااار جال ةااااحد

جالتحااااااديحت الصااااااحيةم حصاااااالت نلااااااى متجسااااااط 
 .3.2حسحب  

  تطبيااا  المئ ااااحح التاااادابير التااا  تياااادد الااااى مئااااع
التلجث جالئةحيحت )تلجث اليجاءم تلجث المحء تلجث 
الترباااااااةم تلاااااااجث ال ج اااااااحءم ملجثاااااااحت أتااااااارى(م 

 .3.54حصلت نلى متجسط 
  بااحلتثقيد البيااا  الااذ  يةتباار  اارطح قيااحم المئ ااأح

اسحساااااايح فاااااا  التئميااااااة المسااااااتدامة حصاااااال نلااااااى 
 .3.37متجسط 

 إناحدح تام اساتتدام المئ اأح طحقاة مت اددح جماجاد 
جتر اايد اسااتتدام الميااحه جالااتتلص ماان  تاادجيرىح
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دارح المجاد السحمة جالتطرح بأمحنم  حصل نلى  جاه
 .3.22متجسط حسحب  

  الطبيةياااااة اردجالماااااج  اساااااتتدام المئ اااااأح األرا ااااا 
مسااتدامةم حصاال نلااى متجسااط حسااحب   بطريقااة
3.14. 

 التيديااااادات حاااااجل الاااااجنى زياااااحدح فاااااى المساااااحندح 
 ججفقح   مئيح، جالجقحية الرايسية جاألمراض الصحية
 المئحناة ئقاص جاألجلجياحت مثال فيرجس للظارجد
 القلااااااا  جأماااااااراض جالسااااااارطحن اإليااااااادز.الب ااااااارية
 جالبدائااةم حصاال نلااى متجسااط جالساال جالمالريااح
 .3.54حسحب  

 الباااااااارام: فاااااااا  المسااااااااحىمة فاااااااا  ئظاااااااار المئ ااااااااأح 
 سيمح جال ، الم تمع أفراد تسحند الت  جال را حت
الت حريةم حصل نلى  الم حريع إقحمة ف  الئسحء،
 .3.34متجسط 

 

ثالثا: تفصا الشركات المساىمة السعودية عان 
انشاااطتيا االجتماعيااااة  بنسااابة إجماليااااة مماااان 

 .االجابات % من 73اجابوا بنعم 
تقاااااااااجم المئ اااااااااحح  بحإلفصااااااااااحح نااااااااان االئ ااااااااااطة  .1

اال تمحنية ب  ل طجن  ) بئسبة من ا حبجا ئةم 
 % من اال حبحت(.78

تقااااااااااجم المئ ااااااااااحح بحإلفصااااااااااحح ناااااااااان المساااااااااااجلية  .2
اال تمحنية ب  ل جصة  )بئسابة مان ا احبجا ئةام 

 % من اال حبحت(.63
تقااااااااااجم المئ ااااااااااحح بحإلفصااااااااااحح ناااااااااان المساااااااااااجلية  .3

)بئساابة ماان ا ااحبجا ئةاام اال تمحنيااة ب اا ل  ماا  
 % من اال حبحت(.58

تقاااااجم المئ اااااأح بحإلفصاااااحح نااااان نااااان المسااااااجلية  .4
اال تمحنياااة مااان تاااالل القاااجاام المحلياااة الرايساااية 

 % من اال حبحت(.75)بئسبة من ا حبجا ئةم 

تقااااااااجم المئ ااااااااأح بحإلفصااااااااحح ناااااااان المساااااااااجلية  .5
اال تمحنيااة ماان تااالل تقااحرير تحر يااة )بئساابة 

 اال حبحت(.% من 69من ا حبجا ئةم 
يم ن تحديد الت حليد اال تمحنية جفصاليح نان  .6

الت اااااحليد التااااا  تتااااااص الئ اااااحط االقتصااااااحد  
 %(.83)بئسبة من ا حبجا ئةم 

تقااجم المئ ااأح ب نااداد مجازئااة تقديريااة لإلفصااحح  .7
ناان المساااجلية اال تمحنيااة )بئساابة ماان ا ااحبجا 

 %(.76ئةم 
تقجم المئ أح بمرا ةة دجرية ألسحلي  اإلفصاحح  .8

المساااجلية اال تمحنيااة )بئساابة ماان ا ااحبجا ناان 
 %(.75ئةم 

تران  المئ أح المالحظحت الت  يبدييح المرا ع  .9
أساالج  اإلفصااحح ناان  التااحر   بياادد تطااجير
بئسااابة مااان ا اااحبجا ئةااام )المساااجلية اال تمحنياااة 

83.)% 
يالثر اإلفصحح نن المساجلية اال تمحنية نلاى  .10

سااالجك مساااتتدم  القاااجاام المحلياااة )بئسااابة مااان 
 %(.64ا حبجا ئةم 

يالثر االفصحح نن المساجلية اال تمحنية نلاى  .11
اساااااتدامة ال ااااار حت )بئسااااابة مااااان ا اااااحبجا ئةااااام 

 % من اال حبحت(.69
تج اااااد ت اااااريةحت ملزماااااة صاااااحدرح نااااان  ياااااحت  .12

رسااامية فيماااح يتاااص اإلفصاااحح نااان المسااااجلية 
% مااان 66اال تمحنيااة بئسااابة مااان ا اااحبجا ئةااام 

 اال حبحت(
 فإننا نوصي بما يمي:وبناء عمي النتاس  السابقة 

 اااااارجرح قيااااااحم المئظمااااااحت الميئيااااااة جال يااااااحت   أوال
) مثاال مالسسااحت الميتمااة بحلمسااالجلية الم تمةيااة 

حمحياااة البيااااة جئقحباااحت الةماااحل ج مةياااحت حقاااج  
االئسااااحن ج يرىااااح( بتئظاااايم دجرات فحنلااااة ج ااااذلك 
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التجاصل مع ال حمةحت جالمرا ز األ حديمية لبياحن 
قاااااحح نلاااااى ال ااااار حتم المساااااالجلية الم تمةياااااة المل

 جطر  االفصحح نئيح ف  القجاام المحلية.
المقررات الدراساية مان فتارح   رجرح تطجير  ثانيا

ألتااااااارى لتغطياااااااة مج اااااااجنحت المساااااااالجلية 
جمرانااااحح  اااارس ىااااذه الميااااحرح فاااا  الم تمةيااااة 

 الطال  التري ين.
 ااااارجرح قياااااحم الييااااااة الساااااةجدية للمححسااااابين  ثالثاااااا:

بحأل اااااااااااحديميين القاااااااااااحئجئيين ماااااااااااع االساااااااااااتةحئة 
جالمئظمااحت الميئيااة المةئيااة فاا  م ااحل تطااجير 
مةياااااحر االفصاااااحح نااااان المساااااالجلية الم تمةياااااة 

 لل ر حت.
إلاااازام اليياااااحت الم اااارفة نلااااى سااااج  االجرا   رابعااااا:

المحليااااة بحإلفصااااحح ناااان المسااااالجلية الم تمةيااااة 
 لل ر حت.

تج يااو البحااجث جالئاادجات جالمااالتمرات التاا   خامسااا:
ة التاااادريس فاااا  اقسااااحم يقااااجم بيااااح أن ااااحء ىيااااا

المححسااااابة فاااااا  ال حمةااااااحت لتتئااااااحجل م ااااااحالت 
 االفصحح نن المسالجلية الم تمةية.

  المراجع بالعربية:
حااااااجل المساااااااجلية اال تمحنيااااااة.  ار ااااااحد دلياااااال  .1

 .ISO 26000المجاصةحت القيحسية الدجلية 
ابااج ساامرح ححمااد احماادم" مةجقااحت االفصااحح ناان  .2

ال اااااار حت  المساااااااجلية اال تمحنيااااااة فاااااا  تقااااااحرير
المسااااحىمة الةحمااااة المدر ااااة فاااا  سااااج  فلسااااطين 
لألجرا  المحلية" من ج ية ئظر مدقق  الحسحبحت 

دارات ال ااااار حت. رساااااحلة مح ساااااتير فااااا   لياااااة  جاه
 . 2009الت حرحم ال حمةة االسالميةم  زحم 

 القيااااحس تطبياااا  ماااادى" رباااجعم يجسااااد محمااااد"  .3
 اال تمحنية المساجلية نن المححسبة ف  جاإلفصحح
م لاة "  ازح بقطاحع ال ار حت المحلياة فا  باحلقجاام

ال حمةااة اإلسااالمية )سلساالة الدراسااحت اإلئسااحئية( 
 239الم لاااد التاااحمس ن ااار، الةااادد األجل، ص 

 .2007، يئحير  281ص 
محمااد الصاايرف ، المسااالجلية اال تمحنيااة لااإلدارح،  .4

دار الجفااحء لاادئيح الطبحنااة ج الئ اار، اإلساا ئدرية، 
 17، ص   2007 مصاااااااار، الطبةااااااااة األجلااااااااى،
(، دراساااحت فااا   2004الحياااحل ، جلياااد ئاااح  ، ) 

الم اااااااح ل المححسااااااابية المةحصااااااارح، دار جم تباااااااة 
 الححمدم نمحن االردن.

(، الم ااااح ل  2002الة اااال، ماليااااد ج تاااارجن،)   .5
المححسبية المةحصرح، دار المسيرح للئ ر جالتجزيع 

 جالطبحنةم نمحنم االردن.
ية المسااااااااااالجل (م"2010جىيبااااااااااةم باااااااااان داجديااااااااااة ) .6

 –اال تمحنيااااااة لل اااااار حت جدجرىااااااح فاااااا  التئميااااااة 
 -نرض ت حر  بةض ال ر حت الةحلمية
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