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  :الملخص

 الدراسة فحص أثر قیام شركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة تاستهدف
بمسؤولیتها االجتماعیة على أدائها المالي و معدالت الربحیة التي تحققها هذه الشركات من 
وجهة نظر محاسبیة، ولتحقیق هدف الدراسة فقد تم االعتماد على المنهاج الوصفي التحلیلي 

نات التي تم جمعها من التقاریر المالیة المعلنة عبر موقع هیئة سوق المال لدراسة وتحلیل البیا
 وباستخدام Excel، وتم تلخیص هذه البیانات باستخدام برنامج )تداول(السعودي االلكتروني 

معدل : قیاسها باستخدام المؤشرات المالیة للربحیة وهياألشكال البیانیة والتوضیحیة، ومن ثم 
 Earnings per، وربحیة السهم Return On Equity (ROE)العائد على حقوق الملكیة 

Share (EPS) وهامش صافي الربح ،Profit Margin، وتحلیل النتائج المستخرجة، باإلضافة 
 لمعرفة لنسبة إلى إجمالي أداء القطاعإلى استخدام أسلوب التحلیل المقارن، ألداء كل شركة با

الشركة التي حققت أعلى نسب ربحیة مقارنة بباقي شركات عینة البحث، ومن ثم دراسة العالقة 
ًبین حجم مبیعاتها وبین عدد برامج المسئولیة االجتماعیة التي تقدمها هذه الشركة سنویا باستخدام 

 وتوصلت  ؛Person Correlationرسون أحد األسالیب اإلحصائیة وهو معامل االرتباط بی
أن هناك عالقة طردیة بین مؤشرات الربحیة لدى الشركة وبین عدد : الدراسة للنتائج التالیة

أنشطة المسؤولیة االجتماعیة التي تشارك بها، كما توصل البحث إلى أن اهتمام شركات القطاع 
ُأوال بعد المجتمع، ثم بعد العمیل : بأبعاد وأنشطة المسؤولیة االجتماعیة جاء بالترتیب التالي ُ ً

ُوجودة المنتج، ثم بعد الموظفین، وأخیرا بعد البیئة، وكان اإلفصاح عن برامج المسؤولیة  ًُ
  .االجتماعیة في التقاریر وصفي فقط ویفتقر إلى اإلفصاح الكمي مثل تكالیف هذه األنشطة
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Abstract 
The Influence of Social Responsibilities Programs on The Financial 

Performance of The Telecom Companies in Saudi Arabia 
(Empirical Study) 

By: Ohud Abed Alharbi  

Prof. Abdulaal Abu Khshabah        

This research aims to study the impact of social responsibility 
programs in its different dimensions (Employs Dimension, Customers 
Dimension, Society Dimension, Environmental Dimension) on the 
financial performance of the companies. This study applies an analytical 
descriptive method. The data had been collected from the 2018-2019 
annual reports of the telecom companies in Saudi Arabia. The collected 
data was measured by the profitability ratios including The Return on 
Equity (ROE), the Earning per share (EPS), and the Profit margin. 

The study concludes that: there is a positive relationship between 
the count of the social responsibility's programs practiced by the 
company and its profitability ratios. Furthermore, the study results show 
that there is a direct correlation between the social responsibility's 
programs practiced by the company and the size of the company. The 
study results also show that the companies were interested in practicing 
the social responsibility's programs in the following order: society 
dimension, customer dimension, employs dimension, and finally 
environmental dimension. Moreover, the disclosing of the information of 
the social responsibility reports in the Saudi telecom companies was only 
descriptive. 

  :مقـدمــــــة

بة أهمیتها في المجتمع عن طریق الدور الذي تؤدیه في توفیر تستمد مهنة المحاس
ٕالمعلومات المالیة الصحیحة، والموثوقة، وایصالها في الوقت المناسب إلى عدة فئات من 
ًالمجتمع، من مالك، ومستثمرین، وموردین، ومساهمین، وأیضا تقدیم التقاریر المطلوبة للجهات  ُ

، ووزارة التجارة والصناعة، وغیرها من الفئات التي تحتاج الحكومیة، مثل مصلحة الزكاة والدخل
  .لهذه المعلومات المالیة الصحیحة والموثوقة في اتخاذ القرارات المالئمة في مجاالت مختلفة

وتساعد مهنة المحاسبة بكفاءة عالیة على التوزیع األمثل للموارد االقتصادیة واالجتماعیة 
 وعلى المناطق الجغرافیة، وعلى الوحدات االقتصادیة المتاحة على األنشطة االقتصادیة،

فمن المؤكد أن رؤوس األموال، والموارد . المختلفة، لتحقیق أقصى رفاهیة اقتصادیة للمجتمع
االقتصادیة المتاحة، تتجه نحو الصناعات، والمناطق الجغرافیة، والوحدات االقتصادیة التي یتبین 



 3

واألقدر على االستغالل األمثل لهذه الموارد االقتصادیة، كما من المعلومات المالیة أنها األكفأ 
  ).15:، ص2018الحمیدي، (تعكسها القوائم المالیة 

مما سبق، یتضح أهمیة الدور الذي تلعبه مهنة المحاسبة في المجتمع، ومدى اعتماد 
ات المالئمة في العدید من فئاته على مخرجات تقاریر المحاسبة والمراجعة النهائیة في اتخاذ القرار

  .الوقت المناسب

ومما یدعم دور مهنة المحاسبة والمراجعة في خدمة المجتمع، أنها األداة للرقابة 
ٕاالجتماعیة، أو اآللیة المناسبة لحوكمة الوحدات االقتصادیة، وادارة المخاطر، وتعزیز المساءلة 

مام المساهمین، وهي بذلك والمحاسبة عن نتائج قرارات وتصرفات إدارات الوحدات االقتصادیة أ
تعتبر أداة رقابة اجتماعیة في إطار من المساءلة والمحاسبة، وتأدیة المحاسبون والمراجعون 
المزاولون للمهنة لهذه الوظیفة االجتماعیة، وقبولهم لها، یحملهم بمسؤولیة اجتماعیة كبیرة تجاه 

، 2018الحمیدي، (لمجتمع المجتمع ككل، وأمام جمیع الفئات المستفیدة من خدماتهم في ا
 ). 16:ص

ًوهذه المسؤولیة االجتماعیة لیست خاصة بالمحاسبین والمراجعین فقط، بل أیضا 
الشركات والوحدات االقتصادیة لها دور هام یجب أن تقوم به في خدمة المجتمع، فسمعتها في 

نمیة االقتصادیة السوق أصبحت مرهونة بتبني مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة، والتركیز على الت
ًوالمجتمعیة والبیئیة، وذلك ال یقل أهمیة عن القرارات االقتصادیة التي تتخذها؛ والمسؤولیة 

هي السلوك "االجتماعیة للشركات، كما عرفها معهد األمم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة، 
ا مع األطراف المعنیة األخالقي لشركة ما تجاه المجتمع وتشمل سلوك اإلدارة المسئول في تعامله
، ص 2004روبنز، ( "التي لها مصلحة شرعیة في مؤسسة األعمال ولیس مجرد حاملي األسهم

  ).29-27:ص

وهذا الوعي بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات، أدى إلى ظهور مصطلح المحاسبة 
 Kyay and Yuylaًنقال عن الباحثین ) 30:، ص2009اللولو، (االجتماعیة، والتي عرفها 

ًبأنها هي المحاسبة التي تقوم بقیاس وتقییم األحداث االجتماعیة واالقتصادیة معا سواء "
  ).Kyay and Yuyla, 2007, P:6 ("للحكومات وللمشروعات

وتوفر المعلومات الالزمة التي فالمحاسبة التقلیدیة تقوم بقیاس األحداث االقتصادیة فقط، 
یحتاجها المستفیدون التقلیدیون التخاذ قرارات االستثمار، وهذا ال یخدم الوحدة االقتصادیة في 
قیاس نشاطها االجتماعي، وال یساعد في التعرف على مدى مساهمة الوحدة االقتصادیة في 

ن القیمة االجتماعیة للمنشآت قد مجاالت حمایة البیئة والمستهلكین وتنمیة الموارد البشریة، وأل
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ًیصعب قیاسها بوحدة النقد، والقیاس المحاسبي التقلیدي عادة یكون بالوحدة النقدیة التي یتم على 
أساسها إثبات العملیات المالیة، حیث إن النقود هي أساس التبادل، هنا یأتي دور المحاسبة 

للمنشأة، والذي یقوم بقیاس وتقییم االجتماعیة في القیاس المحاسبي عن النشاط االجتماعي 
األداء االجتماعي للوحدة االقتصادیة وذلك من خالل تحدید اإلیرادات والتكالیف االجتماعیة، 
وتحدید ما إذا كانت استراتیجیة الوحدة وأهدافها تتماشى مع أولویاتها االجتماعیة من جهة، ومع 

-128: ، ص ص1981رجب، (ة أخرى طموح األفراد بتحقیق نسبة معقولة من األرباح من جه
129.(  

ویسلط هذا البحث الضوء على أثر المحاسبة عن المسؤولیة االجتماعیة على األداء 
 .المالي والقوائم المالیة لشركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة

 :مشكلة الدراسة

وفي ضوء وعیها بالدور االجتماعي الذي  یتضح من المقدمة السابقة أن أي شركة، 
یجب أن تقوم به، إال أن هدفها األساسي هو تحقیق الربح، وهو ما قد یتعارض مع ما تتكبده من 
ٕتكالیف اجتماعیة أخرى باإلضافة إلى التكالیف األساسیة من إنتاجیة، وتسویقیة، واداریة، في 

  .سبیل مساهمتها االجتماعیة

ً في الشركات معیارا شامال لألداء، وذلك لعدم أخذه في الحسبان ولكن لم یعد قیاس الربح ً
التكالیف االجتماعیة الناجمة عن األداء، ولم یعد ینظر إلى التكالیف على أساس انها تمثل قیمة 
ٕعوامل اإلنتاج المستنفذة في تحقیق قدر معین من اإلنتاج على شكل سلع وخدمات، وانما 

 أضرار نتیجة إنتاج ذلك المنتج، وهذا یتطلب إیجاد أساس تعویض المجتمع عما لحق به من
مالئم لقیاس األداء االجتماعي بغرض الحصول على البیانات والمعلومات المفیدة عند اتخاذ 
القرارات الرشیدة، لتحدید أثر هذه التكالیف واإلیرادات االجتماعیة على القوائم المالیة للشركة 

  ).2:، ص2013جابر، (

 االقتصادیة التقلیدیة هي التي اعتبرت ان هدف الشركة هو تعظیم الربح، أما إن النظریة
بالنسبة للربح الذي تهدف ) مرضي(بمصطلح ) تعظیم(المنهج اإلداري الحدیث استبدل مصطلح 

الشركة إلى تحقیقه، فالنظریة االقتصادیة الحدیثة ترى أن للشركة أهداف متعددة ولیس الربح 
 یقیس صافي مشاركة الشركة وما تقدمه للمجتمع أو فئاته والذي یعتبر فقط، فمقیاس الربح ال

ًالمقیاس لنجاح أي منشأة من وجهة نظر المجتمع، فمثال ال تظهر مشاركة الشركة في الحد من 
البطالة في قوائمها المالیة، كما أن نفس القوائم ال تظهر قیمة المنافع الناتجة من برامج التدریب 

  ).129: ، ص1981رجب، (ها لعمالها وموظفی
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برامج التدریب والتطویر وًومما ال شك فیه أیضا، أن سعي الشركة إلى توطین الوظائف، 
للعمال والموظفین، ومشاركاتها التطوعیة والخیریة في المجتمع، كل ذلك له أثر على األداء 

  .المالي للوحدة االقتصادیة

عیة لشركات االتصاالت في المملكة وتقوم هذه الدراسة بفحص أثر المساهمة االجتما
  .العربیة السعودیة على قوائمها المالیة

 –دراسة العالقة بین قیام الشركات هدفت الدراسة بشكل رئیس إلى التركیز على : حثبأهداف ال
 بمسؤولیتها االجتماعیة وبین -ًتحدیدا شركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة 

یتها من وجهة نظر محاسبیة، وتحدید أثر أنشطة وبرامج المسؤولیة االجتماعیة التي تقوم بها ربح
  :؛ ویتفرع عن هذا الهدف األساسي، هدفین فرعیین هما كالتاليهذه الشركات على قوائمها المالیة

 في المملكة شركات االتصاالتلتقییم أثر تطبیق المسئولیة االجتماعیة على األداء المالي  .1
 .على حجم مبیعاتها ، والعربیة السعودیة

تقییم األداء االجتماعي في شركات االتصاالت السعودیة، وكیفیة القیاس واإلفصاح  .2
 .المحاسبي التي تتبعها هذه الشركات عند إعداد قوائمها المالیة

 :تنبع أهمیة الدراسة من اآلتي :أهمیة الدراسة

بحث على شركات االتصاالت السعودیة، والتي تقدم خدماتها لشریحة كبیرة تم تطبیق هذا ال .1
من المجتمع، مما یجعل قطاع االتصاالت من القطاعات المهمة في االقتصاد السعودي، 

 .ومن هنا یستمد البحث أهمیته

 في ضوء المحاسبة عن المسؤولیة االجتماعیة، یحاول هذا البحث قیاس مدى وعي شركات  .2
صاالت في المملكة العربیة السعودیة بدورها في المساهمة في التنمیة االقتصادیة قطاع االت

 .واالجتماعیة والبیئیة في المجتمع، ووصف أثر ذلك على القوائم المالیة

یوضح أهمیة الدور االجتماعي لشركات االتصاالت السعودیة، من وجهة نظر إدارة الشركة  .3
 .ومساهمیها

هل هناك عالقة بین : حاولت الدراسة اإلجابة على السؤال الرئیس التالي: أسئلة الدراسة
األنشطة االجتماعیة التي تقوم بها هذه الشركات وبین مؤشرات الربحیة لدیها، وما هو أثر 
المحاسبة عن المسؤولیة االجتماعیة على القوائم المالیة لشركات االتصاالت في المملكة العربیة 

  :عودیة؟ باإلضافة إلى اإلجابة على األسئلة الفرعیة التالیةالس

 ما هي أبعاد برامج المسئولیة االجتماعیة التي تقدمها شركات االتصاالت السعودیة؟ .1
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كیف یتم اإلفصاح عن أثر برامج المسئولیة االجتماعیة في قوائم شركات االتصاالت  .2
 السعودیة؟

  هل هناك عالقة بین حجم المبیعات للشركة وبین مساهماتها االجتماعیة؟ .3

 مجتمع الدراسة هو شركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة :مجتمع وعینة الدراسة
، )STC(شركة االتصاالت السعودیة : السعودیة، والتي تتمثل في أربع شركات هي كالتالي

، وشركة اتحاد )زین(كة االتصاالت المتنقلة السعودیة ، وشر)موبایلي(وشركة اتحاد اتصاالت 
عذیب لالتصاالت؛ وقد تم استبعاد شركة اتحاد عذیب لالتصاالت من مجتمع البحث وذلك لعدم 
اكتمال بیاناتها باإلضافة إلى عدم إفصاحها على اإلطالق عن أي نشاط من أنشطة المسئولیة 

م اختیار قطاع االتصاالت ألنه من القطاعات الهامة االجتماعیة خالل الفترة محل الدراسة، وقد ت
والذي یقدم خدماته لشریحة كبیرة من المجتمع، وأیضا ألن هذه الشركات مقیدة بسوق األوراق 
ُالمالیة السعودي، مما یسهل عملیة الوصول إلى تقاریرها المالیة؛ وتتكون عینة البحث من 

كات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة التقاریر المالیة وتقاریر مجلس اإلدارة لشر
، باإلضافة إلى تقاریر األداء )تداول(المدرجة عبر موقع السوق المالیة السعودیة االلكتروني 

االجتماعي لهذه الشركات ومساهماتها االجتماعیة في جمیع مدن ومحافظات المملكة العربیة 
  .السعودیة

اقتصرت الدراسة على البیانات الواردة في التقاریر المالیة المنشورة عن شركات  :محددات الدراسة
، وتغطي الدراسة مدة زمنیة  والمسجلة بهیئة سوق المال السعودي،قطاع االتصاالت السعودیة
، باإلضافة إلى أي بیانات أو تصریحات صادرة م2019  إلى2015 تبلغ خمس أعوام، بدایة من

واقع االلكترونیة الخاصة بالشركات محل الدراسة؛ وقد تم اختیار القوائم المالیة الخاصة عن الم
  .م ألنهما األحدث واألقرب لتاریخ البحث2019- 2015باألعوام 

 اعتمدت الدراسة على المنهاج الوصفي التحلیلي لدراسة وتحلیل البیانات :منهاج الدراسة
ودراسة العالقة التي تربط بین أنشطة   البحث،والمعلومات في سبیل اإلجابة على أسئلة

  .المسؤولیة االجــتماعیة لشركــات العینة وأثــرهــا على التقاریر المالیة

  :الدراسات السابقة

 هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى دور اإلفـصاح عـن المـسؤولیة ):2019نجدیة، (دراسة  .1
فــي ) الحكومیــة والخاصــة( للمؤســسات المالیــة االجتماعیــة وأثــره فــي اتخــاذ القــرارات االئتمانیــة

ًالمملكة العربیة السعودیة، وتحقیقـا لهـدف الدراسـة فقـد تـم اسـتخدام المنهـاج الوصـفي التحلیلـي، 
وتـــم تـــصمیم اســـتبانة وزعـــت بـــشكل عـــشوائي علـــى منـــاطق المملكـــة وقـــد بلـــغ إجمـــالي العینـــة 
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اص، ولقـــد تمـــت االســـتعانة مــن متخـــذي قـــرار االئتمـــان فـــي القطـــاعین الحكـــومي والخـــ) 127(
بمجموعة من األسالیب اإلحصائیة وهي التكرارات، والنـسب المئویـة، ومعامـل ارتبـاط بیرسـون، 

، واختبــــــار One way anovaومعامـــــل ألفــــــا كرونبــــــاخ، وتحلیــــــل التبــــــاین األحــــــادي 
Independent Sample T-test،أن المؤســـسات المالیــــة :   وكـــان مــــن نتـــائج الدراســــة

تعتمــــد علــــى معلومــــات المــــسؤولیة االجتماعیــــة عنــــد اتخــــاذ قــــرار مــــنح ) لخاصــــةالحكومیــــة وا(
االئتمـــان، كمـــا أظهـــرت الدراســـة أن اإلفـــصاح عـــن تلـــك المعلومـــات یـــؤثر علـــى قـــرارات مـــنح 
ُاالئتمان، حیث أنه یحسن من فرص الحصول على التمویل، باإلضافة إلـى أنـه یمكـن المنـشأة 

تمویــل، ویقلـــل مــن الـــضمانات المطلوبــة، ویعمـــل المفــصحة مــن الحـــصول علــى قیمـــة أعلــى لل
على توفیر فتـرة اسـتحقاق أعلـى، ویقلـل مـن تكلفـة التمویـل لـدى المؤسـسات المالیـة فـي القطـاع 
الخــاص، وال یــؤثر فــي تكلفــة التمویــل لــدى المؤســسات المالیــة فــي القطــاع الحكــومي، وانــه ال 

علـى قـرارات المؤسـسات المالیـة فـي توجد فروق في تأثیر اإلفصاح عن المسؤولیة االجتماعیـة 
 ). الحكومي والخاص(القطاعین 

 اســـتهدفت هـــذه الدراســـة معرفـــة مـــدى تطبیـــق القیـــاس واإلفـــصاح ):2018العـــایش، (دراســـة  .2
المحاســـــبي عـــــن المـــــسؤولیة االجتماعیـــــة للـــــشركات فـــــي الجزائـــــر، وأهمیـــــة اعتـــــراف الوحـــــدات 

شكل مفصل، وقامت الدراسة ببیـان كیفیـة االقتصادیة بمسؤولیتها االجتماعیة واإلفصاح عنها ب
القیــاس واإلفـــصاح المحاســبي عـــن المــسؤولیة االجتماعیـــة التــي تقـــوم بهــا هـــذه الــشركات تجـــاه 

العـاملین، والبیئـة، والمجتمـع، والعمـالء، وتطـویر المنـتج، بطریقـة : األطراف ذات المصالح مـن
تقـاریر المـسؤولیة االجتماعیـة مدمجة ضمن قوائمها المالیة الـسنویة او بطریقـة منفـصلة ضـمن 

أن عـدم وجـود اإللـزام القـانوني : السنویة، ومـن أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة مـا یلـي
ًمـــن قبــــل الجهــــات التـــشریعیة أحــــدث تفاوتــــا كبیـــرا بــــین الــــشركات فـــي مــــستوى إفــــصاحها عــــن  ً

ــــاء نمــــوذج محاســــبي متكامــــل لكیفیــــة القیــــ اس واإلفــــصاح مــــسؤولیتها االجتماعیــــة، محاولــــة بن
المحاســبي عـــن المـــسؤولیة االجتماعیـــة، تقیـــد كافــة الـــشركات وتجبرهـــا علـــى اإلفـــصاح بطریقـــة 

  .منفصلة عن النشاط االقتصادي عن كل النشاطات االجتماعیة

  اســتهدفت هــذه الدراســة إلــى تقــدیم دلیــل إیجــابي مــن بیئــة األعمــال:)2018بركــات،  (دراســة .3
السعودیة یسهم في توصیف العالقـة بـین أبعـاد المـسئولیة االجتماعیـة المختلفـة للـشركة وأدائهـا 
المـــالي، واســـتخدمت الدراســـة المنهـــاج الوصـــفي التحلیلـــي، حیـــث تـــم اختبـــار ثمانیـــة فرضـــیات 
الستكـــشاف العالقـــة بـــین هـــذه المتغیـــرات فـــي ظـــل وجـــود ســـبعة متغیـــرات ضـــابطة، واســـتندت 

 الفرضــیات وتحدیــد اتجاههــا حــسب نظریــة المــوارد، وقــد توصــلت الدراســة الدراســة إلــى تطــویر
أن هنــاك تـــأثیر إیجـــابي ألبعـــاد المــسؤولیة االجتماعیـــة الخاصـــة بـــالعمالء : إلــى النتـــائج التالیـــة
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والمجتمع والبیئة على األداء المالي للشركات السعودیة المساهمة، كما انـه یوجـد تـأثیر إیجـابي 
ــــه الجزئــــي وتــــضافره مــــع األبعــــاد غیــــر مباشــــر لبعــــد العــــام ــــى األداء النــــاجم عــــن تفاعل لین عل

األخـــــرى، وان الـــــدافع الـــــذي یكمـــــن وراء الممارســـــة واإلفـــــصاح عـــــن كافـــــة أبعـــــاد المــــــسؤولیة 
ــــیس األخالقــــي، ومــــن النتــــائج  ــــسعودي هــــو الــــدافع االقتــــصادي ول ــــسوق ال ــــة فــــي ال االجتماعی

ل بین أبعـاد المـسؤولیة االجتماعیـة فیتعـین ًالمستخلصة أیضا أنه نتیجة لوجود التضافر والتفاع
اعتبارها ذات أهمیـة نـسبیة متـساویة عنـد رسـم سیاسـة الممارسـة واإلفـصاح عنهـا فـي الـشركات 

  .السعودیة المساهمة

اســـتهدفت هــــذه الدراســــة معرفـــة أثــــر بــــرامج المــــسئولیة  ):2016صــــالح، وآخــــرون، (دراســــة  .4
تصاالت فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة مـن وجهـة االجتماعیة على القدرة التنافسیة لشركات اال

نظر العمـالء، والتعـرف علـى دور بـرامج المـسئولیة االجتماعیـة بأبعادهـا فـي اسـتقطاب عمـالء 
جدد، ونظرة العمیـل اإلیجابیـة وزیـادة والئـه للـشركة والقـدرة علـى مواجهـة المنافـسین، ومـن أجـل 

عمیـــل مــــن عمــــالء ) 384(لــــغ حجمهــــا تحقیـــق ذلــــك قــــام البـــاحثون باختیــــار عینــــة عـــشوائیة ب
شركات االتصاالت بالسعودیة، وتم االعتماد علـى االسـتبانة فـي جمـع البیانـات وتـم إخـضاعها 
لمقاییس الصدق والثبات، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین برامج المـسئولیة االجتماعیـة 

 اسـتقطاب عمـالء جـدد، :بأبعادها في شركات االتصاالت بالمملكـة العربیـة الـسعودیة وكـل مـن
ونظـرة العمیـل اإلیجابیــة للـشركة وزیــادة والئـه لهــا، وقـدرة الــشركة علـى مواجهــة المنافـسین؛ كمــا 
أوصت الدراسة بالتواصل الدائم مع العمالء وتوجیههم باستمرار نحو أفـضل الطرائـق التـي مـن 

شركة علــى زیــادة خاللهــا یــتم التعامــل مــع الــشركة لتجنــب الوقــوع فــي المــشكالت، وأن تعمــل الــ
  .االهتمام بالمساهمة االجتماعیة في شتى المجاالت

 استهدفت هذه الدراسة، والتي قامت بها الباحثة في جامعة :(Perez, 2015) دراسة .5
كانتابریا بمدرید في إسبانیا، إلى مراجعة األدبیات المكتوبة والمنشورة لتحدید ومعرفة العالقة 

ات وبین األداء المالي والتقریر عنه ألصحاب المصلحة، بین المسؤولیة االجتماعیة للشرك
واثر ذلك كله على سمعة الشركة، وقد اعتمدت الدراسة على مراجعة األدبیات النظریة 
السابقة، باإلضافة إلى العرض المنهجي لألبحاث والدراسات التجریبیة المنشورة حول عالقة 

 نتائجها؛ وقد استنتجت الدراسة بعد سمعة تقاریر المسؤولیة االجتماعیة للشركات واهم
المراجعة النظریة والتحلیلیة للدراسات السابقة ذات العالقة إلى أن اإلفصاح عن المسؤولیة 
ًاالجتماعیة للشركات مفید بشكل خاص لسمعة الشركة، وینعكس ایجابیا على األداء المالي 

، بینما استنتجت من مراجعة لها وبالتالي على التقاریر المالیة المقدمة ألصحاب المصلحة
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الدراسات التجریبیة والتطبیقیة أن جودة اإلفصاح وكمیة المعلومات وشفافیتها ضروریة لنجاح 
  .تقاریر المسؤولیة االجتماعیة للشركات

 هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحدیـــد مـــستوى اإلفـــصاح عـــن عناصـــر ):2015الزامـــل، (دراســـة  .6
قطـاعي ( نویة للـشركات الـصناعیة المـساهمة الـسعودیة المسؤولیة االجتماعیة فـي التقـاریر الـس

م، كمــا هــدفت 2013والمدرجــة فــي الــسوق المــالي الــسعودي لعــام ) البتروكیماویــات واالســمنت
إلــــى دراســـــة العالقـــــة بـــــین مـــــستوى اإلفـــــصاح عـــــن عناصـــــر المـــــسؤولیة االجتماعیـــــة وبعـــــض 

مـــسؤولیة االجتماعیـــة خـــصائص الـــشركات، وآلیـــات الحوكمـــة، وقامـــت الدراســـة ببنـــاء مؤشـــر لل
لقیــاس مــستوى اإلفــصاح عــن عناصــر المـــسؤولیة االجتماعیــة فــي التقــاریر الــسنویة للـــشركات 
محل الدراسة، وتـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون الختبـار فرضـیات الدراسـة، وكـذلك أسـلوب 

یة تحلیل التباین األحادي، وتوصلت الدراسة إلى تباین مستوى اإلفـصاح عـن عناصـر المـسؤول
ــــشركات الــــصناعیة المــــساهمة الــــسعودیة محــــل الدراســــة، كمــــا أن مــــستوى  االجتماعیــــة بــــین ال
ًاإلفصاح كان ضعیفا، وتوصلت الدراسة إلـى وجـود عالقـة إیجابیـة بـین مـستوى اإلفـصاح عـن 

ٕإجمـــالي األصـــول، واجمـــالي المبیعـــات، فـــي حـــین : عناصـــر المـــسؤولیة االجتماعیـــة وكـــل مـــن
عالقـــة عكـــسیة بـــین مـــستوى اإلفـــصاح عـــن عناصـــر المـــسؤولیة توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود 

  .عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین، وعدد لجان مجلس اإلدارة: االجتماعیة وكل من

 اسـتهدفت هـذه :(Yusoff, H., Mohamad, S. S. and Darus, F., 2013)دراسـة  .7
شركات علــــى أدائهــــا الدراســـة فهــــم التــــأثیر المحتمــــل لإلفــــصاح عــــن المــــسؤولیة االجتماعیــــة للــــ

 30المـــالي، وقـــد قامـــت الدراســـة بـــإجراء تحلـــیالت للتقـــاریر الـــسنویة والقـــوائم المالیـــة علـــى أهـــم 
م، وقد تم إجراء تحلیل دقیـق لإلفـصاح 2011-2009شركة مدرجة في دولة مالیزیا، لألعوام 

جـــود عـــن المـــسؤولیة االجتماعیـــة لـــشركات عینـــة الدراســـة، وعلیـــه فقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى و
عالقة مهمة بین اإلفصاح عن المسؤولیة االجتماعیة للشركة وبین األداء المالي لها فـي العـام 
التــــالي، كمــــا أشــــارت الدراســــة إلــــى أن اتــــساع دائــــرة اإلفــــصاح یــــؤدي إلــــى أداء مــــالي أفــــضل 
للشركة، مع مالحظة أن المقصود بذلك هـو تنـوع مجـاالت المـسؤولیة االجتماعیـة التـي تقـدمها 

وتفــصح عنهــا فــي قوائمهــا، وال یقــصد بــه حجمهــا، وتقــدم الدراســة خطــوات مفیــدة فــي الــشركة 
  .إعداد التقاریر الناجحة لمؤسسات األعمال في مالیزیا

  :موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة

ركزت على ًآنفا  المذكورةبعد استعراض الدراسات السابقة، نجد أن معظم الدراسات 
معرفة مدى تطبیق القیاس واإلفصاح المحاسبي عن المسؤولیة االجتماعیة للشركات مثل 

، (Perez, 2015) ،)2015الزامل، ( ،)2018العایش، (، )2019نجدیة، ( :دراسات
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(Yusoff, H., Mohamad, S. S. and Darus, F., 2013) صالح،(، بینما تمیزت دراسة 

ها قامت بدراسة أثر برامج المسئولیة االجتماعیة على القدرة أنث  عما سبقها حی)2016وآخرون،
 مع الدراسة الحالیة في ذلكتتشابه وشركات االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة ،  لالتنافسیة

انها تركز على القدرة التنافسیة  حیث يمن حیث عینة الدراسة ؛ ولكنها تختلف عن البحث الحال
 یتناول هذا البحث أثر برامج المسئولیة االجتماعیة على األداء المالي لهذه الشركات بینما

ً؛ وقد جاء هذا البحث استكماال لما سبقه من دراسات، كما أنه یركز على قطاع والربحیة
  .ًاالتصاالت في المملكة العربیة السعودیة تحدیدا

  :اإلطار النظري

  :ا، وما یندرج تحتها من أنشطةمفهوم المسئولیة االجتماعیة، وأبعاده

ًلقد شهدت السنوات األخیرة اهتماما واضحا من الشركات بالمسئولیة االجتماعیة، 
ًفأصبحت في وقتنا الحاضر معیارا أساسیا للمنافسة محلیا وعالمیا، وأول من أستخدم مصطلح  ً ً ً

 هو Social Responsibility Corporate (CSR)المسؤولیة االجتماعیة للشركات أو 
ِ وتم بعد ذلك تداول هذا المصطلح من قبل عدد آخر من الباحثین بین Sheldon,1923شیلدون 
 Bowen,1953كما تعتبر دراسة باون  Carroll,1999 م ومنهم كارول1940م و1930عامي 

یة االجتماعیة للشركات على من الدراسات المبكرة في هذا المجال والذي أطلق مفهوم المسؤول
أساس أنها عقد ضمني بین الشركة والمجتمع، یبین مدى تفاعل الشركات مع مشكالت المجتمع 

، 2014القرني، . (وحاجاته، وذلك من خالل تخصیص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع
  ).453:ص

 ,Hartman,1998( وتعددت التعریفات للمسئولیة االجتماعیة للشركات، فقد عرفها

p.243 ( بأنها االهتمام الذكي والموضوعي برضا المجتمع والذي یقید سلوك الشركة، ویؤدي هذا
، 2015الزامل، (بینما یرى . االتجاه إلى المساهمات اإلیجابیة في تحسین الوضع اإلنساني

ًبأنها واجب دیني أوال ووطني ومجتمعي ثانیا، وأنها تعني تصرف الشركات على نهج ") 34:ص ً
كالعاملین، والعمالء، والمجتمع، (صف بالمساءلة أمام مالكها وأمام األطراف األخرى یت

ً، وتحقیقا لمفهوم التنمیة المستدامة وحفظ حق األجیال القادمة، وأن التزام هذه الشركات )والحكومة
  ."بمسؤولیاتها االجتماعیة ال یعني بالضرورة حصولها على المنافع المباشرة من هذا االلتزام

لسلوك اإلیجابي المستمر ا"ّویعرفها موقع الشبكة السعودیة للمسؤولیة االجتماعیة بأنها 
موقع الشبكة السعودیة للمسؤولیة االجتماعیة،  ("للشركات تجاه الموظفین والمجتمع والبیئة

، كما عرفتها المنظمة الدولیة للتقییس في الدلیل اإلرشادي )13: ، ص2015الزامل، ) (2020
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، بأنها مسئولیة المنشاة تجاه تأثیرات قراراتها وأنشطتها IS 26000مسؤولیة االجتماعیة حول ال
  :على المجتمع والبیئة وذلك من خالل سلوك أخالقي یتسم بالشفافیة والذي من شانه أن

 .یساهم في التنمیة المستدامة، متضمنة صحة ورخاء المجتمع -1

 یأخذ في االعتبار توقعات األطراف المعنیة -2

 .یتماشى مع القوانین المطبقة ومعاییر السلوك الدولیة -3

الدلیل اإلرشادي للمسئولیة االجتماعیة . (یدمج عبر المنشأة ویمارس من خالل عالقاتها -4
ISO 26000، 20103: ، ص.(  

فالمسئولیة االجتماعیة للشركات تعني أن تقوم الشركة بتنفیذ األنشطة االجتماعیة الملزمة 
 بنص القانون لخدمة أصحاب المصالح، سواء داخل الشركة أو خارجها، وكذلك ًبها اختیاریا، أو

البیئة المحیطة بها، وذلك بغض النظر عن العوائد االقتصادیة التي سوف تتحقق للشركة في 
اآلجل القصیر أو على اآلجل الطویل؛ ومن أسباب ظهور فكرة المسئولیة االجتماعیة للشركات، 

 وبالتالي ازدیاد ضغط الرأي العام بالنسبة للمشكالت االجتماعیة، مما ازدیاد وعي المستهلكین،
أدى إلى اهتمام الشركات بالمسئولیة االجتماعیة، واستجابتها الحتیاجات المجتمع، واقتناع إدارة 
الشركة بوجود عقد اجتماعي بین الشركات والمجتمع، فهي عضو في المجتمع تؤثر فیه، وتتأثر 

تساهم في الحد من مشكالت المجتمع فإن هذه المشكالت قد تعیق نمو بمشكالته، وان لم 
، 2010ممدوح، (واستمرار الشركة، وبالتالي قد تؤدي إلى انخفاض األرباح في األجل الطویل 

  ).371- 368: ص ص

وقد أدى ظهور مفهوم المسئولیة االجتماعیة إلى مساهمة الشركات ببعض األنشطة 
لشركة من ورائها فوائد اقتصادیة مباشرة، ومع تزاید المطالبة بإعداد االجتماعیة التي ال تحقق ا

تقاریر اجتماعیة لقیاس هذه األنشطة، ظهرت مفاهیم المحاسبة االجتماعیة في أواخر السبعینات 
إلى منتصف الثمانینات، وانتشرت بشكل واسع في عالم األعمال، وبالتالي أصبحت تقاریر هذه 

- 363:، ص ص2010ممدوح، (االجتماعیة خالل الفترة المالیة الشركات تتضمن أنشطتها 
364.(  

وبمراجعة الدراسات السابقة لتطور مفهوم المسئولیة االجتماعیة للشركات عبر الوقت، 
یمكن القول بأن مفاهیم المسئولیة االجتماعیة التي تعتنقها الشركات تنقسم إلى ثالث مداخل هي 

Moir, 2001, p.18)()  ،456: ، ص2014القرني:(  

مدخل الربحیة؛ والذي یستمد مفهومه من النظریة االقتصادیة الكالسیكیة والقائمة على افتراض  -1
ان الشركة هدفها الوحید هو تحقیق أقصى ربح ممكن باستخدام كل الطرق التي توفر االستخدام 
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كرون األمثل للموارد والطاقات المتاحة بما یحقق ربح الشركة؛ ویمثل هذا المدخل المف
 الحائز على Milton Friedmanالكالسیكیون ومنهم عالم االقتصاد األمریكي ملتون فریدمان 

 .م1976جائزة نوبل في االقتصاد لعام 

 والذي ظهر في بدایة السبعینات من القرن -  أو أصحاب المصالح–مدخل توازن المصالح  -2
ً فقط وانما هي أیضا وكیال عن ًالعشرین؛ والذي یعتبر أن الشركة لیست وكیال عن حملة األسهم ً ٕ

الفئات االجتماعیة األخرى، ومن ثم فیجب علیها أن تساعد على إیجاد التوازن العادل بین 
مصالح المساهمین وباقي فئات المجتمع من عاملین وعمالء وموردین، ویحقق هذا المدخل 

دخل أستاذ إدارة زیادة أرباح الشركة على المدى الطویل، ومن أبرز المدافعین عن هذا الم
 والعالم االقتصادي األمریكي بول سأمویلسون Edward Freemanاألعمال ادوارد فریمان 

Paul Samuelson م1970ً والذي فاز أیضا بجائزة نوبل في علم االقتصاد عام. 

 مدخل الرفاهیة؛ ویرى أصحاب هذا المدخل أن إدارة الشركة یجب أن تحقق الرفاهیة للمجتمع  -3
بني مجموعة من األهداف االجتماعیة والتي ال تقل أهمیة عن باقي األهداف التي عن طریق ت

تسعى إلیها الشركة ضمن خططها والتي یندرج من ضمنها هدف تحقیق الربح مع اعتبار انه 
ًلیس هدفا في حد ذاته وانما یشكل واحدا من عدة أهداف تسعى الشركة لتحقیقها، فالشركة لكي  ًٕ

أن تتسع دائرة أهدافها لتشمل المشاركة بشكل فعال في تحقیق رفاهیة تحقق مصلحتها البد 
 . المجتمع

  

  

 

 المسؤولیة االجتماعیة للشركات السعودیة وما یندرج تحتها من أنشطة

 :نبذة عن المسؤولیة االجتماعیة للشركات السعودیة

رغم إن الفكر السائد في المملكة العربیة السعودیة بأن المسئولیة االجتماعیة للشركات ما 
هي إال أحد أشكال العمل الخیري، إال أن بعض الشركات حاولت االهتمام بشكل أكبر بالمسئولیة 
االجتماعیة، حیث حاولت هذه الشركات إیجاد طرق للمالئمة بین مصالح المساهمین بطریقة 

لربحیة وبین االستمراریة والبقاء على المدى الطویل، فقامت بعض هذه الشركات بإنشاء تحقق ا
إدارات ضمن هیكلها اإلداري تهتم بخدمة المجتمع، وهذا دلیل على تطور مفهوم المسؤولیة 
االجتماعیة لدى الشركات السعودیة؛ كما قد قامت الهیئة العامة لالستثمار ومؤسسة 
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Accountabilityاون مع مؤسسة الملك خالد الخیریة بتدشین مؤشر سعودي وجائزة  بالتع
 والذي یهدف إلى المساعدة في "المسؤولیة االجتماعیة للشركات السعودیة"سنویة تحت مسمى 

تطویر وتفعیل مشاركة قطاع األعمال في القضایا االجتماعیة، وبناء قدرات المجتمع وتعزیز 
فضل ثالث منشآت من القطاع الخاص في تصنیف المؤشر التنافسیة الوطنیة، وتمنح الجائزة أل

القیادة، والنظم، والشراكات، واألداء، وعدد من : والذي یعتمد على أربعة محاور رئیسیة هي
مدى تطابق الشركات : المعاییر األخرى لقیاس أداء الشركات في المسئولیة االجتماعیة، منها 

اظ على حقوق ومستحقات الموظفین، وحمایة مع قوانین الفساد والصحة والسالمة، والحف
، 2014القرني، (المستهلك والتواصل معه، وتحسین جودة المنتجات و الخدمات المقدمة 

  ). 457:ص

فإن اهتمام حكومة المملكة العربیة ) 56-55:، ص ص2019نجدیة، (ًونقال عن 
زز تفعیل المسؤولیة السعودیة بالمسئولیة االجتماعیة یظهر في األنظمة والقوانین التي تع

  : االجتماعیة، ومنها ما یلي

 والذي صدر عن الهیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة بهدف حمایة :النظام العام للبیئة .1
المجتمع من األنشطة الضارة للبیئة والمحافظة على الموارد الطبیعیة وترشید استهالكها، كما 

 .یهدف إلى رفع الوعي العام بالقضایا البیئیة

وهي الهیئة المختصة بوضع المعاییر : الهیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة  .2
والمقاییس الوطنیة للسلع والمنتجات، كما تقوم بوضع قواعد منح الشهادات الخاصة بالجودة، 
وتجدر اإلشارة إلى أن تطبیق المواصفات یكون إلزامي، أو اختیاري بشرط المحافظة على 

 . العامة، وحمایة المستهلك، وضمان المصلحة العامةالصحة والسالمة

 وتهدف إلى التأكد من سالمة الغذاء، وأمان استخدام المبیدات، :الهیئة العامة للغذاء والدواء .3
 .والعمل على رسم الخطط ووضع السیاسات التي تخص الغذاء

ة المستدامة للموارد  وهدفها هو المحافظة على البیئة والتنمی:وزارة البیئة والمیاه والزراعة .4
 .الطبیعیة، وتفعیل مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات غیر الربحیة في هذا المجال

ً وقد أصدرت عددا من األنظمة واللوائح التي تنظم أعمال المنشآت :وزارة التجارة واالستثمار .5
 .الخاصة في المملكة العربیة السعودیة، وكان من ضمنها نظام مكافحة الغش التجاري

وتهدف إلى وضع السیاسات العامة للشؤون االجتماعیة : وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة .6
والعمالیة بما یتماشى مع المبادئ المعمول بها في المملكة، باإلضافة إلى تحسین مستوى 

 .المعیشة لدى المواطنین، والمشاركة في التطور االجتماعي في المملكة العربیة السعودیة



 14

ملكة العربیة السعودیة بتأسیس عدد من المجالس التي تعنى بالمسئولیة وقد قامت الم
االجتماعیة في المملكة على مستوى الغرف التجاریة، ومنها مجلس المسئولیة االجتماعیة 
بالریاض، ومجلس المسئولیة االجتماعیة بجدة، ومجلس المسئولیة االجتماعیة بالمدینة المنورة، 

ٕمیة في نشراتها وقراراتها، وانما تحفز الشركات على المساهمة في وهذه المجالس ال تعد إلزا
األنشطة االجتماعیة، ومن الجدیر بالذكر أنه لم یصدر عن هذه المجالس أي دلیل استرشادي 
یبین كیفیة تطبیق وبناء المسئولیة االجتماعیة في الشركات، وباإلضافة إلى هذه المجالس، فهناك 

ات والمؤتمرات التي تقام في المملكة بهدف تعریف المجتمع ببرامج العدید من المعارض والندو
المسئولیة االجتماعیة التي تقدمها الشركات؛ أما فیما یخص اإلفصاح المحاسبي فال یوجد ما 
یشیر إلى إلزام الشركات باإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة، وال ما یخص كیفیة وشكل هذا 

لسعودیة لذلك بما فیها معیار العرض واإلفصاح المحاسبي، اإلفصاح، ولم تتطرق األنظمة ا
الواردة في الئحة حوكمة الشركات حول وضع سیاسة ) 10(من المادة ) هـ(باستثناء الفقرة 

مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من اجل حمایتهم وحفظ حقوقهم وكذلك وضع سیاسة 
  ).458: ، ص2014ي، القرن(مكتوبة حول مساهمة الشركة االجتماعیة 

:أبعاد المسؤولیة االجتماعیة لشركات االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة  

یندرج تحت مفهوم المسئولیة االجتماعیة العدید من األنشطة والممارسات االختیاریة، وقد 
، سبع موضوعات جوهریة للمسؤولیة ISO26000تضمن الدلیل اإلرشادي للمسؤولیة االجتماعیة 

جتماعیة، والتي ینبغي أن تكون ذات أولویة في تحدید نطاق المسؤولیة االجتماعیة وأنشطتها اال
الحوكمة المؤسسیة، حقوق اإلنسان، ممارسات : في أي شركة أو منظمة أعمال وهي كالتالي

الدلیل (العمل، البیئة، ممارسات التشغیل العادلة، قضایا المستهلك، مشاركة وتنمیة المجتمع، 
  ).19: ، صISO 26000 ،2010ادي للمسئولیة االجتماعیة اإلرش

ُوقد تنـاولـت العدید من الدراســات الســابقة هذه األنشطــة باعتبارها تنتمي إلى بعد واحد 
) 695:ص، 2018بركات، (یــجتمع تحته كــافــة الممارسات االجتماعیة للشركة، إال أن دراسة 

قامت بتحدید أربعة أبعاد رئیسیة تندرج تحتها كافة أنشطة وممارسات المسئولیة االجتماعیة 
للشركة، وقد راعت هذه الدراسة مالئمة هذا التقسیم لبیئة األعمال العربیة، والسعودیة بشكل 

ُبعد العاملین أو الموظفین، وبعد العمیل أ: خاص؛ وهذه األبعاد األربعة هي كالتالي و جودة ُ
ُالمنتج، وبعد خدمة المجتمع المحیط، وبعد المحافظة على البیئة وتحسینها ُ .  

وبعد االطالع على ما ورد على المنصات اإللكترونیة لشركات االتصاالت في المملكة 
، وشركة اتحاد )STC(العربیة السعودیة محل الدراسة والمتمثلة بشركة االتصاالت السعودیة 

ُ؛ وما نشر فیها من تقاریر )زین( وشركة االتصاالت المتنقلة السعودیة ،)موبایلي(اتصاالت 
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ّوأخبار مساهماتها االجتماعیة في التنمیة المستدامة، فقد تبین أن اغلب المساهمات االجتماعیة 
للشركات المذكورة كانت ترتكز على هذه األبعاد األربعة؛ وعلیه فسیتم االعتماد على هذا التقسیم 

بركات، (دراسة المیدانیة الخاصة بهذا البحث، حسب ما هو مذكور في دراسة في إتمام ال
  )695:، ص2018

  :إعداد تقاریر المسؤولیة االجتماعیة للشركات

ُتمثل التقاریر المالیة المخرج النهائي لوظیفة المحاسبة، فهي أداة توصیل المعلومات 
فإنه یلزم مراعاة بعض المعاییر عند ًوالبیانات للمستخدمین، ونظرا إلى أهمیة هذه التقاریر 

إعدادها حتى تحقق الغرض المطلوب منها؛ وأحد أهم أهداف المحاسبة عن المسؤولیة 
االجتماعیة هو إعداد التقاریر حول النشاط االجتماعي للشركة واإلفصاح عن بیاناته لألطراف 

اللولو، (لقرارات المناسبة المعنیة لمساعدتهم في تقییم أداء الشركة االجتماعي وكذلك التخاذ ا
  ).66: ، ص2009

جربوع، (ویمكن تصنیف المعلومات التي تتضمنها التقاریر االجتماعیة للشركة كالتالي 
  ):251: ، ص2007

 وهي المعلومات أو البیانات التي تعبر عن مبالغ فعلیة او تقدیریة ):مالیة(معلومات كمیة  .1
بها الشركة، وتتمثل في البیانات التي تتضمنها حدثت نتیجة المعامالت المالیة التي قامت 

المیزانیة العمومیة للشركة، وقائمة الدخل، وقائمة التغیر في حقوق الملكیة، وقائمة التدفقات 
  .ِالنقدیة وهذا النوع من اإلفصاح یلقى استجابة من قبل المستفیدین من القوائم المالیة

وهي المعلومات التي یتم عرضها بشكل وصفي في  ):غیر المالیة(معلومات وصفیة  .2
التقاریر المحاسبیة، وتهدف إلى زیادة فهم وثقة المستفیدین بالبیانات الظاهرة في القوائم 
المالیة، وعادة ما ترتبط هذه البیانات بالمعلومات الكمیة ألنها تقوم بتفسیرها؛ ویكون 

 المالیة الرئیسیة، أو قوائم مالیة اإلفصاح عن المعلومات غیر الكمیة من خالل القوائم
  .ملحقة، باإلضافة إلى المالحظات الهامشیة وتقاریر اإلدارة

ًوبناء على ما سبق، فإن التطبیق العملي لإلفصاح عن النشاط االجتماعي للشركات 
  ):68: ، ص2009اللولو، (یتخذ إحدى الطریقتین التالیتین 

ة بالنشاط االجتماعي في قوائم مستقلة عن  حیث یتم عرض البیانات الخاص:طریقة الفصل .1
 .قوائم المحاسبة المالیة
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 وبحسب هذه الطریقة یتم دمج بیانات النشاط االجتماعي مع المعلومات :طریقة الدمج .2
 .التقلیدیة للمحاسبة المالیة ضمن القوائم الرئیسیة المعتادة

، )8: ، ص2006أردیني، (ًنقال عن ) 47: ، ص2018العایش، (وبحسب دراسة 
  :ًیمكن عرض أسالیب اإلفصاح عن األنشطة االجتماعیة للشركة بشكل أكثر تفصیال كما یلي

 حیث یتضمن :أسلوب عرض النشاطات االجتماعیة في تقریر منفصل عن التقاریر المالیة .1
النفقات التي تم إنفاقها على كل نشاط اجتماعي تقوم به الشركة دون المنافع التي تحققها 

  .ُ، ویعرض بالتزامن مع القوائم المالیة الرئیسیةتلك األنشطة

أسلوب عرض النشاطات االجتماعیة ضمن القوائم المالیة دون االعتماد على تحلیل  .2
 ویكون هذا التقریر بشكل وصفي وال یحتوي :التكالیف والمنافع الناتجة من هذه األنشطة

ً تبعا لهذا األسلوب إلى أربع على قیم كمیة أو مالیة، كما یتم تبویب النشاطات االجتماعیة
 .العاملین، البیئة، المجتمع والمستهلكین: مجموعات هي كالتالي

أسلوب عرض النشاطات االجتماعیة ضمن القوائم المالیة مع اظهار جمیع المبالغ التي  .3
 حیث یعتمد هذا األسلوب على عرض المعلومات الكمیة والنشاطات :أُنفقت على كل نشاط

ي تم إنجازها، كما تتضمن قیاس المنفعة الناتجة عن هذه النشاطات بما االجتماعیة الت
 .یتناسب مع قیمة ما ُأنفق علیها

أسلوب عرض النشاطات االجتماعیة بشكل منفصل عن القوائم المالیة متضمنة تكالیف  .4
، وتتضمن )قائمة التأثیر االجتماعي( ویطلق علیها اسم :ومنافع األنشطة االجتماعیة

 . التكالیف وصافي العجز أو الفائض االجتماعي الذي تحقق للمجتمعالمنافع و

   

  :نتائج الدراسة المیدانیة

  األنشطة والمساهمات االجتماعیة لشركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة: ًأوال

 بعد االطالع على بیانات األنشطة االجتماعیة الواردة في التقاریر السنویة للشركات محل
ووضع كل نشاط في التصنیف ) 1(الدراسة، تم تصنیف هذه األنشطة حسب الجدول رقم 

المناسب له من حیث أبعاد المسئولیة االجتماعیة، ویمكن الرجوع للمالحق لالطالع على 
  .تفاصیل األنشطة االجتماعیة لكل شركة على حدة
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 وما یندرج تحتها من أنشطة وممارسات أبعاد المسئولیة االجتماعیةیوضح ) 1(جدول رقم 
  اختیاریة

 :ُبعد الموظفین -1

 توفیر برامج لتدریب وتطویر الموظفین.  

 وضع نظام للسالمة المهنیة في بیئة العمل.  

  الحوافز والمزایا العینیة الممنوحة للموظفین وألسرهم، مثل المتعلقة باإلسكان وتملك
  .سهم ومكافآت التقاعداأل

 مشاركة الموظفین والتفاعل معهم وقیاس درجة رضاهم.  

 :ُبعد العمیل أو جودة المنتج -2

 إتاحة المعلومات عن جودة المنتج وسالمته.  

 التسویق واإلعالن عن المنتج.  

 وضع نظام لخدمة العمالء وقیاس مدى رضاهم.  

 تنفیذ األبحاث الهادفة إلى تطویر المنتج وتمویلها.  

 :ُبعد المجتمع -3

 المشاركة في تدریب الخریجین وتأهیلهم لسوق العمل ورعایة المواهب.  

 رعایة األنشطة الریاضیة ودعم الفعالیات الثقافیة.  

 التبرعات الخیریة حمالت التوعیة المختلفة.  

  المساهمة في الحد من البطالة والبرامج الموجهة لتوظیف األقلیاتMinority.  

 :ُبعد البیئة -4

 بحمالت توعیة للمحافظة على البیئةالقیام . 

 ٕتدویر المخلفات وانتاج منتجات صدیقة للبیئة.  
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 ُمكافحة التلوث وحسن استغالل الموارد وتقلیل االنبعاثات والنفایات.  

 استخدام مصادر الطاقة المتجددة. 

  ).696:، ص2018بركات، : (المصدر

 األنشطة االجتماعیة لكل شركة خالل الفترة ، إجماليالتالي) 2(ویوضح الجدول رقم 
محل الدراسة، كما یوضح نسبة إجمالي مساهمات الشركة االجتماعیة مقارنة بباقي شركات 

  .القطاع خالل المدة محل الدراسة

  

  

  

  األنشطة االجتماعیة لشركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة) 2(جدول رقم 
ZAINالبیـــــــان

٥٧مجموع األنشطة االجتماعیة خالل الفترة (٢٠١٥ - ٢٠١٩)

نسبة مشاركة الشركة في األنشطة االجتماعیة مقارنة بباقي 
شركات القطاع خالل الفترة (٢٠١٥ - ٢٠١٩)

%٢٧ %٢٤%٤٩

STCMOBILY

١٠٦٥٢
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% 49 تشكل STCیمكن القول بأن المساهمة االجتماعیة لشركة ) 2(ومن الجدول رقم 
من إجمالي األداء االجتماعي لشركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة، تلیها 

، وذلك حسب البیانات التي %24، ومن ثم شركة موبایلي بنسبة %27شركة زین بنسبة 
عنها كل شركة مما سبق في التقریر السنوي أو تقاریر االستدامة الخاصة بها، والتي أفصحت 

كان اإلفصاح فیها وصفي فقط ولیس كمي، وذلك عن طریق ذكر البرامج التي قدمتها الشركة 
وتندرج تحت أنشطة المسؤولیة االجتماعیة دون اإلفصاح عن المبالغ المالیة التي دفعتها الشركة 

  .م بهذه األنشطةمقابل القیا

  المؤشرات المالیة للربحیة لشركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة: ًثانیا

باستخدام البیانات المالیة المستخرجة من قائمتي الدخل والمركز المالي لكل شركة من 
تم حساب مؤشرات الربحیة م، 2019 إلى 2015 فترة منشركات القطاع محل الدراسة خالل ال

  : التالیة

  :Return On Equity (ROE)معدل العائد على حقوق الملكیة 

ویتم حساب معدل العائد على حقوق الملكیة أو العائد على حقوق المساهمین في 
  ):14: ، ص2015غربة، (أدناه، عن طریق المعادلة التالیة ) 3(الجدول رقم 

  

  

  )م2015- 2019(یوضح معدل العائد على حقوق المساهمین لكل شركة خالل الفترة ) 3(جدول رقم 

20152016201720182019البیــــــان
STC %١٧٫٢٧% ١٦٫٤٥% ١٦٫٥٠% ١٥٫٢٢% ١٥٫٢٩

ZAIN %١١٫٨٣% ٨٫٢٨% ٠٫٣٢% -٢٧٫٥٠% -٢١٫٣٥
MOBILY %٠٫٢٣% -٠٫٨٨% -٤٫٩٧% -١٫٤٣% -٧٫٠٢

Return On Equity (ROE) معدل العائد على حقوق المساھمین

  
 حققت أعلى معدل للعائد STCالسابق أعاله، أن شركة ) 3(ُ یالحظ من الجدول رقم 

 م2015 الخمس أعوام بدایة من عامعلى حقوق المساهمین من بین الشركات الثالث على مدار 
% 17.27م لیصل إلى 2019 في العام قد بلغ أعلى نقطة لهم ، وكان المعدل 2019 إلى عام

م 2019لعام ًویعود ذلك نتیجة إلى انخفاض كال من صافي الربح وحقوق الملكیة للشركة خالل ا
  .مذكور في القوائم المالیة المنشورةكما هو 

  الملكیة حقوق ÷ الربح صافي
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محققة أعلى معدل لها في العام ، STCوتأتي شركة زین في المرتبة الثانیة بعد شركة 
ًوذلك نتیجة إلى زیادة صافي الربح وحقوق الملكیة معا خالل % 11.83م والذي بلغ 2019
   . حسب ما ورد في قوائمها المالیةم2019العام 

 شركة موبایلي فقد احتلت الترتیب األخیر من بین الشركات الثالث، وكانت الشركة أما
 ممــا أثر على م على التوالي2018م الى 2015خالل األعوام من قد تحملت صافي خسارة 

، أما في العام بالسالب خالل األعوام المذكورةمعــدل العـائد على حــقوق المســاهمین فظهر 
   .%0.23لشركة صافي ربح أدى إلى ارتفاع معدل العائد إلى م فقد حققت ا2019

 ومن الجدیر بالذكر أن ارتفاع معدل العائد على حقوق المساهمین یدل على كفاءة الشركة       
في تحقیق أرباح مالیة لمساهمیها، مما یجذب مساهمین أكثر إلى شراء أسهمها وبالتالي زیادة 

  ).14: ، ص2015غربة، (أرباحها 

 Earnings per share (EPS):ربحیة السهم : ًالثاث

وهذا المؤشر یمثل نصیب السهم من أرباح الشركة، ویتم حساب هذا المؤشر كما هو 
  ):27- 26: ، ص ص2016ثلجي، (أدناه، باستخدام المعادلة التالیة ) 4(موضح في الجدول رقم 

  

  

  

  )م2019 – 2015( لكل شركة خالل الفترة EPS)(یوضح ربحیة السهم ) 4(جدول رقم 

20152016201720182019البیــــــان
STC٤٫٦٣٤٫٤٥٥٫٠١٥٫٣٩٥٫٣٣

ZAIN٠٫٠٢٠٫٥٧٠٫٨٣-١٫٦٧-١٫٦٦
MOBILY٠٫٠٤-٠٫١٦-٠٫٩٢-٠٫٢٨-١٫٤٢

Earnings per share (EPS)   ربحیة السھم

  
 لشركة EPS)(السابق أعاله، أن مؤشر ربحیة السهم ) 4(ویظهر من الجدول رقم 

STC م محل الدراسة، 2019م إلى 2015األعوام من  هو األعلى بین الشركات الثالث خالل
ًوهذا یدل على قدرة الشركة على توزیع أرباح عن السنة المنتهیة ویعد أیضا مؤشرا على قدرتها  ً ُ

  .ًعلى تحقیق أرباح في المستقبل؛ وتأتي في المرتبة الثانیة شركة زین، وأخیرا شركة موبایلي

  :Profit Marginهامش صافي الربح : ًرابعا

 القائمة األسھم عدد ÷ العادیة األسھم لحملة المتاحة األرباح
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أدناه عن ) 5(ویمكن حساب هامش صافي الربح كما هو موضح في الجدول رقم  
  ):14: ، ص2015غربة، (طریق المعادلة التالیة 

  

  

  )م2019 – 2015(یوضح هامش صافي الربح لكل شركة خالل الفترة ) 5(جدول رقم 

20152016201720182019البیــــــان
STC %١٩٫٦٢% ٢٠٫٧٤% ٢٠٫٢٧% ١٧٫٣٣% ١٨٫٢٨

ZAIN %٥٫٧٩% ٤٫٤١% ٠٫١٦% -١٤٫١٣% -١٤٫٤٢
MOBILY %٠٫٢٣% -١٫٠٣% -٦٫٢٥% -١٫٧٠% -٧٫٥٨

 Profit Margin ھامش صافي الربح

  
شبه  ربح  صافيهامشاحتفظت بمعدل  STCأن شركة ) 5(ُیالحظ من الجدول رقم 

  معدالتُیالحظ أنخالل الخمسة أعوام، كما % 20.75إلى % 17.33ثابت یتراوح ما بین 
فترة خالل ال  األعلى مقارنة بالشركتین اُألخرییني هت ما زالSTC الربح لشركة  صافيهامش

  .محل الدراسة؛ یلیها شركة زین، ثم شركة موبایلي

 من بین  كانت األعلىبشكل عام STCلشركة  ، أن مؤشرات الربحیةما سبقویالحظ م       
مؤشرات الربحیة لدیها هي التي كانت ً، یلیها شركة زین، ثم أخیرا شركة موبایلي الشركات الثالث

كما نالحظ ،  م2019م إلى 2015الخمسة أعوام من  خالل ًاألدنى مقارنة بالشركتین اآلخرین
ً برنامجـا یتعلق بأنشطـة المسئولیة االجتماعیة محققة نسبة 106 كانت قد قدمت STCأن شركة  ً

من إجمالي مشاركة قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة في أنشطة المسؤولیة % 49
ة العالقة بین أنشطة المسئولیة االجتماعیة لشركة ولدراس،  خالل الفترة محل الدراسةاالجتماعیة

STC وبین معدالت الربحیة المرتفعة لدیها بشكل احصائي، سنقوم بحساب معامل االرتباط 
بین عدد ما تقدمه الشركة من برامج  لمعرفة نوع العالقة Person Correlationبیرسون 

ًوأنشطة للمسئولیة االجتماعیة سنویا وبین حجم المبیعات لدیها، وقد تم اختیار حجم المبیعات في 
حساب معامل االرتباط ألنه عنصر رئیسي في معادلة حساب هامش صافي الربح  كما هو 

  :معامل االرتباط كما یلي)  6(ًموضح سابقا؛ و یوضح الجدول 

معامل االرتباط بین حجم المبیعات وعدد أنشطة المسئولیة االجتماعیة یوضح ) 6(ول رقم جد
  )م2019 – 2015( خالل الفترة STCلشركة 

 المبیعات ÷ الربح صافي
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عدد أنشطة المسئولیة حجم المبیعاتالسنة
االجتماعیة لكل سنة

٢٠١٥٥٠،٦٥٠،٦١٢١٣
٢٠١٦٥٢،٦٧٣،٦٥٩٢٨
٢٠١٧٥٠،٦٦١،٣٣٥١٨
٢٠١٨٥١،٩٦٣،٢٤٣٢٣
٢٠١٩٥٤،٣٦٧،٥٣١٢٤
١٠٦المجموع

معامل االرتباط بیرسون 
Person Correlation٠٫٧٣  

السابق أن معامل االرتباط بین عدد أنشطة وبرامج المسئولیة االجتماعیة ) 6(یظهر من الجدول 
 وتشیر ھذه النتیجة 0.73 وبین حجم مبیعاتھا السنویة قد بلغ STCِ من قبل شركة ًالمقدمة سنویا

إلى وجود ارتباط إیجابي وعالقة طردیة فكلما زادت عدد برامج األنشطة االجتماعیة المقدمة 
  .كلما زادت المبیعات

  : یمكن تلخیص نتائج البحث التي تجیب على أسئلته كالتالي:ملخص النتائج

هناك عالقة طردیة بین مؤشرات الربحیة لدى كل شركة من الشركات الثالثة وبین عدد  .1
أنشطة المسؤولیة االجتماعیة التي تشارك بها الشركة وتتبناها، ویمكن القول إنه كلما كانت 

 كلما زاد اهتمامها بصورتها - ودلیل ذلك هو ارتفاع مؤشرات الربحیة لدیها –الشركة ناجحة 
وعند زیادة اهتمامها بهذه الصورة االجتماعیة تزید ،  لدى مساهمیها وعمالئهااالجتماعیة

عامل یجذب المستثمرین لشراء أسهمها مما یصبح ذلك مساهماتها الخیریة واالجتماعیة و
 .(EPS)ًیؤدي إلى زیادة ثانیة لمؤشرات الربحیة لدیها وخصوصا مؤشر ربحیة السهم 

أن هناك عالقة طردیة بین عدد أنشطة المسئولیة االجتماعیة وبین حجم المبیعات، فعندما  .2
 ویؤثر على  لها االیجابیة ذلك كنوع من الدعایةتزید الشركة من مساهماتها االجتماعیة یكون

 .حجم مبیعاتها بالزیادة وبالتالي یزید معدل هامش صافي الربح لدیها

 أنشطة وبرامج المسؤولیة االجتماعیة التي تقدمها شركات قطاع االتصاالت بالنسبة لنوعیة .3
في المملكة العربیة السعودیة، فقد شملت األبعاد األربعة ألنشطة المسؤولیة االجتماعیة، وهو 
مؤشر جید یدل على وعي شركات قطاع االتصاالت في المملكة باألبعاد المختلفة 

تیب هذه األنشطة من حیث اهتمام شركات القطاع بها لمسؤولیتها االجتماعیة، وكان تر
ُأوال بعد المجتمع، ثم بعد العمیل وجودة المنتج، ثم بعد الموظفین، وأخیرا بعد البیئة: كالتالي ُ ُ ًُ ً. 

اإلفصاح عن برامج المسؤولیة االجتماعیة في قوائم وتقاریر شركات قطاع االتصاالت في  .4
 فقط، والجدیر بالمالحظة أن شركتین من أصل الثالثة المملكة العربیة السعودیة كان وصفي
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شركات كانت لدیها تقریر سنوي خاص باالستدامة وأنشطة المسؤولیة االجتماعیة ولیست 
جزء من تقریرها السنوي المعتاد، وهذا مؤشر جید؛ ولكن في كل األحوال كانت هذه التقاریر 

ف هذه األنشطة والبرامج مما جعل تفتقر إلى اإلفصاح عن المعلومات الكمیة مثل تكالی
ربطها بشكل كمي مباشر بمؤشرات الربحیة صعب بعض الشيء؛ ولكن بشكل عام كانت 
هناك عالقة إیجابیة واضحة بین عدد برامج المسؤولیة االجتماعیة وبین مؤشرات الربحیة 

 .لدى كل شركة من شركات القطاع

  : تتمثل توصیات الدراسة في اآلتي:توصیات الدراسة

یجب أن تهتم شركات قطاع االتصاالت في المملكة العربیة السعودیة بجمیع أبعاد المسؤولیة  .1
ًاالجتماعیة بشكل عادل، فقد كان اهتمام الشركات بأبعاد المسؤولیة االجتماعیة منصبا على 
ُبعد المجتمع، وربما سبب ذلك هو نظرة المجتمع إلى المسؤولیة االجتماعیة بأنها تتلخص في 

عمال الخیریة التي تقدمها هذه الشركات للمجتمع، وهي نظرة قاصرة؛ كما أن اهتمام هذه األ
ُالشركات ببعد البیئة جاء في الترتیب األخیر على الرغم من أهمیته، وربما یرجع ذلك إلى قلة 

 .االهتمام بالقضایا البیئیة في المملكة بوجه عام

كان اإلفصاح عن برامج وأنشطة المسؤولیة االجتماعیة التي قامت بها شركات القطاع یتخذ  .2
ُالشكل الوصفي فقط دون الكمي، مما یجعل اإلفصاح غیر مكتمل؛ ویفضل عند اإلفصاح 
عن أنشطة المسؤولیة االجتماعیة أن یكون هناك إفصاح كمي عن تكالیف هذه األنشطة 

تساعد مستخدم هذه التقاریر للوصول إلى قراءة عادلة بجانب اإلفصاح الوصفي لكي 
 .ألنشطة المسؤولیة االجتماعیة التي قامت بها الشركة

یجب على الجهات المنظمة أن تفرض على جمیع الشركات المقیدة بسوق األوراق المالیة  .3
السنویة، السعودي أن تقوم بإعداد تقاریر االستدامة سنویا مع باقي التقاریر والقوائم المالیة 

ًكما یجب علیها أن تحدد الشكل التنظیمي لتقاریر االستدامة المذكورة، بحیث تتخذ نموذجا 
ُموحدا لدى جمیع الشركات مما یسهل عملیة اإلفصاح عن أنشطة المسؤولیة االجتماعیة  ً
ًبالنسبة لهذه الشركات، ویسهل أیضا على مستخدمي هذه التقاریر والمستفیدین منها في  ُ

  . على المعلومات التي یریدونهاالحصول

  

  

  المراجع
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