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المقدمة
فــي إطــار دعــم الجهــود لمواجهــة جائحــة كورونــا ) COVID - 19( والتــي تســتهدف  
التخفيــف مــن آثــار التدابيــر اإلحترازيــة  لمكافحــة إنتشــاره علــى مختلــف القطاعــات 
قامــت   ، واالقتصــاد  الماليــة  األســواق   فــي  تأثيــره   ومتابعــة  االقتصاديــة  
ــوك والمصــارف التابعــة لهــا  ــر البن ــي الســعودي مؤخــرًا عب مؤسســة النقــد العرب
فــي  تقديــم  مجموعــة مــن وســائل الدعــم الازمــة  للعمــاء ) أفــراد ومنظمــات( 
ــز إســتقرار  ــا فــي ســبيل تعزي ــار إنتشــار فيــروس كورون وتمكينهــم  مــن مواجهــة آث
القطــاع الخــاص والقطــاع المالــي  والحفــاظ علــى ســامته  ومتانتــه ، إستشــعارًا 

لمســؤولية البنــوك وشــركات التمويــل نحــو المجتمــع.

وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول التــي تأصلــت فيهــا المســؤولية 
مــن  يعــد  الــذي  االجتماعــي  التكافــل  بمبــدأ  التزامهــا  خــال  مــن  االجتماعيــة 
المبــادئ األساســية التــي حثــت عليهــا الشــريعة اإلســامية الســمحة؛  مــا جعــل 
التكافــل االجتماعــي مــن أهــم المقاصــد العامــة التــي تحقــق مصلحــة الجماعــة 
وتماســكها واألخــوة اإلنســانية الشــاملة، وكونــه واجــب األداء إلــى مســتحقيه، 
ــاء،  ــه كنظــام دقيــق يجمــع بيــن مســؤولية األغني شــرعه اإلســام لضمــان وصول
ومســؤولية ولــي األمــر ، وقــد هيــأت هــذه المنهجيــة  األســس الراســخة النطــاق 

المســؤولية االجتماعيــة علــى قواعــد وأصــول صحيحــة. 

وتأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لتتنــاول بشــكل موجــز محــاور أساســية حــول دور 
البنــوك الســعودية فــي تعزيــز مســؤوليتها المجتمعيــة، ومــؤازرة قطــاع األعمــال 
لمواجهــة التحديــات الراهنــة والمســتجدات بغيــة؛ التخفيــف مــن اآلثــار الناتجــة عــن 

جائحــة فيــروس كورونــا.
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الفصل األول
اإلطار العام للورقة البحثية

1  د. راضي العتوم ، دراسة “اإلطار العام  لريادية العمل  بالمسؤولية المجتمعية للشركات  في األردن” ،  عّمان،  عام 2011م.
2   أ. أيمن ياسين ، ورقة عمل عن الشباب والعمل االجتماعي التطوعي ، مركز التميز للمنظمات غير الحكومية، 2001م ، )ص 2 (.

أواًل : األهداف الرئيسة :
التعــرف علــى األبعــاد النظريــة  الرئيســة لمفهوم . 1

المسؤولية االجتماعية.

تســليط الضــوء علــى المبــادرات والبرامــج التــي . 2
مظلــة  تحــت  الســعودية  البنــوك  قدمتهــا 
مؤسســة النقد العربي الســعودي لإلســهام في 
الحــد مــن اآلثــار الســلبية  لفيــروس كورونــا علــى 
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  األعمــال  قطــاع 

لدعــم . 3 البنــوك  مواكبــة  علــى  الضــوء  تســليط 
مبــادرة الوقــف الصحــي ضمــن حزمــة القــرارات 
الخاصــة  للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية  ألزمــة 

كورونــا   فيــروس 

اســتعراض  تجارب بعض البنوك الســعودية  في . 4
أدائها لمســؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع .

ثانيًا: أهمية  المسؤولية اإلجتماعية 
لمنظمات األعمال  

بالنســبة  كبيــرة  أهميــة  االجتماعيــة  للمســؤولية 
ســواء،  حــد  علــى  والدولــة  والمجتمــع  للمنظمــة 
حيــث يمكــن إيضــاح هــذه األهميــة عبــر فوائــد تفعيــل 
القطــاع الخــاص بمــا فيــه مــن مؤسســات ربحيــة وغيــر 
ربحيــة ألنشــطة وبرامــج األنشــطة المجتمعيــة مــن 

خــال النقــاط التاليــة: 1

تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص؛ . 1
الفئــات  لخدمــة  فعاليــة  أكثــر  دور  للعــب 

المســتهدفة.  والمناطــق 

الفـقـــر . 2 ــق  قــد عمـّ للثــروة  العــادل  التوزيــع غيــر 
يفــرض  فالواقــع  عنــه؛  الناجمــة  والمشــكات 
التوافــق وتفعيــل دور المســؤولية االجتماعيــة 
للقطــاع الخــاص؛ للمســاهمة فــي إعــادة توزيــع 

الثــورة بشــكل عــادل فــي المجتمــع. 

تشــجيع المبــادرات التطوعيــة لتغطيــة المجاالت . 3
ــة  العمــل بهــا  ــة التــي ال تســتطيع الدول التنموي

لمحدوديــة المــوارد .

التشــجيع علــى اإلفصــاح والشــفافية لألنشــطة . 4
الجهــود  تضافــر  ودعــم  وتعزيــز  ومخصصاتهــا، 

كافــًة فــي العمليــة التنمويــة.

مــن . 5 والتخفيــف  الطارئــة  األزمــات  مواجهــة 
بيــن  الجهــود  تظافــر  عبــر  الســلبية  آثارهــا  حــدة 

والخــاص  العــام  القطاعيــن 

ثالثًا: منهج الورقة البحثية 
حيــث   ، الوصفــي  المنهــج  الورقــة  هــذه  تســتخدم 
االجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم  مراجعــة  يتــم 
مــن  المعــدة  المراجــع  علــى  باالطــاع  وأبعــاده 
قبــل المتخصصيــن مــن الباحثيــن فــي هــذا المجــال، 
وتوظيــف هــذا المفهــوم للتعــرف على أهــم مبادرات 
المؤسســات الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
كورونــا  فايــروس  لجائحــة  الســلبية  اآلثــار  لمواجهــة 

المختلفــة. االقتصاديــة  القطاعــات  علــى 

رابعًا : مصطلحات الدراسة

العمل االجتماعي: 2	 

أعمــال  فــي  المســاهمة  هــو  االجتماعــي،  العمــل 
أم  بالــرأي،  ســواء  االجتماعيــة،  والتنميــة  الرعايــة 
بالعمــل، أم بالتمويــل، أم بغيــر ذلــك مــن األشــكال. 
ويقــوم علــى تعــاون أفــراد المجتمــع مــع بعضهــم 
    . مجتمعهــم  احتياجــات  تلبيــة  ســلبية  فــي  البعــض 

الخدمة االجتماعية:	 

مهنيــة،  خدمــات  عــن  عبــارة  االجتماعيــة،  الخدمــة 
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صفــة  ذات  منظمــة  مجهــودات  أو  عمليــات،  أو 
عاجيــة  ، ووقائيــة ، وإنســانية تــؤدى إلــى النــاس، 
بحيــث تهــدف إلــى مســاعدتهم كأفــراد أو جماعــات 
فــي الوصــول إلــى حيــاة كريمــة تســودها  التكامــل  

واالجتماعــي.3 االقتصــادي  

التكافل االجتماعي:	 

أفــراد  يكــون  أن  االجتماعــي  بالتكافــل  يقصــد 
ــح  المجتمــع مشــاركين فــي المحافظــة علــى المصال
العامــة والخاصــة، ودفــع المفاســد واألضــرار الماديــة 
علــى  أنــه  فيــه  فــرد  كل  يشــعر  بحيــث  والمعنويــة، 
جانــب الحقــوق التــي لــه؛ أن عليــه واجبــات لآلخريــن . 4

أصحاب األعمال: 	 

يعنــي القطــاع الخــاص بجميع النشــاطات االقتصادية 
الشــركات  ذلــك  ويشــمل  الدولــة  تؤديهــا  ال  التــي 
والمؤسســات الخاصــة كالمنظمــات الماليــة )البنــوك 
تحقيــق  إلــى  ربحية(الهادفــة  ومنظمــات   ، وغيرهــا 
أربــاح فــي مجــاالت الصناعــة والتجــارة والخدمــات ، 
إلــى جانــب المؤسســات  التــي ال تهــدف إلــى تحقيــق 
التعاونيــة  والجمعيــات  التجاريــة  الغــرف  مثــل  أربــاح 

طالمــا تــؤدي خدمــات اقتصاديــة. 5

التنمية المستدامة	 

تعنــى التنميــة المســتدامة بتحقيــق إحتياجــات الحاضر 
دون التأثيــر فــي قــدرة األجيــال المقبلــة علــى تحقيــق 
إحتياجاتهــا  وعليــه ؛ فــإن التنميــة المســتدامة  تؤكــد 
علــى المســاواة  والتــوازن  بيــن األجيــال  المتعاقبــة  
التنميــة المســتدامة  يعنــي   كذلــك  فــإن مفهــوم 
النمــو  غيــر المصاحــب بآثــار عكســية ، مثــل : التلــوث 
، وإســتنزاف المــوارد ، عــدم االســتقرار اإلجتماعــي ، 

....الــخ.

http://www.ejtemay.com/ms .  3  دليل مصطلحات علم االجتماع والخدمة االجتماعية
.http://www.islamtoday.net 4  دراسة مفهوم ونطاق التكامل االجتماعي،  موقع اإلسام اليوم

5  وزارة التخطيط ، خطة التنمية الخامسة ، المملكة العربية السعودية، 1410/1415هـ ، ص 183 .
6   موقع منظمة الصحة العالمية الرسمي ) اإللكتروني(.

صندوق الوقف الصحي	 

أداة ماليــة مســتدامة لتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة 
والتكافــل والتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع ومنظمــات 
قطاع األعمال  لمواجهة التحديات الصحية ، ويقوم 
الصنــدوق علــى مجموعــة  مــن المــوارد المتنوعــة 
فــي  أهدافــه  وتحقيــق  أدواره   إســتدامة   لضمــان 

التنميــة الصحيــة.

 	: )COVID - 19(   فيروس كورونا

حيوانــي  فيــروس  هــو  المســتجد  كورونــا  فيــروس 
اللصيقــة  المخالطــة  عنــد  لإلنســان  ينتقــل  المصــدر 
المصابــة  البريــة  الحيوانــات  أو  المزرعــة  لحيوانــات 
بالفيــروس. كمــا ينتقــل عنــد التعامــل مــع فضــات 
مــن  عــددًا  أن  المعــروف  ومــن  الحيوانــات.  هــذه 
فيروســات كورونــا تســبب لــدى البشــر حــاالت عــدوى 
الجهــاز التنفســي التــي تتــراوح حدتهــا مــن نــزالت البــرد 
الشــائعة إلــى األمــراض األشــد وخامــة مثــل متازمــة 
التنفســية  والمتازمــة  التنفســية  األوســط  الشــرق 
الحــادة الوخيمــة )الســارس(. ويســبب فيــروس كورونا 
الُمكتشــف مؤخــرًا مــرض فيروس كورونــا كوفيد19-. 
ولــم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هذا الفيــروس وهذا 
المــرض المســتجدين قبــل انــدالع الجائحــة  بمدينــة 

يوهــان الصينيــة فــي ديســمبر 6.2019

دات الورقة البحثية ونطاقها  سادًسا: محدِّ
نظــًرا لارتبــاط  بفتــرة زمنيــة محــددة ولظــروف إعــداد 
تــم االعتمــاد علــى  إعدادهــا  ؛ فقــد  الورقــة  هــذه 
علــى األطــر النظريــة والدراســات المكتبيــة لألدبيــات 
والمراجــع الســابقة لهــذا البحــث ، واالقتصــار علــى 
نقــاط  نطــاق البنــوك  موضــوع البحــث ضمــن حــدود 

المملكــة العربيــة الســعودية .  
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الفصل الثاني
اإلطار النظري ومحتويات الدراسة موضوع الورقة البحثية

7  غرفة الرياض ، دراسة سبل وآليات تفعيل المسؤولية االجتماعية  للقطاع الخاص ، 2008م ، ص 19 .
8   أ. منصف شرفي ،«دراسة »دور المسؤولية االجتماعية  في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال » ، جامعة منتوري ـ  قسنطينة.ص 15.

9   غرفة الرياض ، مصدر سابق في الحاشية رقم )8( ، ص 20.
10  أ . منصف شرفي  ، مصدر سابق  في الحاشية رقم ) 9( ، ص 25.

 

أواًل  مفهوم المسؤولية االجتماعية 
وتصحيح المفاهيم  األخرى حولها

 Corporate ــة يعــد  مفهــوم المســؤولية االجتماعي
المفاهيــم   أهــم  مــن   Social responsibility
المرتبطــة بشــكل وثيــق بــدور  المنشــآت والمنظمات 
بالقطــاع الخــاص  فــي التنميــة المســتدامة ومواجهــة 
تحقيــق  دون  تحــول  التــي  والمعوقــات  التحديــات 
األهــداف المنشــودة،  وأصبــح مــن المبــادئ التــي 
يتطلــع المجتمــع إلــى القطــاع الخــاص  بالقيــام  فــي 
تحقيقهــا لمواجهــة المشــكات االجتماعيــة واآلثــار 
الســلبية الناتجــة عــن بعــض األزمــات والنــوازل التــي 
زاد تفاقمهــا وتأثيرهــا  فــي العالــم وأبرزهــا، ازديــاد 

معــدالت الفقــر والبطالــة والمــرض. 7

الجهــات  مــن  عــدد  قامــت  المبــادئ؛   هــذه  ومــن 
الرســمية ذات العاقــة بتعريــف مفهــوم المســؤولية 
الغرفــة  االجتماعيــة للمنشــآت مــن أهمهــا تعريــف 
بأنهــا  االجتماعيــة  للمســؤولية  الدوليــة  التجاريــة 
تطــوع  فــي  تســاهم  التــي  المحــاوالت  »جميــع 
ــة  ــارات أخاقي ــة بســبب اعتب ــق تنمي الشــركات لتحقي
واجتماعيــة، وبالتالــي فــإن المســؤولية االجتماعيــة 
ــادرات الحســنة مــن رجــال األعمــال   تعتمــد علــى المب

قانونيــا.8 ملزمــة  إجــراءات  وجــود  دون 

ف البنــك الدولــي  المســؤولية االجتماعيــة  كمــا عــرَّ
النشــاطات  بأنهــا »التــزام أصحــاب  لرجــال األعمــال  
التجاريــة بالمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة مــن 
خــال العمــل مــع موظفيهــم وعائاتهــم والمجتمــع 
المحلــي والمجتمــع ككل لتحســين مســتوى معيشــة 
النــاس بأســلوب يخــدم التجــارة ويخــدم التنميــة فــي 

آن واحــد.9

وعنــد النظــر إلــى تعريــف  مجلــس األعمــال العالمــي 
للتنميــة المســتدامة؛ نجــده بأنــه« االلتــزام المســتمر 
أخاقيــا،  بالتصــرف  األعمــال  مؤسســات  قبــل  مــن 
االقتصاديــة،  التنميــة  تحقيــق  فــي  والمســاهمة 
والعمــل علــى تحســين نوعيــة الظــروف المعيشــية 
للقــوى العاملــة وعائاتهــم، إضافــة إلــى المجتمــع 

ككل«.10 والمجتمــع  المحلــي 

المســؤولية  مفهــوم  انتشــار  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي  كبيــر  بشــكل  مؤخــًرا  للمنظمــات  االجتماعيــة 
ــر مــن  قطــاع األعمــال )القطــاع الخــاص(، إال أن الكثي
المعنييــن بتطبيــق هــذا المفهــوم )أصحــاب األعمــال 
و اإلدارات العليــا للمنظمــات(؛ يلتبــس عليهــم إدراك 
معنــاه بشــكل صحيــح، و قــد يختلــط مفهومــه لديهــم 
بمصطلحــات أخــرى قريبــة منــه؛  مــا يجعلهــم يقعــون 
فــي بعــض األخطــاء التــي من شــأنها أن تحيد بهم عن 
المفهــوم الحقيقــي للمســؤولية االجتماعيــة، وهــذا 
قــد يؤثــر علــى طريقــة ممارســتها فــي المنظمــات،  

ومــن بيــن هــذه األخطــاء:

للفــرد  االجتماعيــة  المســؤولية  بيــن  الخلــط 
فاألولــى  للمنظمــات؛   االجتماعيــة  والمســؤولية 
مفهــوم اجتماعــي نعنــي بــه االلتــزام الذاتــي للفــرد 
ــك مــن اهتمــام بهــا،  ــه ذل تجــاه الجماعــة بمــا يتضمن
فــي  معهــا  المشــاركة  و  مشــاكلها  فهــم  محاولــة 
الجماعــات  بحاجــات  واإلحســاس  مــا،  عمــل  إنجــاز 
االجتماعيــة  المســؤولية  أمــا  إليهــا.  ينتمــي  التــي 
يعنــي  حديــث  اقتصــادي  فمفهــوم  للمنظمــات  
إســهام المنظمــات فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة فــي بلدانهــا، مــن خــال تبنــي ســلوك 
األطــراف  مــن  تجــاه مجموعــة  أخاقــي ومســؤول 
نحــرص  وإذ  المصلحــة،  بأصحــاب  تســمى  التــي 
علــى أهميــة التمييــز بيــن المفهوميــن فــإن هــذا ال 
تماًمــا؛  العكــس  علــى  بــل  ارتباطهمــا  عــدم  يعنــي 
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اللبنــة  هــي  الفرديــة  االجتماعيــة  المســؤولية  إن 
األساســية التــي بفضلهــا يمكــن دعــم المســؤولية 

وممارســتها. المنظمــات   فــي  االجتماعيــة 

اعتبــار أن المســؤولية االجتماعيــة هــي نفســها العمل 
الخيــري والتطوعــي. هــذا اعتقــاد غيــر صحيــح تماًمــا؛ 
ان  فبالرغــم مــن أن العمــل الخيــري والتطوعــي ، ُيعــدُّ
بدايــة جيــدة لممارســة المســؤولية االجتماعيــة فــي 
المنظمــات، إال أنــه ال ينــدرج فــي إطارهــا؛ حيــث إن 
هنــاك اختافــات عــدة بينهمــا مــن أهمهــا: أن العمــل 
الخيــري والتطوعــي أهدافــه قصيــرة المــدى، و قــد 
وليــس  المصلحــة  أصحــاب  مــن  بعــض  علــى  يرتكــز 
ممارســاتها  فــي  المنشــآت   تركــز  فمثــا  كلهــم، 
أفــراد  معيشــة  تحســين  علــى  الخيريــة  لألعمــال 
أن هــذه األعمــال  المجتمــع بشــكل أساســي، كمــا 
ــف فــي  ال تعــّد جــزًءا مــن رســالة المنظمــات بــل تصنَّ
فــي  بهــا  تقــوم  قــد  التــي  العرضيــة  البرامــج  إطــار 
ــة أو فــي مناســبات دينيــة إذا توافــرت  ظــروف معين

لهــا الميزانيــة الكافيــة، وال تتــم بشــكل دوري.

أهــداف  لهــا  للمنظمــات  االجتماعيــة  المســؤولية 
طويلــة األجــل تهــدف برامجهــا إلــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، كما أن الشــرائح المستفيدة من البرامج 
المســئولة اجتماعيــا ليســت فقــط المجتمــع وإنمــا 
أطــراف أخــرى، مثــل: البيئــة والعمــاء )المســتهلكين( 
المنافســة  المنظمــات  أو  والمنشــآت  والحكومــة 
والمــوردون وأطــراف أخــرى كثيــرة، يضــاف إلــى ذلــك 
فــي  ُتدمــج  أن  يجــب  االجتماعيــة  المســؤولية  أن 
رســالة المنظمــة وأن تنــدرج كإحــدى االســتراتيجيات 
بذلــك  وهــي  تحقيقهــا،  فــي  الشــركة  ترغــب  التــي 
تدمــج فــي قلــب النظــام اإلداري وتمــارس بشــكل 

دائــم وليــس ظرفــي.

التركيــز علــى اعتبــار أن المســؤولية االجتماعيــة تكــون 
إدراك  فــي  آخــر  خطــأ  هــذا  المجتمــع،  تجــاه  فقــط 
ــة، حيــث  المفهــوم الحقيقــي للمســؤولية االجتماعي
أنهــا تمتــد لتشــمل شــبكة أصحــاب المصالــح الذيــن 
تتعامــل معهــم المنظمــة وليــس فقــط المجتمــع.

اعتبــار أن ممارســة المســؤولية االجتماعيــة هــي مــن 
اختصــاص المنظمــات غيــر الربحيــة فقــط، حيــث إن 

األصــل فــي نشــاطات المنظمــات غيــر الربحيــة هــي 
مســؤوليتها االجتماعيــة و األخاقيــة، و ممارســتها 
ــر أن هــذه  ــة ذات النفــع العــام، غي لألعمــال التطوعي
المنظمــات حتــى وإن حققــت تقدًمــا فــي األعمــال 
تعــد  لــم  مجهوداتهــا  أن  إال  والتطوعيــة،  الخيريــة 
أداء  فــي  الدولــة  تقلــص دور  بعــد  كافيــة خصوًصــا 
أدوارهــا االجتماعيــة بعــد تبنــي اقتصــاد الســوق فــي 
معظــم دول العالــم. وبالمقابــل أصبحــت المنظمــات 
التمويــل  ومؤسســات  الخــاص  )القطــاع  الربحيــة 
)بنــوك وشــركات(( كيانــات عماقــة تؤثــر بقــوة علــى 
االقتصــاد و المجتمــع، لذلــك مــن الواجــب إشــراكها 
ــوم  ــة فــي بلدانهــا، فهــي الي ــة التنمي فــي دفــع عجل
معنيــة بممارســة المســؤولية االجتماعيــة أكثــر مــن 
الهــدف  هــي  الربحيــة  أن  شــك  مــن  ومــا  غيرهــا،  
األساســي للمنشــآت والمنظمــات العاملــة بالقطــاع 
الخــاص ، و مــن الخطــأ أن ننكــر عليهــا هــذا الهــدف، بل 
علــى العكــس حيــث إن المســؤولية االقتصاديــة هــي 
جــزء ال يتجــزأ مــن المســؤولية االجتماعيــة؛ ذلــك أن 
تحقيــق الربحيــة يعنــي إعطــاء المســاهمين حقوقهــم 
ــي أن منظمــة األعمــال تخلــق  ــة كاملــة، و يعن المالي
ثــروة للمجتمــع مــن خــال إنتاجيتهــا االقتصاديــة، كمــا 
يــدل علــى أنهــا تملــك صحــة ماليــة جيــدة تؤهلهــا 
للتخطيــط لممارســة برامــج المســؤولية االجتماعيــة.

ثانيًا : أهم مجاالت المسؤولية االجتماعية 
لمنظمات األعمال 

متعــددة  أنماطــا  االجتماعيــة  المســؤولية  تتخــذ   
مــن البرامــج واألنشــطة،  وتتمثــل فــي مــا تقدمــه 
طوعيــة  أو  إلزاميــة  مســاهمات  مــن  المنظمــة  
للمجتمــع والبيئــة،  ومــن أهــم تلــك المجــاالت وضــع 
بالمستشــفيات،  والعــاج  الصحيــة  للرعايــة  نظــم 
المبــادرات  ودعــم  الطبيــة  األدويــة  نفقــات  ودفــع 

العاقــة . الجهــات ذات  الصــادرة مــن  الصحيــة 
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ثالثًا: مراحل التخطيط األساسية لبرامج 
المسؤولية االجتماعية في منظمات 

األعمال  لتعزيز التنمية المجتمعية 
المستدامة 

المســؤولية  لبرامــج  التخطيــط  مرحلــة  تعتبــر 
منظمــات  ألداء  المراحــل  أهــم  مــن  االجتماعيــة 
مســؤوليتها  الماليــة  والمؤسســات  األعمــال 
واجتماعيــة   بشــرية  تنميــة  ســبيل  فــي  المجتمعيــة 
التــي  المرحلــة  وهــي  مســتدامة،   واقتصاديــة 
برامــج  لطبيعــة  األساســية  المامــح  فيهــا  تتحــدد 
المســؤولية االجتماعيــة التــي ســتتبناها أو تشــارك 
فيهــا المنظمــة. وتتضمــن خطــوات التخطيــط التالــي:

الواقــع . 1 فهــم  إلــى  وتهــدف  القــدرات:  تحديــد 
المؤثــرة  والخارجيــة  الداخليــة  للعوامــل  الحالــي 
علــى الــدور المســتقبلي للمنظمــة  فــي مجــال 

االجتماعيــة. المســؤولية 

للمســؤولية . 2 المســتقبلية  التوجهــات  رســم 
المامــح  وضــع  إلــى  وتهــدف  االجتماعيــة: 
االســتراتيجية لمســؤولية المنظمــة االجتماعيــة 
منهــا. المســتفيدة  والقطاعــات  موظفيهــا  تجــاه 

المســؤولية . 3 لجهــاز  التنظيمــي  الهيــكل  إنشــاء 
االجتماعيــة: حيــث تهــدف إلــى وضــع األســاس 
المســؤولية  لجهــاز  والتنظيمــي  اإلداري 

عيــة. االجتما

تحديــد األهــداف التشــغيلية والبرامــج التنفيذيــة . 4
وضــع  إلــى  وتهــدف  االجتماعيــة:  للمســؤولية 
اإلطــار التشــغيلي لبرامــج ومشــاريع المســؤولية 

االجتماعيــة.

ويبيــن الشــكل التالــي رقــم )1( المراحــل األساســية 
التــي يمــر بهــا تخطيــط برامج المســؤولية االجتماعية.   

مراحل التخطيط األساسية لبرامج المسؤولية االجتماعية

1. تحديد القدرات و الفرص
و فيها يتم تحليل اهم الفرص او الفجوات التى يجب توجيه البرنامج لها و ذلك فيما يتوافق مع موارد المنشأة

2. وضع الخطة التنفيذية للمسئولية االجتماعية
و تركز على وضع رؤية و اهداف البرنامج مع تحديد القطاع المستهدف خدمته

3.وضع الهيكل التنظيمى
تحديد المهام و المسئوليات و رسم الهيكل التنظيمى و استقطاب الخبراء.

4. وضع البرامج التنفيذية للمسئولية األجتماعية
و فيها يتم تحديد المشروعات الموجهة للقطاعات المختلفة داخل المجتمع
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الفصل الثالث
مبادرات وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي عبر  البنوك 
السعودية وشركات التمويل في مواجهة أزمة فيروس كورونا 

)COVID – 19( المستجد

11  مؤسسة النقد العربي السعودي

والخاصــة  العامــة  المؤسســات  دور  مــن  إنطاقــا 
ذلــك  فــي  بمــا   ، المالــي  االســتقرار  تعزيــز  فــي 
القطــاع  نمــو  دعــم  مــن  المالــي   القطــاع  تمكيــن 
الخــاص ، بجانــب دعــم جهــود الدولــة فــي مكافحــة  
آثــاره  وتخفيــف   )COVID - 19( كورونــا    فيــروس 
القطــاع  علــى  المتوقعــة   واالقتصاديــة  الماليــة  
ــرة  الخــاص ؛ خصوصــًا  علــى قطــاع  المنشــآت الصغي
أعتمــدت    ، الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة  
  » »ســاما  الســعودي«  العربــي  النقــد  »مؤسســة 
مؤخــرًا حزمــة إجــراءات احترازيــة جديــدة فــي إطــار دعم 
الجهــود ، وأفصحــت عــن برنامــج تصــل قيمتــه فــي 
المرحلــة الحاليــة إلــى نحــو 50 مليــار ريــال ســعودي، 
يســتهدف دعــم القطــاع الخــاص لتعزيــز دوره فــي 

االقتصــادي.11 النمــو 

المبادرات والبرامج 
يتألــف البرنامــج الــذي أعلنــت عنــه »مؤسســة النقــد 
يمكــن  ومبــادرات  آليــات  مــن  الســعودي«  العربــي 

إيضاحهــا علــى النحــو التالــي:

أواًل :برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر  )دعم القطاع 

الخاص(
؛  أساســية   عناصــر  ثاثــة  مــن  البرنامــج  يتكــون 
اإلحترازيــة  التدابيــر  آثــار  مــن  التخفيــف  تســتهدف 
المنشــآت  علــى قطــاع  كورونــا  فيــروس  لمكافحــة 
أعبــاء  تخفيــف  وتحديــدا    ، والمتوســطة  الصغيــرة 
المــال   رأس  ودعــم  النقديــة   التدفقــات   تذبــذب 
العامــل لهــذا القطــاع  وتمكينــه  مــن النمــو  خــال 
النمــو  القادمــة  والمســاهمة  فــي دعــم   المــدة  
فــي  التوظيــف   علــى  والمحافظــة   االقتصــادي  

: الخــاص  القطــاع 

برنامج تأجيل الدفعات

برنامج تمويل اإلقراض

برنامج دعم ضمانات التمويل

إيــداع مبلــغ يصــل إلــى )30( مليــار ريــال  لصالــح البنــوك 
وشــركات التمويــل ، مقابــل تأجيــل  دفــع مســحقات 
قطــاع  علــى  أشــهر   ســتة  لمــدة  المالــي   القطــاع 

والمتوســطة الصغيــرة  المؤسســات 

الصغيــرة   للمنشــآت  الميســر   التمويــل   تقديــم 
ريــال  إلــى مبلــغ )13.2( مليــار   والمتوســطة  يصــل 
البنــوك  وشــركات  ، عــن طريــق  منــح قــروض مــن 
التمويــل  لقطــاع  المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة  
والمحافظــة  األعمــال  اســتمرارية  دعــم  تســتهدف 

المنشــآت  هــذه  فــي  التوظيــف  مســتويات  علــى 

لصالــح   ريــال  مليــارات   )6( إلــى  يصــل  مبلــغ  إيــداع 
البنــوك  وشــركات التمويــل  لتمكيــن  جهــات التمويــل 
)البنــوك وشــركات التمويــل(  مــن إعفــاء  المؤسســات  
الصغيــرة  والمتوســطة  مــن تكاليــف  برنامــج ضمانــات 
تمويــل  قــروض المنشــآت  الصغيــرة  والمتوســطة 
تكلفــة  تخفيــض  فــي  المســاهمة   بغــرض  ) كفالــة( 

اإلقــراض  للمنشــآت المســتفيدة 

ثانيًا :برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع 
والتجارة اإللكترونية :  

المدفوعــات  رســوم  دعــم  المبــادرة  هــذه  تعنــي 
لجميــع المتاجــر ومنشــآت القطــاع الخــاص  لمــدة )3( 
أشــهر، وذلــك بقيمــة إجماليــة  تفــوق )800( مليــون 
ريــال مــن خــال تحمــل مؤسســة النقــد لتلــك الرســوم  
لصالــح مقدمــي خدمــات  المدفوعــات المشــاركين  

فــي المنظومــة الوطنيــة.

ثالثا : برنامج دعم المنشآت  المتأثرة  جراء 
التدابير اإلحترازية  التي تم تبنيها في 

مدينتي مكة المكرمة  والمدينة المنورة :
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البنــوك  مــع  بالتنســيق   النقــد   مؤسســة  تقــوم 
وشــركات  التمويــل  لتســهيل  المدفوعــات المتعلقــة  

بتمويــل هــذه المنشــآت .

رابعَا : برنامج دعم القطاع الصحي

برنامج دعم العاملين بالقطاع 
الصحي الحكومي والخاص 

العامليــن   لكافــة  التمويــل  أقســاط  دفــع  تأجيــل 
بالقطــاع الصحــي الحكومــي والخــاص  لكافــة أنــواع 
ــل تأجيــري(  ــل      ) عقــاري ، إســتهاكي ، تموي التموي
لمــدة )3( أشــهر  إبتــداء مــن إســتحقاق شــهر إبريــل 

. التكلفــة  تغييــر  وبــدون  2020م 

صندوق الوقف الصحي
دعــم البنــوك الســعودية  لصنــدوق الوقــف الصحــي  
لمكافحــة جائحــة " كورونــا " بمبلــغ يفــوق 160 مليــون 
ريــال لتمكيــن الصنــدوق مــن القيــام بمســؤولياته  فــي 

مكافحــة فيــروس كورونــا.

اإلجراءات اإلحترازية لمواجهة آثار إنتشار 
جائحة كورونا

 إتخذت  مؤسســة النقد العربي الســعودي عدد من 
ــة تتضمــن؛ اإلجــراءات اإلشــرافية  اإلجــراءات اإلحترازي
وسياســاتها االحترازيــة لمواجهــة آثــار فيــروس كورونا؛ 
وذلــك دعمــًا مــن المؤسســة للبنــوك فــي الوقــت 
الحالــي ومســاعدتها فــي التركيــز علــى تقديــم أفضــل 
الخدمــات المصرفيــة لعمائهــا وتلبيــة احتياجاتهــم 

التمويليــة فــي الظــروف الراهنــة.

أواًل: التقنية البنكية  
1 .  ) وشــركات  )أفــراد  العمــاء  جميــع  إعفــاء 

البنــوك  بيــن  الماليــة  التحويــات   رســوم  مــن 
بالريــال  المملكــة  فــي  العاملــة  والمصــارف 
الســعودي عبــر نظــام »ســريع« ، بحيــث تقــدم 

مجانــًا. الخدمــات 

الحاجــة . 2 )مــدى( دون  لخدمــة  الشــراء  حــد  رفــع 
إلــى إدخــال الرقــم الســري مــن مبلــغ 100 ريــال 

ريــال ســعودي للعمليــة الواحــدة.  300 إلــى 

لتغذيــة  . 3 بــه  المســموح  األعلــى   الحــد  رفــع 
ريــال(   20000( إلــى  اإللكترونيــة  المحفظــة 

. يًا شــهر

ثانيًا: الحسابات البنكية
لمــدة  البنكيــة   العمــاء  حســابات  تجميــد  تعليــق 
)30( يومــًا لثــاث حــاالت : ) إنتهــاء هويــة العميــل ، 
عــدم إســتيفاء متطلبــات إعــرف عميلــك ، تغيــر حالــة 
الحســاب إلــى حســاب راكــد  لعــدم وجــود أي حــركات 

علــى الحســاب(.

ثالثًا: الفروع والمؤسسات المالية 
عــزل جميــع العمــات الســعودية  الــواردة لفــروع . 1

مؤسســة النقــد مــن خــارج المملكــة  عــن طريــق 
البنــوك  وشــركات نقــل األمــوال.

إلســتمرارية . 2 النقــد  مؤسســة  خطــة  تفعيــل 
األعمــال ، وتعليــق الحضــور للمؤسســات الماليــة  

واإلكتفــاء بالعمــل عــن بعــد .

فتــح فــروع لتقديــم الخدمــات البنكيــة الضروريــة  . 3
التــي ال توفرهــا القنــوات اإللكترونيــة .

هــذا باإلضافــة إلــى عــدد مــن اإلجــراءات اإلحترازية 
األخــرى  لمواجهــة آثــار إنتشــار  جائحــة كورونــا  علــى 
ــى  ــة واألفــراد ، نذكــر منهــا عل القطاعــات االقتصادي

ســبيل المثــال ال الحصــر :

فــي . 1 فقــدوا وظائفهــم  الذيــن   ( األفــراد  دعــم 
القطــاع الخــاص( بتأجيــل األقســاط المســتحقة 
للمنتجــات التمويليــة دون أي تكلفــة أو رســوم 

إضافيــة لمــدة 6 أشــهر  علــى األقــل .

خــاص . 2 وقطــاع  أفــراد   ( العمــاء  كافــة  إعفــاء 
رســوم  مــن  األقــل  علــى  أشــهر   )6( لمــدة   )
وإنخفــاض   ، اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات 
الرصيــد عــن الحــد األدنــى ، وإعــادة التمويــل أو 

قائمــة. إتفاقيــات  إنهــاء 

األجنبيــة  . 3 العملــة  تحويــل  رســوم  جميــع  إعــادة 
أو  اإلئتمانيــة  البطاقــات  عبــر  تمــت  التــي 
الدفــع  مســبقة  البطاقــات  أو  مــدى  بطاقــات 
الذيــن يرغبــون فــي إلغــاء أو الذيــن قامــوا بإلغــاء 

بالســفر. المرتبطــة  الحجــوزات 

الفائــدة . 4 معــدالت  تقييــم  وإعــادة  مراجعــة 
اإلئتمانيــة   البطاقــات  علــى  األخــرى  والرســوم 
ســواء للعمــاء الحالييــن  أو العمــاء الجــدد بمــا 

الفائــدة. إنخفــاض  معــدالت  مــع  يتوافــق 
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الفصل الرابع
دور البنوك السعودية في دعم مبادرة الوقف الصحي لمواجهة 

)COVID – 19( أزمة فيروس كورونا المستجد

12  وزارة الصحة + البنوك السعودية

صندوق الوقف الصحي 
برئاســة  مســتقل  ســعودي  أهلــي  صنــدوق  هــو 
الــوزراء  بقــرار مجلــس  تأســس  الصحــة  وزيــر  معالــي 
رقــم )353( عــام 1440هـــ ، ويتخــذ مــن مدينــة الرياض 
مقــرًا لــه  ويجــوز لــه إنشــاء فــروع وشــركات  بحســب 
الحاجــة، ويهــدف  بشــكل رئيســي إلشــراك المجتمــع 

فــي تحقيــق تنميــة صحيــة مســتدامة.12

 القواعد والمبادئ  لصندوق الوقف 
الصحي:

أداة ماليــة مســتدامة قــادرة علــى تقديــم حلــول . 1
مؤثــر.

للرعايــة . 2 حاجــة  األكثــر  الشــرائح  إلــى  الوصــول 
ومرونــة. بســرعة  الصحيــة 

المجتمــع . 3 أفــراد  علــى  تســهل  موثوقــة  قنــاة 
المســاهمة فــي مســاعدة اآلخريــن كجــزء مــن 
المســؤولية المجتمعيــة بيــن أفــراد المجتمــع ) 

ومنظمــات(. أفــراد 

أهداف الصندوق:
التشــجيع علــى فعــل الخيــر وبــذل  المســاهمات . 1

ــة . التطوعي
إبــراز أهميــة الرعايــة الصحيــة  بوصفهــا وجهــًا مــن . 2

أوجــه فعــل الخيــر .
اإلسهام الفعال في التنمية الصحية.. 3
المســاعدة فــي توفيــر إحتياجــات المرضــى مــن . 4

أجهــزة وعــاج وتأهيــل.
اإلســهام فــي تمويــل البرامج الوقائيــة واألبحاث . 5

الصحية.

الشركاء اإلستراتيجيون للصندوق

وزارة الصحة

ي
صح

 ال
ف

وق
 ال

ق
دو

صن

القطاع الخاص

الجهات األهلية الصحية

الكليات الطبية والصحية

مركز التطوع الصحي

موارد الصندوق 
التبرعات المالية والعينية .. 6
األوقاف بجميع صورها.. 7
إيراد تشغيل المنشآت الصحية .. 8
إستثمارات الصندوق.. 9

دعم البنوك السعودية لصندوق الوقف 
الصحي  لمكافحة جائحة كورونا

الجهــود  لدعــم  الســعودية  البنــوك  مبــادرة  تأتــي 
 ، كورونــا  جائحــة  لمكافحــة   المبذولــة   الصحيــة 
للمحافظــة علــى صحــة المواطــن والمقيــم ، وإيمانــًا 
بمســؤوليتها  وإستشــعارًا  الوطنــي  بواجبهــا  منهــا 
المجتمعيــة تجــاه الوطــن، ومــؤازرة لجهــود الدولــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  (بنــكًا   12 قــدم)  حيــث   ،
الســعودية دعمــًا ماليــًا يفــوق الـــ )160 ( مليــون ريــال 
ــوزارة الصحــة  مســاهمة لصنــدوق الوقــف الصحــي ب

كورونــا. جائحــة  لمكافحــة 

البنك األهلي  ) 33 مليون ريال(.. 1
مصرف الراجحي )25 مليون ريال(.. 2
بنك الرياض )17 مليون ريال(.. 3
ساب ) 17 مليون ريال(.. 4
سامبا ) 16.5 مليون ريال(.. 5
العربي )12 مليون ريال(.. 6
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البنك السعودي الفرنسي ) 12 مليون ريال(.. 7

مصرف اإلنماء )8.5 مليون ريال(.. 8
البنك السعودي لإلستثمار ) 6.5 مليون ريال(.. 9

بنك الجزيرة ) 5.6 مليون ريال(.. 10
بنك الباد )5.6 مليون ريال (. 11
بنك الخليج الدولي ) 2 مليون ريال(.. 12

21%
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معدل مساهمات البنوك السعودية في دعم صندوق الوقف الصحي
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الفصل الخامس
تجارب عملية للبنوك بالمملكة العربية السعودية  في أداء 

المسؤولية االجتماعية

13  البنك السعودي البريطاني “ ساب”، التقرير السنوي لبرامج المسؤولية االجتماعية عام 2015م.

تجربة البنك » ساب«  في خدمة المجتمع
كأحــد  )ســاب(  البريطانــي  الســعودي  البنــك  يبــرز 
أهــم المنظمــات التــي تتبنــى مفهــوم المســؤولية 
المتواصــل  الدعــم  تقديــم  خــال  مــن  االجتماعيــة، 
لمختلــف األنشــطة االجتماعيــة والتنمويــة الوطنيــة  
إلــى جانــب الخدمــات اإلنســانية ، وقــد حصــل البنــك 
علــى عــدد مــن الجوائــز المحليــة واإلقليميــة لتميــزه 
وتركــز  االجتماعيــة.  المســؤولية  برامــج  دعــم  فــي 
ثاثــة  علــى  المجتمــع  فــي خدمــة  برامــج »ســاب« 
محــاور أساســية هــي التعليــم، والبيئــة، والخدمــات 
األنشــطة  لتلــك  تقويــم  إجــراء  ويتــم  االجتماعيــة، 

دوري.13 بشــكل  فاعليتهــا  وقيــاس  والبرامــج 

البرامج التعليمية 
أمثلة تلك البرامج : 

مركز »ساب« ألبحاث االستثمار في جامعة 
اليمامة 

اليمامــة  جامعــة  مــع  بالتعــاون  البنــك  تأســس 
»مركــز ســاب ألبحــاث االســتثمار«، وذلــك فــي إطــار 
األنشــطة التــي يتوالهــا البنــك لإلســهام فــي دفــع 
عجلــة التعليــم بالمملكــة. ويتيــح لطــاب الجامعــة 
مــع  المباشــر  االتصــال  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
واالســتفادة  والعالميــة،  المحليــة  المــال  أســواق 
منــه فــي التطبيقــات العمليــة للنظريــات المدروســة، 

الازمــة.  العمليــة  الخبــرات  واكتســاب 

البرامج االجتماعية 
منها على سبيل المثال: 

برنامج »ساب« لدعم األسر المنتجة
ُيعــدُّ برنامــج »ســاب« لدعــم األســر المنتجــة، أحد أهم 
البنــك فــي مجــال خدمــة  التــي يقدمهــا  المشــاريع 

المجتمــع والتــي تأتــي فــي إطــار التعــاون المشــترك 
مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة لدعــم األســر المنتجة، 
فــي  العاملــة  األســر  بدعــم  البنــك  يتكفــل  بحيــث 
مجــاالت مختلفــة ومســاندتهم فــي إدارة وتطويــر 
ــاء بيئــة عمــل مناســبة  مشــاريعهم. وذلــك بهــدف بن
علــى  االعتمــاد  علــى  تســاعدهم  المنتجــة  لألســر 
أنفســهم وتنويــع مصــادر الــرزق لهــم بمــا يســاند هــذه 
األســر فــي مواجهــة أعبــاء الحيــاة اليوميــة ويرفــع مــن 

مســتواها المعيشــي واالجتماعــي واالقتصــادي. 

برنامج » ساب لتأهيل منازل األسر 
المحتاجة« في الرياض 

األســر  منــازل  »تأهيــل  مشــروع  »ســاب«  نفــذ 
أســر  منــازل  تأهيــل  إعــادة  تمــت  حيــث  المحتاجــة«، 
إتمــام  مراحــل  وتوزعــت  الريــاض.  فــي  محتاجــة 
المشــروع بيــن جــوالت البحــث واختيار األســر والمنازل 
المســتهدفة، ثــم رصــد وتلمــس احتياجاتهــم، ثــم إجراء 

المتكاملــة. التهيئــة  عمليــات 

سرير »ساب« الطبي 
ُيعــدُّ مشــروع »ســرير ســاب الطبــي اإلنســاني« فــي 
مدينــة ســلطان بــن عبــد العزيــز للخدمــات اإلنســانية، 
البنــك  بيــن  االســتراتيجية  الشــراكة  إطــار  ضمــن 
ويهــدف  المجتمــع،  خدمــة  مجــال  فــي  والمدينــة 
والتأهيليــة  العاجيــة  البرامــج  توفيــر  إلــى  الســرير 
لألطفــال المحتاجيــن إلــى جانــب أنهــا تمــد يــد العــون 
تحمــل  فــي  األطفــال  هــؤالء  والمســاعدة ألهالــي 
وإعــادة  أبنائهــم  لعــاج  الماديــة  التكاليــف  أعبــاء 

بالمجتمــع.  دمجهــم 

برنامج »ساب« لتوظيف المعوقين 
ُيعــدُّ »برنامــج »ســاب« لتوظيــف ذوي االحتياجــات 
مجــال  فــي  البنــك  برامــج  أهــم  مــن  الخاصــة« 
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المسؤولية االجتماعية ، حيث بلغ عدد المستفيدين 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الجنســين 2850 
حتــى نهايــة عــام 2013، وهــو برنامــج يقــوم علــى 
عقــد ملتقيــات عــدة فــي مختلــف مناطــق المملكــة 
فرصــا  الخــاص  القطــاع  شــركات  خالهــا  مــن  تمنــح 
وظيفيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة حســب قــدرة 
كل شــخص وإمكاناتــه، وذلــك تحــت إشــراف جمعيــة 

األطفــال المعوقيــن. 

برامج العناية بالبيئة 
يكثــف » ســاب » فــي مجــال البيئــة جهــوده لالتــزام  
ببرامــج المحافظــة علــى البيئــة والحمــات التوعويــة 
الجهــود  تضافــر  حتميــة  إلــى  الداعيــة  المكثفــة 
ــة مــن األخطــار  ــى البيئ كافــة فــي ســبيل الحفــاظ عل
المحدقــة بهــا، كمــا يتولــى البنــك تفعيــل المبــادرات 
العالميــة المتعلقــة بالمحافظــة علــى البيئــة، وتنميــة 
تجــاه  الموظفيــن  لــدى  الفرديــة  المســؤولية  روح 

المحافظــة علــى البيئــة التــي يعيشــون فيهــا.

تجربة البنك األهلي  في خدمة المجتمع
كشــركة  عــام 1953م  ديســمبر  فــي  البنــك  أنشــئ 
عــام  مســاهمة  شــركة  إلــى  تحــول  ثــم  تضامنيــة 
وقــد حصــل  العربيــة  البنــوك  أكبــر  ويعــد   ، 1997م 
علــى عــدد مــن الجوائــز المحليــة واإلقليميــة لتميــزه 

االجتماعيــة.14 المســؤولية   أداء  فــي 

أمثلة لبرامج  البنك  األهلي المجتمعية 

برامج األهلي لفرص العمل 
ســعى البنــك مــن خــال هــذه البرامــج لدعــم حصــول 
الشــباب علــى فــرص العمــل المناســبة  مــن خــال 
 ، العمــل  تأهيلهــم وفقــا الحتياجــات ســوق  إعــادة 
بتزويــد  الصغيــرة  اإلنتاجيــة  المشــاريع  دعــم  وأيضــا 
 ، المشــاريع  إنشــاء  وأســس  بالدراســات  المبتدئيــن 
وأيضــا تطويــر القــدرات الحرفيــة والمهنيــة للســيدات 
المعيــات لتأميــن حصولهــم علــى دخــل ،  ومــن هــذه 
البرامــج كيــف تبدأ مشــروعك الصغيــر ، وكيف تبدئين 

عملــك التجــاري مــن المنــزل ،  واألســر المنتجــة .

14  عسكر الحارثي ، ورقة عمل » تجربة المملكة العربية السعودية  في ترسيخ أسس المسؤولية االجتماعية » ، 2009م

برامج األهلي للتعليم   
تســتهدف برامــج األهلــي للتعليــم رفــع المســتوى 
ودعــم  والطالبــات،  للطــاب  والتقنــي  التعليمــي 
للحاســب  األهلــي  برنامــج  ومنهــا  العلمــي،  البحــث 
اآللــي، وبرنامــج األهلــي للكراســي العلميــة  ، وقــد 
فــي  األول  2008م   عــام  كرســيين  البنــك  أســس 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بجامعــة الملــك 
اإلســامية  والبنــوك  الماليــة  فــي  والثانــي  ســعود 
بجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، وبرنامــج 
 Junior مبــادرة إنجــاز وينفــذ بالتعــاون مــع مؤسســة
Achievement األمريكيــة وصممــت البرنامــج منــذ 
تســعين عامــًا والهــدف تدريــب الطــاب لمــا يتطلبــه 

ســوق العمــل مــن خبــرة.

برامج األهلي للصحة 
أســهم  البنــك فــي دعــم القطــاع الصحــي مــن خــال 
ثاثــة برامــج هــي برنامــج األهلــي لألجهــزة الطبيــة 
تكفــل  التــي  الربحيــة   غيــر  الصحيــة  الجهــات  لدعــم 
العــاج المجانــي  ، وســاهم البرنامــج فــي توفيــر عــددا 
من أجهزة غســيل الكلى  ، وبرنامج األهلي للوحدات 
اإلســعافية  القــدرات  تطويــر  ويســتهدف  الطبيــة 
لــدى الجهــات الطبيــة بالتعــاون مــع الهــال األحمــر 
الســعودي، مــن خــال إنشــاء وحــدات عنايــة مركــزة 
متنقلــة،  وبرنامــج األهلــي للتوعيــة الصحيــة بالتعــاون 
مــع جمعيــة الهــال األحمــر الســعودي ويهــدف رفــع 

ــة.  ــن علــى اإلســعافات األولي تدريــب المواطني

برامج األهلي االجتماعية
تبنــى البنــك برامــج مبتكرة لخدمة المجتمع أشــتملت 
وبرامــج   ، الخيريــة  الجمعيــات  لدعــم  برامــج  علــى 
وبرنامــج  الدراســية،  احتياجاتهــم  بتوفيــر  لأليتــام 
البنــك  لمنســوبي  ذلــك  إلتاحــة  التطوعــي  للعمــل 
ــذوي االحتياجــات  ــي ل ــى برنامــج األهل ،  باإلضافــة إل
الخاصــة لتطويــر قدراتهــم ودمجهــم مــع المجتمــع 
)تأهيــل  مشــروع  البنــك   تبنــى  كمــا   ، وتوظيفهــم 
المســاجد( الســتقبال ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن 
المعوقيــن وكبــار الســن، وبرامــج األهلــي للرعايــة فــي 
واجتماعيــة  وتعليميــة  واقتصاديــة  صحيــة  أنشــطة 

. ورياضيــة 
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الفصل السادس
الخاتمة والتوصيات

؛  البحثيــة،  الورقــة  لمحتويــات  اســتعراضنا  بعــد 
المســتخلصة   التوصيــات  أهــم  توضيــح  يمكــن  فإنــه 
لتفعيــل   دور القطــاع الخــاص عبــر جميــع مؤسســاته 
تمويــل  وشــركات  بنــوك   ( الربحيــة  ومنظماتــه 
بالمملكــة  الربحيــة   وغيــر   ).. أعمــال  ومنظمــات 
المســؤولية  برامــج  دعــم  فــي  الســعودية  العربيــة 
االجتماعيــة المتنوعــة  بالمجتمــع ال ســيما فــي وقت 
األزمــات، وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة  المســتدامة  ؛ 

التاليــة:  األساســية  المحــاور  عبــر 

الجهــود  مــن  المزيــد  بــذل  أهميــة  األول:  المحــور 
فــي الفتــرة المقبلــة ، وتدعيــم البنــوك الســعودية 
لمســؤوليتها المجتمعيــة  بخطــة إســتراتيجية طارئــة 
متوســطة األجــل تتســم بالمرونــة واإلســتدامة لدعم 
القطــاع الخــاص              ) منظمــات ، وأفــراد( فــي 
إطــار تظافــر الجهــود بيــن أجهــزة الدولــة  ومؤسســات 
 ، الربحيــة  وغيــر  الربحيــة  الخــاص  القطــاع  وشــركات 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  أزمــة  لمواجهــة  وذلــك 
التنميــة  مــن  المســتهدفة   الفئــات  وتصنيــف    ،
منظمــات  بيــن  العاقــات  ضــوء   فــي  المجتمعيــة 
ويمكــن   ، نشــاطها  وطبيعــة  والمجتمــع  األعمــال  
االســتفادة فــي ذلــك  مــن الدليــل  اإلرشــادي المعــد 
مــن قبــل  مجلــس المســؤولية االجتماعيــة بالريــاض ، 
كمــا يتعيــن علــى البنــوك وشــركات التمويــل  تحديــد 
األولويــة لقضايــا المســؤولية االجتماعيــة فــي الفتــرة 
الحالية . ومن الضروري مراعاة األنشــطة  المســتمرة  
واالبتــكار والتطويــر فــي تلــك البرامــج؛  لتعزيــز التنميــة  

المســتدامة. المجتمعيــة 

االجتماعيــة  المســؤولية  إعطــاء  الثانــي:   المحــور 
تحــت معاييــر  القانونيــة واإللــزام  ووضعهــا  صفــة  
األعمــال  لمنظمــات  المحاســبة   ومبــدأ  األداء  
ربحيــة(  وغيــر  ربحيــة  منظمــات   ( الخــاص  بالقطــاع 
كمــا   ، المؤسســية   الحوكمــة  تعزيــز  عبــر  وذلــك   ،
)الشــركات  األعمــال  إلتــزام  منظمــات  تعزيــز  يجــب 
بمختلــف  الماليــة(   وغيــر  الماليــة  والمؤسسســات 

الصحيــة  بالممارســات  االقتصاديــة  أنشــطتها 
ألنشــطة وبرامــج المســؤولية االجتماعية للمحافظة  
علــى البيئــة  واســتدامتها، والمشــاركة فــي توطيــن 

. البشــرية  المــوارد  وتنميــة  الوظائــف 

نتائــج  مــن   االســتفادة  ضــرورة   : الثالــث  المحــور 
الســابقة   والنــدوات   والمؤتمــرات  الدراســات 
المنعقــدة فــي هــذا المجــال، وتحديــد االحتياجــات 
إدارات  بتخصيــص  المحلــي   للمجتمــع  الفعليــة  
فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  ببرامــج  متخصصــة  
أهميــة  مــع   .) وشــركات  بنــوك   ( المنظمــات  تلــك 
تفعيل المشــاركة بشــكل مســتدام للبنوك وشــركات 
ــة  ــل خاصــة فــي برامــج المســؤولية المجتمعّي التموي
المنظمــات  تلــك  قــدرة  إمكانــات  مــن  لاســتفادة 
علــى تمويــل ودعــم تلــك البرامــج وإمكانيــة وصولهــا  

. المجتمــع  شــرائح  لجميــع 
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