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المسؤولية المجتمعية للشركات في األردن

مع نظرة خاصة على قطاع البنوك

-دراسة مسحية -

مــي الطــاهـر. د



دراسة استطالع آراء مدراء الشركات األردنية حول 

المسؤولية االجتماعية

شركة مدرجة في سوق عمان المالي220مسح لـ 

وحدثت بعض نتائجها في عام 2008أجريت الدراسة في عام 

2010



:خصائص العينة

صناعة، تجارة، بنوك، تأمين، عقارات، : قطاعات10العينة تمثل •

.تعليم، صحة، سياحة، زراعة، خدمات

250عامل الى اكثر من 25من أقل من : أعداد العاملين في الشركات•

.عامل

ألف دينار الى أكثر 100من أقل من : أحجام رأس المال في الشركات•

.مليون25من 

بقية نصفها شركات مساهمة خاصة، وال: الطبيعة القانونية للشركات•

.مساهمة عامة وتضامن وفردية وذات مسؤولية محدودة

35سنوات الى أكثر من 8من أقل من : عدد سنوات عمل الشركات•

.سنة



نى ...نتائج الدراسة



مفهوم المسؤولية االجتماعية عند الشركات

71.3%

57%

53.8%

50.7%

43.9%

42.2%

39.9%

0% 20% 40% 60% 80%

االلتزام بالقوانين المعمول بها

توفير مزايا للموظفين

تحسين خدمة الزبائن

خدمة المجتمع ككل

(اإلحسان والتبرعات)عمل الخير 

خدمة المجتمع المحلي حول المؤسسة

دعم األعمال والنشاطات التطوعية



مفهوم المسؤولية االجتماعية عند البنوك

76.9%

61.5%

53.8%

53.8%

46.2%

46.2%

38.5%

0% 20% 40% 60% 80%

خدمة المجتمع ككل

تحسين بيئة العمل

تحسين خدمة الزبائن

االلتزام بالقوانين

خدمة المجتمع المحلي

دعم األعمال التطوعية

عمل الخير



متنىاينم•

مدرجة
79%

غير مدرجة
21%

ركةإدراج المسؤولية االجتماعية ضمن استراتيجية الش



مكان إدراج المسؤولية االجتماعية للشركات

34.5%

31.8%

26%

26%

22%

0% 10% 20% 30% 40%

الرؤيا العامة والرسالة

واردة ضمناً في أعمال 
الشركة دون النص عليها

أهداف الشركة

هافلسفة الشركة وثقافت

سياسة الشركة



مكان إدراج المسؤولية االجتماعية في البنوك

54%

46%

45%

39%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

الرؤية العامة للبنك

واردة ضمنا دون النص 
عليها

فلسفة وثقافة البنك

األهداف

السياسات



مجاالت المسؤولية االجتماعية التي تمارسها الشركات

74.4%

73.9%

52.0%

44.4%

42.2%

38.1%

35.9%

34.1%

31.8%

31.8%

29.6%

27.8%

27.5%

24.3%

23.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

تحسين مزايا الموظفين

رضى الزبائن

المحافظة على البيئة

مساعدة الفقراء

مكافحة البطالة

مساعدة األيتام والمسنين

تدريب الشباب

دعم النشاطات الثقافية والفنية

منتجات صحية للمستهلك

تمكين المرأة

نشر الممارسات االجتماعية األفضل

دعم النشاطات الرياضية

ميةالتبرع إلنشاء مرافق صحية أو تعلي

دعم مشاريع المحافظات األقل حظاً 

مصالح صغار المساهمين



مجاالت المسؤولية االجتماعية التي تمارسها البنوك

92%

77%

62%

62%

62%

62%

62%

54%

54%

46%

46%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

رضى الزبائن

تحسين مزايا الموظفين

تمكين المرأة

محاربة البطالة

 ً دعم المناطق األقل حظا

تمكين الشباب

مساعدة الفقراء

مراعاة صغار المساهمين

التبرعات

دعم النشاطات الثقافية والرياضية

حماية البيئة

منتجات صحية



أسباب ممارسة الشركات للمسؤولية االجتماعية

67%

55%

50%

34%

21%

17%

12%

12%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

القناعة الشخصية للمدير

ةفلسفة الشركة وسياساتها العام

جلس المعتقدات الدينية واألخالقية لم
اإلدارة

استجابة لطلبات منظمات المجتمع
المدني

سلوك المنافسين

القوانين النافذة

الضغوط االجتماعية

ضغوط الزبائن

الضغوط السياسية



أسباب ممارسة البنوك للمسؤولية االجتماعية

69.2%

69.2%

69.2%

38.5%

30.8%

23.1%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80%

ات القناعة الشخصية والمعتقد
الدينية للمدير

عامةفلسفة البنك وسياسته ال

االستجابة لمنظمات المجتمع 
المدني

سلوك المنافسين

ضغوط المجتمع والزبائن

القوانين النافذة

الضغوط السياسية



مدرجة
43%

غير مدرجة
57%

يةإدراج الشركات لألنشطة االجتماعية في موازناتها السنو



متنالسقهخال

اعتبار  الموظفين إحدى الفئات المستهدفة بسياسات الشركة االجتماعية

ال

11% نعم

89%



73.1%

72.6%

61.0%

59.5%

36.5%

32.0%

21.5%

0% 20% 40% 60% 80%

مكافآت على األداء الجيد

رواتب عادلة ومنافسة

التقيد بقانون العمل والحد 
األدنى لألجور

دورات تدريب

تعلم لغات أو كمبيوتر

قروض سكنية ودراسية

ة تشجيع العمل التطوعي لخدم
المجتمع

يناالجتماعية تجاه العاملتطبيق الشركات للمسؤولية مجاالت 



سلل

رئيس أو أعضاء 
مجلس اإلدارة

43%

المدير العام
51%

الدائرة المتخصصة
6%

ية مخصصات المسؤولفي الشركة بصرف الجهة المفوضة 
االجتماعية



المدير العام
46%

رئيس او اعضاء 
مجلس االدارة

31%

الدائرة المتخصصة
23%

ة الجهة المفوضة في البنك لصرف مخصصات المسؤولي
االجتماعية



69.4%

67.3%

64.6%

38.1%

24.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

تحسين والء الموظفين

تقوية العالقات العامة 
للشركة

كسب / زيادة المبيعات
زبائن جدد

إعفاءات ضريبية

تغطية صحفية

تماعيةالدوافع والحوافز التي تتطلع اليها الشركات من تطبيقها للبرامج االج



100%

77%

77%

46%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

تقوية العالقات العامة 
للبنك

زيادة المبيعات

تحسين والء الموظفين

اإلعفاءات الضريبية

التغطية الصحفية

دوافع البنوك للمسؤولية االجتماعية



لسبيل

مدرجة
غير مدرجة43%

57%

ويةإدراج الشركات لألنشطة االجتماعية في موازناتها السن



شيبي

النسبة المئوية التي تذهب للبرامج االجتماعية من األرباح الصافية للشركة

أقل من %1

أكثر من %3

3%

1%-2%



سليسليسليسليسليسليسليسلي غير موجود
2%

منخفض جداً 
2%

منخفض
11%

متوسط
60%

مرتفع
19%

مرتفع جداً 
6%

تقييم مستوى المسؤولية االجتماعية للشركات



نشر وتوثيق برامج المسؤولية االجتماعية

سليليليليلي

تنشر
24%

ال تنشر
76%

الشركات

تنشر
54%

ال تنشر
46%

(2010)البنوك 





15.7%

13.9%

11.7%

6.7%

0% 5% 10% 15% 20%

ةالتقارير السنوية للشرك

فتقارير أو أخبار في الصح

موقع الشركة على اإلنترنت

النشرات الدورية للشركة

وسيلة توثيق الشركة لنشاطاتها االجتماعية



وجود معايير محددة عند اختيار الفئة المستهدفة

سليليليليلي

نعم
24%

ال
76%

الشركات

نعم
54%

ال
46%

البنوك



62.8%

35.1%

29.1%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

حتقلبات المبيعات واألربا

عدم وجود تشريعات 
وقوانين محفزة

الكلفة العالية لألنشطة 
االجتماعية

إقناع مجلس اإلدارة بالدور 
االجتماعي للشركة 

العقبات التي تعيق زيادة البرامج االجتماعية للشركات



نتىبنم

64.1%

48.4%

41.7%

26%

23.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

حوافز أكبر للشركات

حمالت توعية حول المسؤولية
االجتماعية

ة التعرف على التجارب العالمي
واإلقليمية الناجحة

اإلفصاح عن الممارسات 
االجتماعية

وجود ميثاق شرف

مقترحات الشركات للتغلب على العقبات



وشكراً ... 

Thank you


