
بدأت البنوك في السنوات ا�خيرة تهتم بتطوير أساليبها المتبعة في خدمة المجتمع وانتقلت من 
دور المتبرع إلى المطور للمجتمع، مما أدى إلى خلق طفرة فكرية في المسؤولية االجتماعية التي 
التوجه المؤسس أصبح مبنيا على مقاييس ومعايير وسياسات  لم تكن موجودة من قبل، وهذا 
وبرامج تقوم بإيصال الخدمات إلى شريحة كبيرة من المجتمع في القطاعات: الصحية والتعليمية 
يتزايد  دور  هو  بل  االقتصادي  دورها  عن  االجتماعي  البنوك  دور  ينفصل  لم  وبهذا  والخدمية. 
ويتعاظم يوم© بعد اªخر وعام© بعد عام، فهي ال تعتبر كيانات اقتصادية فحسب بل كيانات ترتبط 

كذلك بالوطن الذي تعمل فيه.
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تاريخ نشأة مصطلح المسؤولية االجتماعية
يرجـــع مصطلح المســـؤولية االجتماعية إلى القرن 
الثامـــن عشـــر الميـــالدي؛ حيـــث أعلن الفيلســـوف 
احتياجـــات  أن  "آدم ســـميث"  الكبيـــر  االقتصـــادي 
ورغبات المجتمع ســـوف تتحقق علـــى أفضل وجه 
بفضـــل التعـــاون بيـــن المنظمـــات والمؤسســـات 
االقتصادية والمجتمـــع. ووجهة النظر هذه مازالت 
تشـــكل ا¥ســـاس £قتصاديات الســـوق في وقتنا 

الحاضر.
 والمســـؤولية االجتماعيـــة كمفهـــوم ظهـــر قبل 
القرن الثامن عشـــر الميـــالدي، فهو مفهوم قديم 
ظهر في ا£ســـالم؛ فا£ســـالم بشـــريعته العظيمة 
الكاملـــة هو ديـــن كل خير وهو دين المســـؤولية 
االجتماعيـــة، وقـــد أمـــر ا¯ ســـبحانه وتعالـــى في 
محكـــم كتابه فـــي آيات عديـــدة على لســـان نبيه 
صلى ا¯ عليه وســـلم  بالمســـؤوليات االجتماعية 

ورتب عليها أجزل العطاء.
ولنتأمـــل هـــذه النصـــوص الشـــاملة للمســـؤولية 

االجتماعية، يقول سبحانه وتعالى:
ْقَوى}، وقوله ســـبحانه:  {َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلـــى اْلبـــرِّ َوالتَّ
ُكـــْم ُتْفِلُحـــوَن}، وقولـــه عليـــه  َ{اْفَعُلـــوا اْلَخْيـــَر لََعلَّ
الصالة والســـالم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته" حيث عمم المسؤولية على أفراد المجتمع 
كافـــة ويقول عليه الصـــالة والســـالم: "خير الناس 

أنفعهم للناس". 

تعريف المسؤولية االجتماعية 
1- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي التـــزام أصحـــاب 
المؤسســـات بالمســـاهمة في التنمية المستدامة 
من خالل تحســـين أوضـــاع الموظفيـــن وعائالتهم 

.Ãوعلمي Ãوصحي Ãوالمجتمع المحيط اجتماعي
2- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي ا¥نشـــطة التـــي 

تمارسها المؤسسات في سبيل خدمة المجتمع.
3- عّرف البنك الدولي للمسؤولية االجتماعية على 
أنه التزام أصحاب النشـــاطات التجارية بالمســـاهمة 
فـــي التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــالل العمـــل مـــع 
المحلـــي  والمجتمـــع  وعائالتهـــم  موظفيهـــم 
والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس 

بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد.
4- كمـــا عّرفت غرفـــة التجارة العالمية المســـؤولية 
االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم 

فـــي تطـــوع المؤسســـات لتحقيـــق تنمية بســـبب 
اعتبارات أخالقية واجتماعية. 

5- وُيّعـــرف االتحاد ا¥وروبي المســـئولية االجتماعية 
علـــى أنها مفهـــوم تقـــوم المؤسســـات بمقتضاه 
بتضمين اعتبـــارات اجتماعية وبيئيـــة في أعمالها 
وفـــي تفاعلهـــا مـــع أصحـــاب المصالـــح علـــى نحـــو 

تطوعي. 

عناصر وأبعاد المسؤولية االجتماعية
يحدد المجلس االقتصـــادي واالجتماعي الهولندى 
- وهـــو هيئـــة استشـــارية للحكومـــة الهولندية - 
المســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات علـــى أنهـــا 

تتضمن عنصرين: 

العنصــر ا�ول: مـــا يكفـــي مـــن التركيز مـــن قبل 
الشركة على مساهمتها في رفاهية المجتمع في 

المدى الطويل.
وقد شدد المجلس على أن مساهمة الشركة في 
رفاهيـــة المجتمع ال يكـــون فقط من خـــالل تحقيق 
 Economic  Va lue  Creat ion القيمة االقتصادية
، ولكـــن يشـــمل تحقيـــق القيمة في ثالثـــة مجاالت 

هى:

• البعــد االقتصادي: هـــذا البعد يشـــير إلى خلق 
القيمة من خالل إنتاج السلع والخدمات، ومن خالل 

خلق فرص العمل ومصادر الدخل.

مجموعـــة  يشـــمل  وهـــذا  االجتماعــي:  البعــد   •
متنوعـــة مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بتأثيـــر عمليات 
المؤسسة على البشر داخل وخارج المنظمة، مثل 

عالقات العمل السليمة والصحة والسالمة.

• البعــد البيئــي: هذا البعـــد يتعلق بآثـــار أعمال 
وأنشطة الشركة على البيئة الطبيعية.

العنصر الثاني: وجـــود عالقة مع أصحاب المصالح 
بها والمجتمع بشكل عام.

حيـــث يؤكـــد علـــى العالقـــة مـــع أصحـــاب المصالح 
والمجتمـــع ككل - الموظفين والموردين والعمالء 
والمنافســـين والمجتمـــع ككل- وفقـــا لنهـــج مـــا 
يســـمى بأصحـــاب المصلحـــة، فالمؤسســـات غيـــر 
مســـؤولة فقـــط عن المســـاهمين، ولكـــن ينبغي 
عليها أن توازن أيضا بين مصالح أصحاب المصلحة 
التـــي يمكـــن أن تؤثـــر أو قـــد تتأثـــر مـــن عملياتها. 
بمعنـــى دمـــج المســـئولية االجتماعية في رســـالة 

ورؤية وفلسفة المنشاة وثقافتها. 

مبادئ المسؤولية االجتماعية
تقوم المســـؤولية االجتماعية على مبادئ وأسس 

من أهمها:
1- تأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات

2- تطوير الموارد البشرية

3- حماية وتحسين البيئة
4- المشاركة في الثروة

 
أوًال: تأمين احتياجات المجتمع 

بمـــا أن ا£دارة تكتســـب صفـــة الوكيـــل المؤتمـــن 
مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع،  احتياجـــات  بتأميـــن 
البشـــرية، لذا يجب أن ال يكـــون الربح المادي البحت 
هو الهدف ا¥ساسي للنشاط االقتصادي. بل يجب 
أن يكون االلتزام بالجودة الشاملة هو الهدف الذي 
يـــؤدي إلـــى تحقيـــق االزدهـــار ومزيـــد مـــن الثـــروة. 
والجودة الشـــاملة بالمفهوم الواسع تعني تأمين 
البشـــرية  مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع  احتياجـــات 
وتحســـين البيئـــة، وتحقيـــق عوائـــد تضمـــن لتلك 
الشـــركات االســـتدامة، وإعادة ا£نتاج والتوسع في 

االستخدام الكفء لعوامل ا£نتاج االجتماعية.

ثاني�: تطوير الموارد البشرية 
أثناء ممارســـة المؤسســـات ¥نشـــطتها ا£نتاجية، 
يجـــب أن تســـعى إلـــى تطويـــر المـــوارد البشـــرية 
للمجتمع، وذلك بتأمين ســـبل اكتساب المهارات، 
وتحويل العمالة غير الماهرة إلى عمالة ماهرة فنية 
الصحيـــة  الرعايـــة  برامـــج  وتأميـــن  متخصصـــة، 
المناســـبة، وتدريـــب الخريجين الجـــدد، وتأهيلهم 
للعمل في مؤسســـات أخرى في المجتمع، والعمل 
علـــى محو ا¥ميـــة وترويـــج االقتصـــاد المعرفي، أي 

بعبارة أخرى المساهمة في تطوير المجتمع.

ثالث�: حماية وتحسين البيئة
إن مـــن أهـــم مكونـــات المســـؤولية االجتماعية أن 
ننقل البيئة من أجدادنا إلى أحفادنا بصورة أفضل، 
لذا فإن من أهم أنشـــطة المسؤولية االجتماعية ال 
أن تسعى إدارة المؤسسات فقط إلى حماية البيئة 
أثناء ممارســـة ا¥نشـــطة االقتصادية، بـــل أن تعمل 

على تحسينها.

رابع�: المشاركة في الثروة  
بمـــا أن المجتمع هو مصدر الثروات وعوامل ا£نتاج، 
وهـــو الســـوق المســـتهلك للمنتجـــات والخدمات 
التي تنتجها وتقدمها المؤسسات بآن واحد، على 
إدارة المؤسســـات أن تخصص جـــزء من تلك الثروة 
المكتســـبة مـــن المجتمـــع، £عـــادة توظيفهـــا في 
العلمـــي،  البحـــث  مثـــل  المجتمعيـــة  ا¥نشـــطة 

وا¥نشطة الرياضية والثقافية، ومؤسسات الخدمة 
المجتمعية ا¥خرى. 

فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  نجــاح  عوامــل 
المؤسسات

ضـــرورة إيمـــان المؤسســـة بقضية المســـئولية   -1
االجتماعية نحـــو المجتمع، وأن تكـــون هناك قناعة 
ويقيـــن مـــن قبـــل كل مســـئول فيهـــا ابتـــداء من 
أصحاب المؤسســـات، مـــرورØ بمديريها التنفيذيين، 
وانتهـــاء بالموظفيـــن حول أهمية هـــذا الدور، وأنه 
أمـــر واجب على كل مؤسســـة تجـــاه المجتمع الذي 
تعيش فيه، وهو أمر ال تتفضل به المؤسســـة على 

مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجبÃ عليها.

2- أن تقـــوم المؤسســـة بتحديد رؤيـــة واضحة نحو 
الـــدور االجتماعـــي الـــذي تريـــد أن تتبنـــاه والقضية 
الرئيســـية التي ســـتهتم بالعمل على المساهمة 
في معالجتها والمبادرة التي ســـتقدمها للمجتمع 

بدالً من االنتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة.

3- أن يصبح هذا النشـــاط جزء رئيسيÃ من أنشطة 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  متابعتـــه  يتـــم  المؤسســـة 
المؤسســـة، كمـــا يتـــم متابعـــة النشـــاط التجـــاري، 
 Ãوتوضـــع لـــه المخططات المطلـــوب تحقيقها تمام
كمـــا توضـــع مخططـــات المبيعـــات وغيرهـــا مـــن 

ا¥نشطة التجارية.

4- يجـــب علـــى المؤسســـة أن تخصـــص مســـؤوالً 
متفرغÃ تفرغÃ كامًال لهذا النشاط، تحدد له ا¥هداف 
والمخططـــات المطلوبـــة، ويرتبط مباشـــرة با£دارة 
 Øالعليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، ويكون له دور

رئيسيÃ وفعاالً على مستوى المؤسسة .

5- مـــن أكبـــر المعوقـــات التـــي تواجـــه المؤسســـة 
المســـؤولية  برامـــج  فـــي  االنطـــالق  فـــي  الراغبـــة 
االجتماعية، رغبة هذه المؤسسات في االنطالق من 
خالل مشـــاريع كبيرة وضخمة وذات أرقام عالية، وال 
ضـــرر فـــي أن توضـــع هـــذه ا¥هـــداف علـــى المـــدى 
البعيـــد، ولكـــن حتـــى يتـــم البـــدء في مثـــل هذه 
البرامـــج يجـــب أن تكون االنطالقة مـــن خالل أهداف 
لتحقـــق  ا¥يـــام  بمـــرور  تكبـــر  ومحـــدودة  صغيـــرة 

المشاريع والبرامج الكبيرة.

6- الحرص على عدم ا£عالن عن البرامج االجتماعية 
إال بعـــد انطالقها، فكثيـــر من البرامـــج االجتماعية 
التي يعلن عنها ال يكتب لها االستمرار لعدم قدرة 
المســـئولين عنهـــا علـــى تنفيذهـــا طبقـــÃ لما تم 
ا£عالن عنه وهذا قد يســـاهم في المســـتقبل في 

توقف البرنامج.

7- االهتمـــام بجعل هـــذه البرامج االجتماعية قائمة 
بذاتها مستقبًال وتعمل على تغطية مصروفاتها 
بنفسها حتى يكتب لها االستمرار والبقاء، وحتى 

ال تصبـــح مركز تكلفة قد تلجأ المؤسســـة في يوم 
من ا¥يام إلى االستغناء عنها.

8- الحـــرص علـــى تقديم هـــذه البرامج بـــأداء قوي 
ومتميـــز وجـــودة عاليـــة، وكأن هـــذه البرامج منتج 
تجاري يجب االهتمام به والعناية بتقديمه بشـــكل 
متميز يســـاهم فعًال في خدمـــة المجتمع وتحقيق 

أهدافه.

الدور االجتماعي للبنوك الكويتية 
   تضـــع البنوك الكويتيـــة المســـؤولية االجتماعية 
ضمـــن أولوياتها، ومن هذا المنطلق تنهج البنوك 
سياســـات متوازنـــة تســـخر مـــن خاللهـــا جهودهـــا 
وإمكانياتهـــا لخدمـــة المجتمـــع والمســـاهمة فـــي 
تنميتـــه وتوفيـــر فـــرص العمـــل والتدريـــب وحماية 
البيئـــة بهـــدف المحافظـــة علـــى ثـــروات الكويـــت 

الطبيعية.
الرعايـــة  لـــدور  ســـخية  تبرعـــات  البنـــوك  ُتقـــدم 
ا£جتماعيـــة  با¥نشـــطة  وتســـاهم  ا£جتماعيـــة، 
والحمالت التوعوية الثقافيـــة والصحية والفعاليات 
فـــي  الكويتيـــة  البنـــوك  تشـــارك  كمـــا  الرياضيـــة. 

المؤتمرات والندوات داخل وخارج دولة الكويت.
قامـــت البنوك الكويتية خالل الســـنوات الثالث من 
بالعديـــد من ا¥نشـــطة من أهمها   2011 – 2009

ما يلي:
• إنشـــاء المستشـــفيات وتســـهيل تقديم الرعاية 

الصحية للمرضى.
• خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة ومناســـبة للكـــوادر 
الكويتيـــة، وتطوير المهـــارات القيادية للموظفين 

وتدريب طلبة الثانوية والمعاهد.
• تقديم الرعاية االجتماعية لكافة شـــرائح المجتمع 
المكفوفيـــن  جمعيـــة  دعـــم  المعـــاق،  (أســـبوع 
الكويتيـــة لزيـــارة ا¥راضي المقدســـة ¥داء مناســـك 

العمرة).
• االلتزام بقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
2.5 % مـــن ا¥رباح  للعمـــل بالقطـــاع الخاص (تبـــرع 

التشغيلية لدعم العمالة الوطنية).
• دعـــم اليـــوم البيئـــي "بيئتنـــا حياتنـــا"، و"صديق 
البيئة" من خالل إعادة تدوير المخلفات الورقية في 

مكاتب البنوك.
• المشـــاركة فـــي تنظيف شـــواطىء دولة الكويت 

البيئـــة  حمايـــة  فـــي  والمســـاهمة  التلـــوث  مـــن 
والمحافظة عليها.

• المشاركة في أســـبوع المرور الخليجي الموحد "ال 
تتصل حتى تصل".

.2010 • دعم ملتقى الكويت المالي 
• طباعـــة الكتب (تاريخ العملة والنقود في الكويت 
، تاريـــخ قصر الســـيف العامر وكتيب عن تارخ ســـور 

الكويت الثالث).
• دعـــم ا¥نشـــطة العلميـــة والتعليميـــة مـــن خالل 
لمؤسســـة  تمنـــح  كالتـــي  الســـنوية،  المســـاهمة 
الدراســـات  ومعهـــد  العلمـــي  للتقـــدم  الكويـــت 

المصرفية.
• دعم المؤسســـات الخيرية وا£نســـانية وجمعيات 

النفع العام.
• رعاية مسابقات المشي والمارثون.

• رعاية حملة ترشـــيد الكهرباء والمـــاء وخاصة في 
فصل الصيف.

• تشـــجيع الرياضـــة والرياضييـــن من خـــالل تبرعات 
لالتحادات والنوادي الرياضية.

داخـــل  ا¥طفـــال  رعايـــة  لجمعيـــة  تبرعـــات   •
المستشفى.

• ملتقيـــات لزيـــادة التوعيـــة ومعالجـــة آثـــار البيئـــة 
االجتماعيـــة والعالقـــات ا¥ســـرية التـــى تؤثـــر علـــى 

استقرار المجتمع ككل. 
• رعايـــة ا¥طفـــال ذوي االحتياجـــات الخاصـــة والذين 

يعانون أمراض مستعصية.

• توفيـــر عيـــادات متخصصة للتبـــرع بالدم وحمالت 
للتوعية بمرض السكري.

• تقديم موائد إفطار للصائمين في شهر رمضان.
• دعم تخضير الكويت.
• احياء التراث الكويتي.

• دعم أنشطة مكافحة التدخين والسرطان.
• دعم حملة وزارة الداخلية لمحاربة المخدرات.

• رعاية حملة وزارة التخطيط للتعداد السكاني.
• القيـــام بزيـــارات ميدانيـــة لنـــزالء المستشـــفيات 
ومشاركتهم فرحة ا¥عياد والمناسبات ا£جتماعية.
• تكريم ورعاية الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة 

وتقديم الدعم لبعض المدارس.
• دعـــم ورعايـــة المؤتمـــرات التى تهدف إلـــى تناول 

القضايا الداخلية الهامة والتفاعل معها.
• تبرعات خيرية لمبرة الخير.

• تبرعات للمشـــاريع الكويتية الصغيـــرة والبرنامج 
الوطني للمشاريع الكويتية.

كلمــة أخيــرة:  إن المســـؤولية االجتماعيـــة هي 
عمـــل جماعي ومســـؤولية الجميع، كونه يجســـد 
مفهـــوم التكافـــل والشـــراكة االجتماعيـــة التـــي 
أوصت بهـــا جميع ا¥ديان، فكل منا مســـؤول، وال 
يمكـــن إلقـــاء المســـؤولية بالكامل علـــى القطاع 
المصرفـــي وتحميل البنوك وحدهـــا القيام بعْب 
المســـؤولية االجتماعيـــة وخدمـــة المجتمـــع دون 
غيرهـــا، فهـــي بالنهايـــة كيانـــات تجاريـــة عليهـــا 
التزامات تجاه المســـاهمين والمؤسسين، تفرض 
عليهـــا الموازنـــة بيـــن تلـــك االلتزامـــات وواجبـــات 
المســـؤولية االجتماعية، بحيث يتحقق المكسب 

والربح االجتماعي لجميع أفراد المجتمع.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
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مالية
املسؤولية االجتماعية للبنوكومصرفية

تاريخ نشأة مصطلح المسؤولية االجتماعية
يرجـــع مصطلح المســـؤولية االجتماعية إلى القرن 
الثامـــن عشـــر الميـــالدي؛ حيـــث أعلن الفيلســـوف 
احتياجـــات  أن  "آدم ســـميث"  الكبيـــر  االقتصـــادي 
ورغبات المجتمع ســـوف تتحقق علـــى أفضل وجه 
بفضـــل التعـــاون بيـــن المنظمـــات والمؤسســـات 
االقتصادية والمجتمـــع. ووجهة النظر هذه مازالت 
تشـــكل ا¥ســـاس £قتصاديات الســـوق في وقتنا 

الحاضر.
 والمســـؤولية االجتماعيـــة كمفهـــوم ظهـــر قبل 
القرن الثامن عشـــر الميـــالدي، فهو مفهوم قديم 
ظهر في ا£ســـالم؛ فا£ســـالم بشـــريعته العظيمة 
الكاملـــة هو ديـــن كل خير وهو دين المســـؤولية 
االجتماعيـــة، وقـــد أمـــر ا¯ ســـبحانه وتعالـــى في 
محكـــم كتابه فـــي آيات عديـــدة على لســـان نبيه 
صلى ا¯ عليه وســـلم  بالمســـؤوليات االجتماعية 

ورتب عليها أجزل العطاء.
ولنتأمـــل هـــذه النصـــوص الشـــاملة للمســـؤولية 

االجتماعية، يقول سبحانه وتعالى:
ْقَوى}، وقوله ســـبحانه:  {َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلـــى اْلبـــرِّ َوالتَّ
ُكـــْم ُتْفِلُحـــوَن}، وقولـــه عليـــه  َ{اْفَعُلـــوا اْلَخْيـــَر لََعلَّ
الصالة والســـالم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته" حيث عمم المسؤولية على أفراد المجتمع 
كافـــة ويقول عليه الصـــالة والســـالم: "خير الناس 

أنفعهم للناس". 

تعريف المسؤولية االجتماعية 
1- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي التـــزام أصحـــاب 
المؤسســـات بالمســـاهمة في التنمية المستدامة 
من خالل تحســـين أوضـــاع الموظفيـــن وعائالتهم 

.Ãوعلمي Ãوصحي Ãوالمجتمع المحيط اجتماعي
2- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي ا¥نشـــطة التـــي 

تمارسها المؤسسات في سبيل خدمة المجتمع.
3- عّرف البنك الدولي للمسؤولية االجتماعية على 
أنه التزام أصحاب النشـــاطات التجارية بالمســـاهمة 
فـــي التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــالل العمـــل مـــع 
المحلـــي  والمجتمـــع  وعائالتهـــم  موظفيهـــم 
والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس 

بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد.
4- كمـــا عّرفت غرفـــة التجارة العالمية المســـؤولية 
االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم 

فـــي تطـــوع المؤسســـات لتحقيـــق تنمية بســـبب 
اعتبارات أخالقية واجتماعية. 

5- وُيّعـــرف االتحاد ا¥وروبي المســـئولية االجتماعية 
علـــى أنها مفهـــوم تقـــوم المؤسســـات بمقتضاه 
بتضمين اعتبـــارات اجتماعية وبيئيـــة في أعمالها 
وفـــي تفاعلهـــا مـــع أصحـــاب المصالـــح علـــى نحـــو 

تطوعي. 

عناصر وأبعاد المسؤولية االجتماعية
يحدد المجلس االقتصـــادي واالجتماعي الهولندى 
- وهـــو هيئـــة استشـــارية للحكومـــة الهولندية - 
المســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات علـــى أنهـــا 

تتضمن عنصرين: 

العنصــر ا�ول: مـــا يكفـــي مـــن التركيز مـــن قبل 
الشركة على مساهمتها في رفاهية المجتمع في 

المدى الطويل.
وقد شدد المجلس على أن مساهمة الشركة في 
رفاهيـــة المجتمع ال يكـــون فقط من خـــالل تحقيق 
 Economic  Va lue  Creat ion القيمة االقتصادية
، ولكـــن يشـــمل تحقيـــق القيمة في ثالثـــة مجاالت 

هى:

• البعــد االقتصادي: هـــذا البعد يشـــير إلى خلق 
القيمة من خالل إنتاج السلع والخدمات، ومن خالل 

خلق فرص العمل ومصادر الدخل.

مجموعـــة  يشـــمل  وهـــذا  االجتماعــي:  البعــد   •
متنوعـــة مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بتأثيـــر عمليات 
المؤسسة على البشر داخل وخارج المنظمة، مثل 

عالقات العمل السليمة والصحة والسالمة.

• البعــد البيئــي: هذا البعـــد يتعلق بآثـــار أعمال 
وأنشطة الشركة على البيئة الطبيعية.

العنصر الثاني: وجـــود عالقة مع أصحاب المصالح 
بها والمجتمع بشكل عام.

حيـــث يؤكـــد علـــى العالقـــة مـــع أصحـــاب المصالح 
والمجتمـــع ككل - الموظفين والموردين والعمالء 
والمنافســـين والمجتمـــع ككل- وفقـــا لنهـــج مـــا 
يســـمى بأصحـــاب المصلحـــة، فالمؤسســـات غيـــر 
مســـؤولة فقـــط عن المســـاهمين، ولكـــن ينبغي 
عليها أن توازن أيضا بين مصالح أصحاب المصلحة 
التـــي يمكـــن أن تؤثـــر أو قـــد تتأثـــر مـــن عملياتها. 
بمعنـــى دمـــج المســـئولية االجتماعية في رســـالة 

ورؤية وفلسفة المنشاة وثقافتها. 

مبادئ المسؤولية االجتماعية
تقوم المســـؤولية االجتماعية على مبادئ وأسس 

من أهمها:
1- تأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات

2- تطوير الموارد البشرية

3- حماية وتحسين البيئة
4- المشاركة في الثروة

 
أوًال: تأمين احتياجات المجتمع 

بمـــا أن ا£دارة تكتســـب صفـــة الوكيـــل المؤتمـــن 
مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع،  احتياجـــات  بتأميـــن 
البشـــرية، لذا يجب أن ال يكـــون الربح المادي البحت 
هو الهدف ا¥ساسي للنشاط االقتصادي. بل يجب 
أن يكون االلتزام بالجودة الشاملة هو الهدف الذي 
يـــؤدي إلـــى تحقيـــق االزدهـــار ومزيـــد مـــن الثـــروة. 
والجودة الشـــاملة بالمفهوم الواسع تعني تأمين 
البشـــرية  مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع  احتياجـــات 
وتحســـين البيئـــة، وتحقيـــق عوائـــد تضمـــن لتلك 
الشـــركات االســـتدامة، وإعادة ا£نتاج والتوسع في 

االستخدام الكفء لعوامل ا£نتاج االجتماعية.

ثاني�: تطوير الموارد البشرية 
أثناء ممارســـة المؤسســـات ¥نشـــطتها ا£نتاجية، 
يجـــب أن تســـعى إلـــى تطويـــر المـــوارد البشـــرية 
للمجتمع، وذلك بتأمين ســـبل اكتساب المهارات، 
وتحويل العمالة غير الماهرة إلى عمالة ماهرة فنية 
الصحيـــة  الرعايـــة  برامـــج  وتأميـــن  متخصصـــة، 
المناســـبة، وتدريـــب الخريجين الجـــدد، وتأهيلهم 
للعمل في مؤسســـات أخرى في المجتمع، والعمل 
علـــى محو ا¥ميـــة وترويـــج االقتصـــاد المعرفي، أي 

بعبارة أخرى المساهمة في تطوير المجتمع.

ثالث�: حماية وتحسين البيئة
إن مـــن أهـــم مكونـــات المســـؤولية االجتماعية أن 
ننقل البيئة من أجدادنا إلى أحفادنا بصورة أفضل، 
لذا فإن من أهم أنشـــطة المسؤولية االجتماعية ال 
أن تسعى إدارة المؤسسات فقط إلى حماية البيئة 
أثناء ممارســـة ا¥نشـــطة االقتصادية، بـــل أن تعمل 

على تحسينها.

رابع�: المشاركة في الثروة  
بمـــا أن المجتمع هو مصدر الثروات وعوامل ا£نتاج، 
وهـــو الســـوق المســـتهلك للمنتجـــات والخدمات 
التي تنتجها وتقدمها المؤسسات بآن واحد، على 
إدارة المؤسســـات أن تخصص جـــزء من تلك الثروة 
المكتســـبة مـــن المجتمـــع، £عـــادة توظيفهـــا في 
العلمـــي،  البحـــث  مثـــل  المجتمعيـــة  ا¥نشـــطة 

وا¥نشطة الرياضية والثقافية، ومؤسسات الخدمة 
المجتمعية ا¥خرى. 

فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  نجــاح  عوامــل 
المؤسسات

ضـــرورة إيمـــان المؤسســـة بقضية المســـئولية   -1
االجتماعية نحـــو المجتمع، وأن تكـــون هناك قناعة 
ويقيـــن مـــن قبـــل كل مســـئول فيهـــا ابتـــداء من 
أصحاب المؤسســـات، مـــرورØ بمديريها التنفيذيين، 
وانتهـــاء بالموظفيـــن حول أهمية هـــذا الدور، وأنه 
أمـــر واجب على كل مؤسســـة تجـــاه المجتمع الذي 
تعيش فيه، وهو أمر ال تتفضل به المؤسســـة على 

مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجبÃ عليها.

2- أن تقـــوم المؤسســـة بتحديد رؤيـــة واضحة نحو 
الـــدور االجتماعـــي الـــذي تريـــد أن تتبنـــاه والقضية 
الرئيســـية التي ســـتهتم بالعمل على المساهمة 
في معالجتها والمبادرة التي ســـتقدمها للمجتمع 

بدالً من االنتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة.

3- أن يصبح هذا النشـــاط جزء رئيسيÃ من أنشطة 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  متابعتـــه  يتـــم  المؤسســـة 
المؤسســـة، كمـــا يتـــم متابعـــة النشـــاط التجـــاري، 
 Ãوتوضـــع لـــه المخططات المطلـــوب تحقيقها تمام
كمـــا توضـــع مخططـــات المبيعـــات وغيرهـــا مـــن 

ا¥نشطة التجارية.

4- يجـــب علـــى المؤسســـة أن تخصـــص مســـؤوالً 
متفرغÃ تفرغÃ كامًال لهذا النشاط، تحدد له ا¥هداف 
والمخططـــات المطلوبـــة، ويرتبط مباشـــرة با£دارة 
 Øالعليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، ويكون له دور

رئيسيÃ وفعاالً على مستوى المؤسسة .

5- مـــن أكبـــر المعوقـــات التـــي تواجـــه المؤسســـة 
المســـؤولية  برامـــج  فـــي  االنطـــالق  فـــي  الراغبـــة 
االجتماعية، رغبة هذه المؤسسات في االنطالق من 
خالل مشـــاريع كبيرة وضخمة وذات أرقام عالية، وال 
ضـــرر فـــي أن توضـــع هـــذه ا¥هـــداف علـــى المـــدى 
البعيـــد، ولكـــن حتـــى يتـــم البـــدء في مثـــل هذه 
البرامـــج يجـــب أن تكون االنطالقة مـــن خالل أهداف 
لتحقـــق  ا¥يـــام  بمـــرور  تكبـــر  ومحـــدودة  صغيـــرة 

المشاريع والبرامج الكبيرة.

6- الحرص على عدم ا£عالن عن البرامج االجتماعية 
إال بعـــد انطالقها، فكثيـــر من البرامـــج االجتماعية 
التي يعلن عنها ال يكتب لها االستمرار لعدم قدرة 
المســـئولين عنهـــا علـــى تنفيذهـــا طبقـــÃ لما تم 
ا£عالن عنه وهذا قد يســـاهم في المســـتقبل في 

توقف البرنامج.

7- االهتمـــام بجعل هـــذه البرامج االجتماعية قائمة 
بذاتها مستقبًال وتعمل على تغطية مصروفاتها 
بنفسها حتى يكتب لها االستمرار والبقاء، وحتى 

ال تصبـــح مركز تكلفة قد تلجأ المؤسســـة في يوم 
من ا¥يام إلى االستغناء عنها.

8- الحـــرص علـــى تقديم هـــذه البرامج بـــأداء قوي 
ومتميـــز وجـــودة عاليـــة، وكأن هـــذه البرامج منتج 
تجاري يجب االهتمام به والعناية بتقديمه بشـــكل 
متميز يســـاهم فعًال في خدمـــة المجتمع وتحقيق 

أهدافه.

الدور االجتماعي للبنوك الكويتية 
   تضـــع البنوك الكويتيـــة المســـؤولية االجتماعية 
ضمـــن أولوياتها، ومن هذا المنطلق تنهج البنوك 
سياســـات متوازنـــة تســـخر مـــن خاللهـــا جهودهـــا 
وإمكانياتهـــا لخدمـــة المجتمـــع والمســـاهمة فـــي 
تنميتـــه وتوفيـــر فـــرص العمـــل والتدريـــب وحماية 
البيئـــة بهـــدف المحافظـــة علـــى ثـــروات الكويـــت 

الطبيعية.
الرعايـــة  لـــدور  ســـخية  تبرعـــات  البنـــوك  ُتقـــدم 
ا£جتماعيـــة  با¥نشـــطة  وتســـاهم  ا£جتماعيـــة، 
والحمالت التوعوية الثقافيـــة والصحية والفعاليات 
فـــي  الكويتيـــة  البنـــوك  تشـــارك  كمـــا  الرياضيـــة. 

المؤتمرات والندوات داخل وخارج دولة الكويت.
قامـــت البنوك الكويتية خالل الســـنوات الثالث من 
بالعديـــد من ا¥نشـــطة من أهمها   2011 – 2009

ما يلي:
• إنشـــاء المستشـــفيات وتســـهيل تقديم الرعاية 

الصحية للمرضى.
• خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة ومناســـبة للكـــوادر 
الكويتيـــة، وتطوير المهـــارات القيادية للموظفين 

وتدريب طلبة الثانوية والمعاهد.
• تقديم الرعاية االجتماعية لكافة شـــرائح المجتمع 
المكفوفيـــن  جمعيـــة  دعـــم  المعـــاق،  (أســـبوع 
الكويتيـــة لزيـــارة ا¥راضي المقدســـة ¥داء مناســـك 

العمرة).
• االلتزام بقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
2.5 % مـــن ا¥رباح  للعمـــل بالقطـــاع الخاص (تبـــرع 

التشغيلية لدعم العمالة الوطنية).
• دعـــم اليـــوم البيئـــي "بيئتنـــا حياتنـــا"، و"صديق 
البيئة" من خالل إعادة تدوير المخلفات الورقية في 

مكاتب البنوك.
• المشـــاركة فـــي تنظيف شـــواطىء دولة الكويت 

البيئـــة  حمايـــة  فـــي  والمســـاهمة  التلـــوث  مـــن 
والمحافظة عليها.

• المشاركة في أســـبوع المرور الخليجي الموحد "ال 
تتصل حتى تصل".

.2010 • دعم ملتقى الكويت المالي 
• طباعـــة الكتب (تاريخ العملة والنقود في الكويت 
، تاريـــخ قصر الســـيف العامر وكتيب عن تارخ ســـور 

الكويت الثالث).
• دعـــم ا¥نشـــطة العلميـــة والتعليميـــة مـــن خالل 
لمؤسســـة  تمنـــح  كالتـــي  الســـنوية،  المســـاهمة 
الدراســـات  ومعهـــد  العلمـــي  للتقـــدم  الكويـــت 

المصرفية.
• دعم المؤسســـات الخيرية وا£نســـانية وجمعيات 

النفع العام.
• رعاية مسابقات المشي والمارثون.

• رعاية حملة ترشـــيد الكهرباء والمـــاء وخاصة في 
فصل الصيف.

• تشـــجيع الرياضـــة والرياضييـــن من خـــالل تبرعات 
لالتحادات والنوادي الرياضية.

داخـــل  ا¥طفـــال  رعايـــة  لجمعيـــة  تبرعـــات   •
المستشفى.

• ملتقيـــات لزيـــادة التوعيـــة ومعالجـــة آثـــار البيئـــة 
االجتماعيـــة والعالقـــات ا¥ســـرية التـــى تؤثـــر علـــى 

استقرار المجتمع ككل. 
• رعايـــة ا¥طفـــال ذوي االحتياجـــات الخاصـــة والذين 

يعانون أمراض مستعصية.

• توفيـــر عيـــادات متخصصة للتبـــرع بالدم وحمالت 
للتوعية بمرض السكري.

• تقديم موائد إفطار للصائمين في شهر رمضان.
• دعم تخضير الكويت.
• احياء التراث الكويتي.

• دعم أنشطة مكافحة التدخين والسرطان.
• دعم حملة وزارة الداخلية لمحاربة المخدرات.

• رعاية حملة وزارة التخطيط للتعداد السكاني.
• القيـــام بزيـــارات ميدانيـــة لنـــزالء المستشـــفيات 
ومشاركتهم فرحة ا¥عياد والمناسبات ا£جتماعية.
• تكريم ورعاية الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة 

وتقديم الدعم لبعض المدارس.
• دعـــم ورعايـــة المؤتمـــرات التى تهدف إلـــى تناول 

القضايا الداخلية الهامة والتفاعل معها.
• تبرعات خيرية لمبرة الخير.

• تبرعات للمشـــاريع الكويتية الصغيـــرة والبرنامج 
الوطني للمشاريع الكويتية.

كلمــة أخيــرة:  إن المســـؤولية االجتماعيـــة هي 
عمـــل جماعي ومســـؤولية الجميع، كونه يجســـد 
مفهـــوم التكافـــل والشـــراكة االجتماعيـــة التـــي 
أوصت بهـــا جميع ا¥ديان، فكل منا مســـؤول، وال 
يمكـــن إلقـــاء المســـؤولية بالكامل علـــى القطاع 
المصرفـــي وتحميل البنوك وحدهـــا القيام بعْب 
المســـؤولية االجتماعيـــة وخدمـــة المجتمـــع دون 
غيرهـــا، فهـــي بالنهايـــة كيانـــات تجاريـــة عليهـــا 
التزامات تجاه المســـاهمين والمؤسسين، تفرض 
عليهـــا الموازنـــة بيـــن تلـــك االلتزامـــات وواجبـــات 
المســـؤولية االجتماعية، بحيث يتحقق المكسب 

والربح االجتماعي لجميع أفراد المجتمع.



مالية
املسؤولية االجتماعية للبنوكومصرفية

تاريخ نشأة مصطلح المسؤولية االجتماعية
يرجـــع مصطلح المســـؤولية االجتماعية إلى القرن 
الثامـــن عشـــر الميـــالدي؛ حيـــث أعلن الفيلســـوف 
احتياجـــات  أن  "آدم ســـميث"  الكبيـــر  االقتصـــادي 
ورغبات المجتمع ســـوف تتحقق علـــى أفضل وجه 
بفضـــل التعـــاون بيـــن المنظمـــات والمؤسســـات 
االقتصادية والمجتمـــع. ووجهة النظر هذه مازالت 
تشـــكل ا¥ســـاس £قتصاديات الســـوق في وقتنا 

الحاضر.
 والمســـؤولية االجتماعيـــة كمفهـــوم ظهـــر قبل 
القرن الثامن عشـــر الميـــالدي، فهو مفهوم قديم 
ظهر في ا£ســـالم؛ فا£ســـالم بشـــريعته العظيمة 
الكاملـــة هو ديـــن كل خير وهو دين المســـؤولية 
االجتماعيـــة، وقـــد أمـــر ا¯ ســـبحانه وتعالـــى في 
محكـــم كتابه فـــي آيات عديـــدة على لســـان نبيه 
صلى ا¯ عليه وســـلم  بالمســـؤوليات االجتماعية 

ورتب عليها أجزل العطاء.
ولنتأمـــل هـــذه النصـــوص الشـــاملة للمســـؤولية 

االجتماعية، يقول سبحانه وتعالى:
ْقَوى}، وقوله ســـبحانه:  {َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلـــى اْلبـــرِّ َوالتَّ
ُكـــْم ُتْفِلُحـــوَن}، وقولـــه عليـــه  َ{اْفَعُلـــوا اْلَخْيـــَر لََعلَّ
الصالة والســـالم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته" حيث عمم المسؤولية على أفراد المجتمع 
كافـــة ويقول عليه الصـــالة والســـالم: "خير الناس 

أنفعهم للناس". 

تعريف المسؤولية االجتماعية 
1- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي التـــزام أصحـــاب 
المؤسســـات بالمســـاهمة في التنمية المستدامة 
من خالل تحســـين أوضـــاع الموظفيـــن وعائالتهم 

.Ãوعلمي Ãوصحي Ãوالمجتمع المحيط اجتماعي
2- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي ا¥نشـــطة التـــي 

تمارسها المؤسسات في سبيل خدمة المجتمع.
3- عّرف البنك الدولي للمسؤولية االجتماعية على 
أنه التزام أصحاب النشـــاطات التجارية بالمســـاهمة 
فـــي التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــالل العمـــل مـــع 
المحلـــي  والمجتمـــع  وعائالتهـــم  موظفيهـــم 
والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس 

بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد.
4- كمـــا عّرفت غرفـــة التجارة العالمية المســـؤولية 
االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم 

فـــي تطـــوع المؤسســـات لتحقيـــق تنمية بســـبب 
اعتبارات أخالقية واجتماعية. 

5- وُيّعـــرف االتحاد ا¥وروبي المســـئولية االجتماعية 
علـــى أنها مفهـــوم تقـــوم المؤسســـات بمقتضاه 
بتضمين اعتبـــارات اجتماعية وبيئيـــة في أعمالها 
وفـــي تفاعلهـــا مـــع أصحـــاب المصالـــح علـــى نحـــو 

تطوعي. 

عناصر وأبعاد المسؤولية االجتماعية
يحدد المجلس االقتصـــادي واالجتماعي الهولندى 
- وهـــو هيئـــة استشـــارية للحكومـــة الهولندية - 
المســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات علـــى أنهـــا 

تتضمن عنصرين: 

العنصــر ا�ول: مـــا يكفـــي مـــن التركيز مـــن قبل 
الشركة على مساهمتها في رفاهية المجتمع في 

المدى الطويل.
وقد شدد المجلس على أن مساهمة الشركة في 
رفاهيـــة المجتمع ال يكـــون فقط من خـــالل تحقيق 
 Economic  Va lue  Creat ion القيمة االقتصادية
، ولكـــن يشـــمل تحقيـــق القيمة في ثالثـــة مجاالت 

هى:

• البعــد االقتصادي: هـــذا البعد يشـــير إلى خلق 
القيمة من خالل إنتاج السلع والخدمات، ومن خالل 

خلق فرص العمل ومصادر الدخل.

مجموعـــة  يشـــمل  وهـــذا  االجتماعــي:  البعــد   •
متنوعـــة مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بتأثيـــر عمليات 
المؤسسة على البشر داخل وخارج المنظمة، مثل 

عالقات العمل السليمة والصحة والسالمة.

• البعــد البيئــي: هذا البعـــد يتعلق بآثـــار أعمال 
وأنشطة الشركة على البيئة الطبيعية.

العنصر الثاني: وجـــود عالقة مع أصحاب المصالح 
بها والمجتمع بشكل عام.

حيـــث يؤكـــد علـــى العالقـــة مـــع أصحـــاب المصالح 
والمجتمـــع ككل - الموظفين والموردين والعمالء 
والمنافســـين والمجتمـــع ككل- وفقـــا لنهـــج مـــا 
يســـمى بأصحـــاب المصلحـــة، فالمؤسســـات غيـــر 
مســـؤولة فقـــط عن المســـاهمين، ولكـــن ينبغي 
عليها أن توازن أيضا بين مصالح أصحاب المصلحة 
التـــي يمكـــن أن تؤثـــر أو قـــد تتأثـــر مـــن عملياتها. 
بمعنـــى دمـــج المســـئولية االجتماعية في رســـالة 

ورؤية وفلسفة المنشاة وثقافتها. 

مبادئ المسؤولية االجتماعية
تقوم المســـؤولية االجتماعية على مبادئ وأسس 

من أهمها:
1- تأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات

2- تطوير الموارد البشرية

3- حماية وتحسين البيئة
4- المشاركة في الثروة

 
أوًال: تأمين احتياجات المجتمع 

بمـــا أن ا£دارة تكتســـب صفـــة الوكيـــل المؤتمـــن 
مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع،  احتياجـــات  بتأميـــن 
البشـــرية، لذا يجب أن ال يكـــون الربح المادي البحت 
هو الهدف ا¥ساسي للنشاط االقتصادي. بل يجب 
أن يكون االلتزام بالجودة الشاملة هو الهدف الذي 
يـــؤدي إلـــى تحقيـــق االزدهـــار ومزيـــد مـــن الثـــروة. 
والجودة الشـــاملة بالمفهوم الواسع تعني تأمين 
البشـــرية  مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع  احتياجـــات 
وتحســـين البيئـــة، وتحقيـــق عوائـــد تضمـــن لتلك 
الشـــركات االســـتدامة، وإعادة ا£نتاج والتوسع في 

االستخدام الكفء لعوامل ا£نتاج االجتماعية.

ثاني�: تطوير الموارد البشرية 
أثناء ممارســـة المؤسســـات ¥نشـــطتها ا£نتاجية، 
يجـــب أن تســـعى إلـــى تطويـــر المـــوارد البشـــرية 
للمجتمع، وذلك بتأمين ســـبل اكتساب المهارات، 
وتحويل العمالة غير الماهرة إلى عمالة ماهرة فنية 
الصحيـــة  الرعايـــة  برامـــج  وتأميـــن  متخصصـــة، 
المناســـبة، وتدريـــب الخريجين الجـــدد، وتأهيلهم 
للعمل في مؤسســـات أخرى في المجتمع، والعمل 
علـــى محو ا¥ميـــة وترويـــج االقتصـــاد المعرفي، أي 

بعبارة أخرى المساهمة في تطوير المجتمع.

ثالث�: حماية وتحسين البيئة
إن مـــن أهـــم مكونـــات المســـؤولية االجتماعية أن 
ننقل البيئة من أجدادنا إلى أحفادنا بصورة أفضل، 
لذا فإن من أهم أنشـــطة المسؤولية االجتماعية ال 
أن تسعى إدارة المؤسسات فقط إلى حماية البيئة 
أثناء ممارســـة ا¥نشـــطة االقتصادية، بـــل أن تعمل 

على تحسينها.

رابع�: المشاركة في الثروة  
بمـــا أن المجتمع هو مصدر الثروات وعوامل ا£نتاج، 
وهـــو الســـوق المســـتهلك للمنتجـــات والخدمات 
التي تنتجها وتقدمها المؤسسات بآن واحد، على 
إدارة المؤسســـات أن تخصص جـــزء من تلك الثروة 
المكتســـبة مـــن المجتمـــع، £عـــادة توظيفهـــا في 
العلمـــي،  البحـــث  مثـــل  المجتمعيـــة  ا¥نشـــطة 

وا¥نشطة الرياضية والثقافية، ومؤسسات الخدمة 
المجتمعية ا¥خرى. 

فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  نجــاح  عوامــل 
المؤسسات

ضـــرورة إيمـــان المؤسســـة بقضية المســـئولية   -1
االجتماعية نحـــو المجتمع، وأن تكـــون هناك قناعة 
ويقيـــن مـــن قبـــل كل مســـئول فيهـــا ابتـــداء من 
أصحاب المؤسســـات، مـــرورØ بمديريها التنفيذيين، 
وانتهـــاء بالموظفيـــن حول أهمية هـــذا الدور، وأنه 
أمـــر واجب على كل مؤسســـة تجـــاه المجتمع الذي 
تعيش فيه، وهو أمر ال تتفضل به المؤسســـة على 

مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجبÃ عليها.

2- أن تقـــوم المؤسســـة بتحديد رؤيـــة واضحة نحو 
الـــدور االجتماعـــي الـــذي تريـــد أن تتبنـــاه والقضية 
الرئيســـية التي ســـتهتم بالعمل على المساهمة 
في معالجتها والمبادرة التي ســـتقدمها للمجتمع 

بدالً من االنتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة.

3- أن يصبح هذا النشـــاط جزء رئيسيÃ من أنشطة 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  متابعتـــه  يتـــم  المؤسســـة 
المؤسســـة، كمـــا يتـــم متابعـــة النشـــاط التجـــاري، 
 Ãوتوضـــع لـــه المخططات المطلـــوب تحقيقها تمام
كمـــا توضـــع مخططـــات المبيعـــات وغيرهـــا مـــن 

ا¥نشطة التجارية.

4- يجـــب علـــى المؤسســـة أن تخصـــص مســـؤوالً 
متفرغÃ تفرغÃ كامًال لهذا النشاط، تحدد له ا¥هداف 
والمخططـــات المطلوبـــة، ويرتبط مباشـــرة با£دارة 
 Øالعليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، ويكون له دور

رئيسيÃ وفعاالً على مستوى المؤسسة .

5- مـــن أكبـــر المعوقـــات التـــي تواجـــه المؤسســـة 
المســـؤولية  برامـــج  فـــي  االنطـــالق  فـــي  الراغبـــة 
االجتماعية، رغبة هذه المؤسسات في االنطالق من 
خالل مشـــاريع كبيرة وضخمة وذات أرقام عالية، وال 
ضـــرر فـــي أن توضـــع هـــذه ا¥هـــداف علـــى المـــدى 
البعيـــد، ولكـــن حتـــى يتـــم البـــدء في مثـــل هذه 
البرامـــج يجـــب أن تكون االنطالقة مـــن خالل أهداف 
لتحقـــق  ا¥يـــام  بمـــرور  تكبـــر  ومحـــدودة  صغيـــرة 

المشاريع والبرامج الكبيرة.

6- الحرص على عدم ا£عالن عن البرامج االجتماعية 
إال بعـــد انطالقها، فكثيـــر من البرامـــج االجتماعية 
التي يعلن عنها ال يكتب لها االستمرار لعدم قدرة 
المســـئولين عنهـــا علـــى تنفيذهـــا طبقـــÃ لما تم 
ا£عالن عنه وهذا قد يســـاهم في المســـتقبل في 

توقف البرنامج.

7- االهتمـــام بجعل هـــذه البرامج االجتماعية قائمة 
بذاتها مستقبًال وتعمل على تغطية مصروفاتها 
بنفسها حتى يكتب لها االستمرار والبقاء، وحتى 

ال تصبـــح مركز تكلفة قد تلجأ المؤسســـة في يوم 
من ا¥يام إلى االستغناء عنها.

8- الحـــرص علـــى تقديم هـــذه البرامج بـــأداء قوي 
ومتميـــز وجـــودة عاليـــة، وكأن هـــذه البرامج منتج 
تجاري يجب االهتمام به والعناية بتقديمه بشـــكل 
متميز يســـاهم فعًال في خدمـــة المجتمع وتحقيق 

أهدافه.

الدور االجتماعي للبنوك الكويتية 
   تضـــع البنوك الكويتيـــة المســـؤولية االجتماعية 
ضمـــن أولوياتها، ومن هذا المنطلق تنهج البنوك 
سياســـات متوازنـــة تســـخر مـــن خاللهـــا جهودهـــا 
وإمكانياتهـــا لخدمـــة المجتمـــع والمســـاهمة فـــي 
تنميتـــه وتوفيـــر فـــرص العمـــل والتدريـــب وحماية 
البيئـــة بهـــدف المحافظـــة علـــى ثـــروات الكويـــت 

الطبيعية.
الرعايـــة  لـــدور  ســـخية  تبرعـــات  البنـــوك  ُتقـــدم 
ا£جتماعيـــة  با¥نشـــطة  وتســـاهم  ا£جتماعيـــة، 
والحمالت التوعوية الثقافيـــة والصحية والفعاليات 
فـــي  الكويتيـــة  البنـــوك  تشـــارك  كمـــا  الرياضيـــة. 

المؤتمرات والندوات داخل وخارج دولة الكويت.
قامـــت البنوك الكويتية خالل الســـنوات الثالث من 
بالعديـــد من ا¥نشـــطة من أهمها   2011 – 2009

ما يلي:
• إنشـــاء المستشـــفيات وتســـهيل تقديم الرعاية 

الصحية للمرضى.
• خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة ومناســـبة للكـــوادر 
الكويتيـــة، وتطوير المهـــارات القيادية للموظفين 

وتدريب طلبة الثانوية والمعاهد.
• تقديم الرعاية االجتماعية لكافة شـــرائح المجتمع 
المكفوفيـــن  جمعيـــة  دعـــم  المعـــاق،  (أســـبوع 
الكويتيـــة لزيـــارة ا¥راضي المقدســـة ¥داء مناســـك 

العمرة).
• االلتزام بقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
2.5 % مـــن ا¥رباح  للعمـــل بالقطـــاع الخاص (تبـــرع 

التشغيلية لدعم العمالة الوطنية).
• دعـــم اليـــوم البيئـــي "بيئتنـــا حياتنـــا"، و"صديق 
البيئة" من خالل إعادة تدوير المخلفات الورقية في 

مكاتب البنوك.
• المشـــاركة فـــي تنظيف شـــواطىء دولة الكويت 

البيئـــة  حمايـــة  فـــي  والمســـاهمة  التلـــوث  مـــن 
والمحافظة عليها.

• المشاركة في أســـبوع المرور الخليجي الموحد "ال 
تتصل حتى تصل".

.2010 • دعم ملتقى الكويت المالي 
• طباعـــة الكتب (تاريخ العملة والنقود في الكويت 
، تاريـــخ قصر الســـيف العامر وكتيب عن تارخ ســـور 

الكويت الثالث).
• دعـــم ا¥نشـــطة العلميـــة والتعليميـــة مـــن خالل 
لمؤسســـة  تمنـــح  كالتـــي  الســـنوية،  المســـاهمة 
الدراســـات  ومعهـــد  العلمـــي  للتقـــدم  الكويـــت 

المصرفية.
• دعم المؤسســـات الخيرية وا£نســـانية وجمعيات 

النفع العام.
• رعاية مسابقات المشي والمارثون.

• رعاية حملة ترشـــيد الكهرباء والمـــاء وخاصة في 
فصل الصيف.

• تشـــجيع الرياضـــة والرياضييـــن من خـــالل تبرعات 
لالتحادات والنوادي الرياضية.

داخـــل  ا¥طفـــال  رعايـــة  لجمعيـــة  تبرعـــات   •
المستشفى.

• ملتقيـــات لزيـــادة التوعيـــة ومعالجـــة آثـــار البيئـــة 
االجتماعيـــة والعالقـــات ا¥ســـرية التـــى تؤثـــر علـــى 

استقرار المجتمع ككل. 
• رعايـــة ا¥طفـــال ذوي االحتياجـــات الخاصـــة والذين 

يعانون أمراض مستعصية.

• توفيـــر عيـــادات متخصصة للتبـــرع بالدم وحمالت 
للتوعية بمرض السكري.

• تقديم موائد إفطار للصائمين في شهر رمضان.
• دعم تخضير الكويت.
• احياء التراث الكويتي.

• دعم أنشطة مكافحة التدخين والسرطان.
• دعم حملة وزارة الداخلية لمحاربة المخدرات.

• رعاية حملة وزارة التخطيط للتعداد السكاني.
• القيـــام بزيـــارات ميدانيـــة لنـــزالء المستشـــفيات 
ومشاركتهم فرحة ا¥عياد والمناسبات ا£جتماعية.
• تكريم ورعاية الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة 

وتقديم الدعم لبعض المدارس.
• دعـــم ورعايـــة المؤتمـــرات التى تهدف إلـــى تناول 

القضايا الداخلية الهامة والتفاعل معها.
• تبرعات خيرية لمبرة الخير.

• تبرعات للمشـــاريع الكويتية الصغيـــرة والبرنامج 
الوطني للمشاريع الكويتية.

كلمــة أخيــرة:  إن المســـؤولية االجتماعيـــة هي 
عمـــل جماعي ومســـؤولية الجميع، كونه يجســـد 
مفهـــوم التكافـــل والشـــراكة االجتماعيـــة التـــي 
أوصت بهـــا جميع ا¥ديان، فكل منا مســـؤول، وال 
يمكـــن إلقـــاء المســـؤولية بالكامل علـــى القطاع 
المصرفـــي وتحميل البنوك وحدهـــا القيام بعْب 
المســـؤولية االجتماعيـــة وخدمـــة المجتمـــع دون 
غيرهـــا، فهـــي بالنهايـــة كيانـــات تجاريـــة عليهـــا 
التزامات تجاه المســـاهمين والمؤسسين، تفرض 
عليهـــا الموازنـــة بيـــن تلـــك االلتزامـــات وواجبـــات 
المســـؤولية االجتماعية، بحيث يتحقق المكسب 

والربح االجتماعي لجميع أفراد المجتمع.



مالية
املسؤولية االجتماعية للبنوكومصرفية

تاريخ نشأة مصطلح المسؤولية االجتماعية
يرجـــع مصطلح المســـؤولية االجتماعية إلى القرن 
الثامـــن عشـــر الميـــالدي؛ حيـــث أعلن الفيلســـوف 
احتياجـــات  أن  "آدم ســـميث"  الكبيـــر  االقتصـــادي 
ورغبات المجتمع ســـوف تتحقق علـــى أفضل وجه 
بفضـــل التعـــاون بيـــن المنظمـــات والمؤسســـات 
االقتصادية والمجتمـــع. ووجهة النظر هذه مازالت 
تشـــكل ا¥ســـاس £قتصاديات الســـوق في وقتنا 

الحاضر.
 والمســـؤولية االجتماعيـــة كمفهـــوم ظهـــر قبل 
القرن الثامن عشـــر الميـــالدي، فهو مفهوم قديم 
ظهر في ا£ســـالم؛ فا£ســـالم بشـــريعته العظيمة 
الكاملـــة هو ديـــن كل خير وهو دين المســـؤولية 
االجتماعيـــة، وقـــد أمـــر ا¯ ســـبحانه وتعالـــى في 
محكـــم كتابه فـــي آيات عديـــدة على لســـان نبيه 
صلى ا¯ عليه وســـلم  بالمســـؤوليات االجتماعية 

ورتب عليها أجزل العطاء.
ولنتأمـــل هـــذه النصـــوص الشـــاملة للمســـؤولية 

االجتماعية، يقول سبحانه وتعالى:
ْقَوى}، وقوله ســـبحانه:  {َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلـــى اْلبـــرِّ َوالتَّ
ُكـــْم ُتْفِلُحـــوَن}، وقولـــه عليـــه  َ{اْفَعُلـــوا اْلَخْيـــَر لََعلَّ
الصالة والســـالم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته" حيث عمم المسؤولية على أفراد المجتمع 
كافـــة ويقول عليه الصـــالة والســـالم: "خير الناس 

أنفعهم للناس". 

تعريف المسؤولية االجتماعية 
1- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي التـــزام أصحـــاب 
المؤسســـات بالمســـاهمة في التنمية المستدامة 
من خالل تحســـين أوضـــاع الموظفيـــن وعائالتهم 

.Ãوعلمي Ãوصحي Ãوالمجتمع المحيط اجتماعي
2- المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي ا¥نشـــطة التـــي 

تمارسها المؤسسات في سبيل خدمة المجتمع.
3- عّرف البنك الدولي للمسؤولية االجتماعية على 
أنه التزام أصحاب النشـــاطات التجارية بالمســـاهمة 
فـــي التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــالل العمـــل مـــع 
المحلـــي  والمجتمـــع  وعائالتهـــم  موظفيهـــم 
والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس 

بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد.
4- كمـــا عّرفت غرفـــة التجارة العالمية المســـؤولية 
االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم 

فـــي تطـــوع المؤسســـات لتحقيـــق تنمية بســـبب 
اعتبارات أخالقية واجتماعية. 

5- وُيّعـــرف االتحاد ا¥وروبي المســـئولية االجتماعية 
علـــى أنها مفهـــوم تقـــوم المؤسســـات بمقتضاه 
بتضمين اعتبـــارات اجتماعية وبيئيـــة في أعمالها 
وفـــي تفاعلهـــا مـــع أصحـــاب المصالـــح علـــى نحـــو 

تطوعي. 

عناصر وأبعاد المسؤولية االجتماعية
يحدد المجلس االقتصـــادي واالجتماعي الهولندى 
- وهـــو هيئـــة استشـــارية للحكومـــة الهولندية - 
المســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات علـــى أنهـــا 

تتضمن عنصرين: 

العنصــر ا�ول: مـــا يكفـــي مـــن التركيز مـــن قبل 
الشركة على مساهمتها في رفاهية المجتمع في 

المدى الطويل.
وقد شدد المجلس على أن مساهمة الشركة في 
رفاهيـــة المجتمع ال يكـــون فقط من خـــالل تحقيق 
 Economic  Va lue  Creat ion القيمة االقتصادية
، ولكـــن يشـــمل تحقيـــق القيمة في ثالثـــة مجاالت 

هى:

• البعــد االقتصادي: هـــذا البعد يشـــير إلى خلق 
القيمة من خالل إنتاج السلع والخدمات، ومن خالل 

خلق فرص العمل ومصادر الدخل.

مجموعـــة  يشـــمل  وهـــذا  االجتماعــي:  البعــد   •
متنوعـــة مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بتأثيـــر عمليات 
المؤسسة على البشر داخل وخارج المنظمة، مثل 

عالقات العمل السليمة والصحة والسالمة.

• البعــد البيئــي: هذا البعـــد يتعلق بآثـــار أعمال 
وأنشطة الشركة على البيئة الطبيعية.

العنصر الثاني: وجـــود عالقة مع أصحاب المصالح 
بها والمجتمع بشكل عام.

حيـــث يؤكـــد علـــى العالقـــة مـــع أصحـــاب المصالح 
والمجتمـــع ككل - الموظفين والموردين والعمالء 
والمنافســـين والمجتمـــع ككل- وفقـــا لنهـــج مـــا 
يســـمى بأصحـــاب المصلحـــة، فالمؤسســـات غيـــر 
مســـؤولة فقـــط عن المســـاهمين، ولكـــن ينبغي 
عليها أن توازن أيضا بين مصالح أصحاب المصلحة 
التـــي يمكـــن أن تؤثـــر أو قـــد تتأثـــر مـــن عملياتها. 
بمعنـــى دمـــج المســـئولية االجتماعية في رســـالة 

ورؤية وفلسفة المنشاة وثقافتها. 

مبادئ المسؤولية االجتماعية
تقوم المســـؤولية االجتماعية على مبادئ وأسس 

من أهمها:
1- تأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات

2- تطوير الموارد البشرية

3- حماية وتحسين البيئة
4- المشاركة في الثروة

 
أوًال: تأمين احتياجات المجتمع 

بمـــا أن ا£دارة تكتســـب صفـــة الوكيـــل المؤتمـــن 
مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع،  احتياجـــات  بتأميـــن 
البشـــرية، لذا يجب أن ال يكـــون الربح المادي البحت 
هو الهدف ا¥ساسي للنشاط االقتصادي. بل يجب 
أن يكون االلتزام بالجودة الشاملة هو الهدف الذي 
يـــؤدي إلـــى تحقيـــق االزدهـــار ومزيـــد مـــن الثـــروة. 
والجودة الشـــاملة بالمفهوم الواسع تعني تأمين 
البشـــرية  مـــوارده  وتطويـــر  المجتمـــع  احتياجـــات 
وتحســـين البيئـــة، وتحقيـــق عوائـــد تضمـــن لتلك 
الشـــركات االســـتدامة، وإعادة ا£نتاج والتوسع في 

االستخدام الكفء لعوامل ا£نتاج االجتماعية.

ثاني�: تطوير الموارد البشرية 
أثناء ممارســـة المؤسســـات ¥نشـــطتها ا£نتاجية، 
يجـــب أن تســـعى إلـــى تطويـــر المـــوارد البشـــرية 
للمجتمع، وذلك بتأمين ســـبل اكتساب المهارات، 
وتحويل العمالة غير الماهرة إلى عمالة ماهرة فنية 
الصحيـــة  الرعايـــة  برامـــج  وتأميـــن  متخصصـــة، 
المناســـبة، وتدريـــب الخريجين الجـــدد، وتأهيلهم 
للعمل في مؤسســـات أخرى في المجتمع، والعمل 
علـــى محو ا¥ميـــة وترويـــج االقتصـــاد المعرفي، أي 

بعبارة أخرى المساهمة في تطوير المجتمع.

ثالث�: حماية وتحسين البيئة
إن مـــن أهـــم مكونـــات المســـؤولية االجتماعية أن 
ننقل البيئة من أجدادنا إلى أحفادنا بصورة أفضل، 
لذا فإن من أهم أنشـــطة المسؤولية االجتماعية ال 
أن تسعى إدارة المؤسسات فقط إلى حماية البيئة 
أثناء ممارســـة ا¥نشـــطة االقتصادية، بـــل أن تعمل 

على تحسينها.

رابع�: المشاركة في الثروة  
بمـــا أن المجتمع هو مصدر الثروات وعوامل ا£نتاج، 
وهـــو الســـوق المســـتهلك للمنتجـــات والخدمات 
التي تنتجها وتقدمها المؤسسات بآن واحد، على 
إدارة المؤسســـات أن تخصص جـــزء من تلك الثروة 
المكتســـبة مـــن المجتمـــع، £عـــادة توظيفهـــا في 
العلمـــي،  البحـــث  مثـــل  المجتمعيـــة  ا¥نشـــطة 

وا¥نشطة الرياضية والثقافية، ومؤسسات الخدمة 
المجتمعية ا¥خرى. 

فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  نجــاح  عوامــل 
المؤسسات

ضـــرورة إيمـــان المؤسســـة بقضية المســـئولية   -1
االجتماعية نحـــو المجتمع، وأن تكـــون هناك قناعة 
ويقيـــن مـــن قبـــل كل مســـئول فيهـــا ابتـــداء من 
أصحاب المؤسســـات، مـــرورØ بمديريها التنفيذيين، 
وانتهـــاء بالموظفيـــن حول أهمية هـــذا الدور، وأنه 
أمـــر واجب على كل مؤسســـة تجـــاه المجتمع الذي 
تعيش فيه، وهو أمر ال تتفضل به المؤسســـة على 

مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجبÃ عليها.

2- أن تقـــوم المؤسســـة بتحديد رؤيـــة واضحة نحو 
الـــدور االجتماعـــي الـــذي تريـــد أن تتبنـــاه والقضية 
الرئيســـية التي ســـتهتم بالعمل على المساهمة 
في معالجتها والمبادرة التي ســـتقدمها للمجتمع 

بدالً من االنتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة.

3- أن يصبح هذا النشـــاط جزء رئيسيÃ من أنشطة 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  متابعتـــه  يتـــم  المؤسســـة 
المؤسســـة، كمـــا يتـــم متابعـــة النشـــاط التجـــاري، 
 Ãوتوضـــع لـــه المخططات المطلـــوب تحقيقها تمام
كمـــا توضـــع مخططـــات المبيعـــات وغيرهـــا مـــن 

ا¥نشطة التجارية.

4- يجـــب علـــى المؤسســـة أن تخصـــص مســـؤوالً 
متفرغÃ تفرغÃ كامًال لهذا النشاط، تحدد له ا¥هداف 
والمخططـــات المطلوبـــة، ويرتبط مباشـــرة با£دارة 
 Øالعليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، ويكون له دور

رئيسيÃ وفعاالً على مستوى المؤسسة .

5- مـــن أكبـــر المعوقـــات التـــي تواجـــه المؤسســـة 
المســـؤولية  برامـــج  فـــي  االنطـــالق  فـــي  الراغبـــة 
االجتماعية، رغبة هذه المؤسسات في االنطالق من 
خالل مشـــاريع كبيرة وضخمة وذات أرقام عالية، وال 
ضـــرر فـــي أن توضـــع هـــذه ا¥هـــداف علـــى المـــدى 
البعيـــد، ولكـــن حتـــى يتـــم البـــدء في مثـــل هذه 
البرامـــج يجـــب أن تكون االنطالقة مـــن خالل أهداف 
لتحقـــق  ا¥يـــام  بمـــرور  تكبـــر  ومحـــدودة  صغيـــرة 

المشاريع والبرامج الكبيرة.

6- الحرص على عدم ا£عالن عن البرامج االجتماعية 
إال بعـــد انطالقها، فكثيـــر من البرامـــج االجتماعية 
التي يعلن عنها ال يكتب لها االستمرار لعدم قدرة 
المســـئولين عنهـــا علـــى تنفيذهـــا طبقـــÃ لما تم 
ا£عالن عنه وهذا قد يســـاهم في المســـتقبل في 

توقف البرنامج.

7- االهتمـــام بجعل هـــذه البرامج االجتماعية قائمة 
بذاتها مستقبًال وتعمل على تغطية مصروفاتها 
بنفسها حتى يكتب لها االستمرار والبقاء، وحتى 

ال تصبـــح مركز تكلفة قد تلجأ المؤسســـة في يوم 
من ا¥يام إلى االستغناء عنها.

8- الحـــرص علـــى تقديم هـــذه البرامج بـــأداء قوي 
ومتميـــز وجـــودة عاليـــة، وكأن هـــذه البرامج منتج 
تجاري يجب االهتمام به والعناية بتقديمه بشـــكل 
متميز يســـاهم فعًال في خدمـــة المجتمع وتحقيق 

أهدافه.

الدور االجتماعي للبنوك الكويتية 
   تضـــع البنوك الكويتيـــة المســـؤولية االجتماعية 
ضمـــن أولوياتها، ومن هذا المنطلق تنهج البنوك 
سياســـات متوازنـــة تســـخر مـــن خاللهـــا جهودهـــا 
وإمكانياتهـــا لخدمـــة المجتمـــع والمســـاهمة فـــي 
تنميتـــه وتوفيـــر فـــرص العمـــل والتدريـــب وحماية 
البيئـــة بهـــدف المحافظـــة علـــى ثـــروات الكويـــت 

الطبيعية.
الرعايـــة  لـــدور  ســـخية  تبرعـــات  البنـــوك  ُتقـــدم 
ا£جتماعيـــة  با¥نشـــطة  وتســـاهم  ا£جتماعيـــة، 
والحمالت التوعوية الثقافيـــة والصحية والفعاليات 
فـــي  الكويتيـــة  البنـــوك  تشـــارك  كمـــا  الرياضيـــة. 

المؤتمرات والندوات داخل وخارج دولة الكويت.
قامـــت البنوك الكويتية خالل الســـنوات الثالث من 
بالعديـــد من ا¥نشـــطة من أهمها   2011 – 2009

ما يلي:
• إنشـــاء المستشـــفيات وتســـهيل تقديم الرعاية 

الصحية للمرضى.
• خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة ومناســـبة للكـــوادر 
الكويتيـــة، وتطوير المهـــارات القيادية للموظفين 

وتدريب طلبة الثانوية والمعاهد.
• تقديم الرعاية االجتماعية لكافة شـــرائح المجتمع 
المكفوفيـــن  جمعيـــة  دعـــم  المعـــاق،  (أســـبوع 
الكويتيـــة لزيـــارة ا¥راضي المقدســـة ¥داء مناســـك 

العمرة).
• االلتزام بقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
2.5 % مـــن ا¥رباح  للعمـــل بالقطـــاع الخاص (تبـــرع 

التشغيلية لدعم العمالة الوطنية).
• دعـــم اليـــوم البيئـــي "بيئتنـــا حياتنـــا"، و"صديق 
البيئة" من خالل إعادة تدوير المخلفات الورقية في 

مكاتب البنوك.
• المشـــاركة فـــي تنظيف شـــواطىء دولة الكويت 

البيئـــة  حمايـــة  فـــي  والمســـاهمة  التلـــوث  مـــن 
والمحافظة عليها.

• المشاركة في أســـبوع المرور الخليجي الموحد "ال 
تتصل حتى تصل".

.2010 • دعم ملتقى الكويت المالي 
• طباعـــة الكتب (تاريخ العملة والنقود في الكويت 
، تاريـــخ قصر الســـيف العامر وكتيب عن تارخ ســـور 

الكويت الثالث).
• دعـــم ا¥نشـــطة العلميـــة والتعليميـــة مـــن خالل 
لمؤسســـة  تمنـــح  كالتـــي  الســـنوية،  المســـاهمة 
الدراســـات  ومعهـــد  العلمـــي  للتقـــدم  الكويـــت 

المصرفية.
• دعم المؤسســـات الخيرية وا£نســـانية وجمعيات 

النفع العام.
• رعاية مسابقات المشي والمارثون.

• رعاية حملة ترشـــيد الكهرباء والمـــاء وخاصة في 
فصل الصيف.

• تشـــجيع الرياضـــة والرياضييـــن من خـــالل تبرعات 
لالتحادات والنوادي الرياضية.

داخـــل  ا¥طفـــال  رعايـــة  لجمعيـــة  تبرعـــات   •
المستشفى.

• ملتقيـــات لزيـــادة التوعيـــة ومعالجـــة آثـــار البيئـــة 
االجتماعيـــة والعالقـــات ا¥ســـرية التـــى تؤثـــر علـــى 

استقرار المجتمع ككل. 
• رعايـــة ا¥طفـــال ذوي االحتياجـــات الخاصـــة والذين 

يعانون أمراض مستعصية.

• توفيـــر عيـــادات متخصصة للتبـــرع بالدم وحمالت 
للتوعية بمرض السكري.

• تقديم موائد إفطار للصائمين في شهر رمضان.
• دعم تخضير الكويت.
• احياء التراث الكويتي.

• دعم أنشطة مكافحة التدخين والسرطان.
• دعم حملة وزارة الداخلية لمحاربة المخدرات.

• رعاية حملة وزارة التخطيط للتعداد السكاني.
• القيـــام بزيـــارات ميدانيـــة لنـــزالء المستشـــفيات 
ومشاركتهم فرحة ا¥عياد والمناسبات ا£جتماعية.
• تكريم ورعاية الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة 

وتقديم الدعم لبعض المدارس.
• دعـــم ورعايـــة المؤتمـــرات التى تهدف إلـــى تناول 

القضايا الداخلية الهامة والتفاعل معها.
• تبرعات خيرية لمبرة الخير.

• تبرعات للمشـــاريع الكويتية الصغيـــرة والبرنامج 
الوطني للمشاريع الكويتية.

كلمــة أخيــرة:  إن المســـؤولية االجتماعيـــة هي 
عمـــل جماعي ومســـؤولية الجميع، كونه يجســـد 
مفهـــوم التكافـــل والشـــراكة االجتماعيـــة التـــي 
أوصت بهـــا جميع ا¥ديان، فكل منا مســـؤول، وال 
يمكـــن إلقـــاء المســـؤولية بالكامل علـــى القطاع 
المصرفـــي وتحميل البنوك وحدهـــا القيام بعْب 
المســـؤولية االجتماعيـــة وخدمـــة المجتمـــع دون 
غيرهـــا، فهـــي بالنهايـــة كيانـــات تجاريـــة عليهـــا 
التزامات تجاه المســـاهمين والمؤسسين، تفرض 
عليهـــا الموازنـــة بيـــن تلـــك االلتزامـــات وواجبـــات 
المســـؤولية االجتماعية، بحيث يتحقق المكسب 

والربح االجتماعي لجميع أفراد المجتمع.


