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 االستشاريةالهيئة 
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    2.01  بنسبةبمعامل تأثير  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%20)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين  بانتظام  عدًدا وثالثون   تسعةليصدر منها  

 من مختلف دول العالم.  
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

،  0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=    وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي  "  Q1"األولى  
 . 1.569م بقيمة= 2022/ 2021لعام  ICRكما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
وتقييمها  ص "اإلعالم" ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا

( )7بـ  درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 

بعمادة البحث العلمي بجامعة أم    االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر
 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -
العدد       المجال  األربعينوفي  بهذا  الدراسات اإلعالمية والمهتمين  للباحثين في  نقدم  المجلة  عدًدا   من 

بهدف  يضم   العلمي  للنشر  مقدمة  الباحثين،  والمساعدين وكذلك  المشاركين  لألساتذة  بحوًثا ورؤى علمية 
 الماجستير. تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه و 

نجـد  ،الزقـايي " من المجلة، ومـن جامعـة األربعينالعدد "ب ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة   
نادية  حمدة  د. أ.م."، وهـو مقـدم مـن: معالجة المواقـع الصـحةية لقضـايا األمـن الفكـري  طرأ" :عنوانب بحًثا

 .حصرمن   ،عب  المافظ
  بعنوان:   تحليلية نقديةدراسة    ،حصرمن    حرزوق عب  المكم العادليد.  م:  ، قد  سوهاججامعة  ومن       
 ". االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية"



م األيهرجامعة  ومن       من جامعة    د. دعاء حمد  فوزي ،  علي حدودة جدع  سليدان  د.:  كل من  ، قد 
المتاجر اإللكترونية عبر شبكة  "  بعنوان:  مشتركة  دراسة،  حصر، من  المنيا تصميم اإلعالنات بمنصات 

 ". دراسة تحليلية مقارنة على عينة من الشركات التجارية العربية والعالمية اإلنترنت:
مالخليجية بالبحرينجامعة  الومن        دراسة  ،حصر، من حيرهان حمسن حمد  السي  طنطاوي   د.:  ت ، قد 
في القطاع  المتكاملة ودورها في تحقي  االستدامة    المسئولية االجتماعيةفاعلية ممارسات  "  بعنوان:  حالة

 ".بمملكة البحرين المصرفي
بفلسطينومن       الوطنية  النجاح  مجامعة  قد  الكوع  د.:  كل من  ،  فتمي حمدود  ،  فلسطين ، من  حعين 

إحريش خليل  حمد   حروان  مشتركة  فلسطينمن    رغ   دراسة  العالقات  "  بعنوان:،  دوائر  مساهمة  مدى 
 ".العامة في الويارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار

جامعة      م   ،المنياومن  ثابتد.    ت قد  سيف  العالقات   استراتيجيات "  بعنوان:   بحًثا،  حصرمن    ،غادة 
 ". عبر المنصات الرقمية الحكومية التنمية المستدامة لتحقي  أهداف العامة التسويقية

السداند.    أما    حسن  والتكنولوجيامن  ،  أحد   للعلوم  مصر  عنوان: ب  بحًثاقدمَّ    ،حصرمن  ،  جامعة 
 االصطناعي: اتجاهات الصحفيين في وكاالت األنباء نحو واقع ومستقبل توظيف تقنيات الذكاء "

  ." )دراسة حالة( في إطار نموذج تقبل التكنولوجيا التفاعلية وكالة أنباء الشرق األوسط
األيهرومن      قد  جامعة  حدادد.  :  ت م،  عرابي  حمد   تغطية    أطر"  بعنوان:بحًثا    ،حصرمن    نيفين 

طري    وافتتاح  الملكية  المومياوات  لنقل  اإلخبارية  الفضائية  القنوت  بين    :الكباش مواقع  مقارنة  دراسة 
 ".مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية

 
 

م  القاهرة من جامعة  وأخيًرا      أساليب تسويق  توظيف  "  بعنوان:بحًثا  ،  عت حمرمف د. حمد  حصطفى ر ، قد 

 ". عبر إنستجرامالجامعات الخاصة البحرينية  المحتوى الرقمي لدى

فإن       الدولوهكذا  جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المعلوم المجلة  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب للدرجة    التقدم  األعلى 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
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 بمملكة البحرين: دراسة حالة   في القطاع المصرفي

 
 ميرهان محسن محمد السيد طنطاوي د.                                                                         

        

               mmerhan40@gmail.com     

    الجامعة الخليجية                                                                                                                   
 

 ملخص:
وبدأت        اهتماماتها،  أولوية  وعلى  العالم  دول  لكافة  استراتيجيا  مطلبًا  المستدامة  التنمية  قضايا  باتت 

دول العالم تتجه نحو تركيز جهودها ومبادراتها وأعمالها على اختالفها وتنوعها نحو االستدامة وخاصة  
ف التنمية المستدامة وأقرتها في ظل التوجه العالمي؛ حيث اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة أهدا

باعتبارهما دعوة عالمية إلنهاء الفقر وحماية كوكب األرض وضمان الحياة بسالم وازدهار   2015عام  
، ومن هنا دأبت دول العالم على زيادة ممارستها المسئولية االجتماعية في الجوانب  2030بحلول عام  

تكامل وتوجيهها نحو االستدامة المجتمعية وفق إطار االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتطبيقها بشكل م
 تكاملي.  

ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة اتخذت  ومن جانبها واكبت مملكة البحرين هذا التوجه العالمي،       
األهداف،   هذه  متابعة  عاتقها  على  البحرين  الحياة  مملكة  ومناحي  العمل  مجاالت  كافة  في  ودمجها 

ك أن القطاع المصرفي من القطاعات المهتمة بتطبيق مبدأ االستدامة المصرفية في مملكة بالمملكة، والش
 البحرين. 

تحقيق       في  ودورها  المتكاملة  االجتماعية  المسئولية  ممارسات  على  للتعرف  الدراسة  هذه  وهدفت 
خل الكيفي في االستدامة المصرفية في مملكة البحرين، اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة والمد 

التحليل، حيث تم رصد ممارسات المسئولية االجتماعية المستدامة لبنك البحرين الوطني بمملكة البحرين  
سعيَا للتوصل لعدد من الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على القطاعات المصرفية األخرى بالمملكة  

م،  2021في تعزيز شفافية االستدامة عام    سيما وأن بنك البحرين الوطني حاصل على جائزة البنك الرائد 
المنظمات  قبل  من  منها  االستفادة  يمكن  التي  المهمة  والتوصيات  النتائج  من  لعدد  الدراسة  توصلت 

 والمؤسسات المختلفة لتطبيق ممارسات المسئولية االجتماعية المتكاملة المستدامة . 
 

 تماعية المتكاملة، التنمية المستدامة،الكلمات المفتاحية: المسئولية االج الكلمات المفتاحية:
 القطاع المصرفي.                    
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 مقدمة:
 

العالم     حول  المنظمات  كافة  تشغل  ملحة  قضية  باتت  التنمية  التطورات    ،إن  ظل    االقتصاديةوفي 
صاغت المنظمات حول العالم رؤية جديدة للتنمية وهي التنمية المستدامة التي   ،الهائلة التي شهدها العالم

األبعاد   تشمل  شمولية  رؤية  وفق  الحياة  لجوانب  البيئية  االجتماعيةواألبعاد    االقتصاديةتنظر  ، واألبعاد 
ال  مفهوم  بمقدرات  تويهدف  اإلضرار  أو  المساس  دون  الحاضر  مقدرات  على  للحفاظ  المستدامة  نمية 

وترشيدها  األ الحالية  الموارد  على  الحفاظ  على  والتأكيد  األجيال  لكل  اإلشباع  يحقق  بما  القادمة  جيال 
 ".االستدامةللمستقبل وفق منظر "

المستوى       على  المجتمع  قطاعات  كل  فيها  يشارك  جماعية  مسؤولية  المستدامة  التنمية  أن  والشك 
شريك   اإلعالم  ووسائل  والفرد،  خطط    استراتيجيالمؤسسي  إلبراز  ومؤثرة  فاعلة  بأدوار  تقوم  حيث  فيها 

 التنمية المستدامة في بناء الدولة ومسيرتها التنموية.
  17المتحدة لتحقيق    األمم دولة أعضاء في    193وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتي أجمع عليها      
ول النامية والمتقدمة على  الناس في الد   احتياجات ا تتصدى لكافة  مؤشرً   230و   ،غاية  169ا تغطي  هدفً 

وتشدد على ضرورة إجماع كل المجتمع الدولي دون أي استثناء لتحقيق هذه األهداف لتحقيق    ،حد سواء
 . االستدامة

بأهدافها       المستدامة  التنمية  قضية  دول   اهتماممحور    المتنوعة وتعد  كل  في  المنظمات  من  العديد 
ي تنفيذ خطط التنمية المستدامة وذلك في إطار األجندة الوطنية  وتقوم مملكة البحرين بدور بارز ف  ،العالم

البحرين   وأن  م2030لرؤية  سيما  بخطى    استراتيجي  خيار  يه  االستدامة،  البحرين  مملكة  فيه  تمضي 
ا على عدة  ويعتمد األسلوب األمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين إعالميً   ،راسخة

 .ركائز هي التوعية والمتابعة والمشاركة
دوًرا       المصارف  العمليات   االقتصاد ا في منظومة  محوريً وتلعب  وتمويل  دعم  العمل على  من خالل 

، كما تعمل على سهم في تحقيق رفاهية الشعوب وأهدافها التنمويةبما ي،  والتشغيلية في الدولة  االستثمارية
، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية من خالل  م2030المتحدة للتنمية المستدامة لعام    األممدعم أجندة  

 مصرفية مسؤلة ومستدامة.التأهيل والتدريب ودعم التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات 
( بعنوان )أمن  م2022-م2019بحرين خالل صياغة برنامج عمل الحكومة )ركزت حكومة مملكة ال      

اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي( على االرتكاز على ما تحقق من مكتسبات للحكومة  
رؤي مع  والتوافق  المستدامةم2030  االقتصادية البحرين    ةوالشعب  التنمية  أهداف  بدورها  تحقق  التي   ، 

(SDG) ويعتبر تطبيقها أولوية حكومية، وهي مرتبطة باإلجراءات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة. 
تم تطوير برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع الركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها      

 .الالزمة للمواطنلحفاظ على األمن واالستقرار وتوفير الخدمات ابغية  م2022  -م2019خالل السنوات 
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على   تحقيقها  المراد  والمبادرات  والسياسات  التوجهات  كافة  على  يشتمل  أن  البرنامج  إعداد  في  وروعي 
بما يحافظ على األمن واالستقرار وتوفير الخدمات الالزمة للمواطن وبما    ،امتداد األعوام األربعة المحددة

أعباء   أي  تحميله  ودون  الحالية،  مكتسباته  على  تحسين  يحافظ  على  العمل  بجانب  مستقبلية،  إضافية 
 .ظروفه المعيشية، ليظل هو محور التنمية وغايتها األساسية

األعوام       تحقيقها خالل  إلى  الموقرة  الحكومة  تطمح  أهداف عامة  تسعة  الحكومة  برنامج  وقد تضمن 
 :وذلك من خالل أولويات ثالث تتمثل في م2022وحتى   م2019األربعة من  

 .الثوابت األساسية للدولة والمجتمع تعزيز. 1
 . االقتصاديةالمالية والتنمية  االستدامة. 2
 .(1) تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. 3
 

 :مشكلة الدراسة وأهدافها
مفهوم        بتطبيق  الدول  المستدامة  االجتماعية   المسئولية تهتم  القطاعات  من  العديد  مع  تماشيً   ،في  ا 

  االستدامة خطط وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة التي تؤكد على تحقيق التنمية بشكل متوازن بين  
، وعلى الرغم من تعدد وتنوع أبعاد التنمية المستدامة الثالث )االقتصادي  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية

بيئي( التي تسعي المنظمات لتحقيقها بشكل متكامل في إطار ممارساتها ومبادراتها التي  واالجتماعي وال
تقوم بها؛ إال أن عدًدا من الدراسات أوضح أن هناك بعض المنظمات ال تزال تركز أنشطتها ومبادراتها  

 على أحد األبعاد دون اآلخر.
تحليل        الدراسة  هذه  تستهدف  المنطلق  هذا  تجارب  ومن  من  مملكة  واحدة  في  المصرفي  القطاع 

إضافة إلى    ،المستدامة  االجتماعيةمن المنظور المتكامل للمسؤولية  ، وهو بنك البحرين الوطني،  البحرين
وتحليل   والمبادرات  رصد  اإلالممارسات  هذا  تم تطبيقها في  أهالتي  لدعم  وذلك سعيًا  التنمية  طار،  داف 

 .المستدامة
 

  :أهمية الدراسة

كبير على مستوى عالمي    اهتمامالمستدامة أحد أهم المجاالت التي تحظى ب  االجتماعية  المسئوليةتعد   •
أصبحت في مقدمة أولويات دول العالم كافة، وتأتي أهمية هذه الدراسة في سيما وأن التنمية المستدامة  

م وأهداف 2030لمملكة البحرين، لتحقيق التزاماتها الوطنية والدولية بأجندة  إطار دعم األمم المتحدة  
 التنمية المستدامة من خالل المشاركة الفعالة مع حكومة البحرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 

بهدف  لالستدامة،  من المنظور المتكامل    االجتماعية في القطاع المصرفي  المسئوليةتحليل ممارسات   •
 . هذه الممارسات والسعي للتركيز على البعد التكاملي بما يحقق منافع متبادلة تطوير
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من   • الرغم  بدراسة    اهتمامعلى  واألبحاث  الدراسات  المصرفي   االجتماعية   المسئوليةمعظم  للقطاع 
بأبعادها  عموًما، إال أن الدراسات العربية لم تهتم بشكل كبير بدراسة المسئولية االجتماعية المستدامة  

 المتكاملة، مقارنة بالدراسات األجنبية التي أجريت في هذا المجال.
من نتائج الدراسة ومقترحاتها سيما وأن هناك العديد من    األخرى القطاعات المصرفية    استفادةإمكانية   •

 . والبيئي االجتماعيا لطبيعة نشاطها وتغفل البعد فقط طبقً  االقتصاديالمصارف تركز على البعد 
 

 دراسات السابقة: ال

  :للمنظمات لدعم التنمية المستدامة االجتماعية المسئوليةأواًل: ممارسات 

المنظمات  et al   Joshua Fisher  (2021)دراسة      المتكاملة في  االستدامة  ، حول ممارسات 
وآلية تطويرها لتحقيق المزيد من الرفاهية للمجتمعات وتقييم جدواها، أوضحت الدراسة أن جائحة كورونا  
للمجتمعات   المتكاملة  تحقيق مفهوم االستدامة  المتكاملة وأهمية  المسئولية االجتماعية  عززت من مفهوم 

 .(2) منظومة استدامة من شأنها الحفاظ على رفاهية المجتمعات واألجيال بما يضمن في المستقبل 
     ( محمد  بن  وهدى  العابد  لزهر  المؤسسات في   (م2019دراسة  تبني  بين  العالقة  لتوضيح  سعت 

من خالل المبادرات المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،    االجتماعية،الجزائر للمسؤولية  
  االجتماعية  المسئوليةوأن مبادرات    ،وتوصلت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة تشمل كافة نواحي الحياة

سواءً  المستدامة  التنمية  أهداف  مختلف  بالقضايا    تخدم  منها  تعلق  أو   االجتماعية ما  والتعليم    كالصحة 
كالمحافظة على    االقتصاديةالقضايا البيئية كالمحافظة على الغابات ومصادر المياه النظيفة أو القضايا  

 .(3)  ستحداثهااو  األنشطة
دور حكومة دبي في دعم ممارسات المسئولية االجتماعية  "عن    (م2019أما دراسة شيماء سالم )     

  لمعرفة كيفية   تطبيقها على غرفة تجارة وصناعة دبي،  فهدفت واالستدامة في القطاع الخاص" والتي تم  
لدعم   تتبناها الحكومة،من خالل تحديد األدوار التي    االجتماعية،  المسئوليةلممارسات    حكومة دبي  دعم  

غرفة تجارة  نهج دراسة الحالة في  ممن خالل    ،وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة والمستدامة في دبي
دبي أيًضا  ،وصناعة  الدراسة  غرفة    هدفت  وسياسات  جهود  وتحليل  رصد  يمكن  التجارة  إلى  التي 

متعمقة  المقابالت  ال  ،  وبناًء علىوخلق تجارب رائدة في هذا المجال  ،لتحسين أداء الحكومات   ستخدامهاا
( المسؤولة  األعمال  مركز  عن  المسؤولين  دبيCRBمع  غرفة  في  أظهرت  (  لدراسة  ،  الرئيسية  النتائج 

تنافسية لألعمال    باعتبارهما ميزةللشركات    االجتماعية  لممارسات المسئولية  الحالة أن غرفة دبي تروج  
إنها تلعب أدواًرا كما    ،للجانبين "المنفعة المتبادلة" مع القطاع الخاص   ربحية حيث تتبنى عالقة    ،التجارية

التوعية )دور  ومتكاملة  ا  ،مختلفة  التشريعي  ،لتنظيميالدور  مبدأ    ،الدور  لترسيخ  الداعم(  مواطنة  الدور 
 .(4)الشركات ودعم الشركات للعمل بطريقة مسؤولة ومستدامة
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والتي   (م2018)  واالستدامةللمؤسسات    االجتماعية  المسئوليةحول  دراسات الحالة    في حين أن     
وتماشيًا مع  بنك رأس الخيمة الوطني توصلت إلى أن  ،أصدرها مركز أخالقيات األعمال التابع لغرفة دبي

التزامه بتطبيق المسئولية االجتماعية،  فإن إطار عمل االستدامة يتمحور في ركائز أساسية تتمثل في  
في  تتمثل  أساسية  التزامات  خمسة  عبر  الركائز  هذه  دعم  ويتم  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  البعد 

ا  أعمال  المسئول،  الطبيعية، اإلقراض  الموارد  وحماية  األخالقي  التوظيف  المجتمع،  دعم  الخيري،  لدفع 
التي تهدف لتوفير فرص عمل  "ارتقاء"ومن ضمن أبرز المبادرات التي طرحها البنك، هو تدشين مبادرة  

 .(5)للمواطنين مما يعزز الدور االجتماعي في خلق فرص عمل للشباب 
)  أما     عمار  نضال  دور  م2016دراسة  حول  في  االجتماعية   المسئولية(  أهداف   للشركات    دعم 

المستدامة السورية    التنمية  األعمال  منظمات  على  للمسؤولية بالتطبيق  العالمي  الميثاق  في  األعضاء 
االجتماعية المسئولية  لمفهوم  المؤسسات  لدى  كبير  إدراك  إلى وجود  الدراسة  فقد توصلت  ،  االجتماعية، 

كما أنها تتبنى برامج وأنشطة مسؤولية اجتماعية تسعى من خاللها الشركات لتحقيق االستدامة، وأكدت 
قوية   عالقة  هي  المستدامة  والتنمية  للشركات  االجتماعية  المسئولية  تبني  بين  العالقة  أن  على  الدراسة 

 .(6)وطردية 
    ( لحول  سامية  دور  م2016دراسة  إلبراز  هدفت  التنمية  (  أبعاد  تحقيق  في  المستدام  التسويق 

،  االجتماعية   المسئولية( من خالل تبني مفاهيمه التي تمثل  واالجتماعي  االقتصاديالبيئي،  المستدامة )
عالقة  و  وجود  النتائج  يساهم    متداخلة  أظهرت  إذ  المستدامة،  التنمية  وأبعاد  المستدام  التسويق  بين  ما 

  للمنتج البيئية من خالل تبني مبادئ التسويق األخضر بتوفيره    بالمعايير  هتمامالتسويق المستدام في اال
االستهالك    األفراد وتوجيه    ،  األخضر نحو  النظرة  تغيير  وجوب  إلى    هتمام واال  المسئولوالمنظمات 

الذي    المسئولبصورة فعالة من خالل التسويق    االقتصاديكما يساهم في البعد  ،  االجتماعيةبالتكاليف  
مبني    ،والبيئة بشكل مسؤولإطاره  ره في التعامل مع جميع األطراف والمجتمع الذي يعمل في  يتلخص دو 

للتنمية المستدامة بتطبيق مبادئ   االجتماعي دوره في البعد    ، ويتضح  على أسس أخالقية ومبادئ وشفافية
فاعل  االجتماعيالتسويق   آليات  توفير  لتشمل  الخيرية  األعمال  في  المساهمة  تتعدى  للتصدي  التي  ة 
القائمة ومحاولة إيجاد الحلول لديها، باإلضافة إلى توفير الدعم والمساندة من قبل    االجتماعيةللتحديات  

 . (7) إدارة المنظمة
وتأثيرها على    االجتماعية  المسئوليةفقد عززت من ممارسات     (م2016)Saha Raiswaدراسة      

كالتزام  تطبق  للشركات    االجتماعية  المسئولية  أن    كدت الدراسة على  أو   ،تحقيق مستقبل شامل ومستدام
تأثيرً  لتعكس  المجتمع  وتنمية  الشمولية  إيجابيً لتحقيق  المجتمعا  على  سريع    ،  ا  عالمي  اقتصاد  ظل  في 

متزايد،   بشكل  نمو   االجتماعية  المسئوليةتعمل  كما  الخطى  لتحقيق  دافعة  وقوة  تمكين  كعامل  للشركات 
تؤدي بشكل جيد معً   ؛مستدام يمكن لألسواق والمجتمعات والمنظمات أن  ا للحصول على وصول حيث 

في   النمو  اتخاذ أفضل  وتعظيم  فالشمولية  القرارات  على  ،  نمو      تعمل  معدل  تعزز و   االقتصاد،زيادة 
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، والمفهومان ذاتهما  واالستدامةالشمولية  ف  اإلنتاجية وفرص العمل مع التقدم المستدام على المدى الطويل
وتطوير   المعيشة،  مستويات  وتحسين  إيجابية،  صحية  نتائج  إلى  يؤدي  مما  بطبيعتهما  األبعاد  متعددا 

تعمل   وبالتالي،  العمل،  وفرص  كل هذه    االجتماعية   المسئولية المهارات،  في  أساسي  كعنصر  للشركات 
تكون   أن  ينبغي  ثم،  ومن  توفر   االجتماعية   المسئولية النتائج.  أن  ويجب  رابحة،  أرضية  للشركات 

 االقتصادي ات الفرص المتاحة لتحقيق الربحية، واألعمال التجارية القائمة على القيمة، والنمو  ستراتيجياال
 (.8) حوكمة السليمةمن خالل نظم إدارة ال

     ( النويقة  بشير  هللا  عطا  في   االجتماعيةأثر أخالقيات األعمال والمسؤولية  عن    (م2016دراسة 
أثر أخالقيات األعمال  على    تعرف  الدفت الدراسة إلى  فقد ه  ،تعزيز الميزة التنافسية في البنوك التجارية

في تعزيز الميزة التنافسية من خالل دراسة تطبيقية الستقصاء آراء العاملين في    االجتماعيةوالمسؤولية  
وتوصلت الدراسة إلى نتائج    ،  اإلدارة العليا في البنوك التجارية السعودية العاملة في منطقة مكة المكرمة

ة حسب تقدير  والميزة التنافسي   االجتماعيةمن أهمها وجود مستوى مرتفع ألخالقيات األعمال والمسؤولية  
في تعزيز    االجتماعية  والمسئولية يجابي ألخالقيات األعمال  إ المستجيبين، كما أظهرت الدراسة وجود أثر  

تستهدف تعزيز  من التوصيات المهمة  ا  أبعاد الميزة التنافسية. وفي ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة عددً 
لضمان نجاح البنوك   المهمة باعتبار ذلك من أهم المرتكزات    االجتماعيةأخالقيات األعمال والمسؤولية  

 .(9)  وديمومتها
    ( رضوان  فاروق  أحمد  دراسة  تناولت    م(2012أما  الموقع اإللكتروني للمنظمة في    استخداموالتي 

الوسائط   فقد كشفت الدراسة عن كون المنظمات تعمل على توظيف االجتماعية،دعم اتصاالت المسئولية 
والتقارير والمعلومات المتعلقة بجهودها    األخبار المتعددة وأدوات التفاعل على مواقع هذه المنظمات؛ لنشر  

افي  والدعم الصحي والثق تدامةبرامج الحفاظ على البيئة والتنمية المس  ومنها  المتنوعة  االجتماعيةوأنشطتها  
  10االجتماعية.  للمسئوليةفاعلة لتعريف الجمهور بأنشطتها وممارساتها  اتصاليةكونها كوسيلة  والتعليمي

 

 القطاع المصرفي: ممارسات التنمية المستدامة في  ت الدراسات التي تناولا: ثانيً 
بعنوان "البنوك اإٍلسالمية   (م2022قد الدولي )نأنور عثمان التي أصدرها صندوق الدراسة  هدفت      

وأهداف التنمية المستدامة في الدول العربية" إلى معرفة مدى مساهمة المصارف المتوافقة مع الشريعة في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من هذه الدول، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات التمويل 

واإلمارات قد ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية  المتوافق مع الشريعة في كل من السعودية  
المستدامة، يرجع ذلك إلى أن التمويل المتوافق مع الشريعة الذي تم منحه في هاتين الدولتين يميل إلى  

التنمية المستدامة  االقتصادية  األنشطةدعم وتمويل   النتائج    ،المتوافقة مع أهداف  على أنه    أيًضاوأكدت 
  االقتصادية   المسئوليةي السياسات والبنوك المركزية تحديد مدى اعتماد المصارف لمعايير  ُيمكن لواضع
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البنوك المتوافقة مع الشريعة  واالجتماعيةوالبيئية   ، وُتمكنها كذلك من تطوير أطر ومعايير لضمان قيام 
 .11ةفي المحافظ التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدام االستثماربمنح التمويل أو 

في البنوك    االجتماعيةلية  ئو مدى تطبيق المس   لمعرفة( م2021ن )يوآخر   ،هدفت دراسة ليلى عياد     
والخاصة  التجارية اال   بالجزائر  العمومية  يجب  التي  الضرورية  والعوامل  والقوى  مجاالتها    هتمام ومعرفة 

عملها، وقد شملت عينة الدراسة البنك  ساعدة البنوك التجارية الجزائرية في ممارسة  لم  يؤديبتدعيمها بما  
  المسئوليةتوظف    وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك محل الدراسة  ،الوطني الجزائري وبنك الخليج الجزائر

برامجها في    االجتماعية يوظف  لكنه  عمله،  يعتبرها خارج نطاق  قد  والتي  بالواقع  بشكل ظاهري مقارنة 
البشري  العنصر  احترام  وذلك من خالل  الحوار  ،أنشطته  أبواب  وفتح  وتحفيزهم  العاملين  وأظهرت    تقييم 

االهتمام  مدى  أيًضا  خدمتهم  النتائج  في  والتفاني  العمالء  ابشكاوي  القطاع  الدراسة  وأوصت  لمصرفي  ، 
زيادة    االجتماعية  المسئولية مفهوم  ب   باالهتمام إلى  يؤدي  تنافسي  عامل  العمالء   ستقطاب الكونها 

 12التنمية المستدامة.والمستثمرين والمساهمين بما يحقق 
     ( وآخرين  الزيادات  الفتاح  عبد  علي  دراسة  أن  حين  تلبية  م(  2021في  مدى  لمعرفة  هدفت 

تطرقت الدراسة ألبعاد التنمية    وجهة نظر العمالء،  نالتنمية المستدامة م   المصارف اإلسالمية لمتطلبات 
التكنولوجي،  البعد  إلى  إضافة  البيئي  والبعد  االجتماعي  البعد  االقتصادي،  البعد  تشمل  والتي  المستدامة 
المستدامة   التنمية  متطلبات  تلبي  األردن  في  العاملة  اإلسالمية  المصارف  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

المصر  قيام  بضرورة  الدراسة  وأوصت  ومواهب بأبعادها،  وقدرات  أفكار  بتنمية  باالهتمام  اإلسالمي  ف 
الموظفين العاملين لديه، وتوظيف قدراتهم على االبتكار واإلبداع في تطوير الخدمات التي يقدمها بالشكل 

 .13الذي يسهم في تنمية القطاعات المختلفة 
      ( بوباني  وهيثم  األميري  مبارك  دراسة  ارة المالية في البرازيل  واإلد   االستدامةحول  م(  2021وأكدت 

الفاعل   الدور  أهمية  المستمرين  لالستدامةعلى  بين  في جذب  الفاعلة  العالقة  إلى  الدراسة  أشارت  ، كما 
التي   المالية  الظروف  تهيئة  في  الدول  تلعبه  الذي  والدور  للشركات  المالي  واألداء  االستدامة  ممارسات 

 . 14تخلق فرص االستثمار وتجذب المستثمرين 
دراسة        أن  حين  )في  المرار  جمعة  محمد  نوباني،  ممارسات   (م2021هيثم  تقييم   إلى   سعت 

المستدامة ومدى ما   للتنمية  المجال  تحققهالمصارف  الكفاءة    ،المصارف في هذا  الدراسة أن  وأوضحت 
بيئة    بنجاح مما يسهم في خلق  استدامتهاوالفاعلية هي وسيلة تحاول من خاللها العديد من البنوك تحقيق  

المستمر للنجاح  الذكاء    ،واعية  أن  الدراسة  أوضحت  السبل   االصطناعيكما  أحد  المصرفي  العمل  في 
أي    استدامةتعتمد    ، حيث المضمونة إلنشاء أنظمة مستدامة فيه وتحقيق نمو وتطور هادف وطويل األمد 

ة، وأكدت الدراسة أيًضا على أن  في عمليات المنظم    مؤسسة مالية إلى حد كبير على المبادئ المدرجة
مساعيها للحفاظ على  النجاح في  من حيث  من التميز في األداء    البنوك  االستدامة من شأنها أن تمكن   

الحالية   األسواق  تقدمهنطاق  ما  لخدماتها،  الخدماتمن    وزيادة  الجغرافية  والتغطية  لضمان    المقدمة 
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ات جذرية من شأنها تحسين  استراتيجييجب أن ينص على    استقرار واستدامة البنوك وإدارة هذه المنظمات 
التنظيمي أن  األداء  على  أيًضا  الدراسة  أكدت  إيجابية  االستدامة،  عالقة  لهما  المنظمة  ما    وأداء  وهو 

 15التنظيمية.  االستدامةوالتي ستعمل على تحسين  مواصلة التوسع في الصناعةينعكس على 
لدراسةمKishore Kumar   &Ajai Prakash  (2019 دراسة        هدفت  اعتماد   (  مستوى 

االستدامة  المصرفية  المؤسسات   لمفهوم  الهند  يتم   في  حيث  المجال،  هذا  في  تطلق  التي   والمبادرات 
المستدام المصرفي  أدائها  أساس  على  المصرفية  المؤسسات  كون  تصنيف  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت   ،

المراحل األولى؛ بالهند ال تزال في  ذات    االستدامةأن قضايا  حيث    ممارسات االستدامة في المصارف 
لي ومحو األمية المالية  األولوية القصوى للبنوك ترتبط ارتباًطا مباشًرا بعملياتها التجارية مثل الشمول الما

الطاقة البنوك  ،وكفاءة  وتركز  البعد    كما  معالجة  على  أكبر  الخدمات    لالستدامة  االجتماعيبشكل  في 
التركيز على  المصرفية   البيئية    األخرى  األبعاد    دونما  باإلدارة  المنتجات والخدمات    ،المتعلقة  وتطوير 
 16.الخضراء 

حول النظم المصرفية وتطبيق أهداف    (م2019)  Paul Fisherو    Kern Alexanderدراسة      
ألهداف   وفقًا  لعام    األمماالستدامة  المستدامة  للتنمية  بين  الدراسة  أظهرت  و   ،م2030المتحدة  الروابط 

البنوك هي أكبر مزود لالئتمان في  ،  والمالية   االقتصاديةالبيئية والمخاطر    االستدامةتحديات   نظًرا ألن 
اال من  و   ،قتصادات العديد  مهمة  سياسة  هي  جماعي  بشكل  المخاطر  لهذه  إدارتها  كيفية    اهتمام فإن 

كيف يمكن للتنظيم واإلشراف المصرفي أن يساعد في توجيه وتحفيز وتشجيع    ، وأظهرت الدراسةتنظيمي
في  دور أكبر    بلعب التنظيم الدولي    إلى أهمية أن يقوم  ، تطرقت الدراسة أيًضا  االستدامةالبنوك على دعم  

  االستدامة تطوير معايير منسقة لحوكمة مخاطر البنوك وتقييم نموذج األعمال ألنه عندما تكون مخاطر  
  ،يمكن أن تخلق مخاطر نظامية على القطاع المصرفي ككل. أخيًرا  ،مخاطر مالية مادية للبنوك الفردية

إلشراف على البنوك في تدرس الورقة بعض التحديات الشائعة في تطوير مناهج تنظيمية أكثر فاعلية ل
 17البيئية. االستدامةسياق إدارة المخاطر المالية التي تشكلها 

المؤسسية    االستدامةممارسـات    العالقة بينإلـى استكشـاف    هدفت و   Olaf Weber(2017) دراسـة    
الصينية   المصارف  ممارسات    ،المالية  وانعكاساتهافي  مختلف  الدراسة   ، المصرفية  االستدامةوحللت 

هنـاك   أن  إلـى  الدراسـة  القطـاع    زايد مت   اهتمام وخلصـت  بأنشطة  مـن  الصيني    المسئولية المصرفي 
ينعكس    ،المستدامة  االجتماعية على  إيجابً   مما  المستدامة  مؤشـرات    ارتفاعا  البيئة  في   أداء  وخاصة 

تكون  ،  اإلتمان األخضرتبنـي سياسـة    ذلك فيتمثـل  ، و االجتماعيالجانب   قادرة  بحيث  البنوك الصينية 
عالوة على  ،لتصبح أكثر اخضراًرا وأقل تلويًثا دون التضحية بالعائدات المالية االقتصاد على التأثير على 

استناًدا إلى    ،للبنوك الصينية  االستدامةاألداء المالي وأداء    عالقة قوية بين  وجدت الدراسة أن هناك  ،ذلك
 . 18االئتمان األخضر التي تعتمد على تطبيق ،النظرية المؤسسية
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البنوكم(  Obiamaka et al 2017 (دراسـة     في  االستدامة  تقارير  حللت  خالل  التي   النيجيرية 
االستدامة المؤسسية المطبقة في عدد من وخلصـت إلـى أن أهـم جوانـب   ،م2014-2010الفتـرة مـا بيـن  

اإلفصاح وإدارة المخاطر، المسئولية البيئية  مـن حيـث الشـفافية،    متعلقة بالحوكمةكانـت    البنوك النيجيرية
البيئيـة    المستدامة القضايـا  حـول  مبـادرات  تبنـي  الطاقـة    المهمةمثـل  ،  المناخ تغيـر    المتجددةكمصـادر 

 .19نبعاثـات الغـازات الدفينـةإو 
دراسة        المسئولية Tomasz Murawski(2017أما  ممارسات  على  الضوء  لتسليط  فهدفت  م( 

االجتماعية في قطاع البنوك اليابانية، وخاصة أن المسئولية االجتماعية من القضايا المهمة في بناء الثقة 
المالية   األسواق  بين   هناك  المتبادلة  أن  الدراسة  أوضحت  المستدامة،  التنمية  تحقق  أنها  كما  والمجتمع 

اتجاًها متزايًدا نحو المسئولية االجتماعية المستدامة  لدي البنوك اليابانية وخاصة في الجانب االجتماعي؛ 
وتطبق   الجماهير  احتياجات  تلبية  على  وتعمل  المستدامة  البنكية  الخدمات  من  العديد  تقدم  حيث 

يجيات المسئولية االجتماعية في ظل ان يكون القطاع المصرفي قطاًعا أخضر ومستداًما ومسئواًل استرات 
 20اجتماعًيا. 

  Syaiful Rizal Hamid and Boon Cheong Chew ,Tan Lay Hongبينما دراسة      
هدفت للتعرف على جودة الخدمات المصرفية المستدامة المقدمة من خالل دراسة الحالة لبنك    (م2017)

Maybank  ،ماليزيا مع    في  كيفية  مقابالت  إجراء  اإلدارات،   35تم  مختلف  في  البنوك  مسؤولي  من 
عالوة على ذلك تم تحليل التقارير البنكية وتقارير االستدامة بالبنك، توصلت الدراسة إلى األهمية المتزايدة 

المس واالستثمار  االئتمانية  المخاطر  إدارة  لعملية  االستدامة  معايير  لتطبيق  البنك  من  ئول  المقدمة 
 .(21) اجتماعًيا

 التعليق على الدراسات السابقة: 
االجنبية برصد ممارسات    اهتمت  - وأبعاد   االجتماعية  المسئولية الدراسات  التكاملي  إطارها    المختلفة   هفي 

اهتمت  بينما  كبير،  بممارسات    بشكل  العربية  القطاعات   االجتماعية   المسئوليةالدراسات  أحد  في 
  .أو البيئية االجتماعيةأو  االقتصادية

ووجهت   - والبيئية  االجتماعية  المسئولية  ممارسات  لنطاق  بالتطرق  أكبر  بشكل  العربية  الدراسات  اهتمت 
الدراسات األجنبية والشركات والمنظمات والمصارف على تنوع   بينما ركزت  جهودها نحو هذا االتجاه، 

وا واالجتماعي  االقتصادي  الجانب  في  الموجهة  والشركات  الممارسات  المصارف  من  إيماًنا  لبيئي، 
 والمنظمات األجنبية بتكامل هذه المجاالت وارتباطها ببعضها البعض لتحقيق مبدأ االستدامة. 

وأهمية   - المستدامة  التنمية  تحقيق  في  االجتماعية  المسئولية  لدور  بالتطرق  العربية  الدراسات  اهتمت 
ربحية ومنفعه متبادلة وترسيخًا لمبدأ مواطنة الشركات تحقيق االستدامة إلحراز مزايا تنافسية وعالقات  

ودعم العمالء بطريقة مسؤلة ومستدامة، بينما ركزت الدراسات األجنبية على أهمية االستدامة من ناحية 
 تأثيرها على رفاهية الشعوب والسعي البتكار ممارسات إبداعية لدعم االستدامة في المجتمعات. 
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عل - األجنبية  الدراسات  المستدام،ركزت  والتسويق  المصارف  وإستدامة  المستدامة  التنمية  في  التعمق    ى 
سياسـة  و  والشفافية   ،األخضر  ناالئتما تبنـي  بالحوكمة  المتعلق  االستدامة  أبعاد  على  ركزت    كما 

المخاطر  واالفصاح البيئيـة  و   ،وإدارة  القضايـا  حـول  مبـادرات  المتجددة  المهمةتبنـي  الطاقـة    ،كمصـادر 
 .  الغـازات الدفينـة وانبعاثات تغيـر المناخ، 

النظرية  - المداخل  الدراسة وتحديد أهدافها وتحديد  بلورة موضوع  السابقة في  الدراسات  تم االستفادة من 
 واإلجراءات المنهجية المتبعة وفقًا لموضوع الدراسة إضافة إلى تفسير النتائج. 

 

 : النظري طار اإل
المستدامة"يعد مفهوم "     العالم سياس  التنمية  فمن    ،ااستراتيجيً ا و يً محركًا سياسيًا عالميًا يوجه مستقبل 

عرَّض  ما  وهو  بالبيئة،  ضارة  تأثيرات  لإلنسان  أصبح  المسئول،  غير  واإلنتاج  االستهالك  أنماط  خالل 
بالتنمية المستدامة في العالم أجمع وفق    امهتماألرض واألجيال المستقبلية للخطر"، وهو ما دعا إلى اال

 شمولي.  منظور
  التنمية   خطة  خالل  من  مستدام  عالم  إلى  عالمنا  تحويل  المستدامةعلى  التنمية   أهداف  واعتمدت     

  حيز   ودخلت   تاريخية  أممية  قمة  في  م2015  سبتمبر  في  العالم   قادة  قرهاأ  التي  "م2030"  لعام  المستدامة
  واضعة   -  المقبلة  عشرة  الخمس  السنوات   وعبر   خاللها  من  الدول  تعمل  حيث   ، م2016  العام  مطلع  التنفيذ 
 الجهود   حشد   على  -الجميع   على  اعالميً   تنطبق  التي  الجديدة  المستدامة  التنمية  أهداف  أعينها  نصب 

  الجميع   اشتمال  كفالة  مع   المناخ،  تغير  ومعالجة  مساواة ال  عدم  ومكافحة  أشكاله  بجميع  الفقر  على   للقضاء
 الجهود. بتلك
بأنها  و      المستدامة  التنمية  الهادفةتعرف  التنمية  بين    عمليات  توزان  الحالية    االحتياجات لتحقيق 

خالل   من  القادمة    احتياجات تلبية  والمستقبلية  األجيال  بمقدرات  اإلضرار  أو  المساس  دون  الحاضر، 
المنظمات بأبعاد التنمية المستدامة وفق رؤية   التزاموترتكز التنمية المستدامة بشكل أساسي على ضرورة  

   22والبيئية، دون إغفال جانب على حساب جانب آخر. االقتصادية االجتماعية،شاملة تضم الجوانب 
بأنها  أيًضا    الشركات  استدامةوتعرف       الشركة من    االستدامة"  المساهمين في  التي تعظم من قيمة 

الناتجة عن   تبني الفرص وإدارة المخاطر  والبيئية وعلى الشركة    واالجتماعية  االقتصادية  األنشطةخالل 
 23." ن تأخذ بنظر االعتبار المجتمع والبيئة نتيجة األعمال التي تقوم بها لغرض استمراريتهاأ
ضمن أطر وطنية    م2030-2022الحكومات على عاتقها تنفيذ خطط التنمية المستدامة    ت وقد أخذ     

تتحمل    ،لتحقيقها التي  هي  فالدول  مما    المسئوليةولذا  واستعراضه،  المحرز  التقدم  متابعة  عن  الرئيسية 
نوعية   بيانات  جمع  إليها  -يتطلب  الوصول  المتا -يسهل  تستند  بحيث  المناسب،  الوقت  بعة  في 

في    واالستعراض  يساهم  وبما  الوطني،  الصعيد  على  تجري  التي  التحليالت  إلى  اإلقليمي  الصعيد  على 
 على الصعيد العالمي.  واالستعراض المتابعة 
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 24  المتحدة اإلنمائي: األمموتشمل أهداف التنمية المستدامة التي نص عليها برنامج  
 الفقر. على القضاء  .1
 .الجوع على التام القضاء  .2
 .والرفاه الجيدة الصحة  .3
 . الجيد التعليم  .4
 .الجنسين بين المساواة  .5
 الصحية. والمياه النظيفة المياه  .6
 معقولة.   وبأسعار نظيفة طاقة  .7
  .االقتصاد ونمو الالئق العمل  .8
 . األساسية والهياكل  واالبتكار الصناعة  .9

 .المساواة عدم أوجه من الحد .10
 مستدامة.  محلية  ومجتمعات  مدن .11
 الن.ئو المس واإلنتاج االستهالك .12
 المناخي.  العمل .13
 الماء. تحت الحياة .14
 البر.  في الحياة .15
 القوية. والمؤسسات والعدل السالم .16
 األهداف. لتحقيق  الشراكات عقد .17

تلف األطراف الفاعلين وفي كل وتتطلب أهداف التنمية المستدامة العمل في إطار الشراكة بين مخ      
والدولية واإلقليمية  والوطنية  المحلية  دعت    ،المستويات  فقد  الحكومية    األمملذا  الجهات  المتحدة مختلف 

ا في  شريكً   باعتبارهماوغير الحكومية ودعت مؤسسات األعمال للمشاركة من أجل دعم التنمية المستدامة  
 . المجتمع

شمولية        برؤية  االهتمام  بدأ  القادمة،  لألجيال  والثروات  المقدرات  على  للحفاظ  السعي  ظل  وفي 
تك منظور  وفق  االجتماعية  المسئولية  للمسئولية  مفهوم  ظهور  إلى  أدى  ما  وهو  االستدامة،  يحقق  املي 

المستدام واالستثمار االجتماعي كونها مفاهيم ترتبط برفاهية   المستدامة، والتسويق  المتكاملة  االجتماعية 
األعمال  وأصحاب  المصالح  أصحاب  من  فاعلة  مشاركة  ظل  في  والمستقبلية  الحالية  المجتمعات 

 أعمالهم بما يتماشى مع رؤية المجتمعات العالمية.  الحريصين على استدامة
 والمسئولية االجتماعية المستدامة:   االجتماعية المسئولية

التي    االجتماعية  المسئوليةتعد       الحديثة  المفاهيم  المنظمات    هتماماال  ازداد من  بها بشكل كبير لدى 
"    االجتماعية  المسئوليةمفهوم "  UNIDO)المتحدة للتنمية الصناعية )  األمموتعرف منظمة  حول العالم  

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 "   بمملكة البحرين في القطاع المصرفيالمتكاملة ودورها في تحقيق االستدامة  المسئولية االجتماعيةفاعلية ممارسات " : ميرهان طنطاويد.  182 

" 

" 

 

 

أنها مس  على  الشركات  تحمل  بضرورة  يقضي  إداري  من ئو مفهوم  المختلفة  المجتمع  فئات  نحو  ليتها 
والبيئية في عملياتها التجارية والتفاعالت مع أصحاب   االجتماعيةات  هتمامأصحاب المصالح   بدمج اال

للشركات عموًما على أنها الطريقة التي تحقق الشركة من خاللها   االجتماعية  المسئوليةالمصلحة. ُتفهم  
تعزز بشكل مباشر سمعة    االجتماعية  المسئوليةو   واالجتماعية، والبيئية    االقتصاديةتوازًنا بين الضرورات  

 25  عالمتها التجارية.الشركة وتدعم 
"األسلوب الذي تدير به الشركات أعمالها بشكل يكون له تأثير    بأنها  أيًضا  االجتماعية  المسئوليةوتعرف  

اإلجراءات   المجتمع من خالل  التعريف    وأ   االجتماعية  وأ  االقتصاديةإيجابي شامل على  البيئية، وهذا 
التنمية المستدامة والمسؤولية   ينتج عنها    االجتماعية  المسئولية، سيما وأن  االجتماعيةيشير للعالقة بين 

وأ سلوكً قرارات  يعكس  مما  والبيئة  المجتمع  على  تنعكس  التنمية    ا وشفافً   اأخالقيً   انشطة  في  يساهم 
 . 26المستدامة ويأخذ في الحسبان توقعات أصحاب المصالح  

الشركات   االلتزامبأنها    المستدامة   االجتماعية  المسئوليةتعرف  بينما   الذي تطبقة   السلوكي واألخالقي 
والبعد   االجتماعيوالبعد    االقتصاديوقطاعات األعمال المختلفة والمتنوعة بشكل متكامل يدمج بين البعد  

إطار في  استدامة    البيئي  وتحقق  المتاحة،  والموارد  واإلمكانات  للمقدرات  المستدام  اإليجابي  االستثمار 
ُيحقق    االجتماعيتعزيز القيمة المضافة ألنشطة الشركات؛ فاالستثمار  دعم التنافسية و   التنمية بأبعادها،

هدف كذلك دعم يجب أن تست  االجتماعية  المسئوليةمشاريع    ،الكثير من العوائد على المؤسسة والمجتمع
النمو وخلق فرص عمل ُمستدامة. ومن ثم تتشكل لدينا قوة دافعة نحو تنمية اقتصادية مستدامة تقوم في  
عجلة   دوران  استمرار  وتضمن  الوظائف  توفر  التي  الحيوية  والمشروعات  الجاد  العمل  على  أساسها 

 .االقتصاد 
  :التسويق المستدام للمنظمات

والشك أن الشركات والمنظمات في إطار سعيها لتحقيق ممارسات المسئولية االجتماعية المستدامة       
المستدامفهي بذلك تسعى   االستخدام  على    كونه يركزوهو مفهوم حديث للتسويق ينطلق من    ،للتسويق 

منتجات   األمثل تقديم  بهدف  المنظمة  تمتلكها  التي  عالية    للموارد  قيمة  للعمالء، وآمنة    ذات  ومستدامة 
ما  وهو  العمالء،  حاجة  وتلبي  البيئية  األعباء  تقليل  شأنها  من  المستدامة  المنتجات  أن  على  عالوة 
سينعكس إيجاًبا على المنظمات ويحقق لها مزيًدا من الربحية  والتنافسية والوالء من قبل العمالء، خاصة 

اتها ومنتجاتها؛ ستجعلها هي المنظمات األكثر  وأن المنظمات التي ستتبنى توجه التسويق المستدام لخدم
قربًا من قبل العمالء وخاصة في ظل تعهد المنظمة بخلق قيم مستدامة في المنتج المقدم للعمالء، وهنا 
تتحقق المنفعة المتبادلة المرجوة من التسويق لكل من المنظمة والعميل من خالل تحقيق األرباح  التي  

 27واالستفادة من المنتج أو الخدمة المستدامة للعميل.تعد جوهر النشاط التسويق،  
المستدامويعرف   التي تقوم بها  الترويج للمنتجات والممارسات وقيم العالمة التجارية  أيًضا بأنه    التسويق 

واالجتماعية   االقتصادية  ومبادراتها  ممارساتها  في  واالجتماعي  األخالقي  التزامها  إطار  في  المنظمات 
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يحقق   إطار  في  مستدامة  منظمة  مع  يتعامل  الذي  المستدام  للعميل  موجه  تكاملي  إطار  في  والبيئية 
 28متطلبات ورغبات العمالء وأصحاب المصالح على حد سواء. 

 29المستدامة  االجتماعية  سئوليةالمأبعاد 
في    االجتماعية  المسئولية بعاد  أتشمل       أساسية  المستدامة  أبعاد  البعض  ثالثة  بعضها  مع  تتكامل 

 وتعمل جنبًا إلى جنب وتشمل:
األمثل للموارد بشكل مرشد لتنتج في النهاية    باالستخدامهذا البعد قيام الشركات    يويعن  :االقتصاديالبعد  

الربح  ،سلعًا ذات جودة عالية إلى  إلى    كما يشير  التجارية، إضافة    االلتزام كجانب من جوانب األعمال 
المؤسسية الحوكمة  مثل  المؤسسات  داخل  األخالقية  حقوق    ،بالممارسات  وحماية  والفساد،  الرشوة  ومنع 

مبادئ    ،األخالقي  واالستثمار  ،المستهلك وتطبيق  بتبني  تقوم  أن  المؤسسات  على  السياق  هذا  وضمن 
األخالقي   والسلوك  والشفافية  في    واحترام   األفراد،مصالح    واحترامالمساءلة  القانون  القرارات    اتخاذ سيادة 

 وتنفيذها. 
هذا البعد إلى الممارسات التي تهدف  للمساهمة في  تحقيق رفاهية المجتمع    ويشير  :االجتماعيالبعد  

ا على إنتاجيتهم وتنمية  بما ينعكس إيجابً   ،تحسين ورعاية شؤون العاملين فيهاعن  الذي تعمل فيه فضاًل  
مل  له، وتحسين ظروف الع  واالجتماعيةقدراتهم الفنية وتوفير األمن المهني والوظيفي والرعاية الصحية  

المهنية   الحياة  بين  التوفيق  )أي  للموظفين  الموظفين  واالجتماعية،والمعيشة  صحة  وسالمة    ،وحماية 
للموظفين  ،العمل( المهني  التطوير  مع  ودعم    ،والمشاركة  وتحسينها  المعيشة  مستويات  على  والحفاظ 

 وتجنب التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان.  االجتماعية،القضايا 
البيئي للشركات من خالل تغطية اآلثار البيئية    االجتماعية  المسئوليةتبط هذا البعد بممارسات  : وير البعد 

األمثل للموارد الطبيعية؛ تحسين إدارة النفايات؛ التقليل من العوامل    االستخداملعمليتها التشغيلية بـ"تحقيق  
 ،دخال عمليات للحد من التلوث الخارجية البيئية في عمليات اإلنتاج؛ الترويج للمنتجات الصديقة للبيئة؛ وإ

البيئية    ،ونضوب الموارد  التأثير الذي يمكن أن تحدثه الشركات على الطبيعة واألنظمة  بهدف الحد من 
 واألرض والهواء والنفايات.

 اإلجراءات المنهجية: 
 نوع الدراسة والمنهج المستخدم:

من        الدراسة  هذه  الكيفيةتعد  المجتمعية    الدراسات  المسئولية  ممارسات  وتحليل  لرصد  تهدف  التي 
الحالة الباحثة    اعتمدت ومن خالل هذه الدراسة    المستدامة في بنك البحرين الوطني، دراسة  منهج   على 

مال  باعتباره األكثر  العلمي  الدراسة  ءالمنهج  تساؤالت  عن  لإلجابة  المنهج مة  التكنيكات أحيعد    وهذا    د 
 واألحداث والجماعات والمنظمات    األفراد على عديد من مصادر البيانات لدراسة    د ، وتعتمالبحثية الكيفية

 .(30)  بشكل منظم
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 مجتمع الدراسة وأدوات جمع البيانات: 
مجتمع      بنك   تمثل  وهو  البحرين  مملكة  في  العاملة  البنوك  أحد  لدراسة  المتعمق  التحليل  الدراسة 

مجال   في  ممارساتها  وتحليل   لرصد  الوطني،  المنظور    االجتماعية  المسئوليةالبحرين  من  المستدامة 
بأبعاد  )  هالمتكامل  والوصول    االجتماعي  االقتصادي،الثالثة  شأن  واقتراحات   الستنتاجات والبيئي(  ها من 

للمجتمعات  المستدامة  التنمية  في  تصب  التي  المستدامة  الممارسات  تحليل  دعم  في  الباحثة  وإعتمدت   ،
والثاني   األول  واالستدامة  المالية  تقارير  على  أساسي  بشكل  المستدامة  المجتمعية  المسئولية  ممارسات 

والشفافية، بالنزاهة  تتمتع  مهمة  وثائق  التقارير  هذه  ت  باعتبار  شأنها  على  سلمن  الضوء  البنك  اهد أ ط  ف 
تضمين   في  أعماله،    االستدامةالمتمثل  صميم  علىفي  التركيز  التقارير    مع  إلعداد  األساسية  المبادئ 

وأيًضا  وبيانات األداء،    االستدامة  أيًضا ألنشطة ومبادرات   تتطرق التقارير  ، كما  كالدقة واالكتمال والتوازن 
البيئية   الشركات   االجتماعية الحوكمة  تقارير  ،  (31) وحوكمة  إلدارة   االستدامةوتعتبر  األفضل  األسلوب 

الحكومة والمجتمعات   الحسنة مع  التجارية وسمعتها، والعالقة  العالمة  المخاطر واألزمات. وتعزيز قيمة 
تنفيذ   وضمان  الطويل،  األمد  على  والمجتمع  المنظمة  بين  االرتباط  واستدامة   االستدامةالمحلية، 

وعمالئها،  ت للمنظما المؤسسة  بين  مهمة  اتصالية  وسيلة  يمثل  أنه  كما  تقرير ،  أهمية  تتضح  وهنا 
 .32االستدامة

  :تساؤالت الدراسة
 تستهدف الدراسة اإلجابة على العديد من التساؤالت منها: 

 المستدامة؟  االجتماعية المسئوليةمن تطبيق ممارسات بنك البحرين الوطني   اهتمامدوافع  - 
 ما مدى تطبيق البنوك محل الدراسة لركائز التنمية المستدامة؟  -
 المستدامة؟  االجتماعية المسئوليةيتبناها بنك البحرين الوطني في مجال أبرز المبادرات التي   -

 الحالة:  ةدراس
 :  تمثلت فيعدد من المعايير وفقًا لبنك البحرين الوطني لتتمثل في  دراسة الحالة اختيارتم 
الوطني  - البحرين  بنك  الرائد في تعزيز شفافية  (NBB)حصول  "البنك  الشرق   االستدامةعلى جائزة  في 

لعام   العالمية  م2021األوسط"  "المصرفية  إطار  م2021 " (Global Finance)من مجلة  ، وذلك في 
المستدام   التمويل  “جوائز  و م2021برنامج  مبادئ  ضمن  ذلك    يعد  "،  لدمج  المتواصلة  البنك  جهود 

هذه الجائزة جهود البنك في مجال الممارسات كما تعكس  المؤسسية،    أعمالهضمن    االستدامةوممارسات  
سعيًا   المستدامة  التنمية  في  نحو  التطبيقية  مستدام  للتوجه  شكل  استراتيجيضمن  مستقبل  مما  عمله،  ة 

دمج   نحو  الواضحة  البنك  لمساعي  من   االستدامة تتويجًا  للعديد  وطرحه  المؤسسية،  أعماله  صميم  في 
 33المبادرات والمنتجات والخدمات الداعمة للمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.

  وذلك نظير   ،جائزة أفضل مسيرة تحول مصرفية في البحرين  (NBBحصد بنك البحرين الوطني )كما  -
  ستكمال الجهوده المكثفة في هذا المجال، حيث تضّمنت دوره في دمج الموارد مع بنك البحرين اإلسالمي  
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عملية   البنكين  ندماجاالمراحل  نجاح  ،  بين  على  الضوء  الجائزة  هذه  سلطت  التحول استراتيجي وقد  ات 
طرحه لعدد من الحلول الرقمية الهادفة لتعزيز    إضافة إلى  ، ثراء تجارب العمالءالرقمي للبنك وجهوده إل

تقييم مبادرات "البحرين الوطني" المرتبطة    ، ويأتي ذلك في إطارراحة المستخدمين وخدمتهم بشكل أفضل
المؤسسية، حيث   الثقافة  اابتعزيز منظومة  بيئة  والشمول في  للتنّوع  مثالًيا  نموذًجا  البنك  لعمل، ستعرض 

 . 34من الجنسين كجزء من نقاط القوة للمؤسسة الكوادر العاملة وشمل ذلك حرصه على تعدد وتنّوع 
 

 35( م2022، 2021االستدامة  )التقرير السنوي المالي وتقرير البحرين الوطني  بنك
أميري في  شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب مرسوم  بنك البحرين الوطني هي       

مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي، ولديه فروع   مرخص من قبل  ، وهو  م1957شهر يناير  
أبوظبي   من  كل  في  حيث   باإلمارات خارجية  السعودية،  العربية  المملكة  في  والرياض  المتحدة،  العربية 

مملكة    بحرين بالمنامةأسهم البنك مدرجة في بورصة ال ، و بموجب قوانين هذه الدول  انن الفرعايعمل هذ 
يعتبر بنك البحرين الوطني أول بنك مملوك لمساهمين  و   ،  ن أقوياءو ن محليو البحرين، ولدى البنك مساهم 

ا، حيث يقود   القطاع المصرفي عامً   60من    ألكثر، وهو يساهم بدعم اقتصاد المملكة  البالد محليين في  
الرئيسية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبناء    األسواقفي    ه  في مملكة البحرين، بجانب توسع  

أقرب  التجارية "  عالمته  ، بالتوافق مع وعد  الءمن التواصل بشكل أفضل مع العم  ه  محفظة إقليمية تمكنّ 
ا مليئا بالتحديات في ظل الجائحة الصحية العالمية التي كان لها آثار عامً   م 2020  عام  وشّكل ،  "لكم

وواجهت كل من الشركات، والبنوك بشكل خاص، العديد من    ،في جميع أنحاء العالم  االقتصاد لى  كبيرة ع
بنك   ستطاعاو   عمالئها،موظفيها و   صحة وسالمة  التحديات فيما يتعلق بعملياتها وبواجباتها في ضمان  

ويتواصل    ،لظروف السوق الصعبة طوال هذا العام  الستجابةاعلى    ًراا وقاد البحرين الوطني بأن يكون مرنً 
شامل    اتباع  على  هحرص دعمنهج  خالله  من  الصعيد    احتياجات   يتم  على  المملكة  وجهود  المجتمع 

بالتوافق   االقتصاديالنمو    استراتيجية البنك حول  ويترّكز جزء كبير من   االجتماعي واالقتصادي والبيئة،
الرؤية   أ  ،م2030االقتصادية مع  يبادر  وقد  بنك   أول  الوطني  البحرين  بنك  الخدمات    بإطالقصبح 

وشمال إفريقيا، وتعتبر هذه الخدمات بداية لرحلته األوسط    المصرفية المفتوحة على مستوى منطقة الشرق 
والداخلي الرقمي  التحول  صميم    ،نحو  في  الرقمية  البنكّ الحلول  يمنحه  استراتيجيويضع  مما  للتحول،  ته 

بال  تنافسية  والمنتجات  ميزة  من    تكارواالب خدمات  وذلك  مستمر  خالل الرقمي،  التحتية،  تطوير   للبنية 
تحسين إمكانية الوصول للخدمات وتحسين    خاللمن    الءويسعى بنك البحرين الوطني لتعزيز تجربة العم

 باالستفادة من التقنيات المتطورة. ت الفروع اإمكان
 "في: "إثراء حياة األجيال  رؤية البنكوتتمثل  

دائمً  ":الرسالة معكم  الوقت نتواصل  في  إليه  تحتاجون  ما  تقديم  في  ونساعدكم  احتياجاتكم  لنستوعب  ا 
 . "والطريقة التي تناسبكم
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المؤسسية العمل الجماعي: نتعاون    باحترام(،نتواصل  )  االحترام  ،(نعمل من القلب )  رالفختشمل  :  القيم 
دائمً )األخالقيات    (،ونحتضنها  المسئوليةنتحمل  )  المسئولية  ،لننجح الصواب  نتبع  (،  انفعل  الشفافية: 

  بال تردد.الشفافية  
   لبنك البحرين الوطني:  االستدامةإطار عمل 

في مملكة البحرين    البنك  ومضاعفة تأثيرلتوجيه األسواق  نحو االستدامة    هدف بنك البحرين الوطني  
الشريك المصرفي المفضل في القطاعات    يتواجد بها البنك، وإيماًنا منه بأن يكون التي    واألسواق األخرى 

، ويسعى البنك في  المستقبلي والقدرة التنافسية لمملكة البحرين  االقتصاد   عالية النمو والتأثير والتي ستشكل
  في   اإلقليمي  القطاع المصرفي على المستوى صدارة في  إطار جهوده المستمرة والمتواصلة ألن يحقق ال

البيئية   الحوكمة  لتصنيفات  بالنسبة  البحرين  مملكة  في  القطاعات  االجتماعيةجميع  وحوكمة    والمسئولية 
وهو ما يعكس االلتزام باالستدامة، ولذا قام البنك بوضع خارطة طريق لالستدامة يشتمل على  الشركات،  

اء رئيسية لمتابعة مسار نهج االستدامة، عالوة على ذلك وضع البنك نموذًجا  أهداف محددة ومؤشرات أد 
إدارًيا ولجان وإطارات حوكمة؛ حيث يقوم بتحديث سياساته لتعكس أساسيات هذا التحول في االستدامة، 

اويتضمن إطار االستدامة في بنك البحرين الوطني سبع ركائز هي:   والسلوك  والنمو  ألالحوكمة  خالقي 
والصيرفة    تصادياالق العاملة  القوى  ورعاية  الطبيعية  الموارد  وصون  العمالء    والمسئولية وخدمة 

 المجتمعية المؤسسية. 

 
 شكل يوضح إطار عمل المسئولية االجتماعية المستدامة في بنك البحرين الوطني 

خدمة 
العمالء

النمو 
اإلقتصادي 

الخدمات 
المصرفية 
المسؤوله 

رعاية كوادرنا 
العاملة 

اإلستثمار 
المجتمعي 

صون الموارد 
الطبيعية 

حوكمة الشركات 
والسلوك 
األخالقي 
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 المستدامة في بنك البحرين الوطني االجتماعية المسئوليةممارسات 

 في محورلبنك البحرين الوطني  المستدامة  االجتماعية المسئوليةممارسات 
 االقتصاديالنمو  

  اكتسب وقد    ،الوطني لمملكة البحرين  لالقتصاد يعد بنك البحرين الوطني إحدى الركائز األساسية الداعمة  
المكان خالل    ةهذه  نحو  امن  التام  الفاعل    ،عمالئهلتزامه  دوره  على  والمؤسسات عالوة  المبادرات  لدعم 

 ومن هذه المبادرات:  االجتماعيالتي تسهم في إحداث تأثير قوي وإيجابي على المستوى 
بين • مشتركة  سيكو    مبادرة  وشركة  البحرين  ودعمبورصة  المركزي   االستثمارية  البحرين  مصرف   من 

ل للمبادرات  وذلك  البحريني  السيولة  صندوق  في  الرئيسيين  المساهمين  رأس    االقتصاديةدعم  وسوق 
  .على المملكةينعكس إيجاًبا المال، مما 

المشاركة • عام    مواصلة  منذ  "الواحة"  صندوق  لقطاع  الذي    م،2018في  التمويل  توفير  إلى  يهدف 
على   ويركز  البحرين،  مملكة  في  الناشئة  والمدن   االستثمارالشركات  المالية  والتكنولوجيا  التقنيات  في 

 . البحـرينـي ودعمه االقتصاد تعود بالنفع على مما يعكس التزام البنك بالمبادرات الوطنية التي   ،الذكية
 لتعزيز التنمية االقتصادية. التي تعزز أسواق رأس المال المحلية إلى جانب الجهود  دعم المبادرات •

 
 تقديممحور  فياالجتماعية المستدامة لبنك البحرين الوطني  المسئولية مبادرات 

 خدمات مصرفية مسؤولة  
فرص  • مسؤولة،    استثمار  تقديم  تنظيمية وإقراض  أطر  بدمج  ضمن  وحوكمة   تلتزم  الحوكمة  عوامل 

 . واإلقراض  االستثمارات استراتيجيالشركات في 
 المستدام الخاصة بصندوق العمل )تمكين(. تقديم فرص تمويل للعمالء في إطار خطة التمويل  •
 تقديم خدمة التمويل اإلسالمي للعمالء. •
مبادرات لتطوير منتجات وخدمات من شأنها تحقيق منفعة اجتماعية مثل دعم برنامج مزايا البحرين   •

 لدعم مبادرة اإلسكان الحكومية من خالل "قرض الرهن العقاري".
 أليتام والطالب من رسوم الخدمات المصرفية.مبادرات إلعفاء المطلقات واألرامل وا •
تسهيل برنامج التقاعد الطوعي الذي أطلقته الحكومة، مما ساعد المستفيدين من الحصول على دخل  •

 مستدام.
وكذلك    ،في القطاع المصرفي  واالجتماعيفي التصنيف البيئي    م2020م  احقق البنك المركز األول ع •

الكربوني المنخفض في منطقة الشرق   االنبعاث ف للشركات ذات  تم تمثيل المملكة في مؤشر ريفينيتي
أفريقيا البيئية    ، األوسط وشمال  المعايير  البنك مبادرات مستقبلية تشمل  لذلك طرح    واالجتماعية ووفقًا 
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ا الشركات في عملية  وتتبع  الوحوكمة  تقييم  إلى  المالي تهدف  وتهدف  ا ئتمان  الكربون    أيًضا نبعاثات 
 .ستدامةاالإلطالق منتجات 

• " القدرات"مبادرات  وبناء  المالي  الفئات   الشمول  من  للعمالء  المالية  الخدمات  لتوسيع  تسعى  التي 
بشكل  البنكية  الخدمات  على  لحصولهم  عليهم  تيسيًرا  وذلك  الخاصة  االحتياجات  ذوي  أو  المحتاجة 

 ل كثافة الفروع وأجهزة الصراف اآللي التي تعمل بالصوت لخدمة المكفوفين. من خال سهل وميسر
 غيرة والمتوسطة مما يعزز مبدأ الشراكة. مبادرة تسهيل اإلقراض للمؤسسات الص •

 ء. المستدامة لبنك البحرين الوطني في محور خدمة العمال  االجتماعية المسئوليةمبادرات 
 

يسعى بنك البحرين الوطني للنمو من خالل التمركز حول العمالء عبر حزمة من المبادرات المستدامة  
 ومنها:

 الخدمات المصرفية الرقمية التي تدعم المحافظة على البيئة. فراد تشمل ألتوفير خدمات مصرفية ل •
 الخاصة.  االحتياجات توفير منصات خدمة مالئمة ألفراد المجتمع وذوي  •
 توافر فروع نموذجية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.  •
البيئة  إطالق   • على  الحفاظ  الصراف    (Go Green)مبادرة  أجهزة  شبكة  عبر  تنفيذها  تم    اآللي التي 

وبطاقات  بالبنكالخاصة   الحساب  وكشوفات  الورق   اإلئتمان،  تقليص  في  كبير  دور  لها  كان  والتي 
حيث المهدو  استبدال    ر،  أصحاب    اإليصاالت تم  إلى  إرسالها  يتم  مباشرة  نصية  برسائل  المطبوعة 

 الحسابات.
 
بجهازي صراف آلي محمول يسهل للعمالء السحب النقدي عبر    توفير وحده صراف آلي متنقلة مزودة •

المحفظة اإللكترونية من خالل شبكة أجهزة صراف آلي تابعة للبنك تعد األكبر من نوعها في مملكة  
 البحرين. 

تبني مبادرة التحول الرقمي مع العمالء جعل تفاعل العمالء مع البنك أبسط وأكثر كفاءة، مما أكسب   •
تنا ميزة  في البنك  العمالء  تمكين  يضمن  بشكل  الرقمية  االبتكارات  وفي  المقدمة  العروض  في  فسية 

للعام   الرقمية  المعامالت  أرقام  تعكسه  ما  وهو  الخطى،  سريع  رقمي  عبر  2021عصر  تمت  والتي  م 
 اإلنترنت والهاتف المحمول. 

النماذج الرقمية    داماستخ داخل البنك من خالل تشجيع الموظفين والعمالء على    الرقمنة  تطبيق عمليات  •
كما تم تحويل عمليات    ،إلى جانب التوقيعات الرقمية  ،بداًل من النماذج المطبوعة في جميع أنحاء البنك

مما    D365برنامج مايكروسوفت داينامك    باستخدامالشراء إلى الدفع من الورق إلى إطار عمل رقمي  
في   كبير  انخفاض  إلى  ورقمنة    استخدامأدى  مبادرة    ،للبنكالتاريخية  السجالت  الورق  مع  يتوافق  بما 
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حصل البنك على جائزة أفضل مسيرة    م2020في عام  ، و (Go Green)الحفاظ على البيئة الداخلية  
 . م2020وجائزة أفضل بنك في البحرين عام   ،وسطتحول مصرفية في الشرق األ

العام   • إطالق  م2021في  تشمل   أربع  تم  الرقمية  الوطني  البحرين  بنك  منصة  على  رئيسية  إصدارات 
وبوابة   طرح  ،  اإلنترنت التطبيق  على  إصدار  كل  إطار    ةجديد   خدمات ويركز  وتقليل  في  االستدامة 
 النفايات الورقية.

تجربة  ألالجديد    "نقاط"تطبيق  إطالق   • يعزز  والذي  عصري،  حياة  خالل  العمالءسلوب  برنامج    من 
 حياة العمالء الفردية.يلبي أنماط مكافآت مخصص 

 للشركات والمؤسسات المالية: واالستثماريةالمصرفية  المبادرات
  خالل من مؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والتجارية من    الءدعم العم  البنك  واصل •

 البنك كشريك وطني. مما يؤكد على أهمية دور  ،عميل 200إقراض أكثر من 
ومجتمعات    تعزيزتم   • المجموعات  مع  االالشراكات  ذات  المشتركةهتماماألعمال  والتطلعات  سعيًا    ات 

على  و البنك  نطاق  لتوسيع   ع  تقديم قدرته  وبناء  البنك،  ومنتجات  الجهات  القات  خدمات  مع  مباشرة 
 .األعمالالفاعلة في مجتمع 

مع    عقد  • شراكة   Suite Management Cashمجموعة    العتماد   Finacle Infosysاتفاقية 
Finacle،  الرقمية.  للمعامالت والتي ستسمح للبنك بتحويل أعماله المصرفية 

 
في   تهعلى توسيع أنشط  ويسعى البنك للتركيز بشكل كبير  ،وخاصة في مجال الطاقةتمويل المشاريع   •

والتي   المتجددة  الطاقة  مصادر  ونموً ستمنحه  تمويل  تشمل    استراتيجًيا،  اأهمية   المستقبلية المشاريع  كما 
تلوث المياه الزيتية وإعادة باإلضافة إلزالة  طاقة الرياح والطاقة الشمسية    المحطات الكهروضوئية وحلول

 دفنها.
 المستدامة لبنك البحرين الوطني في محور االجتماعية المسئوليةمبادرات 

 الكوادر العاملة  
البشري  • الوطني،لتنفيذ    األساسهو    العنصر  البحرين  بنك  بشكل   رؤية  الموظفين  يجذب    فااللتزام 

المستدامة   ،مستمر المبادارات  المنطلق ومن جملة  ألن تطويرهم من األولويات االستراتيجية، ومن هذا 
البحرينية    اعتباريمكن  نحو الكوادر العاملة،   للمواهب  المفضلة  العمل  البحرين الوطني هو جهة  بنك 

 :كونه يقدم حزمة من المبادرات المتميزة تجاه الكوادر العاملة منها
من المبادرة العالمية بهدف تمكين وتعريف الطلبة    اتعد جزءً   والتيمج "إنجاز"البحرين  يدعم البنك برنا •

 ككل.من خالل برنامج إرشادي يشمل البنك  االقتصاديبكيفية النجاح 
ا • على  الكوادر  العمل  المالئمةستقطاب  الكفاءات   المهنية  ذوي  أهدافه   ،من  تحقيق  في  البنك  لدعم 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 "   بمملكة البحرين في القطاع المصرفيالمتكاملة ودورها في تحقيق االستدامة  المسئولية االجتماعيةفاعلية ممارسات " : ميرهان طنطاويد.  190 

" 

" 

 

 

  مع التأكيد على ثقافة التنوع بين الكوادر العاملة. الء، المستقبلية والنمو المرتكز على العم
المرأة • إطار خطة    :تمكين  تعزيز دور المرأة البحرينية  ؛ تم التأكيد على تمكين المرأة و االستدامةضمن 

البنك،   في  للعمل  البحرينية  الكفاءات  لجذب  السعي  خالل  عام  من  النساء    ،م2020وفي    36مثلت 
 الوسطى. اإلدارة من وظائف  (36)% 19وشغلن   في البنكإجمالي القوى العاملة  ( من275)%
مبادرة مع عدة شركاء    وهيمن الكوادر النسائية،    اإلدارة"تطوير أعضاء مجالس  "برنامج  يدعم البنك   •

والكفاءات  م بالمهارات  الطموحات  المهنيات  لتزويد  مصمم  المناصب   الالزمةختلفين  فيّ   للنجاح 
  خالل إمكانياتهن بشكل كلي من  إطالق وتمكينهن من التنفيذية في جميع أنحاء المملكة وفي أي قطاع،

والمس والواجبات  للشركات  الرشيدة  الحوكمة  لمبادئ  فهم واضح  دور  ئو توفير  تولي  تأتي مع  التي  ليات 
 .قيادي

   :ثقافة الشركة وأخالقياتها •
البحرين الوطني  -1 • بنك  تبني قدرات موظفينا لمساعدتهميلتزم  تعليمية  بيئة    زدهار العلى ا  بترسيخ 

الوطني،   البحرين  بنك  في  التدريبية  والتطور  الدورات  من  العديد  تنفيذ  خالل  من  من  وذلك  مجموعة 
لتحفيزالدورات   أدائهما  والبرامج  ومراقبة  كفاءاتهم  وتعزيز  مجلة    ،لموظفين  قبلّ   من  تقديرنا  وتم  هذا، 

ي واستعرضت تجربته  فوربس العالمية في دراسة ميدانية ثمنت جهود البنك في مجال رأس المال البشر 
 .كأفضل الممارسات 

- " التقديريعمل  بناءً برنامج  الموظفين  تقدير  على  أدائهم،    "  والتح  ووالئهمعلى  بالنمو،  ول  والتزامهم 
 .الرقمي

ومزايا - المرنة  العمل  وساعات  المكافآت  البنك  المختلفة   يمنح  المبادرات  بين  من  إنها  حيث  التأمين، 
 . بالموظفين لالحتفاظ التي يعمل البنك عليها

ا خارج نطاق العمل  والذي يقدم فرًص ً  RISE برنامج المبادرات والبرامج لدعم التعليم والتطوير  من-2
المساهمة في برنامج إدماج   للموظفين وتمكينهم من المشاركة وإضافة قيمة للبنك عبر الوظيفي المعتاد 
 .الشركات، وبرنامج قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوكمة واالجتماعية الحوكمة البيئية 

الحاليين INSPIRE برنامج-3  الموظفين  من  الخبرات  تبادل  على  يقوم    ،القائم  حيث  ومهاراتهم، 
إلــى مجموعــة   باإلضافةـة الجــودة للقــادة  برامــج تدريبيــة عاليـ الموظف باختيار أحد الموجهين من البنك

 مثل المشاركة في اللجنة  -مختلفة خارج نطاق العمل العادي    افرًص و  التقييمــات علــى مــدار العــام  مــن
 . المساهمة فيه حيث يمكن للموظفين -أو لجنة التنوع والشمولية  االجتماعية

المهنفي فعاليات    المشاركة-4 مفضل للخريجين الجدد والباحثين  كمكان عمل    لتعزيز مكانة البنك يوم 
 .عن عمل

 : التنوع والشمولية
  نمو متكافئة،وتوفير فرص الكوادر ثقافة شمولية تضمن تقدير  يطمح بنك البحرين الوطني إلى خلق •
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 مستدام. وتقديم أداء مؤسسي  داخل ثقافة البنك نسجامالمن خالل العمل بروح الجماعة وتحقيق ا 
 من خالل العملوالشمولية في مكان العمل والمجتمع.   لدعم التنوع "ة داون متالزممع جمعية  التعاون  •

 .داون  متالزمةالعاملة بموظفين مدربين ومحترفين ممن لديهم  على إثراء كوادرنا
   :المواهب المحليةرعاية 

يعمل بنك البحرين الوطني على تبني المواهب البحرينية والعمل على استقطابها للعمل داخل البنك،  •
مهاراتهم  واالستثمار صقلها    منوتعزيزها    في  و   بورشخالل  قيادية،  الموظفين  عمل  البرنامج  يساعد 

 . الشباب على تعزيز قدراتهم وتنشئة الجيل القادم من خبراء الصناعة
ا في وظائف  بحرينيً   42على حرص البنك على توظيف وتطوير الكوادر البحرينية، تم تعيينا  وتأكيدً   •

المملكة في  البحرنة  نسب  أعلى  من  النسبة  هذه  وتعد  تدريب  و   ،دائمة،  بحرينيً موظفً  62تم  من  ا  ا 
 الخريجين عبر برنامج توظيف الخريجين الجدد، بغرض إعدادهم لمتطلبات بيئة العمل. 

 العاملة:  الكوادرحماية 
 تمكن الكوادر في العمل بشكل آمن.إلى توفير بيئة عمل آمنة ومشجعة يهدف البنك  •
البنك    • التفوق في  يلتزم  الموظفين على  الوظيفي لضمان قدرة  العاملة ورضاهم  القوى  بتحسين صحة 

قصارى   ونبذل  مهماتهم  ومادًيا،  لدعم    الجهد أداء  وعقلًيا  صحًيا  الوطني  و الموظفين  البحرين  بنك  يتمتع 
ي هذا  ويلتزم البنك بالتحسن المستمر فة،  لسالمتتعلق بالصحة وا  التيبقابلية منخفضة للتعرض للمخاطر  

 .مع القوانين واللوائح المحلية ومعايير منظمة الصحة العالمية اإلطار وبما يتوافق
على    • البنك  إدارة  تطبيق  يعمل  المهنية  نظام  وفقً السالمة  منشآته  جميع  يغطي  للمتطلبات  الذي  ا 

  .إلى تشكيل جزء من إرشادات إدارة المخاطرإضافة القانونية في مملكة البحرين 
   :ئحةدابير الجات
ا • االحترازية  الوطني سلسلة من اإلجراءات  البحرين  بنك  للظروف  وضع  فرضتها جائحة التي  ستجابة 

تعين   19  -كوفيد  حراري،  حيث  لفحص  الخضوع  والمقاولين  والزوار  الموظفين  جميع  يسمح    على  ولم 
عمليات تعقيم بشكل أسبوعي في جميع المباني،   وتم إجراءدون كمامة،    ي فرع من فروع البنكأبدخول  

رفع   للتحكموتم  األمان  علىأفضل،    لبشك  مستويات  الصحة    والعمل  بأهمية  الموظفين  وعي  زيادة 
   .الءلجميع الموظفين والعم السالمةو 
المنزل  استحداث تم   • من  العمل  من  نظام  وللتخفيف  بعد  عن  للعمل  الموظفين  من  عدد  توجيه  وتم   ،

   محتملة.المخاطر ال
 إلرشادات   إمتثاالً مستلزمات العناية الصحية المناسبة    استخدام  30تم توجيه الكوادر العاملة بضرورة   •

 .مصرف البحرين المركزي ووزارة الصحة
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 : أهداف الصحة والسالمة
الرقابة    وذلك من خالللتحديد ورصد والحد من المخاطر  المهنية    والسالمة  الصحة  بتعزيزالبنك    يلتزم  -

 .على مباني البنك وتقديم تدريب منتظم ومستمر لجميع الموظفين
 :لتدريب أثناء الجائحةا 
القنوات   خاللبنك البحرين الوطني على مواصلة جهوده لتزويد الموظفين ببرامج تدريبية من    حرص  •

%من موظفي البنك. لم يقدم هذا النموذج موضوعات   95مما أدى إلى مشاركة أكثر من    االفتراضية،
  ًضا أيلمساعدة الموظفين على التأقلم مع الوضع الحالي والتكيف معهً  بشكل أفضل فحسب، بل يضمن  

والتواصل  اآلخرينوالقيادة ومهارات التعامل مع واإلدارة مواكبة للمواضيع ذات الصلة وأفضل الممارسات  
 . ، والصحة لمساعدتهم على التكيف بشكل أفضل مع البيئة الصعبةواإللهاموالتحفيز، 

المكاتب    تم • موظفي  أهمية    األماميةتدريب  وكيفيةاعلى  الشخصية  الوقاية  مستلزمات  غسل    رتداء 
 . اليدين بشكل صحيح ومنتظم 

و  • البيئية  الحوكمة  الشركاتاالتدريب  وحوكمة  البيئية    جتماعية  تم إجراء العديد من جلسات التوعية 
توعية بالحوكمة البيئية  ، التغطية مواضيع التنوع والشموليةوتم    ،والحوكمة على مدار العامواالجتماعية  
وحوكمة الشركات لفريق    واالجتماعية وحوكمة الشركات لجميع الموظفين، والحوكمة البيئية    واالجتماعية 

والتصنيفات المصرفية، وفهم    االستراتيجيات التنفيذية ببنك البحرين الوطني، وتأثير الحوكمة على    اإلدارة
 . الحوكمة ومن أين نبدأ بها، وقوة التنوع والشمولية، والمرأة في القيادة

 المجتمعي  االستثمارمحور المستدامة لبنك البحرين الوطني في  االجتماعية المسئوليةت مبادرا
أمر في غاية  البحريني؛ في المجتمع  سرألا المشاركة في رفع مستوى معيشة المجتمعي و االستثمارإن  •

يركز نهج البنك ، و بأن يتم دعم المجتمع   اواعتزازً   اواجبً   باعتباره  ،األهمية بالنسبة لبنك البحرين الوطني
 وانبثق من هذه المحاور العديد من المبادرات: : رمحاو  7حول المجتمعي  االستثمارفي 

خاللهالتعليم محور • من  تم   قدم البنك، حيث  تقديم مساهمات للمؤسسات التعليمية والمنح الدراسية   ، 
 للمرأة.  األعلىإلى المجلس  iPadأكثر من مئة جهاز حاسوب محمول لجامعة البحرين وأجهزة 

الصحية محور • الحياة  الرعاية  جودة  على  تم  والحفاظ  حيث  الطبية :  والمراكز  المستشفيات  تجهيز 
   .والمساهمة مع المنظمات الصحية المسجلة

، إلى  والخيرية  االجتماعيةالمساهمات المقدمة للمؤسسات والجمعيات    حيث  االجتماعية  الرعاية  محور •
  من و   ،والبرامج والحمالت المجتمعية  األنشطةللمشاركة في  الكوادر العاملة    لدىالتطوع  تعزيز ثقافة    جانب 
الترويج  و   إنجاز برنامج "  خالل البنك في  العديد من إدارات  البرامج    خاللالخيرية من    لألعمالشاركت 

 . 19-التي ترعاها الحكومة مثل حملة "فينا خير" لدعم المتعففين والمتضررين من جائحة كوفيد 
التنظيم والمشاركة في المناسبات المهنية والندوات المتخصصة والفعاليات الهادفة حيث : التطويرمحور   •
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 .إلى التنمية
 العمالء والكوادر العاملة.بين االختالفات  : لدعم المبادرات التي تعزز قبولالتنوع والشمولية محور •
الوطنية  محور • تأثير  الرياضة  لها  التي  الوطنية  الرياضية  المبادرات  لدعم  المجتمع  :  على  إيجابي 

 . وصورة مملكة البحرين
  االجتماعية   المسئوليةالتي تبررها لجنة    األخرى والمساهمات    االستثمارات جميع  وتشمل  :  أخرى   محاور •

 . يقوم بنك البحرين الوطني بدور رائد في تنفيذ مبادرات الدعم للمملكة ،ت للشركا
 :تعزيز الثقافة المالية

لتحسين  الشباب    من  الءالعم  تثقيف  خالل  الثقافة المالية من  الوطني مبادرات لتعزيزيقدم بنك البحرين   •
يتم تسجيل    وأيًضاالموقع اإللكتروني وغيرها من الوسائل،    مستوى المعرفة المالية بحسابات البنك عبر

بين    طالب  أعمارهم  تتراوح  الذين  من  عامً   17و   15المدارس  لتمكينهم  واحد  ليوم  عمل  ورش  في  ا 
المصرفية  ا الوظائف  ثاقبة على  الخزينة والخدمات    خاللمن    األساسية كتساب نظرة  أدوار في  شغل 

مجال    اختيار في قراراتهم عند    الطالب وتكنولوجيا المعلومات. تدعم هذه المبادرات    لألفراد   المصرفية
 . دراستهم لمواصلة التعليم

ا • البحرين  بنك  أيًضا  ،  "إنجاز"  لبرنامج  البالتينيالراعي  لوطني  يعد  يدعم  منحيث  فرصتي   مبادرة 
"Smart Think "  ،القطاع هذا  في  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  المستقبل  قادة  والراعي  لبناء 

لبرنامج العالمية  البالتيني  الدراسية  للمنح  العهد  تقديمولي  تدريب صيفي سنوي    ، عالوة على  برنامج 
 الجامعات. لطالب 

إلى   • حمالت نهدف  موادً   إطالق  وترجمنا  الوافدة،  العمالة  على  تركز  المالية  الثقافة  علمية    التعزيز 
   الفلبينية والبنجالديشية.للجنسيات الهندية 
 الحفاظمحور المستدامة لبنك البحرين الوطني في  االجتماعية المسئوليةمبادرات 

 على الموارد الطبيعيىة 
الطاقة والمياه   استهالكالعمليات البنكية ومنها  البيئي الناشئ عن    األثربإدارة    يلتزم بنك البحرين الوطني

 المجاالت.نحن نضع إجراءات لتعزيز أدائنا في جميع هذه  ،وإدارة النفايات وإعادة التدوير 
  :البصمة البيئية المباشرة 

إعادة تصميم العمليات وتحويل    خاللالطاقة وزيادة كفاءة الطاقة، من    استخدامإجراءات لتقليل    اتخاذ تم  
هذا   في  التشغيلية.  والتغييرات  الموظفين  سلوك  في  والتغييرات  وتعديلها  استبدال  تم   اإلطارالمعدات 

 أيًضاالطاقة لتقليل الهدر وقد أدى ذلك    استخداممعدات التبريد القديمة بمبردات جديدة ذات كفاءة في  
 .المرافق استهالكشيد كبير في  إلى تحسين جودة الهواء والتبريد وتحقيق تر 

 .تركيب نظام إدارة المبنى للتحكم في أنظمة التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، ومراقبتها •
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تجديد الفروع القديمة بتصميمات معيارية جديدة ومعدات متطورة موفرة للطاقة، مما أدى إلى خفض    •
 .الكهرباء استهالك

لتكون مفتوحة • المكتبية  المساحة  الراحة والمرافق   تجديد  يقدم أفضل وسائل  مع تصميم بيئي ومستدام 
 .المشتركة

نقل كل أرشيفنا إلى منشأة مدارة مشتركة مما مكننا من تقليل مساحتنا وخفض الطاقة المطلوبة لتشغيل   •
 . هذه المناطق

ا  • البيانات  مركز  متطلبات  النقل  تقليل  من  مكننا  مما  مشتركة  مدارة  منشأة  إلى  بنا  الخاص  حتياطي 
 الطاقة للمساعدة في تحسين أدائنا وتقاريرنا، نتطلع إلى تركيب عدادات كهرباء فردية في كل طابق.  

 :دارة النفايات وإعادة التدويرإ
رقمي مما أدى إلى انخفاض  إلى عمل  سير عمل    وتحويلغير الورقية    تم طرح العديد من المبادرات  •

 الورق. استخدامكبير في 
البنك • مقدم منمناقصة    يطرح  أفضل عرض  يجمعون    للحصول على  الذين  الخاصة  الخدمة  مزودي 

 والنفايات العامة. األوراقو  البالستيكالنفايات المفصولة بما في ذلك 
 . لبالستيكيالزجاج ا استهالكالمقاوم للصدأ لتقليل  الفوالذ تم تزويد كل موظف بزجاجة شخصية من  •
تحسين قياس التأثيرات البيئية، بما في ذلك البصمة الكربونية للعمليات  لبيئية    يتم التخطيط لطرح مبادرة •

 ر.البيئي الضا األثرتعزيز مبادرات التخفيف من 
حوكمة  المستدامة لبنك البحرين الوطني في محور  ماعيةاالجت  المسئوليةمبادرات 

 الشركات والسلوك األخالقي
ثقافة    يعد  • صميم    االلتزامترسيخ  الوطني  استراتيجي من  البحرين  بنك  على ة  التركيز  تم    استدامة   حيث 

للوائح وحوكمة الشركات وإدارة    االمتثالمكانتنا كمعيار للسوق من حيث    األعمال سعيًا لتدعيم وترسيخ
 .المخاطر

على • الوطني  البحرين  بنك  في  الراسخ  الشركة  حوكمة  هيكل  البحرين    االلتزام  ساعد  مصرف  بلوائح 
 العالقة مع البنك. أفضل مع أطراف ذوي  عالقات عمال المسؤولة وبناء األالمركزي ودعم ممارسات 

اإلدارة  يلتزم • حو   مجلس  معايير  أفضل  على  الشفافية  بالحفاظ  مستويات  أعلى  وضمان  الشركات  كمة 
 .واإلفصاح

 ا إلى بناء وتعزيز الممارسات الرشيدة لنظام حوكمة الشركات داخل البنك. وهو يسعى جاهدً 
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 نتائج تحليل دراسة الحالة:

توصلت الدراسة للعديد    ،من خالل التحليل المتعمق لدراسة حالة بنك البحرين الوطني محل الدراسة    
 من النتائج من أبرزها:

إال أن    ،المجتمعية وتنمية المجتمع  المسئوليةببعد    م1957تم بنك البحرين الوطني منذ نشأته عام  اه •
وذلك في إطار األجندة  المتكاملة المستدامة جاء من عدة أعوام قليلة    االجتماعية  المسئوليةتبلور مفهوم  

لرؤية   البحرين  الوطنية  تبلور    ،م2030مملكة  ما  المالية    أيًضا وهو  حول  فقط  تقريرين  صدور  في 
   .م2021  لالستدامةوالتقرير الثاني  م2020ول ألحيث صدر التقرير ا واالستدامة

لة المستدامة والتي  المتكام  االجتماعية   المسئوليةأظهرت دراسة الحالة تركيز بنك البحرين الوطني على   •
األساليب   إحدى  العاملة  االتصاليةتعد  البنكية  والكوادر  المصالح   وأصحاب  العمالء  مع  لبناء    ،الفعالة 

البنكية،  استراتيجي عالقات   ما  ة مستدامة طويلة األجل وذلك في إطار التسويق المستدام للخدمات  وهو 
دراسة مع  )  يتفق  رضوان  فاروق  تلجأ  (م2012أحمد  المنظمات  الوسائل    ستخدام  الالتي خلصت أن 

مجال    االتصالية في  ومبادراتها  أنشطتها  إلبراز  الذيوع    االجتماعية  المسئوليةالمتنوعة  تحقيق  أجل  من 
، مما يسهم  التواصل مع الجمهور المستهدف وقطاعات المجتمع المختلفةولدعم  ،  نتشار لهذه الجهود الوا

 36ة المنظمة.في تعزيز صورة وسمعة ومكان
بممارسة  ا  • الوطني  البحرين  وبنك  البحرين  مملكة  في  المصرفي  القطاع    االجتماعية   المسئوليةهتم 

انطالقً  ورؤيتها  المستدامة  المملكة  توجهات  من  وأن    م،2030  االقتصاديةا    خيار   هي  االستدامةسيما 
 األلولويات في برنامج عمل الحكومة.كونها من  بخطى راسخةمملكة البحرين  تمضي فيه   استراتيجي

الدراسة   • ممارسات    اهتمامأبرزت  بتطبيق  الوطني  البحرين  من    االجتماعية   المسئوليةبنك  المستدامة 
النمو   في  تمثلت  أساسية  ركائز  سبع  المس  االقتصادي،خالل  المصرفية  الخدمات  العمالء،   ة، لئو خدمة 

العاملة الكوادر  الطبيعية  االستثمار  ،رعاية  الموارد  الشركات والسلوك    ،المجتمعي والحفاظ على  وحوكمة 
 األخالقي.

المستدامة بدافع تحقيق    االجتماعية  المسئوليةبنك البحرين الوطني بتحقيق    اهتمام  أيًضاأبرزت النتائج   •
صورة  عالوة على تشكيل    مما يسهم في تحقيق الرفاهية للمجتمعات،منافع للمستثمرين بالبنك وللمجتمع  

وهو  ،  ذهنية وسمعة طيبة مما يرسخ العالمة التجارية للبنك ويدعم قدرتها التنافسية في القطاع المصرفي
دراسة مع  يتسق  المجتمعات     et al    Joshua Fisher  (2021)  ما  سعي  على  أكدت  والتي 

التوجه المصرفي المستدام ، والشك أن  37لالستدامة؛ بهدف تحقيق مزيد من الرفاهية للشعوب والمجتمعات 
 من شأنه استقطاب عدد أكبر من العمالء الباحثين عن مستقبل مستدام اقتصادًيا واجتماعًيا وبيئًيا. 

المستدامة لبنك البحرين الوطني؛    االجتماعية  المسئوليةأظهرت الدراسة أن المحاور األبرز في تحقيق   •
  ، والسلوك األخالقي  االلتزامأصحاب المصالح ثمثلت في    تقييمات وقرارات   تؤثر بشكل كبير على    والتي  
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عالقات العمالء   ،األداء المالي واالقتصادي  ،الحوكمة والشفافية واالبتكار  ،خصوصية البيانات وأمنها
واستبقائهاجذب    ،المسؤولة المالي  ،المواهب وإشراكها  والشمول  ،المسئولالتمويل    ،الشمول    ، التنوع 

  اختيار   ،المجتمعي  االستثمارالرضا الوظيفي  ،البصمة البيئية المباشرة،التحول الرقمي  ،وتكافؤ الفرص   
المتحدة    األمموأهداف    م2030    االقتصاديةوهي المحاور التي تتسق مع الرؤية    ،المسؤولينالموردين  

، والشك أن التفاعل وحوكمة الشركات   الجتماعيةواللتنمية المستدامة، وأولويات مؤشرات الحوكمة البيئية  
لتزام؛ في بنك البحرين الوطني يحظى بأهمية  الا من مبدأ الشفافية والثقة وانطالقً امع أصحاب المصالح  
  استراتيجًيا   احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم كونهم شريكً امما يسهم في فهم    االستدامةكبيرة نحو تحقيق نهج  

ما  للبنك   منطقيةوهو  نتيجة  يسعى لها بنك البحرين الوطني حيث تبرز فئة أصحاب المصالح    يعكس 
 .ألي منظمة  المهمةمن الجماهير 

سنوية   • تقارير  بإصدار  الوطني  البحرين  بنك  الممارسات    لالستدامةإهتم  إطار  وشفافية  بنزاهة  توثق 
ى الموقع  ل وذلك بنشرها ع  ،دار العامالمستدامة للبنك والمبادرات واإلنجازات التي تمت على م  االجتماعية
األول    ؛اإللكتروني التقرير  صدر  الثاني    م2020عام    لالستدامةحيث  التقرير  وصدر  العربية  باللغة 

وسيلة    م2021 يعد  ما  وهو  اإلنجليزية،  مجال    اتصالية باللغة  في  المنظمة  بأنشطة   المسئولية للتعريف 
الباحثة  .االستدامةا على سمعة البنك في تحقيق  نه ينعكس إيجابً أكما    ،المستدامة  االجتماعية أن    وترى 

اال تقارير    هتمامهذا  بإصدار  معنسجامً ايأتي    االستدامةالمتزايد  المستدام    ا  النمو  حول  التركيز  ازدياد 
نحو شمولية  والتوجه  األكثر  تنامي    ،االقتصادات  إلى  أدي  ما  الشاملة  وهو  والتقارير  الشفافية  متطلبات 

فصاح حول إلا  تعزيز مبدأ  ، عالوة على حيويةوالحوكمة بشكل مّطرد   واالجتماعيةحول المعلومات البيئية  
 . والحوكمة  واالجتماعيةالقضايا البيئية 

ة من خالل  استراتيجيميزه  المستدام لبنك البحرين الوطني أكسبه    االقتصاديأبرزت النتائج أن األداء   •
، وهو ما  تحقيق أداء مالي قوى ومستمرإضافة إلى  ،  كشريك مصرفي مفضلواإلعتراف به    االستحقاق

البنكية  أيًضاأسهم    الوطني جائزة أفضل   أيًضاوتجلى  ،  في زيادة االستثمارات  البحرين  بنك  في حصد 
يوروموني الشرق مسيرة تحول مصرفية في الشرق األوسط وأفضل بنك في البحرين ضمن حقل جوائز  

)م، وهو ما يتفق بشكل كبير مع دراسة  2022االوسط   بوباني  وهيثم  األميري  مبارك  ، (م2021دراسة 
لالستدامة الفاعل  الدور  على  أكدت  المستمرين  والتي  جذب  االستدامة  في  أن  إلى  أيًضا  وأشارت   ،

 38. المستثمرين وجذب االستثمارخلق فرص من شأنها  المصرفية 
دراس • من  مبادرات  تبين  تركيز  الحالة  على    االجتماعية  المسئوليةة  الوطني  البحرين  لبنك  المستدامة 

نشاط  ،والبيئي  االجتماعي بشكل أكبر من الجانب    االقتصاديالجانب   أن  إلى  ذلك  تفسير  أي    ويمكن 
 مؤسسة يؤثر على طبيعه مبادراتها التي تتبناها. 

الدراسة   • ب  التزامأظهرت  األول  البحرين  وأمنهابنك  البيانات  حماية  حيث    ؛خصوصية  البنك  يضمن 
وهو ما    البيانات الشخصية للعمالء وبيانات أصحاب المصالح من خالل تنفيذ إجراءات وأنظمة متكاملة،
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الباحثة،  ISO  27001لتزام بمعايير  لالالحصول على شهادة إدارة أمن المعلومات  ساهم في   أن    وترى 
النتيج الجرائم  هذه  ظل  في  وخاصة  العالم  أرجاء  كافة  في  العمالء  ومتطلبات  رغبات  مع  تتوافق  ة 

وسرية   أمن  على  الحفاظ  خالل  من  المستدام  األمن  عن  يبحث  العميل  أصبح  المتزايدة،  اإللكترونية 
 وخصوصية معلوماته. 

البنك    • للشركا  أيًضاأهتم  الرشيدة   الحوكمة  في  والممارسات  المبادئ  أفضل  والنزاهةبتطبيق  بما    ،ت 
لضمان عمله بفعالية ووظائفه وإدارته وتطويره بهدف الشفافية في  ،يتماشى مع المعايير الدولية في اإلدارة

المباشرة والمستمرة لمجتمع   المساهمين والمعلومات  المصالح  االستثمارالتواصل مع  وهو ما    ،وأصحاب 
وحوكمة الشركات على    واالجتماعيةأدى إلى أن يحقق البنك المرتبة األولى في تصنيف الحوكمة البيئية  

مع  ،  ESG Investمستوى القطاع المصرفي في مملكة البحرين من شركة   النتيجة  هذه    دراسـة وتتفق 
Obiamaka et al   (2017م)  ة المطبقة في عدد المؤسسي  االستدامةأهـم جوانـب    التي أكدت على أن

 39.من البنوك النيجيرية  كانـت متعلقة بالحوكمة مـن حيـث الشـفافية، اإلفصاح وإدارة المخاطر
المستدامة من خالل الخدمات   االجتماعية   المسئوليةبنك البحرين األول بتطبيق ممارسات    اهتماملوحظ   •

التى المسؤله  المس  المصرفية  نفس  المسئولالتمويل  ، و االستثمارل وأنشطة  ئو تمثلت في اإلقراض  ، وفي 
  Lay Hong Tan, Boon Cheong Chew and Syaiful Rizal Hamid  السياق أشارت دراسة  

المتزايدة  م2017) األهمية  البنوك  (  معايير    من  المخاطر    االستدامةلتطبيق  إدارة    االئتمانية لعملية 
 40والتمويل واإلقراض المسئول. اجتماعًيا لالمسئو  واالستثمار

الحالة مدى    • دراسة  قاعدة    اهتمامظهر من  بتوسيع  بما  البنك  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  عمالء 
الرؤية   طموحات  مع  التجارية  م2030  االقتصاديةيتماشى  الشركات  دعم  خالل  من  ذلك  وتجلى   ،
والمتوسطة الصغيرة  واإلقراض   ،والمؤسسات  التمويل  مبادرات  ذلك من خالل  الباحثة  ،وتجلى  أن    وترى 

 المستدام. االستثمارهذه النتيجة تتوافق مع رؤية المملكة على تشجيع 
البنك • النتائج على ممارسات  ،  حرص  تمثلت في    االجتماعية  المسئوليةوكما أظهرت  والتي  المستدامة 

لبناء قدرات الموظفين وتمكين موظفينا    ، ات التعليم والتدريب في الموارد البشرية من خالل مبادر   االستثمار
المختلفة التفوق في وظائفهم  البنك  ،من  تدريبية  كما اهتم  العاملة   افتراضيةبتدشين ورش  الكوادر  لصالح 

فوربس مجلة  من  دولية  بإشادة  حظي  ما  قيم    كما   ،وهو  بدمج  البنك  السياسات    االستدامةاهتم  في 
والخدمات  والمنتجات  والتدريب  البحرينيةوأيًض   ، واإلجراءات  للمرأة  التمكين  بمبادرات  البنك  اهتم  وربط    ،ا 

للحفـاظ    ، وساهم في رفع الرضا الوظيفي لدى الموظفين،االستدامةالمكافآت والعروض الترويجية بأداء  
ا التوجه عزز من جعل البنك  أول بنك في مملكة وهذ   ،علـى قـوة عاملـة سـعيدة وراضيـة وفعالـة ومنتجـة

 البحرين يحصل على لقب "جهة العمل المعتمدة" من جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين. 
ذوي الهمم "في العديد من  " المستدامة ب    االجتماعية  المسئوليةفي مبادراته في إطار    أيًضااهتم البنك   •

الباحثة،  في المجتمع  اأساسيً   ام شريكً هاعتبار خدماته ومبادراته المستدامة ب أن هذه المبادرة تعكس    وترى 
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الهمم   لدمج ذوي  المنظمات عالمًيا  إليه العديد من  شراكه إيجابية لفئة مهمة في المجتمع وهو ما تنحو 
 بشكل فاعل في المجتمع. 

موارد الطبيعية من  البنك بالحفاظ على ال   اهتمامالمستدامة    االجتماعية  المسئوليةأظهر تحليل مبادرات   •
" المباشرةخالل  البيئية  البنكالبصمة  يتخذ  وتقليل    " حيث  المناخ  تغيير  للتخفيف من  الداعمة  اإلجراءات 

المياه والطاقة وإدارة النفايات والتدوير بكفاءة    استخدامالبنكية منها ترشيد    األنشطةضمن     ،التأثير البيئي
مبادرة    ة عالي البيئة  من خالل  العمالء Green Go) الحفاظ على  تشجيع    استخدام على    ( من خالل 

البيانات  لتقليل طباعة  التابعة لبنك  اآللأجهزة الصراف    تطلب   :وعلى سبيل المثال  ،المنصات الرقمية  ي 
وهو ما ساهم به   وتلقي رسائل نصية كبديل اإليصالالبحرين الوطني من العميل تحديد خيار عدم طباعة 

  عمالئنا التحول الخاصة بنا لجعل تفاعل  الستراتيجيةالرقمنة ركيزّة أساسية   تباراع للبنك ب  لتحول الرقميا
 Digital” تطبيق بنك البحرين الوطني الجديد والمطورالبنك    طرح  حيث  .مع البنك أبسط وأكثر كفاءة 

NBB Banking..لتسهيل المعامالت الرقمية على العمالء 
وجذبا • بتشجيع  البنك  واستبقائها  هتم  وإشراكها  االهتمام  المواهب  إطار  المال    برأس  المستمر  في 

دراسة   وهو ما يتسق مع  ،ةاستراتيجي البشري وتوجيه أفضل المواهب وإعداد القادة من الداخل يعتبر أولوية  
وآخر  الزيادات  الفتاح  عبد  ) يعلي  على  (  م2021ن  نتائجها  أكدت  وقدرات   هتمام اال التي  أفكار  بتنمية 
واإلبداع في تطوير الخدمات التي يقدمها  االبتكاروتوظيف قدراتهم على  ،ومواهب الموظفين العاملين لديه

                                                   .(41)  بالشكل الذي يسهم في تنمية القطاعات المختلفة
على    إهتم • العاملة  الكوادر  بتشجيع  إطار  التطوع  البنك  وبرامج  المجتمعي    االستثمارفي  أنشطة  في 

مليون    2.5التبرع بمبلغ  ، حيث قام البنك ب بهدف خلق مجتمع أفضل وأكثر تماسكا ً وحمالت مجتمعية  
ا يعكس بعدً وهو ما    دينار بحريني ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ضمن حملة "فينا خير".

 للبنك.  مهًما اجتماعًيا
في قلب جميع عملياته ويسعى بشكل    الءخدمة العم  حيث جعل  ،أهتم البنك بعالقات العمالء المسئولة •

 .دائم لتلبية احتياجاتهم بمنتجات وخدمات بسيطة يسهل الوصول إليها، مع حماية خصوصية معلوماتهم
 

 التوصيات والمقترحات:
توصلت إليه نتائج التحليل المتعمق لدراسة الحالة، يمكن الخروج بعدد من التوصيات  بناًء على ما      

المستدامة   المجتمعية  المسئولية  ممارسات  تطوير  بشأن  القرار  أصحاب  تفيد  أن  يمكن  التي  والمقترحات 
 سواًء في قطاع المصارف أو في القطاعات المؤسسية المختلفة: 

المسئولية  البد أن تسعى المصارف والمؤسسات و  - للتوجه نحو  المنظمات على تنوعها واختالفها 
االستدامة   نحو  العالمي  والتوجه  العصر  متطلبات  أن  وخاصة  المستدامة،  المتكاملة  االجتماعية 
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في كافة مناحي الحياة يتطلب عدم التركيز على جانب واحد دون اآلخر، بل البد أن تكون هناك  
 رؤية تكاملية لالستدامة المؤسسية. 

شبكة  ال - ضمن  االستدامة  لتحقيق  الخليجية  المصارف  لقطاعات  عربية  شراكة  تحقيق  من  بد 
منظمة لالستدامة تعمل على متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقق استفادة من التجارب  
والخبرات للدول الخليجية، سيما وأن الدول الخليجية تحمل هوية مشتركة، كما أنها تحظى بنسب  

 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.مرتفعة 
البد أن تسعى الحكومات بشكل حثيث لنشر ثقافة التنمية المستدامة المتكاملة على نطاق واسع،  -

وزيادة مشاركة فئات المجتمع المختلفة وأصحاب المصالح في تحقيق األهداف المستدامة سيما  
 متبادلة للطرفين.  وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنه تحقيق منفعة

تعد الوسائل االتصالية هي الوسائل األكثر فاعلية في تسويق خطط التنمية المستدامة، ومن هذا  -
جماهيرها   إلى  للوصول  المستدامة،  والمنظمات  المصرفية  القطاعات  تسعي  أن  البد  المنطلق 

ي واضح  بشكل  االستدامة  ومبادرات  أنشطة  كافة  تعكس  وأن  والمتباينة،  بالنزاهة  المتنوعة  تسم 
والشفافية، والشك أن وسائل التواصل االجتماعي هي الوسيلة األكثر تداواًل بين الفئات المجتمعية 
أن   الممكن  ومن  المصرفية،  والقطاعات  المنظمات  مبادرات  لدعم  السبيل  أنها  كما  المختلفة، 

ال للقطاعات  المؤسسية  إلكترونية لالستدامة  تدشين منصة  ذلك من خالل  تكون  يتبلور  مصرفية 
 بمثابة نافذه للتسويق المستدام للمبادرات واألنشطة والممارسات. 

من  - العديد  لتحقيق  سعيًا  للمنظمات  المستدام  للتسويق  االتصالية  الوسائل  كافة  توظيف  ضرورة 
العالمة  الذهنية وبناء سمعة مؤسسية، وترسيخ  المتمثلة في تحسين الصورة  األهداف االتصالية 

 إلى الترويج للمؤسسات كونها مؤسسات مستدامة. التجارية إضافة
التنمية   - أهداف  لدعم  أكبر  نطاق  على  الخاصة  الحكومية  القطاعات  بين  الشراكة  دعم  ضرورة 

 المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على تبني مبادرات التنمية المستدامة المتكاملة. 
االست - تقارير  إصدار  على  والمنظمات  المؤسسات  دعم  على  توثيًقا  الحرص  تعد  التي  دامة 

 للممارسات والمبادرات الخاصة بها لتنفيذ خطط االستدامة.
على   - االقتصار  وعدم  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  االستدامة  مبادرات  في  التوسع  ضرورة 

 الجوانب البيئية دون غيرها. 
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Abstract 

         Sustainable development issues have become a strategic demand for 

all countries of the world, and their priority interests, and the countries of the 

world are moving towards focusing their efforts, initiatives, and actions on their 

differences and diversity towards sustainability, especially in light of the global 

trend where the member states of the United Nations have adopted the 

sustainable development goals. It was recognized in 2015 as a global call to end 

poverty, protect the planet and ensure life in peace and increase its profitability 

in 2030. Hence; the countries of the world have been increasing their socially 

responsible practices in the economic, social and environmental aspects.  Apply 

them in an integrated manner and direct them towards community sustainability 

in accordance with an integrative framework.  

     Thus; the Kingdom of Bahrain has kept pace with this global trend, and since 

the adoption of the sustainable development goals, the Kingdom of Bahrain has 

taken it upon itself to follow these goals, and integrate them in all areas of work 

and life in the Kingdom, and there is no doubt that the banking sector is one of 

the sectors interested in applying the principle of banking sustainability in the 

Kingdom of Bahrain. 

     This study aims to identify the practices of integrated social responsibility 

and its role in achieving banking sustainability in the Kingdom of Bahrain, the 

study relied on the method of studying the case and the qualitative input in the 

analysis, where the practices of sustainable social responsibility were monitored 

for the National Bank of Bahrain (NBB), in the Kingdom of Bahrain in an effort 

to reach a number of lessons learned that can be applied to other banking sectors 

in the Kingdom, especially since the National Bank of Bahrain received the 

award of the leading bank in promoting transparency of sustainability in 2021, 

the study reached a number of results and important recommendations that can 

be used by various organizations and institutions to implement sustainable 

integrated social responsibility practices. 

 

Keywords: Integrated Social Responsibility, Sustainable Development, 

                   Banking Sector.  
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