
 

 

 

 
 

 

 


 

 

 
هيدف هذا البحث اىل قياس افصاح البنوك السعودية عن عنارص املسؤولية االجتامعية،  من خالل مؤرش سيتم 

 بنك ١٢اعداده لقياس افصاح هذه البنوك عن عنارص املسؤولية االجتامعية، عدد البنوك التي سيشملها البحث 
 عنرص توزعت عىل خمتلف ١٦ملال السعودية، ويتكون املؤرش املعد من وهي مجيع البنوك املدرجة يف سوق ا

املجاالت وبام يتوافق مع طبيعة عمل البنوك، والبيانات التي سيتم حتليلها تشمل القوائم املالية املنشورة وتقارير 
، وتوصل ٢٠١٥  إىل٢٠١٢جملس اإلدارة وتقارير االستدامة واملسؤولية االجتامعية، وستغطي الدراسة الفرتة من 

املحاسبي عن عنارص املسؤولية االجتامعية يف البنوك السعودية  املتوسط العام ملؤرش اإلفصاح البحث إىل أن نسبة
أكرب ثالثة قيم للمتوسط العام  عنرص هي امجايل عنارص املؤرش، و١٦عنرص من ٦.٤أو ما يعادل  % ٤٠حوايل 

) ١٤(، ثم رقم %٧٩,١٧التربعات ملنظامت خريية بنسبة ) ٢(رقم  هي لعنرص مؤرش املسؤولية االجتامعيةلعنارص 
برنامج لتدريب املوظفني ) ٧(، وثالث اعىل العنارص قيمة متوسطة هو رقم %٧٥برنامج تقليل البطالة بنسبة 

أما أقل القيم للمتوسطة العام لعنارص املؤرش فهي لعنارص برنامج لرعاية حقوق اإلنسان رقم ، %٦٤,٥٨وبنسبة 
، %٢,٠٨حيث كانت نسبتها ) ٦(وبرنامج صحة وسالمة املوظفني رقم ) ١٠(وبرنامج عمل األطفال رقم ) ٩(

 كام تفاوتت نسبة افصاح البنك نفسه من سنة آلخر بنك البنوك تفاوت منافصاح ، ، عىل التوايل%١٦,٦٧، %٢,٠٨
يليه البنك السعودي % ٧١.٩ة  بنك اجلزيرة بنسبهوً                                              ألخرى، وأكثر البنوك افصاحا عىل مدى سنوات البحث 

حيث % ٠ مرصف االنامء بنسبة هوً                      ، واقل البنوك افصاحا %٦٠.٩ثم بنك الرياض بنسبة % ٦٧.٢لالستثامر بنسبة 
والبنك السعودي اهلولندي بنسبة % ٧.٨مل يفصح أي من عنارص املسؤولية االجتامعية، ومرصف الراجحي بنسبة 

 . %١٢.٥افصاح بلغت 
 ISO االجتامعي، اإلفصاح االجتامعية، اإلفصاح املحاسبي عن املسؤولية االجتامعية،مؤرش املسؤولية   :الكلامت الدالة

26000
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Abstract 
This research aims to measure disclosure in Saudi banks on the elements of social 
responsibility, Through the appointment of general index to measure the social responsibility 
disclosure in Saudi banks. The study included all banks listed on the Saudi stock market , which 
are 12 banks, 16 elements are the components of the index , that includes various aspects 
correspond to the banks industry. The analyzed data will include published financial statements, 
annual reports of the Board of Directors ,social responsibility and sustainability reports. The 
study cover the period 2012-2015, The results of the study showed that the average ratio for 
accounting disclosure index on the elements of social responsibility in the Saudi banks are 
about 40 % , or the equivalent of 6.4 consisting of 16 components of the index, The three 
largest values of the general average of the elements of social responsibility index is a 
component (2) donations to charitable organizations by 79.17 %, then the number (14) to reduce 
the unemployment program by 75 % , and the third-highest elements of medium value is a 
number (7) training program for staff and by 64.58 %, The lowest values of the public medium 
of the components of the index are the elements of a program to take care of human rights No. 
(9) and child labor program number (10 ) and the health and safety of employees number (6),
where the rate of 2.08 % , 2.08 % , 16.67 %; Respectively, Disclosure ratio differs from another
bank, Biggest banks disclosure over the years of research Bank Al Jazira and the proportion of
disclosure 71.9 %, The Saudi Investment Bank was followed by 67.2 %, Then Disclosure Riyad
Bank by about 61%, Fewer banks to disclose social responsibility , Bank alinma 0%, Al Rajhi
Bank by about 8%, Saudi Hollandi Bank 12.5%.

Keywords: Social Responsibility Index, the Accounting Disclosure of Social Responsibility, 
ISO 26000. 
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مل يكــن اصــطالح املحاســبة عــن املــسؤولية

و أحـد املـصطلحات املـستخدمة يف االجتامعية ه
أدبيات مراحل التطور املحاسـبي، وكـان ظهـور 

 حـني ١٩٢٣هذا االصـطالح ألول مـرة يف عـام 
إىل أن مسؤولية أي منظمة هـي  (Sheldon) أشار

ــاء  ــة وان بق ــسؤولية اجتامعي ــة األوىل م بالدرج
املنظمة واستمرارها حيتم عليها أن تلتزم وتـستويف 

ة عند أداء وظائفها املختلفـة مسؤوليتها االجتامعي
وقد عمدت الدول إىل إصدار أحكام ذات مغزى 
وداللة حول أمهية قيام منظامت األعـامل بالوفـاء 

 ).٢٠٠٧ ،جربوع (بمسؤولياهتا االجتامعية 
لذلك تواجـه مـنظامت قطـاع األعـامل اليـوم 
حتديات كبرية ومتزايـدة حيـث متـارس أعامهلـا يف 

 يف خمتلـف املجـاالت بيئة صعبة و رسيعـة التغـري
و ، االقتصادية والـسياسية واالجتامعيـة والتقنيـة 

مع زيادة الوعي لدى املجتمعات أصبح مـن غـري 
ــصادية  ــداف االقت ــد األه ــوف عن ــول الوق املقب
للمنظمة دون حتقيق األهداف االجتامعية، حيـث 
أن استخدام موارد املجتمـع االقتـصادية إلنجـاز 

نظمــة  بتحمــل األعــامل حيــتم رضورة إســهام امل
مسؤولياهتا االجتامعية ، ومل يعـد اهلـدف الوحيـد 
للمنظامت االقتصادية تعظيم األرباح بـل تعـدى 
ذلك إىل االلتـزام بتنفيـذ مـسؤولياهتا االجتامعيـة 

جتاه املجتمع الذي تعمل فيه، مما أدى إىل ظهور ما 
يسمى باملحاسبة عن املسؤولية االجتامعية و التـي 

يــيم األداء االجتامعــي لتلــك تــستخدم كــأداة لتق
 )٢٠١٢، احلنيطي وحسن( املنظامت 
أن األعـامل عـىل مـنظامت ذلـك ضـوء ويف
طريـق عـن املجتمـع رفاهيـة حتقيـق يف تـساهم
الـسلبية اآلثار من واحلد الظروف البيئية حتسني
طريـق عـن املحيطـة للبيئـة نشاطها يسببها التي

التنميـة االقتـصادية وحتقيـق التلـوث تقلـيص
االهتامم بالعاملني يف املنظمـة وحتقيـق الرفاهيـة و

 .هلم ولعائالهتم وتوفري الرعاية الالزمة
أن املحاسـبي الفكـر عـىل كـان لزامـا لـذا
املجتمعـات يف االجتامعيـة للتغـريات يستجيب

للمساعدة عاتقه عىل امللقاة املهمة بشكل يوازي
يـستطيع  حتـى وذلـك رشـيدة، قرارات اختاذ يف

واجلهات لألطراف ومفيدة قيمة خدمات تقديم
مـا  ظهـور االسـتجابة تلك أثر من وكان املعنية،
أو االجتامعيـة املـسؤولية عـن باملحاسبة يسمى

 .للمرشوعات االجتامعي األداء عن املحاسبة
                                       وتزيد أمهية هذا املوضوع يف اململكـة العربيـة 

    لـدور                     النمو الكبري واملتـسارع     بسبب          السعودية،
ــ ــاع األع ــنظامت قط ــوك              م ــه            امل والبن        عــىل وج

  بـام         الـسعودي،        االقتـصاد      تعزيـز        اخلـصوص يف
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       البنوك،    تلك     أداء       متابعة     رضورة   من    ذلك      يمثله
     النحو   عىل         املستويات    أعىل   إىل                والوصول بأدائها

  ،     املـثىل        بالـصورة       املجتمع         احتياجات    حيقق     الذي
                                         وحتى تتمكن هذه البنوك من االسـتمرار والنمـو 

                  م بمـسؤولياهتا اجتـاه                        جيب عليها العنايـة واالهـتام
                                     أطراف عديدة كاملـسامهني والعمـالء والعـاملني 

                       ومـن هنـا أصـبح التعـرف عـىل   ،              فيها واملجتمـع 
                                      اإلفصاح املحاسبي عن املـسؤولية االجتامعيـة يف 

  .ً                                         ًالبنوك السعودية أمرا يتطلب البحث والدراسة
         اإلشـكالية      صـياغة     يمكـن       املنطلـق    هذا   من

             فصاح املحاسـبي   اإل             البحث بدراسة    هلذا         الرئيسية
                                        عن املـسؤولية االجتامعيـة يف البنـوك الـسعودية، 
ــسؤولية  ــن امل ــبي ع ــصاح املحاس ــث أن اإلف                                   حي
                                       االجتامعية من قبل الرشكات املـسامهة الـسعودية 

  .                       امر اختياري وليس الزامي
                                     من خالل مشكلة البحث وأهدافه فإنه يمكن 

   :               عىل النحو اآليت        ل الرئييس            صياغة التساؤ
ــصاح  ــدى اف ــا م ــسعودية              م ــوك ال ــن                 البن    ع

ً                                ًسؤولياهتا االجتامعيــة وذلــك وفقــا ملــؤرش  مــ
 ؟        اعداده     يتم                      املسؤولية االجتامعية الذي

 
كــان مــن اول الدراســات التــي عنيــت هبــذا 

 بعنوان )م٢٠٠٦: ونور الساقي (دراسةاملوضوع 
] حماسبة املسؤولية االجتامعيـة ملـنظامت األعـامل[

قــاء الــضوء عــىل مفهــوم هــدفت الدراســة إىل إل
حماسبة املسؤولية االجتامعية وحرص أهم مشاكلها 

معــايري تقيــيم األداء االجتامعــي  والتعــرف عــىل
القابلة للقياس الكمي وأيضا إجياد نموذج لتقيـيم 

 .كفاءة األداء االجتامعي
 أجريت الدراسة امليدانية عىل رشكـة صـناعية 

وع تعمل يف جمـال الـصناعات البالسـتيكية، جممـ
ً عامال، ولقـد توصـل الباحثـان ٥٧٠العاملني هبا 

 :إىل
كافـة عنـارص التكـاليف األداء  إثبات أن- ١ 

جمـال صـناعة املـواد  تعمـل يف لرشكة االجتامعي
 يمكن جتميعها – موضوع الدراسة –البالستيكية 

العـاملني (وقياسها واإلفصاح عنها بثالث حماور 
ــالء – ــع– العم ــوذ)  املجتم ــالل النم ــن خ ج م

املقرتح، كام أثبتت الدراسـة عـىل إمكانيـة احلكـم 
عىل مدى كفـاءة األداء االجتامعـي للـرشكة جتـاه 

 .املحاور الثالثة
توصلت الدراسة أيضا أنه مـن الـرضوري -٢

الـرشكة  لكيفية حتليـل األنـشطة يف الفهم الواعي
 نشاط لتحديد حجم اإلنفاق املوجه لكل

ــابع -٣  ــت بالط ــد عني ــة ق ــم أن الدراس رغ
وحرصت ) موضوع الدراسة(االجتامعي للرشكة 

ــالث حمــاور إال أن النمــوذج يمكــن  ذلــك يف ث
تطويره ليشمل جمـاالت وقنـوات أخـرى مل يـرش

 .إليها النموذج املقرتح
ــرى ــة اخ ــنهج  ويف دراس ــىل امل ــدت ع اعتم

الوصفي، وهـدفت الدراسـة إىل إظهـار توضـيح 
أخالقيات األعامل بـصورة عامـة والـدور الـذي 

األخالقيات يف تفعيل حماسبة املـسؤولية إذا تلعبه 
دراسـة ما متثلت يف املحاسب املعد لتقـارير األداء 

أخالقيـات األعـامل [بعنـوان ) ت.ب: اخلطيب(
وأثرهــا يف تفعيــل حماســبة املــسؤولية يف ظــل 
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وتوصـلت الدراسـة ] التحديات العاملية املعارصة
  :إىل النتائج التالية

قايب يمكن االعـتامد حماسبة املسؤولية أداء ر-١
 . تقييم األداء عليها يف

أخالقيات األعامل تنبع من سلوك األفـراد -٢
تعـاملهم مـع الغـري ومـدى اعـتامد هـذا  وكيفيـة

 . السلوك عىل املبادئ األخالقية
تشمل أخالقيات األعامل لدى املحاسـب -٣

 .أخالقيات مهنية وأخرى ذاتية
 البد من تفعل دور حماسـبة املـسؤولية مـن-٤

 .أجل تدعيم أخالقيات األعامل
وجود تقارير لـألداء يمكـن أن حيـول دون -٥

 .وقوع املحاسب يف مشاكل أخالقية
وفيام خيص الدراسات التي استخدمت البيئـة 

[  بعنــوان )٢٠٠٩: الــسحيباين  ( الــسعودية قــام
املسؤولية  االجتامعية ودورها يف مشاركة القطـاع 

 عـىل اململكـة  حالـة تطبيقيـة–اخلاص يف التنمية 
اعتمـدت هـذه الدراسـة عـىل ] العربية السعودية 

ــنهج  ــفي وامل ــنهج الوص ــاع منهجــني مهــا امل إتب
وهـدفت الدراسـة إىل مـدى ، التحلييل التقييمـي 

ـــوم حماســـبة  ـــسعودية ملفه ـــرشكات ال إدراك ال
املــسؤولية  االجتامعيــة جتــاه املجتمــع الــسعودي 

ادية ودور هذه الرشكات يف حتقيق التنمية االقتـص
 :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها 

هناك إقبال ضعيف من اجلانب احلكـومي -١
 . والشعبي عىل قضايا البيئة

ـــسعودية مـــؤخرا  -٢  ـــزام الـــرشكات ال الت

 .باملسؤولية االجتامعية
متارســها الــرشكات  كـام أن األنــشطة التـي-٣

 .جمال البيئة حمدودة للغاية السعودية يف
اهـتامم الـرشكات وأوصت الدراسة برضورة 

السعودية بتعزيز وتقوية طرق التنمية واالسـتثامر 
ــدى الــرشكات  ــل ل ورضورة وجــود وعــي كام

 .العاملة بمفهوم املسؤولية االجتامعية
 )م٢٠٠٩: اللولو  (                      وباملقارنه اعتمدت دراسة

ــوان  ــن [بعن ــبة ع ــق املحاس ــة تطبي ــدى إمكاني م
املسؤولية االجتامعية من قبل الـرشكات املـسامهة 

       اسـتبانة   عـىل          التطبيقيـة        الدراسـة   عـىل] لعامـة ا
       الرشكات   من      املكون        الدراسة     جمتمع   عىل     وزعت

     فلـسطني    سـوق  يف       املدرجـة       العامـة       املـسامهة
    هـدفت ،    رشكـة   ٣٧       وعـددها       املاليـة       لـألوراق
      الـرشكات      إدراك    مدى   عىل       التعرف   إىل        الدراسة
         سـوق فلـسطني  يف       املدرجـة       العامـة       املـسامهة
         االجتامعيـة،         املـسؤولية     فهـوم مل       املاليـة       لـألوراق
       الـرشكات    تلـك      اهـتامم    مـدى   عـىل        والوقـوف
       واإلفـصاح         االجتامعيـة         املـسؤولية       بمجـاالت
      مقومـات     تـوفر    مـدى       ودراسـة      عنها،        املحاسبي

  ،      لـدهيا          االجتامعية         املسؤولية   عن              تطبيق املحاسبة
 :نتائج تتلخص فيام ييل          وخلصت إىل 

      العامــة       املــسامهة       الــرشكات      إدارة   إن- ١
    تـدرك       املالية       لألوراق      فلسطني      يف سوق     درجة  امل

  إال        الواسع،        بمعناها         االجتامعية         املسؤولية      مفهوم
        االهـتامم،    نفس        املختلفة            يعريون جماالهتا  ال    أهنم

      البرشية       املوارد   ثم         باألولوية     حيظون           فاملستهلكون
 .    املحيل       املجتمع ً            ًالبيئة وأخريا      يليها
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        املــسؤولية   عــن        املحاســبة      تطبيــق   إن  - ٢
ــة  اال ــب       جتامعي ــوم      إدراك      يتطل             اإلدارة ملفه

    كـادر      وتوفر          االجتامعية،         املسؤولية   عن        املحاسبة
      لقيـاس        حماسـبية     نـامذج      وتـوفر     كفـؤ،      حماسـبي

ــاليف ــافع         التك ــة،        واملن ــب          االجتامعي       ويتطل
  .        بتطبيقها       الرشكات     تلزم       وقوانني       ترشيعات

      العامـة       املـسامهة           لـدى الـرشكات      يتوفر  - ٣
      املاليـة     وراق  لـأل      فلـسطني    سـوق  يف       املدرجـة

ــق       مقومــات            عــن املــسؤولية        املحاســبة      تطبي
  .        االجتامعية

      املاليـة         للتقـارير     املـسح      نتـائج     توضـح  - ٤
   حيث     كايف،           االجتامعي غري       اإلفصاح    بأن        السنوية

       وصـفية،      بـصورة     تفـصح       الـرشكات    بعـض   إن

            االجتامعـي لـدهيا       اإلفصاح     يكون     يكاد        والباقي
 .     معدوم

ينــة ويف دراســة اخــرى للــسوق الــسعودية بع
 )٢٠١٤: وابـراهيماهلبـاش  (اشمل وأحدث قام

حمددات اإلفصاح املحاسبي [ عنوانبدراسة حتت 
عن املسئولية االجتامعية يف الـرشكات الـسعودية 

 إىلوهتدف هذه الدراسة ] دراسة تطبيقية: املدرجة
بحث أثر سبعة من املتغريات املختلفة عىل اهـتامم 

اإلفـصاح الرشكات باملسؤولية االجتامعية ومدى 
وتـشمل . عنها يف الـرشكات الـسعودية املدرجـة

هذه املتغـريات كـال مـن حجـم الـرشكة، وعمـر 
الــرشكة، وربحيــة الــرشكة، ومديونيــة الــرشكة، 
واستقالل رئيس جملس اإلدارة، وامللكية العائلية، 

وقد شملت عينـة الدراسـة عـدد . ونوع الصناعة
ــشاهدة خــالل فــرتة الدراســة ٣٦١ -٢٠٠٧( م

تم استخدام مؤرش مسؤولية اجتامعية  و٠)٢٠١١
 إىل عنرصا، وقد توصـلت النتـائج ١٧مكون من 

ــة  ــسؤولية االجتامعي ــام بامل ــتامم الع ضــعف االه
واإلفصاح االجتامعي بني رشكات العينـة، حيـث

من درجة املؤرش  %٢٤كانت درجة اإلفصاح هي 
الكلية، ومع ذلك وجـد تزايـد مـستمر يف مـؤرش 

 . دراسةالدارسة خالل سنوات ال
ويف البيئة السعودية ولكن بشكل اكثـر تركيـز 

دراسـة  )٢٠١٥: الزامـل  (عىل قطاع حمـدد قـدم
مستوى اإلفصاح عن عنارص املـسؤولية [ بعنوان 

االجتامعية للرشكات الصناعية املسامهة السعودية 
دراسة حتليلية للتقارير املالية الـسنوية لـرشكات : 

ذه الدراسـة هتدف ه] االسمنت والبرتوكيامويات
إىل حتديد مستوى اإلفصاح عن عنارص املـسؤولية 
ـــرشكات  ـــسنوية لل ـــارير ال ـــة يف التق االجتامعي

ــــسعودية  ــــسامهة ال ــــصناعية امل ــــاعي )ال قط
واملدرجة يف الـسوق  (البرتوكيامويات واإلسمنت

 ٢٧ م، والبالغ عددها ٢٠١٣املايل السعودي لعام 
ى رشكة، كام هتدف إىل دراسة العالقة بـني مـستو

ــة  ــسؤولية االجتامعي ــارص امل ــن عن ــصاح ع اإلف
 .وبعض خصائص الرشكات، وآليـات احلوكمـة

ــؤرش  ــاء م ــم بن ــة ت ــداف الدراس ــق أه ولتحقي
للمسؤولية االجتامعية؛ لقياس مستوى اإلفـصاح 
ــارير  ــة يف التق ــسؤولية االجتامعي ــارص امل عــن عن
ــسنوية للــرشكات حمــل الدراســة، وتوصــلت  ال

إلفـصاح عـن عنـارص الدراسة إىل تباين مستوى ا
املــسؤولية االجتامعيــة بــني الــرشكات الــصناعية 
املسامهة السعودية حمل الدراسة، كـام أن مـستوى 
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ًاإلفــصاح كــان ضــعيفا حيــث تبــني أن متوســط
ــة  ــسؤولية االجتامعي ــارص امل ــن عن ــصاح ع اإلف

  .%)٢٩.٣(للرشكات مل يتجاوز 


 
ــد  ــات للمــسؤولية            وردت العدي                        مــن التعريف

                                  االجتامعيــة مــن قبــل مــنظامت القطــاع اخلــاص
                                 واملــــنظامت الدوليــــة والكتــــاب والبــــاحثني

                           ، إال أن التعريـف يـشهد تغـريات   )     ٢٠١٠     أنور، (
ــع تطــور املجتمــع  ــزمن م ــر ال ــة عــىل م                                   جوهري
                                        وتوقعاته ، لذا ال يمكـن القـول بوجـود تعريـف

     ثم                                       للمسؤولية االجتامعية حيظى بقبول عام ، ومن
                                          ال يوجد اتفاق يف اآلراء حول القضايا االجتامعية 
                                       التي يـشملها التعريـف ، والعامـل املـشرتك بـني 
                                       تعريفات املسؤولية االجتامعيـة هـي أهنـا مفهـوم 
                                       تقوم بموجبه منظامت االعامل بإدماج املـسامهات
                                             االجتامعية والبيئية يف أنشطتها االقتصادية واعامهلا 

     مـؤمتر (           يف املجتمـع                        التجارية بقصد حتسني اثرهـا
 )    ٢٠٠٤              األمم املتحدة ، 

                                    ومفهوم املسؤولية االجتامعية يتمحـور حـول
                                            كوهنا التزام املنشأة جتاه املجتمع الـذي تعمـل فيـه 
                                         مع االخذ باالعتبار توقعات املجتمع مـن املنـشأة
                                           يف صورة اهتاممها بالعاملني والبيئة، ويمثـل هـذا

ــا ــرد االلتزام ــن جم ــد م ــو أبع ــا ه ــزام م   ت                                  االلت
ـــــا  ـــــا قانون ـــــصوص عليه ـــــالبي  (ً                    ًاملن         الغ

   ).    ٢٠٠٨         والعامري،
  ) ISO (                                  وتعرف منظمة املقاييس العاملية اآليزو 

                                         املسؤولية االجتامعية بأهنـا مـسؤولية املنـشأة عـن 

                                          اآلثار املرتتبة عن أنـشتطها عـىل املجتمـع والبيئـة 
                                      عرب الـشفافية والـسلوك األخالقـي املتوافـق مـع 

ــاه املجت ــستدامة ورف ــة امل ــال                            التنمي ــع، واالمتث              م
ً                                        ًللقانون، فضال عن االخذ بعني االعتبار توقعـات

 )  ١٣  :     ٢٠١٣                   الطروانه وأبو جليل، (       املسامهني 
•  

International Organization for 
)ISO(Standardization  

ًااليزو تعمد احتادا عامليا، واكرب مطور يف العامل  ً                                          ً ً
                               لدولية طواعية، وهي منظمـة ال هتـدف          للمعايري ا

ً      ً عضوا  ٣٧          م صوت عدد     ٢٠٠٥                إىل الربح، يف عام 
                                    يف املنــشأة عــىل اقــرتاح جديــد إلعــداد مواصــفة
                                        قياسية جديدة حول املـسؤولية االجتامعيـة، وتـم 
                                      تكوين فريق عمل إلصدار معيـار دويل ارشـادي 

       ، يكـون )    ٢٠١٢      مقـدم،   (                    للمسؤولية االجتامعية 
                         بة بلغة بـسيطة واضـحة يمكـن                 بمثابة وثيقة مكتو

                                    تطبيقها بواسطة املتخصـصني وغـريهم، ويكـون
                                          هذا املعيار إضـافة لقـوانني واتفاقيـات ومواثيـق
                                       املــسؤولية االجتامعيــة الدوليــة املوجــودة ولــيس

  م    ٢٠١٠         ، ويف عـام  )    ٢٠١١      يوسف،   ( ً          ًبديال عنها 
ــة يف املــسؤولية  ــفة عاملي ــداد أول مواص ــم اع                                      ت

                    ة العامليـة للمـسؤولية                     االجتامعية، باسـم املواصـف
                   كدليل ارشادي حول  "ISO 26000 "         االجتامعية 

                                       املــسؤولية االجتامعيــة، وال يقــصد منهــا االلــزام
                                         واالعتامد فال يوجد هلا شهادة كباقي املواصـفات، 
                                        واملواصفة معدة لالستخدام من قبل مجيـع أنـواع 
                                      املــنظامت يف القطــاع العــام واخلــاص يف البلــدان 

                          وقد اعدت بمشاركة اخلرباء من                   املتقدمة والنامية، 
                      منـشأة إقليميـة واسـعة  ٤٠        دولـة و  ٩٠        اكثر مـن 
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                                        االنتشار ومعنية بجوانـب خمتلفـة مـن املـسؤولية
         جمموعـات ٦                             االجتامعية، وهؤالء اخلرباء يمثلون 

                املستهلكني، اجلهات   :                       ألطراف معنية خمتلفة وهم 
                                      احلكومية، والـصناعة، والعـامل، واملـنظامت غـري 

                            ئات خدمية وبحثية، وتـم اشـرتاط            احلكومية، وهي
                                             حتقيق التوازن بني الدول النامية والدول املتقدمـة 

  ).ISO 26000, 2010: V              الرتمجة الرسمية   ( 
                 بنـود، أمههـا البنـد   )  ٧ (                  وتتكون املواصفة من 

ــم  ــل ارشــادي حــول املوضــوعات  "  )  ٦ (    رق                          دلي
            واملوضـوعات "                          اجلوهرية للمسؤولية االجتامعيـة

                  فة يف سبعة جمـاالت هـي                    اجلوهرية حددهتا املواص
   ):ISO 26000, 2010: 20              الرتمجة الرسمية  (
  .              احلوكمة املؤسسية - ١
 .           حقوق االنسان - ٢
 .            ممارسات العمل - ٣
 .      البيئة - ٤
 .                      ممارسات التشغيل العادلة - ٥
  .             قضايا املستهلك - ٦
 .                    مشاركة وتنمية املجتمع - ٧

   
 

                          ض البـاحثني واألكـاديميني حتديـد        حاول بعـ
ً                                         ًجمموعة من األنشطة االجتامعية، إيامنا مـنهم بـأن 
                                        حتديد األنشطة االجتامعية التي جيب أن تقـوم هبـا 
                                      املنشأة جيب أن تـتالءم مـع الظـروف االجتامعيـة 

  .              والبيئة املحيطة
                                  ومــن هــذه االســهامات الدراســة التــي قــام 

  ة              حيـث قامـا بدراسـ  )     ٢٠١٤                اهلباش وإبراهيم،  (

ــسعودية  ــرشكات ال ــة لل ــارير املالي ــل التق                                       وحتلي
ً         ً عنـرصا مـن  ١٧                      املدرجة وذلك لفحـص وجـود 

                                       عنارص املكونة ملؤرش املسؤولية االجتامعيـة الـذي
ــار  ــارص معي ــىل عن ــاالعتامد ع ــان ب ــده الباحث                                     أع

          الــسبعة، ISO 26000                  املــسؤولية االجتامعيــة 
                                    باإلضافة إىل عنارص أخرى تم استخالصـها مـن 

  :                    ابقة، وهذه العنارص هي            عدة دراسات س
            رعاية رياضية - ١
                  التربعات ملنظامت خريية - ٢
                  الدعم حلمالت التوعية - ٣
                           عدد برامج املسؤولية االجتامعية - ٤
                               وجود برنامج مسؤولية اجتامعية خاص - ٥
                        برنامج صحة وسالمة للموظفني - ٦
                    برنامج تدريب للموظفني - ٧
                    برنامج لتوظيف املعاقني - ٨
                         برنامج لرعاية حقوق االنسان - ٩
            عمل األطفال             برنامج مكافحة -   ١٠
                     برنامج للتدريب الداخيل -   ١١
                 برنامج منح دراسية -   ١٢
                      املسامهة يف تنمية املواهب -   ١٣
                   برنامج لتوظيف املرأة -   ١٤
                     برنامج لتقليل البطالة -   ١٥
                      جلنة للمسؤولية االجتامعية -   ١٦
                        تقرير املسؤولية االجتامعية -   ١٧

 
                                 هيدف البحث إىل حتليل اإلفـصاح املحاسـبي

            رشكات املـسامهة                         عن املسؤولية االجتامعيـة يف الـ
                                      املدرجة يف سوق املـال الـسعودي، وتعتمـد هـذه
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      ويرجـع   ،                           البحث عـىل أسـلوب حتليـل املحتـوى
                                     سـبب اختيـار هـذا األسـلوب ملـا يمتـاز بـه مــن 
ــات  ــىل بيان ــتامده ع ــة، نظــرا الع ــصداقية عالي ً                                     ًم
                                   خــضعت للتــدقيق واملراجعــة مــن قبــل مكاتــب

  .                     تدقيق احلسابات املعتمدة
           القطاعــات                     ويعتــرب قطــاع املــصارف مــن

                                         النموذجية لتطبيق مثل هذه البحث، حيث يمثـل 
                                     قطاع املصارف أحـد أهـم القطاعـات يف الـسوق 
                                          املالية وعىل مستوى اململكة، ويتم يف هذا الفـصل
                                    عرض منهج البحث، وعينـة البحـث، ومـصادر 
                                     مجــع البيانــات، وكــذلك أداة وأســلوب البحــث
                                       وأسلوب حتليل البيانـات املتمثـل يف بنـاء مـؤرش

  .               سؤولية االجتامعية   للم
                                    اعتمد البحث عىل املنهج الوصـفي التحلـييل
                                   من خـالل اسـتعراض االدب املحاسـبي املتعلـق
                                        باإلفصاح عن املسؤولية االجتامعية، والدراسـات
                                         ذات الصلة، باإلضافة إىل مجع البيانات من خالل 

 .                                       مراجعة التقارير السنوية للبنوك السعودية
           من مـصادر                         تم االعتامد يف البحث عىل نوعني

  :           البيانات مها
ــة - ــصادر الثانوي ــىل :               امل ــل يف االطــالع ع                    تتمث

                                     الدراسات السابقة، والكتب واملقـاالت ذات 

ـــع  ـــة يف مواق ـــصلة باملوضـــوع، واملطالع                                 ال
  .      االنرتنت

                           تتمثـل يف التقـارير الـسنوية  :             املصادر األوليـة -
                                      للبنوك املسامهة الـسعودية املنـشورة يف موقـع 

                إلضـافة إىل تقـارير                       تداول ومواقع البنـوك، با
 .                                  املسؤولية االجتامعية وتقارير االستدامة

 
                                        تتمثل عينة البحث يف البنوك املسامهة املدرجة

      بنك  ١٢                                      يف السوق املالية السعودية والبالغ عددها 
                              ، ويرجع السبب يف اختيار البنوك ) ١ (         جدول رقم 

                                         لتمثل عينة البحث، لكوهنا تشكل جانب كبري من 
                                 السعودي ولكرب رأس مال هذه البنوك،         االقتصاد 

                                         إضافة إىل ما تتمتع بـه البنـوك وسـائر الـرشكات 
                                       بصفة عامة يف اململكة من تسهيالت كبرية وعـدم
                                    فرض رضائب عليها ملا للمملكة مـن خـصوصية
                                   يف هــذا الــشأن، ممــا حيــتم عــىل الــرشكات عامــة
ــة يف بــرامج  ــة املــسامهة الفاعل ــوك خاص                                     والبن

                      ة، كــام ان املــؤرش الــذي تــم                املـسؤولية االجتامعيــ
                                      اعداده لتحديد مستوى اإلفصاح املحاسـبي عـن 
                                       املسؤولية االجتامعية يتناسـب مـع طبيعـة نـشاط

  .      البنوك

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 أسم الرشكة رمز الرشكة يف تداول م
بنك الرياض11010
بنك اجلزيرة21020
البنك السعودي لالستثامر31030
البنك السعودي اهلولندي41040
البنك السعودي الفرنيس51050
)ساب(البنك السعودي الربيطاين 61060
البنك العريب الوطني71080
جمموعة سامبا املالية81090
مرصف الراجحي91120

بنك البالد101140
مرصف اإلنامء111150
البنك األهيل التجاري121180

                           ة البحث كام سبق ذكره مـن مجيـع           وتتكون عين
                                        البنوك املسامهة املدرجة يف الـسوق املـايل، تغطـي 
                                       فـرتة البحــث الـسنوات املاليــة هلـذه البنــوك مــن 

ـــسمرب  ـــسمرب     ٢٠١٢      دي ـــوي    ٢٠١٥           إىل دي         وحيت

                        عىل احـصائيات لعينـة البحـث   )  ٢ (          اجلدول رقم 
                                           املبدئية والنهائية، وعدد املشاهدات، حيث بلغـت

  .        مشاهدة  ٤٨                     عينة البحث النهائية

 

اإلمجايل2012201320142015الوصف
1212121248 العينة املبدئية

00000بيانات مفقودة

1212121248العينة النهائية
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ــوى  ــل حمت ــلوب البحــث يف حتلي ــل أس                               يتمث
                                          التقارير السنوية املنـشورة للبنـوك املـسامهة حمـل 

                       دام مؤرش اإلفـصاح عـن عنـارص             البحث، باستخ
ــستوى  ــد م ــة، هبــدف حتدي ــسؤولية االجتامعي                                   امل

  .                       اإلفصاح عن عنارص املسؤولية
                    

                        
         

                        عنرصا من العنارص املكونة  ١٦          تم حرص عدد  •
ــة  ــسؤولية االجتامعي ــؤرش امل ــدول  (                      مل   ، ) ٣     ج

                                    وذلك بالرجوع ملعيار املـسؤولية االجتامعيـة
ISO 26000 والـذي تـم إعـداده مـن قبـل ،                         

                     ، إضافة إىل االعتامد عـىل ISO               املنظمة الدولية 
ــة  ــا دراس ــسابقة ومنه ــات ال ــض الدراس                                  بع

            ، وخيتلـف عـدد )    ٢٠١٤            وإبـراهيم،      اهلباش (
                                    هذه العنارص املكونة للمؤرش مـن دراسـة إىل 

                   ال الذي متت دراسته، ً                     ًأخرى، تبعا لطبيعة املج
ً                                       ًوتم حتديد العنارص األكثر مالئمة وتوافقا مـع 

 .              جمال عمل البنوك



 القياس العنرصم
  عند وجود رعاية رياضة وصفر بخالف ذلك١القيمة رعاية رياضية1
جود معلومـات تربعـات ملـنظامت خرييـة وصـفر  عند و١القيمة  التربعات ملنظامت خريية 2

 بخالف ذلك
 . عند وجود دعم للمجال الصحي، وصفر بخالف ذلك١القيمة  الدعم للمجال الصحي 3
 . عند وجود دعم للمجال الثقايف، وصفر بخالف ذلك١القيمة  الدعم للمجال الثقايف 4
وعويـة، وصـفر بخـالف  عند وجـود دعـم حلمـالت الت١القيمة  الدعم حلمالت التوعية 5

 .ذلك
ــالمة  6 ــامج صــحة وس برن

للموظفني
 عند وجود برنامج صـحة وسـالمة للمـوظفني، وصـفر ١القيمة 

بخالف ذلك
 عند وجود برنامج تدريب موظفني، وصفر بخالف ذلك١القيمة  برنامج تدريب للموظفني 7
قني، وصـفر بخـالف  عند وجود برنـامج لتوظيـف املعـا١القيمة  برنامج لتوظيف املعاقني 8

ذلك
برنــامج لرعايــة حقــوق  9

اإلنسان
 عنــد وجـود برنــامج حقـوق اإلنــسان، والقيمـة صــفر ١القيمـة 

 بخالف ذلك

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 



 القياس العنرصم
برنــامج مكافحــة عمــل  10

األطفال
 عنـد وجـود برنـامج مكافحـة عمـل األطفـال، وصـفر ١القيمة 

 بخالف ذلك
لتـدريب، والقيمـة صـفر  عند وجـود دعـم للتعلـيم او ا١القيمة التعليم والتدريب11

 بخالف ذلك
 عند وجود برنامج منح دراسية، والقيمة صـفر بخـالف ١القيمة  املسامهة يف تنمية املواهب 12

 ذلك
 عند وجود برنامج لتنمية املواهب، والقيمة صفر بخالف ١القيمة برنامج لتوظيف املرأة 13

 ذلك
 لتمكـني وتوظيـف للمـرأة، وصـفر  عند وجود برنـامج١القيمة  برنامج لتقليل البطالة 14

 بخالف ذلك
 عند وجود برنامج لتقليل البطالة، والقيمة صفر بخالف ١القيمة  جلنة للمسؤولية االجتامعية 15

 ذلك
 عند وجود جلنة للمـسؤولية االجتامعيـة، والقيمـة صـفر ١القيمة  تقرير املسؤولية االجتامعية 16

 بخالف ذلك

 

                     
                     

ــات   )  ٤ (               يوضــح اجلــدول رقــم               بعــض البيان
                                    اإلحــصائية الوصــفية لعنــارص مــؤرش املــسؤولية
                                        االجتامعية وهي أقل قيمة وأعىل قيمـة واملتوسـط
                                     العام خالل فـرتة الدارسـة ثـم املتوسـط اخلـاص

  )  ٢ (                                  بكل سنة عىل حدة، كام يوضح الـشكل رقـم 
ــاين ــم بي ــسؤولية        رس ــارص امل ــة عن ــط قيم                            ملتوس

                                       االجتامعية لكل سنة من سنوات البحث، ويمكن 
  :                              تلخيص النتائج يف النقاط التالية

                                القيمة الصغرى ملـؤرش اإلفـصاح هـي صـفر  •
                                وتعنــي وجــود مــشاهدات لبنــوك ال تفــصح 

 .                              مطلقا عن أي من عنارص مؤرش اإلفصاح
         وجود بعـض   إىل        فتشري   ١٦                 أما القيمة الكربى  •

ـ                           تي تتوافق مع كل عنارص املؤرش          البنوك ال  .  ١٦    ال
                                     أما قيمة املتوسط العام ملؤرش اإلفـصاح وهـي •

                               وتدل هذه القيمة عىل أن االهـتامم    ٦.٤     حوايل 
                                   باملسؤولية االجتامعية واإلفـصاح االجتامعـي
ــسعودية  ــة ال                                      لــدى البنــوك يف اململكــة العربي

             املستوى املأمول             مازال أقل من 
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  0.00 16.00 6.354 39.71 6.250 6.000 6.750 6.417 
1  0.00 1.00 0.188 18.75 0.250 0.167 0.250 0.083 

2  0.00 1.00 0.792 79.17 0.750 0.750 0.833 0.833 

3  0.00 1.00 0.563 56.25 0.500 0.500 0.583 0.667 

4  0.00 1.00 0.313 31.25 0.333 0.333 0.333 0.250 

5  0.00 1.00 0.521 52.08 0.500 0.583 0.500 0.500 

6  0.00 1.00 0.167 16.67 0.250 0.167 0.167 0.083 

7  0.00 1.00 0.646 64.58 0.583 0.667 0.667 0.667 

8  0.00 1.00 0.250 25.00 0.250 0.250 0.167 0.333 

9  0.00 1.00 0.021 2.08 0.083 0.000 0.000 0.000 

10  0.00 1.00 0.021 2.08 0.083 0.000 0.000 0.000 

11  0.00 1.00 0.604 60.42 0.500 0.500 0.667 0.750 

12  0.00 1.00 0.583 58.33 0.583 0.583 0.667 0.500 

13  0.00 1.00 0.479 47.92 0.417 0.417 0.500 0.583 

14  0.00 1.00 0.750 75.00 0.667 0.667 0.833 0.833 

15  0.00 1.00 0.271 27.08 0.250 0.250 0.333 0.250 

16  0.00 1.00 0.188 18.75 0.250 0.167 0.250 0.083 
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                                     تعادل قيمة املتوسـط العـام ملـؤرش اإلفـصاح •
                        وهي متوسـط سـنوات البحـث   %  ٤٠     حوايل 

    أكثـر   مـن               ل قطـاع البنـوك               وهذه النـسبة جتعـ
ً                                        ًالقطاعات افصاحا مقارنة مع الدراسات التي
                                 أجريت عىل قاطعات أخرى مـن سـوق املـال 

  :     ٢٠١٥        الزامـل،  (                     السعودي، ومنهـا دراسـة 
                        حيث أجريت البحـث عـىل قطـاع   )    ١١٢ ص

                              البرتوكيامويـــات وقطـــاع االســـمنت عـــام 
                        واعـــد الباحـــث مـــؤرش لقيـــاس   م،    ٢٠١٣

      عنـرص  ٢٥                           املسؤولية االجتامعيـة مكـون مـن
ــشاط الــرشكات                                يــتالءم مــع طبيعــة عمــل ن
ــت نتــائج البحــث أن نــسبة                                      الــصناعية، وكان
ــادل ــات تع ــاع البرتوكياموي ــصاح يف قط                                  اإلف

  %.    ٢٧,٤                     ويف قطاع االسمنت تعادل   %   ٣١
                                   يوضح اجلدول أن أكرب ثالثة قـيم للمتوسـط  •

  )  ٢ (         لعنـرص رقـم                     العام لعنـارص املـؤرش هـي 
     ، ثـم  %  ١٧ ,  ٧٩        بنسبة                   التربعات ملنظامت خريية

  ، %  ٧٥                           برنامج تقليل البطالة بنـسبة   )   ١٤ (    رقم 
                                    وثالث اعىل العنارص قيمة متوسـطة هـو رقـم 

ـــسبة   )  ٧ ( ـــدريب املـــوظفني وبن ـــامج لت                             برن
٦٤,٥٨     .%  

                                        أما أقل القيم للمتوسطة العام لعنارص املـؤرش  •
                                   فهي لعنارص برنامج لرعاية حقـوق اإلنـسان

  )   ١٠ (                       وبرنامج عمل األطفـال رقـم   )  ٩ (    رقم 
  )  ٦ (                    حة وسـالمة املـوظفني رقـم          وبرنامج ص

ــــسبتها  ــــت ن ــــث كان   ، %    ٢,٠٨  ،  %   ٠٨, ٢                حي
                             ، عىل التوايل، ويوضح الـشكل رقـم  %     ١٦,٦٧

ــاين لل  )  ٣ ( ــم بي ــارص           رس ــطة لعن ــيم املتوس                   ق
 .                 املسؤولية االجتامعية
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      ل رقـم      والشك  )  ٤ (                     كام يتضح من اجلدول رقم 
                                         بأن اهتام البنوك بإصدار تقـارير للمـسؤولية   )  ٣ (

  ، %     ١٨,٧٥                               االجتامعية منخفض ونسبته ال تتجـاوز 
ــسؤولية  ــن امل ــصح ع ــوك تف ــة البن ــون غالبي                                    ك

  .                                    االجتامعية يف تقارير جملس اإلدارة السنوية
                                العام للمسؤولية االجتامعية يظهر     املؤرش     قيمة  •

  ل                                    عدم االجتاه التصاعدي الثابت لكنه يف املجـ
ــام  ــدأ يف ع ــث ب ــاع صــاعد، حي     ٢٠١٢                           ارتف

  ،  ٦     إىل     ٢٠١٣                 ثم تراجع يف عام     ٦.٢٥      بحوايل 
                     بثالثة ارباع النقطة    ٢٠١٤                وعاود االرتفاع يف 

           انخفض إىل    ٢٠١٥         ، ويف عام     ٦.٧٥        ليصل إىل 
    ٢٠١٢                      ، وهي قيمة اعىل مـن عـام    ٦.٤     حوايل 

ــشكل رقــم     ٢٠١٣ و     رســم   )  ٤ (                  ، ويوضــح ال
         امعية خالل                            بياين حلركة مؤرش املسؤولية االجت

 .         فرتة البحث

  

                                    اختلفت نسبة افصاح كل بنك عن االخر كـام •
                                    تفاوتت نسبة افـصاح البنـك نفـسه مـن سـنة 
ً                                 ًألخرى، وأكثـر البنـوك افـصاحا عـىل مـدى 
ــسبة ــرة بن                                 ســنوات البحــث هــي بنــك اجلزي

                لالستثامر بنسبة        السعودي      البنك      يليه   %     ٧١.٩
ــسبة   %     ٦٧.٢ ــاض بن ــك الري ــم بن   ،  %    ٦٠.٩                    ث

ً                                      ًواقل البنوك افصاحا هي مرصف االنامء بنسبة 

                               حيث مل يفصح أي من عنـارص املـسؤولية   %  ٠
  %    ٧.٨                             االجتامعية، ومرصف الراجحي بنـسبة 

                                   والبنـك الــسعودي اهلولنـدي بنــسبة افــصاح 
  )  ٥ (                  ، ويوضــح الــشكل رقــم  %    ١٢.٥     بلغــت 

                           اح البنوك عن عنـارص املـسؤؤلية          متوسط افص
  .                       االجتامعية طيلة مدة البحث
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 البنوكم  رياضيةرعاية
املجموع 2015 2014 2013 2012

0 0 0 0 0بنك الرياض 1

0 0 0 0 0بنك اجلزيرة 2

4 1 1 1 1 البنك السعودي لالستثامر 3

0 0 0 0 0 البنك السعودي اهلولندي 4

4 1 1 1 1 البنك السعودي الفرنيس 5

1 0 0 0 1 )ساب(البنك السعودي الربيطاين  6
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 البنوكم  رياضيةرعاية
املجموع 2012201320142015

00000لوطنيالبنك العريب ا 7

00101جمموعة سامبا املالية 8

00000مرصف الراجحي 9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

00000البنك األهيل التجاري 12

323210املجموع

%20.8%16.7%25.0%16.7%25.0النسبة

         هتامم كبـري                              جمال الرعاية الرياضية مل حيظـى بـا
                                      من قبل البنـوك وكانـت نـسبة اإلفـصاح يف هـذا 

  :     كام ييل  %   ٢١                         املجال خالل مدة البحث حوايل 
                  بنوك عـن الرعايـة  ٣      افصحت   :     ٢٠١٢      العام 

    وهـي   %   ٢٥            بنـك بنـسبة   ١٢                الرياضية من أصـل 
  .           نسبة متدنية
                      تراجعــت نــسبة اإلفــصاح إىل   :     ٢٠١٣      العــام 

ــوايل  ــايل   %   ١٧     ح ــن امج ــني م ــصح اال بنك                         ومل يف
  .   نوك   الب

    ٢٠١٢               كـــان مماثـــل للعـــام   :     ٢٠١٤      العـــام 
  ١٢          بنــوك مــن  ٣      وأفــصح   %   ٢٥             بإفــصاح نــسبته 

 .   بنك
                      تراجعــت نــسبة اإلفــصاح إىل   :     ٢٠١٥      العــام 

 .     بنك  ١٢                   ومل يفصح اال بنكني من   %   ١٧     حوايل 

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 



 

ت ملنظامت خرييةالتربعا  البنوكم
املجموع2015 2014 20122013

1114 1 بنك الرياض1

11114بنك اجلزيرة 2

11114البنك السعودي لالستثامر3

00101البنك السعودي اهلولندي4

11114البنك السعودي الفرنيس5

11114)ساب(البنك السعودي الربيطاين 6

11114العريب الوطنيالبنك 7

11114جمموعة سامبا املالية8

00011مرصف الراجحي9

11114بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

11114البنك األهيل التجاري 12

99101038املجموع

%79.2%83.3%83.3%75.0%75.0النسبة

                خريية حظـي بـاهتامم                   جمال التربعات ملنظامت 
                                          كبري من قبل البنوك وكانت نسبة اإلفصاح يف هذا

       وبـأداء   %   ٧٩                            املجال خالل مدة البحث أكثـر مـن 
  :                    متصاعد كل عامني كام ييل

  ١٢              بنوك من أصل  ٩      افصحت   :     ٢٠١٢      العام 
  .               وهي نسبة مرتفعة  %   ٧٥          بنك بنسبة 
ــام  ــام   :     ٢٠١٣      الع ــل للع ــصاح مماث                       كــان اإلف

              بنوك من أصل  ٩       وافصحت   %   ٧٥              السابق وبنسبة 
١٢  . 

ــام  ــصاح إىل   :     ٢٠١٤      الع ــسبة اإلف ــت ن                       ارتفع
  ١٠                       ووصــلت البنــوك املفــصحة إىل   %   ٨٣     حــوايل 
 .    بنوك

        بنـسبة    ٢٠١٤                أداء مماثل للعـام   :     ٢٠١٥      العام 
   %.  ٨٣     حوايل 

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 



 

 البنوك م يةالدعم حلمالت التوع
املجموع 2015 2014 20122013

 4 1 1 1 1 بنك الرياض 1

 3 0 1 11بنك اجلزيرة2

 4 1 1 11البنك السعودي لالستثامر3

 1 0 1 00البنك السعودي اهلولندي4

 2 1 1 00البنك السعودي الفرنيس5

 3 1 0 11)ساب(البنك السعودي الربيطاين 6

 0 0 0 00البنك العريب الوطني7

 4 1 1 11جمموعة سامبا املالية8

 0 0 0 00مرصف الراجحي9

 2 1 0 01بنك البالد10

 0 0 0 00مرصف اإلنامء11

 2 0 0 11البنك األهيل التجاري12

 25 6 6 67املجموع

 %52.1 %50.0 %50.0 %58.3%50.0النسبة

  م                                 جمال التربعات ملـنظامت خرييـة لقـي بـاهتام
                                        متوسط من قبل البنوك وكانت نسبة اإلفـصاح يف 

  %   ٥٢                                هذا املجال خـالل مـدة البحـث أكثـر مـن 
  :                      وبأداء شبه مستقر كام ييل

                    افـصحت نـصف البنـوك عـن   :     ٢٠١٢      العام 
   %.  ٥٠                          الدعم حلمالت التوعية وبنسبة 

ــام  ــصاح إىل   :     ٢٠١٣      الع ــسبة اإلف ــت ن                       ارتفع

ــوايل  ــصحة إىل   %   ٥٨     ح ــوك املف  ٧                       ووصــلت البن
  .    بنوك

                      تراجعــت نــسبة اإلفــصاح إىل   :     ٢٠١٤   ام    العــ
 .     بنك  ١٢                   بنوك أفصحت من بني  ٦      بواقع   %   ٥٠

        بنـسبة    ٢٠١٤                أداء مماثل للعـام   :     ٢٠١٥      العام 
٥٠  .%   

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 

برنامج صحة وسالمة للموظفني  البنوك م
املجموع 2015 2014 2013 2012

00000بنك الرياض 1

00000بنك اجلزيرة 2

11114البنك السعودي لالستثامر 3

00000البنك السعودي اهلولندي 4

11114البنك السعودي الفرنيس 5

00000)ساب(البنك السعودي الربيطاين  6

00000البنك العريب الوطني 7

00000موعة سامبا املاليةجم 8

00000مرصف الراجحي 9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

10001البنك األهيل التجاري 12

32229املجموع

%18.8%16.7%16.7%16.7%25.0النسبة

ــرص مل يكــن ضــمن اهــتامم البنــوك                                   هــذا العن
                      ضعيفة حيث بلغـت حـوايل                 ونسبة اإلفصاح عنه

                           خــالل مــدة البحــث، وأفــصح البنـــك   %   ١٩
                                      السعودي لالستثامر والبنـك الـسعودي الفرنـيس

  :                          بانتظام يف مجيع األعوام كام ييل
  ١٢             بنوك مـن بـني  ٣      افصحت   :     ٢٠١٢      العام 

  .                       وهي اعىل نسبة افصاح سنوي  %   ٢٥           بنك وبنسبة 
ــــوام  ــــسبة   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤  ،     ٢٠١٣       االع      ن

                      م كانت ثابتة حيث بلغـت                  اإلفصاح يف هذه األعوا
                           ومل يفصح سوى بنكني من بني مجيـع   %   ١٧     حوايل 

                                       البنوك مهـا البنـك الـسعودي لالسـتثامر والبنـك
  .              السعودي الفرنيس

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 

 

برنامج تدريب للموظفني  البنوك م
املجموع2015 2014 2013 2012

1114 1 بنك الرياض 1

11114بنك اجلزيرة 2

11114البنك السعودي لالستثامر 3

00000البنك السعودي اهلولندي 4

11114البنك السعودي الفرنيس 5

11114)ساب(البنك السعودي الربيطاين  6

00000البنك العريب الوطني 7

01113مبا املاليةجمموعة سا 8

00000مرصف الراجحي 9

11114بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

11114البنك األهيل التجاري 12

788831املجموع

%64.6%66.7%66.7%66.7%58.3النسبة

                                 تـدريب املــوظفني مـن أكثــر املجـاالت التــي 
              ت نـسبة اإلفـصاح                        تفصح هنـا البنـوك وقـد بلغـ

                          خــالل مــدة البحــث، وكــان األداء   %   ٦٥     حــوايل 
 :                            مستقر خالل األعوام األخرية كام ييل

  ١٢             بنوك مـن بـني  ٧      افصحت   :     ٢٠١٢      العام 
   %.  ٥٨                   بنك وبنسبة أكثر من 

ــــوام  ــــسبة   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤  ،     ٢٠١٣       االع      ن
                                        اإلفصاح يف هذه األعوام كانت ثابتة حيث بلغـت

  ١٢              بنــوك مـن أصــل  ٨       وافـصحت   %   ٦٧     حـوايل 
                                      بنك عن برنامج تدريب املـوظفني وهـو مـا يـدل
ــدريب وتطــوير                                   عــىل وجــود خطــط مــستمرة لت

  .      املوظفني

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 



 

 البنوك م برنامج لتوظيف املعاقني
املجموع2012201320142015

1114 1 بنك الرياض 1

1114 1 بنك اجلزيرة 2

00000البنك السعودي لالستثامر 3

00000البنك السعودي اهلولندي 4

00000البنك السعودي الفرنيس 5

11013)ساب(البنك السعودي الربيطاين  6

00000البنك العريب الوطني 7

00000جمموعة سامبا املالية 8

00000حيمرصف الراج 9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

00000البنك األهيل التجاري 12

332311املجموع

%22.9%25.0%16.7%25.0%25.0النسبة

                                    برنامج توظيف املعاقني من اقل عنارص مؤرش 
                                          املسؤولية االجتامعية التي يتم اإلفصاح عنهـا مـن

                               ك رغم أمهيته، وبلغـت نـسبة اإلفـصاح          قبل البنو
  :                     بأداء شبه مستقر كام ييل  %   ٢٣     حوايل 

            البنوك عن  ٣      افصحت   :     ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢      العام 
  %   ٢٥                                 وجــود برنــامج لتوظيــف املعــاقني وبنــسبة 

                                      وهذه البنوك هـي الريـاض، واجلزيـرة ومهـا مـن 

ً                                    ًأعىل بنكني افصاحا عىل مـستوى املـؤرش وثالـث
                         البنوك املفصحة هو بنك ساب

                      تراجعــت نــسبة اإلفــصاح إىل   :     ٢٠١٤       العــام
  .     بنك  ١٢                      بإفصاح بنكني فقط من بني   %   ١٧     حوايل 

ــام  ــوام   :     ٢٠١٥      الع ــل لألع   ،    ٢٠١٢                 أداء مماث
   %.  ٢٥              بنسبة افصاح     ٢٠١٣

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 



 

سانبرنامج لرعاية حقوق اإلن  البنوكم
املجموع 2015 2014 2013 2012

0000 0 بنك الرياض1

00000بنك اجلزيرة 2

00000البنك السعودي لالستثامر3

00000البنك السعودي اهلولندي4

00000البنك السعودي الفرنيس5

00000)ساب(البنك السعودي الربيطاين 6

00000يالبنك العريب الوطن7

00000جمموعة سامبا املالية8

00000مرصف الراجحي9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

10001البنك األهيل التجاري 12

10001املجموع

%2.1%0.0%0.0%0.0%8.3النسبة

                                   برنامج رعاية حقوق االنسان يعتـرب أضـعف 
ــارص ــا،     عن ــصح عنه ــة املف ــسؤولية االجتامعي                                 امل

          بــأداء شــبه   %  ٢                       وبلغــت نــسبة اإلفــصاح حــوايل 
 :           معدوم كام ييل

                        هــو العــام الوحيــد الــذي تــم   :     ٢٠١٢      العــام 

                                          اإلفصاح فيه، ومن قبل بنك واحد فقط هو البنك
   %. ٨                 األهيل وبنسبة حوايل 

ـــوام  ـــن   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤  ،     ٢٠١٣       االع       مل يك
  .                               هناك أي افصاح من قبل مجيع البنوك

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 

برنامج مكافحة عمل األطفال  البنوكم
املجموع 2015 2014 2013 2012

0000 0 بنك الرياض1

00000بنك اجلزيرة 2

00000البنك السعودي لالستثامر3

00000لسعودي اهلولنديالبنك ا4

00000البنك السعودي الفرنيس5

00000)ساب(البنك السعودي الربيطاين 6

00000البنك العريب الوطني7

00000جمموعة سامبا املالية8

00000مرصف الراجحي9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

10001نك األهيل التجاريالب 12

10001املجموع

%2.1%0.0%0.0%0.0%8.3النسبة

                                   برنامج مكافحة عمل االطفال يعترب أضـعف 
ــا  ــصح عنه ــة املف ــسؤولية االجتامعي ــارص امل                                   عن
ــسان،  ــة حقــوق االن ــامج رعاي                                      باإلضــافة إىل برن

          بــأداء شــبه   %  ٢                       وبلغــت نــسبة اإلفــصاح حــوايل 
 :           معدوم كام ييل

                        هــو العــام الوحيــد الــذي تــم   :     ٢٠١٢  م     العــا
                                          اإلفصاح فيه، ومن قبل بنك واحد فقط هو البنك

   %. ٨                 األهيل وبنسبة حوايل 
ـــوام  ـــن   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤  ،     ٢٠١٣       االع       مل يك

  .                               هناك أي افصاح من قبل مجيع البنوك

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 



 

 البنوكم  والتدريبالتعليم
املجموع 2015 2014 20122013

1113 0 بنك الرياض 1

1114 1 بنك اجلزيرة 2

11114البنك السعودي لالستثامر 3

00101البنك السعودي اهلولندي 4

00000البنك السعودي الفرنيس 5

10113)ساب(البنك السعودي الربيطاين  6

11114 الوطنيالبنك العريب 7

11114جمموعة سامبا املالية 8

00011مرصف الراجحي 9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

11114البنك األهيل التجاري 12

 28 8 8 66املجموع

 %58.3 %66.7 %66.7 %50.0%50.0النسبة

        ن اهـتامم                               التعليم والتدريب كان له نـصيب مـ
       وبـأداء   %   ٥٨                                البنوك وبنسبة جيدة بلغت أكثر مـن 

 :                   مستقر كل عامني كام ييل
          بنوك عـن  ٦      افصحت   :     ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢      العام 

        من امجايل   %   ٥٠               التدريب وبنسبة     أو              برامج للتعليم 
  .          عدد البنوك

ــام  ــوك   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤      الع ــع عــدد البن                  ارتف
    وهـي   %   ٦٧                   بنـوك وبنـسبة حـوايل  ٨          املفصحة إىل 

                        رنة بنسب اإلفـصاح عـن عنـارص             نسبة جيدة مقا
 .    أخرى

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 



 

املسامهة يف تنمية املواهب  البنوكم
املجموع 2015 2014 2013 2012

1114 1 بنك الرياض1

1114 1 بنك اجلزيرة2

11114لالستثامرالبنك السعودي 3

00101البنك السعودي اهلولندي4

11114البنك السعودي الفرنيس5

11114)ساب(البنك السعودي الربيطاين 6

00000البنك العريب الوطني7

11114جمموعة سامبا املالية8

00000مرصف الراجحي9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء11

11114البنك األهيل التجاري12

 29 7 8 77املجموع

 %60.4 %58.3 %66.7 %58.3%58.3النسبة

                                   اغلب البنـوك التـي كـان يوجـد لـدهيا دعـم 
                                          للتعليم والتدريب كانت هتتم باملـسامهة يف تنميـة 
                                       املواهب وهو ما انعكس عىل نسبة اإلفصاح حيث 

                 وبـأداء شـبه مــستقر   %   ٦٠     مــن             وصـلت إىل أكثـر
 :                   خالل مدة البحث كام ييل

          بنوك عـن  ٧      افصحت   :     ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢      العام 
  %   ٥٨                                   املسامهة يف تنمية املواهب وبنـسبة جتـاوزت 

  .                  من امجايل عدد البنوك

ً                             ًكان أكثر األعوام افصاحا بنسبة   :     ٢٠١٤      العام 
  .                      بإفصاح بلغ ثلثي البنوك  %   ٦٧     حوايل 

     عـــوام                 كـــان مماثـــل ألداء األ  :     ٢٠١٥      العـــام 
                        حيـث جتــاوزت نــسبة اإلفــصاح    ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢

٥٨  .%   

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 



 

برنامج لتوظيف املرأة  البنوك م
املجموع 2015 2014 2013 2012

1114 1 بنك الرياض 1

1114 1 بنك اجلزيرة 2

11114 لالستثامرالبنك السعودي 3

00101البنك السعودي اهلولندي 4

00000البنك السعودي الفرنيس 5

11114)ساب(البنك السعودي الربيطاين  6

00000البنك العريب الوطني 7

00000جمموعة سامبا املالية 8

00011مرصف الراجحي 9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

11114البنك األهيل التجاري 12

 22 6 6 55املجموع

 %45.8 %50.0 %50.0 %41.7%41.7النسبة

                                        توظيف املرأة كان االهتامم به قريب من املتوسـط
        خـالل مـدة   %   ٤٦                        حيث وصلت النسبة إىل حوايل 

  :                                البحث وبأداء مستقر كل عامني كام ييل
          بنوك عـن  ٥      افصحت   :  ٣   ٢٠١  ،     ٢٠١٢      العام 

                                          وجود برنامج لتوظيف املرأة وبنسبة بلغت حوايل 
  .                  من امجايل عدد البنوك  %   ٤٢

                 وصلت نسبة اإلفصاح   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤      العام 
 ٦                              بسبب ارتفاع عـدد البنـوك املفـصحة   %   ٥٠   إىل 

  .      بنوك  ١٢            بنوك من أصل 
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برنامج لتقليل البطالة  البنوك م
املجموع 2015 2014 2013 2012

1114 1 بنك الرياض 1

1114 1 بنك اجلزيرة 2

11114البنك السعودي لالستثامر 3

00101البنك السعودي اهلولندي 4

00112البنك السعودي الفرنيس 5

11114)ساب(اين البنك السعودي الربيط 6

11114البنك العريب الوطني 7

11114جمموعة سامبا املالية 8

00011مرصف الراجحي 9

11114بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

11114البنك األهيل التجاري 12

 36 10 10 88املجموع

 %75.0 %83.3 %83.3 %66.7%66.7النسبة

                                   برنــامج تقليــل البطالــة جمــال افــصحت عنــه 
    خـالل   %   ٧٥                            اغلب البنـوك ووصـلت النـسبة إىل 

 :                                    مدة البحث وبأداء مستقر كل عامني كام ييل
          بنوك عـن  ٨      افصحت   :     ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢      العام 

                                            وجود برنامج لتقليل البطالة وبنسبة بلغت حوايل 
  .                  من امجايل عدد البنوك  %   ٦٧

      إلفصاح           وصلت نسبة ا  :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤      العام 
                           بزيادة يف عدد البنـوك املفـصحة   %   ٨٣           إىل أكثر من 

  .      بنوك  ١٢              بنوك من أصل   ١٠   إىل 
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جلنة للمسؤولية االجتامعية  البنوكم
املجموع 2015 2014 2013 2012

0000 0 بنك الرياض1

1114 1 بنك اجلزيرة2

00000البنك السعودي لالستثامر3

00000البنك السعودي اهلولندي4

11114البنك السعودي الفرنيس5

00000)ساب(البنك السعودي الربيطاين 6

00000البنك العريب الوطني7

00000جمموعة سامبا املالية8

00000 الراجحيمرصف9

00112بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء11

11114البنك األهيل التجاري12

 14 4 4 33املجموع

 %29.2 %33.3 %33.3 %25.0%25.0النسبة

                                  كان اهـتامم البنـوك ضـعيف يف تكـوين جلنـة 
                                        للمسؤولية االجتامعية ووصلت النسبة إىل حـوايل 

                                 مدة البحث وبأداء مستقر كل عـامني   خالل  %   ٢٩
 :     كام ييل

          بنـوك مـن  ٣      افصحت   :     ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢      العام 

ــني  ــسؤولية  ١٢   ب ــة للم ــود جلن ــن وج ــك ع                             بن
   %.  ٢٥                     االجتامعية وبنسبة بلغت 

                 وصلت نسبة اإلفصاح   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤      العام 
                            بزيادة عدد البنوك املفـصحة إىل   %   ٣٣           إىل أكثر من 

  .      بنوك  ١٢              بنوك من أصل  ٤

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 



 

تقرير املسؤولية االجتامعية  البنوكم
املجموع 2015 2014 2013 2012

00000 بنك الرياض1

1103 1 بنك اجلزيرة2

11114البنك السعودي لالستثامر3

00101ديالبنك السعودي اهلولن4

00000البنك السعودي الفرنيس5

00000)ساب(البنك السعودي الربيطاين 6

00000البنك العريب الوطني7

00000جمموعة سامبا املالية8

00000مرصف الراجحي9

00000بنك البالد 10

00000مرصف اإلنامء 11

10001جاريالبنك األهيل الت 12

 9 1 3 32املجموع

 %18.8 %8.3 %25.0 %16.7%25.0النسبة

                               وصــلت نــسبة اإلفــصاح عــن وجــود تقريــر 
         وهي نسبة   %   ١٩                           للمسؤولية االجتامعية إىل حوايل 

                                       ضعيفة إلفصاح البنوك يف هذا املجال خالل مـدة
  :                            البحث، وبأداء غري مستقر كام ييل

  ١٢              بنوك مـن بـني ٣      افصحت    :    ٢٠١٢      العام 
                                     بنـك عـن وجــود تقريـر للمـسؤولية االجتامعيــة

   %.  ٢٥            وبنسبة بلغت 

                      تراجعــت نــسبة اإلفــصاح إىل   :     ٢٠١٣      العــام 
                              وعدد البنوك املفصحة إىل بنكني مـن   %   ١٧     حوايل 
  .      بنوك  ١٢    أصل 

                        ارتفعت نسبة اإلفصاح لتـصل   :     ٢٠١٤      العام 
 .    ٢٠١٢                وهي مماثلة للعام   %   ٢٥   إىل 

        بة حـوايل ً                     ًاقل األعوام افصاحا بنس  :     ٢٠١٥      العام 
  .                                  بإفصاح بنك واحد هو السعودي لالستثامر  %  ٨
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 البنوك م الدعم للمجال الصحي
 املجموع 2015 2014 2013 2012

 4 1 1 1 1 بنك الرياض 1
 4 1 1 1 1 بنك اجلزيرة 2
 4 1 1 1 1 ستثامرالبنك السعودي لال 3
 1 0 1 0 0 البنك السعودي اهلولندي 4
 3 1 1 1 0 البنك السعودي الفرنيس 5
 4 1 1 1 1 )ساب(البنك السعودي الربيطاين  6
 0 0 0 0 0 البنك العريب الوطني 7
 4 1 1 1 1 جمموعة سامبا املالية 8
 1 1 0 0 0 مرصف الراجحي 9

 1 1 0 0 0 بنك البالد 10
 0 0 0 0 0 ف اإلنامءمرص 11
 1 0 0 0 1 البنك األهيل التجاري 12

 27 8 7 6 6 املجموع

 %56.3 %66.7 %58.3 %50.0 %50.0 النسبة

 
                                   كان اهتامم البنوك متوسـط يف اإلفـصاح عـن 
                                   الــدعم للمجــال الــصحي ووصــلت النــسبة إىل 

                            خالل مدة البحـث وبـأداء متـصاعد   %   ٥٦     حوايل 
  :     كام ييل

          بنـوك مـن  ٦      افصحت   :     ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢      العام 
                                   بنك عن الدعم للمجال الصحي وبنـسبة   ١٢   بني 

   %.  ٥٠     بلغت 

                         وصلت نسبة اإلفصاح إىل أكثر   :     ٢٠١٤      العام 
       بنـوك  ٧                            بزيادة عدد البنوك املفصحة إىل   %   ٥٨   من 

  .      بنوك  ١٢       من أصل 
ــام  ــصاح إىل   :     ٢٠١٥      الع ــسبة اإلف ــت ن                       ارتفع

   ٨                            بزيـادة عـدد البنـوك املفـصحة إىل   %   ٦٧     حوايل 
                          بنوك وهي اعىل نـسبة افـصاح  ٢ ١            بنوك من أصل 
  .           يف هذا املجال
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الدعم للمجال الثقايف  البنوك م
املجموع 2015 2014 2013 2012

1114 1 بنك الرياض 1

1114 1 بنك اجلزيرة 2

00000ستثامرالبنك السعودي لال 3

00000البنك السعودي اهلولندي 4

00112البنك السعودي الفرنيس 5

00000)ساب(البنك السعودي الربيطاين  6

00000البنك العريب الوطني 7

11114جمموعة سامبا املالية 8

00000مرصف الراجحي 9

00000بنك البالد 10

00000ف اإلنامءمرص 11

11002البنك األهيل التجاري 12

 16 4 4 44املجموع

 %33.3 %33.3 %33.3 %33.3%33.3النسبة

                                   نسبة اإلفـصاح عـن الـدعم للمجـال الثقـايف 
                        وهـذا العنـرص هـو أكثـر عنـارص   %   ٣٣      جتاوزت 

ــا خــالل مــدة ً                                    ًمــؤرش املــسؤولية االجتامعيــة ثبات
  :            البحث، كام ييل

ــــوام ا   :     ٢٠١٥  ،     ٢٠١٤  ،     ٢٠١٣  ،     ٢٠١٢       ألع
    حيـث   %     ٣٣.٣                           كانت نسبة اإلفصاح ثابتـة وهـي 

       بنـك،   ١٢                          بنوك عن هذا العنرص من بني  ٤     أفصح 
       أفصحت                                ويالحظ أن بنك الرياض وبنك اجلزيرة 

  .                          عن هذا املجال يف مجيع السنوات

 
       مـا مـدى   :                        تضمن البحث سـؤال رئيـيس هـو

            هتا االجتامعيـة                          البنوك الـسعودية ملـسؤوليا     إفصاح
ً                                        ًوذلك وفقا ملؤرش املسؤولية االجتامعية الـذي تـم 

                                    ونتائج البحث تكمن يف اإلجابة عىل هذا؟      إعداده
 .       التساؤل
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      بنـك  ١٢                                بلغ عدد البنوك التي شملها البحث 
ــال  ــوق امل ــة يف س ــوك املدرج ــع البن ــي مجي                                  وه
                                       السعودية، تم اعداد مـؤرش لقيـاس افـصاح هـذه 

                االجتامعيـة التـي                        البنوك عـن عنـارص املـسؤولية
      عنــرص  ١٦                           اشــتمل عليهــا املــؤرش، وتكــون مــن 

                                   توزعت عىل خمتلـف املجـاالت وبـام يتوافـق مـع
                                           طبيعة عمل البنوك، والبيانـات التـي تـم حتليلهـا 
                                        تــشمل القــوائم املاليــة املنــشورة وتقــارير جملــس 
                                            اإلدارة وتقارير االستدامة واملسؤولية االجتامعية، 

    ٢٠١٥     إىل  ٢   ٢٠١                      وغطــت الدراســة الفــرتة مــن 
 :                       وكانت أهم النتائج كام ييل

        املحاسـبي                           املتوسط العام ملؤرش اإلفصاح     نسبة •
                                   عن عنـارص املـسؤولية االجتامعيـة يف البنـوك 

            أو مـــا يعـــادل     %  ٤٠              الـــسعودية حـــوايل 
                   عنرص هي امجـايل عنـارص  ١٦       عنرص من    ٦.٤

            متوسـط سـنوات           النـسبة هـي             املؤرش، وهـذه
     البحث

    مؤرش         م لعنارص                          أكرب ثالثة قيم للمتوسط العا   •
  )  ٢ (         لعنـرص رقـم      هـي                  املسؤولية االجتامعيـة

     ، ثم %  ١٧ ٫  ٧٩        بنسبة                   التربعات ملنظامت خريية
  ، %  ٧٥                           برنامج تقليل البطالة بنـسبة   )   ١٤ (    رقم 

                                    وثالث اعىل العنارص قيمة متوسـطة هـو رقـم 
ـــسبة   )  ٧ ( ـــدريب املـــوظفني وبن ـــامج لت                             برن

٥٨ ٫  ٦٤  .%  
                                        أما أقل القيم للمتوسطة العام لعنارص املـؤرش  •

                                   فهي لعنارص برنامج لرعاية حقـوق اإلنـسان
  )   ١٠ (                       وبرنامج عمل األطفـال رقـم   )  ٩ (    رقم 

  )  ٦ (                             وبرنامج صحة وسـالمة املـوظفني رقـم 

ـــسبتها  ـــت ن ـــث كان   ، %  ٠٨ ٫ ٢  ،  %  ٠٨ ٫ ٢                حي
 .           ، عىل التوايل %  ٦٧ ٫  ١٦

   آلخـر      بنـك                 البنوك تفاوتت مـن           نسبة افصاح  •
                                       كام تفاوتت نسبة افصاح البنك نفسه من سـنة 

ً                 ًوك افـصاحا عـىل مـدى                ألخرى، وأكثـر البنـ
ــو            ســنوات البحــث  ــسبة  ه ــرة بن ــك اجلزي                    بن

                                 يليه البنك السعودي لالستثامر بنسبة   %  ٩ ٫  ٧١
ــسبة   %     ٦٧.٢ ــاض بن ــك الري ــم بن   ، % ٩ ٫  ٦٠                    ث

            مــرصف االنــامء  هــوً                   ًواقــل البنــوك افــصاحا 
ــارص   %  ٠      بنــسبة  ــث مل يفــصح أي مــن عن                       حي

                                املــسؤولية االجتامعيــة، ومــرصف الراجحــي
ــسبة  ــسعودي  %  ٨ ٫ ٧      بن ــك ال ــدي               والبن           اهلولن

 . %    ١٢.٥                 بنسبة افصاح بلغت 
ويمكن من املعلومات والنتائج أعاله أن نتوصـل 
إىل اإلجابة عىل تـساؤل البحـث حـول مـدى 
اإلفصاح املحاسبي عن املسؤولية االجتامعيـة 
ــسبة  ــت ن ــث بلغ ــسعودية، حي ــوك ال يف البن

 .خالل مدة البحث% ٤٠اإلفصاح حوايل 


 
ــق • ــادي يتعل ــار اسرتش ــدار معي رضورة اص

باالفصاح عن املسؤولية االجتامعية مـن قبـل 
اهليئات املهتمه باالفصاح كهيئة سوق املـال او 
مؤسسة النقد او اهليئة الـسعودية للمحاسـبني 

.القانونيني
وضع حمفزات حقيقية للمنشآت امللتزمة بأداء  •

.ختلفةمسؤولياهتا االجتامعية يف املجاالت امل
نقرتح أن يكون هنـاك دراسـة شـاملة لوضـع  •
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ــرشكات ــة يف ال ــسؤولية االجتامعي ــرامج امل ب
السعودية ومدى توافقها مـع االهـداف التـي 
يــسعى لتحقيقهــا القطــاع احلكــومي ورؤيــة 

 وتكون نابعه مـن املتطلبـات اخلاصـة ٢٠٣٠
.بمملكتنا الغالية ومواطنيها

 

   
              معوقـات اإلفـصاح    ):     ٢٠٠٥   (          لعـزم، فهـيم     أبو ا

                حالة مجهوريـة مـرص  :                         البيئي يف التقارير املالية
ــد  ــة، املجل ــة اإلدارة العام ــة، جمل   ،  ٤٥                                  العربي

 . ل         العدد األو
نحـو تطـوير . )٢٠٠٥ (أمحد، نور الدين عبـداهللا

نموذج للقياس واإلفصاح املحاسـبي لـألداء 
دراسـة حتليليـة انتقاديـه : البيئي واالجتامعـي

التطبيق عىل رشكة األسمنت املسامهة العامـة ب
ــة ــشورة، . األردني ــري من ــوراه غ ــالة دكت رس

األكاديميــة العربيــة للعلــوم املــرصفية، كليــة 
.األردن: العلوم املالية املرصفية

 البيانات املتعلقة فكش): ٢٠٠٤(األمم املتحدة، 
االجتاهــات : بتــأثري الــرشكات عــىل املجتمــع

ــؤمت ــة، م ــضايا الراهن ــدة والق ــم املتح ر األم
.للتجارة والتنمية، نيويورك
قـضايا): ١٩٩٢(االمرية، عثامن، بـدوي، حممـد 

 :معـارصة، اإلسـكندرية حماسـبية ومـشاكل

.احلديث اجلامعي املكتب

ــب  ــد كوك ــل، رسم ــسؤولية ): ٢٠٠٥(اجلمي امل
االجتامعية لالستثامر األجنبـي املبـارش، جملـة 

.١٨العلوم اإلنسانية، العدد 

حماســبة املــسؤولية . )٢٠٠٢ (ن، رايضاحلامديــ
: االجتامعية يف املؤسـسات الفندقيـة األردنيـة

رسالة ماجستري غري منـشورة، . دراسة ميدانية
ــوم  ــصاد والعل ــة االقت ــبة، كلي ــسم املحاس ق

.األردن: اإلدارية، جامعة آل البيت
ــؤاد ــدي، ف ــسويقية . )٢٠٠٣ (احلم ــاد الت األبع

انعكاساهتا للمسؤولية االجتامعية للمنظامت و
 حتليلية آلراء عينة دراسة: املستهلكعىل رضا 

من املديرين واملستهلكني يف عينة من املنظامت 
ــة  ــة يف اجلمهوري املــصنعة للمنتجــات الغذائي

رسالة دكتـوراه غـري منـشورة، قـسم . اليمنية
ـــصاد،  ـــة اإلدارة واالقت ـــامل، كلي إدارة األع

.العراق: اجلامعة املستنرصية
ــد ــايل، ولي ــشاكل دراســات): ٢٠٠٤ (احلي  يف امل

املحاسبية املعارصة، الطبعة األوىل، عـامن، دار 
.احلامد للنرش

مــدى . )٢٠١٢ (احلنيطـي، هنـاء؛ حـسن، إنعـام
تطبيق حماسبة املسؤولية االجتامعية يف البنـوك 
ــــر  ــــة يف األردن، الفك ــــالمية العامل اإلس

.٦٣-٤٢ ):٢ (١٦ مرص، جملد املحاسبي،
                        أخالقيات األعامل وأثرها  ): ت . ب (             اخلطيب، خالد، 

            ظل التحـديات                       تفعيل حماسبة املسؤولية يف  يف
 .                     ، األردن، جامعة البرتاء      املعارصة        العاملية 

املحاســبة يف . )٢٠٠٦ (الــدوغجي، عــيل حــسني
املسؤولية االجتامعية مـع إشـارة ملـا مطبـق يف 

جملة اإلدارة واالقتصاد، كليـة اإلدارة . العراق
ــة امل ــصاد، اجلامع ــراق، واالقت ــرصية، الع ستن

.١٤١-١١٨: ٥٨العدد 
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مـستوى ): ٢٠١٥(الزامل، سليامن عبداهللا حممد، 
اإلفصاح عـن عنـارص املـسؤولية االجتامعيـة 
ــسعودية،  ــسامهة ال ــصناعية امل ــرشكات ال لل

.اململكة العربية السعودية، جامعة أم القري
                                    الــساقي، ســعدون مهــدي، نــور، عبــد النــارص، 

ـــسؤولي   ):     ٢٠٠٦ ( ـــبة امل ـــة              حماس            ة االجتامعي
ـــؤمتر دويل  ـــاهرة، م ـــامل الق ـــنظامت األع                               مل

        القيـادة  (                               التحديات املعارصة لإلدارة العربيـة 
                                  ، املنظمة العربية للتنميـة اإلداريـة،  )        اإلبداعية

 .                   جامعة الدول العربية
ــــالح ــــسحيباين، ص ــــسؤولية . )٢٠٠٩ (ال امل

االجتامعية ودورها يف مشاركة القطاع اخلاص 
ية عىل اململكـة العربيـة حالة تطبيق: يف التنمية
 مقدمة للمؤمتر الدويل حـول ورقة. السعودية

تقييم واستـرشاف، : القطاع اخلاص يف التنمية
.بريوت

املراجعــة البيئيــة يف ) ٢٠٠٧(الــسعد، صــالح 
املامرســة احلاليــة : اململكــة العربيــة الــسعودية

دراسة ميدانية استكشافية، : والنظرة املستقبلية
بد العزيز، املجلد احلـادي جملة جامعة امللك ع

.والعرشون، العدد الثاين
. نظريــة املحاســبة). ١٩٩٠ (الــشريازي، عبــاس

ــت ــسالسل للطباعــة والنــرش : الكوي ذات ال
.والتوزيع

املحاســبة االجتامعيــة، ) ١٩٧٨(الــصبان، حممــد 
.جملة كلية التجارة للبحوث العلمية

أثـر . )٢٠١٣ (الطراونة، خالد؛ أبو جليل، حممـد
يات اإلعامل واملـسؤولية االجتامعيـة يف أخالق

ــسية ــزة التناف ــق املي ــة يف : حتقي ــة ميداني دراس
الرشكات الـصناعية املدرجـة يف سـوق عـامن 

املؤمتر الدويل الثاين لكلية إدارة األعـامل . املايل
الفرص اإلدارية واالقتصادية يف بيئة األعامل "

.جامعة مؤتة. األردن. "التنظيمية
دور املعلومـــات . )٢٠٠٥ (العـــاين، حـــارس

املحاسبية يف قياس وتقيـيم األداء االجتامعـي 
ــصناعية ــة يف  :للمؤســسات ال دراســة تطبيقي

املؤمتر العلمي الرابع، جامعـة . مملكة البحرين
.فيالدلفيا، عامن، األردن

ــدالفتاح ــد عب ــشاموي، حمم ــار . )٢٠٠٩ (الع إط
حماسبي مقرتح لدور املـسئولية االجتامعيـة يف 

داء االسرتاتيجي للرشكات املـسامهة تقييم األ
ــة ــة األوراق املالي ــدة يف بورص ــدخل : املقي م

. التوازن بني العائد االجتامعـي واالقتـصادي
آفاق جديدة للدراسات التجارية، مرص، جملد 

٨١-٤٩ :٢.
القيـاس . )٢٠١٠ (العليامت، نوفان حامد حممـد

ـــسؤولية  ـــشطة امل ـــاليف أن ـــبي لتك املحاس
 عنها يف القـوائم املاليـة االجتامعية واإلفصاح

حالــة تطبيقيــة عـىل رشكــة مــصفاة : اخلتاميـة
. البرتول األردنيـة املـسامهة العامـة املحـدودة

كليـة االقتـصاد، . رسالة دكتوراه يف املحاسبة
.جامعة دمشق

ــالح ــامري، ص ــاهر؛ الع ــالبي، ط . )٢٠٠٨ (الغ
ــة وأخالقيــات األعــامل  املــسؤولية االجتامعي

: ، األردنَعـامن). ٢ط (، )واملجتمع األعامل(
.دار وائل للنرش والتوزيع
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 الفضل، مؤيد؛ نور، عبدالنارص؛ الدوغجي، عـيل
َعامن، . املشاكل املحاسبية املعارصة. )٢٠٠٢(

.دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة: األردن
اإلفــصاح عــن . )١٩٩٤ (الفــضل، مؤيــد حممــد

يـة األداء االجتامعي يف التقارير املاليـة اخلارج
. نموذج مقـرتح ملنـشآت األعـامل يف العـراق

): ٢ (١٦املجلة العربية لإلدارة، األردن، جملد 
١٠٤-٥٩.

نظرية . )٢٠٠٧ (القايض، حسني؛ محدان، مأمون
دار الثقافـة للنـرش : َعـامن، األردن. املحاسبية
.والتوزيع

املنظمة الدولية للتوحيد القيايس، إرشادات بشأن 
ــة  ــسؤولية املجتمعي ــمية(امل ــة الرس ). الرتمج

.جنيف، سويرسا ). ٢٠١٠(
دور . )٢٠١١ (النعيامت، سعيد؛ حـسني، فـارس

حماسبة املسؤولية االجتامعيـة ومـدى تطبيقهـا 
جملـة . عىل قطـاع البنـوك التجاريـة يف األردن
 ):٢٨(كلية بغداد للعلوم االقتـصادية، عـدد 

٣٢٩-٣٠٣.
ـــامل ـــب، ك ـــة . )٢٠٠٤ (النقي ـــة يف نظري مقدم

ــبة ــامن، األردن. املحاس ــرش : ع ــل للن دار وائ
.والتوزيع
ــ ــو، حمم ــة   ):    ٢٠٠٩ (       ســامل،  د          اللول ــدى إمكاني               م

                                      تطبيق املحاسبة عن املسؤولية االجتامعية مـن 
   ة                                    قبل الرشكات املسامهة العامة، غـزة، اجلامعـ

  .       اإلسالمية
املـسئولية . )٢٠٠٨ (املغربل، هنال؛ فؤاد، ياسمني

ــرص ــال يف م ــرأس امل ــة ل ــض : االجتامعي بع

لتجارب الدولية، املركز املرصي للدراسـات ا
.)١٣٨(االقتصادية، ورقة عمل 

االجتاهــات املعــارصة . )٢٠٠٨ (املطــوع، غــدير
للمحاسبة االجتامعية ودراسـة مـدى احلاجـة 
إىل معيار املحاسبة عن املـسؤولية االجتامعيـة 

ــسعودية ــة ال رســالة ماجــستري غــري . يف البيئ
اإلداريـة لوم منشورة، قسم املحاسبة، كلية الع

.الرياض:  امللك سعودجامعة
اهلبــاش، مريــع ســعد، إبــراهيم، عــوض الــسيد 

ــــصاح ): ٢٠١٤(عــــوض  حمــــددات اإلف
ـــة يف  ـــسئولية االجتامعي ـــن امل املحاســـبي ع

، دراسة تطبيقيـة: الرشكات السعودية املدرجة
 اإلدارةاململكة العربية السعودية، جملة معهـد 

.٨٣٢-٧٨٩): ٤ (٥٥ جملد ،العامة
املــسؤولية االجتامعيــة ): ٢٠١٠(ور، نــورا أنــ

:  االقتصادية العامليـةاألزمةللرشكات يف ظل 
دراسة تطبيقية، بحث مقدم إىل مركز املديرين 

 .املرصي، مسابقة األبحاث السنوية
البيئيـة،  املحاسـبة ):٢٠١٢(عباس حممد بدوي،

احلديث اجلامعي اإلسكندرية، املكتب
          مـدى تطبيـق     ):    ٢٠٠٧   (     حممود،       يوسف       جربوع،

           االجتامعيـة         املـسؤولية            واإلفصاح عن       القياس 
      غـزة،      غزة،                               بالقوائم املالية يف الرشكات لقطاع 

  .       اإلسالمية               مطبعة اجلامعة         التجارة،     كلية 
ــة . )٢٠١٢ (حــبش، حممــد ــسؤولية االجتامعي امل

جملـة . لدى البنـوك األردنيـة والربيـع العـريب
): ٢ (٢٠ جملـد الدراسات املاليـة واملـرصفية،

٣٩-٣٨.
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بـدائل القيـاس . )٢٠٠٣ (حنان، رضوان حلـوه
دار وائـل : َعـامن، األردن. املحاسبي املعـارص

.للنرش والتوزيع
 تـــضمني نتـــائج) ١٩٨١ (رجـــب، عبـــدالعزيز

. املحاسـبيةاملسؤولية االجتامعية ضمن البيئـة 
. العلمية لالقتصاد والتجارة، مرصاملجلة

): ٢٠٠٦(زيود، لطيف، الرضا عقبه، اليقه روال 
ـــة  ـــوائم املالي ـــبي يف الق ـــصاح املحاس اإلف
ًللمصارف وفقا للمعيار املحاسبي الدويل رقم 

.٢، جملة ترشين العدد٣٠
قيـاس درجـة ) ١٩٩٧(سجيني، طـالل إبـراهيم 

ــرشكات  ــبي يف ال ــصاح املحاس ــدى اإلف وم
الصناعية بالـسعودية، املجلـة العلميـة لكليـة 
ــعود،  ــك س ــة املل ــصاد، جامع اإلدارة واالقت

.٨دد الع
ــل  ــالمة، نبي ــبة ): ١٩٩٩(س ــوث يف املحاس بح

ـــة،  ـــة الثاني ـــة، الطبع ـــة االجتامعي واملراجع
.بورسعيد، مكتبة اجلالء احلديثة، مرص

إمكانية التعبـري عـن األداء . )١٩٩٨ (شهري، امحد
املجلة العلمية، . البيئي واالجتامعي للمنشآت

كلية التجارة، جامعـة أسـيوط، مـرص، عـدد 
)٢٥(.

ــت ــندوق اس ــيص ــضامن االجتامع ــوال ال  ثامر أم
ـــوم): ٢٠١٣( ـــة مفه ـــسؤولية املجتمعي  امل

.للمؤسسات
   ):     ٢٠١١ (                        فـــارس، فـــضيل، ضـــويقي، محـــزة، 

                                      املحاسبة البيئيـة كآليـة لـدعم وحتـسني األداء 
                                       البيئي يف ظل املسؤولية االجتامعية للمؤسسة، 

                                     اجلزائــر، امللتقــى الــدويل الثــاين حــول األداء 
  .  ات                     املتميز للمنظامت واحلكوم

ــد ــد املجي ــدعب ــن . )١٩٨٥ (، حمم ــصاح ع اإلف
املعلومـــات االجتامعيـــة يف القـــوائم املاليـــة 

. نموذج مقرتح للرشكات الكويتيـة: املنشورة
املجلة العلميـة لالقتـصاد والتجـارة، مـرص، 

.٢٨١-٢٣٣ ):٣(عدد 
أخالقيات األعـامل . )٢٠١٣ (معهد علوم التنمية

ومواطنة الرشكات
. )٢٠١٢ (موســـىمطـــر، حممـــد؛ الـــسويطي، 

التأصيل النظري للمامرسات املهنية املحاسبية 
. واإلفـصاحالقياس، والعـرض، : يف جماالت

ـــامن، األردن). ٣ط ( ـــرش : ع ـــل للن دار وائ
.والتوزيع

 موسى، التأصيل )٢٠٠٨ (مطر، حممد، السويطي
: عامن  املهنية واملحاسبية،للمامرساتالنظري 

.ثانيةدار وائل للنرش والتوزيع، الطبعة ال
ــد ــصبان، حمم ــداحلي؛ ال ــي، عب . )١٩٨٨ (مرع

ـــشاكل املحاســـبية  التطـــور املحاســـبي وامل
دار النهـــضة العربيـــة : بـــريوت. املعـــارصة

.للطباعة والنرش
عطية، خالـد، املحمـود، صـالح، زهـران، عـالء 

ــاليف ) ٢٠٠٥( ــاس التك ــرتح لقي ــنهج مق م
ــصناعية،  ــرشوعات ال ــة يف امل ــافع البيئي واملن
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االستثامرات العربية، املنظمة العربيـة للتنميـة 
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