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لعب القطاع اخلا�س الأردين دورًا حيويًا يف بناء القت�شاد الوطني، وحتقيق التقدم والرفاه 

يف  طوياًل  اإرثًا  وامتلك  الجتماعي،  بدوره  مبكرًا  وعيًا  القطاع  هذا  اأظهر  وقد  الجتماعي. 

الأعمال  ومنظمات  الكبرية  موؤ�ش�شاته  تتبنى  اأن  قبل  حتى  اخلري،  واأعمال  العطاء  جمالت 

التي متثله ثقافة امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات، وتعمل على ترجمتها اإلى برامج واأن�شطة 

ملمو�شة.

ومع حل�ل الألفية الثالثة، ارتفع من�س�ب ال�عي باأهمية انخراط م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف 

دعم الأن�شطة الجتماعية، وتزايدت القناعة باأن م�شوؤولياته تتعدى »تعظيم الأرباح، ورفع 

القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركات، و�شوًل اإلى حتقيق قيمة اجتماعية م�شافة، تلبي توقعات 

اأ�سحاب امل�سالح بفئاتهم املختلفة، بل وت�قعات املجتمع باأ�سره من هذه ال�سركات«.

اأغلب الأحيان رهينة  العطاء الجتماعي، ظلت يف  النوع من  املبكرة لهذا  املمار�شات  اأن  على 

اأخرى-  ناحية  -من  وخا�شعًة  واأخالقية،  دينية  بدوافع  غالبًا  املدفوع  الإح�شان،  ملفهوم 

و�سم  الذي  الأمر  اخلا�سة،  ال�سركات  يف  القرار  ملّتخذي  ال�سخ�سية  واملي�ل  لالجتهادات 

املمار�شات الجتماعية لأغلبية موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س بالعفوية واملو�شمية، والتذبذب اأو 

عدم النتظام. واإن كان الأمر ل يخل� من ا�ستثناءات مهمة، مثلت ممار�سات ريادية ملاأ�س�سة 

الأمثلة  ومن  وم�شتقرة،  دائمة  اأ�شكال  يف  وبلورتها  الجتماعية،  اخلا�س  القطاع  م�شاهمات 

على ذلك موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان، التي اأُن�شئت عام 1978 مب�شاهمِة حمَلِة اأ�شهم البنك 

لت باقتطاع 2% من الأرباح ال�شنوية للبنك لغايات تنفيذ اأهدافها.  العربي، وُموِّ

وعليه، تهدف هذا املراجعة اإلى اإلقاء ال�شوء على واقع اجتاهات وممار�شات ال�شركات الأردنية 

�ص اأمناط ا�ستجابة هذه املمار�سات  مل�س�ؤولياتها الجتماعية خالل ال�سن�ات الأخرية، وتفحُّ

اأو »مواطنية ال�شركات« كما تطورت خالل العقود الأخرية،  لفل�شفة امل�شوؤولية الجتماعية 

تواجه  التي  والجتماعية  القت�شادية  للتحديات  اخلا�س  القطاع  ا�شتجابة  مدى  ومعاينة 

ال��سطى والفقرية، وتفاقم  اإ�سافية على الطبقتني  الأردن، وما ترتب على ذلك من �سغ�ط 

الختاللت القت�شادية والجتماعية.

تقدمي
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 أوالً: نبذة حول إسهامات القطاع الخاص 

يف مجال املسؤولية االجتامعية

يفتقر حقل درا�شات امل�شوؤولية الجتماعية يف الأردن اإلى درا�شات موثقة عن حجم م�شاهمات 

القطاعات القت�شادية اخلا�شة يف العطاء الجتماعي والتنموي. فبا�شتثناء قطاع البنوك 

فاإن  القطاعات،  بقية  مع  مقارنة  املايل  وغري  املايل  الإف�شاح  من  اأعلى  بدرجة  يتمتع  الذي 

اأو  اأرقام جزئية  الأردنية يف اجلانب الجتماعي هو جمرد  ال�شركات  م�شاهمات  املتوفر عن 

تقديرية يف اأح�شن الأحوال.

ووفقًا لتقرير اأعدته جمموعة املر�شدين العرب، حل�شر م�شاهمات ال�شركات امل�شاهمة العامة، 

56 �شركة مدرجة يف البور�شة  2012 و2013، فاإن  املدرجة يف بور�شة الأوراق املالية لعامي 

يعادل  ما  اأو  دينار،  مليون   27.3 قيمته  مبا  �شاهمت  تربعاتها،  حجم  عن  اأف�شحت  قد  كانت 

2.6% من �شايف اأرباحها على امل�شوؤولية الجتماعية خالل عام 2013.

هذه الأرقام كررتها جمعيُة �شركات تقنية املعلومات والت�شالت )اإنتاج(، مو�شحًة يف عام 

اململكة  امل�شوؤولية الجتماعية يف  م�شاريع  الأردنية على  ال�شركات  اإنفاق  اإجمايل  اأن   ،2014

غري  ال�شركات  م�شاهمة  احت�شاب  بعد  �شنويًا،  دينار  مليون  و90   60 بني  ما  يرتاوح  مبا  ر  يقدَّ

املدرجة يف �شوق الأوراق املالية.

ويف كلتا احلالتني ل تبدو الأرقام املطروحة متفقة مع الواقع، خا�شة اأن م�شاهمة البنوك 

 ،2014 دينار عام  مليون   43.2 واإلى   ،2013 دينار عام  مليون   40 اإلى  الأردنية وحدها ت�شل 

وفقًا ملا جاء يف امللتقى الرابع للم�شوؤولية الجتماعية الذي نظمته جمعية البنوك يف الأردن 

)ت�شرين الأول 2015(.

اإلى  امل�شوؤولية الجتماعية يف الأردن يوؤكد احلاجة  اأرقام موازنات  ومهما يكن، فاإن ت�شارب 

و�شع معايري علمية لحت�شاب م�شاهمة ال�شركات يف هذا املجال، اإذ غالبًا ما تقا�س امل�شوؤولية 
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اأن  حني  يف  الأرباح،  �شايف  اإلى  لل�شركات  املالية  امل�شاهمات  اأو  التربعات  بقيمة  الجتماعية 

امل�س�ؤولية الجتماعية تتعدى ذلك، وتتطلب اعتماد من�ذج مايل متعدد  كلفة الإنفاق على 

املجالت، على غرار تقارير ال�شتدامة.

من ناحية اأخرى، فاإن خم�ش�شات امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات تاأثرت يف املا�شي القريب، 

الن�ساطات  على  الإنفاق  انخف�ص  فقد  القت�سادية،  وال�سغ�ط  بالتقلبات  تتاأثر  زالت  وما 

عام  العاملية  املالية  الأزمة  انفجار  ُبعيد  ال�شركات،  هذه  جانب  من  الجتماعية  واملبادرات 

2008، ودخ�ل القت�ساد الأردين مرحلة تراجع يف معدلت من�ه. 

فعلى �سبيل املثال، انخف�ص عدد ال�سركات التي دعمت اأن�سطة ومبادرات اجتماعية على اإثر 

الأزمة املالية العاملية، من 142 �شركة عام 2008 اإلى 124 �شركة عام 2010، اأي بن�شبة %12.7 

ال�شركات  من  املدعومة  الجتماعية  واملبادرات  الأن�شطة  عدد  فاإن  وباملثل،  عامني.  خالل 

الأردنية انخف�ص من 614 ن�شاطًا عام 2008 اإلى 403 اأن�شطة عام 2009، اأي بن�شبة %34.4، 

ثم عاودت الرتفاع لت�شل اإلى 469 ن�شاطًا عام 2010، لكن الفارق ظل كبريًا مقارنة بعددها 

عام 2008.

املرتبة  يف  ت�شعه  العقاري  ال�شتثمار  لقطاع  الجتماعية  امل�شاهمة  كانت  اأخرى،  ناحية  من 

الجتماعية  الأن�شطة  عدد  مبعيار   ،2008 عام  يف  الت�شالت  وقطاع  البنوك  بعد  الثالثة 

املدعومة، حيث �شاهمت �شبع �شركات عقارية بدعم 35 ن�شاطًا، اأو 14% من اإجمايل ن�شاطات 

ال�شتثمار  قطاع  �شجل   ،2009 عام  من  اعتبارًا  لكن  العام.  لذلك  الجتماعية  امل�شوؤولية 

العقاري تراجعًا حادًا مب�شاهمته يف العطاء الجتماعي، حيث حل يف املرتبة الأخرية مقارنة 

مب�شاهمة القطاعات الأخرى يف عام 2014. 

ولوحظ اأي�شًا تراجع اإنفاق �شركات التعدين )البوتا�س والفو�شفات( على م�شاريع امل�شوؤولية 

الجتماعية ل�شنوات عدة، قبل اأن ت�شتعيد م�شاهماتها الكبرية يف هذا املجال موؤخرًا.

وعمومًا، ورغم ا�شتمرار بقية القطاعات يف دعم املبادرات والأن�شطة الجتماعية خالل �شنوات 

 الرتاجع القت�سادي، اإل اأنه ل�حظ انخفا�ص عدد هذه الأن�سطة وم�ازنات امل�س�ؤولية الجتماعية 

اأي�شًا. 
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ثانياً: تطور مفهوم مسؤولية الرشكات االجتامعية

اأرباح  تعظيم  نطاَق  ال�سركات  اهتمام  يتخطى  اأن  لل�سركات،  الجتماعية  امل�س�ؤولية  تعني 

اأي  وج�دها،  �سانعي  وم�سالح  وتطلعات  ت�قعات  مع  التجاوب  اإلى  الأ�سهم،  وحمَلة  املالكني 

التي  املحلية  املجتمعات  اإلى  بالإ�شافة  ال�شركات،  تلك  يف  والعاملني  امل�شتهلكني  اأو  الزبائن 

ثقة  حمطَّ  تكون  اأن  ال�شركات  على  فاإن  وبالإجمال،  حميطها.  يف  ال�شركات  مقرات  حتت�شن 

املجتمع ككل، وملبية لتوقعاته منها.

تفرت�س م�شوؤولية ال�شركات الجتماعية، وبالأحرى »مواطنيتها ال�شاحلة«، اأن تكون ممار�شة 

ال�شركات لأعمالها التجارية قائمة على اأ�ش�س اأخالقية وقانونية متينة. وهذا يعني اأن تكون 

اآمنة وجيدة، واأن يكون �شجلها يف جمال البيئة نظيفًا، واأن  اأو اخلدمات التي تقدمها  ال�شلع 

يت�شم تعاملها مع موظفيها بالحرتام مع �شعيها اإلى حت�شني مهاراتهم واأو�شاعهم املعي�شية. كما 

اأن ُتظهر ال�شركات التزامها جتاه جمتمعها املحلي وجوارها  تفرت�س امل�شوؤولية الجتماعية 

القريب، واأن تقوم بدفع م�شتحقاتها ال�شريبية.

التحلي  منها  تتطلب  الجتماعية  مل�شوؤولياتها  ال�شركات  ممار�شة  اأن  البيان؛  عن  وغنيٌّ 

بال�شفافية، واللتزام بالقوانني املرعية، واأن ت�شودها قواعُد احلاكمية اجليدة، واأن تبتعد 

عن اأّي ممار�سات تت�سم بالف�ساد اأو بانتهاك حلق�ق العاملني اأو باإحلاق ال�سرر بالبيئة.

ومع النف�شال املتزايد بني مْلكية ال�شركات واإدارتها يف البلدان الراأ�شمالية املتقدمة، وتعاظم 

الجتماعية  بالأهداف  ال�شركات  هذه  اهتمام  ازداد  لل�شركات،  التنفيذيني  املديرين  دور 

الأعمال،  ببيئة  اخلا�شة  الت�شريعات  تطور  �شاهم  وقد  الأو�شع.  والبيئية  والأخالقية 

لأعمال  ال�سركات  من  مة  املقدَّ للتربعات  �سريبية  اإعفاءات  منح  على  احلك�مات  اإقدام  مثل 

لالأعمال  الأرباح  من  ح�سة  تخ�سي�ص  على  ال�سركات  هذه  ت�سجيع  يف  العام،  وال�سالح  اخلري 

الجتماعية، م�شتفيدة من هذه الإعفاءات واحلوافز املادية.

خالل اخلم�شينات وال�شتينات من القرن املن�شرم، ات�شع دوُر جماعات احلقوق املدنية وجمعيات 

عن  ال�شركات،  �شلوك  على  بالتاأثري  الجتماعية،  احلركات  من  وغريها  امل�شتهلكني،  حماية 

طريق مراقبة الآثار البيئية لل�سناعات الكبرية، وم�ست�ى ج�دة املنتجات للتاأكد من خلّ�ها 

من املواد ال�شارة.

والن�شائية،  العمالية  كاملنظمات  ال�شركات؛  على  ال�شغط  جماعات  فاعلية  ازدادت  وهكذا، 

وجمعيات حماية البيئة وامل�شتهلكني، اإ�شافة اإلى حركات احلقوق املدنية لل�شود والأقليات يف 

ال�ليات املتحدة واأوروبا، الأمر الذي األزم ال�سركات بتط�ير �سيا�ساتها يف جمال ال�ستخدام، 
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مثل تعيني حد اأدنى من امل�ستخَدمني من الن�ساء وامل�اطنني ال�س�د واملل�نني واأبناء الأقليات. 

بل مت الرتاجع عن ال�شيا�شات التمييزية جتاه املعوقني وذوي الحتياجات اخلا�شة، وتطورت 

وبحقوق  الطاقة  هدر  من  باحلد  الهتمام  وازداد  التلوث،  �شد  واحلماية  الرقابة  اأنظمة 

امل�شتهلكني.

بني  وق�ي  حقيقّي  ارتباط  وج�د  املتقدمة  البلدان  يف  الأكادميية  الدرا�سات  اأظهرت  لقد 

ممار�شة ال�شركات مل�شوؤولياتها الجتماعية، وحتقيق اأداء مايل جيد من ِقبل هذه ال�شركات. 

نتائج  حتقق  ويجعلها  التناف�شية،  قدراتها  يعزز  معَلنة،  اأخالقية  بقواعد  ال�شركات  فالتزام 

مالية اأف�شل مقارنًة بتلك التي مل تتنبَّ �شيا�شات اجتماعية.

واإ�شراك  العمل،  ظروف  حت�شني  جمال  يف  ال�شركات  جهود  اأن  على  عدة  درا�شات  وبرهنت 

العاملني يف عملية �شنع القرار، توؤدي يف الغالب، اإلى زيادة الإنتاجية، وتقليل الأخطاء. كما 

وجدت الدرا�سات اأن برامج الرعاية ال�سحية تزيد اإنتاجية العاملني، وتخف�ص كلفة التغيب 

عن العمل اأو تركه، وتقلل الدعاوى اخلا�شة بالرعاية ال�شحية بن�شبة %30.

�شهدت  لل�شركات،  الجتماعية  بامل�شوؤولية  الهتمام  من  العارمة  املوجة  لهذه  وكنتيجة 

مثل:  العنوان،  هذا  حتت  تندرج  باتت  التي  الق�شايا  قائمة  يف  ات�شاعًا  الأخرية  ال�شنوات 

حاكمية ال�شركات اجليدة املتعلقة باإدارة ال�شركات، وال�شفافية، والإف�شاح، و�شيا�شة الأجور، 

مثل:  اأخرى،  ق�سايا  ت�سمل  باتت  كما  الآخرين.  امل�سالح  واأ�سحاب  العاملني  مع  والعالقة 

حرية ال�سالة يف اأماكن العمل؛ اأخالقيات عامل الإنرتنت؛ ق�سايا �سرية املعل�مات ال�سخ�سية 

لة جينيًا  الإلكرتونية عن امل�ظفني والزبائن. ودخلت ق�سايا ا�ستخدام امل�اد الع�س�ية املعدَّ

يف الزراعة، واحلفاظ على ال�شالمة البيئية، �شمن املوا�شيع التي تندرج يف نطاق م�شوؤولية 

ال�شركات الجتماعية.

وُيذكر هنا اأن عامل اليوم �شهد عددًا ل ح�شر له من املوؤ�ش�شات واملبادرات والتقارير التي تقوم 

 ،1997 ال�شركات مل�شوؤولياتها الجتماعية. ومنذ عام  ا�شتجابة  بتطوير معايري لقيا�س مدى 

من  �شل�شلة  مبادرة لإ�شدار   )CERES( »بيئيًا م�شوؤولة  اقت�شاديات  اأجل  من  »التجمع  طور 

التقارير العاملية )Global Reporting Initiative - GRI(، تت�شمن اإر�شادات ومعايري 

عاملية حول املوؤ�شرات الجتماعية والبيئية اخلا�شة بقيا�س ا�شتجابة ال�شركات مل�شوؤولياتها 

العري�سة  اخلط�ط  تت�سمن  عامة،  م�س�دة   )GRI( اأ�شدرت   ،1999 عام  ويف  الجتماعية. 

لهذا التقرير الذي بات معتَمدًا على نطاق وا�شع حتت ا�شم تقارير ال�شتدامة.

للمحا�شبة  معيارًا   )CEPAA( القت�سادية  الأول�يات  ت�سديق  وكالة  جمل�ص  طّ�ر  كما 

الجتماعية يحمل الرقم )8000(، ويغطي معايري برامج الإ�شراف ومراقبة التميز، والأجور، 
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ومنافع العمل، و�شاعات العمل، وال�شحة وال�شالمة، وحرية التجمع، والتفاو�س الجتماعي، 

ال�شركات، مهما  التي تقوم بها  ال�شيا�شات والإجراءات  اأن  للتاأكد من  واإدارة الأنظمة؛ وذلك 

كان موقعها اجلغرايف اأو حجمها، تتم بان�شجام مع متطلبات املحا�شبة الجتماعية ومعايريها.

ولعبت الأمم املتحدة اأدوارًا جديدة على هذا ال�شعيد، فمنذ اأوا�شط ت�شعينات القرن املن�شرم، 

ل  اأجل حتمُّ ال�سركات متعددة اجلن�سيات بالدخ�ل يف حتالفات من  طالبت املنظمة الدولية 

م�شوؤوليات ذات طبيعة عاملية، ول �شيما يف البلدان النامية؛ وذلك من اأجل التعجيل بالتنمية 

القت�شادية والجتماعية، ومكافحة الفقر والأمرا�س امل�شتع�شية، وحت�شني اأو�شاع البيئة.

و�سعت هذه املبادرة اإلى دفع »م�اطنية ال�سركات« امل�س�ؤولة قُدمًا، بحيث ي�سبح قطاع الأعمال 

جزءًا من احللول املطروحة للتحديات التي تثريها العوملة. فال�شركات، بامل�شاركة مع الفاعلني 

الجتماعيني، ت�شتطيع امل�شاعدة يف الو�شول اإلى اقت�شاد عاملي مت�شامن وم�شتدام.

وحتتوي مبادرة »التفاق العاملي« )UN Global Compact( على جملة مبادئ م�شتَمدة 

العمل  منظمة  واإعالن  الإن�شان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  مثل:  عامليًا،  بها  معرتف  وثائق  من 

الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية للعمل، واإعالن »ريو» ال�شادر عن قمة الأر�س لعام 

1992، واخلا�س بالبيئة والتنمية. وقد ُطورت املبادرة لتتاألف من 10 مبادئ بدًل من ت�شعة 

مبادئ، من خالل اعتماد وثيقة موؤمتر الأمم املتحدة �شد الف�شاد.
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ثالثاً: رؤية إدارات الرشكات األردنية ملسؤوليتها االجتامعية

امل�شوؤولية  جتاه  الأردنية  ال�شركات  اإدارات  لجتاهات  ا�شتطالعية  درا�شة  اأول  َن�ْشر  منذ 

امل�شوؤولية  لل�شركات الأردنية يف  التنفيذيني  1990 )»م�شاركة املديرين  الجتماعية يف عام 

الحتماعية«، د.فايز حماد(، ورغم تعدد اجلهات التي نفذت العديد من ال�ستطالعات، ميكن 

التي تعك�س اجتاهاته  اإن جمتمع الأعمال الأردين، ما يزال يتم�شك بعدد من الآراء  القول 

الدرا�شات  هذه  اآخر  اإلى  وبالعودة  الجتماعية.  امل�شوؤولية  حول  اخلا�شة  معتقداته  اأو 

حتليل  الأردنية،  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  واآفاق  »واقع  بـ  واملعنونة  ال�شتطالعية 

نتائج درا�شة ا�شتطالعية« )معهد ب�شر لدرا�شات املجتمع املدين، 2014(، ميكن تلخي�ص روؤية 

جمتمع الأعمال نحو امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات مبا يلي:

اأغلبية اإدارات ال�سركات تخلط بني اللتزام بالق�انني النافذة وامل�س�ؤولية الجتماعية،   -

القوانني ومراعاتها  بينما تنفيذ  القطاع اخلا�س،  والتي هي ممار�شات طوعية من جانب 

واللتزام بها هو اأمر واجب ولي�س اختياريًا.

لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  ترجمة  اأن  ترى  ال�شركات  اإدارات  اأغلبية  فاإن  وباملثل،   

يكون من خالل القيام باأعمال اخلري وتقدمي التربعات. وما يلفت النتباه اأن قادة الأعمال 

يرون يف دعم اأعمال اخلري وتقدمي التربعات الو�شيلَة الأ�شهل للتعبري عن التزام �شركاتهم 

يف  الجتماعية  امل�شوؤولية  ممار�شة  عن  م�شحية  لدرا�شة  وفقًا  الجتماعية،  بامل�شوؤولية 

ال�شركات الأع�شاء يف منتدى الإ�شرتاتيجيات الأردين )JSF(، ُن�شرت عام 2016.

ال�شركات  اإقدام  وراء  تقف  والدينية  الأخالقية  الدوافع  اأن  ال�شتطالعات  اأظهرت   -

الفئات  مع  بالتعاطف  الإدارات  هذه  �شعور  يليها  الجتماعية،  م�شوؤوليتها  ممار�شة  على 

ال�شعيفة. اإل اأن هناك ا�شتطالعات اأبرزت وجود حوافز لتحقيق مكا�شب مادية ومعنوية، 

مثل تعزيز العالقات العامة لل�شركة، وت�شويق ا�شم ال�شركة و�شورتها يف املجتمع، وزيادة 

منتدى  درا�شة  ك�شفت  وقد  والأرباح.  املبيعات  وزيادة  جدد،  زبائن  وك�شب  العاملني،  ولء 

ال�شيا�شات الأردين )2016( عن الرتباط ال�ثيق ما بني املمار�سات الجتماعية لل�سركات 

وبني دائرة العالقات العامة اأو دائرة الت�شويق. 

اأما البنوك الأردنية، فقد اأفاد نحو 62% منها اأن »ت�شكيل واجهة ت�شويقية تعك�س الدور   

الجتماعي للبنوك« هو اأهم اأ�شباب ممار�شة امل�شوؤولية الجتماعية من ِقبلها. اأما ال�شبب 

الثاين فهو »خدمة املجتمع املحلي«، وبن�شبة اأهمية 38.1%، وحلَّ هدُف »جذب املزيد من 

العمالء« يف املرتبة الثالثة، بن�شبة اأهمية %30.4.
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اأنها  ال�شركات  هذه  من   %57 نح�  اأفاد  ال�سركات،  لدعم  املف�سلية  املجالت  يخ�ص  ما  ويف   -

تدعم اأن�شطة يف جمال مكافحة الفقر، يليها التعليم واملدار�س، ثم تنمية املجتمع املحلي، 

ثم بيئة العمل داخل ال�شركة، ثم املجالت ال�شحية.

اأعطت درا�شة  اإدارات القطاع اخلا�س الأردنية،  وب�شاأن الفئات الأكرث تف�شياًل من جانب   -

الفقراَء   ،)2014( الأردنية  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  اآفاق  واقع  عن  ب�شر  معهد 

موظفي  فئة  ذلك  يلي   ،%60 بن�شبة  التاأييد،  من  الأعلى  احل�شَة  الفقرية،  والأحياَء 

ال�شركات، ثم الأيتام، ثم زبائن ال�شركة، ثم قطاع ال�شباب، ثم املر�شى وذوي الحتياجات 

اخلا�شة.

تبنّي يف اأكرث من ا�ستطالع اأن العا�سمة عّمان ت�ستح�ذ على معظم الأن�سطة الجتماعية   -

املدعومة من ال�شركات، وبفارق �شا�شع عن بقية املناطق يف اململكة.

الفئات  اإحدى  لديها هم  العاملني  املوظفني  اأن  امل�شتطَلعة )%86(  ال�شركات  اأغلبية  ترى   -

اأنها  ترى  ال�شركات  هذه  من  الكربى  الن�شبة  اأن  غري  الجتماعية.  ب�شيا�شاتها  امل�شتهَدفة 

العمل،  بقانون  التقيد  خالل  من  لديها،  العاملني  جتاه  الجتماعية  امل�شوؤولية  متار�س 

واللتزام ب�ساعات و�سروط العمل واأيام الإجازات.

ن�شاطاتها  بالإف�شاح عن  ال�شركات )55%( ل تقوم  ن�شف  اأكرث من  اأن  الدرا�شات  اأظهرت   -

الجتماعية، مقابل 45% تقوم بالإف�شاح عن هذه الن�شاطات. اأما و�شائل الن�شر الرئي�شة؛ 

فهي مواقع ال�شركة على �شبكة الإنرتنت، تليها ال�شحف، ثم التقارير ال�شنوية لل�شركة.

ويف ما يخ�ص القرارات اخلا�سة بامل�س�ؤولية الجتماعية، فاإن اأكرث من درا�سة اأفادت اأنها   -

ُتتََّخذ على م�ست�ى املدير العام نف�سه، بن�سبٍة ت�سل اإلى الثلَثني، ثم تليها م�ست�يات اأخرى 

من الإدارة، مثل دائرة العالقات العامة اأو الت�شويق.. اإلخ.
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رابعاً: مامرسات الرشكات ملسؤولياتها االجتامعية

لل�شركات  اأو جهة مرجعية تقوم بر�شد املمار�شات الجتماعية  ل توجد يف الأردن موؤ�ش�شة 

للقطاع  الجتماعي  الأداء  درا�شة  �شعوبة  من  يزيد  ما  وهو  ومتوا�شلة،  منهجية  ب�شورة 

اأو املواقع الإلكرتونية  اإلى التقارير ال�شنوية  اخلا�س. لذا، فاإن هذه العملية تتطلب العودة 

لل�شركات، بحثًا عن مواد ت�شعف يف مراقبة هذا الأداء وقيا�شه. اأما امل�شدر الآخر، فهو ر�شد 

الأخبار املن�شورة يف ال�شحف، للتعرف على ن�شاطات ال�شركات ومبادراتها يف هذا املجال.

جانبًا  تعك�ص  )وهي  ال�سركات  تربعات  لر�سد  مهمًا  م�سدرًا  لل�سركات  ال�سن�ية  التقارير  ُتَعّد 

واحدًا من جوانب امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات(. لكن املعلومات املن�شورة غالبًا ما تكون 

بة، فال�شركات تورد اأرقامًا اإجمالية للتربعات، ول حتدد دائمًا اأ�شماء اجلهات  �شحيحة ومقت�شَ

ال�شبابية،  الدقيق. وهذه  مكانه اجلغرايف  اأو  م ول توقيته  املقدَّ الدعم  �شكل  امل�شتفيدة ول 

الفئات  عن  �شاملة  ب�شورة  القارئ  تزويد  على  قدرتها  ومن  املعلومات،  هذه  فائدة  من  تقلل 

امل�شتفيدة، اأو الأن�شطة التي حتظى بالدعم من ِقبل هذه ال�شركات.

اأكرث دقة  وتعّد ال�سحف وامل�اقع الإلكرتونية لل�سركات، م�سدرًا مهمًا للمعل�مات، فهي عادة 

تكون  وتكاد  التفا�شيل.  من  ذلك  و�شوى  الدعم،  تقدمي  واآلية  امل�شتفيدة،  للجهة  بالن�شبة 

الإ�شكالية الوحيدة اأن هناك �شركات ل تن�شر اأخبارًا عن ممار�شاتها لالأن�شطة الجتماعية، 

على  تقريبية  موؤ�شرات  تقدم  امل�شادر  هذه  اأن  يعني  مما  املواقع،  اأو  ال�شحف  عرب  �شواء 

الجتاهات العامة، ولي�س معلومات دقيقة عن هذه الأن�شطة. ولذلك، ل منا�س من اللجوء 

اإلى امل�شادر املتاحة، رغم نواق�شها، بغية التعرف على ال�شورة الإجمالية ملمار�شات ال�شركات 

الجتماعية.

اأ- اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات تبعًا للقطاعات
2014 حتت عنوان  املجتمع املدين عام  اأجراها معهد ب�شر لدرا�شات  التي  الدرا�شة  اعتمدت 

»خارطة امل�شوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�س يف الأردن«، على ر�شد الأخبار من ال�شحف 

اأو امل�اقع الإلكرتونية لهذه ال�سحف. وك�سفت الدرا�سة التي تعّد اأحدث الدرا�سات  الي�مية 

امل�شحية )�شدرت عام 2015(، اأن عدد الأن�شطة الجتماعية التي نفذتها ال�شركات الأردنية 

خالل عام 2014، بلغ 444 ن�شاطًا، توزعت على ت�شعة قطاعات رئي�شية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا، 

على النحو املبني يف اجلدول رقم )1(.
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اجلدول رقم )1(
توزيع ن�شاطات امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات تبعًا للقطاعات لعام 2014

ن�شبة م�شاهمتها اإلى املجموع %عدد الأن�شطة الجتماعية للقطاعالقطاع

36.7%163البنوك والتاأمني

13.7%61التجارة العامة
الت�شالت وتكنولوجيا 

13.5%60املعلومات

10.8%48ال�شناعة

10.1%45ال�شياحة والفنادق

5.2%23التعليم

4.3%19ال�شحة

4.1%18النقل

1.6%7الإن�شاءات واملقاولت

100%444املجموع

يتبني من هذا اجلدول اأن قطاع البنوك والتاأمني يت�شدر القطاعات التي نفذت اأن�شطة تندرج 

يف اإطار م�شوؤوليتها الجتماعية بواقع 163 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 36.7% من اإجمايل الن�شاطات 

الجتماعية.

ورغم �سخامة عدد امل�ؤ�س�سات التي تندرج يف اإطار قطاع التجارة العامة، فاإن عدد الأن�سطة 

الن�شبية  م�شاهمتها  لتبلغ  ن�شاطًا،   61 يتعدَّ  مل  القطاع  هذا  يف  تعمل  �شركات  يد  على  املنفذة 

 60 نّفذ  حيث  الثالثة،  املرتبة  يف  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�سالت  قطاع  وجاء   .%13.7
ن�شاطًا خالل العام نف�شه، م�شاهمًا بن�شبة 13.5% من اإجمايل اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية 

لل�شركات الأردنية.

وحّلت �سركات قطاع ال�سناعة والتعدين يف املرتبة الرابعة ب�اقع 48 ن�شاطًا، ما ي�شكل %10.8 

من اإجمايل الأن�شطة، تالها مبا�شرة قطاع ال�شياحة والفنادق بواقع 45 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 

10.1% من اإجمايل ن�شاطات امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات.

5.2% من الإجمايل، وجاءت م�شاهمة  23 ن�شاطًا، اأو  ونفذت موؤ�ش�شات قطاع التعليم اخلا�س 

الإن�شاءات  قطاع  �شركات  تلتها  املجموع،  من   %4.3 اأو  ن�شاطًا،   19 �شكل  على  ال�شحي  القطاع 

واملقاولت بعدد اأن�شطة مل يتجاوز �شبعة اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 1.6% من الإجمايل.
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ب- القطاعات والفئات امل�شتفيدة من اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات
ون�ساطات  برامج  من  امل�ستفيدة  والفئات  الن�ساط  جمالت  ت�زيع   )2( رقم  اجلدول  ُيظهر 

ال�شركات املدرجة يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية، ومنه يتبني اأن تنمية املجتمعات املحلية، 

رعاية  جمالت  بها:  وُيق�شد  الأردنية،  ال�شركات  اهتمام  من  الكربى  باحل�شة  حظيت  قد 

الأطفال وال�شباب، واملراأة والأيتام، وكذلك الأن�شطة اخلا�شة بتح�شني البنية التحتية، مثل 

اإن�شاء احلدائق العامة، و�شيانة املدار�س، وبناء ج�شور للم�شاة، بالإ�شافة اإلى الربامج الهادفة 

اإلى متكني الأفراد اأو اجلماعات على امل�شتوى املحلي.

وي�شري اجلدول الذي ورد يف درا�شة »خارطة امل�شوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�س يف الأردن«، 

اإلى اأن 51 �سركة انخرطت يف دعم م�ساريع تنمية املجتمعات املحلية، وب�اقع 100 ن�ساط، من 

اأ�شل 444 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته %22.5.

اجلدول رقم )2(
 توزيع املجالت والق�شايا امل�شتفيدة 

من برامج ون�شاطات ال�شركات الجتماعية لعام 2014

الن�شبة من املجموع )%(عدد الن�شاطاتعدد ال�شركاتاملجال

22.51%51100تنمية املجتمع املحلي
18.9%5184ال�شحة والبيئة

17.8%3179رعاية فعاليات
11.5%4351العاملون يف ال�شركات

10.8%3348الفقر والبطالة
10.6%2747الريا�شة

6.1%2027الفنون والثقافة
1.8%88ق�شايا �شيا�شية عامة

100%264444املجموع

وقد �شكلت البيئة والرعاية ال�شحية املجال الثاين من حيث الأهمية الن�شبية، اإذ رعت 51 

اإجمايل  من   %18.9 ن�شبته  ما  اأي  وال�شحة،  البيئة  جمال  يف  ن�شاطًا   84 جمموعه  ما  �شركة 

ن�شاطات امل�شوؤولية الجتماعية خالل العام نف�شه.

وحظيت رعاية املوؤمترات والفعاليات امل�شابهة، كامل�شابقات، والحتفالت، والربامج الإذاعية 

 79 جمموعه  ما  �شركة   31 رعت  حيث  ال�شركات،  اهتمام  من  الثالثة  باملرتبة  والتلفزيونية 

ن�شاطًا، اأي ما ن�شبته 17.8% من اإجمايل الأن�شطة.

ال�سركات  لدى  العاملني  بامل�ظفني  اخلا�سة  والأن�سطة  الربامج  حّلت  الرابعة،  املرتبة  ويف 

املمار�شة مل�شوؤولياتها الجتماعية، وقد بلغ عدد هذه ال�شركات 43 �شركة، مار�شت 51 ن�شاطًا، 
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تندرج يف نطاق بناء القدرات والتدريب، والأن�شطة الجتماعية اخلا�شة بالعاملني، وهو ما 

ميثل 11.5% من اإجمايل اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية.

لًة  املرتبة اخلام�شة، م�شجِّ البطالة والفقر يف  للحد من  هة  املوجَّ الربامج والأن�شطة  وجاءت 

اهتمام 33 �شركة، قامت بدعم 48 م�شروعًا اأو ن�شاطًا خا�شًا بالفقر والبطالة، ما ي�شكل ن�شبة 

10.8% من اإجمايل اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية. اأما الريا�شة، فقد ح�شلت على دعم 27 
�شركة، اأظهرت اهتمامها برعاية 47 ن�شاطًا ريا�شيًا، ما ي�شكل 10.6% من اإجمايل الن�شاطات 

املرتبطة بامل�شوؤولية الجتماعية لذات ال�شنة.

ويف املقابل، رعت 20 �شركة ما جمموعه 27 م�شروعًا خا�شًا بالثقافة والفنون، مثلت 6.1% من 

اإجمايل اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات الأردنية.

واأخريًا، فقد حظيت الق�شايا ال�شيا�شية، وذلك ب�شورة ا�شتثنائية يف هذا العام، بدعم ثماين �شركات، 

حيث وّجهت اهتمامها لرعاية ثماين منا�سبات ذات طبيعة �سيا�سية، مثل تقدمي التربعات املالية 

واملواد العينية ل�شحايا العدوان الإ�شرائيلي على غزة يف ذلك العام.

ال�شركات  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية  ممار�شة  عن  امل�شحية  الدرا�شة  تلقي  اأخرى،  ناحية  من 

التوجهات  على  اإ�شافية  اأ�شواء   ،)2016( الأردين  الإ�شرتاتيجيات  منتدى  يف  الأع�شاء 

الجتماعية لل�شركات املذكورة، وهي جميعها �شركات كبرية. 

�شملت الدرا�شة املذكورة 32 �شركة من اأ�شل 66 �شركة اأع�شاء يف املنتدى، اأي 48% من اإجمايل 

ال�سركات الأع�ساء. وقد اأظهر امل�سح اأن غالبيتها )69%( منخرطة بن�ساٍط ما يف تنفيذ برامج 

للم�شوؤولية الجتماعية.

ويف ما يخ�ص الإنفاق الفعلي لهذه ال�سركات على م�ساريع امل�س�ؤولية الجتماعية، تبعًا لأن�اعها، 

2015 على الأن�شطة الإن�شانية، وبن�شبة  هت احل�شة الكربى من الإنفاق خالل عام  فقد ُوجِّ

اأن�شطة ترتاوح ما بني التربعات والدعم النقدي وتقدمي الطعام. وهو ما يعني  25%، وهي 

اأن الإنفاق الجتماعي لل�شركات املذكورة، يندرج يف معظمه حتت عنوان العطاء الجتماعي 

واأعمال اخلري، اأكرث مما يندرج حتت عنوان امل�شوؤولية الجتماعية، مبعناها الدقيق.

وقد جاءت احل�شة التالية من الإنفاق الجتماعي لل�شركات على م�شاريع التعليم بن�شبة %19، 

بح�شة  ال�شباب  وم�شاريع   ،%9 بن�شبة  الريادية  امل�شاريع  وحظيت   .%9 بن�شبة  ال�شحة  ثم 

مماثلة. وتال هذه امل�ساريَع الإنفاُق على الثقافة والبيئة، حيث حظي كّل منهما بن�سبة %6 

من اإنفاق ال�شركات املذكورة. وجاءت يف املرتبة الأخرية من اهتمام ال�شركات، مبعيار الإنفاق، 

كل من الريا�سة ومتكني املراأة، التي حظيت كّل منهما مبا ن�سبته 3% من اإنفاق ال�شركات على 

برامج امل�شوؤولية الجتماعية.
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 خامساً: الخصائص القطاعية للرشكات

املنخرطة يف أنشطة املسؤولية االجتامعية

اأ- قطاع البنوك والتاأمني والتداول املايل
برامج  تنفيذ  يف  انخراطًا  القت�سادية  القطاعات  اأكرث  من  الأردن  يف  البن�ك  قطاع  ُيعّد 

املالية  نتائجها  عن  واإف�ساحًا  �سفافية  الأكرث  اإنها  كما  الأردين،  املجتمع  تخدم  واأن�سطة 

واأعمالها، مبا يف ذلك اإنفاقها على اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية. ففي عام 2014، على �شبيل 

املثال؛ انخرط 18 م�شرفًا من اأ�شل 25 م�شرفًا عاماًل يف الأردن )ما يعادل 72% من اإجمايل 

املوؤ�ش�شات امل�شرفية( يف اأن�شطة اجتماعية فاعلة على مدار العام.

تقوم  البنوك  من   %57.6 باأن  البن�ك،  جمعية  ل�سالح   2013 عام  اأُعدت  درا�شة  اأفادت  كما 

اإلى  تنظر  اجلمعية  اأن  ورغم  الجتماعية.  للم�شوؤولية  املالية  م�شاهماتها  عن  بالإف�شاح 

جتاه  و�شيا�شاتها  مبمار�شاتها  املتعلقة  املعلومات  عن  وال�شركات  البنوك  جانب  من  الإف�شاح 

امل�شوؤولية الجتماعية باعتباره م�شاألة اختيارية، اإل اأنها ت�شجع البنوك على الإف�شاح عن 

هذه املمار�شات وال�شيا�شات من خالل تقاريرها املالية وغري املالية.

اأ�شدرت »تقارير ا�شتدامة« خالل ال�شنوات  28.5% من البنوك،  اأن حوايل  وذكرت اجلمعية 

الثالث الأخرية، وهو اأحدث اأ�شكال الإف�شاح عن ممار�شات البنوك يف امل�شوؤولية الجتماعية، 

من خالل مواقعها الإلكرتونية والو�شائل الإلكرتونية الأخرى.

وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  وجود  عن  اأعلنت  الأردن،  يف  البنوك  من  فقط   %19 اأن  هنا  وُيذكر 

77% من  لها يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية، بح�سب م�سادر جمعية البن�ك. بينما عرّبت 

البنوك عن اعتمادها روؤية وا�شحة مل�شوؤولياتها من خالل مواقعها الإلكرتونية، بالإ�شافة اإلى 

اهتمامها بنواٍح معينة من امل�شوؤولية الجتماعية دون �شواها، اأو اأنها اأعلنت عن وجود ق�شم 

خمت�س بامل�شوؤولية الجتماعية يف هذه البنوك.

اأن�شطة امل�شوؤولية  اإنفاق �شركات القطاع اخلا�س على  اأرقام موثوقة حول  ورغم عدم وجود 

الجتماعية يف الأردن، حيث تظل الأرقام اأقرب اإلى التقديرات التقريبية اأو التكهنات، اإل 

اأن الأرقام املعلنة عن اإنفاق البنوك الأردنية على اأن�شطة ومبادرات امل�شوؤولية الجتماعية، 

جتعل منها امل�شاهم الأكرب مقارنة بالقطاعات الأخرى. ففي عام 2013، بلغت هذه امل�شاهمات 

40 مليون دينار اأردين، ما يعادل نحو 8% من �شايف الأرباح لذلك العام. وقد ارتفعت املبالغ 

مليون   43.2 اإلى  املطلقة،  بالأرقام  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن�شطة  على   2014 عام  املنَفقة 

دينار، لكنها انخف�ست كن�سبة من �سايف الأرباح اإلى 7.25.
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وامللفت اأن ن�شاطية املوؤ�ش�شات امل�شرفية يف جمال تنفيذ برامج امل�شوؤولية، ل ترتبط بال�شرورة 

قد  واإمنا  املتحققة،  ال�سافية  الأرباح  اأو  املال  راأ�ص  حجم  اأي  املعني،  للبنك  املالية  بالقدرات 

ووجود  املوؤ�ش�شي،  اللتزام  ومدى  املوؤ�ش�شية،  الثقافة  اأبرزها:  من  اأخرى،  عوامل  على  تعتمد 

لن�ساط  امل�جهة  العنا�سر  ببقية  الجتماعية  امل�س�ؤولية  فيهما  تندمج  للبنك  ور�سالة  روؤية 

ذة من جانب امل�شارف الأردنية يف جمال  املنفَّ املثال، فاإن عدد الأن�شطة  البنك. وعلى �شبيل 

راأ�س  ملوؤ�شرات  البنوك وفقًا  2014، ل يتطابق مع ترتيب  امل�شوؤولية الجتماعية خالل عام 

املال، اأو الأرباح ال�سافية املتحققة بعد ال�سريبة. وهذا ما يت�سح من اجلدول رقم )3( امل�ستَمّد 

من »تقرير خارطة امل�شوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�س يف الأردن«. 

اجلدول رقم )3(
 اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية لقطاع امل�شارف 2014

ن�شبة الأن�شطة من املجموععدد الأن�شطةاملوؤ�ش�شة امل�شرفية

 19.8%28البنك الأهلي الأردين

14.9%21البنك الإ�شالمي الأردين
 11.3%16املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

10.6%15بنك الإ�شكان
5.7%8بنك عودة

5.7%8بنك الأردن دبي الإ�شالمي
4.9%7البنك العربي

4.2%6بنك الأردن

3.5%5بنك القاهرة عّمان

3.5%5البنك التجاري الأردين
3.5%5بنك الحتاد

2.8%4بنك �شو�شيته جرنال
2.8%4البنك العربي الإ�شالمي

2.8%4كابيتال بنك
1.4%2البنك الأردين الكويتي

0.7%1�شتاندرد ت�شارترد
0.7%1العقاري امل�شري العربي

 0.7%1البنك ال�شتثماري
 100%141املجموع

ومن ناحية اأخرى، فاإن تقرير جمموعة املر�شدين العرب )2014( عن الإنفاق على امل�شوؤولية 

الجتماعية من قبل ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�س�ق املايل، يبنّي اأن امل�ؤ�س�سات الأكرث 
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الإ�شالمي  البنك  العربية،  البوتا�س  �شركة  العربي،  البنك  هي:  ال�شركات  هذه  بني  عطاًء 

م�ؤ�س�سات هي  اأربعًا من خم�ص  اأن  اأي  القاهرة عّمان.  الأردين، وبنك  الأهلي  البنك  الأردين، 

الأكرث عطاًء كانت من القطاع امل�شريف.

وقد نفذت بقية املوؤ�ش�شات املالية )�شركات التاأمني والتداول وال�شت�شارات املالية( 22 ن�شاطًا، 

ما ي�شكل ن�شبة 15% من ن�شاطات القطاع امل�شريف واملايل.

املبني يف  النحو  امل�شارف، قد توزعت على  امل�شوؤولية الجتماعية يف قطاع  اأن�شطة  اأن  ُيذكر 

اجلدول رقم )4(، حيث احتّلت رعاية امل�ؤمترات والفعاليات ح�سَة الأ�سد ب�اقع 47 ن�شاطًا، 

اأو ما ن�شبته 33.6% من اإجمايل الأن�شطة، تليها الأن�شطة اخلا�شة بتنمية املجتمعات املحلية 

بواقع 31 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 22.1%، ثم ال�شحة والبيئة، باأن�شطة ت�شل اإلى 16 ن�شاطًا، اأو 

ما ن�شبته 11.4%. وجاءت الأن�شطة اخلا�شة بالفقر والبطالة يف املرتبة الرابعة، بواقع 14 

ن�شاطًا مدعومًا من امل�شارف، اأو ما ن�شبته 10% من اإجمايل الأن�شطة. 

ترتيب  يف  اخلام�شة  باملرتبة  الريا�شية،  الأن�شطة  مع  والثقافة  الفنون  اأن�شطة  وت�شاركت 

الأن�شطة،  من  النوعني  هذين  من  مت�شاويًا  عددًا  امل�شارف  دعمت  حيث  للنوع،  تبعًا  الأن�شطة 

الأن�سطة  واأخريًا، حّلت  الأن�سطة لكل منهما.  اإجمايل  9.3% من  ما يعادل  اأو  ن�شاطًا،   13 هو 

اخلا�شة مبوظفي البنوك باملرتبة الأخرية مقارنة باملجالت الأخرى، بواقع 6 اأن�شطة، اأو ما 

ن�شبته %4.3.

اجلدول رقم )4(
توزيع الأن�شطة املدعومة من قطاع امل�شارف تبعًا للنوع اأو املجال لعام 2014

ن�شبة الأن�شطة من املجموع عدد الأن�شطةن�ع الن�ساط/ املجال

33.6%47رعاية املوؤمترات والفعاليات
22.1%31تنمية املجتمع املحلي

11.4%16ال�شحة والبيئة
10.0%14الفقر والبطالة

9.3%13الريا�شة
9.3%13الثقافة والفنون

4.3%6موظفو املوؤ�ش�شة والعاملون بها
100%140املجموع

ما  2014، تندرج حتت  التي مت ح�شرها خالل عام  الأن�شطة  اأن  اإلى  التنويه  اأنه يجب  على 

ُي�سمى امل�ساريع اأو املبادرات الفردية للبن�ك، والتي ينه�ص بها كّل بنك على حدة، يف حني اأن 

احل�شة الكربى من م�شاهمة البنوك يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية، يتم تنفيذها من خالل 
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امل�شاريع امل�شرتكة للبنوك.

فمن املعروف اأن البنوك الأردنية قد ا�شتجابت خالل مراحل خمتلفة لدعوات ر�شمية لها من 

اأجل امل�شاهمة يف تاأمني متويل دائم )�شنوي( ملبادرات عديدة، من اأبرزها:

�شندوق احل�شني لالإبداع والتفوق؛ بهدف تطوير بيئة اإبداعية يف اجلامعات الأردنية.  -

�شندوق الأمان لرعاية الأيتام.  -

ال�شندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية.  -

حملة الرّب والإح�سان.  -

يف  املحتاجني  للطلبة  درا�شية  ِمنحًا  قدم  الذي  الك�شا�شبة،  معاذ  الطيار  ال�شهيد  �شندوق   -

اجلامعات الأردنية.

مبادرة التربع باحل�ا�سيب القدمية يف القطاع املعريف، بعد اإعادة تاأهيلها، اإلى اجلمعيات   -

اخلريية واملراكز التنموية.

متويل اجلزء الأكرب من م�شروع ن�شر الثقافة املالية الجتماعية.  -

وكانت البنوك قد وفرت يف �شنوات �شابقة متوياًل مالئمًا ملبادرة »�شكن كرمي لعي�س كرمي«.

امل�شوؤولية  اأن�شطة  يف  البنوك  م�شاهمة  جمالت  عن  ال�شابقة  اجلداول  اإلى  وبالعودة 

اإجمايل  من  و%56   %45 بني  ما  تقتطع  امل�سرتكة«  »امل�ساريع  اإن  الق�ل  ميكن  الجتماعية، 

م�شاهمات هذه البنوك، البالغة 40 مليون دينار لعام 2013، و43.2 مليون دينار لعام 2014، 

حيث تِرُد على ما يبدو يف البند اخلا�س باملجالت الأخرى يف اجلدول رقم )5( امل�شتقى من 

بيانات جمعية البنوك يف الأردن.
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اجلدول رقم )5(
م�شاهمة البنوك العاملة يف الأردن يف مبادرات امل�شوؤولية الجتماعية

املجالت
20132014

% من املبلغ بالدينار
% من املبلغ بالدينارالإجمايل

الإجمايل

البيئة وال�شياحة والرتاث 
15.37%0.596,643.096%237.749والدين

0.60%0.57258.620%226.252الطفل واملراأة والأ�شرة

0.12%0.1753.605%67.119ذوو الحتياجات اخلا�شة

3.20%3.891,381.692%1,556.987الريا�شة وال�شحة

1.26%1.16542.766%464.784الثقافة والفن واملهن

1.54%3.52667.073%1,409.349التنمية والفقر

4.37%3.421,890.736%1,367.938التعليم

0.99%0.82425.991%326.921خدمات اجتماعية وخريية

دعم موؤ�ش�شات ثقافية 
واجتماعية واقت�شادية 

ووطنية
11,958.946%29.8711,858.015%27.43

45.13%56.0019,512.561%22,417.389اأخرى

100%10043,234.155%40,033.434املجموع

وغنّي عن البيان؛ اأن بقية امل�ؤ�س�سات املالية، مثل �سركات التاأمني والتداول املايل، ل تنطبق 

فيها  الجتماعية  املمار�سات  اأن  ذلك  امل�سارف،  لقطاع  الجتماعي  الن�ساط  خ�سائ�ص  عليها 

تقت�شر غالبًا على ال�شركات الكبرية. وقد اقت�شرت م�شاهمات قطاع التاأمني واخلدمات املالية 

اأن�شطة(،   5( والبيئة  ال�شحة  التالية:  املجالت  على  توزعت  ن�شاطًا،   22 على   2014 لعام 

 4( واملوؤمترات  الفعاليات  رعاية  اأن�شطة(،   4( الريا�شة  اأن�شطة(،   4( والعاملون  املوظفون 

اأن�شطة(، تنمية املجتمعات املحلية )ن�شاطان(، وكل من الثقافة والفنون، والفقر والبطالة، 

امل�س�ؤولية  لـ»خارطة  وفقًا  وذلك  منها(،  لكل  واحد  )ن�ساط  العامة  ال�سيا�سية  والن�ساطات 

الجتماعية للقطاع اخلا�س يف الأردن« )2014(.

ب- قطاع التجارة العامة
اأن�شطة يف املجال الجتماعي  ل يزيد عدد ال�شركات املدرجة يف هذا القطاع، والتي متار�س 

عن 32 �شركة، يف عام 2014، وهو عدد قليل جدًا باملقارنة مع عدد ال�شركات العاملة يف قطاع 

ر بالآلف من ال�شركات الكبرية واملتو�شطة. التجارة العامة، والتي تقدَّ
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ومن اأ�شل 61 ن�شاطًا اجتماعيًا دعمتها �شركات القطاع، فاإن �شركات جتارة ال�شيارات )وكالت 

ال�شيارات( نفذت منها 22 ن�شاطًا، اأي ما يزيد على ثلث اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية لقطاع 

التنظيف  ومواد  الطبية  والأدوات  املواد  جتارة  يف  العاملة  ال�شركات  تلتها  العامة.  التجارة 

اأن�شطة. وجاءت تاليًا �شركات   7 التي نفذت  التجارية )امل�لت(  اأن�سطة(، ثم املجّمعات   9(

توزيع الوقود )6 اأن�شطة(، ثم �شركات بيع الأجهزة الكهربائية والأثاث واملواد املنزلية )5 

وتوزعت  )ن�شاطان(.  العقارات  وجتارة  اأن�شطة(،   5( البناء  مواد  جتارة  ف�شركات  اأن�شطة(، 

بقية الن�ساطات مبعدل ن�ساط واحد لكل فرع من فروع التجارة الأخرى )5 اأن�شطة(.

املخازن  هي:  عطاًء  التجارية  القطاعات  اأبرز  اأن  ُيالَحظ  خمتلفة،  �سن�اٍت  اإلى  وبالع�دة 

التجارية الكربى )املولت(، �شركات توزيع املحروقات، والوكالء التجاريون للماركات ال�شهرية 

يف عامل ال�شيارات.

العامة، ه� قّلة عدد  التجارة  امل�ساهمة الجتماعية لقطاع  اأن ال�ستخال�ص الأبرز من  على 

ال�سركات املنخرطة يف برامج واأن�سطة اجتماعية، وبالتايل، حمدودية امل�ساهمة الجتماعية 

القطاع  اإطار  يف  املدرجة  املوؤ�ش�شات  لدى  الجتماعية  امل�شوؤولية  ثقافة  �شعف  ولعل  للقطاع. 

التجاري، هو ما يف�شر حمدودية امل�شاهمة الجتماعية لهذا القطاع.

ت- قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات
دليل  وبح�شب  واأمنية(،  اأوراجن،  )زين،  كربى  ات�شالت  �شركات  ثالث  القطاع  هذا  ي�شم 

بني  ما  �شركة،   471 ال�شركات  هذه  جانب  اإلى  يعمل  الأردنية،  الت�شالت  لهيئة  الأعمال 

وُتعد  املعلومات.  لتكنولوجيا  �شركة  و253  الت�شالت،  جمالت  يف  وال�شغرية  املتو�شطة 

�شركات الت�شالت الرئي�شة الثالث يف طليعة املوؤ�ش�شات الريادية التي تتبنى برامج واأن�شطة 

مرتبطة بامل�شوؤولية الجتماعية، ون�شر ثقافة مواطنية ال�شركات يف قطاع الأعمال الأردين.

ويتبني من بيانات معهد ب�شر، اأن 7 �شركات عاملة يف هذا القطاع كانت يف عام 2014 م�شوؤولة 

عن تنفيذ 60 ن�ساطًا ل�سالح املجتمع، اأو ما يعادل 13.5% من اإجمايل اإ�شهام ال�شركات الأردنية 

يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية يف العام نف�شه.

الغالبية  عن  م�شوؤولة  الثالث،  الرئي�شية  الت�شالت  �شركات  اأن   )6( رقم  اجلدول  وُيظهر 

بواقع  »اأوراجن«  �شركة   2014 عام  يف  ت�سّدرتها  حيث  الجتماعية،  الأن�سطة  من  ال�ساحقة 

�سركة  حّلت  فيما  الجتماعي.  القطاع  ن�ساطات  اإجمايل  من   %35 ن�شبته  ما  اأو  ن�شاطًا،   21

»اأمنية« يف املرتبة الثانية، مل�شوؤوليتها عن 15 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 25% من اأن�شطة امل�شوؤولية 

 14 تنفيذها  جراء  ثالثًا،  لالت�شالت  »زين«  �شركة  جاءت  ثم  القطاع.  هذا  يف  الجتماعية 
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ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته 23.3% من الأن�شطة الجتماعية. اأي اأن ال�شركات الثالث م�شوؤولة عن 

»مدى  �شركة  يد  على  الأن�شطة  بقية  ُنفذت  فيما  الجتماعية.  الأن�شطة  اإجمايل  من   %74

الأردن«، وثالث �شركات عاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

�ص طبيعة الأن�سطة املدع�مة من ِقبل �سركات الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات  ولدى تفحُّ

باحل�شة  حظيت  قد  والفعاليات  املوؤمترات  رعاية  اأن  ُيالَحظ   ،)2014( نف�شه  العام  خالل 

الكربى من الدعم، حيث بلغت 15 ن�شاطًا، اأو ما يقارب ربع الأن�شطة الإجمالية املدعومة من 

 12 بواقع  املحلية  املجتمعات  تنمية  ت�شتهدف  التي  الأن�شطة  تليها   .)%24.6( القطاع  هذا 

الثالثة،  املرتبة  الريا�شة يف  الأن�شطة. وجاءت  اإجمايل  20% من  ن�شبته نحو  ما  اأو  ن�شاطًا، 

حيث دعمت �شركات القطاع 10 اأن�شطة ريا�شية، اأي ما ن�شبته 16.4% من الإجمايل. وحّلت 

دعم  من  ح�شتها  حيث  من  الرابعة،  املرتبة  يف  والبطالة  الفقر  من  للحد  املوجهة  الأن�شطة 

�شركات قطاع الت�شالت، حيث ُدعمت 8 اأن�شطة يف هذا املجال، اأو ما يعادل ن�شبة 13.1% من 

اإجمايل الأن�شطة الجتماعية للقطاع.

وحظيت ال�شحة والبيئة باملرتبة اخلام�شة، من حيث ح�شتها من دعم القطاع، بواقع 6 اأن�شطة، 

اأو ما ن�شبته 9.8% من الإجمايل. تالها الأن�سطة امل�جهة ل�سالح العاملني يف ال�سركات ب�اقع 5 

اأن�شطة، اأو ما ن�شبته )8.2%( من الإجمايل. ثم حلت الثقافة والفنون بواقع 4 اأن�شطة، اأو ما 

ن�شبته )6.6%( من الإجمايل. ودعمت �شركة »زين« ن�شاطًا وحيدًا يندرج يف املجال ال�شيا�شي.

اجلدول رقم )6(
ت�زيع جمالت الن�ساط امل�ستهدفة بالدعم من قطاع الت�سالت )2014(

ن�شبة الأن�شطة من املجموع %عدد الأن�شطةاملجال

24.6%15رعاية موؤمترات وفعاليات
19.7%12تنمية املجتمعات املحلية

16.4%10الريا�شة 
13.1%8الفقر والبطالة
9.8%6ال�شحة والبيئة

8.2%5موظفو وعاملو ال�شركة
6.6%4الثقافة والفنون 

1.6%1ق�شايا �شيا�شية
100%61املجموع
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ث- قطاع ال�شناعة والتعدين
حيث  من  التجارة،  قطاع  �شركات  مب�شاهمة  اخلا�س  التو�شيُف  ال�شناعة  قطاع  على  ينطبق 

�شاآلة م�شاهمة هذا القطاع يف دعم الأن�شطة الجتماعية، مقارنة بحجمه وعدد موؤ�ش�شاته.

حيث  اجتماعية،  لأن�سطة  املمار�سة  لل�سركات  القطاعي  الرتتيب  يف  رابعًا  القطاع  هذا  وحّل 

اإجمايل  من   )%10.8( ن�شبة  يعادل  ما  اأي  اجتماعيًا،  ن�شاطًا   48 املنفذة  الأن�شطة  عدد  بلغ 

الأن�شطة الجتماعية لل�شركات الأردنية.

الواقع  يف  يعود  الأن�شطة  اأغلب  اأن  على  �شناعية،  �شركة   14 ِقَبل  من  الأن�شطة  هذه  وُنفذت 

من   )%22.9( ن�شبته  ما  اأو  ن�شاطًا،   11 نفذت  التي  »بيب�شي«،  هي:  �شناعية،  �شركات  لثالث 

اإجمايل الأن�شطة؛ و�شركة البوتا�س العربية، التي نفذت 10 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته )%20.8( 

اأو ما ن�شبته )%15.6(.  اأن�شطة،  اأدوية »احلكمة«، التي نفذت �شبعة  من الإجمايل؛ و�شركة 

الجتماعية  امل�شوؤولية  ن�شاطات  من   )%58.3( تنفيذ  عن  م�شوؤولة  الثالث  ال�شركات  اأن  اأي 

ل�شركات القطاع ال�شناعي.

املعدنية،  واملياه  ال�شحي،  الورق  �شناعة  يف  تعمل  �شركة   11 ِقبل  من  الأن�شطة  بقية  وُنفذت 

وال�شناعات الغذائية والهند�شية والطبية، والكهربائيات.

فارقة  عالمة  العربية،  البوتا�س  ل�شركة  الجتماعية  امل�شاهمة  ت�شكل  اأخرى،  ناحية  من 

بالن�سبة للقطاع ال�سناعي والتعديني، حيث تخ�س�ص ال�سركة اأكرب م�ازنة مالية للم�س�ؤولية 

الجتماعية يف هذا القطاع. وبالنظر لوجودها يف الإقليم اجلنوبي لالأردن، ويف مناطق ترتكز 

فيها جيوب الفقر والبطالة، فقد اأولت املجتمعات املحلية يف اجلنوب اهتمامًا خا�شًا، ول �شيما 

اجلمعيات الجتماعية والبلديات. كما عملت على بناء املدار�س واملالعب والقاعات يف القرى 

والبلدات.

وت�شرفت ال�شركة بو�شفها موؤ�ش�شة وطنية هدفها خدمة املجتمع الأردين ككل، وهكذا بلورت 

الجتماعية  والتنمية  التعليم  جمالت  غطى  �شاماًل،  الجتماعية  للم�شوؤولية  برناجمًا 

وال�شحة والريا�شة والبيئة والثقافة وبيوت العبادة واملوؤ�ش�شات املهنية والنقابية العمالية.

خم�ش�شات  من  الأ�شد  بح�شة  الأردنية،  اجلامعات  دعم  ذلك  يف  مبا  التعليم،  جمال  وحظي 

وتلّقى   .2014 لعام  الإجمايل  من   %29 بلغ  اإذ  البوتا�س،  ل�شركة  الجتماعية  امل�شوؤولية 

العمل الجتماعي واخلريي ما ن�شبته 21% من اإجمايل موازنة امل�شوؤولية الجتماعية. تلته 

الإجمايل  من   %11 يعادل  مبا  وغريها،  اجلامعية  امل�شت�شفيات  فيها  مبا  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات 

لعام 2014. وقد تال ذلك اإنفاق ال�شركة على الريا�شة )8% من الإجمايل(، والبيئة واملياه 

)3%(، واأخريًا دعم النقابات املهنية والعمالية مبا ن�شبته %1.
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ُيذكر هنا اأن املخ�س�سات ال�سن�ية للم�س�ؤولية الجتماعية يف �سركة الب�تا�ص قفزت من 7.5 

2015. وقد بلغ حجم الإنفاق  10 ماليني دينار عام  2014 اإلى اأكرث من  مليون دينار يف عام 

على برامج ومبادرات امل�شوؤولية الجتماعية خالل ال�شنوات الأربع )2012-2015( ما مقداره 

37.6 مليون دينار.

»الب�تا�ص« لإقامة  2014 و2015، تخطط  لل�شركة لكلٍّ من عاَمي  ال�شنوي  التقرير  وبح�شب 

موؤ�ش�شة م�شتقلة لإدارة خم�ش�شات امل�شوؤولية الجتماعية فيها بطريقة م�شتدامة. 

العطاء  يف  م�شاهمتها  حجم  حيث  من  ثانيًا  فتاأتي  الأردنية،  الفو�شفات  مناجم  �شركة  اأما 

ال�شنوات  يف  بقوة  تاأثرت  املالية  قدراتها  اأن  رغم  التعدين،  قطاع  �شعيد  على  الجتماعي 

املا�شية حتت تاأثري التغيريات الدراماتيكية التي طراأت على اإدارتها. ففي عام 2008 اأنفقت 

»الفو�شفات« ما جمموعه 6.9 ملي�ن دينار على برامج امل�س�ؤولية الجتماعية فيها. وانخف�ص 

هذا الرقم يف ال�شنوات الالحقة اإلى ما قيمته مليون دينار يف كل من عاَمي 2009 و2010، ثم 

2011، ثم  4 ماليني دينار يف عام  عاود الرتفاع مع بع�ص التذبذب، حيث بلغت املخ�س�سات 

4.3 مليون  اإلى   2013 2.3 مليون دينار يف العام التايل، وعاودت الرتفاع عام  اإلى  انخف�ست 

دينار.

واجلمعيات  واجلامعات  البلديات  اأهمها  متن�عة،  جلهات  دعمها  الف��سفات  �سركة  وت�ّجه 

اخلري  طرود  وحمالت  وامل�شاجد  املدار�س  وبناء  الريا�شية  الأن�شطة  وتدعم  اخلريية. 

الرم�شانية. كما ت�شاهم يف تقدمي دعم لحتاد اجلمعيات اخلريية لتمويل امل�شاريع ال�شغرية، 

بالإ�شافة اإلى متويل املنحة التدريبية لوزارة العمل.

ولعّل امل�ساهمة الأبرز لل�سركة، هي التربع بتم�يل اإ�سكان ال�سيدية يف مدينة معان، واملك�ن من 

100 وحدة �شكنية خم�ش�شة لأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة احل�شني. كما دعمت �شركة 

الدعم  وتقدمي  الفو�شفات،  مناجم  منطقة  يف  مدار�س   4 وترميم  تاأهيل  اإعادة  الفو�شفات 

للجامعات املجاورة ملناطق الإنتاج، اإ�شافة اإلى توفري فر�س تدريبية لل�شباب من اأبناء اجلنوب.

ج-  قطاع ال�شياحة )الفنادق واملطاعم وال�شفر(
حّلت �سركات وم�ؤ�س�سات قطاع ال�سياحة يف الرتتيب اخلام�ص بني القطاعات القت�سادية التي 

ن�شطت يف تنفيذ برامج واأن�شطة يف امل�شوؤولية الجتماعية، حيث �شاهمت 18 �شركة عاملة يف 

هذا القطاع، مبا جمموعه 45 ن�شاطًا، اأو ما ن�شبته )10.1%( من اإجمايل الأن�شطة الجتماعية 

لل�شركات خالل عام 2014.

و�شركة  فندقًا   14 ذلك  يف  و�ساهم  الجتماعية،  لالأن�سطة  الرئي�سي  املنّفذ  الفنادق  وكانت 
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فندقية، فيما كان الباقي من ن�شيب مطاعم ومقاٍه. ومن بني الفنادق، نفذ فندق »لند مارك« 

ح�شة الأ�شد من الأن�شطة الجتماعية، بعدد اأن�شطة و�شل اإلى 13 ن�شاطًا، اأو ما يعادل %28.9 

من الإجمايل. تاله فندق »�شرياتون«، الذي نفذ 5 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 11.1% من الإجمايل. 

ونفذ فندق »رويال« مثل هذا العدد، اأي 5 اأن�شطة، وبن�شبة 11.1%. اأما فندق »موفنبيك« فنفذ 

4 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 8.9% من اإجمايل الأن�شطة، وتوزعت بقية الأن�شطة الجتماعية على 

عدد من الفنادق واملقاهي واملطاعم، مبا ل يزيد عن ن�شاَطني لكل موؤ�ش�شة.

اأما طبيعة الأن�شطة املدعومة من موؤ�ش�شات قطاع ال�شياحة، فيو�شحها اجلدول رقم )7(، حيث 

 %26.7 ما ميثل  اأي  والبيئة،  ال�سحة  ن�ساطًا يف جمال   12 القطاع  وموؤ�ش�شات  �شركات  دعمت 

املجتمعات  بتنمية  اخلا�شة  الأن�شطة  ذلك،  تال  للقطاع.  الجتماعية  الأن�شطة  اإجمايل  من 

املحلية، وعددها 9 اأن�شطة، متثل 20%. وجاءت يف املرتبة الثالثة، الأن�شطة املوجهة ملوظفي 

املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة، بعدد و�شل اإلى 8 اأن�شطة، اأو 17.8% من اإجمايل الأن�شطة الجتماعية. 

وحلت يف املرتبة الرابعة، الأن�شطة اخلا�شة باحلد من الفقر والبطالة، حيث دعمت موؤ�ش�شات 

القطاع 5 اأن�سطة، ما ميثل 11.1% من اإجمايل اأن�شطة قطاع ال�شياحة، وحلت الثقافة والفنون 

يف املرتبة اخلام�شة، حيث دعم القطاع 4 اأن�سطة تندرج حتت هذا الباب، مبا ميثل 8.8% من 

اإجمايل الأن�شطة.

اجلدول رقم )7(
جمالت الأن�شطة الجتماعية املدعومة من �شركات قطاع ال�شياحة لعام 2014

عدد الأن�شطة املنفذةاملجال
ن�شبة الأن�شطة املنفذة اإلى اإجمايل 

الأن�شطة )%(

26.7%12ال�شحة والبيئة

20%9تنمية املجتمعات املحلية

17.8%8موظفو ال�شركة

11.1%5الفقر والبطالة

8.8%4الفن والثقافة

6.6%3الريا�شة

4.4%2رعاية موؤمترات وفعاليات

4.4%2ق�شايا �شيا�شية

100%45املجموع
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ح- قطاع التعليم اخلا�س
جاءت م�شاهمة قطاع التعليم اخلا�س )اجلامعات واملدار�س اخلا�شة( لت�شعه يف املركز ال�شاد�س 

من حيث م�ساهمة القطاعات القت�سادية املختلفة يف يف اأن�سطة امل�س�ؤولية الجتماعية. وقد 

5.2% من اإجمايل  23 ن�شاطًا اجتماعيًا، اأي ما ن�شبته من  8 موؤ�ش�شات من هذا القطاع،  نفذت 

الأن�سطة الجتماعية لل�سركات يف القطاعات القت�سادية املختلفة. 

الجتماعية  الأن�سطة  عدد  حيث  من  القطاع،  م�ؤ�س�سات  الأهلية  الزرقاء  جامعة  وت�سّدرت 

التي دعمتها، وعددها 7 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 3.4% من اإجمايل اأن�شطة �شركات قطاع التعليم 

اخلا�س. تلتها جامعة ال�شرق الأو�شط التي دعمت 6 اأن�شطة اجتماعية، اأو ما ن�شبته %26.1 

من م�شاهمة القطاع عمومًا.

واجلامعة  الإ�سالمية،  العلمية  والكلية  الدولية،  الرواد  اأكادميية  مدار�ص  من  كل  وحّلت 

الأردنية الأملانية، وجامعة الزيت�نة يف املرتبة الثالثة، اإذ نّفذ كل منها ن�ساَطني اجتماعيني، 

وي�شكل جمموع هذه الأن�شطة 34.8% من اإجمايل م�شاهمات القطاع.

وركزت موؤ�ش�شات هذا القطاع على جمالني رئي�شني من الأن�شطة الجتماعية، الأول: تنمية 

املجتمع املحلي، حيث دعمت 10 ن�شاطات خا�شة بذلك، ما يعادل 43.5% من اإجمايل الأن�شطة 

الجتماعية لقطاع التعليم اخلا�س. والثاين: دعم الأن�شطة املوجهة حلماية البيئة والرعاية 

ال�شحية، وعددها 7 اأن�شطة، اأو ما ن�شبته 30.4% من اإجمايل الأن�شطة الجتماعية.

اجلدول رقم )8(
جمالت دعم موؤ�ش�شات التعليم اخلا�س لعام 2014

ن�شبتها من املجموع %عدد الن�شاطاتاملجال

43.5%10تنمية املجتمع املحلي

30.4%7ال�شحة والبيئة

8.7%2موظفو ال�شركة

4.3%1رعاية موؤمترات وفعاليات

4.3%1الفقر والبطالة

4.3%1الفن والثقافة

4.3%1ق�شايا �شيا�شية

100%23املجموع



تقرير حالة البالد: املسؤولية االجتامعية للرشكات

27

خ- قطاع ال�شحة
نّفذت امل�ؤ�س�سات ال�سحية العاملة يف القطاع اخلا�ص 19 ن�شاطًا اجتماعيًا خالل عام 2014، مبا 

يعادل 4.3% من اإجمايل اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية. واقت�شرت هذه امل�شاهمة على �شبع 

م�ؤ�س�سات، منها اثنتان تعمالن يف جمال املختربات الطبية، لكنهما كانتا م�س�ؤولتني عن تنفيذ 

بينما  الريا�سة.  جمال  يف  واحد  ن�ساط  ومنها  والبيئة،  ال�سحة  جمال  يف  جّلها  اأن�سطة،   10

�شاهمت امل�شت�شفيات اخلا�شة بتنفيذ ت�شعة اأن�شطة، �شملت جمالت ال�شحة والبيئة، وموظفي 

ال�شركة، وتنمية املجتمع املحلي.

د- قطاع النقل
اقت�شرت امل�شاهمات الجتماعية يف قطاع النقل على 8 �شركات فقط، دعمت 18 ن�شاطًا، �شملت 

الفعاليات  ورعاية  ال�شركة،  وموظفي  املحلية،  املجتمعات  وتنمية  والبطالة،  الفقر  جمالت 

واملوؤمترات، وال�شحة والبيئة.

فقد نفذت �شركة النقليات ال�شياحية الأردنية )جت( �شتة اأن�شطة، اأو ما يعادل ثلث م�شاهمات 

قطاع النقل الجتماعية لعام 2014. ودعمت امللكية الأردنية ثالثة اأن�شطة، ونفذت �شركة 

نقل  �شركات  بني  ما  الأن�شطة  بقية  وتوزعت  اأي�شًا.  اأن�شطة  ثالثة  العقبة  حاويات  ميناء 

و�شحن، واأخرى عاملة يف جمال ال�شحن الربيدي ال�شريع.

ذ- قطاع الإن�شاءات واملقاولت
جاءت �شركات هذا القطاع يف املرتبة الأخرية، من حيث امل�شاهمة يف تنفيذ برامج واأن�شطة 

ذة  املنفِّ ال�شركات  عدد  يتجاوز  مل  اإذ  القطاعات؛  بقية  مع  باملقارنة  الجتماعية  امل�شوؤولية 

الفقر  �شملت:  اأن�شطة،  �شبعة  تنفيذ  عن  م�شوؤولة  كانت  �شركات،   4 اجتماعية  لأن�شطة 

ال�شركات  وهذه  املحلية.  املجتمعات  وتنمية  والثقافة،  والفن  والبيئة،  وال�شحة  والبطالة، 

هي: جمموعة املطار الدويل، �شركة املعرب العقبة للتطوير العقاري، �شركة �شمايا للتطوير 

العقاري، جمموعة عزت مرجي للمقاولت.
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سادساً: خالصة واستنتاجات حول 

الخصائص القطاعية ملامرسات املسؤولية االجتامعية

اأ- القطاع امل�شريف
كما اأ�شري يف مو�شع �شابق، فاإن قطاع البنوك هو القطاع القت�شادي الأكرث م�شاهمة يف العطاء 

الأر�شدة  حيث  من  اأو  يدعمها،  التي  واملبادرات  الأن�شطة  عدد  حيث  من  �شواء  الجتماعي، 

�شة لالإنفاق على امل�شوؤولية الجتماعية. املكرَّ

غري اأن هذا ل مينع من اإبداء املالحظات والت�ساوؤلت التالية ح�ل م�ساهمة القطاع امل�سريف 

يف امل�شوؤولية الجتماعية:

هناك بن�ك اأردنية ما زالت غائبة عن جمال العطاء الجتماعي، اأو على الأقل ل تف�سح   -

اختياري  اأمر  الجتماعية  امل�شوؤولية  ممار�شة  اأن  فرغم  املجال.  هذا  يف  م�شاهماتها  عن 

امل�شاءلة الجتماعية عن طبيعة  من  يعفيها  اأن هذا ل  اإل  وال�شركات،  للبنوك  بالن�شبة 

اإ�سهامها َكّمًا ون�عًا، اإ�سافة اإلى اآثار اأعمالها التجارية على القت�ساد والبيئة واملجتمع.

امل�ساهمات  وتقييم  لفح�ص  مدعّ�ون  والبيئيني  الجتماعيني  الن�سطاء  فاإن  وعليه،   

الجتماعية للبنوك، وما ت�شكله هذه امل�شاهمات من ن�شبة اإلى �شايف الأرباح ال�شنوية.

يف  والبيئي  الجتماعي  دورها  تثبيت  يف  البنوك  بع�س  تتلكاأ  اأن  املفهوم  غري  من  كذلك،   

اإ�سرتاتيجياتها املعَلنة، واأن تّثبتها خّطيًا يف روؤيتها ور�سالتها وقيمها اجل�هرية.

لقد اأح�شن البنك املركزي الأردين ب�شروعه موؤخرًا بن�شر تقرير �شنوي م�شتقل عنه حتت   -

عنوان »امل�شوؤولية املجتمعية.. نحو التنمية امل�شتدامة«، اأ�شوة بعدد من البنوك الريادية 

التي بادرت اإلى اإعداد تقارير ا�شتدامة �شنوية عنها، ويف مقدمتها البنك العربي.

على اأن البنك املركزي، مدعّ� بحكم م�س�ؤولياته، كجهة رقابية وتنظيمية للقطاع امل�سريف،   

م�ؤ�س�سة  اأّي  مثل  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  اخلا�ص  تقريره  باإ�سدار  الكتفاء  عدم  اإلى 

اأعمق  البن�ك على اتخاذ خط�ات  اأن يحفز وي�سجع قطاع  اأي�سًا  اأخرى، فعليه  م�سرفية 

تنموية  ممار�شات  اإلى  القطاع  لهذا  الجتماعية  امل�شوؤولية  ممار�شات  حتويل  يف  واأر�شخ 

م�ستدامة، من ذلك ا�ستخدام الأدوات وال�سيا�سات النقدية يف ت�سجيع البن�ك على الإ�سهام 

يف التنمية.

من  اجتماعيًا  امل�شوؤولة  املمار�شات  دعم  يف  مميزًا  دورًا  الأردن  يف  البنوك  جمعية  تلعب   -

جانب القطاع امل�شريف، حيث ترعى منذ عام 2010 عقد منتديات �شبه �شنوية للحوار حول 
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 .2017 اأيلول  يف  اخلام�س(  )املنتدى  املنتديات  هذه  اآخر  وُعقد  الجتماعية،  امل�شوؤولية 

وف�ساًل عن ذلك، ُت�سدر اجلمعية كّرا�سات �سن�ية متخ�س�سة ح�ل »امل�س�ؤولية املجتمعية 

للبن�ك العاملة يف الأردن«، وُتِعّد درا�سات م�سحية وا�ستطالعية ح�ل م��س�عات مت�سلة 

بدور البنوك الجتماعي.

يف  البن�ك  م�ساهمات  يخ�ص  ما  يف  اجلمعية،  متار�سه  الذي  الإف�ساح  م�ست�ى  فاإن  ذلك،  ومع 

امل�شوؤولية الجتماعية، يظل جزئيًا ودون امل�شتوى املطلوب، فعلى �شبيل املثال ل ُتظهر اجلداول 

الجتماعية  امل�شوؤولية  مبادرات  يف  البنوك  م�شاهمات  اجلمعية،  مطبوعات  يف  املن�شورة 

بت�شنيف  مكتفيًة  امل�شاهمات،  هذه  من  كربى  ح�شٌة  عليها  اأُنفقت  التي  واملجالت  اجلماعية، 

جمالت الإنفاق هذه حتت بند »اأُخرى«.

م اإدراج مبالغ ت�سكل ن�سبة مئ�ية �سغرية من امل�ساهمات البنكية حتت بند »اأُخرى«،  ميكن تفهُّ

ل�شعوبة ت�شنيفها يف جمالت رئي�شية حمددة، اأما اأن ُتدرج مبالغ كبرية ت�شل اإلى 21.8 مليون 

 2010 لعام  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  البنوك  م�شاهمات  اإجمايل  من   %67.2 وت�شكل  دينار 

املبالغ  لهذه  الإنفاق  ال�سفافية بخ�س��ص وجهة  اأمر يك�سف عن �سعف  فه�  البند،  حتت هذا 

ال�سخمة.

م�ساهمات  جداول  يف  دائم  بند  ه�  واإمنا  فقط،  واحدة  مرًة  يِرد  مل  »اأخرى«  بند  اأن  واحلّق 

البن�ك يف امل�س�ؤولية الجتماعية على مدار �سن�ات. فه� ميثل ما ن�سبته 49.3% من اإجمايل 

2013، و%45.1  2011، و56% لعام  2010، و64% لعام  2009، و67.2% لعام  م�شاهمات عام 

لعام 2014.

وهناك بند اآخر من البنود التي تت�شم بالغمو�س اأي�شًا، رغم اأن ح�شته من م�شاهمات البنوك 

وهو  »اأُخرى«،  بعد  الثانية  املرتبة  يف  وتاأتي  الأخرى،  هي  كبرية  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف 

»دعم موؤ�ش�شات ثقافية واجتماعية واقت�شادية ووطنية«. فقد ح�شل هذا البند على ح�شة 

عام  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  البنوك  م�شاهمات  اإجمايل  من   %32.7 اإلى  و�شلت  مهمة 

2009، و16.5% يف عام 2010، و24.2% لعام 2011، و29.8% عام 2013، و27.4% من اإجمايل 

امل�شاهمات الجتماعية للبنوك لعام 2014.

72.5% )2014( و%88.3  اإّن غم��ص جمالت الإنفاق مل�ساهمات البن�ك بن�سب ترتاوح بني 

)2011( من اإجمايل امل�شاهمات، والكتفاء باإدراجها حتت بنَدي »اأُخرى« و»دعم موؤ�ش�شات...«، 

امل�شوؤولية الجتماعية �شديد  امل�شريف عن م�شاهماته يف  القطاع  واإف�شاح  يجعل من �شفافية 

باملجالت  املق�س�د  تبيان  باجتاه  العاجل  الت�سحيح  يتطلب  ما  وه�  وال�سكلية.  اجلزئية 

امل�شتفيدة حتت هذين البنَدين. 
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ح عنها يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية للبن�ك يف الأردن، ترد يف  ُيذكر هنا اأن املعل�مات املف�سَ

كرا�شات اأو اأوراق مقدمة اإلى ملتقيات تنظمها جمعية البنوك، لكنها ل ترد يف مطبوعات اأكرث 

ر�شمية. وعلى �شبيل املثال، فاإن التقرير ال�شنوي الثامن والثالثني ال�شادر عن جمعية البنوك، 

عن تطور اأعمال القطاع امل�شريف خالل عام 2016، ل يت�سمن اأّي اإ�سارة اإلى م�ساهمات البن�ك 

يف امل�شوؤولية الجتماعية خالل ذلك العام.

ب- قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات
املجال  يف  مب�شاهماتها  التجارية  عالماتها  والكربى  الرئي�شة  الت�شالت  �شركات  ربطت 

امل�شوؤولية  العاملة يف الأردن لديها براجمها اخلا�شة يف  ال�شركات  الجتماعي. فجميع هذه 

الجتماعية، وتعّد م�ساهماتها هذه من اأبرز عنا�سرها الت�س�يقية واأدواتها التناف�سية.

ت�زعت  فقد  الك�يتية،  لالت�سالت  زين  ملجم�عة  اململ�كة  لالت�سالت،  »زين«  يخ�ص  ما  ويف 

اأن�شطتها يف امل�شوؤولية الجتماعية بني التكافل الجتماعي ودعم املجتمعات والبيئة، ودعم 

القطاعات التعليمية وال�شحية والريا�شة وال�شباب والتنمية. ويف جمال التكافل الجتماعي 

ودعم املجتمعات، اأطلقت ال�شركة �شناديق عدة با�شمها، مثل: »زين اخلري«، و»زين لالإغاثة«، 

و»�شندوق زين للتعليم اجلامعي«، واملبادرة امللكية »�شكن عفيف«، وحملة طرود اخلري، و»قرى 

بال�شم،  خا�س  خدمات  ومركز  حمروقات،  بـ)كوبونات(  الفقرية  العائالت  ودعم  الأطفال«، 

وم�شروع الت�شال بالإنرتنت لعالج الالجئني يف الأردن.

الها�سمية  الهيئة  الأردن،  نهر  م�ؤ�س�سة  التالية:  امللكية  امل�ؤ�س�سات  من  كاّلً  »زين«  تدعم  كما 

�شندوق  احلركية،  التحديات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  احل�شني  جمعية  الع�شكريني،  للم�شابني 

الأمان مل�شتقبل الأيتام، جائزة امللكة رانيا للمعلم املتميز، وموؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان.

 21 خالل  الجتماعية  امل�شوؤولية  برامج  على  اإنفاقها  جمموع  فاإن  ال�شركة؛  بيانات  وبح�شب 

عامًا )منذ تاأ�شي�شها( و�شل اإلى 40 مليون دينار اأردين. وقد ح�شلت ال�شركة على و�شام العطاء 

الجتماعية،  التنمية  يف  جلهودها  تقديرًا  الثاين؛  اهلل  عبد  امللك  من  الأولى  الدرجة  من 

�شركة  اأول  كانت  »زين«  اأن  اإلى  هنا  وُي�شار  الجتماعية.  امل�شوؤولية  جمالت  يف  ولريادتها 

ات�شالت اأردنية تبا�شر يف اإ�شدار تقرير ا�شتدامة �شنوي، اعتبارًا من عام 2010.

اأما �شركة »اأوراجن«، التي تدير يف الأردن حوايل 4 ملي�ن ا�سرتاك يف خط�ط ه�اتف اخللي�ي 

والثابت و�شبكة الإنرتنت، فقد تاأ�ش�شت عام 1999. واأطلقت اإ�شرتاتيجيتها اخلا�شة للم�شوؤولية 

الجتماعية يف اأواخر عام 2010، حيث خ�ش�شت 5.3 مليون دينار للعامني الالحقني لتنفيذ 

هذه الإ�شرتاتيجية؛ بهدف حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وتنمية املجتمعات املحلية، 
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و»�شندوق  اأوراجن«،  »قرى  هما:  م�شروعني  الإ�شرتاتيجية  وت�شمنت  فيها.  الإنرتنت  ون�شر 

اأوراجن لدعم الإنرتنت«، وهما يعّدان من امل�ساريع الرتويجية لن�سر الإنرتنت يف املحافظات.

واأعلنت »اأوراجن« عن خطة اإ�شرتاتيجية حتت ا�شم )Essentials 2020(، من اأبرز اأولوياتها 

الجتماعية  والتنمية  والتعليم،  ال�شحة،  جمالت  �شمول   ،)2020-2017( ال�شنوات  خالل 

والقت�شادية، بالإ�شافة اإلى فئات الالجئني، والن�شاء، وال�شباب.

اأم علي، وال�شندوق الأردين الها�شمي،  اإ�شرتاتيجية مع كل من تكية  وتقيم »اأوراجن« �شراكة 

امل�شوؤولية  لربامج  اأوراجن  متطوعي  »نادي  ال�شركة  واأطلقت  اآخرين.  �شركاء  اإلى  بالإ�شافة 

التغيري  اأن  اعتقادها  من  انطالقًا  موظفيها؛  ي�شم  والذي   ،2011 عام  نهاية  يف  الجتماعية« 

يبداأ من الداخل، حيث بلغ عدد املتطوعني يف النادي عند اإطالقه 220 من اجلن�شني، يتعاونون 

مع �شركاء »اأوراجن« يف ترجمة برامج امل�شوؤولية الجتماعية.

يف  الذهبية  التميز  ميدالية  على  الثانية،  ولل�شنة   ،2017 عام  اأواخر  يف  »اأوراجن«  وح�شلت 

مة من املنظمة العربية  جمال امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات على امل�شتوى الإقليمي، واملقدَّ

للم�شوؤولية الجتماعية، ومقرها دبي.

�شمن  ال�شركة  تاأ�شي�س  منذ  دينار  مليون   22 اأنفقت  اأنها  اأعلنت  قد  »اأوراجن«  اإدارة  وكانت 

م�شوؤوليتها الجتماعية.

وبا�شرت   ،2004 عام  اآب  يف  رخ�شتها  على  ح�شلت  فقد  املتنقلة،  للهواتف  »اأمنية«  �شركة  اأما 

يف  جنحت  وقد  البحرين«.  »بتلكو  ل�شركة  مملوكة  وهي   ،2005 عام  حزيران  يف  فعاًل  عملها 

حتقيق ح�شة �شوقية كبرية، ب�شرعة قيا�شية، اإذ تتجاوز ح�شتها من م�شرتكي خدمات اخللوي 

اإلى 30%، كما تو�شعت خدماتها يف جمال الإنرتنت عن طريق اإطالق ال�شبكات ذات ال�شرعة 

الفائقة.

»اأمنية« بدعم برامج ومبادرات امل�س�ؤولية الجتماعية التي مت�ّص قطاعات و�سرائح  وقامت 

الفقرية  الأ�شر  وم�شاعدة  والبيئة،  وال�شحة،  وال�شباب،  والريا�شة،  التعليم،  ت�شمل  خمتلفة 

والبتكار  والثقافة،  الفن  دعم  على   2012 عام  منذ  ز  َتركَّ الإنفاق  اأن  على  رم�شان.  �شهر  يف 

والإبداع. 

اأن »اأمنية« التي ت�شع مبادراتها الجتماعية حتت عنوان »اإنتمي«، دعمت جملة من  وُيذكر 

اإلى  اإ�سافة  اأردنية،  م��سيقية  وفرق  لفنانني  عرو�سًا  وتبّنت  املميزة،  الثقافية  الن�ساطات 

اأيام عّمان امل�سرحية »ف�اني�ص«. وتدعم ال�سركة التعليَم احلا�س�بي، ومبادرة  دعم مهرجان 

مدر�شتي، واأن�شطة ريا�شية اأخرى، ف�شاًل عن م�شاعدة الأ�شر الفقرية واملحتاجة.

ورغم عدم توفر اأرقام حمددة عن اإنفاق »اأمنية« على م�شاريعها الجتماعية، اإل اأن ال�شركة 
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اأ�شارت يف عام 2013، اإلى اأنها اأنفقت ما يعادل 5% من اأرباحها خالل العام ال�شابق على م�شاريع 

واأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية.

ت- القطاعات القت�شادية الأخرى
ال�سلة  ذات  الأن�سطة  ممار�سة  اأن  يت�سح  الأخرى،  القت�سادية  القطاعات  يخ�ص  ما  يف 

عددها  مع  يتنا�شب  ل  ال�شركات  من  حمدود  عدد  على  تقت�شر  الجتماعية،  بامل�شوؤولية 

الإجمايل. وينطبق هذا ب�شورة خا�شة على قطاَعي التجارة العامة وال�شناعة والتعدين.

ففي قطاع التجارة، ل يزيد عدد ال�شركات ذات الأن�شطة الجتماعية عن 32 �شركة )2014(، 

تت�سدرها املخازن )امل�لت( التجارية الكبرية، و�سركات ت�زيع املحروقات، وال�كالت الكبرية 

لل�شيارات.

وينطبق ذلك على قطاع ال�شناعة والتعدين، الذي اقت�شرت امل�شاهمات الجتماعية فيه على 

والتعدين،  الغازية،  امل�شروبات  �شناعة  يف  العاملة  تلك  ن�شاطًا  اأكرثها  �شناعية،  �شركة   14

والأدوية. 

الجتماعية،  امل�س�ؤولية  يف  وال�سناعة  العامة  التجارة  قطاَعي  �سركات  م�ساهمة  �سعف  اإّن 

يتطلب جهدًا موؤ�ش�شيًا ا�شتثنائيًا من جانب غرف التجارة وال�شناعة، لتبني ثقافة امل�شوؤولية 

الجتماعية والتعلم من املمار�شات الف�شلى ملنظمات الأعمال يف هذا املجال.

قطاع  يف  ال�شركات  بقية  مع  باملقارنة  مميزة  حالة  �شكلت  العربية  البوتا�س  �شركة  اأن  غري 

ال�شناعة والتعدين، بل وحالة متقدمة على بقية �شركات القطاع اخلا�س عمومًا. فقد بلغ 

�شنويًا.  دينار  ماليني  ت�شعة  من  اأكرث  الجتماعية  امل�شوؤولية  برامج  على  اإنفاقها  متو�شط 

واملياه،  الر�شمية،  واملنظمات  الجتماعية،  والتنمية  التعليم،  جمالت  الربامج  هذه  و�شملت 

والبيئة، وال�شحة، والريا�شة، وبيوت العبادة، والثقافة، والنقابات املهنية. وبح�شب التقرير 

ال�شنوي لل�شركة )2016(، جتاوزت مدفوعات امل�شوؤولية الجتماعية 45.7 مليون دينار خالل 

ال�شنوات 2016-2012.

على  تقت�سر  القت�سادية  القطاعات  بقية  يف  لل�سركات  الجتماعية  امل�ساهمات  اأن  واحلّق 

بع�ص امل�ؤ�س�سات الكربى، والتي تكاد ُتَعّد على اأ�سابع اليد ال�احدة يف ال�سنة، مع وج�د حالت 

لثقافة  غالبًا  تعود  لأ�شباب  نظرياتها،  على  تتفوق  مب�شاهمات  تتمتع  ملوؤ�ش�شات  ا�شتثنائية 

اإدارتها التنفيذية اأكرث من اأي �شيء اآخر.
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سابعاً: تقييم ختامّي 

يف �س�ء هذه املراجعة، وبا�ستح�سار الت��سيات التي انبثقت عن الدرا�سات التي اأُعّدت وال�ر�ص 

التي ُعقدت خالل ال�سن�ات ال�سابقة، ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:

متثل املمار�شات احلالية للم�شوؤولية الجتماعية من جانب القطاع اخلا�س الأردين، املرحلة   .1

الرئي�س ملمار�شات  ال�شكل  اأن  املعا�شر، ذلك  للم�شوؤولية الجتماعية مبفهومها  التاأ�شي�شية 

ال�شركات امل�شوؤولة اجتماعيًا ما زال �شمن دائرة اأعمال اخلري والعطاء والتربعات.

عن  امل�شحية  الدرا�شة  توؤكد  كما  الكبرية،  والبنوك  ال�شركات  على  حتى  ينطبق  الأمر  وهذا 

الأردين  الإ�شرتاتيجيات  منتدى  يف  الأع�شاء  ال�شركات  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية  ممار�شة 

والدعاية  ال�شعبية  على  واحل�شول  التنفيذ  �شهولة  اأن  اإلى  مقدمتها  ت�شري  حيث   .)2016(

بقية  على  الجتماعي  والعطاء  اخلري  اأعمال  ملمار�شة  ال�شركات  تف�شيل  وراء  هي  املبا�شرة 

جوانب امل�شوؤولية الجتماعية. واقرتحت الدرا�شة دمج العطاء الجتماعي باإ�شرتاتيجيات 

ال�شركات ليكون اأحد اأعمدة امل�شوؤولية الجتماعية ولي�س العن�شر الوحيد فيها.

ما زالت ال�شركات الأردنية تنظر اإلى امل�شوؤوليات الجتماعية التي متار�شها بو�شفها جزءًا   .2

من اأن�شطة العالقات العامة فيها، حيث يرتبط دعمها للن�شاطات غري الربحية، بجهودها 

للت�شويق وحت�شني �شورتها اأمام اجلمهور والزبائن وامل�شتهلكني.

اأبرز احل�افز التي تدفعها ملمار�سة امل�س�ؤولية  اأحد  اأن  اأن ال�سركات والبن�ك ل تنكر  واحلّق 

الجتماعية، هو ت�شويق نف�شها للمجتمع وجذب مزيد من الزبائن والعمالء. وهذا ما يك�شفه 

ا�شتطالع اأجرته جمعية البنوك يف الأردن )2015(، اأو�سح اأن البن�ك ت�ؤمن باأهمية وتاأثري 

اأي ما يعادل  5 نقاط،  اأ�شل  4.3 نقطة من  البنك بن�شبة  امل�شوؤولية الجتماعية على �شمعة 

85.6%. واأفادت الدرا�شة ال�شتطالعية باأن البنوك تعتقد بن�شبة 62% اأن ممار�شة امل�شوؤولية 
الجتماعية ت�شكل واجهة ت�شويقية للبنك وتعك�س دوره الجتماعي، كما اإن هذه املمار�شة 

ت�شاهم يف جذب العمالء بن�شبة تاأييد قدرها %30.4.

وتوؤكد النتائج ال�شابقة ما خل�شت اإليه الدرا�شة امل�شحية عن ممار�شة امل�شوؤولية الجتماعية 

يف ال�شركات الأع�شاء يف منتدى الإ�شرتاتيجيات الأردين )2016(، وهي �شركات تنتمي اإلى 

قطاعات اقت�شادية عدة. فمع اأن الدوافع الأخالقية جاءت يف مقدمة احلوافز امل�شجعة على 

ممار�شة امل�شوؤولية الجتماعية، اإل اأن »حت�شني �شورة املوؤ�ش�شة«، كان من بني احلوافز القوية 

5 نقاط، ويتم لك من خالل الرعاية  3.8 نقطة من اأ�شل  لدى امل�شتطَلعني، حيث ح�شل على 

وتقدمي امل�شاهمات املالية املبا�شرة يف الأن�شطة الجتماعية بو�شفها املمار�شة الأ�شهل للدور 

الجتماعي.
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املالية  وامل�ساهمة  الرعاية  تقدمي  الأردنية  ال�سركات  تف�سيل  تف�ّسر  املعطيات  هذه  ولعل 

تلك  تتوقع  اإذ  املالكة،  العائلة  يف  اأفراد  يقودها  موؤ�ش�شات  تنظمها  التي  لالأن�شطة  املبا�شرة 

ال�سركات مردودًا اأكرب على �سعيد اإبراز �س�رتها مقارنة باأّي اأن�سطة اأخرى، وغالبًا ما حتظى 

هذه الأن�شطة بتغطية اإعالمية وا�شعة.

اأو  فل�شفة  وجود  من  الجتماعية  مل�شوؤولياتها  الأردنية  ال�شركات  ممار�شات  تنبثق  ل   .3

اإ�سرتاتيجية حمددة لديها، واإمنا تتبع غالبًا اجتهادات الإدارة التنفيذية العليا، لذلك 

امللّحة  احلاجات  اأو  التنمية  اأول�يات  بالعتبار  تاأخذ  ل  املقدمة  التربعات  معظم  فاإن 

اأ�سكال الهدر لأم�ال امل�ساهمني، حيث  اإلى �سكل من  للمجتمع، وُيخ�سى بالتايل اأن تتح�ل 

تذهب اإلى الفئات الأق�ى يف املجتمع اأو الأو�ساط القريبة من م�ؤ�س�سات احلكم، بدًل من 

اأن توجيهها مبا�شرًة اإلى تنمية املجتمع نف�شه. 

وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  وجود  عن  اأعلنت  فقط،  البنوك  من   %19 اأن  اإلى  اأ�شري  اأن  و�شبق 

للم�شوؤولية الجتماعية لديها، فيما الغالبية ال�شاحقة لي�س لديها مثل هذه الإ�شرتاتيجية.

بامل�شوؤولية الجتماعية  القرارات اخلا�شة  باأن  الدرا�شات ال�شتطالعية  اأفادت غالبية  كما 

ال�سركات  هذه  غالبية  تفتقر  حيث  ال�سركات،  معظم  يف  العليا  الإدارة  م�ست�ى  على  ُتتََّخذ 

ممار�شة  عن  امل�شحية  الدرا�شة  بينت  وقد  الجتماعية.  بامل�شوؤولية  خا�شة  دوائر  لوجود 

 )2016( الأردين  الإ�شرتاتيجيات  منتدى  يف  الأع�شاء  ال�شركات  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية 

اأن القرارات اخلا�سة مبنح امل�س�ؤولية الجتماعية ُتتََّخذ بن�سبة 72% على م�شتوى املديرين 

اأن  نف�شها  الدرا�شة  اأو�شحت  كما  التنفيذيني.  املديرين  م�شتوى  على   %60 وبن�شبة  العامني، 

مع  اأو  العامة  العالقات  مع   %47 بن�شبة  ترتبط  الجتماعية  بامل�شوؤولية  املتعلقة  امل�شائل 

دائرة الت�شويق بن�شبة تاأييد %40.6.

ما زالت الثقافة ال�شائدة يف قطاع الأعمال ترى اأن ممار�شة امل�شوؤولية الجتماعية مطلوبة   .4

ح�شرًا من املوؤ�ش�شات اأو ال�شركات كبرية احلجم، واأن املوؤ�ش�شات املتو�شطة وال�شغرية معفاة، 

بحكم الإمكانات، من لعب اأدوار اجتماعية.

للم�ؤ�س�سات،  املالية  بالإمكانات  فقط  تتعلق  ل  الجتماعية  امل�س�ؤولية  ممار�سة  اأن  واحلّق 

امل�س�ؤولية  عليها  تق�م  التي  واملبادئ  القيم  مبمار�سة  اأوًل  تتعلق  واإمنا  بحجمها،  وبالتايل 

على  واحلفاظ  العاملني،  حقوق  باحرتام  اللتزام  مثل  ال�شركات،  مواطنية  اأو  الجتماعية 

املقدمة، والإ�شهام يف خدمة املجتمع  اأو اخلدمة  ال�شلعة  امل�شطرد جلودة  البيئة، والتح�شني 

املحلي.

اإلى  اإ�شافية بقدر حاجتها  اأموال  اإنفاق  اإلى  واملبادئ ل حتتاج دائمًا  القيم  اإن ترجمة هذه 
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جعل اأداء املوؤ�ش�شة ح�شا�شًا جتاه العاملني والزبائن واملجتمع املحلي. وعليه، فاإن هناك دورًا 

بهدف  وال�شغرية  املتو�شطة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  مع  للعمل  اخلربة  وُدور  الأعمال  ملنظمات 

وممار�شاتها  ثقافتها  من  ع�شويًا  جزءًا  ذلك  بو�شف  الجتماعية  امل�شوؤولية  لتحمل  تاأهليها 

اليومية.

ذ حتى الآن درا�شات لتقييم اأثر الربامج املطبَّقة يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية  مل تنفَّ  .5

من جانب القطاع اخلا�س، وما اإذا كانتومدى حتقيق النتائج املرجوة منها، وحتديد وما هي 

القطاعات الأجنح يف جمال ممار�سة امل�س�ؤولية الجتماعية، وكذلك ال�سركات التي حققت 

نتائج اإيجابية على املدى الطويل يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية.

نطاق  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  درا�شة  حقل  يتجاوز  اأن  يجبينبغي  فاإنه  وعليه، 

الفئات  �شعيد  على  �شواء  الأثر،  وتقييم  الفاعلية  درا�شة  اإلى  والكمية  الو�شفية  الدرا�شات 

ال�شركة  �شمعة  �شعيد  على  وكذلك  اإلخ(،  العاملون..  املحلي،  املجتمع  )الزبائن،  امل�شتهَدفة 

ونظرة املجتمع اإليها. هذا اإ�شافة اإالى احلاجة اإالى و�شع »درا�شات حالة« لعدد من التجارب 

العريقة اأو املميزة يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية.

ثامناً: اتجاهات تطوير مامرسة 

املسؤولية االجتامعية من جانب القطاع الخاص

لديه  اأكرب  ا�شتعداد  وجود  الأخرية،  ال�شنوات  خالل  الأردين  اخلا�س  القطاع  جتربة  ُتظهر 

َكّميًا املبادرات الجتماعية لهذه ال�سركات،  للنه��ص مب�س�ؤولياته الجتماعية، حيث تزداد 

كما تتن�ع من حيث طبيعتها، وتنم� من حيث حجم الأر�سدة املالية املخ�س�سة لرتجمة م�ساريع 

امل�شوؤولية الجتماعية �شنة بعد اأخرى. غري اأن الدرا�شات ال�شتطالعية اأظهرت اأن تطوير 

هذه املمار�سات الجتماعية، َكّميًا ون�عيا، يعتمد على ت�فر عدد من ال�سروط واملحددات، لعل 

اأبرزها:

الدخل  �سريبة  قان�ن  �سيما  ل  الجتماعية،  للم�س�ؤولية  املحّفزة  القان�نية  اأُُطر  تط�ير   .1

املعامالت  اإجناز  وت�شهيل  ال�شريبية  احلوافز  اأن  فمع  واجلمعيات.  ال�شركات  وقانون 

والإجراءات احلكومية مل تكن يف مقدمة املكا�شب التي تتوقعها ال�شركات جراء ممار�شتها 

للم�شوؤولية الجتماعية، اإل اأن اإدارات ال�شركات عندما ُطلب اإليها حتديد �شبل الرتقاء 

ملنح  الأول�ية  باأن  منها   %47 اأفاد  الجتماعية  مل�شوؤولياته  اخلا�س  القطاع  مبمار�شات 

اإعفاءات �شريبية لل�شركات النا�شطة يف هذا املجال، كما اقرتح 41% من ال�شركات توفري 

حوافز قانونية وت�شهيالت حكومية لل�شركات امل�شوؤولة اجتماعيًا. 
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2. بل�رة مظّلة اأو اإطار تن�سيقي ر�سمي متخ�س�ص برعاية وت�جيه وتن�سيق الن�ساطات اخلا�سة 

بامل�شوؤولية الجتماعية. وذلك ااإنطالقًا من:

ونقل  الجتماعية،  امل�شوؤولية  ثقافة  حول  منهجية  واأطر  مقاربات  تطوير  اإلى  احلاجة   -

وقدرات  حاجات  مع  يتنا�شب  ومبا  تطبيقية،  اأطر  اإلى  واملجرد  العام  اإطاره  من  املفهوم 

وال�شغرية  املتو�شطة  ال�شركات  �شي�شجع  ما  وهو  وال�شغرية،  واملتو�شطة  الكبرية  املوؤ�ش�شات 

على لعب دورها الجتماعي.

امل�شوؤولية  حول  التدريب  وور�س  والندوات  الدرا�شات  مثل  داعمة  واأدوات  فر�س  توفري   -

الجتماعية.

- بناء ك�ادر متخ�س�سة وم�ؤهلة لبناء القدرات يف جمالت امل�س�ؤولية الجتماعية، واإدماج 

لكت�شاب  وكذلك  اليومية.  وممار�شاتها  ال�شركة  اإ�شرتاتيجية  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية 

امل�شاريع  وربط  الجتماعية،  بامل�شوؤولية  خا�شة  موازنات  وو�شع  التقارير  اإعداد  مهارات 

بهوية ال�شركات.

- العمل على بناء �شراكات على �شعيد املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين، وكذلك 

)وزارة  احلكومة  مثل  الجتماعية،  امل�شوؤولية  جمال  يف  الآخرين  الالعبني  مع  التن�شيق 

 UNDP( الدولية  واملنظمات  البلديات(،  التخطيط،  وزارة  الجتماعية،  التنمية 

والرعائية  التنموية  واملنظمات  اإلخ(،  املانحة...  املنظمات   ،Global Compact
)ال�شندوق الأردين الها�شمي، موؤ�ش�شة نهر الأردن، واملنظمات واملوؤ�ش�شات املماثلة(.

امل�س�ؤولية  ن�ساطات  وتن�سيق  بت�جيه  متخ�س�ص  ر�سمي  تن�سيقي  اإطار  اإن�ساء  يخ�ص  ما  ويف 

اإدارات  من  ال�شاحقة  الغالبية  اأن   ،2014 عام  اأجري  ا�شتطالع  يف  جاء  فقد  الجتماعية، 

)مظلة  م�ستقلة  حك�مية  غري  م�ؤ�س�سٌة  والت�جيه  التن�سيق  مبهمة  تق�م  اأن  لت  ف�سّ ال�سركات 

خا�شة م�شتقلة( بن�شبة 41%، يف حني اأّيد 25% من امل�شتطلعني اأن تكون هذه املوؤ�ش�شة جهًة 

حكومية. وذلك بح�شب ما جاء يف تقرير »واقع واآفاق امل�شوؤولية الجتماعية« امل�شار اإليه يف 

هذه املراجعة.

3. انخراط اأكرب للهيئات التنظيمية امل�سرفة على قطاعات الأعمال )البنك املركزي، هيئة 

الأوراق املالية... اإلخ( يف ت�شجيع املمار�شات امل�شوؤولة لل�شركات وحتفيزها على الإف�شاح 

عن هذه الن�شاطات يف تقاريرها ال�شنوية، ويف و�شائل الن�شر الأخرى.

ولي�ص  اختيارّي  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  العالقة  ذات  املخ�س�سات  عن  احلايل  الإف�ساح  اإّن 

الذي  رة«  امل�شدِّ لل�شركات  ال�شنوي  التقرير  اإعداد  »دليل  اإن  كما  امل�شريف،  القطاع  يف  اإلزاميًا 

اأرقام عامة عن التربعات التي تقدمها ال�سركات،  اأعّدته هيئة الأوراق املالية يكتفي بذكر 
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دون اإلزامها بالتفا�شيل املتعلقة بتلك التربعات.

وعليه، فاإن الهيئات التنظيمية، مثل البنك املركزي الأردين، وهيئة الأوراق املالية، وهيئة 

التاأمني، وهيئة الت�سالت، مدعّ�ة للعب دور اأكرب يف ن�سر ال�سفافية والإف�ساح ح�ل اأن�سطة 

امل�شوؤولية الجتماعية، بل وت�شجيع ن�شر املعلومات عن الأداء الجتماعي لل�شركات، والإف�شاح 

اأكرث عن وجهة التربعات وامل�شتفيدين منها، ف�شاًل عن عر�س �شيا�شاتها اخلا�شة بامل�شاهمني 

وامل�ستفيدين، اأو اأ�سحاب امل�سالح )مثل العاملني والعمالء والزبائن واملجتمعات املحلية(.

ويف ظل هذه املرحلة من ن�شوج �شوق الأوراق املالية وات�شاع قاعدة التداول بالأ�شهم، فمن املهم 

م بتقارير عن اأدائها غري املايل، وخا�سة جتاه املجتمع واأ�سحاب امل�سالح.  حّث ال�سركات على التقدُّ

ويت�شمن ذلك اإعالنها عن املبادرات الطوعية لتحفيز العاملني وحت�شني اأو�شاعهم مبا يتعدى نطاق 

الجتماعية  للم�شوؤولية  روؤيتها  وبلورة  العمل؛  قانون  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  التزاماتها 

قيمة  حول  وا�شحة  فقرات  واإفراد  الروؤية؛  هذه  لرتجمة  ال�شركة  من  املعتمدة  وال�شيا�شات 

التربعات واملَِنح ون�سبتها لراأ�ص املال والأرباح ال�سافية، وتبيان الفئات والقطاعات امل�ستفيدة.

جمال  يف  الكربى  لل�شركات  الف�شلى  واملمار�شات  الأخرى،  الدول  جتارب  من  ال�شتفادة   .4

»ال�شركات  حول  حديثة  اأوروبية  جتارب  من  التعلم  ذلك  ومن  الجتماعية،  امل�شوؤولية 

الجتماعية«، اأي اجلمع ما بني الأعمال الربحية والغايات الجتماعية، وكذلك اجلمع 

ما بني العمل التطوعي والعمل الربحي. هذا بالإ�شافة اإالى العمل على ا�شتقدام اخلرباء 

للتعريف بالتجارب الريادية واحللول الإبداعية للم�شائل الإ�شكالية على هذا ال�شعيد، 

مثل طوعية امل�شوؤولية الجتماعية اأو اإلزاميتها، وو�شائل واأدوات تن�شيق اجلهود الوطنية 

يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية، ودور الهيئات الإ�شرافية )البنك املركزي، هيئة الأوراق 

املالية... اإلخ( يف اإلزام امل�ؤ�س�سات بالإف�ساح عن خم�س�سات الن�ساط غري املالية.

5. العمل على بناء �شراكة اجتماعية ما بني كلٍّ من موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع 

املدين، وت�شجيع ال�شراكات الثنائية اأو التواأمة بني �شركة ربحية ومنظمة تطوعية غري 

الالزمة  القانونية  الأطر  تطوير  الجتماعية  التنمية  وزارة  من  يتطلب  ما  وهو  ربحية. 

مة تقوم على مبداأ ال�شراكة الجتماعية والئتالفات بني منظمات عدة.  لتاأ�شي�س اأطر منظَّ

اإّن ال�سراكة بني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين متثل اإطارًا متقدمًا ملمار�سة 

امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات، فاجلمعيات واملنظمات الأهلية متتلك املعرفة الالزمة عن 

الت�شال  على  الأقدر  اإنها  كما  بالدعم،  امل�شتهَدفة  والفئات  املحلية  املجتمعات  احتياجات 

بالفئات امل�شتفيدة.

ومن ناحية اأخرى، فاإن ال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين ت�شهم يف تعزيز دورها يف جمالت 



38

جمال  من  مكت�شبة  مهارات  املنظمات  هذه  اإلى  وتنقل  الب�شرية،  القدرات  وبناء  التنمية 

الأعمال، مثل املهارات الإدارية واملحا�شبية، ومهارات املتابعة واإعداد التقارير. وباخت�شار، 

فاإن ال�شراكة الجتماعية مع منظمات املجتمع املدين )وكذلك البلديات واجلامعات( توفر 

املجتمعات  مع  العامة  العالقات  لتعزيز  فّعالة  وج�س�ر  التنم�ية،  لال�ستدامة  �سلبة  قاعدة 

املحلية.

املدين،  واملجتمع  واحلكومة  اخلا�س  القطاع  مب�شاركة  �شنوي  ملتقى  تنظيم  على  العمل   .6

لعر�س وتقييم ممار�شات ال�شركات امل�شوؤولة اجتماعيًا، والت�شاور وتبادل الآراء ب�شاأنها.

الجتماعية  والربامج  املبادرات  فعالية  وتقييم  لقيا�س  دة  موحَّ اآلية  بلورة  على  العمل   .7

تت�شم  اأن  على   ،)GRI( �شممتها  التي  ال�شتدامة  تقارير  غرار  على  اخلا�شة،  لل�شركات 

بالب�ساطة واملالءمة ملختلف اأن�اع ال�سركات وحج�مها.

امل�شوؤولية الجتماعية،  »درا�شات حالة« على جتارب مميزة يف جمال  العمل على تنفيذ   .8

�شومان،  موؤ�ش�شة عبد احلميد  لال�شتفادة من خرباتها والعمل على تعميمها، مثل جتربة 

الأردن،  جنوب  يف  البوتا�س  �شركة  وجتربة  الكورة،  منطقة  يف  »نقل«  �شركة  وجتربة 

وجتربة »اأرامك�س« )رواد التنمية-جبل النظيف(... اإلخ.

التي  الجتماعية  امل�شوؤولية  لربامج  والجتماعي  القت�شادي  الأثر  تو�شيع  على  العمل   .9

ت�شعها ال�شركات، بحيث ي�شمل جميع املحافظات ول يرتكز يف العا�شمة.

10. �شرورة تعزيز دور ال�شركات غري الربحية من خالل احت�شانها من ِقبل ال�شركات الكربى، 

كم�شاهمة منها يف امل�شوؤولية الجتماعية.

11. العمل على تعزيز الإف�ساح وال�سفافية لدى ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الربحية يف ما يخ�ص 

ال�سركات  اأداء  املقارنات على �سعيد  اإجراء  ي�سّهل  للم�س�ؤولية الجتماعية، مما  براجمها 

والقطاعات القت�سادية املختلفة.

ال�سركات  ما بني  العالقة  وينّظم  اإلى عقد اجتماعي جديد يحّدد  ال��س�ل  العمل على   .12

ومنظمات املجتمع املدين، لي�شمل عقد �شراكات ثنائية ما بني ال�شركات ومنظمات املجتمع 

املدين.

 2030-2016 لالأعوام  امل�شتدامة  التنمية  باأهداف  اللتزام  اإالى  اخلا�س  القطاع  دعوة   .13

يف  لالنخراط  ه  م�جَّ عام  كاإطار   )Sustainable Development Goals SDGs(

حتقيق التنمية امل�شتدامة، باعتبار اأن امل�شوؤولية الجتماعية اأحد جمالت م�شاهمة القطاع 

اخلا�س يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.



تقرير حالة البالد: املسؤولية االجتامعية للرشكات

39

ملحق

مجاالت مختارة ملامرسة مسؤولية الرشكات االجتامعية

خالل  من  الط�يل،  املدى  على  الجتماعية  مل�س�ؤولياتها  ال�سركات  ممار�سة  اأثر  معاينة  ميكن 

والبيئة،  التعليم،  وهي  اخلا�ص،  القطاع  لدعم  املتلّقية  املجالت  من  حي�ية  جمالت  ثالثة 

واملجتمع املدين. 

وقد خل�شت هذه املراجعة اإلى النتائج التالية:

اأ- التعليم
ُتظهر اآخر الدرا�شات ال�شتطالعية لجتاهات الراأي يف ال�شركات الأردنية حول واقع واآفاق 

امل�شوؤولية الجتماعية )معهد ب�شر لدرا�شات املجتمع املدين، 2014(، اأن التعليم يقع يف راأ�س 

التعليم  جاء  الجتماعية،  امل�شوؤولية  جمالت  من  جماًل   17 بني  فمن  ال�شركات،  اهتمامات 

واملدار�س يف املرتبة الثانية يف املجالت التي اختارتها اإدارات ال�شركات وبن�شبة تاأييد عالية، 

قدرها  تاأييد  بن�شبة  الأولى  املرتبة  يف  جاء  الذي  الفقر  بعد  ومبا�شرًة   ،%50.4 اإلى  و�شلت 

.%56.5

ويف درا�شة اأحدث )2016(، قام بها منتدى الإ�شرتاتيجيات الأردين على ال�شركات الأع�شاء 

فيه، جاء دعم التعليم مبثابة اخليار الأول لإدارات هذه ال�شركات وبن�شبة تاأييد ت�شل اإلى 

91%، يليها دعم الربامج البيئية ثم متكني املراأة ثم ال�شباب.

املتزايد لدى  الوعي  القطاع اخلا�س مع  اإدارات  النتائج على �شعيد تف�شيالت  وتن�شجم هذه 

البنية  تطوير  على  الإنفاق  وزيادة  التعليم،  اإ�شالح  لأولوية  احلكومية  وال�شلطات  املجتمع 

التحتية واملناهج الدرا�شية.

خم�س�سات  ت�جيه  اأول�يات  يخ�ص  ما  يف  اخلا�ص  القطاع  اإدارات  تف�سيالت  اأن  املفارقة  لكن 

امل�شوؤولية الجتماعية ل تتوافق مع املمار�شات الفعلية لل�شركات، حيث ُتظهر درا�شة منتدى 

ال�سركات  يف  الجتماعية  امل�س�ؤولية  ملخ�س�سات  الفعلي  الإنفاق  اأن  الأردين  الإ�سرتاتيجيات 

 ،%25 اإلى  ت�شل  بن�شبة  الإن�شانية  امل�شاعدات  مل�شاريع  الأولوية  اأعطى  املنتدى  يف  الأع�شاء 

م�شاريع  متويل  ذلك  يلي   ،%19 بن�شبة  الثانية،  املرتبة  يف  التعليم  على  الإنفاق  جاء  فيما 

ال�شحة والريادية وال�شباب بن�شبة 9% لكل منها.
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اأما درا�شة معهد ب�شر )2015( امل�شحية لن�شاطات امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات، واملعتمدة 

على ر�شد ال�شحف واملواقع الإلكرتونية يف عام 2014، فتك�شف اأن دعم التعليم مل َيِرد �شمن 

جمالت الأن�شطة املدعومة الرئي�شة وعددها ثمانية، ول حتى �شمن الأن�شطة الأقل حظوة 

بالهتمام من ال�شركات، با�شتثناء ورود بند بعنوان »�شيانة املدار�س« �شمن الأن�شطة اخلا�شة 

بتح�شني البيئة التحتية.

بني  ما  تراوح  قد  التعليم  على  البنوك  اإنفاق  اأن  يتبني  القطاعية،  امل�شادر  اإلى  وبالعودة 

لعام  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  البنوك  م�شاهمات  اإجمايل  من   %3.81( دينار   1,235.243

2010(، و1,890.736 دينار )4.4% من اإجمايل م�شاهمات البنوك يف امل�شوؤولية الجتماعية 

لعام 2014(. وقد حظي التعليم باملرتبة الثالثة اأو الرابعة بني جمالت الإنفاق الجتماعي 

للبنوك خالل ال�شنوات 2009 و2014. 

على اأن م�ساهمة البن�ك يف دعم التعليم تتجّلى ب�س�رة اأكرب يف ما ي�سمى »امل�ساريع امل�سرتكة« 

بيئة  تط�ير  اإلى  يهدف  الذي  والتف�ق«،  لالإبداع  احل�سني  »�سندوق  متّ�ل  والتي  للبن�ك، 

الذي  الك�شا�شبة«،  معاذ  الطيار  ال�شهيد  »�شندوق  وكذلك  الأردنية،  اجلامعات  يف  اإبداعية 

اإذ يح�سل كّل من ال�سندوقني  يقدم منحًا درا�سية للطلبة املحتاجني يف اجلامعات الأردنية، 

على متويل دائم من القطاع امل�شريف. غري اأن امل�شادر البنكية ل توفر معلومات عن قيمة هذه 

امل�شاهمات.

فيه  الرئي�شة  الثالث  ال�شركات  اأظهرت  فقد  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�شالت  قطاع  اأما 

»زين«  �شركة  اأن�شاأت  فقد  الجتماعية.  امل�شوؤولية  دعم  جمالت  كاأحد  بالتعليم  اهتمامًا 

 50 2004، وهو يقدم  للتعليم اجلامعي« عام  زين  »�شندوق  با�شم  لالت�شالت �شندوقًا خا�شًا 

و22  املحدود،  الدخل  ذوي  من  املتفوقني  للطلبة  منحة   26 بينها  من  �شنويًا،  درا�شية  منحة 

لطلبة مناطق جيوب الفقر، بالإ�شافة اإلى منحَتني لأبناء امل�شابني الع�شكريني، وقد بلغ عدد 

2013. وقد تخرج من ه�ؤلء  325 �سخ�سًا لغاية عام  ِمنح ال�سندوق  امل�ستفيدين من  الطلبة 

192 طالبًا وطالبة حتى العام الدرا�شي 2015/2014، بعد اأن ح�شلوا على موؤهالت جامعية يف 

تخ�س�سات خمتلفة. كما رعت ال�سركة »مبادرة التعليم الأردنية« التي تعنى بح��سبة مناهج 

التعليم املدر�شية، ول �شيما منهاج العلوم واإعادة �شياغته واإنتاجه اإلكرتونيًا من ال�شف الأول 

البتدائي وحتى التوجيهي. ومن ناحية اأخرى جهزت »زين« خمتربًا لالت�شالت اخلليوية يف 

جامعة العلوم والتكنولوجيا لغايات التدريب، كما جهزت 5 مراكز تدريب على �شيانة الأجهزة 

اخلليوية بالتعاون مع موؤ�ش�شة التدريب املهني، لغايات تاأهيل الطلبة لدخول �شوق العمل، وقد 

ال�سري/ عّمان  الزرقاء )2008(، والطفيلة )2012(، ووادي  املراكز يف كّل من  افُتتحت هذه 

)2013(، وَحَكما/ اإربد )2016(، واملرج/ الكرك )2017(.
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كما  اجلديدة،  الإ�شرتاتيجية  خطتها  �شمن  التعليم  دعم  اأدرجت  فقد  »اأوراجن«  �شركة  اأما 

الداعمني  من  ال�شركة  هذه  وتعد   .)2020-2017( لالأعوام  اأولوياتها  �شمن  التعليم  اأدرجت 

املراحَل  دعمت  قد  وكانت  العبداهلل.  رانيا  امللكة  ترعاها  التي  »مدر�شتي«  ملبادرة  الرئي�شني 

الثالث من املبادرة اخلا�شة ببناء مائة مدر�شة حكومية يف حمافظات اجلنوب.

اإ�شرتاتيجية مع وزارة الرتبية  2016، اتفاقية  اإطار املبادرة نف�شها وقعت »اأوراجن« عام  ويف 

 )e-Learnment( الإلكرتوين  للتدريب  تطوير  و�شركة  اليوني�شف  ومنظمة  والتعليم 

التعليم  م�شروع لإر�شاء  »منهاجي«، وهو  امل�شمى  التفاعلي  الكتاب  م�شروع  اإطالق  مت مبوجبها 

الإلكرتوين يف 20 مدر�سة حك�مية، بهدف تزويد الطلبة باأن�سطة تفاعلية ليتم ا�ستخدامها 

لل�شفني  والعلوم  الريا�شيات  ملادَتي  الورقية، وذلك بتوفري حمتوى تفاعلي  الكتب  بدياًل عن 

اخلام�س وال�شاد�س. وتتوزع هذه املدار�س على حمافظات العا�شمة والكرك واإربد والزرقاء 

وال�سلط والرمثا، اإ�سافة اإلى خميم الزعرتي. كما مت جتهيز غرفة �سّفية يف مركز امللكة رانيا 

لتكنولوجيا املعلومات. 

عام  ففي  التعليم،  م�ساريع  من  العديد  دعم  اأو  تنفيذ  يف  »اأمنية«  �سركة  انخرطت  وبدورها، 

تربية  ومديرية  مدر�شة   2764 لتزويد  الإلكرتوين  الربط  نظام  م�شروع  اأطلقت   2015

اخلا�سة  الت�سالت  هيئة  مع  بالتعاون  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ل�سالح  الإنرتنت  بخدمات 

من  والتعليم  الرتبية  وزارة  �سيمّكن  الذي  امل�سروع  وه�  العربي.  اجلي�ص  امل�سلحة/  بالق�ات 

تفعيل م�شاريع احلو�شبة التي مت تنفيذها لتطوير اأربعة م�شاقات اإلكرتونية لطلبة الثانوية 

العامة، وهي الريا�شيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإجنليزية. وهذه امل�شاقات كان قد مت 

تنفيذها مع موؤ�ش�شة امللكة رانيا للتنمية والتعليم )اإدراك(. 

ومن ناحية اأخرى، ت�شاهم �شركتا التعدين الُكرَبيان )البوتا�س العربية والفو�شفات( يف دعم 

العملية التعليمية ب�شورة ملمو�شة. ففي عام 2017، د�ّسنت �سركة الب�تا�ص ثالث مدار�ص يف 

غور ال�شايف بقيمة تتجاوز خم�شة ماليني دينار. وتتاألف كل مدر�شة من طوابق عدة وحتتوي 

يت�شع  وم�شرح  ومر�شم  ومكتبة  واحلا�شوب  الأر�س  وعلوم  والكيمياء  للفيزياء  خمتربات  على 

يف  ريا�سية  مدر�سة  اأول  بناء  الب�تا�ص  �سركة  دعمت  كما  ريا�سية.  ومالعب  �سخ�ص  لـ200 

الأغ�ار اجلن�بية، متخ�س�سة بريا�سة الدراجات اله�ائية. ومّ�لت �سركة حليفة لـ»الب�تا�ص« 

بناَء مدر�سة من�ذجية اأ�سا�سية خمتلطة يف غ�ر املزرعة ت�ست�عب 900 من الأطفال بقيمة 2 

مليون دينار.

ويحتّل دعم التعليم املكانة الأولى من بني املجالت املتعددة التي تدعمها �سركة الب�تا�ص يف 

اإطار تنفيذها مل�شوؤولياتها الجتماعية. فقد بلغ حجم دعمها للتعليم خالل ال�شنوات 2012-

دينار،   2,146.842 �شنوي قدره  اأي مبتو�شط  اأردين،  دينار   10,734.209 2016 ما جمموعه 
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اأو ما يعادل 24% من اإنفاق ال�شركة على امل�شوؤولية الجتماعية، وهو ما ي�شع »البوتا�س« يف 

طليعة �شركات القطاع اخلا�س الداعمة للتعليم.

اأما �شركة الفو�شفات، فقد �شبق لها اأن تربعت بتقدمي مدينة �شكنية يف معان جلامعة احل�شني 

جمم�عة  ترميم  يف  �ساهمت  كما  التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء  ِقبل  من  ل�ستخدامها  طالل  بن 

مدار�س يف منطقة احل�شا.

ب- البيئة
رغم اأن البيئة مل تكن من �شمن املجالت التقليدية للعطاء الجتماعي، حيث كانت الأولوية 

ُتعطى ملجالت اأخرى اأبرزها مكافحة الفقر ودعم التعليم واملدار�س وتنمية املجتمع املحلي 

ب�شر  معهد  درا�شة  اأظهرت  كما  نف�شها،  ال�شركات  داخل  العمل  بيئة  ودعم  ال�شحة  ودعم 

حظيت  البيئة  اأن  امللفت  اأن  اإل  لل�شركات،  الجتماعية  امل�شوؤولية  واآفاق  واقع  عن   )2014(

باملرتبة ال�شاد�شة كاأحد جمالت الدعم املرغوبة من ِقبل اإدارات ال�شركات يف هذ الدرا�شة، 

املنتج/ اخلدمة، ورعاية  البطالة، وتطوير  اأخرى، مثل احلد من  بل و�شبقت جمالت مهمة 

املوؤمترات والريا�شة والثقافة والفنون. وعلى �شبيل املثال حظيت البيئة بن�شبة تاأييد و�شلت 

اإلى 42%، بينما ح�سلت جه�د احلّد من البطالة على ن�سبة تاأييد اأقل، بلغت %40.1.

ووفقًا لـ»خارطة امل�شوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�س يف الأردن« التي اأ�شدرها معهد ب�شر 

التي  الن�شاطات  الثانية من حيث عدد  باملرتبة  معًا  والبيئة« حظيا  »ال�شحة  فاإن   ،)2015(

ُنفذت خالل عام 2014، اإذ ُنفذ 84 ن�شاطًا، اأو 18.9% من اإجمايل الأن�شطة البالغ عددها 444. 

وامللفت اأن عدد ال�شركات الداعمة لهذه الن�شاطات بلغ 51 �شركة، اأي العدد نف�شه لل�شركات 

الداعمة للمجال الرئي�س امل�شتهَدف من ال�شركات، وهو تنمية املجتمع املحلي.

اأما درا�شة منتدى الإ�شرتاتيجيات الأردين عن اجتاهات ال�شركات الأع�شاء فيه وممار�شاتها يف 

امل�شوؤولية الجتماعية، فقد اأظهرت بونًا �شا�شعًا ما بني رغبة اإدارات ال�شركات بدعم الربامج 

البيئية بن�شبة ت�شل اإلى 72% )ما ي�شع البيئة يف املرتبة الثانية، بعد التعليم، قيا�شًا ببقية 

جمالت الدعم الأخرى(، وما بني واقع الدعم املقدم للم�شاريع واملبادرات البيئية، حيث مل 

تتجاوز ح�شة الأخرية 6% فقط، ما ي�شعها يف املرتبة ال�شاد�شة، جنبًا اإلى جنب مع امل�شاريع 

الثقافية، وبعد جمالت: امل�شاعدات الإن�شانية، والتعليم، وال�شحة، والريادية، وال�شباب.

وعند النظر اإلى توجهات ال�شركات نحو دعم البيئة من زاوية التحليل القطاعي، فاإن تقارير 

جمعية البنوك يف الأردن ت�شع م�شاهمة القطاع امل�شريف يف دعم البيئة �شمن حزمة جمالت 

هي »املجالت البيئية وال�شياحية والرتاثية والدينية«. وهذه معًا حتظى باملرتبة الثامنة 

من حيث ح�شتها من خم�ش�شات امل�شوؤولية الجتماعية كما هي احلال يف عام 2014، اإذ بلغت 
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على  الإنفاق  اإجمايل  من   %15.4 يعادل  ما  اأو  دينار،  مليون   6.6 املجالت  هذه  خم�ش�شات 

ال�شنوات  خالل  املجالت  هذه  به  حظيت  مبلغ  اأعلى  وهو  الجتماعية.  امل�شوؤولية  مبادرات 

2009-2014، اإذ كانت خم�ش�شاتها ترتاوح ما بني 103.6 األف دينار كما يف عام 2009، و447.4 

األف دينار عام 2011.

ومبعيار الن�شاطات املدعومة من القطاع امل�شريف، فاإن »ال�شحة والبيئة« جاءت باملرتبة الثالثة 

من حيث عدد الأن�شطة املدعومة، بواقع 16 ن�شاطًا، من اإجمايل 140 ن�شاطًا اأو 11.4%، كما 

هي احلال يف عام 2014، وفق معهد ب�سر. وحّلت كّل من ال�سحة والبيئة يف املرتبة اخلام�سة 

اأي ما  ن�شاطًا،   60 اأ�شل  اأن�شطة من   6 الدعم لدى قطاع الت�شالت، بواقع دعم  من جمالت 

يعادل %10. 

ملفتة، فقد  وال�شحة  بالبيئة  ال�شلة  لالأن�شطة ذات  ال�شياحي  القطاع  �شركات  وكانت رعاية 

َل لدعم الفنادق واملوؤ�ش�شات ال�شياحية، فمن اأ�شل 45 ن�شاطًا  �شكلت هذه الأن�شطة املجاَل املف�شَّ

دعمها القطاع ال�شياحي، كانت ح�شة البيئة وال�شحة 12 ن�شاطًا اأو 26.7%، يف عام 2014.

وقد اأولت موؤ�ش�شات التعليم اخلا�س اهتمامًا مماثاًل بالأن�شطة اخلا�شة بال�شحة والبيئة، اإذ 

م من هذا القطاع، ما ي�شعها يف املرتبة الثانية من حيث  حظيت هذه بـ 30.4% من الدعم املقدَّ

عدد الأن�شطة بعد تنمية املجتمع املحلي الذي حل اأوًل.

وظلت �شركة البوتا�س العربية يف طليعة �شركات القطاع اخلا�س، من حيث م�شاهمتها يف دعم 

2012-2016 ما جمموعه  م�شاريع البيئة، فبح�شب بيانات ال�شركة، ُخ�ش�س خالل ال�شنوات 

3,621.567 دينار مل�شاريع املياه والبيئة، اأي ما معدله 724.313 دينارًا �شنويًا، وهو ما ي�شكل 

8% من اإجمايل ميزانية امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة.

ت- املجتمع املدين وال�شراكة مع القطاع اخلا�س
ل ت�شعى منظمات املجتمع املدين اإلى احل�شول على دعم القطاع اخلا�س لذاتها، بقدر ما ت�شعى 

اإلى بناء �شراكة معه من اأجل تنفيذ م�شاريع م�شرتكة يف خدمة املجتمعات املحلية، اأو من اأجل 

حتقيق اأهداف عامة، مثل حماية البيئة واحلفاظ على الرتاث وخدمة الثقافة.

لكن هناك اإ�شكالت عملية خا�شة بال�شراكة ما بني املجتمع املدين والقطاع اخلا�س، رغم اأن 

هذه ال�شراكة من �شاأنها اأن ت�شكل اإطارًا متقدمًا ملمار�شة ال�شركات مل�شوؤولياتها الجتماعية.

اإّن ال�سركات مهما تعاظمت قدراتها املالية والب�سرية، ومهما ت�فرت لديها ك�ادر كف�ؤة وم�ؤهلة، 

اإلى �سركاء لها لتنفيذ امل�ساريع امل�جهة ل�سالح املجتمع، وه�ؤلء ال�سركاء هم،  تظل بحاجة 

اأ�شا�شًا، منظمات املجتمع املدين اأو املنظمات غري احلكومية.
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والفئات  املحلية  املجتمعات  احتياجات  عن  الالزمة  املعرفة  متتلك  التي  هي  فاجلمعيات 

والفئات  املحلية  املجتمعات  ممثلي  مع  الت�شال  على  الأقدر  اإنها  كما  بالدعم،  امل�شتهَدفة 

عمومًا،  واملجتمع  ال�شركات  بني  ما  قوية  ج�شور  مبثابة  اأي�شًا  فهي  املعنى  وبهذا  امل�شتفيدة. 

ت�شاهم ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، يف تقدمي �شورة اإيجابية عن ال�شركات الداعمة يف 

الأو�ساط امل�ستهَدفة، بل ويف تعزيز �سمعة ال�سركات على النطاق ال�طني.

كما تكمن اأهمية ال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين، يف اأنها تعزز دور املجتمعات املدنية عمومًا 

الب�شرية، وت�شاعد على تكامل الأدوار ما بني الأطراف  القدرات  التنمية وبناء  يف جمالت 

يف  كبرية  م�شوؤوليات  تتحمل  الأهلية  فاملنظمات  امل�شتدامة.  التنمية  باإجناز  املعنية  الثالثة 

تعبئة طاقات الأفراد يف مبادرات وبرامج تطوعية لإجناز اأعمال مفيدة للمجتمع، مثل حمو 

الأمية والتعليم والتاأهيل املهني، وم�شاعدة الفئات ال�شعيفة للقيام بدورها يف جمالت الإنتاج 

والعمل. كما تلعب دورًا بّناًء يف تعزيز القيم الإيجابية يف املجتمع واحلفاظ على ال�ستقرار 

والتوازن الجتماعي، وهي بذلك ت�شاهم يف مكافحة الغلو والتطرف واملمار�شات ال�شلبية.

دون  من  الجتماعي،  للراأ�سمال  كخّزان  بدورها،  تق�م  اأن  املدين  املجتمع  ملنظمات  ميكن  ول 

�شراكة القطاع اخلا�س واحلكومة وتعاونهما معها. ومن هنا فاإن اعتماد ال�شركات على �شركائها 

يف املجتمع املدين لتطبيق براجمها الجتماعية، يعّد اأحد املعايري املهمة للممار�سات الف�سلى 

يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية، ولقيا�س ن�شج التزامها بامل�شوؤولية الجتماعية. 

ورغم اأن العالقة بني موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين ما زالت ت�شوبها بع�س 

مظاهر عدم الثقة، كما اأظهرت ذلك درا�شات خمتلفة، اإل اأن ال�شركات الأردنية قطعت �شوطًا 

من التعاون مع منظمات املجتمع املدين وبنت �شراكات ناجحة معها.

عام  ُنفذ  املدين«  املجتمع  مع  لل�شراكة  الأردين  اخلا�س  القطاع  »نظرة  عن  ا�شتطالع  واأظهر 

ومنظمات  اخلا�س  القطاع  بني  ما  لل�شراكة  اأكرب  ا�شتعدادًا  اأردنية،  �شركة   270 على   2014

املجتمع املدين. ففي �شوؤال حول مدى ثقة ال�شركات باجلمعيات واملنظمات الأهلية كو�شيط 

الهيئات  بهذه  تثق  باأنها   )%64( ال�شركات  ثلَثا  اأفادت  املحتاجة،  للجهات  الدعم  لإي�شال 

بدرجة متو�شطة، يف حني اأعربت 17% عن درجة كبرية من الثقة، فيما اأبدت 20% تقريبًا 

عدم ثقتها بهذه اجلمعيات واملنظمات كو�شيط بينها وبني الفئات املحتاجة. وبهذا املعنى، فاإن 

ال�شركات باأغلبيتها تثق مبنظمات املجتمع املدين كو�شيط لإي�شال الدعم للجهات املحتاجة، 

بدرجات من الثقة ترتاوح ما بني املتو�شطة والكبرية.

اأهلية،  اأو منظمات  م�ساريع م�سرتكة مع جمعيات  نفذت  اإذا كانت قد  ال�سركات عّما  وب�س�ؤال 

اأفادت �شركات متثل نحو ن�شف العينة )49%( اأنها نفذت م�شاريع م�شرتكة، فيما اأفادت �شركات 
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الن�شف الآخر باأنها مل ي�شبق لها اأن نفذت م�شاريع م�شرتكة مع هذه الهيئات.

وي�شار هنا اإلى اأن ال�شركات الأكرث م�شاركة يف م�شاريع مع منظمات املجتمع املدين كانت البنوك، 

واخلدمات  التاأمني  يف  العاملة  ال�شركات  ثم   ،)%83( ال�شحية  ال�شركات  ثم   ،%92 بن�شبة 

املالية والنقل بن�شبة 63% لكل منها.

وحول تقييم ال�شركات ملدى جناح ال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين، اأفادت اأكرث من ن�شف 

ذة بال�شراكة مع جمعيات ومنظمات اأهلية كانت ناجحة اإلى  ال�شركات )52%( اأن امل�شاريع املنفَّ

حد كبري، فيما راأى 45% من هذه ال�شركات اأن تلك امل�شاريع كانت ناجحة بدرجة متو�شطة، 

واأعطت بقية ال�شركات )4%( تقييمًا �شلبيًا لتلك امل�شاريع وو�شفتها باأنها غري ناجحة.

الرتتيب  بح�سب  جاءت  فقد  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  ال�سراكة  جمالت  يخ�ص  ما  ويف 

التنازيل التايل: التربعات النقدية والعينية، الأن�شطة الثقافية والفنية والريا�شية، تنفيذ 

مبادرات وم�شاريع م�شرتكة، رعاية الأيتام وكفالتهم، تنفيذ اأيام طبية جمانية، توزيع طرود 

اخلري، عقد دورات تدريب م�شرتكة، القيام بحمالت توعية اجتماعية.

مدين،  جمتمع  منظمات  مع  �شراكة  يف  الدخول  على  لل�شركات  املحفزة  الأ�شباب  وب�شاأن 

اأُعطيت اأعلى ن�شبة من التاأييد )61%( لالعتقاد اأن امل�شروع املقدم لل�شراكة يحظى بجدوى 

اجتماعية مقنعة. واأيدت 56% من ال�شركات العتقاد بتمتع اجلمعية/ املنظمة بامل�شداقية 

وال�شمعة احل�شنة، واأعطت 40% من ال�شركات تاأييدها لعامل اخلربة الطويلة لدى اجلمعية/ 

املنظمة يف جمال امل�شروع مو�شع ال�شراكة، وعللت 32% قيامها بال�شراكة مع منظمة ما لتمتع 

هذه املنظمة بقدرات ات�شال جماهريي وا�شعة يف العا�شمة واملحافظات. واعتربت 30% من 

ال�شركات اأن �شراكتها مع منظمٍة ما هو جزء من الدعاية لل�شركات وهدفها تعزيز عالقاتها 

العامة، فيما اأقرت 14% من ال�شركات اأن احل�شول على تغطية اإعالمية جيدة هو ال�شبب وراء 

�شراكتها مع اجلمعيات اأو منظمات املجتمع املدين.

وعندما ُطلب اإلى ال�سركات ت�سخي�ص نقاط ال�سعف امل�ستنَبطة من جتربة العمل مع اجلمعيات 

بينها  من  لالختيار  حمتمَلة  �شعف  نقطة   11 من  قائمة  اأمامها  ُو�شع  الأهلية،  واملنظمات 

ال�شلبيات التي تراها ال�شركات يف منظمات املجتمع املدين. فكان راأي اأكرث من ن�شف ال�شركات 

59% اأن وجود كوادر غري موؤهلة هو نقطة ال�شعف الأبرز يف اجلمعيات اخلريية وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين، يف حني اعتربت 51% من ال�شركات اأن غياب الكفاءة املالية هي نقطة ال�شعف، 

�شعفها.  نقطة  هي  امل�شاريع  اإدارة  على  اجلمعيات  قدرة  تدين  اأن  اعتربت   %48 ن�شبة  تليها 

اأما 43% من ال�سركات فاعتربت اأن ك�ن اجلمعيات م�ؤ�س�سات تط�عية فهي تخل� من الك�ادر 

الثابتة، يف حني �سخ�ست 42% من ال�شركات اأن �شعف منظمات املجتمع املدين يكمن يف غياب 
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املوؤ�ش�شية لديها.

قطاع  مع  للتخاطب  املنا�سب  الأ�سل�ب  تدرك  ل  اجلمعيات  باأن  ال�سركات  من   %39 واأفادت 

ال�شركات، يف حني اأن 36% اأفادت باأن اجلمعيات تعاين من �شعف قدرتها على كتابة مقرتحات 

م�ساريع مقنعة لل�سركات. و�سخ�ست 30% من ال�شركات اأن اجلمعيات تنق�شها البنى التحتية 

الكافية، مثل املقر واملكاتب واأجهزة الكمبيوتر، يف حني اعتربت 28% من ال�شركات اأن �شعف 

اجلمعيات ناجم عن حمدودية قدرتها على الو�شول اإلى و�شائل الإعالم.

واعتربت اأكرث من ربع ال�شركات )27%( اأن اجلمعيات اخلريية تبقى يف مواقع ثانوية مقارنة 

مع اجلمعيات املَلكية، يف حني راأت 18% من ال�شركات اأن ال�شكوك التي حتيط مب�شادر متويل 

منظمات املجتمع املدين هي ما ُي�شعف دورها.

وحول العوامل الأهم لإجناح ال�شراكة ما بني القطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين، افرت�س 

اأن اأكرثية  ال�شتطالع �شتة عوامل/ خيارات لالنتقاء من بينها. وقد اأظهر حتليل الأجوبة 

ال�شركات )60%( تبحث عن امل�شاريع التي ت�شتحق الدعم لتنفذها بال�شراكة مع اجلمعيات، 

وارتاأى 56% من ال�شركات �شرورة وجود �شفافية مالية اأكرب داخل اجلمعيات واملنظمات لكي 

مهنية  واملنظمات  اجلمعيات  تتبع  اأن  ال�شركات  من   %54 واقرتح  ال�شراكة.  هذه  اإجناح  يتم 

اأعلى يف اأ�شاليب عملها، بينما اعتقدت 53% من ال�شركات باأهمية زيادة الثقة املتبادلة بني 

الطرفني قبل اإمتام ال�شراكة. يف حني اعتربت 49% من ال�شركات اأن املتابعة الف�شلى من ِقبل 

ال�شركات  من   %30 اأما  ال�شراكة.  م�شاريع  لإجناح  مطلوب  واجلمعية(  )ال�شركة  الفريقني 

فطالبت باإ�سدار ق�انني وت�سريعات حمّفزة على بناء ال�سراكات بني القطاع اخلا�ص واملجتمع 

املدين.

وعمومًا، يتطلب جناح منظمات املجتمع املدين يف ا�شتدراج دعم القطاع اخلا�س، وبناء �شيغ 

من ال�شراكة معه، العمل على تاأهيل هذه املنظمات ومتكينها من امتالك ميزات تناف�شية، ولعل 

اأبرز اجتاهات التطوير املطلوبة هي:

احلاكمية  مبادئ  اعتماد  خالل  من  احلكومية،  غري  للمنظمة  املوؤ�ش�شي  الإطار  تطوير   -

اجليدة والدميقراطية الداخلية وامل�ساءلة وال�سفافية املالية.

غري  املنظمة  وموثوقية  ب�شدقية  امل�شتفيدين،  اأو  املحلي  املجتمع  باعرتاف  التمتع   -

واملتابعة  التنفيذ  على  ت�شاعدها  ومهنية  تنظيمية  قدرات  لمتالك  وال�شعي  احلكومية، 

والوفاء باأهداف امل�شروع.

للممولني  مْقنعة  تكون  واأن  املحلي،  املجتمع  اأو  للم�شتفيدين  جدوى  ذات  مب�شاريع  التقدم   -

)ال�سركاء( وقابلة للتنفيذ، وميكن قيا�ص مردودها مب�ؤ�سرات ملم��سة.
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بناء �شراكات بني منظمات املجتمع املدين لتنفيذ م�شاريع م�شرتكة، وال�شتفادة من املزايا   -

مة اإلى ال�شركاء من القطاع اخلا�س. التفا�شلية لكل منها لتعظيم جدوى امل�شاريع املقدَّ

تعزيز املوقف التفاو�شي للمجتمع املدين عن طريق اإجراء درا�شات لأثر م�شاريع املنظمات   -

الأهلية، اإ�شافة اإلى القيام مب�شوح ميدانية حل�شاب م�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل، 

ويف جمالت حمددة مثل: التنمية امل�شتدامة، وتعزيز التنمية الب�شرية، ومتكني الن�شاء 

والفقراء وال�شباب واملناطق الأقل حظًا.
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