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 مقدمة البحث 

كبوورى وااساسوويه نوو  بنووا  الهيكوو  ادوتهووادى للدولووه لوهاووب  يعتموود عليهووا نوو  ت وووير تعتبرالبنوو  ححوودى الوودعامات ال

وتنمية مختلف و اعوات ادوتهواد المووم  ل نهو  كومداأ مون هدوات ادسوتعمار تلعوا دورا ااموا نو  التنميوة ادوتهوادية وتعد 

ى مون الللوه البنوو  واجباتهوا نحوو المجتمو  المسئولية اإلجتماعيةهحد هام مجادت هنش ة البنو  ل حذ هنهوا الجسور الوتى تو د

للمشاركه ن  مكانحة الفمر وتوزيو  العوروة واإلسوهاى نو  نشور العدالوةل نول يمتهور دور البنوو  علو  موا تماولوه مون هعموال 

مهورنيه نمووإ وحنمووا يتعووداأ حلو  الميوواى بوودور اجتموواع  مون الوولل ويامهووا بممارسووة درجوه موون المسووئولية اإلجتماعيووه ل حيوو  

حت وناعووة البنووو  بوومن النموووذد ادوتهووادى هحووادى البعوود المووابم علوو  تعروويم الوورب  يمعوو  هكعوور تكلفووه موون النموووذد هاووب

 ادوتهادى_ ادجتماع  التى يموى عل  الدور المتوازن بين ك  من اإلعتبارات اإلوتهادية واإلعتبارات اإلجتماعية 

با هاللويا لكنه ن  نفس الووت هيضوا ححودى الوسواب  التو  يسوتخدمها وبالتال  نإن اإلاتماى  بالخدمات اإلجتماعيه يعد واج

البنك ن  تحسين اإلنتاجيه وتعريم اارباح وحكتساب ممايا تنانسيه  ل نمد دلوت العديود مون اابحواث العلميوه هن البنوو  ااكعور 

ويو  ل وتسوتخدى البنوو  عودة هدوات حراانا ن  حساسيتها لبيئتها اإلجتماعيه لحست اعت هن تكون  هكعر ربحيه نو  ااجو  ال 

 للونا  بمسئوليتها اإلجتماعيه مع  التبرعات لتموي  الحرف الهغيرأ و المتوس ه ل تموي  الخدمات الهحيه والتعليميه 
 

 مشكلة البحث
 

بووده تمكيوودا علوو  الوودور الرابوود والفعووال الووتى يموووى بووه البنووك ااالوو  المهوورى نوو  مجووادت المسووئولية اإلجتماعيووة والووتى 

بع ا ات اليريه غير منترمه ثم تحولت حل  ع ا ات تنمويه تمووى علو  تهوميم بورامع لودعم المجتمو  بهودف سود ححتياجوات 

مليوون جنيوه  480المواطن المهرى الهحية والتعليمية واإلوتهادية لبلغت ويمتهوا الولل الخموس سونوات الماحوية حووال  

 150ع الهوح  ل الم واع التعليمو  لمجوال مكانحوة الفمور  منهوا مبلو  تركمت نو  اإلسوهاى نو  ثلثوة محواور ربيسوية  الم وا

   2014/ 2013مليون جنيه تمريبا تم توجيهه لتلبية ححتياجات المجتم  اللل العاى المال  

تكمن مشكلة البح  ن  التعرف عل  المدى التى وا  حليه البنك ااال  المهرى ن  تبن  مفهوى المسئولية ادجتماعيه 

 ق البنك المسئولية اإلجتماعيه بمبعاداا المختلفه ن  تعامله م  ااطراف هاحاب المهال  وا  ي ب
 

 أهداف البحث

 -يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعه من األهداف والتى تتمثل فيما يلى :

 التعرف عل  واو  ت بيق المسئولية اإلجتماعيه للبنك ااال  المهرى   -1

 نك بعين اإلعتبار عند ت بيق مفهوى المسئولية اإلجتماعيهتحديد اامور الت  يمالتاا الب -2

 وق عل  البنو  ااالرى من الللها تحديد عناار المسئولية اإلجتماعيه والت  نج  البنك ااال  المهرى ن  التف -3

 

 همية البحثه

 -تظهر أهمية هذا البحث من خالل النقاط التاليه :

مسئولية اإلجتماعيه والحهول عل  بيانات ترهر مدى حرص البنك علو  مدى ممارسة البنك ااال  المهرى لمفهوى ال

 التوجه نحو المسئولية اإلجتماعيه  

تمايد اإلاتماى بالودور اإلجتمواع  الواجوا علو  منرموات ااعموال هن تلعبوه علو  حالوتلف اانوواع وادحجواى وااشوكال 

 بهدف تحسين مستوى الرناايه داال  الدوله المهريه 
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 النظرى للبحثاإلطار  

 -يتضمن اإلطار النظرى للبحث النقاط التاليه:

 : مفهوم المسئولية اإلجتماعية 

لمد حالتلوف العديود مون البواحعين نوي تعريوف المسوئولية اإلجتماعيوة حسوا حالوتلف توجهواتهم اإلوتهواديةل نمود كوان ره  

Milton Friedman   العمال و دن  الضرابا للودول    و اوتا  هن المس ولية اإلجتماعية تتمع  نمإ ني توظيف 1962سنة

 )Neo classical theoryالتعريف يدال  ني حطار النررية النيوكلسيكية:  
 

نمد ودى تعريفا آالر للمس ولية اإلجتماعية هنه بما هن الشركة لديها موارد و ودرات ماديوةل نعليهوا  Holmes (1976)هما 

                                                                                        سووووووووووووووووتعمال اووووووووووووووووتأ الموووووووووووووووودرات واجبوووووووووووووووات هاللويووووووووووووووووة تجوووووووووووووووواأ المجتموووووووووووووووو  لحووووووووووووووو  مشوووووووووووووووواكله با

   ) Social Activist theoryنررية الفعالية اإلجتماعية (
 

شووركة علوو  و يتمعو  نووي ووودرة ال )Fredric)1986هموا التعريووف العالوو  نموود جموو  بوين التعووريفين السووابمين و الووت  ودمووه 

اإلسوتجابة لضووغوطات المجتموو ل و معنااووا ويوواى الشووركة بواجباتهووا تجوواأ المجتموو  و حسووا مووا يتووعووه اووتا المجتموو  موون اووتأ 

 Socialالشوووركةل حتووو  تحسووون مووون سووومعتها و تميووود مووون ونوووا  زبابنهوووا و موظفيهوووا    نرريوووة اإلحتياجوووات اإلجتماعيوووة

Demandingness theory   
 

لدولي للت وير نمد ودى تعريفا شامل للمسئولية اإلجتماعية عل  هنها مجموعة التهرنات اااللويوة هما المجلس التجار  ا

 التي تموى بها الشركة تجاأ المجتم  الت  تنشإ نيه لتحسين جودة الحياة للعمال و عابلتهم و المجتم  كك   
 

سوئولية ادجتماعيوة اوي حلتوماى المنرموة تجواأ   المسوئولية ادجتماعيوة بمنهوا: مالمPeter Druckerعورف بيتور دراكور  

المجتم  الت  تعم  نيهم وود شك  اتا التعريف حجر الماوية للدراسات اللحموة ونوت  البواب واسوعار لدراسوة اوتا الموحووع 

 باتجااات مختلفة 
 

المسواامة نوي اللوق وتعرف المفوحية ااوروبية المسوئولية ادجتماعيوة للمنرموات بمنهوا مالت ووع الوتاتي للمنرموات نوي 

 مجتم  وبيئة هنض م 
 

كموا يعرنهوا المكتوا الودولي للعمو  بمنهووا م طريموة تنرور نيهوا المنرموات نوي توومثير عملياتهوا نوي المجتمو  وت كود مبادبهووا 

 وويمها ني هساليبها وعملياتها الدااللية وني تفاعلها م  و اعات هالرىم

ة بمنهووا م اإللتووماى المسووتمر موون وبوو  منرمووات ااعمووال بالتهوورف كمووا عرنهووا مجلووس ااعمووال العووالمي للتنميووة المسووتدام

هاللويار والمساامة ني تحميق التنمية ادوتهوادية والعمو  علو  تحسوين نوعيوة الروروف المعيشوية للمووى العاملوة وعوابلتهمل 

  ححانة حل  المجتم  المحل  والمجتم  كك 

فووا حووديعا للمسووئولية اإلجتماعيووة للشووركات علوو  هنهووا: تعري 2001سوونة  McWilliams و  Siegelو ووود ووودى كوو  موون 

مجموعة النشاطات التي تموى بها الشركات و التي تمدى نتابع حيجابية للمجتم  بعيودا عون مهوال  الشوركة وبعيودا عون ت بيوق 

 الموانين الحكوميةل اتأ النشاطات تتمع  ني: 

 

  التملي  من حنتاد و حستعمال المواد المضرة بالبيئة 

  عمال الخيرية اا 

   اانش ة المفيدة للمجتم  عامة 

  دعم الم سسات الهغيرة المحلية 

 

 أهميـة المسؤوليـة االجتماعيـة: (1)

للمسئولية االجتماعية أهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة والمجتمع والدولة على حد السواء أهمها: 
 

 أوال:

المرهوور اإليجووابي الهواووار لوودى المبووابن والعوواملين بالنسووبة للمنرمووة: تحسووين اووورة المنرمووة نووي المجتموو  وترسووي   

وهنراد المجتم  بهفة عاموة  حذا موا حعتبرنوا هن المسوئولية ادجتماعيوة مبوادرات طوعيوة للمنرموة تجواأ هطوراف متعوددة ذات 

حل  بعو  مهلحة مباشرة هو غير مباشرةل ومن شمن ادلتماى بالمس ولية ادجتماعية للمنرمة تحسين مناخ العم ل كما ت د  

 روح التعاون والترابإ بين المنرمة و مختلف ااطراف ذات المهلحة 
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 ثانيا:

بالنسبة للمجتم : زيادة التكان  ادجتماعي بين مختلف شراب  المجتم  م  توليد شوعور عوالي بادنتموا  مون وبو  اانوراد  

شوباب كتلك اإلسوتمرار اإلجتمواعي نتيجوة لتوونير ذو  ادحتياجات الخااة كالمعووين ووليلوي التمايو  وااوليوات والمورهة وال

نوع من العدالة اإلجتماعيوة وسويادة مبوده تكوان  الفورص الوت  اوو جووار المسوئولية اإلجتماعيوة لمنرموات ااعموالل تحسوين 

ا من ناحية البنية التحتية هو الناحية العمانية  حزدياد الوعي بمامية اإلنودماد ا لتواى بوين منرموات نوعية الحياة ني المجتم  سوا ر

 المجتم  المختلفة ومختلف الفئات ذات المهلحة 

تحسين التنمية السياسية حن لوا من زيوادة التعميوف بوالوع  اإلجتمواعي علو  مسوتوى اانوراد والمجموعوات والمنرموات  

 واتا يساام باإلستمرار السياسي والشعور بالعدالة ادجتماعية 

بمفاايم هساسية كتملي  السرية بالعم  والشفانية والهدق نوي التعامو  واوتأ تميود مون كون المسئولية ادجتماعية مرتب ة 

 الترابإ اإلجتماعي وحزداار المجتم  عل  مختلف المستويات 
 

 ثالثا:

بالنسووبة للدولووة: تخفيووف ااعبووا  التووي تتحملهووا الدولووة نووي سووبي  حدامووة مهماتهووا والوودماتها الهووحية والتعليميووة والعمانيووة 

 اعية واإلجتم

ي د  اإللتماى بالمسئولية البيئية حل  تعريم عوابد الدولة بسبا وعي المنرمات بمامية المساامة العادلة والهوحيحة نوي  

تحم  التكاليف ادجتماعية ل والمساامة ني الت ور التكنولوجي والمضا  عل  الب الة وغيراا من المجادت التي تجد الدولة 

ا عن تحم  المنرمات ادوتهادية الخااة دوراا ني اتا اإلطار   الحديعة نفسها غير وادرة عل ا بعيدر    المياى بمعبابها جميعر
 

  :أبعاد المسئولية اإلجتماعية  (2)
 

  هن انووا  ثلثووة هبعوواد Griffin,1993:98-101انووا  العديوود موون التهوونيفات ابعوواد المسووئولية اإلجتماعيووة ل نيوورى  

 ربيسيه للمسئوليه اإلجتماعيه وا :
 

 : المسئولية اإلجتماعيه تجاه األطراف ذات المصلحة - أ

ااطراف ذات المهلحة ام اانراد والمنرمات التين يتمثرون بشك  مباشر بسلو  المنرمة والتين لهم نهيا ني هدابهوا 

 وا د  ام اانراد والمنرمات التي تتحم  المنرمة المسئولية نحوام  

 المصلحة:ويوضح الشكل التالي أهم األطراف ذات 

 (١شكل )رقم 

 األطراف ذات المصلحة التي تتحمل المنظمة المسئولية نحوهم

 

  -101Griffin,1993:98    نملعن        2003: 49 العريمي : المهدر 
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 :المسئولية اإلجتماعية تجاه البيئة الطبيعية-ب

يم عملية التخلص من النفايات وحلماى العديد مون حي  وامت الكعير من الدول بإادار العديد منا لتشريعات والموانين لتنر

 .الهناعات بتونير الهناعات التي د تحدث حررا بالبيئة
 

 : المسئوليةاالجتماعيةتجاهالرفاهيةالعامةللمجتمع  -ج

ويشم  اتا البند المساامة ني بنا  المدارس وهماكن العبادة ودعوم المنرموات الخيريوة والمتواحف والمسواامة نوي ت ووير 

 .لهحة العامة والتعليما

 -توضيح أبعاد المسئولية االجتماعية للمؤسسة وعناصرها الرئيسية والفرعية من خالل الجدول التالى: ويمكن

 ١ ) )جدول رقم

 أبعاد المسئولية اإلجتماعية للمؤسسة وعناصرها الرئيسية والفرعية

 

  لالمسوو ولية ادجتماعيووة وهاللويووات طوواار محسوون منهووور الغووالبي و اووال  مهوود  محسوون العووامر :  المهوودر 

 ٨ااعماللص
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 -دور البنك االهلى فى المسئولية االجتماعية:

ظلت المسئولية اإلجتماعية  بمفومها الشام  والعميق غاببة حل  ووت وريا عن واوعنا ثم ما لبعت هن وفمت حلو  الواجهوة 

ة اإلجتماعية ثمانة راسخه للبنك ااالو  المهور  لموا لهوا مون بعد هن ن نت الشركات والبنو  ااميتها   وهابحت المسئولي

دور نعال نحو المجتم  حي  بوده البنوك بع وا ات اليريوة غيور منترموه ثوم تحولوت حلو  ع وا ات تنمويوه وابموه علو  تهوميم 

ل الخموس برامع لدعم المجتم  بهدف سد ححتياجات المواطن المهورى الهوحية والتعليميوة واإلوتهواديةل بلغوت ويمتهوا الول

مليون جنيه تركمت ن  اإلسهاى ن  ثلثة محاور ربيسية  الم واع الهوح  لوالم واع التعليمو   480سنوات الماحيه حوال  

ل مجال مكانحة الفمر   وكنتيجة دسهامات البنك ن  اتا المجال وكمحهله مباشرأ لحسن توجيه تلك اإلسهامات لنمد حه  

حيو    African Bankerمون م سسوة  2011لمسئولية اإلجتماعيه ن  هنريميا لعواى البنك عل  جابمة هنض  بنك ن  مجال ا

جا  حستحماوه لهتأ الجابمأ عون جودارأ دعمتهوا ادنجوازات وااعموال التو  سواام نيهوا البنوك بتمويو  اانشو ه والمشوروعات 

 المجتمعيه ن  كانة المجادت 

 

 تماعيةأنشطة البنك االهلى المصرى  فى مجال المسئولية اإلج

 مكافحة الفقـر القطاع التعليمى القطاع الصحى

 ت وير البنية التحتية 

  تجهيووم المستشووفيات الحكوميووة والجامعيووة

 بااجهمة والمعدات الحديعة

 تووي  بروتوكول ت وير التمريض 

 المساامه ن  انشا  نروع للجامعات 

 ت وير المدارس والجامعات 

  تموي  برنامع الغتا مماب  التعليم 

 

 وير العشوابياتت  

  دعوووووووووم الجمعيوووووووووات الخيريوووووووووة

 والمنرمات غير الحكومية

 دعم اندوق حزالة الكوارث 

 

 القطاع الصحى :-   

واى البنك ااال  المهرى بدعم المشروعات ال بيوة مون مستشوفيات ومعااود ووميوة وم سسوات ومراكوم طبيوة بمختلوف  

نرووات الوودلتا والهووعيد ووجووه بحوورى وواووود لمختلووف منوواطق جمهوريووة مهوور العربيووة بدايووة موون الموواارة وموورورا بمحا

 المحانرات  

واى البنك ااال  بمكبر شراكة بين الم اعين المهرني وال ب  ن  مهر من الولل توويو  حتفاويوة للشوراكة والتعواون مو  

الوتى سويكون كلية طا المهر العين  إلتماى حنشا  وتجهيم المجم  ال ب  بمهر العينو  لل ووارى  والحووادث والحوروق لو

هول مجمووو  طبووو  متخهوووص نووو  مهووور لعووولد حوووادت اإلاوووابات البالغوووه الناتجوووه عووون الحووووادث وحوووادت الحوووروق 

هلوف حالوه ححوانية سونويا علو  هعلو  مسوتويات 200المستعهيةلحي  سيتم مون الللوه تموديم اوتأ الخدموة ال بيوة انكعور مون 

مليووون جنيووه  60 لووانق البنووك علوو  التبوورع بمبلوو  حجمووال  بموجووا الرعايووة ال بيووة ونمووا للمعووايير الدوليووة وبشووك  مجووان

مليوون جنيوه سونويا ولمودة  20لتموي  حسوتكمال مشوروع المستشوف  وتوونير التجهيومات اللزموه لوه بواوو   2010نىمغس س 

  2010/2011ثلث سنوات بد ا من العاى المال  

لشورا  جهواز جاموا  2008مليوون جنيوه نو  اغسو س  2تم التبرع لمسم الحادت الحرجه بكليوة طوا وهور العينو  بمبلو  

كوواميرا متخههووه نوو  عموو  مسوو  ذرى علوو  الملووا   وحسووتكماد لهووتا الوودور تبوورع البنووك للكليووة المهوورية اطبووا  الرعايووه 

 لدعم المشروع الموم  للوواية والعلد من ال ر السكتة الملبية  2012الحرجة ب ا وهر العين   بمليون جنيه ن  سبتمبر 

لمستشوف  الحسوين الجوامع  وبواب الشوعرية الجوامع  التوابعين لجامعوة  2008تبرع البنك ااالي المهر  ن  يوليو  كما

مليووون جنيووه إلنموواذ اددف موون المرحوو  ونوو   2ادزاوور بوحوودت  عنايووة مركوومة ويمووة كوو  منهووا مليووون جنيووه بميمووه حجماليووة 

مليوون جنيوه نضول عون التبورع لمسوم  2سوين الجوامعي بمبلو  ساام البنوك بوحودة جاموا كواميرا لمستشوف  الح 2008هغس س 

ونرورا ان اموراض  2009هلف جنيه لشرا  وحودة جهواز اضوم  نو  نوونمبر  725مليون و 2ادمراض المتوطنه بها بمل  

 الملا من ادمراض المممنه الت  تسبا هكبر عودد مون الونيوات لوهن هموراض الشورايين التاجيوة مون هكبور المشواك  الهوحيه

الت  يواجهها المريض ل وحي  هن وسم الملا بمستشف  الحسين الجامع  من هنض  اوساى الملوا علو  مسوتوى الجمهوريوة ل 

للمسواعدة نو  حنمواذ ااف المرحو  والتمليو  مون  2012مليين جنيوه نو  سوبتمبر  6تم التبرع لها بجهاز وس رة الملا بمبل  

 عدد الونيات  

جامع   هبوو الوريا اليابوان   بمبلو  مليوون جنيوه لشورا  جهواز موجوات اووتيه للملوا نو  دعم البنك مستشف  ادطفال ال

وتوم التبورع  2010الف جنيه لشرا  جهاز وس رة الملا ن  موايو  700مليين و 6نضل عن تمديم دعم بمل   2008ديسمبر 

   2012الف جنيه لشرا  هجهمأ لها من اللل جمعية هادوا  هبو الريا ن  يناير  850بمبل  
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 10للمسواامه نو  حجورا  عودد  2012كما تم التبرع لمستشف  هبو الريا المنيورة بمبلو  حجموال  مليوون جنيوه نو  اكتووبر 

هلوف جنيوه نو  هكتووبر  300عمليات لألطفال المرح  بالمستشف  وحنماذ حيواتهم لوسواام البنوك ااالو  هيضوا بمبلو  اجموال  

ا وسوونار إلنمواذ ااف المرحو  ويتوردد علو  العيوادأ الخارجيوة بالمستشوف  لشرا  جهاز دوبلور وهشوعه اووتيه للملو 2012

 مريضا  1350شهريا حوال  

هلوف جنيوه لودعم مستشوفيات  100بمبلو  حجموال  مليوون و 2012واى البنك ااال  المهرى هيضا بالمسواامه نو  سوبتمبر 

سواعدته علو  الدموة المرحو  بكفوا ة  كموا وانوق جامعة عين شمس لمسم جراحة ااوعيه الدمويه لشرا  ااجهمأ اللزموه لم

نو   2013مليين ومابة والمسون هلوف جنيوه دغيور نو  يونيوو  9البنك عل  ت وير البنية التحتيه لمستشف  الدمرداش بمبل  

 شرا  هجهمأ وتجهيمات لمعاونتها عل  تمديم الدماتها للمرح  بكفا ة وسرعة 

الووف جنيووه لشوورا  هجهوومة وسووم الرموود والرعايووة  213لتعليموو  بمبلوو  مليووون وكموا ووواى البنووك بووالتبرع لمستشووف  الم ريووه ا

إلنشوا  وتجهيوم مبنو  العيوادات  2012مليوين جنيوه نو  هكتووبر  8لكما سواام البنوك بمبلو  حجموال   2010المركمأ ن  مايو 

ل البحو  العلمو  بمبلو  بالمشاركة نو  مجوا 57357الخارجية المكون من دور هرح  وهربعة هدوار  وتبرع البنك لمستشف  

حي  تموى المستشف  بإجرا  هبحاث علميه بالتعاون م  جامعات كبرى بممريكوالوتم  2010هلف جنيه ن  يونيو  300حجمال  

نشر عدد من اابحاث الت  هجرتها ن  دوريات طبيه عالميه لوتهدف اتأ اابحاث حل  التوعية بمامية البح  العلمو  الااوة 

 رض السرطان لرن  ودرات ال بيا ومستوى الخدمة ال بية الممدمة للمريض اابحاث المتعلمة بم

ويعد معهد ااوراى الموم  المكوان المتخهوص الوحيود والمجوان  نو  عولد ااوراى بكو  هشوكالها وهنواعهوا ويسوتمب  موا 

هلوف جنيوه لشورا   102مريض يوميا نمد تبرع البنك ااالو  المهورى لهوتا المعهود بمبلو  حجموال  مليوون و 1300ديم  عن 

لحي  يعان  المعهد من نمص التبرعات لويحتاد دعموا لمسواندته نو   2008هجهمأ للمعهد إلحتياجه الشديد حليها ن  ديسمبر 

   2010هلف جنيه إلستكمال شرا  جهاز رنين مغناطيس  ن  سبتمبر  150التخفيف عن المرح لكما تبرع البنك بمبل  

بمبل  مليوون جنيوه  2008اامه للمعهد الموم  امراض السكر والغدد الهما  ن  ديسمبر ودى البنك ادال  المهرى مس

 لشرا  ااجهمأ الت  يحتاجها 

 هلف جنيه لشرا  ااجهمأ الت  تعاونه ن  تمديم الدماته  70وتم التبرع لمعهد ناار للبحوث والعلد بمبل  مليون و

  سنوات اااليرة والتي هدت حلي تمثر حالة بعض المستشفيات الجامعيوة ونررار لألحداث التي مرت بها البلد اللل اارب

والعامة سلبا بما حنعكس علي مستو  هدا ا لخودمات ال بيوة للموواطنين الااوة محودود  الودال  ل نمود هالوت البنوك علوي عاتموه 

المحودود يفوي جميو   مسئولية ت وير جانا من ااوساى بهتأ المستشفيات حتي ته  هنض  الدمة طبية للمرحي ذو  الودال 

مليوون جنيوه لشورا   3.1 ومساامة ني الحد من حنتشار همراض الكلي بهورة كبيرة واى البنك بالتبرع بمبل  محانرات مهر

مليون جنيه للوحودة المعيلوة بمستشوفي عوين  2.6 ماكينات غسي  كلو  بوحدة غسي  الكلي بمستشفي الساح  ا لتعليمي وبمبل 

هلوف جنيوه جنيوه لشورا  جهواز تحليو  نسوبة الودى والمخودرات للمركوم  250 البنوك هيضوار بمبلو شمس التخههي لكموا سواام 

 .هلووووف جنيووووه لشوووورا  هجهوووومة علجيووووة لمستشووووفي المنيوووو  الجووووامعي التخههووووي 626 المووووومي للسووووموى لوبمبلوووو 

موون آثووار تلووك وحيوو  تعوود ااوراى موون اكعوور ادمووراض الم ديووة حلووي ارتفوواع معووددت الونيووات نووي مهوور وعموولر علووي الحوود 

مليوون جنيوه لشورا  جهواز المعجو  الخ وي ومسوتلمماته لمستشوفيات جامعوة عوين شومسل   13 ااموراض سواام البنوك بمبلو 

 .والت  يساام ني اإلكتشاف المبكر للمرض ويسم  بعلجه بهورة هسرع

ن جنيوه لشورا  هجهومة مليوو 782.9 وود سواام البنوك كوتلك نوي دعوم مستشوفي بودر الجوامعي التواب  لجامعوة حلووان بمبلو 

مليوون جنيوه لشورا  هجهومة لمستشوفي الهودر بالعباسوية بالمواارة الوت   542.4 وود تبرع البنك هيضار بمبل  .وتجهيمات طبية

يعد من هكبر المستشفيات المتخههة ني علد همراض الجهاز التنفسي الت  كان له دور كبير ني حستمبال وعولد مرحوي 

والخنازيرو الت  يضم هحد هام هوساى الجراحة ني مهر ل باإلحانه حلوي وحودة منواظير شوعبية تمووى بالعديود حنفلونما ال يور 

 .من الجراحات الكبر 

لكلية طا ادزار وودى البنك دعما لها إلستكمال شورا  جهواز وسو رة  2010مليون جنيه ن  مايو   3وساام البنك بمبل  

  الف جنيه  900مليين و 3الملا بمبل  

ولم يمتهر دعم البنك علي محانرة الماارة نمإ بإلمتدد عمه حلي مختلف محانرات مهر لحي  تم التبرع بمبل  حجمال  

مليون جنيه لشرا  جهاز هشعة مم عية بالكمبيوتر لمركم همراض الكلي والمسالك البولية بالمنهورة الوت  يعود هول وهكبور 4

اوسوإ والمتخهوص نوي مجوادت الكلوي الهوناعية وزراعوةا لكلوي وجراحوة المراكم العلمية وال بيوة نوي مهور والشورق ا

 ااوراى السرطانية بالمسالك البولية والت  يعالع المرحي بالمجان  

لدعم وحدة الملا بمستشف  ااطفوال الجوامع  التواب   لجامعوة  2012كما ساام البنك مبل  حجمال  مليون جنيه ن  اكتوبر 

 المنهورة 
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لهوال   2012هلوف جنيوه نو  حبريو   260المرح  والمهابين واى البنك ااالو  المهورى بوالتبرع بمبلو  وحنماذا ددف 

جنيوه نو  هكتووبر  500هلفوا و 47مستشفيات جامعة الموازيق لشرا  جهاز موجات نوق اوتية لكما تم دعم المستشف  بمبل  

 امامات ولا   10لشرا  عدد  2012

العوالم حاوابة بفيوروس سوي الوت  يو د  حلوي حودوث التليوف والفشو  الكبود  لحيو  ونررار ان مهر تعد من هكعور دول 

تعتبر محانرة كفر الشي  من هكعرا لمحانرات المهرية التي تعاني من همراض الكبد ل ومضاعفاتها والت ييوجد بهوا مركوم 

عوود موون هكعوور المراكووم تكدسووا هبحوواث الكبوود والملووا لخدمووة المرحووي موون هبنووا  المحانرووة وبوواوي محانرووات الوودلتا ل والووت  ي

مليين جنيه لمعاونة المركم علي حستكمال مسيرته ني علد المرحي من الولل شورا   8 بالمرحي ل نمد تبرع البنك بمبل 

 .اجهمة وتجهيمات للحد من ووابم حنترار المرحي والعم  علي سرعة علجهم

لشوورا  جهواز اوودمات  2009هلوف جنيووه نو  حبريو   60تبورع البنوك ااالوو  لمستشوف  الشوي  زويوود بشومال سووينا  بمبلو  

هلووف جنيووه نوو   50كهربابيوة إلحتياجووه الفعلوو  لووهلكما ووورر البنوك التبوورع لمجموو  الهوولل ااحموور باإلسوكندرية بمبلوو  حجمووال  

   2011نونمبر 

المنواطق نمورار  وحستكمادر لجهود البنك الراميوة حلوي النهووض بالم واع الهوحي العواى بمحانروات الهوعيد بإعتباراوا هكعور

 مليوووووون جنيوووووه لت ووووووير مستشوووووفي 20 وهشوووووداا ححتيووووواد ارللخووووودمات ال بيوووووة نمووووود وووووواى البنوووووك بوووووالتبرع بمبلووووو 

هسوان الجامعي وحمدادأ بمحدث ااجهمة الت يتسهم ني رن  كفا ته بما يسهم ني علد الفمرا  ومحدود  الدال   والمسواامه 

توم  2008هلوف جنيوه  ونو  هغسو س  200بمسووان بمبلو  مليوون ون  دعم م سسة مجودى يعمووب اموراض وهبحواث الملوا 

 300هلف جنيه كما تبرع البنوك للوحودأ الهوحيه بمسو ال بمحانروة المنيوا بمبلو  57التبرع حل  مستشف  المنيا الجامع  بمبل  

هلوف  600  هلف جنيه لشرا  هجهمأ مختلفوه مسواامه منوه لعولد المرحو  كما تموت مسواامته لمستشوف  سومالوط العواى بمبلو

جنيه لتجهيم غرنة العنايوة المركومأ تمهيودا لت ويراوا بمحودث ااجهومة  وسواام نو  شورا  جهوازى هشوعه تليفميونيوه وجهواز 

الوف جنيوه للمسواامه نو  عولد  205هلف جنيه وتبرع لجمعية الهلل ااحمربمبل   250تخدير لمعهد ااوراى بمسيوط بمبل  

 ااوراى 

لتغ يوة ححتياجوات المستشوفيات الجامعيوة  2010هلف جنيوه نو  موايو  500جامعة هسيوط بمبل   كما تم التبرع لمستشفيات

 من هجهمة ومستلممات طبية وبنية تحتية  والدمية لخدمة المجتم  وتنمية البيئة 
 

ذلوك ولم يكتف البنك بدعم الم اع الح  بما يحتاجه من هجهمأ ومعدات طبيوه تمكنوه مون هدا  الخدموه وعمول علو  تفعيو  

نمد واى البنك وم سسة مهر الخيور بتوويو  بروتوكوول ت ووير التموريض نو  مهور والوتى يهودف حلو  المضوا  علو  مشوكلة 

نمص طواوم التمريض والعم  عل  ت وير المهنه واإلرتما  بها لتضاا  المستويات العالميه لحي  يعد النمص ن  اتأ الفئوه 

ن  مهر واو اامر التى حدا بالبنك ااالو  حلو  التعواون مو  م سسوة مهور  من هبرز المشكلت الت  تواجه العمليه ال بيه

مليوون جنيوه بهودف الحود مون آثوار  2مسواعد تموريض بتكلفوه وودراا  150الخير لتفعي  البروتوكوول مون الولل تودريا عودد 

م  عل  معالجة مشوكلة مشكلة نمص اتأ النوعيه من الكوادر وللعم  عل  معالجة مشكلة نمص اتأ النوعيه من الكوادر وللع

الب الووه وتووونير نوورص عموو  للشووباب وذلووك موون الوولل تعلوويمهم وتوودريبهم نوو  نتوورة دراسووة د تتجوواوز سووبعة هشووهر ليكونوووا 

 مساعدى الدمات احيه م الين 

 

 : القطاع التعليمى- 

ه بماميوة التعلويم كركيومة لمد كان البنك ااالي المهور  سوباوار نوي ت ووير المودارس واابنيوة التعليميوة حن لووار مون حيمانو

هساسية لبنا  الدولة لحي  ساام ني حنشا  نروع للجامعات بالمحانرات كوان مون هبرزاوا المسواامة نوي حنشوا  كليوات جامعوة 

مليوين جنيوه للمسواامة نوي حنشوا  كليوة  8 ادزار بمدينة البهنسا التابعة لمحانرة المنيا التي تخدى حوليم الهعيد ل وذلك بمبلو 

ات ادسلمية والعربية الهحراويه بهدف تخفيف العا  والمشمة عن طلبة اتأ المدينة التين كانو ايعوانون مون التنمو  الدراس

يوميار بين  المحانرات نررار لخلو محانراتهم منم يكلية هزارية وكلية المراعة الهحراوية والتهوني  الغوتابي التو  تسوتهدف 

مليوون جنيوه   وتبورع البنوك  2ا سواام البنوك نو  ت ووير جامعوة المنهوورأ بمبلو  كم.اإلستعمار اامع  لألراح  الهحراوية

 هلف جنيه للمساامه ن  حنشا  مدرسة تحفيظ وران بمرية سمالوط بالمنيا  300بمبل  

وو  البنك ادال  والهيئوة العاموة لألبنيوة التعليميوة بروتوكوول تعواون لت ووير مدرسوتين حبتودابيتين توابعتين لمن موة غورب 

ويتضومن البروتوكوول ويواى  .الماارة التعليمية والواوعتين ني محيإ المركوم الربيسوي للبنوك بحوي السوبتيةححدااماللمعاوينتانيار 

مليوون جنيوه لت ووير كو  مون مدرسوة م 6ر6البنك ادالي المهر  من اللل جمعيته الخيرية بالمساامة بمبل  حجمالي ودرة 

تلميتا معاق ذانيا من بينهم عشرة تلميت لديهم حعاوة جسدية والتي تتكوون مون هحود  95خدى التربية الفكرية ادبتدابية م التي ت

عشوور نهوول دراسوويا وتضووم بعووض الووورش المتخههووة لتعلوويم حوورف النجووارة والنسوويع والسووجاد والتريكووو والخيوومران ل 

نهول ل حيو  تشوم  عمليوة الت ووير  تلميوتا وتتكوون مون حثنو  عشور 316ومدرسة م المومية العربية ادبتدابية م التوي تخودى 

اوويانة مبوواني المدرسووتين حنشووابيا وحعووادة توزيوو  الفراغووات بمووا يحمووق اإلسووتغلل اامعوو  للمسوواحات المتاحووة وتمويووداما 

بإحتياجاتهما من ااثاث والوساب  التعليمية والترنيهية الحديعة باإلحانة االة للجمنازيوى م  حمداد ورشتي النجوارة وتشوغي  

 اد بااجهمة والمعدات واادوات اللزمة لهما  السج
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وحعترانار من البنك ااالي المهر  بمامية التعليم كركيمة هساسوية لبنوا  الدولوة وحعوادة اوياغة مسوتمبلها نمود ووو  البنوك 

لتنفيوت برنامجوه اتفاوية شراكة م  برنامع ااغتية العوالمي التواب  لمنرموة ااموم المتحودة الوت  االتوار محانروة سووااد كبدايوة 

بمبل  مليون جنيه لتموي  برنامع المنرمة  الغتا  مماب  التعليم  2012 لمكانحة الجوع ني العالم لحي  ساام البنك اللل عاى

طفو  وهسورة والوت  يسواعد نوي الحود مون ظواارة   9500 مدرسوة ف يتلوك المحانروة لوالوت  يسوتفيد منوه 74   لمدة عاى ني

 معددت اإلنتما  للمدارس اإلبتدابية وبااالص للفتيات  التسرب من التعليم وزيادة

 

 : مكافحة الفقـر- 

ساام البنك ااالو  نو  مكانحوة الفمور بكو  هشوكاله مسواامه نعالوه مون الولل دعموه للجمعيوات الخيريوه والمنرموات غيور 

 2013وحتو  حبريو   2008هلوف جنيوه نو  الفتورأ مون يوليوو  845مليوين و 3الحكومية حي  تبرع لهتأ الجمعيوات بإجموال  

 بهدف رعاية المعاوين لاإليتاىل المسنين وهطفال الشوارع 

لشورا  عودد هربو   2012الف جنيه ن  يوليو  40حي  ودى ااال  المهرى دعما كبيرا لجمعية تنمية المجتم  بمس   ب

تمبال مهووغرأ للحوووادث مج ووات تنميووة ميوواأ الدمووه لألاووال  لووووايتهم وحمووايتهم موون حنتشووار اامووراض وتجهيووم حجوورة حسوو

لتواوي  الميواأ الهوالحه للشورب لعودد  2014هلف جنيه ن  يناير 35والحروق إلسعاف اااال  بسرعه لوتبرع هيضا بمبل  

 منمد ااال  جنينة المغاربة بملوى مساامة ن  نشاط الجمعيه الخيريه اإلسلميه بالملكيه المبليه بملوى بالمنيا   24

وبوو  البنووك ااالوو  المهوورى لجمعيووات منهووا حشووراوة للخوودمات الخيريووه لجمعيووة نجوووى المجتموو  بلوو  حجووم المسوواعدأ موون 

لجمعية حبتسامة اليتيم بالماارأ لجمعية زارة النبوة الخيرية بالماارأ لجمعية هحبواب الالود بون الوليود بالمواارأ وكوتلك جمعيوة 

هلوف جنيوه ااوداف رعايوة وكفالوة اديتواى ماديوا وعينيوا حتو   150ال   30الدنيا بخير بالماارأ بالمشاركه بمبال  تتراوح بين 

اإلنتها  من مراح  التعليم وكتا المساعدأ للمياى بالمواد الجماع  ورعاية اارام  والم لمات باإلحانه حل  الحد من الب اله 

المساعدأ ومد جسوور حراا من ادال  المهرى عل  تمديم ك  هنواع  2011و  2009بإنشا  ورش حرنية لن  الفترأ بين 

 التكان  والتكاتف وتنمية ودرات بن  الوطن  

وحرص البنك ااال  عل  دعم المكفونين وتعليمهم وتمايلهم واإللتفات حلو  ذوى اإلعاووات الخااوه عموموا والمكفوونين 

لف جنيه ه 120هكعر من  2009وحعاف البهر عل  وجه الخهوص حي  بل  مجموع حجم المساعدأ ن  اتا المجال لعاى 

هلف جنيه ن  نبراير  60حي  ساام البنك ن  دعم نشاط جمعية رعاية بنات النور والدمة المجتم  باإلسكندرية وتبرع بمبل  

 2009هلوف جنيوه نو  هكتووبر  30للمساامه ن  نشاط الجمعيه الت  تموى بتااي  المكفونات وحيوابهمل كما تبورع بمبلو   2009

 بالماارأ المتخههه ن  رعاية المكفونين من اللل مساعدتهم ماديا  للمساامه ن  نشاط جمعية المنال

لودعم الهوندوق الوتى  2008مليوون جنيوه نو  هكتووبر عواى  2المساامه ن  دعم اندوق حزالوة الكووارث بالمواارأ بمبلو  

ابين من اطفال يعم  عل  مواجهة الكوارث والتخفيف من حدتها عل  ااسر المتضررأ ككارثة الدويمه التى شهد وتل  ومه

 وشيوخ وسيدات 

كما وو  البنك ادال  المهرى هيضا برتوكول تعاون م  م سسة مهر الخير وجمعية البنك ااالو  المهورى لألعموال 

الخيريوه لسووداد ديوون الغووارمين حيمانوا بمسووئولياته اإلجتماعيوه تجوواأ اووتأ الفئوه وحاتمامووه برنو  المعانوواأ عون كااوو  المحتوواجين 

هنه من الم لم هن يجد مواطن نفسه اللف المضبان بسوبا العووز والفمور اللوتين حواد دون وياموه بسوداد ديونوه  والفمرا  ل حي 

عل  الرغم من تواح  ويمتها والتو  تراكموت عليوه بسوبا ححتياجوه الشوديد لتوونير وووت يوموه والونوا  بمبسوإ مت لباتمسورته 

هلف جنيوه باإلحوانه حلو  مبوال  كبيورأ تبورع بهوا  550الغرض بمب  وعلد من يعولهم هو تجهيم هبنابه حي  تبرع البنك لهتا 

 موظفو البنك ااال  المهرى لتات الغرض 

ومواكبة لألحداث الجاريه لم يتوان البنك عون المسواامه نو  التبورع بمليوون جنيوه اسور الضوحايا والمهوابين نو  تفجيور 

مسوتحمات ممواول  مشوروع تورميم المنواطق ااثريوه لولوم يغفو  كنيسة المديسين باإلسوكندريه لوحملوة المليوون ب انيوه وسوداد 

البنك ادال  عون دعوم اوندوق حزالوة الكووارث للتخفيوف مون آثاراوا عون المتضوررين لوكوتلك منكووب  السويول بمحانروات 

ين شمال وجنوب سوينا  وهسووان ل كموا سواام البنوك نو  ت ووير المنواطق العشووابيه ونو  تحسوين ااحووال المعيشويه للموواطن

مليوون جنيوه  20مليون جنيه لمشروع ت وير العشووابيات لكموا تبورع البنوك بمبلو   60الماطنين نيها من اللل مساامته بمبل 

لدعم مشروع   تحيا مهر   تمكيدا عل  دورأ الووطن  الوداعم لإلوتهواد المووم  المهورى نو  كانوة الروروف ونو  مختلوف 

 المجادت  

جتمعي نمد تبورع لمركوم تورميم ااثوار نوي مشوروع المتحوف المهور  الكبيور بالمعوادل وترسيخا لدور البنك العماني والم

بالجنيوه المهوور  بمبلو  المسووة مليووين دودر امريكوي علووي موود  اربو  سوونواتل حيو  يعتبوور اووتا الهورح العموولق مركوومار 

 .عالميا لتواا  الحضارات والعمانات التي تسهم ني الحفاظ علي تراث مهر العماني والحضار 
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ني حو  مسئوليته اإلجتماعية وحيمانار بمودر توه علوي دعوم منروموة العمو  اإلنسواني ل بوادر البنوك ادالوي المهوريا تمسويس 

جمعية البنك ادالوي المهور  لألعموال الخيريوة ل والتوي هاوب  لهوا بهومات اجتماعيوة وحنسوانية مميومة علوي سواحة التعلويم 

لوتسجيلها بوزارة التضامن اإلجتماعي لكان ادحتفال بيوى اليتيم آالر  2008  اى والعلد وت وير العشوابيات منت حنشابها ع

ااعمال الخيرية التي هسهمت نيها الجمعية إلدالوال البهجوة والسوعادة نوي ولووب ادطفوال اايتواى وهشوعارام بومن انوا  هيواد  

ل الجمعيوات الخيريوة االور  معو  دار اابورار وولوبا رحيمة تحنو عليهم وتمف بجانبهم لحي  وامت الجمعية بادحتفال بمطفوا

وجمعية الراحي ل وتموى جمعية البنك ااالي المهر  لألعموال الخيريوة بتلموي طلبوات دور اايتواى وعرحوها علوي مجلوس 

 .حدارة الجمعية لتموما لجمعية بالمساامة ني النهوض بمسئولياتها تجاأ اطفل ليتيم ورعايته احيارو غتابيار وثمانيار 

ادر البنك هيضا بتنفيوت هعموال الت ووير لعودد مون الميوادين التاريخيوه الواوعوه بوسوإ المواارأ معو  ميودان  طلعوت حورب وب

ومحمد نريد ل كما شار  ن  ت وير وتجمي  المدال  الربيس  لمارا  المعادى ل كما وورر مجلوس حدارة البنوك رعايوة تجديود 

 تحرير  التى ي   عل  هكبر ميادين الماارأ وهشهراا عل  ادطلق  واجهات مجم  المهال  الحكوميه بالماارأ مجم  ال
 

 -النتائج:
 

يمكن تعريف المسئولية اإلجتماعيه للبنو  عل  هنها التماى البنك تجاأ المجتم  الوتى يعمو  نيوه لولوتلك سوع  البنوك   1

 ااال  المهرى ال  الدمة المجتم  المحيإ عن طريق العديد من الخدمات والمساامات 

 -تمع  هامية المسئولية ادجتماعيه للبنك ادال  المهرى نيما يل  :ت  2

   تحسين الهورأ التانيه  وبالتال  ادستحواذ عل  حهه اكبر من السوق 

   حرتفاع ويمة هسهم البنك 

   زيادة جاذبية البنك للعمل 

   تحسين علوات هاحاب المهال 

  تحديد التمثيرات غير الماليه 

 عمل  تحميق رحا عال  لل 

  المدرة عل  المحانره عل  العاملين ذو الكفا ة 

تمدى البنو  المهورية عاموة ل والبنوك ااالو  المهورى علو  وجوه الخهووص العديود مون الخودمات و المسواامات   3

 والت  تساعد ن  المسئولية اإلجتماعية لوتتمع  اتأ المساامات نيما يل  :
 

 فى القطاع الصحى  - أ
 

 المــــــــــــساهـــــــــــمه الالـــــمجــــــــــــــ

 مليون جنيه 77 ت وير البنية التحتية

 مليون جنيه 66 تجهيم المستشفيات الحكومية والجامعية بااجهمة والمعدات الحديعة

 مليون جنيه 2 تووي  بروتوكول ت وير التمريض
 

 فى القطاع التعليمى - ب
 

 هـــــــــــمهالمــــــــــــسا الـــــمجــــــــــــــال

 مليون جنيه 19 المساامه ن  حنشا  نروع للجامعات

 مليون جنيه17 ت وير المدارس والجامعات

 مليون جنيه تموي  برنامع الغتا مماب  التعليم 
 

 ن  دعم الفمـر -د

 المــــــــــــساهـــــــــــمه الـــــمجــــــــــــــال

 الف جنيه دغير 845مليون و 3 يرالحكوميةوالمنرمات غ دعم الجمعيات الخيرية

 مليون جنيه 60 ت وير العشوابيات

 مليون جنيه 2 دعم اندوق حزالة الكوارث
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 -التوصيات:

  حن ماواى به البنك ادال  المهرى من مساامات ايجابية والت  عبرت عن مدى رسوخ نكرة المسئولية ادجتماعيوة

 اإلجتماعية من جانا حدارة البنك يعكس الفهم الجيد لمفهوى المسئولية 

  مما ودى ن  اتا البح  من تجارب للبنك ااال  المهرى حممت الكعير للمسئولية اإلجتماعية نوإن التحودى اان اوو

هن نبن  عل  اتأ التجارب المميد من التمدى وال وط العمو  العريضوه للواوول حلو  المميود مون اإلنجوازات وذلوك 

     -عن طريق :

 يد من البنو  عل   المساامه  ن  مجادت المسئولية اإلجتماعيه  تحفيم المم 

   تغيير مفهوى البنو  من التبرعات حل  تخهيص بندا ن  ميمانيتها للمسئولية اإلجتماعية 

   ح  البنو  الت  تعم  داال  الجهاز المهرن  المهرى لإلندماد ن  شبكه نعاله ولعا دورهكعر نعاليه نو  تمويو

 امه ومشروعات التنمية التنمية المستد

    التركيم عل  المضايا ذات ااولوية الت  تخدى المجتم 

   هامية وياى البنو  بوح  ال وإ واسوتراتيجيات واحوحه لتنفيوت بورامع مسوتدامه تعوود بالفابودأ والنفو  علو  المجتمو

 ووح  اتأ الخ إ واإلستراتيجيات حمن رسالتها ورؤيتها وثمانتها  

 اوودار تمووارير للمسووئولية اإلجتماعيووة سوونويا حتوو  يتضوو  للمسووتعمرين والعموول  والموووظفين هاميووة ويوواى البنووو  بإ

 وجميع  نئات المجتم  ممدار تحملها للمسئولية اإلجتماعية 
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