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حضرة صاحب الجاللة
        الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
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صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبدالله ولي العهد
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 رسالــــتنـا
االلتزام بترسيخ قيم المنهج اإلسالمي 

بالتعامل مع الجميع وفق احكام ومبادىء 

لمصلح���ة  خدم���ة  اإلس���المية  الش���ريعة 

المجتمع العامة.

الحرص عل���ى تحقيق الت���وازن بين مصالح 

ذوي العالقة من مساهمين ومستثمرين 

ومتمولين وموظفين.

السعي إلى كل جديد في مجال الصناعة 

المصرفي���ة والتكنولوجية، والتطلع لبلوغ 

ثق���ة الجميع ف���ي خدماتنا الممي���زة التي 

المتغي���رات ضم���ن إط���ار  تتماش���ى م���ع 

التزامنا بمنهجنا اإلسالمي.
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بعض مؤشرات البنك الرئيسة بنهاية عام 2015 

خالل عام 2015تراكمي حتى نهاية 2015البند

 شبكة التفرع

تم إفتتاح فرع واحد)73( فرعًا عدد الفروع العاملة
وتحويل مكتبين الى فرعين

تم إفتتاح )6( مكاتب)20( مكتبًا عدد المكاتب المصرفية العاملة
 أجهزة الصرف اآللية

تركيب )22( جهازًا)169( جهازًا عدد أجهزة الصرف اآللية العاملة
 الجهاز الوظيفي

)202( موظفًا)2,148( موظفًا وموظفًة العدد اإلجمالي للموظفين
)302( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المبعوثين للدراسات األكاديمية

)206( دورًة وندوًة)2,837( دورًة وندوًة عدد الدورات والندوات المنعقدة في أكاديمية البنك 
)2,727( موظفًا وموظفًة)43,863( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المشتركين في الدورات والندوات المنعقدة في أكاديمية البنك 

)820( موظفًا وموظفًة)9,237( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين الموفدين إلى مراكز تدريب داخل األردن 
 التبرع���ات )داخل المملكة األردنية الهاشمية(

)910( اآلف دينارًا)9.6( مليون دينارًا قيمة التبرعات المقدمة
 القروض الحسنة

)19.3( مليون دينارًا)236( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة
)23.3( ألف مستفيدًا)406( اآلف مستفيدًا عدد المستفيدين من القروض الحسنة الممنوحة

)144( ألف دينارًا)5.1( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف
)206( مستفيدًا)9,227( مستفيدًا عدد القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف

)1.5( مليون دينارًا)3.9( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين
)2,266( مستفيدًا)5,988( مستفيدًا عدد القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين

 صندوق التأمين التبادلي
)871( ألف دينارًا)6.9( مليون دينارًا قيمة التعويضات المدفوعة

)169( حالًة)2,024( حالًة عدد الحاالت التي تم التعويض عليها
)10.6( مليون دينارًا)64.2( مليون دينارًا رصيد الصندوق 

)121( مليون دينارًا)982( مليون دينارًا إجمالي أرصدة تمويل المشتركين في الصندوق
)11.2( ألف مشترك)137.5( ألف مشترك عدد المشتركين في الصندوق

 تدريب طلبة، وتدريب موظفين من مصارف غير اردنية
)992( طالبًا وطالبًة)16,045( طالبًا وطالبًة عدد الطلبة المتدربين في البنك

)21( موظفًا وموظفًة)288( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المتدربين من مصارف غير اردنية 
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 بعض مؤشرات البنك الرئيسة بنهاية عام 2015 

خالل عام 2015تراكمي حتى نهاية 2015البند

 اإلستثمار في رؤوس أموال الشركات الوطنية

-)36( شركًة عدد الشركات الوطنية المستثمر في رؤوس أموالها

-)111( مليون دينارًا مقدار اإلستثمار في رؤوس أموال الشركات الوطنية 

 تمويالت لها تأثير ملموس على حياة المجتمع ككل، وعلى مسيرة اإلقتصاد الوطني وتنميته

 إجمالي التمويل لوزارتي المالية والتموين بالدوالر األمريكي )لشراء األرز والقمح والذره 

-)254( مليون دينارًاوالسكر والزيت والشعير وغيرها من المواد التموينية(

 إجمالي التمويل لشركة مصفاة البترول األردنية بالدينار األردني والدوالر األمريكي )لشراء 

-)307( ماليين دينارًاالنفط الخام(

)458( ماليين دينارًا)1,339( مليون دينارًا إجمالي التمويل الممنوح لعدد من شركات الكهرباء المحلية، الحكومية والخاصة*

-)6( ماليين دينارًا* منه تمويل مشاريع كهربة الريف

-)13( مليون دينارًا إجمالي التمويل لسلطة المياه )لشراء مستلزمات نقل المياه وضخها وتوزيعها(

)2,185( مليون دينارًا إجمالي تمويل المرابحة لشراء المساكن أو األراضي أو مواد البناء
)280( ألف مواطنًا

)213( مليون دينارًا
)15.7( ألف مواطنًا

)2,013( مليون دينارًا إجمالي تمويل المرابحة لشراء وسائل النقل
)260( ألف مواطنًا

)285( مليون دينارًا
)24.8( ألف مواطنًا

)260.1( مليون دينارًا إجمالي تمويل المرابحة لشراء األثاث
)118.9( الف مواطنًا

)18.0( مليون دينارًا
)6( االف مواطنًا







14



15

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وبعد،

األفاضل والفاضالت المحترمين،

يحتل مصرفنا مكانة مميزة بين البنوك العاملة في األردن، ولتدعيم هذه المكانة المميزة، يواصل 

مصرفنا القيام بدوره ومسؤوليته تجاه المجتمع، حيث يسعى لتحقيق مفهوم االستدامة في كافة 

اعماله وانشطته، من خالل تقديم منتجات تتصف بالمسؤولية االجتماعية ومبادرات وبرامج تخدم 

المجتمع.

الطاقة  توليد  باالستفادة من  تواجده وذلك  البديلة في مقرات  الطاقة  توفير  البنك في  استمر 

الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية مستغاًل المساحات على أسطح الفروع لتركيب تلك الخاليا، 

الكهربائية  األحمال  التخفيف من  والمساهمة في  الكهرباء  فاتورة  وتخفيضًا في  وفرًا  يحقق  مما 

البيئة. ومن الجدير  العالية في المملكة وبالتالي المساهمة في دعم اإلقتصاد الوطني وحماية 

ذكره إن هذا المشروع بدأ بثالثة فروع كمرحلة أولى، وحاليًا يبلغ عدد الفروع المطبق بها )18( فرعًا.

وخالل العام 2015 واصل البنك تحقيق النمو بمختلف مؤشراته حيث وصلت موجوداته إلى )3.8( 

مليار دينار وبلغت مجموع األرصدة االدخارية لديه )3.4( مليار دينار في حين بلغت توظيفاته المالية 

)2.8( مليار دينار، وبلغت حقوق المساهمين حوالي )311( مليون دينار، وأصبح للبنك حاليًا )73( فرعًا 

و)20( مكتبًا مصرفيًا ويعمل فيه حوالي ألفين ومائة موظف.

لرسالته، متفاعاًل  خادمًا  الله،  إن شاء  القويم  نهجه  بالسير على  البنك  وسيستمر 

مع احتياجات اإلقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، مساهمًا في كل عمل خير ما 

استطاع إلى ذلك سبياًل.

ختامًا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في إكمال هذه المسيرة التي جعلتنا مثاال يحتذى 

إلى مساهمتنا  باإلضافة  فاعل،  اقتصادي  والوطن كعنصر  المجتمع  به في خدمة 

في النهوض والرقي بالمجتمع المحلي.
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أكرم النبيين والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

انجازه  تم  بما  اعتزازي  عن  أعبر  أن  لمصرفنا  االجتماعية  للمسؤولية  الرابع  التقرير  لي في هذا  يطيب 

2015، وتسليط الضوء على صفوة ما حققه مصرفنا في تحمله لمسؤولياته االجتماعية  العام  خالل 

الكثر من خمسة  وثالثين عامًا ومنذ تأسيسه. مقدمًا خدمات مصرفية وتمويلية تواكب احدث التطورات 

دوره  لتأدية  السعي  استمراره في  مع  االسالمية  الشريعة  ومبادئ  احكام  وفق  الحديثة  التكنولوجية 

دعائم  تثبيت  في  ليساهم  وتميزه  ريادته  في  ساهمت  منضبطة  ومعايير  منهجية  وفق  االجتماعي 

الصيرفة اإلسالمية في األردن والتي تعد احدى دعائم االقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، واضعًا 

تجربة األردن في الصيرفة االسالمية بمختلف ادوارها على خريطة العمل المصرفي اإلسالمي الدولي.

وقد تمثلت مساهمة مصرفنا خالل العام 2015 في استمرارية العمل في مجال التنمية المستدامة 

وتساهم  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تدعم  مميزة  برامج  بتقديم  اإلنتاجية  وزيادة  المجتمع  وبناء 

في حل مشكلتي البطالة والفقر، وفق اسس وضوابط مستمدة من رؤيته ورسالته لتحقيق مفهوم 

ببناء  الوطني  االقتصاد  وتساند  وتدعم  المحلي  المجتمع  احتياجات  تلبي  التي  المجتمعية  االستدامة 

تتصف  منتجات  وتقديم  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  الرسمية  المؤسسات  مع  شراكات 

بالمسؤولية االجتماعية وتساهم في الحفاظ على البيئة والثقافة اضافة الى المساهمة والمشاركة 

التي ينعكس  الرؤية الشاملة في مجال االستدامة  المجتمع ككل لتحقيق  في مبادرات وبرامج تخدم 

أثرها اإليجابي على الجميع.

على  حصل  فقد  المستدامة  والتنمية  االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  مصرفنا  دور  لنجاح  وتأكيدًا 

جائزة المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية على مستوى المنطقة العربية لعام 2015، ودرع التميز 

الذهبي وشهادة التقدير والتميز في مجال المسؤولية االجتماعية، إضافة إلى حصوله على شهادة 

تقدير )ISO 26000( من منظمة االيزو العالمية/جنيف لمشاركته في استخدام توجيهات االيزو 

لمشروع  المسؤولية االجتماعية ضمن منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا.

وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى  نعرض هذه االنجازات التي تتابع من مختلف الجهات 

والمؤسسات المتخصصة والمعنية داعين الله العلي القدير ان يمدنا بالعزيمة التي 

ادارة  من  الجهود  مختلف  وبتضافر  النهج  نفس  على  بالعمل  لالستمرار  تدفعنا 

تنفيذية وموظفين ومتعاملين ومساهمين ليبقى مصرفنا دائمًا في الريادة 

مؤديًا دوره على مختلف األصعدة االقتصادية والتنموية واالجتماعية ملبيًا 

جوانبها  بجميع  اإلسالمية  الصيرفة  رسالة  ومطبقًا  متعامليه  تطلعات 

والتي تصب في خدمة اإلنسان والمجتمع مقدمًا المثال والقدوة 

في خدمة االمة والوطن.
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تستمر مسيرة العطاء من خالل جهود ومبادرات 
مجل���س اإلدارة وإدارة البن���ك التنفيذي���ة وبتوفي���ق 
م���ن الله عز وجل، وخالل هذه المس���يرة يؤكد البنك 
عل���ى أن دوره ال يقتصر على كونه مؤسس���ة أعمال 
تس���عى لتحقي���ق مصلحة المس���اهمين، فه���و أيضًا 
مؤسسة اس���تثمار مشترك تسعى لتحقيق مصلحة 
المس���تثمرين من خاللها، كما أنه مؤسسة إجتماعية 
تس���عى لتحس���س الحاج���ات اإلجتماعي���ة وتغطيته���ا 
قدر اإلم���كان, ه���ذا بجانب كونه مؤسس���ة مصرفية 
وطني���ة تح���رص عل���ى أن تك���ون ممارس���اتها س���ندًا

للتنمي���ة الوطني���ة، اإلقتصادي���ة منه���ا واإلجتماعي���ة، 
وهو قبل ذلك وبعده، مؤسس���ة مصرفية إسالمية 
تس���عى لني���ل مرضاة الله س���بحانه وتعالى من خالل 
ترس���يخ القي���م والمث���ل العلي���ا للمنه���ج اإلس���المي 
المالي���ة  المعام���الت  مج���ال  وف���ي  ع���ام،  بش���كل 

والمصرفية بش���كل خاص. وهذا م���ا يقتضي مراعاة 
كل هذه األبعاد وتحقيق التوازن فيما بينها في ظل 
البيئة التشريعية المتاحة وما يحيط به من ظروف قد 

ال تكون مواتية في كثير من األحيان.

تس���تند ممارس���ة البن���ك اإلس���المي األردني
ألعمال���ه إلى منظومة قيم وقواعد تحكم مس���يرته 
وتح���دد معالمه وتضب���ط تطبيقاته لتحقي���ق أهدافه، 
وتتمث���ل ه���ذه المنظوم���ة بش���كل أساس���ي ف���ي 
مجموعة الضوابط الشرعية والتشريعية والتطبيقية.

الوطني���ة، المدخ���رات  بحش���د  البن���ك  ويق���وم 
وتوجيهها مباشرة الى أنش���طة ومشاريع إقتصادية 
وإجتماعية قادرة على توليد س���لع وخدمات ذات نفع 
حقيق���ي لحياة الناس المعيش���ية، والقيام بالخدمات 
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والمعامالت التي تتطلبها تلك الحياة، وعدم التعامل 
بالس���لع والخدمات التي بها ضرر للناس أو لإلقتصاد 

الوطني.

كم���ا يقتض���ي االلت���زام الش���رعي م���ن البن���ك،
أن ال يستهدف من أنش���طته إشباع الحاجات المادية 
فقط، وإنما يستهدف تجسيد القيم اإلسالمية في 
الواق���ع العملي وتحقي���ق المصالح الكلي���ة للمجتمع، 
وذل���ك من خ���الل تحقيق التوازن بي���ن مصالح ومنافع 
جمي���ع األط���راف ذوي العالقة معه، من مس���اهمين 
لين ومس���تفيدين  وموظفي���ن ومس���تثمرين ومتموِّ
من التمويالت واإلس���تثمارات الت���ي يقوم بها ومن 
الخدم���ات الت���ي يقدمه���ا، وبم���ا يع���ود بالنف���ع على 

المجتمع واإلقتصاد الوطني ككل.

ومن ش���أن ذلك كله، المس���اعدة على تحسين
توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع باتجاه تحقيق 
نوع من العدالة فيما بينهم. كما أن هذا األمر يعني 
على المس���توى اإلقتصادي، ضمان اس���تغالل أمثل 
للم���وارد اإلقتصادي���ة، وكف���اءة إنتاجي���ة أعل���ى لرأس 
الم���ال الوطن���ي المت���اح، وه���ذا بدوره يس���اعد على 
زيادة اإلنتاج الوطني، وزيادة التصدير وتوفير مصادر 
جدي���دة للعم���الت األجنبية، كما يس���اهم في توفير 
ف���رص عمل جدي���دة، وذل���ك خدمة أله���داف التنمية 

اإلقتصادية واإلجتماعية.
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تطور المسؤولية االجتماعية في البنك 
عقد التأسيس والنظام األساسي 

إن البن���ك اإلس���المي األردني م���ن المؤسس���ات الرائدة في 

مج���ال المس���ؤولية اإلجتماعي���ة، باإلضافة إلى ذل���ك فأنه رائد 

العم���ل المصرف���ي اإلس���المي ف���ي األردن، فمنذ تأسيس���ه 

يح���رص البنك على تأدية مس���ؤولياته اإلجتماعي���ة والمصرفية 

جنب���ًا إلى جنب، حيث نص عقد التأس���يس والنظام األساس���ي له في بن���د الغايات واألعمال »يهدف 

البنك إلى تغطية االحتياجات اإلقتصادية واإلجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية...«.

 االلتزام ببنود دليل الحاكمية لمصرفنا 
يس���عى البن���ك اإلس���المي األردن���ي دوم���ًا لتقديم أفض���ل وأرقى 

الخدم���ات والمنتجات المصرفية اإلس���المية والحرص عل���ى إبتكار وتطوير 
خدمات جديدة تلتزم بمبادىء وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء. ولما كانت 

الحاكمي���ة المؤسس���ية توف���ر أفض���ل القواعد والنظ���م واإلج���راءات التي تعزز 
الثقة في البنك وأنشطته المختلفة. فإن مصرفنا قرر تبني ممارسات الحاكمية 

المؤسسية الس���ليمة واعداد دليل الحاكمية المؤسسية وفقًا الفضل الممارسات 
الدولية بهذا الخصوص، واستنادًا إلى تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك اإلسالمية 

رقم )61/2015( تاريخ 12/05/2015 الصادرة عن البنك المركزي األردني، بداًل من الدليل 
السابق الصادر عام 2007. 

وق���د ق���ام البنك بإع���داد وتحديث دليل الحاكمية المؤسس���ية اعتبارًا من 2015/7/27 ونش���ره 
عل���ى موقع البن���ك االلكترون���ي )www.jordanislamicbank.com( لاللتـــزام بما ورد فيه، من 

حيث، مجلس اإلدارة )التشكيلة، المالءمة، االجتماعات، واجبات امين السر، مهام المجلس وواجباته، 
واجب���ات االعض���اء والرئي���س، حدود للمس���ؤولية والمس���اءلة واللج���ان المنبثقة عن المجل���س(، اإلدارة 

التنفيذيـــة العليا )دور الرئي���س التنفيذي/المدير العام، المه���ام، المالءمة والمس���ؤولية(، هيئة الرقابة 
الشـــرعية )تعيين الهيئة، المالءمة، االستقاللية، االجتماعات، المهام، المسؤوليات وتنظيم أعمال الهيئة(، 

بيئـــة الضبط والرقابة الداخلية والشـــرعية )أنظمة الضب���ط والرقابة الداخلي���ة، دائرة التدقي���ق الداخل�ي، دائرة 
التدقي���ق الش���رعي الداخل�ي، التدقي���ق الخارجي، دائرة إدارة المخاطر ودائرة االمتثال(، العالقة مع المســـاهمين 

وحقوق أصحاب حســـابات االســـتثمار المشترك. ومن الجدير ذكره ان البنك قد قام في 2017/12/31 بإعداد دليل 
الحاكمية المؤسسية ألول مرة.
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 اللجان اإلجتماعية 
توج���د لجن���ة للمس���ؤولية اإلجتماعي���ة منبثقة ع���ن مجل���س اإلدارة ولجنة أخرى ُمش���كلة على 

مس���توى اإلدارة التنفيذي���ة، وذلك تأكي���دًا إلهتمام مصرفنا بالجانب اإلجتماعي وترس���يخًا 

لقناعة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في مصرفنا بااللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية.

 تقارير المسؤولية االجتماعية لمصرفنا 
إص���دار تقرير المس���ؤولية االجتماعية لألع���وام )2012-2014(، وتقريرنا 

هذا للعام 2015 هو الرابع على التوالي.

 )26000 ISO( شهادة تقدير 
شهادة تقدير )ISO 26000( من منظمة  االيزو العالمية/

جني����ف لمش����اركة مصرفن����ا ف����ي اس����تخدام توجيهات 
االي����زو لمش����روع المس����ؤولية االجتماعي����ة ضم����ن 

منطقة الشرق األوسط وشمال افريقي����ا.
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وحدة المسؤولية اإلجتماعية 
إنشاء وحدة للمسؤولية االجتماعية في الهيكل التنظيمي 

للبنك ضمن دائرة الدراسات والمسؤولية اإلجتماعية.

وضع اهداف خطة االستدامة اإلستراتيجية 
االعتم���اد عل���ى الطاق���ة المتجددة بنس���بة ) %50( من اس���تهالك البنك 

للخمس سنوات القادمة.
حماية البيئة وتخفيض األثر السلبي عليها.

نشر ثقافة االستدامة والمسؤولية اإلجتماعية بين األطراف ذات العالقة.
التطوير المهني للموظفين وتدريبهم بمعدل )40( ساعة تدريبية/سنة/موظف.

االس���تمرار في تقديم الدعم والتمويل للمش���روعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل 
الحرفيين والمهنيين.

اهداف خطة االستدامة الفرعية 
انشاء منظومة من الحوافز المتنوعة لاللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية.

تعزيز تكافؤ الفرص وخصوصًا للمجموعات األقل حضورًا )المرأة، الجغرافيا(.
تشجيع مشاركة الموظفين في كافة أنشطة المسؤولية اإلجتماعية.

متابعة القرارات للتعرف على مدى التزامها بسياسات المسؤولية اإلجتماعية وتفعيل المساءلة.
التقويم الدوري للحاكمية المؤسسية وااللتزام بها حسب األصول.

قياس مصادر التلوث البيئي واس���تهالك المياه والموارد والطاقة وإنتاج النفايات بش���كل دوري في 
مصرفنا.

تعزيز حماية المستهلك.
المشاركة المدروسة للمجتمع لمنع االعتماد على التبرعات وجعل اإلنتاجية بدياًل عنها.
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خطة المسؤولية اإلجتماعية لعام 2016 
��ة  ة االجتماعيَّ االستمرار بممارسة أنشطة مختلفة حول المسؤوليَّ
هات المختلفة، رعاية المؤتمرات  عات للجِّ ق���ة بتقديم التبرُّ والمتعلِّ
والندوات وورش العمل، تقديم القروض الحس���نة، رعاية شؤون 

فاع�ل مع المجتمع المدني وتنميته...إلخ. القرآن الكريم، التَّ

االس���تمرار بتمويل قطاع���ي الصحة والتعلي���م وتقديم التبرعات 
لهما.

���عي لتوفي���ر ف���رص عم���ل جديدة م���ن خالل االس���تمرار في  السَّ
���طة والمتناهية الصغر  غي���رة والمتوسِّ تموي���ل المش���روعات الصَّ

ة في هذه القطاعات. والمساهمة االجتماعيَّ

االس���تمرار في برنامج���ي الطاق���ة المتجددة وتوفير اس���تهالك 
المياه.

هم على  سائل القصيرة للمتعاملين لحثِّ االستمرار في إرسال الرَّ
اقة. ترشيد استخدام الطَّ

في البنك. صة لموظَّ دريب المخصَّ ل ساعات التَّ زيادة معدَّ

ة  في���ن على المش���اركة في األنش���طة االجتماعيَّ تش���جيع الموظَّ
ة. طوعيَّ واألعمال التَّ

ع���اون مع البنك المركزي األردني  ة االس���تثمار بالوكالة بالتَّ اتفاقيَّ
ة )تكنولوجيا  اعمة لبعض القطاعات االقتصاديَّ مويل الدَّ لنوافذ التَّ

راعة(. ناعة، الزِّ ياحة، الصِّ دة، السِّ اقة المتجدِّ المعلومات، الطَّ

س���ات  المس���اهمة في مش���روع صن���دوق ضمان قروض المؤسَّ
لضم���ان  ���ة  األردنيَّ الش���ركة  م���ع   )Startups( اش���ئة  النَّ غي���رة  الصَّ

القروض.

���يارات الهجينة )Hybrid( والسيارات التي تعمل على  تمويل السَّ
ة. اقة الكهربائيَّ الطَّ
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إن خدم���ة البن���ك للمجتم���ع وتوفي���ره البدي���ل الحالل 
لالحتياج���ات المصرفي���ة ف���ي األردن يتع���دى تعظيم 
العوائ���د المالي���ة إل���ى تعزي���ز القيم اإلس���المية في 
التعام���ل وتوثيق أواص���ر الترابط والتراح���م والتكافل 
في المجتمع، ويظهر ذلك في مختلف أنشطته، إال 

أنه يتبدى بجالء أكثر في األنشطة التالية:

 القروض الحسنة 
يقوم البنك اإلس���المي األردني ومنذ أن بدأ في ممارس���ة أعماله، بتقديم قروض حس���نة 

للمواطني���ن لمس���اعدتهم في مواجهة م���ا تتطلبه بعض الحاالت اإلجتماعي���ة المعتبرة كالعالج 
والتعليم والزواج من نفقات آنية. وقد بلغت القروض الحسنة التي منحها البنك خالل عام 2015 

حوال���ي )19.3( مليون دينار، اس���تفاد منها حوال���ي )23.3( ألف مواطن، وذلك مقابل حوالي )19.4( 
ملي���ون دين���ار في ع���ام 2014، كان قد اس���تفاد منه���ا حوالي )34( أل���ف مواطن. أما الع���دد اإلجمالي 

للمس���تفيدين من القروض الحس���نة التي قدمها البنك منذ بداية تأسيس���ه وحتى نهاية عام 2015 فقد 
كان حوال���ي )406( االف مواط���ن، وبلغ���ت قيمتها اإلجمالية حوال���ي )236( مليون دينار. وم���ن ضمنها القروض 

الحسنة التي يتم تقديمها للشباب المقبلين على الزواج بالتنسيق مع جمعية العفاف والتي بلغ إجماليها حوالي 
)5.1( ملي���ون دين���ار موزع���ة على )9,227( مس���تفيدًا، والقروض الحس���نة المقدم���ة للمعلمين، من خ���الل االتفاقية 

الموقعة مع نقابة المعلمين األردنيين، والتي بلغ إجماليها حوالي )3.9( مليون دينار موزعة على )5,988( مستفيدًا.
كما يس���تقبل البنك ودائع في “حس���اب القرض الحسن” من الراغبين في إقراضها عن طريق البنك كقروض حسنة، 

حيث بلغ رصيد هذا الحساب في نهاية عام 2015 حوالي )1.3( مليون دين�ار.

عدد المستفيدين

القروض الحسنة )مليون دينار(
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 صندوق التأمين التبادلي 
باشر هذا الصندوق نشاطه مع بداية عام 1994، حيث يتضامن المشتركون فيه من مديني 
البن����ك عل����ى جب����ر الضرر ال����ذي يلحق بأحدهم بتس����ديد رصي����د مديونيته تج����اه البنك في 
ح����االت الوفاة أو العجز الدائم أو اإلعس����ار المس����تمر، باإلضاف����ة إلى ان هذا الصندوق 
يعتب����ر مخففًا للتعرض للمخاطر اعتبارًا من العام 2014 بعد موافقة البنك المركزي 
األردن����ي على ذلك. وحتى نهاية ع����ام 2015، بلغ رصيد الصندوق حوالي )64.2( 
ملي����ون دينار، وعدد الح����االت التي تم التعويض عنه����ا )2,024( حالة، وإجمالي 
ه����ذه التعويض����ات بل����غ حوالي )7( ماليي����ن دينار. أما عدد المش����تركين في 
هذا الصندوق في نهاية عام 2015 فقد بلغ حوالي )138( ألف مشترك 
ورصيد مديونيتهم بلغ حوال�ي )982( مليون دينار. وخالل عام 2015، 
بل����غ ع����دد الح����االت الت����ي ت����م التعوي����ض عنه����ا )169( حال����ة، وبلغت 
التعويضات المدفوعة عنها حوالي )871( ألف دينار، أما خالل عام 
2014 فق����د ت����م التعويض عن )163( حال����ة وبلغت التعويضات 

المدفوعة عنها حوالي )705( اآلف دينار.
وم����ن الجدي����ر ذك����ره، أن البنك قد وس����ع مظل����ة الُمؤّمن 
عليهم إعتبارًا من 1/3/2015، لتصبح ش����املة لكل من 
تبل����غ مديونيت����ه )100( ألف دينار فأق����ل بعد ان كان 
)75( ال����ف دين����ار فاق����ل، وس����بق للبنك أن وس����ع 
مظل����ة المؤم����ن له����م لتصب����ح )50( أل����ف دينار 
فأقل بداًل من )40( ألف دينار فأقل، بعد أن 

كانت )25( ألف دينار فأقل.
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التبرعات 
)داخل المملكة األردنية الهاشمية( 

يخص���ص البن���ك س���نويًا مبلغًا من الم���ال للتبرع به ألوجه الخي���ر المختلفة. وقد بلغ إجمال���ي التبرعات التي 
قدمه���ا البن���ك خالل ع���ام 2015 حوال���ي )910( االف دينار، أما إجمال���ي التبرعات التي قدمه���ا البنك منذ 

تأسيسه وحتى نهاية عام 2015 فقد بلغت حوال�ي )9.6( مليون دينار.
وفيما يلي تصنيف للتبرعات التي قدمها البنك خالل األعوام )2011-2015(:

بتموي���ل  البداي���ة  من���ذ  البن���ك  اهت���م 
متطلبات مش���اريع ذوي المهن والحرف 

 ،1994 ع����ام  وف���ي  المرابح���ة،  بصيغ���ة 
اس���تحدث البنك برنامجًا خاصًا لتمويل مشاريع 

المتناقص���ة  المش���اركة  بأس���لوب  الفئ���ة  ه���ذه 
المنتهية بالتمليك الذي يقضي بتس���ديد التمويل 

ل. وإلعطاء  م���ن اإلي���رادات الذاتية للمش���روع المم���وَّ
مزيدًا من االهتمام لهذه المشاريع قام البنك في عام 

2013 برفع رأس مال شركة السماحة للتمويل واإلستثمار 
التابعة له إلى )8( ماليين دينار وعّدل عقد التأسيس ونظامها 
األساسي ليشمل تمويل المشاريع وذوي الحرف الصغيرة.

برنامج تمويل
المهنيين والحرفيين 

)المبالغ باآلف الدنانير(
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201113.440.018.0155.1157.073.60.50.048.00.02.50.00.00.0508.1

201215.140.05.2141.5175.577.02.00.032.00.05.00.00.00.0493.3

20139.330.051.4110.959.283.525.00.032.00.0200.00.00.00.0601.3

2014150.730.026.3208.2112.485.510.00.032.034.01.20.00.00.0690.3

2015159.630.050.3253.185.991.65.025.042.501.214.051.7100.0909.9
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التوزيع النسبي للتبرعات لألعوام )2011-2015(

أما أبرز الجهات التي قام البنك بتقديم التبرعات لها منذ تأسيسه:

المبالغسنوات التبرعالبيان
)اآلف الدنانير(

1993424-2015المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم - وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية
1981870-2015)حملة البر واإلحسان، مسابقة الملكة علياء، مركز الملكة علياء للتنمية اإلجتماعية(

2008267-2014صندوق األمان لمستقبل األيتام

2002123، 2005، 2006، )2008-2015(الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

2007145، 2008، 2010، 2015صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

2009211، )2011-2015(مركز الحسين للسرطان

201434مؤسسة األميرة عالية

201514صندوق الشهيد )معاذ الكساسبة(

201552مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية

2015100القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية-حرس الحدود
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التعاون مع المؤسسات المالية اإلسالمية.

درج البن���ك على المش���اركة في المؤتم���رات والندوات المحلي���ة والخارجية التي 

تتصل بمجاالت عمله، أو ما يساعد منها على تطور أعمال المصارف اإلسالمية، 

وال س���يما الت���ي تعق���د منه���ا في نط���اق البنك اإلس���المي للتنمي���ة، مجموعة 

البرك���ة المصرفية، مجل���س الخدمات المالية اإلس���المية، المجلس العام للبنوك 

والمؤسس���ات المالي���ة اإلس���المية، هيئ���ة المحاس���بة والمراجعة للمؤسس���ات 

المالي���ة اإلس���المية واتحاد المصارف العربية. وعلى س���بيل المث���ال، قام البنك 

خالل عام 2015 بتنظيم أو رعاية أو دعم:

 المؤتمر الس���نوي الرابع عش���ر للهيئات الش���رعية للمؤسس���ات المالية 

االسالمية )AAOIFI( والذي انعقد في البحرين بمبلغ )5( اآلف دوالر.

 منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة “الطريق الى النمو” بتنظيم 

من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي األردني وجمعية البنوك في 

األردن والذي عقد في األردن بمبلغ )7,500( دوالر.

 مؤتم���ر الحوكم���ة االداري���ة للمؤسس���ات المالي���ة االس���المية بعن���وان 

“ال���دروس المس���تفادة م���ن التط���ورات الدولي���ة الحديث���ة” بتنظي���م من 

المجلس العام للبنوك والمؤسس���ات المالية والبنك الدولي والذي عقد 

ف���ي عمان بمبلغ )35( ألف دوالر، واس���تقبال الضيوف المش���اركين في 

المؤتمر بمبلغ )1,785( دينار. 

رعايةالمؤتمرات والندوات 
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 المؤتم���ر العالم���ي للمص���ارف اإلس���المية، بالتعاون مع وح���دات مجموعة 

البرك���ة المصرفية وبش���راكة اس���تراتيجية م���ع بنك البركة االس���المي وبنك 

البرك���ة التركي ومجموع���ة البركة المصرفية والذي عقد ف���ي البحرين بمبلغ 

)5( اآلف دوالر.

 المؤتم���ر الس���نوي لهيئ���ة المحاس���بة والمراجع���ة للمؤسس���ات المالي���ة 

اإلس���المية )AAOIFI( بش���راكة إس���تراتيجية م���ع وح���دات مجموع���ة البرك���ة 

المصرفي���ة وبالتع���اون مع البنك الدولي والذي عقد ف���ي البحرين بمبلغ )5( 

اآلف دوالر.

 منت����دى االج����راءات الرقابي����ة االحترازي����ة والممارس����ات الس����ليمة إلدارة المخاطر 

بتنظيم من اتحاد المصارف العربية والذي عقد في عمان بمبلغ )7,500( دوالر.

التع���اون م���ع المهتمين بفك���رة البنوك اإلس���المية على أعم���ال وتطبيقات البنك 

المختلفة، وعلى سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2015 بتنظيم أو رعاية أو دعم:

 المؤتم���ر الدول���ي الثان���ي للمالية والمصرفية اإلس���المية بعن���وان “إدارة 

الس���يولة في المص���ارف اإلس���المية” بتنظيم م���ن الجامع���ة األردنية/كلية 

الشريعة بمبلغ )15( ألف دينار.

 المؤتم���ر العلمي الدول���ي االول بعنوان “البعد المعرفي واإلبداعي في 

العم���ل المصرفي بين المصارف اإلس���المية” بتنظي���م من مركزمن تمكين 

للتنمية اإلدارية والفنية والذي عقد في البحر الميت بمبلغ )5( اآلف دينار. 

 ملتق���ى ومع���رض الصيرف���ة اإلس���المية األول لطلب���ة الجامع���ات األردنية 

بتنظيم من الجامعة األردنية/كلية الشريعة والذي عقد في عمان.

 جوائ���ز التمي���ز واإلنجاز المصرفي لعام 2015/االتح���اد الدولي للمصرفيين 

العرب بمبلغ )5( اآلف دوالر.

 ورش���ة عمل الصكوك اإلس���المية الس���يادية واهميتها لالقتصاد بتنظيم  

مركز تمكين للتنمية اإلدارية والفنية بمبلغ )5( اآلف دينار.
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التعليم والتدريب 
التفاعل مع العديد من الجهات التعليمية واألكاديمية والتأهيلية في األردن س���واء كانت جامعات 
أو كليات أو مدارس أو طالب، وعلى سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2015 برعاية أو دعم أو 

تكريم أو مساهمة أو تدريب:
 البرنام���ج الوطن���ي لنش���ر الثقاف���ة المالي���ة المجتمعي���ة ودعم االس���تقرار المال���ي واالقتصادي 
واالجتماعي وبالتعاون مع البنك المركزي األردني وجمعية البنوك في األردن بمبلغ )51,700( دينار.
 تكري���م أوائل الثانوية العامة بتنظيم من نقاب���ة المعلمين األردنيين بمبلغ حوالي )8,400( دينار 
للعام الرابع على التوالي، ودعم نش���اطات النقابة بمبلغ )7( اآلف دينار، وطباعة بروشور للنقابة 

بمبل���غ )2,500( دينار. وبالتزامن مع حف���ل تكريم أوائل الثانوية العامة 
أعل���ن البن���ك خف���ض نس���ب المرابح���ة للمعلمين ومنتس���بي وزارة 

التربية والتعليم.
 آلت���ا تصوي���ر س���ريع للجامع���ة األردنية/كلي���ة الش���ريعة بلغت 

قيمتهما حوالي )5( اآلف دينار.
 صن���دوق دع���م الطلب���ة المقدس���يين المؤس���س ف���ي 

الجامعة األردنية لتغطية الرس���وم الجامعية للدارسين 
في الجامعة األردنية )10( اآلف دينار.

 تكالي���ف دراس���ة طالبي���ن ف���ي جنج���ز أكاديم���ي 
)King’s Academy( لمدة اربع سنوات بكلفة 
)320( أل���ف دوالر، ت���م دفع مبل���غ )80( ألف 

دوالر خالل عام 2015. 
الم���ؤازرة  بعضوي���ة  البن���ك  اش���تراك   
الذهبي���ة لدع���م نش���اطات اكاديمية 
العالم االس���المي للعلوم بمبلغ 

)15( ألف دوالر.
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 وكجزء من رس���الته في نشر التطبيقات 
اإلس���المية في مجال األعمال، قام البنك 
في عام 1986 بتأسيس شركة المدارس 
العمريـــة، ويس���اهم البن���ك حاليًا بنس���بة 
)%94.4( من رأسمالها البالغ حوالي )8.6( 
ملي���ون دينار، ويبلغ ع���دد طالبها )4,830( 

طالبًا وطالبة.
 اس���تمر البن���ك في إتاحة ف���رص التدريب 
واإلط���الع عل���ى طبيع���ة أعمال���ه ألع���داد 
جدي���دة من طلبة المؤسس���ات التعليمية، 
اذ بلغ عدد من تم تدريبهم )16,045( طالبًا 
وطالب���ًة منذ تأس���يس البن���ك وحتى نهاية 
ع���ام 2015، أما خالل ع���ام 2015 فقد تم 
تدريب )992( طالبًا وطالبًة. كما تم تدريب 
)288( موظف���ًا من موظف���ي مصارف غير 
أردني���ة عل���ى أعم���ال مصرفنا منه���م )21( 

خالل عام 2015.
 وق���ع البنك م���ع الجامع���ة األردنية مذكرة 

تفاهم يتم بموجبها تدريب طلبة الدراسات 
العليا في الجامعة على أعمال البنك.

 وفي نطاق االهتمام برفع س���وية وأداء 
الموظفي���ن، قام البنك خ���الل عام 2015 
دورات  ف���ي  موظف���ًا   )2,727( بإش���راك 
ون���دوات نظمه���ا معه���د تدري���ب البن���ك، 
وأوف���د )820( موظف���ًا إل���ى مراك���ز داخل 
خ���ارج  إل���ى مراك���ز  األردن و)60( موظف���ًا 
األردن، أم���ا من���ذ تأس���يس البن���ك وحت���ى 
نهاي���ة عام 2015 فق���د نّظم معهد تدريب 
البن���ك )2,837( دورة وندوة ش�����ارك فيها 
 )9,237( أوف���د  كم���ا  موظف���ًا،   )43,863(
موظف���ًا إلى مراك���ز داخ���ل األردن و)450( 

موظفًا إلى مراكز خارج األردن.
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رعاية شؤون القرآن الكريم 

يول���ي البن���ك اهتمامًا خاص���ًا برعاية ش���ؤون القرآن الكريم، فعلى س���بيل 
المث���ال، ق���ام البنك خ���الل عام 2015 برعاي���ة أو دعم أو تكري���م أو تغطية/

تقديم جوائز:
  الفائزون في مس���ابقات حفظ القرآن الكريم في المس���ابقة الهاشمية 
الدولي���ة لحف���ظ الق���رآن الكري���م الت���ي تنظمه���ا وزارة األوقاف والش���ؤون 
والمقدس���ات اإلس���المية، حيث يقدم البنك س���نويًا جوائز للمتس���ابقين، 
ومنذ تأس���يس المس���ابقة في عام 1993، قدم البنك حوالي )424( ألف 

دينار، منها )30( ألف دينار في عام 2015.
  برنام���ج مقرئ األردن/مؤسس���ة اليرم���وك لتنظيم المع���ارض الختيار أفضل 
صوت مقرئ في تالوة القرآن الكريم عبر التلفزيون األردني خالل شهر رمضان 

المبارك بمبلغ )30( ألف دينار للعام الخامس على التوالي.
  جوائز لحفظة القرآن الكريم والحديث الشريف في جميع كليات الجامعة 

األردنية بمبلغ )9( اآلف دينار.
  جوائ���ز مس���ابقة حفظ القرآن الكري���م لطلبة الجامع���ة والمجتمع المحلي 
بتنظي���م من المركز الثقافي اإلس���المي/الجامعة األردنية بمبلغ )5( اآلف 

دينار.
  جوائز مس���ابقة الق���رآن الكريم التاس���عة لطالب المراك���ز التابعة لمجلس 

المنظمات والجمعيات االسالمية بمبلغ حوالي )13( الف دينار.
  جوائ���ز المس���ابقة الس���نوية لحف���ظ الق���رآن الكري���م بتنظيم م���ن جمعية 

الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم بمبلغ )5( اآلف دينار.
  جوائز المسابقة لحفظ القرآن الكريم في مدرسة الفيحاء الثانوية للبنين 
ومرك���ز جابر العثرات/بيت الس���لط لتأهي���ل ورعاي���ة ذوي االحتياجات الخاصة 

بمبلغ )1,100( دينار.
  المس���اهمة بحمل���ة وقف أه���ل القرآن الرابعة/جمعي���ة المحافظة عن البنك 
ومس���اهميه “ني���ة مرافق���ة الحبيب المصطف���ى في الجنة” بمبل���غ )25( ألف 

دينار.
  المس���اهمة ف���ي بناء مركز قراني لذوي االحتياج���ات الخاصة تابع لجمعية 
المحافظة على القران الكريم/فرع عمان النسائي بمبلغ )10( اآلف دينار.

  نشاطات مركز شفا بدران القرآني لإلناث بمبلغ )10( اآلف دينار.

 الثقافة، الفنون،
األدب والتراث 
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م���ن  العدي���د  بدع���م  البن���ك  يق���وم 
الجهات ذات الطابع الثقافي والفني 
واألدبي والتراث���ي والتي تتفق مع 
توجهات البنك العامة، فعلى سبيل 
المثال، قام البن���ك خالل عام 2015 
برعاي���ة أو دع���م أو تكريم أو تغطية/

تقديم جوائز:
  رعاي���ة برام���ج هادفة ف���ي عدد من 
واإلذاعي���ة:  التلفزيوني���ة  المحط���ات 
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني 
بمبلغ حوال���ي )293( ألف دينار، قناة 
إقرأ العربي���ة بمبلغ )175( ألف دوالر، 
قن���اة إق���رأ الدولي���ة بمبل���غ )50( ألف 
دوالر، وبعض اإلذاعات بمبلغ حوالي 
)158( أل���ف دينار، منه���ا: حياة إف أم، 

أمن إف أم وُحسنى إف أم.
  رعاية صفحة عن الصيرفة االسالمية 
والم���ال  االس���المي  والتموي���ل 
واالس���الم بمبلغ حوالي )139( ألف 
دين���ار في صح���ف الدس���تور، الرأي، 

الغد والسبيل.
 رعاية بعض المجالت الهادفة بمبلغ 
حوالي )34( ألف دينار: مجلة الفرقان 
الصادرة ع���ن جمعية المحافظة على 
المالح���ق  وبع���ض  الكري���م  الق���رآن 
التابعة للمجلة )شذى الفرقان(، مجلة 
الش���ريعة، مجل���ة الش���رطي الصغير 
الصادرة عن مديرية االمن العام، مجلة 
طريق السالمة الصادرة عن الجمعية 
األردني���ة للوقاية من حوادث الطرق، 
مجل���ة االذاع���ة والتلفزي���ون الصادرة 
ع���ن مؤسس���ة االذاع���ة والتلفزيون 

األردن���ي، مجل���ة االكاديمي���ة العربية 
للدراس���ات المصرفي���ة، مجل���ة اتحاد 
المصارف العربية، مجلة البنوك في 
األردن و مجلة مجتمع رجال االعمال.

 جوائز للمشاركين في المسابقات 
الرمضانية وغيرها بحوالي )41( ألف 
دين���ار في بع���ض الصح���ف األردنية: 
الدس���تور، الغ���د، األنب���اط، الس���بيل 
مجل���ة  المج���الت:  وبع���ض  والدي���ار، 
الش���ريعة، مجل���ة الفرق���ان الص���ادرة 
عن جمعي���ة المحافظة عل���ى القرآن 

الكريم، وإذاعة أمن إف أم.
  طباع���ة )2,000( نس���خة من كتاب 
“مؤتمر االس���الم حضارة وس���الم” 

بمبلغ )9( اآلف دينار.
  المؤتم���ر الدولي الخامس بعنوان 
“المنهج النبوي ف���ي تعزيز القيم” 
بتنظيم من جمعية الحديث الشريف 
واحي���اء الت���راث بالتع���اون م���ع جامعة 
العلوم التطبيقي���ة والذي عقد في 

عمان بمبلغ ألفي دينار.
إلعم���ار  الهاش���مي  الصن���دوق    
المس���جد االقص���ى وقب���ة الصخرة-

ضي���وف  اس���تضافة  تكالي���ف  دع���م 
برنامج عي���ن على القدس لمدة عام 
بمبل���غ )28,800( دين���ار عل���ى ارب���ع 
دفع���ات ت���م دف���ع الدفع���ة والبالغة 

)7,200( دينار.
“اللق���اءات  كت���اب  اش���هار  حف���ل   
الملكي���ة  االوراق  ح���ول  الحواري���ة 
النقاشية” بالتعاون مع منتدى الفكر 

العربي بمبلغ )10( اآلف دينار.

 الثقافة، الفنون،
األدب والتراث 
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الصحة 
دع���م العدي���د من الجه���ات والمرافق الصحية في األردن، وعلى س���بيل المثال، قام البنك 

خالل عام 2015 برعاية أو دعم أو تبرع:
  المؤتم���ر الدول���ي العش���رون التحاد روابط الجمعي���ات العربية لطب االطف���ال والمؤتمر 
الدولي الخامس عش���ر لجمعية االطفال األردنية بتنظيم من اتحاد جمعيات طب االطفال 

العربية والذي عقد في عمان بمبلغ ألف دينار.
  جمعية الجنوب للتربية الخاصة/تنفيذ مشروع المختبرات الطبية في محافظة معان بمبلغ )5( اآلف دينار.

  الصندوق الوطني لعالج الفقراء بمبلغ )3( اآلف دينار.
  مركز الحسين للسرطان/شراء بطاقات معايدة من رسومات اطفال المركز بمبلغ )1,200( دينار.

  حفل تكريمي لذوي المتبرعين بالقرنيات وللعام الس���ادس على التوالي وبالتعاون مع 
جمعية أصدقاء بنك العيون للتبرع بالقرنيات وبنك العيون األردني بمبلغ )7( اآلف دينار.

  ندوة حول التجارة البينية العربية وبرامج التمويل المتاحة/لقاء المصدرين والمستوردين 
ف���ي مج���ال االدوية بتنظيم من غرفة تج���ارة األردن وبرنامج تمويل التج���ارة العربية وهيئة 

االستثمار والذي عقد في عمان بمبلغ حوالي )3,300( دينار.

الطاقة والبيئة 
من أبرز ما قام به البنك خالل عام 2015:

  اس���تمر البنك في توفير الطاقة البديلة في مقرات تواجده وذلك باالس���تفادة من 
توليد الطاقة الكهربائية باس���تخدام الخاليا الشمسية مستغاًل المساحات على أسطح 
الفروع لتركيب تلك الخاليا، مما يحقق وفرًا وتخفيضًا في فاتورة الكهرباء والمساهمة 
في التخفيف من األحمال الكهربائية العالية في المملكة وبالتالي المساهمة في دعم 
اإلقتص���اد الوطني وحماية البيئ���ة. ومن الجدير ذكره إن هذا المش���روع بدأ بثالثة فروع 

كمرحلة أولى، وحاليًا يبلغ عدد الفروع المطبق بها )18( فرعًا.
  كما قام البنك بتشغيل وحدات نظام الطاقة المتجددة لمسجد ضاحية الروضة بعّمان، 
وكذلك تش���غيل وحدات اخرى في مدرس���تين في مناطق نائية لتغطية احتياجاتهم من 

الكهرباء، وسبق للبنك ان قام بذلك إلحدى المدارس في إحدى المناطق النائية.
  مؤتمر “البيئة األردنية-رفع الوعي” بتنظيم من شركة ازهار الطبيعة إلدارة المؤتمرات 

والمعارض والذي عقد في عمان بمبلغ ألف دينار.
  المؤتمر الطالبي البيئي الرابع بعنوان “النفايات الخطرة” بتنظيم من مدارس الرضوان 

بالتعاون مع وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى والذي عقد في عمان بمبلغ ألف دينار.

  برنامج التدوير/جمعية البيئة األردنية-حملة نظافة منتزه البحاث بمبلغ ألف دينار.
  جمعية البيئة األردنية بمبلغ ألف دينار.

  زراعة )200( غرسة من شجر الليمون ضمن مبادرة “شجرة ليمون لكل بيت” بالتعاون 
مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بمبلغ ألف دينار.
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ذوي اإلحتياجات الخاصة 
والفئات األقل حظًا والفقراء 
دع���م العديد من الجهات التي ترعى األش���خاص ذوي االحتياجات 
الخاصة أو الفئات األقل حظًا أو األيتام في األردن، وعلى سبيل 

المثال، قام البنك خالل عام 2015 برعاية أو دعم أو تبرع:
  صندوق األمان لمس���تقبل األيتام بمبلغ )42.5( ألف دينار خالل 
عام 2015، ومنذ تأسيس الصندوق في عام 2008 إلى نهاية عام 

2015 بلغت مجموع التبرعات للصندوق حوالي )267( ألف دينار.
  تقدي���م أجه���زة تس���جيل ومح���والت لمدرس���ة عبد الل���ه بن أم 
مكتوم للمكفوفين لمس���اعدة طالبها ف���ي العملية التعليمية. 
وخ���الل ع���ام 2015 ت���م التبرع بمبل���غ )1,500( دينار لش���راء )25( 
جه���از، ومبل���غ حوال���ي )1,500( دين���ار لرعاية حفل تكري���م الطلبة 
الخريجين، ويقدم البنك أجهزة التس���جيل والمحوالت للمدرس���ة 

منذ عام 1995.
  نشاطات الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لالغاثة والتنمية والتعاون 

العربي واالسالمي خالل شهر رمضان بمبلغ )5( اآلف دينار.
  تكية ام علي بمبلغ )15( ألف دينار.

  دع���م الحمل���ة الوطني���ة لتوفي���ر كس���وة العي���د لفق���راء األردن 
بتنظيم من اذاعة ُحسنى اف ام بمبلغ )2,500( دينار.

  هداي���ا للمكفوفي���ن الفق���راء وااليت���ام والمس���نين واالطفال 
برعاية مديرية االمن العام بمبلغ )3( اآلف دينار.

  نش���اطات جمعي���ة الش���وبك لرعاي���ة االيت���ام وذوي االحتياجات 
الخاصة بمبلغ )10( اآلف دينار.

 التع���اون في إنجاح حفالت الزفاف الجماعية التي تقام س���نويًا 
بالتع���اون م���ع جمعية العفاف الخيرية، حي���ث يقوم البنك بتقديم 
نق���وط للعري���س والعروس، ففي ع���ام 2015 ت���م تقديم مبلغ 
)4( اآلف دينار ل� )40( عريس���ًا وعروس���ًا، كما يقوم البنك بتقديم 
القروض الحسنة بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية، فخالل عام 
2015 قام البنك بتقديم مبلغ حوالي )144( ألف دينار كقروض 
حس���نة اس���تفاد منه���ا )206( أش���خاص، م���ع العل���م أن إجمال���ي 
الق���روض الحس���نة التي ت���م تقديمه���ا للش���باب المقبلين على 
الزواج بالتنس���يق مع جمعية العفاف بلغ���ت حوالي )5.1( مليون 

دينار موزعة على )9,227( مستفيد.
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التفاعل مع المجتمع المحلي وتنميته 
تحظى األنشطة التي لها تأثير ملموس على حياة المجتمع ككل وخدمته وتنميته بأولوية لدى البنك، 

ففي عام 2015 قام البنك برعاية أو دعم أو تبرع:
  الصندوق األردني الهاش���مي للتنمية البش���رية بمبلغ حوالي )92( ألف دينار، ومنذ عام 1981 وحتى 
نهاي���ة ع���ام 2015 بلغ���ت مجموع التبرعات للصندوق األردني الهاش���مي للتنمية البش���رية )حملة البر 

واإلحسان، مسابقة الملكة علياء، مركز الملكة علياء للتنمية اإلجتماعية( حوالي )870( ألف دينار.
 دعم البنك برامج ونش���اطات الصندوق األردني الهاش���مي للتنمية البش���رية ولمس���ابقة 
الملك���ة علي���اء للمس���ؤولية االجتماعية مبل���غ )5,500( دينار وش���راء )4( اآلف نس���خة من 
المسابقة بمبلغ ألف دينار، حيث كانت المسابقة في العام 2015 تحمل عنوان “معًا.. 
لوطن���ي”، حيث تهدف هذه المس���ابقة إلى تعزيز مفهوم المواطنة والمس���اهمة 
في زيادة الوعي لدى كافة ش���رائح المجتمع األردني بمفهوم المواطنة الفاعلة، 
وكذل���ك رعاية حفل العش���اء التكريمي لقط���اع البنوك “حملة البر واالحس���ان” 

بمبلغ حوالي )3,300( دينار.
  صندوق الشهيد )معاذ الكساسبة( للمنح الدراسية بمبلغ )14( ألف دينار.

  القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية-حرس الحدود بمبلغ )100( ألف دينار.
  صن���دوق الملك عب���د الله الثاني للتنمية/مهرج���ان اردننا بمبلغ )25( 

ألف دينار.
  المؤتمر الس���ابع للس���المة المرورية بتنظيم من مديرية االمن 
العام/المعه���د المروري األردني وال���ذي عقد في عمان بمبلغ 

)5( اآلف دينار.
  مؤتم���ر علم���اء األردن األول “علماء الش���ريعة ودورهم 
ف���ي نهض���ة األردن وبنائ���ه” بتنظي���م من رابط���ة علماء 

األردن والذي عقد في عمان بمبلغ )8,400( دينار.
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  ملتقى المسؤولية االجتماعية االقليمي بعنوان “خارطة الطريق نحو مجتمع افضل” بتنظيم من مجلس المرأة 
العربية والمنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية والذي عقد في عمان بمبلغ )7,500( دوالر.

  المؤتمر االقليمي للمس���ؤولية االجتماعية بعنوان “الحفاظ على المكتس���بات ومواجهة التحديات” بتنظيم 
من المنظمة العربية للمس���ؤولية االجتماعية ووزارة التنمية االجتماعية والذي عقد في عمان بمبلغ )7,500( 
دوالر, وجائزة التميز في المس���ؤولية االجتماعية التي تمنحها المنظمة العربية للمس���ؤولية االجتماعية بمبلغ 

)5( اآلف دوالر.
  ش���راء )55( صوب���ة و)40( حرام للعائالت المحتاج���ة والمتضررة خالل العاصفة الثلجية بالتعاون مع االمن العام 

بمبلغ )3,330( دينار.
  جمعي���ة وادي الح���ور الخيرية للتنمية االجتماعية/اس���تكمال بن���اء قاعة متعددة االغراض تخ���دم قرى محافظة 

البلقاء بمبلغ )10( اآلف دينار.
  وحدة ادارة مشاريع التطوير/بلدية السلط الكبرى لمشروع إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي 

لليونسكو بمبلغ ألفي دينار.
  ش���راء )10( اجه���زة حاس���وب و)10( اجهزة الب ت���وب و)20( طابعة و)10( مكاتب و)10( كراس���ي للموظفين 

لدائرة الحج والعمرة/وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية بمبلغ حوالي )6,800( دينار.
  المساهمة في إنشاء حديقة عامة في معان بمبلغ )30( ألف دينار.

  تب���رع بأثاث من اطقم كنب وكراس���ي موظفين وانتظار وخزائ���ن ادراج وعاّلقات مالبس إلذاعة األمن العام 
“أمن إف أم”.

  دعم نش���اطات دائرة الس���ير المركزية بطباعة امساكية رمضان بمبلغ )1,650( دينار وشراء )150( كرتونة ماء 
وزعت على الس���ائقين خالل ش���هر رمضان في فترة اذان المغرب بمبلغ )270( دينار و)40( كرتونة تمر بملبغ 
)600( دين���ار وطباع���ة بطاقات معايدة بعيد الفطر بتكلفة أل���ف دينار و)8( اآلف علبة معايدة بعيد الفطر بمبلغ 
)1,500( دينار وطباعة بطاقات معايدة  بعيد االضحى وعلب هدايا بمبلغ )3( اآلف دينار ودعم مشروع الحقيبة 

المدرسية )700( حقيبة مع قرطاسية لتوزيعها على الطالب الفقراء بمبلغ )5( اآلف دينار.
  وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية/صندوق الزكاة بمبلغ )5( اآلف دينار.

  مؤتمر طريق الحرير الثاني بعنوان “فرص وأعمال”/ملتقى االعمال الفلسطيني األردني والذي عقد في 
عمان بمبلغ )6( اآلف دينار.
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  منت���دى التواص���ل االقتصادي األردن���ي الخليجي بتنظيم من غرفة تج���ارة األردن بالتعاون 
مع االمانة العامة التحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في عمان بمبلغ )10( 

اآلف دينار.
  مبادرة اس���رتي س���عادتي لتوعية االس���رة األردنية بتنظيم من وزارة االوقاف والشؤون 

والمقدسات االسالمية بمبلغ )6( اآلف دينار.
  انش���اء مظلتي انتظار توضعان على جوانب الش���ارع الرئيسي العام بمنطقة خزما بلدية 

دير عال الجديدة بمبلغ )1,500( دينار.
  جمعية الشابات المسيحية في عمان/تبرع لفرن الخير في مخيم البقعة بمبلغ ألف دينار.

  مؤسسة اعمار الكرك بمبلغ )5( اآلف دينار.
  وقع البنك ونقابة صيادلة األردن اتفاقية تعاون مشترك, يقدم البنك من خاللها الخدمات المصرفية 

اإلسالمية من حسابات استثمارية وجارية وتمويالت لمنتسبي نقابة الصيادلة األردنيين.
  توقي���ع مذك���رة تفاهم بين البنك وغرفة صناعة األردن بغرض اس���تفادة القطاع الصناعي 
م���ن خدم���ات التمويل اإلس���المي المقدمة من قبل البن���ك، وخاصة المنش���آت الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة.
  توقي���ع اتفاقي���ة بين البنك والش���ركة األردنية لضم���ان القروض تهدف إلى دعم المش���اريع الصغيرة 
والمتوسطة من خالل تقديم البنك التمويالت الالزمة لها، وبكفالة الشركة األردنية لضمان القروض.
  توقي���ع اتفاقي���ة بين البنك وجمعية المس���تثمرين في قطاع اإلس���كان بغرض اس���تفادة 

أعضاء الهيئة العامة للجمعية من خدمات التمويل اإلسالمي المقدمة من قبل البنك.
  استمر البنك بتنظيم حمالت للتبرع بالدم في عدة محافظات بالتعاون مع “مديرية بنك 
ال���دم”، حي���ث تبرع موظفو البنك على اختالف مس���توياتهم اإلدارية بوحدات دم، إضافة 
إلى مشاركة مجموعة من متعاملي ومراجعي البنك بالحملة، وذلك مساهمة من البنك 
وموظفيه بتحملهم لمس���ؤوليتهم اإلجتماعية واإلنسانية تجاه المجتمع المحلي وتأكيدًا 
لمب���دأ التكاف���ل اإلجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع الواحد. كما تم عقد ورش���ة عمل 
ح���ول اإلس���عافات األولية بالتعاون مع جمعي���ة المتقاعدين العس���كريين الطبية التعاونية 

اشترك فيها عدد من الموظفين.
 التبرع للعديد من المس���اجد س���واء بالمس���اهمة في بنائها أو صيانتها بحوالي )160( ألف 
دينار خالل عام 2015، ومنذ تأس���يس البنك وحتى نهاية عام 2015 بلغ مجموع التبرعات 

للمساجد حوالي )1.4( مليون دينار.
  التبرع للعديد من الجمعيات الخيرية في األردن بحوالي )253( ألف دينار خالل عام 2015.

  وفي مجال التكافل اإلس���المي قام البنك بتأسيس شركة التأمين اإلسالمية في عام 
1996، ويساهم البنك بنسبة )%33.2( من رأسمالها البالغ )12( مليون دينار.

  ه���ذا باإلضاف���ة إلى ما يقدمه البنك من تمويل للمرافق التي تقوم على خدمة المجتمع 
وتنميته وذلك بأسلوب بيع المرابحة، فعلى سبيل المثال:

  قدم البنك تموياًل لوزارتي المالية والتموين بالدوالر االمريكي على مدى عدة سنوات 
لشراء األرز والقمح والذره والسكر والزيت والشعير وغيرها من المواد التموينية، وبلغ 

إجمالي هذا التمويل ما يعادل حوالي )254( مليون دينار.
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  ق���دم البن���ك تموياًل بالدينار األردني وال���دوالر األمريكي، على مدى عدة 
س���نوات، لش���راء نفط خام لصالح شركة مصفاة البترول األردنية، وقد بلغ 
اجمالي التمويل الذي قدمه البنك في هذا المجال حوالي )307( ماليين 

دينار.
  ق���دم تموياًل لعدد من ش���ركات الكهرباء الوطني���ة، الحكومية والخاصة، وعلى مدى 
عدة سنوات، وقد تجاوز إجمالي هذا التمويل مبلغ )1,339( مليار دينار منه حوالي 
)458( ملي���ون دين���ار خالل عام 2015، ومنه ايضًا )6( ماليين دينار لتمويل مش���اريع 

كهربة الريف.
  ق���دم البن���ك تموي���اًل لس���لطة المي���اه مقداره حوال���ي )13( ملي���ون دينار، وذلك عل���ى مدى عدة 

سنوات لشراء مستلزمات نقل المياه وضخها وتوزيعها.
  وتأكيدًا على دور البنك الريادي بدعم اإلقتصاد الوطني من خالل إدامة التواصل مع مؤسسات 
المجتمع المدني وبما يخدم المصالح المش���تركة والصالح العام، يقوم البنك بتقديم التمويالت 
والخدمات المصرفية اإلس���المية لكافة منتسبي نقابة المعلمين باعتبار هذه الفئة من المجتمع 
مؤثرة في تنش���ئة األجيال وذلك وفقًا إلتفاقية تعاون مش���ترك يقوم البنك بتقديم التمويالت 
لغاي���ات تملك المس���اكن أو ش���راء الس���يارات أو األث���اث وغير ذلك من الغايات بأس���عار منافس���ة 

وشروط مريحه وفق الضوابط الشرعية.
  وضم���ن اهتم���ام البن���ك بموظفيه الحاليين والس���ابقين، فانه يقوم س���نويا بتكري���م الموظفين 
الذين مضى على خدمتهم بالبنك مدة عشرة سنوات، وكذلك فانه يقيم حفل تكريمي سنوي 

لموظفيه المتقاعدين.
  ترسيخًا لالهداف السامية والمقاصد الجليلة للحج، وإيمانًا بتحقيق شرف خدمة المجتمع المحلي، 
ومن خالل اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية تقضي 
بإصدار صكوك إيداع صندوق الحج للمواطنين الراغبين بالمشاركة في الصندوق من خالل البنك، 
كاداة لالدخار واإلستثمار بهدف إتاحة الفرصة للراغبين بأداء فريضة الحج، وقد استمر البنك في 

تسهيل قيام المواطنين باالكتتاب في هذا الصندوق.
  تخفيفًا على المواطنين وخفض الكلف عليهم وتبسيط إجراءات تنفيذ 
االح���كام، وق���ع البنك مذكرة تفاهم مع دائ���رة قاضي القضاة، يقوم 
البنك بإصدار »بطاقة األسرة« وهي بطاقة مخصصة للمحكوم لهم 
ف���ي القضايا التنفيذية المنفذة لدى محاكم التنفيذ الش���رعي، تتيح 
لحامله���ا الحص���ول على النق���د المحدد في رصي���د البطاقة عن طريق 

أجهزة الصرف اآللي أو نقاط البيع.
  وُيول���ي البن���ك أهمي���ة خاصة لالحتياج���ات األساس���ية والضروري���ة للمواطنين في 
عمليات التمويل، ويقدم لهم التمويل الالزم مباشرة، وبشروط تناسب ظروفهم، 
وم���ن االحتياجات التي تبدو ضرورية للمواطنين األثاث المنزلي، فخالل عام 2015 
قام البنك بتمويل )5,686( مواطن بمبلغ حوالي )18( مليون دينار لش���راء األثاث، 
ل حوالي )24,749( ألف مواطن بمبلغ حوالي )285( مليون دينار لشراء  وكذلك موَّ

وسائل نقل.



 توفير المساكن 
 يتلمس البنك باستمرار االحتياجات األساسية والضرورية للمواطنين، ومن تلك االحتياجات توفير المساكن لهم، وعليه فإن البنك يقدم 

التمويل الالزم لشراء المساكن الجاهزة أو لشراء المواد والتجهيزات التي تلزم إلقامة المساكن واألعمال اإلنشائية المختلفة، ومن أمثلة 

ذلك:

 انطالقًا من مبادرة جاللة الملك عبدالله الثاني »سكن كريم لعيش كريم« والتي تهدف إلى توفير السكن المالئم لفئات الدخل المحدود 

م���ن القطاعي���ن الع���ام والخاص، وأصحاب األعمال الحرة من الفئات المس���تهدفة، وتدعيمًا لرس���الة مصرفنا اإلجتماعية وتس���هياًل لحصول 

المواطنين المؤهلين على التمويل الالزم المتالك شقة، فقد تم تخصيص مبلغ حوالي )18( مليون دينار لهذه الغاية بعائد )%5( سنويًا. 

وتم منح تمويالت ضمن هذه الفئة لشراء شقق بإسلوبي اإلجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة، حيث بلغ عدد التمويالت )757( تموياًل 

وبلغ إجمالي التمويل المقدم لها حوالي )18.8( مليون دينار.

 حرص البنك على توفير المس���كن للعاملين لديه، لذا يقدم 

له���م تموي���اًل بأس���لوب المش���اركة المتناقصة بنس���ب ربح 

منخفض���ة ولفت���رات طويل���ة نس���بيًا لتمكنهم م���ن امتالك 

المس���كن الخ���اص بهم، فمنذ تأس���يس البنك حت���ى نهاية 

علم 2015 قدم البنك تمويالت بلغ مجموعها حوالي )47( 

مليون دينار استفاد منها حوالي )1,800( موظفًا، كان منها 

خالل عام 2015 مبلغ )5( ماليين دينار اس���تفاد منها )127( 

موظفًا.

  تقدي���م التموي���ل ال���الزم للمواطنين لش���راء المس���اكن أو 

ش���راء األراضي أو مواد البناء إلقامة المساكن، وخالل عام 

2015 قدم البنك تموياًل لهذا الغرض بأسلوب بيع المرابحة 

حوال���ي )213( ملي���ون دين���ار اس���تفاد منها حوال���ي )15.7( 

أل���ف مواطن، كما قدم تموياًل بأس���لوب اإلج���ارة المنتهية 

بالتمليك بحوالي )232( مليون دينار استفاد منها )2,746( 

مواطن، أما منذ تأسيس البنك وحتى نهاية عام 2015 قدم 

البنك حوالي )2.2( مليار دينار لهذه األغراض بأس���لوب بيع 

المرابحة اس���تفاد منها حوالي )280( ألف مواطن، وحوالي 

)1.2( مليار دينار بأسلوب اإلجارة المنتهية بالتمليك استفاد 

منها حوالي )16,969( مواطن.
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