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تقرير المسؤولية 
اإلجتماعية

2016

شركة مساهمة عامة محدودة

األردنيـــة  بالمملكة   – عمان  في  تأسست 
مساهمة  شركـــة  بصفة  وسجلت  الهاشميــة 
بتاريخ  الشركات  سجل  في  محدودة  عامة 
حسب  وذلك   )124( رقم  تحت   1978/11/28
المفعول  الساري  الشركات  قانون  متطلبات 
آنذاك وطبقًا ألحكام قانــون البنك اإلسالمـي 
األردنــي المؤقت رقـم )13( لسـنة 1978 الذي 
 1985 لسـنة   )62( رقـم  القانـــــون  محله  حل 
رقم  البنوك  قانون  بموجب  إلغاؤه  تـم  والذي 
اعتبـارًا  المفعـول  السـاري   2000 لسـنة   )28(
مـن 2000/8/2، الذي اشتمل على فصل خاص 

بالبنوك اإلسالمية.
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االلتزام بترسيخ قيم المنهج اإلسالمي 
بالتعامل مع الجميع وفق احكام ومبادىء 
لمصلحة  خــدمــة  اإلســالمــيــة  الــشــريــعــة 

المجتمع العامة.

رسالتنا

مصالح  بين  التوازن  تحقيق  على  الحرص 
ذوي العالقة من مساهمين ومستثمرين 

ومتمولين وموظفين.

السعي إلى كل جديد في مجال الصناعة 
لبلوغ  والتطلع  والتكنولوجية،  المصرفية 
التي  المميزة  خدماتنا  في  الجميع  ثقة 
تــتــمــاشــى مـــع الــمــتــغــيــرات ضــمــن إطـــار 

التزامنا بمنهجنا اإلسالمي.
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أعضاء لجنة
المسؤولية اإلجتماعية 

”إحدى لجان مجلس اإلدارة“

معالي األستاذ
سالم احمد جميل الخزاعلة

عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد
نور ”محمد شاهر“ ”محمد لطفي“ مهايني

عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد
عيسى حيدر عيسى مراد

عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد
حمد عبد الله علي عقاب

عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد
موسى عبد العزيز محمد شحادة

الرئيس التنفيذي/المدير العام

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو
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رئيس اللجنة

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو

أعضاء لجنة
المسؤولية اإلجتماعية
”إحدى لجان اإلدارة التنفيذية“

الدكتور
حسين سعيد محمد سعيفان

نائب المدير العام

السيد
بّسام أحمد عبدالله أبو غزالة

مدير دائرة الدراسات والمسؤولية اإلجتماعية

السيد
أحمد محمد أحمد عبدالكريم

مدير دائرة العالقات العامة

السيد
”محمد عدنان“ عرابي إبراهيم أبو حجلة

مستشار/تسويق
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بعض مؤشرات البنك الرئيسة
بنهاية عام 2016



خالل عام 2016تراكمي حتى نهاية 2016البند

شبكة التفرع  •

تم إفتتاح فرع واحد)74( فرعًاعدد الفروع العاملة  -

تم إفتتاح )3( مكاتب)23( مكتبًاعدد المكاتب المصرفية العاملة  -

أجهزة الصرف اآللية  •

)21( جهازًا)190( جهازًاعدد أجهزة الصرف اآللية العاملة  -

الجهاز الوظيفي  •

)88( موظفًا)2,236( موظفًا وموظفًةالعدد اإلجمالي للموظفين  -

)234( دورًة وندوًة)3,071( دورًة وندوًةعدد الدورات والندوات المنعقدة في أكاديمية البنك   -

)3,258( موظفًا وموظفًة)47,121( موظفًا وموظفًةعدد الموظفين المشتركين في الدورات والندوات المنعقدة في أكاديمية البنك  -

)887( موظفًا وموظفًة)10,124( موظفًا وموظفًةعدد الموظفين الموفدين إلى مراكز تدريب داخل األردن   -

التبرعـــات )داخل المملكة األردنية الهاشمية(  •

)843.9( ألف دينارًا)10.5( مليون دينارًاقيمة التبرعات المقدمة  -

القروض الحسنة  •

)18.6( مليون دينارًا)254( مليون دينارًاقيمة القروض الحسنة الممنوحة  -

)21.9( ألف مستفيدًا)426( ألف مستفيدًاعدد المستفيدين من القروض الحسنة الممنوحة  -

)196( ألف دينارًا)5.3( مليون دينارًاقيمة القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف  -

)221( مستفيدًا)9,448( مستفيدًاعدد القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف  -

)1.7( مليون دينارًا)5.6( مليون دينارًاقيمة القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين  -

)2356( مستفيدًا)8,344( مستفيدًاعدد القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين  -

القرض الحسن الممنوح للشركة األردنية لضمان القروض الستحداث صندوق كفالة   -
تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة 

)3( ماليين دينارًا)3( ماليين دينارًا

صندوق التأمين التبادلي  •

)1.4( مليون دينارًا)8.3( مليون دينارًاقيمة التعويضات المدفوعة  -

)226( حالًة)2,250( حالًةعدد الحاالت التي تم التعويض عليها  -

)9.5( مليون دينارًا)73.7( مليون دينارًارصيد الصندوق   -

)174( مليون دينارًا)1.2( مليار دينارًاإجمالي أرصدة تمويل المشتركين في الصندوق  -

)12.6( ألف مشترك)150.1( ألف مشتركعدد المشتركين في الصندوق  -
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خالل عام 2016تراكمي حتى نهاية 2016البند

تدريب طلبة، وتدريب موظفين من مصارف غير اردنية  •

)1,015( طالبًا وطالبًة)17,060( طالبًا وطالبًةعدد الطلبة المتدربين في البنك  -

)54( موظفًا وموظفًة)342( موظفًا وموظفًةعدد الموظفين المتدربين من مصارف غير اردنية   -

اإلستثمار في رؤوس أموال الشركات الوطنية  •

-)36( شركًةعدد الشركات الوطنية المستثمر في رؤوس أموالها  -

-)95( مليون دينارًامقدار 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 والسكر والزيت والشعير وغيرها من المواد التموينية(

-)254( مليون دينارًا

إجمالي التمويل لشركة مصفاة البترول األردنية بالدينار األردني والدوالر األمريكي   -
)لشراء النفط الخام(

-)307( ماليين دينارًا

-)1,339( مليون دينارًاإجمالي التمويل لعدد من شركات الكهرباء المحلية، الحكومية والخاصة  -

-)6( ماليين دينارًامنه تمويل مشاريع كهربة الريف  -

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

)217( مليون دينارًا)2,402( مليون دينارًاتمويل المرابحة لشراء المساكن أو األراضي أو مواد البناء  -

)15.5( ألف مواطنًا)296( ألف مواطنًاعدد المستفيدين من تمويل المرابحة لشراء المساكن أو األراضي أو مواد البناء  -

)265( مليون دينارًا)2,278( مليون دينارًاتمويل المرابحة لشراء وسائل النقل  -

)23.2( ألف مواطنًا)283( ألف مواطنًاعدد المستفيدين من تمويل المرابحة لشراء وسائل النقل  -

)17.7( مليون دينارًا)278( مليون دينارًاتمويل المرابحة لشراء األثاث  -

)5.7( االف مواطنًا)125( الف مواطنًاعدد المستفيدين من تمويل المرابحة لشراء األثاث  -
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كلمـة 
رئيس مجلس اإلدارة 



كلمـة 
رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين واله 
وصحبه اجمعين وبعد،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 
األفاضل والفاضالت المحترمين،

تترسخ مكانة مصرفنا في السوق المصرفي األردني عامًا بعد 
عام, ومن العوامل التي تعمل على ذلك قيام مصرفنا بدوره 
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المجتمع  تجاه  وواجــبــه  االجتماعي 
تقديمه  بــجــانــب  فــيــه  يعمل  ـــذي  ال
كل  ومواكبة  اإلسالمية  الصيرفة 
ــد فــيــهــا وفـــق احــكــام  مـــا هـــو جــدي
ومبادئ الشريعة االسالمية، فمنذ 
يقوم  هذا  يومنا  وحتى  تأسيسه 
مصرفنا باتخاذ مبادرات بّناءة لصالح 
المسؤولية  بــرامــج  عــبــر  المجتمع 
الخاصة به، ملتزمًا دومًا  االجتماعية 
بخدمة وتنمية المجتمع الذي يعمل 
فــيــه، داعـــمـــًا ومــلــّبــيــًا لــلــعــديــد من 
بالخصوص. والنشاطات  المبادرات 

ُيــلــقــي هـــذا الــتــقــريــر الــضــوء على 
تنفيذ  فـــي  مــصــرفــنــا  مـــمـــارســـات 
اســتــراتــيــجــيــتــه وخــطــطــه وبــرامــجــه 
االجتماعية  بالمسؤولية  المتعلقة 
للجهات  التبرعات  تقديم  خــالل  من 
المختلفة ورعاية المؤتمرات والندوات 
الــقــروض  وتــقــديــم  الــعــمــل  وورش 
الحسنة ورعاية شؤون القرآن الكريم 
المحلي  الــمــجــتــمــع  مـــع  ــتــفــاعــل  وال
واالســتــثــمــار فــي قــطــاعــات حيوية 
كقطاعات التعليم والصحة والطاقة.

البنك  واصـــل   2016 الــعــام  وخـــالل 
مؤشراته  بمختلف  النمو  تحقيق 

عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة

 )4.1( إلى  موجوداته  وصلت  حيث 
مليار دينار وبلغت مجموع األرصدة 
دينار  مليار   )3.6( لــديــه  االدخـــاريـــة 
المالية  توظيفاته  بلغت  حين  في 
حقوق  وبلغت  ديــنــار،  مليار   )2.9(
دينار،  مليون   )343( المساهمين 
وأصبح للبنك حاليًا )74( فرعًا و)23( 
مكتبًا مصرفيًا ويعمل فيه اكثر من 

ألفين ومائتي موظف.

على  بــالــســيــر  الــبــنــك  وسيستمر 
خادمًا  الله،  شــاء  إن  القويم  نهجه 
احتياجات  مــع  مــتــفــاعــاًل  لــرســالــتــه، 
اإلقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والــمــجــتــمــع 
عمل  كل  في  مساهمًا  المحلي، 

خير ما استطاع إلى ذلك سبياًل.

ختامًا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا 
التي  المسيرة  هــذه  إكــمــال  فــي 
خدمة  في  به  يحتذى  مثاال  جعلتنا 
المجتمع والوطن كعنصر اقتصادي 
إلــى مساهمتنا  بــاإلضــافــة  فــاعــل، 
بالمجتمع  والــرقــي  النهوض  فــي 

المحلي.
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كلمة الرئيس التنفيذي
المدير العام 



كلمـة
الرئيس التنفيذي/المدير العام 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد للـــه رب العالمين، والصالة والســـالم على أكرم النبيين 
والمرســـلين، ســـيدنا محمد صلـــى الله عليه وســـلم وعلى آله 

وصحبه أجمعين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

انطالقا من حرص مصرفنا والتزامه الوطني بالمســـاهمة في 
خدمة وتلبية احتياجات المجتمع، والعمل بفعالية لتعزيز مسيرة 
التنميـــة فـــي أردننـــا الحبيب، يواصـــل البنك جهـــوده في تبني 
وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع، التي تأتي متفقة مع 

رسالة البنك وقيمه.
للمسؤولية  الــخــامــس  التقرير  هــذا  فــي  اقـــدم  ان  يسرني 
المسؤولية  مجال  فــي  اإلنــجــازات  ــرز  اب لمصرفنا،  االجتماعية 
والتي  تأسيسه،  منذ  مصرفنا  العمال  المواكبة  االجتماعية 
ال  فنحن  اإلنتاجية،  وزيــادة  المجتمع  وبناء  باالستدامة  تميزت 

نعمل فقط من أجل نجاح مصرفنا بل من أجل نجاح أمتنا.
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مصرفنـــا  اســـتمر   2016 العـــام  خـــالل 
بالتوســـع فـــي مجـــال مشـــاريع الطاقة 
المتجـــددة في مقـــرات تواجـــده وذلك 
باالستفادة من توليد الطاقة الكهربائية 
باســـتخدام الخاليا الشمســـية مستغاًل 
المساحات على أسطح الفروع لتركيب 
تلـــك الخاليا، مما يحقق وفـــرًا وتخفيضًا 
في فاتورة الكهرباء والمســـاهمة في 
التخفيف من األحمال الكهربائية العالية 
فـــي المملكـــة وبالتالـــي المســـاهمة 
فـــي دعم االقتصـــاد الوطنـــي وحماية 
البيئة. كما اســـتمر البنك في استبدال 
وحـــدات االنارة التقليديـــة بوحدات انارة 
موفـــرة للطاقـــة »LED«، حيـــث توفـــر 
هذه الوحدات حوالـــي )35%( من قيمة 
وكذلـــك  ســـنويًا،  الكهربـــاء  اســـتهالك 
اعتمـــاد نظـــام التكييـــف »VRF« وهـــو 
احـــدث نظام قدمته شـــركات التكييف، 
فهـــو يعمـــل على توفيـــر حوالي )%25( 
من قيمة استهالك الكهرباء سنويًا عن 
أنظمـــة التكييف األخرى، وايضًا بتركيب 
لـــوازم توفير الميـــاه وذلك بعد اجراء ما 
يلـــزم مـــن فحوصـــات وتحديـــد المباني 
والفـــروع التـــي يجب ان تكـــون بها تلك 

اللوازم.
وفي سبيل تحقيق خطته للمسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة قــــام مــصــرفــنــا بــتــمــويــل 
قطاعات حيوية في االقتصاد أو التبرع 
لها واالستثمار فيها وتقديم تمويالت 
بشروط ميسرة لقطاع الطاقة البديلة 
وتقديم  والكهرباء  الهجينة  والسيارات 
الصغيرة  المشاريع  تدعم  برامج مميزة 
االهتمام  نطاق  وفــي  والمتوسطة، 
قــام  الــمــوظــفــيــن  وأداء  بــرفــع ســويــة 

بــإشــراكــهــم فــي مــؤتــمــرات ونــــدوات 
وبرامج ودورات متخصصة وتشجيعهم 
عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي األنـــشـــطـــة 

االجتماعية واالعمال التطوعية.

ــنــجــاح مــصــرفــنــا فـــي مــجــال  وتـــأكـــيـــدًا ل
ــيــة االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة  الــمــســؤول
الــمــســتــدامــة فــقــد حــصــل عــلــى جــائــزة 
المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية 
لعام  العربية  المنطقة  مستوى  على 
2016 للعام الثاني على التوالي، ودرع 
التميز الذهبي وشهادة التقدير والتميز 
فــي مــجــال الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
مجموعة  مــن  جائزتين  على  حصل  كما 
البركة المصرفية في مجال المسؤولية 
البركة  اهــداف  بطل  جائزة  االجتماعية: 
لعام 2016 وجائزة افضل مساهم في 

قطاع التعليم لعام 2016.

سبحانه  الــلــه  مــن  بتوفيق  كله  وهـــذا 
وتعالى، داعين العلي القدير ان يمدنا 
ــتــي تــدفــعــنــا لــالســتــمــرار  بــالــعــزيــمــة ال
وبتضافر  الــنــهــج  نــفــس  عــلــى  بالعمل 
مختلف الجهود من مجلس إدارة وإدارة 
تنفيذية وموظفين ومتعاملين ليبقى 
الريادة مؤديًا دوره  دائمًا في  مصرفنا 
االقــتــصــاديــة  األصـــعـــدة  مختلف  عــلــى 
تطلعات  ملبيًا  واالجتماعية  والتنموية 
الصيرفة  رســالــة  ومــطــبــقــًا  متعامليه 
اإلسالمية بجميع جوانبها والتي تصب 
مقدمًا  والمجتمع  اإلنسان  خدمة  في 
ــال والــــقــــدوة فـــي خــدمــة االمـــة  ــمــث ال

والوطن.

موسى عبد العزيز شحادة
الرئيس التنفيذي/المدير العام
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تقـــديـم



تســـتمر مســـيرة العطاء من خـــالل جهود 
واإلدارة  اإلدارة  مجلـــس  ومبـــادرات 
التنفيذيـــة وبتوفيـــق مـــن اللـــه عـــز وجـــل، 
وخالل هذه المسيرة يؤكد البنك على أن 
دوره ال يقتصر على كونه مؤسسة أعمال 
تســـعى لتحقيـــق مصلحـــة المســـاهمين، 
فهـــو أيضًا مؤسســـة اســـتثمار مشـــترك 
تســـعى لتحقيق مصلحة المستثمرين من 
خاللها، كما أنه مؤسسة إجتماعية تسعى 
لتحسس الحاجات اإلجتماعية وتغطيتها ما 
امكنه ذلـــك، ومؤسســـة مصرفية وطنية 
تحرص على أن تكون اعمالها سندًا للتنمية 
الوطنيـــة، اإلقتصادية منهـــا واإلجتماعية، 
وهو قبل ذلك وبعده، مؤسسة مصرفية 
إسالمية تسعى لنيل مرضاة الله سبحانه 
وتعالـــى من خالل ترســـيخ القيـــم والمثل 
العليـــا للمنهـــج اإلســـالمي بشـــكل عام، 
وفي مجال المعامالت المالية والمصرفية 
بشـــكل خاص. وهـــذا يقتضـــي مراعاة كل 
هـــذه األبعـــاد وتحقيق التـــوازن فيما بينها 
فـــي ظـــل البيئـــة التشـــريعية المتاحة وما 
يحيـــط به مـــن ظروف قد ال تكـــون مواتية 

في كثير من األحيان.

تقديم 
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تستند ممارســـة البنك اإلسالمي األردني ألعماله 
إلـــى منظومة قيـــم وقواعد تحكم مســـيرته وتحدد 
معالمه وتضبـــط تطبيقاته لتحقيق أهدافه، وتتمثل 
هـــذه المنظومـــة بشـــكل أساســـي فـــي مجموعة 

الضوابط الشرعية والتشريعية والتطبيقية.

ويقوم البنك بحشـــد المدخرات الوطنية، وتوجيهها 
مباشرة الى أنشطة ومشاريع إقتصادية وإجتماعية 
قادرة على توليد ســـلع وخدمـــات ذات نفع حقيقي 
بالخدمـــات  والقيـــام  المعيشـــية،  النـــاس  لحيـــاة 
والمعامـــالت التـــي تتطلبهـــا تلـــك الحيـــاة، وعـــدم 
التعامل بالســـلع والخدمات التـــي بها ضرر للناس أو 

لإلقتصاد الوطني.

كمـــا يقتضـــي االلتـــزام الشـــرعي من البنـــك، أن ال 
يســـتهدف مـــن أنشـــطته إشـــباع الحاجـــات الماديـــة 
فقـــط، وإنما يســـتهدف تجســـيد القيم اإلســـالمية 
الكليـــة  المصالـــح  وتحقيـــق  العملـــي  الواقـــع  فـــي 
للمجتمع، وذلك من خالل تحقيق التوازن بين مصالح 
ومنافـــع جميـــع األطـــراف ذوي العالقـــة معـــه،  من 

مســـاهمين وموظفين ومســـتثمرين ومستفيدين 
من التمويالت واإلســـتثمارات التي يقوم بها ومن 
الخدمـــات التـــي يقدمهـــا، وبمـــا يعـــود بالنفـــع على 

المجتمع واإلقتصاد الوطني ككل.

ومن شـــأن ذلك كله، المساعدة على تحسين توزيع 
الدخل والثـــروة بين أفراد المجتمع باتجاه تحقيق نوع 
مـــن العدالـــة فيما بينهـــم. كما أن هـــذا األمر يعني 
على المســـتوى اإلقتصادي، ضمان استغالل أمثل 
للمـــوارد اإلقتصاديـــة، وكفـــاءة إنتاجيـــة أعلى لرأس 
المـــال الوطنـــي المتاح، وهـــذا بدوره يســـاعد على 
زيادة اإلنتاج الوطني، وزيادة التصدير وتوفير مصادر 
جديدة للعمـــالت األجنبية، كما يســـاهم في توفير 
فـــرص عمـــل جديدة، وذلـــك خدمة ألهـــداف التنمية 

اإلقتصادية واإلجتماعية.
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تطور المسؤولية
االجتماعية في البنك

عقد التأسيس والنظام األساسي 
المؤسسات  من  األردني  اإلسالمي  البنك  إن 
الرائدة في مجال المسؤولية اإلجتماعية، باإلضافة 
إلى ذلك فأنه رائد العمل المصرفي اإلسالمي 
على  البنك  يحرص  تأسيسه  فمنذ  األردن،  في 
جنبًا  والمصرفية  اإلجتماعية  مسؤولياته  تأدية 
والنظام  التأسيس  عقد  نص  حيث  جنب،  إلى 
األساسي له في بند الغايات واألعمال »يهدف 
اإلقتصادية  االحتياجات  تغطية  إلى  البنك 

واإلجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية...«.

االلتزام ببنود
دليل الحاكمية لمصرفنا 

يسعى البنك اإلســـالمي األردني دومًا لتقديم 
أفضـــل وأرقـــى الخدمـــات والمنتجـــات المصرفية 
اإلســـالمية والحرص على إبتـــكار وتطوير خدمات 
جديدة تلتزم بمبادىء وأحكام الشريعة اإلسالمية 
الغـــراء. ولمـــا كانـــت الحاكميـــة المؤسســـية توفر 
أفضل القواعد والنظم واإلجراءات التي تعزز الثقة 
في البنك وأنشطته المختلفة. فإن مصرفنا قرر 
تبني ممارســـات الحاكمية المؤسســـية السليمة 

واعداد دليل الحاكمية المؤسســـية وفقًا الفضل 
الممارسات الدولية بهذا الخصوص واستنادًا إلى 
التعليمـــات الصادرة عن البنـــك المركزي األردني 
المتعلقـــة   2016/09/25 تاريـــخ   )2016/64( رقـــم 
بالحاكمية المؤسســـية للبنوك اإلســـالمية. ومن 
الجديـــر بالذكر أن البنك قـــام  بتاريخ 2007/12/31 

باعداد دليل الحاكمية المؤسسية ألول مرة.

وقد قـــام البنك بإعـــداد وتحديث دليـــل الحاكمية 
 المؤسسية ونشره على موقع البنك االلكتروني
)www.jordanislamicbank.com( لاللتزام بما 
ورد فيـــه، من حيـــث، مجلس اإلدارة )التشـــكيلة، 
المالءمة، االجتماعات، واجبات امين الســـر، مهام 
المجلـــس وواجباتـــه، واجبـــات االعضـــاء والرئيس، 
حدود المســـؤولية والمســـاءلة واللجان المنبثقة 
اإلدارة التنفيذيـــة العليـــا )دور  المجلـــس(،  عـــن 
الرئيس التنفيذي/المدير العام، المهام، المالءمة 
والمســـؤولية(، هيئـــة الرقابة الشـــرعية )تعيين 
االجتماعـــات،  االســـتقاللية،  المالءمـــة،  الهيئـــة، 
المهـــام، المســـؤوليات وتنظيم أعمـــال الهيئة(، 
بيئة الضبط والرقابة الداخلية والشرعية )أنظمة 
الضبط والرقابة الداخلية، دائرة التدقيق الداخلـي، 
التدقيـــق  الداخلــــي،  الشـــرعي  التدقيـــق  دائـــرة 
الخارجـــي، دائـــرة إدارة المخاطر ودائـــرة االمتثال(، 
العالقة مع المساهمين وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المشترك.
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اللجان اإلجتماعية 
توجـــد لجنة للمســـؤولية اإلجتماعيـــة منبثقة 
عـــن مجلـــس اإلدارة ولجنـــة أخـــرى ُمشـــكلة 
وذلـــك  التنفيذيـــة،  اإلدارة  مســـتوى  علـــى 
تأكيـــدًا إلهتمام مصرفنا بالجانب اإلجتماعي 
واإلدارة  اإلدارة  مجلـــس  لقناعـــة  وترســـيخًا 
التنفيذية في مصرفنا بااللتزام بالمسؤولية 

اإلجتماعية.

تقارير المسؤولية 
االجتماعية لمصرفنا 

تـــم إصـــدار تقريـــر المســـؤولية االجتماعيـــة 
لألعـــوام )2012-2015(، وتقريرنـــا هذا للعام 

2016 هو الخامس على التوالي.

شهادة تقدير 
ISO 26000  

ــــحــــصــــول عــــلــــى شـــــهـــــادة تـــقـــديـــر ـــــم ال  ت
العالمية/ االيزو  منظمة  من   )ISO  26000(
استخدام  فــي  مصرفنا  لمشاركة  جنيف 
تــوجــيــهــات االيـــــزو لــمــشــروع الــمــســؤولــيــة 
األوسط  الشرق  منطقة  ضمن  االجتماعية 

وشمال افريقيــــا.
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اهداف خطة االستدامة 
اإلستراتيجية

المتجددة بنسبة 	  الطاقة  االعتماد على 
للخمس  الــبــنــك  اســتــهــالك  مــن   )%50(

سنوات القادمة.
السلبي 	  األثــر  وتخفيض  البيئة  حماية 

عليها.
والمسؤولية 	  االســتــدامــة  ثقافة  نشر 

اإلجتماعية بين األطراف ذات العالقة.
التطوير المهني للموظفين وتدريبهم 	 

تــدريــبــيــة/ســنــة/ ســاعــة   )40( بــمــعــدل 
موظف.

االستمرار في تقديم الدعم والتمويل 	 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  لــلــمــشــروعــات 

وتمويل الحرفيين والمهنيين.
العمل على زيادة االشتمال المالي.	 

وحدة المسؤولية اإلجتماعية
تم إنشـــاء وحـــدة للمســـؤولية االجتماعية 
في الهيكل التنظيمي للبنك ضمن دائرة 

الدراسات والمسؤولية اإلجتماعية.
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الطاقـــة 	  برنامجـــي  فـــي  االســـتمرار 
المتجددة وتوفير استهالك المياه.

سائل القصيرة 	  االستمرار في إرسال الرَّ
ترشـــيد  علـــى  هـــم  لحثِّ للمتعامليـــن 

اقة. استخدام الطَّ
دريب 	  ل ســـاعات التَّ الســـعي لزيادة معدَّ

في البنك. صة لموظَّ المخصَّ
المشـــاركة 	  علـــى  فيـــن  الموظَّ تشـــجيع 

ـــة واألعمـــال  فـــي األنشـــطة االجتماعيَّ
ة. طوعيَّ التَّ

المســـاهمة الفاعلـــة فـــي انشـــاء بيئـــة 	 
خضـــراء وخاليـــة مـــن التلـــوث، مـــن خالل 
 )Hybrid( الهجينـــة  ـــيارات  السَّ تمويـــل 
اقة  والســـيارات التـــي تعمـــل علـــى الطَّ
ة ومشـــاريع الطاقـــة المتجددة  الكهربائيَّ

بشروط ميسرة وأسعار تفضيلية.
ة االشتمال المالي وخاصة 	  توسيع مظلَّ

ة. مويليَّ المرأة واحتياجاتها التَّ

خطة المسؤولية
اإلجتماعية لعام 2017 

االســـتمرار بممارســـة أنشـــطة مختلفة 	 
قة  ــة والمتعلِّ ة االجتماعيَّ حول المسؤوليَّ
هات المختلفة، رعاية  عات للجِّ بتقديم التبرُّ
المؤتمـــرات والنـــدوات وورش العمـــل، 
تقديم القروض الحســـنة، رعاية شـــؤون 
فاعــــل مـــع المجتمع  القـــرآن الكريـــم، التَّ

المدني وتنميته...إلخ.
الصحـــة 	  قطاعـــي  بتمويـــل  االســـتمرار 

والتعليـــم بأســـعار مخفضة واالســـتثمار 
فيها وتقديم التبرعات لها.

ـــعي لتوفير فرص عمـــل جديدة من 	  السَّ
خالل االســـتمرار في دعم المشروعات 
طة والمتناهية الصغر  غيرة والمتوسِّ الصَّ
والناشـــئة، وذلـــك بتقديـــم التمويـــالت 
لهـــا من البنـــك او من خـــالل االتفاقيات 
الموقعـــة مـــع البنـــك المركـــزي األردني 
ة لضمان القروض  او مع الشـــركة األردنيَّ

بالخصوص.
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الدور اإلجتماعي
للبنك اإلسالمي األردني



القروض الحسنة 
يقـــوم البنـــك اإلســـالمي األردني ومنـــذ أن بدأ 
فـــي ممارســـة أعمالـــه، بتقديـــم قروض حســـنة 
للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة ما تتطلبه 
كالعـــالج  المعتبـــرة  اإلجتماعيـــة  الحـــاالت  بعـــض 
والتعليـــم والـــزواج مـــن نفقات آنيـــة. وقد بلغت 
القـــروض الحســـنة التـــي منحها البنـــك خالل عام 
2016 حوالـــي )18.6( مليون دينار، اســـتفاد منها 
)21.9( ألـــف مواطن، وذلك مقابل حوالي )19.3( 
مليـــون دينـــار فـــي عـــام 2015، كان قد اســـتفاد 
منهـــا )22.1( ألـــف مواطـــن. أما العـــدد اإلجمالي 
للمســـتفيدين من القروض الحسنة التي قدمها 
البنك منذ بداية تأسيســـه وحتى نهاية عام 2016 
فقـــد كان حوالـــي )426( ألـــف مواطـــن، وبلغـــت 
قيمتهـــا اإلجماليـــة حوالـــي )254( مليـــون دينـــار. 
ومن ضمنها القروض الحسنة التي يتم تقديمها 
للشـــباب المقبليـــن علـــى الـــزواج بالتنســـيق مع 
جمعية العفاف والتـــي بلغ إجماليها حوالي )5.3( 
مليـــون دينـــار موزعـــة علـــى )9,448( مســـتفيدًا، 

والقروض الحسنة المقدمة للمعلمين، من خالل 
االتفاقية الموقعة مع نقابة المعلمين األردنيين، 
والتـــي بلـــغ إجماليها حوالـــي )5.6( مليـــون دينار 

موزعة على )8,344( مستفيدًا.
كما يســـتقبل البنك ودائع في »حســـاب القرض 
الحســـن« مـــن الراغبيـــن في إقراضهـــا عن طريق 
البنـــك كقـــروض حســـنة، حيـــث بلـــغ رصيـــد هـــذا 
الحساب في نهاية عام 2016 حوالي )1.8( مليون 

دينـار.

426

254

21.9

عدد المستفيدين )ألف(

إجمالي القروض الحسنة 
)منذ تأسيس البنك وحتى 

نهاية عام 2016(

20162015

القروض الحسنة )مليون دينار(

18.622.119.3

الدور اإلجتماعي للبنك اإلسالمي األردني 
إن خدمة البنك للمجتمع وتوفيره البديل الحالل لالحتياجات المصرفية في األردن يتعدى 
الترابط  أواصر  التعامل وتوثيق  القيم اإلسالمية في  إلى تعزيز  المالية  العوائد  تعظيم 
والتراحم والتكافل في المجتمع، ويظهر ذلك في مختلف أنشطته، إال أنه يتبدى بجالء 

أكثر في األنشطة التالية:
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صندوق التأمين التبادلي 
باشـــر هـــذا الصندوق نشـــاطه مـــع بداية عام 
1994، حيـــث يتضامـــن المشـــتركون فيـــه من 
مدينـــي البنـــك علـــى جبر الضـــرر الـــذي يلحق 
بأحدهم بتســـديد رصيد مديونيته تجاه البنك 
في حاالت الوفاة أو العجز الدائم أو اإلعســـار 
المســـتمر، باإلضافـــة إلى ان هـــذا الصندوق 
يعتبـــر مخففـــًا للتعـــرض للمخاطر اعتبـــارًا من 
العـــام 2014 بعـــد موافقـــة البنـــك المركـــزي 
األردنـــي على ذلك. وحتى نهايـــة عام 2016، 
بلـــغ رصيـــد الصنـــدوق حوالـــي )73.7( مليـــون 
دينـــار، وعدد الحاالت التي تـــم التعويض عنها 
)2,250( حالـــة، وبلغ إجمالـــي هذه التعويضات 
حوالـــي )8.3( مليـــون دينار. أما العـــدد القائم 
للمشـــتركين في هـــذا الصندوق فـــي نهاية 
عام 2016 فقد بلغ حوالي )150( ألف مشترك 
ورصيد مديونيتهم حوالــــي )1.2( مليار دينار. 

وخالل عـــام 2016، بلغ عدد الحـــاالت التي تم 
التعويض عنها )226( حالة، وبلغت التعويضات 
المدفوعـــة عنهـــا حوالـــي )1.4( مليـــون دينار، 
أمـــا خالل عـــام 2015 فقـــد تـــم التعويض عن 
)169( حالة وبلغت التعويضات المدفوعة عنها 

حوالي )871( الف دينار.
ومـــن الجدير ذكره، أن البنك قد وســـع مظلة 
الُمؤّمن عليهـــم إعتبارًا من 2015/3/1، لتصبح 
شاملة لكل من تبلغ مديونيته )100( ألف دينار 
فأقـــل )واعتبارًا من عـــام 2013 أصبحت مظلة 
التكافل تشـــمل متعاملي التأجيـــر التمويلي 
باإلضافـــة إلى متعاملي المرابحة( بعد ان كان 
)75( الف دينار فاقل، وســـبق للبنك أن وسع 
مظلـــة المؤمـــن لهم لتصبـــح )50( ألـــف دينار 
فأقـــل بداًل من )40( ألف دينـــار فأقل، بعد أن 

كانت )25( ألف دينار فأقل.
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وفيما يلي تصنيف للتبرعات التي قدمها البنك خالل األعوام )2016-2012(:
)المبالغ باآلف الدنانير(
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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

2015159.630.050.3253.185.991.65.025.042.50.01.214.051.7100.0909.9

201676.430.042.2274.9102.7198.50.00.042.50.025.00.051.70.0843.9

برنامج تمويل المهنيين 
والحرفيين 

اهتـــم البنـــك منـــذ البدايـــة بتمويـــل متطلبـــات 
مشـــاريع ذوي المهـــن والحرف بصيغـــة المرابحة، 
وفـــي عـام 1994، اســـتحدث البنـــك برنامجًا خاصًا 
لتمويل مشـــاريع هذه الفئة بأسلوب المشاركة 
المتناقصـــة المنتهيـــة بالتمليـــك الـــذي يقضـــي 
بتسديد التمويل من اإليرادات الذاتية للمشروع 
ل. وإلعطـــاء مزيـــٍد مـــن االهتمـــام لهذه  الممـــوَّ
المشـــاريع قام البنك في عـــام 2013 برفع رأس 
مـــال شـــركة الســـماحة للتمويـــل واإلســـتثمار 
التابعـــة لـــه إلـــى )8( مالييـــن دينـــار وعـــّدل عقـــد 
التأســـيس ونظامها األساســـي ليشمل تمويل 
المشـــاريع وذوي الحرف الصغيـــرة، ومن ثم قام 
برفـــع رأس مـــال الشـــركة الى )12( مليـــون دينار 
فـــي عـــام 2016. وتســـاهم التمويـــالت التـــي 
تمنحها الشركة للمشاريع والشركات والحرفيين 

والمهنيين ومشـــاريع قطاع المرأة في الحد من 
البطالـــة والمحافظة على فـــرص العمل القائمة 
وتوفيـــر فـــرص عمل جديـــدة، فخالل عـــام 2016 
قامـــت الشـــركة بتمويل )41( مشـــروعًا وبالتالي 
حافظـــت هذه التمويالت للمشـــاريع على )142( 

وظيفة قائمة وتوفير )13( فرصة عمل جديدة.

التبرعات 
)داخل المملكة األردنية الهاشمية( 

يخصص البنك ســـنويًا مبلغًا مـــن المال للتبرع به 
ألوجـــه الخير المختلفة. وقد بلغ إجمالي التبرعات 
التي قدمها البنك خالل عام 2016 حوالي )844( 
ألـــف دينـــار، أمـــا إجمالـــي التبرعات التـــي قدمها 
البنك منذ تأسيســـه وحتى نهاية عام 2016 فقد 

بلغت حوالـي )10.5( ماليين دينار.
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أما أبرز الجهات التي قام البنك بتقديم التبرعات لها منذ تأسيسه:

المبالغسنوات التبرعالبيان
)اآلف الدنانير(

المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم - وزارة األوقاف 
1993454-2016والشؤون والمقدسات اإلسالمية

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية
19811,068-2016)حملة البر واإلحسان، مسابقة الملكة علياء، مركز الملكة علياء للتنمية اإلجتماعية(

2008309-2016صندوق األمان لمستقبل األيتام

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

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

2009236، )2011-2016(مركز الحسين للسرطان

201434مؤسسة األميرة عالية

201514صندوق الشهيد )معاذ الكساسبة(

2015103، 2016مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية

2015100القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية-حرس الحدود

جمعيات ومسابقات حفظ القرآن الكريم 5.0 %

المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ 
القرآن الكريم 4.5 %

الصندوق االردني
 الهاشمي للتنمية

 البشرية 15.1 %

جمعيات وهيئات خيرية وطبية 
ولجان زكاة 28.0 %

مؤتمرات علمية وبرامج تعليمية 
وثقافية 15.1 %

المساجد 11.6 %

القيادة العامة للقوات 
المسلحة األردنية - حرس 
الحدود 2.8 %

مشروع نشر الثقافة 
المالية المجتمعية 2.9 %

صندوق الشهيد
)معاذ الكساسبة( 0.4 %

مركز الحسين للسرطان 6.6 %

مؤسسة االميرة عالية 1.0 %

صندوق االمان لمستقبل االيتام 5.1 %

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية 0.7 %

الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية 1.2 %

التوزيع النسبي 
للتبرعات لألعوام 

)2016-2012(
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رعــايـــة
المؤتمرات والندوات 

التعــــــــاون مع المؤسســـــات المالية اإلسالمية. •

درج البنـــك علـــى المشـــاركة فـــي المؤتمـــرات  •
والندوات المحلية والخارجية التي تتصل بمجاالت 
عملـــه، أو مـــا يســـاعد منهـــا علـــى تطـــور أعمال 
المصـــارف اإلســـالمية، وال ســـيما التـــي تعقـــد 
منها في نطاق عمل البنك اإلسالمي للتنمية، 
مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، مجلـــس الخدمـــات 
للبنـــوك  العـــام  المجلـــس  اإلســـالمية،  الماليـــة 
والمؤسسات المالية اإلسالمية، هيئة المحاسبة 
اإلســـالمية  الماليـــة  للمؤسســـات  والمراجعـــة 
واتحـــاد المصارف العربية. وعلى ســـبيل المثال، 
قـــام البنـــك خالل عام 2016 بتنظيـــم أو رعاية أو 

دعم أو تقديم:

المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية، بالتعاون  -
مـــع وحدات مجموعة البركة المصرفية وبشـــراكة 
اســـتراتيجية مـــع بنـــك البركـــة االســـالمي وبنك 
البركة التركي ومجموعة البركة المصرفية والذي 

عقد في البحرين بمبلغ )5( اآلف دوالر.

مؤتمـــر »الماليـــة االســـالمية فـــي اقتصـــاد مـــا  -
بعـــد النفط« بالشـــراكة مـــع بنك البركـــة البحرين 
ومجموعة البركـــة المصرفية وبتنظيم من هيئة 
الماليـــة  للمؤسســـات  والمراجعـــة  المحاســـبة 
اإلســـالمية )AAOIFI( والبنـــك الدولـــي والـــذي 

عقد في البحرين بمبلغ )5( اآلف دوالر.
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ورشـــة عمـــل حـــول اثـــر معيـــار التقاريـــر الماليـــة  -
االضمحـــالل  »مخصصـــات   )IFRS9( الدولـــي 
والخسائر االئتمانية« بشراكة مع هيئة المحاسبة 
اإلســـالمية  الماليـــة  للمؤسســـات  والمراجعـــة 
)AAOIFI( ومشاركة حوالي ثالثين خبيرًا من ابرز 
شركات المراجعة والتدقيق الخارجي والمحاسبين 
القانونيين واالكاديميين والمصرفيين وممثلين 
عـــن البنك المركزي االردني وخبـــراء ماليين في 
مصـــارف اســـالمية ومجموعة البركـــة المصرفية 
الوكالـــة  مثـــل  الدوليـــة  المنظمـــات  وبعـــض 
االسالمية الدولية للتصنيف )IIRA(، وقد عقدت 
الورشة في قاعة االجتماعات في مبنى االدارة 

العامة للبنك.

والبنـــوك  - العـــام  للمجلـــس  العالمـــي  المؤتمـــر 
 )CIBAFI( اإلســـالمية  الماليـــة  والمؤسســـات 
بعنـــوان »اعادة النظر في القيـــم لتحقيق النمو 
المستدام« والذي عقد في البحرين بمبلغ )10( 

اآلف دوالر.

خدمـــات لوجســـتية من ترجمـــة وتصويـــر وتجهيز  -
قاعات خاصـــة باالجتماع االســـتراتيجي لمجموعة 
البركـــة المصرفيـــة والذي عقد فـــي عّمان بمبلغ 

حوالي )9( اآلف دينار.

منتـــدى اليـــات تجفيـــف منابـــع تمويـــل اإلرهـــاب  -
بتنظيم من اتحاد المصارف العربية ورعاية البنك 
المركـــزي االردني والذي عقد فـــي عّمان بمبلغ 

)7,500( دوالر.

منتـــدى تعزيـــز االطـــر اإلشـــرافية والتنظيميـــة  -
وتجفيـــف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراســـلة 

بتنظيـــم من اتحاد المصـــارف العربية والذي عقد 
في البحر الميت بمبلغ )7,500( دوالر.

منتدى الشـــمول المالي »التوجه االســـتراتيجي  -
لالســـتقرار المالـــي واالجتماعـــي بتنظيـــم مـــن 
اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي األردني 
وجمعيـــة البنـــوك فـــي األردن ومجلـــس الوحدة 
االقتصاديـــة العربية والذي عقد في عّمان بمبلغ 

)5( اآلف دينار.

التعاون مع المهتمين بفكرة البنوك اإلســـالمية  •
علـــى أعمال وتطبيقات البنـــك المختلفة، وعلى 
ســـبيل المثـــال، قـــام البنـــك خـــالل عـــام 2016 

بتنظيم أو رعاية أو دعم:

ورشـــة عمل حول صكـــوك التمويل اإلســـالمية  -
بتنظيـــم من بورصة عّمان والذي عقد في عّمان 

بمبلغ )8,800( دينار.

المؤتمـــر الدولـــي الثالـــث للماليـــة والمصرفيـــة  -
االســـالمية  االســـتثمار  »صكـــوك  اإلســـالمية 
واثرهـــا في التنميـــة االقتصاديـــة« بتنظيم من 
قســـم المصـــارف اإلســـالمية/الجامعة األردنيـــة 

بمبلغ )15( ألف دينار.

المؤتمر السنوي للمحاسبين بتنظيم من شركة  -
اصول للتدريب واالستشارات بمبلغ ألفي دينار.

»المســـتلزمات  - الثالـــث  االقتصـــادي  الملتقـــى 
القانونية والمؤسسية لمكافحة غسيل األموال 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا« بتنظيـــم مـــن مركز 
تمكيـــن للتنميـــة اإلدارية والذي عقـــد في عّمان 

بمبلغ )5( اآلف دينار.
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تدريب خمسة طالب دراسات ُعليا )ماجستير( في  •
الماليـــة اإلســـالمية مـــن إحدى جامعـــات المملكة 
المغربية، في اطار إتاحة فرص التدريب واالطالع 
على طبيعة أعمال البنك لطالب الجامعات المحلية 
والدوليـــة والباحثيـــن في المصرفية اإلســـالمية، 

وتغطية مصاريفهم بمبلغ )25( ألف دوالر.
اشـــتراك البنك بعضوية المـــؤازرة الذهبية لدعم  •

نشـــاطات اكاديميـــة العالـــم االســـالمي للعلوم 
بمبلغ )15( ألف دوالر.

وكجزء من رسالته في نشر التطبيقات اإلسالمية  •
فـــي مجـــال األعمال، قـــام البنك في عـــام 1986 
بتأســـيس شـــركة المدارس العمرية، ويســـاهم 
البنـــك حاليًا بنســـبة )99.4%( من رأســـمالها البالغ 
حوالـــي )8.6( مليـــون دينـــار، ويبلـــغ عـــدد طالبها 
)4,687( طالبـــًا وطالبـــة وكان بحمد الله ان حصلت 
طالبـــة على المركز الخامـــس وطالب على المركز 
الثامـــن علـــى مســـتوى المملكـــة فـــي امتحانات 

الثانوية العامة.
اســـتمر البنك في إتاحة فرص التدريب واالطالع  •

علـــى طبيعـــة أعمالـــه ألعـــداد جديـــدة مـــن طلبة 
المؤسســـات التعليميـــة، اذ بلـــغ عـــدد مـــن تـــم 
تدريبهـــم )17,060( طالبـــًا وطالبـــًة منذ تأســـيس 
البنك وحتى نهاية عام 2016، أما خالل عام 2016 
فقـــد تـــم تدريـــب )1,015( طالبًا وطالبـــًة. كما تم 
تدريـــب )342( موظفًا من موظفـــي مصارف غير 
أردنية على أعمـــال مصرفنا منهم )54( خالل عام 

.2016
وأداء  • ســـوية  برفـــع  االهتمـــام  نطـــاق  وفـــي 

الموظفيـــن، قام البنك خالل عام 2016 بإشـــراك 
)3,258( موظفـــًا فـــي دورات ونـــدوات نظمهـــا 
معهـــد تدريب البنـــك، وأوفـــد )887( موظفًا إلى 
مراكـــز داخـــل األردن و)54( موظفـــًا إلـــى مراكـــز 
خارج األردن، أما منذ تأســـيس البنك وحتى نهاية 
عـــام 2016 فقد نّظمت اكاديميـــة تدريب وتنمية 
الموارد البشرية )3,071( دورة وندوة شــارك فيها 
)47,121( موظفًا، كما أوفد )10,124( موظفًا إلى 
مراكـــز داخـــل األردن و)504( موظفيـــن إلى مراكز 

خارج األردن.

التعليـم والتدريـب
التفاعـــل مـــع العديـــد مـــن الجهـــات التعليميـــة 
واألكاديمية والتأهيلية في األردن سواء كانت 
جامعات أو كليـــات أو مدارس أو طالب، وعلى 
سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2016 برعاية 

أو دعم أو تكريم أو مساهمة أو تدريب:
الماليـــة  • الثقافـــة  لنشـــر  الوطنـــي  البرنامـــج 

المالـــي  االســـتقرار  ودعـــم  المجتمعيـــة 
واالقتصادي واالجتماعي وبالتعاون مع البنك 
المركـــزي األردني وجمعية البنوك في األردن 

بمبلغ )51,700( دينار.
تكريـــم أوائل الثانوية العامة بتنظيم من نقابة  •

المعلميـــن األردنييـــن بمبلـــغ حوالـــي )6,400( 
دينـــار للعـــام الخامـــس علـــى التوالـــي، ودعم 

نشاطات النقابة بمبلغ ألف دينار.
صيانة مدرج كلية العلوم التربوية/جامعة مؤته  •

بمبلغ )15( ألف دينار.
مديرية ادارة االبنية والمشـــاريع الدولية/وزارة  •

التربية والتعليم، صيانة )3( مدارس بمبلغ )12( 
ألف دينار.

صنـــدوق الطالـــب الفقير في مناطـــق الدائرة  •
الثانيـــة بعّمان/جمعيـــة اهالـــي حـــي الطفايلة 

الخيرية بمبلغ ألفي دينار.
رســـوم الثانويـــة العامـــة للطالبـــات الفقيرات  •

في مدرسة قطر الندى الثانوية للبنات بمبلغ 
)400( دينار.
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السالمة والصحة المهنية 

انطالقـــًا مـــن التـــزام مصرفنـــا بتوفيـــر بيئـــة عمل 
ســـليمة وآمنة ومنتجة، تم تشـــكيل لجنة السالمة 
والصحـــة المهنية فـــي العـــام 2013 لتتولى مهام 
تطويـــر أنظمـــة وخطـــط تتعلق بالســـالمة والصحة 
المهنيـــة فـــي مصرفنـــا، وتتابع بشـــكل دقيق أداء 
مصرفنـــا على نطـــاق واســـع بناًء على مؤشـــرات 

السالمة والصحة المهنية.
وعلـــى الرغم مـــن قلة عدد وتكـــرار الحوادث داخل 
بيئـــة العمـــل لـــدى مصرفنـــا، إال أن لجنة الســـالمة 
والصحـــة المهنيـــة تؤكـــد التزامهـــا بمواصلـــة اتخاذ 
التدابير الالزمة والتي من شأنها التقليل من خطر 

احتمال حدوث إصابات في بيئة العمل.
وتهـــدف لجنـــة الســـالمة والصحـــة المهنيـــة لـــدى 
مصرفنا الى تحقيق االهداف االستراتيجية التالية:

حماية الموظفيـــن في كافة مواقع العمل لدى  •
مصرفنـــا من االصابـــات الناجمة عـــن مخاطر بيئة 
العمل وذلك بمنع تعـــرض الموظفين للحوادث 

واالصابات واالمراض المهنية قدر اإلمكان.
تنفيذ كافة متطلبات الســـالمة والصحة المهنية  •

التـــي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية 
من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

اتخـــاذ كافة التدابير واالجراءات التي من شـــأنها  •
المحافظة على البيئة والممتلكات.

ولتحقيـــق تلـــك االهداف، وعلـــى ســـبيل المثال، 
بعقد/المشـــاركة   2016 عـــام  خـــالل  البنـــك  قـــام 
فـــي دورات وبرامـــج تدريبيـــة وورشـــات عمل في 
المهنيـــة،  الســـالمة  مبـــادئ  التاليـــة:  المجـــاالت 
الســـالمة والصحـــة المهنيـــة، اإلســـعافات األولية، 
توعيـــة كافـــة الموظفين حديثي التعييـــن بإصابات 
العمل ومخاطر المهنة، تحليل وتقييم مخاطر بيئة 
العمـــل، ورشـــة عمل لإلنقاذ واإلســـعاف، ورشـــة 
عمـــل لإلطفاء، التطبيق العملـــي لتجربة اإلطفاء، 
ورشـــة عمل لإلخالء، تنفيذ تجربة اإلخالء الوهمي 

واليوم العلمي لنوعية الهواء في األردن.
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رعاية شؤون القرآن الكريم
يولـــي البنك اهتمامًا خاصًا برعاية شـــؤون القـــرآن الكريم، فعلى  •

سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2016 برعاية أو دعم أو تكريم 
أو تغطية/تقديم جوائز:

الفائـــزون فـــي مســـابقات حفـــظ القـــرآن الكريم في المســـابقة  •
الهاشـــمية الدوليـــة لحفـــظ القـــرآن الكريـــم التـــي تنظمهـــا وزارة 
األوقاف والشـــؤون والمقدسات اإلســـالمية، حيث يقدم البنك 
ســـنويًا جوائز للمتســـابقين، ومنذ تأســـيس المســـابقة في عام 
1993، قـــدم البنك حوالـــي )454( ألف دينار، منهـــا )30( ألف دينار 

في عام 2016.
برنامـــج مقـــرئ األردن وللعـــام الســـادس على التوالـــي، بتنظيم  •

مـــن الرابطـــة العالمية اإلســـالمية للقراء والمجودين ومؤسســـة 
اليرموك لتنظيم المعارض وخدمات المؤتمرات والذي تم بثه عبر 
اإلذاعـــة والتلفزيون األردني خالل شـــهر رمضـــان المبارك، وذلك 
الختيـــار أفضل صوت مقرئ في تالوة القـــرآن الكريم بمبلغ )30( 

ألف دينار.
جوائـــز لحفظة القرآن الكريم والحديث الشـــريف في جميع كليات  •

الجامعة األردنية بمبلغ )11( ألف دينار.
جوائـــز لحفظة القرآن الكريم والحديث الشـــريف في جميع كليات  •

جامعة اليرموك بمبلغ )3( اآلف دينار.
مســـابقة زينوا اصواتكم بالقرآن الكريم/المدارس العمرية بمبلغ  •

)2,275( دينار.
جوائـــز مســـابقة حفـــظ القـــرآن الكريم لطلبـــة الجامعـــة والمجتمع  •

المحلي بتنظيم من المركز الثقافي اإلسالمي/الجامعة األردنية 
بمبلغ )5( اآلف دينار.

جوائز المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم بتنظيم من جمعية  •
الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم بمبلغ )5( اآلف دينار.

الحملـــة الســـنوية التـــي تنظمهـــا جمعيـــة المحافظة علـــى القران  •
الكريم بمبلغ )30( ألف دينار وتجهيز احد اندية الطفل القرآني التابع 
للجمعية بمبلغ )5( اآلف دينار وإهداء )100( نسخة من القرآن  الكريم 
للجمعية/فرع دير عال وشراء ارض لمبنى الفرع النسائي للجمعية 
بمبلغ )10( اآلف دينار وتقديم هدايا/العاب لـ )234( طفل مشارك 

في المسابقة القرآنية لنادي الطفل بمبلغ حوالي )1,600( دينار.
إهـــداء )34( نســـخة مـــن القرآن الكريـــم لحافظي القـــرآن الكريم/ •

رابطة العالم االسالمي.
إهداء )50( نسخة من القرآن الكريم لمركز األشرفية لتحفيظ القرآن الكريم. •
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يقوم البنك بدعم العديد من الجهات ذات الطابع 
الثقافي والفني واألدبي والتراثي والتي تتفق 
المثال،  سبيل  فعلى  العامة،  البنك  توجهات  مع 
قام البنك خالل عام 2016 برعاية أو دعم أو تكريم 

أو تغطية/تقديم جوائز:
ــرامــج هــادفــة فــي عـــدد مــن المحطات  • ــة ب رعــاي

الــتــلــفــزيــونــيــة واإلذاعــــيــــة: مــؤســســة اإلذاعــــة 
ألف   )270( حوالي  بمبلغ  األردنــي  والتلفزيون 
العربية بمبلغ )200( ألف دوالر،  دينار، قناة إقرأ 
قناة إقرأ الدولية بمبلغ )50( ألف دوالر، وبعض 
اإلذاعات األردنية بمبلغ حوالي )145( ألف دينار، 
منها: إذاعة المملكة األردنية الهاشمية، أمن إف 

أم، حياة إف أم وُحسنى إف أم.
والتمويل  • االسالمية  الصيرفة  عن  صفحة  رعاية 

حوالي  بمبلغ  واالســــالم  ــمــال  وال االســالمــي 
)132( ألف دينار في صحف الدستور، الرأي، الغد 

والسبيل.
رعاية بعض المجالت الهادفة بمبلغ حوالي )37(  •

جمعية  عــن  الــصــادرة  الفرقان  مجلة  ديــنــار:  ألــف 
المالحق  وبعض  الكريم  القرآن  على  المحافظة 
التابعة للمجلة )شذى الفرقان(، مجلة الشريعة، 
المجتمعية  والشرطة  الصغير  الشرطي  مجلة 
العام، مجلة طريق  الصادرتين عن مديرية االمن 

الثقافة، الفنون، 
األدب والتراث 

للوقاية  األردنية  الجمعية  عن  الصادرة  السالمة 
العربية  االكــاديــمــيــة  الــطــرق، مجلة  حـــوادث  مــن 
المصارف  اتــحــاد  مجلة  المصرفية،  لــلــدراســات 
بينات  مجلة  األردن،  في  البنوك  مجلة  العربية، 
الــقــرآن  األردنــيــة إلعــجــاز  الجمعية  عــن  الــصــادرة 

والسنة ومجلة مجتمع رجال االعمال.
الرمضانية  • المسابقات  في  للمشاركين  جوائز 

وغيرها بحوالي )41( ألف دينار في بعض الصحف 
والمجالت األردنية.

الــمــؤتــمــر الـــدولـــي »نــقــض شــبــهــات الــتــطــرف  •
والتكفير« بتنظيم من دائرة االفتاء العام والذي 

عقد في عّمان بمبلغ )30( ألف دينار.
االقصى  • المسجد  إلعمار  الهاشمي  الصندوق 

ضيوف  استضافة  تكاليف  الصخرة-دعم  وقبة 
األردنــي  القدس/التلفزيون  على  عين  برنامج 

لمدة عام بمبلغ )28,800( دينار.
التراث  • نشاطات جمعية الحديث الشريف واحياء 

بمبلغ )2,500( دينار.
الفلسطينية  • الموسوعة  من  نسخة   )20( شراء 

ألف  بمبلغ  للنسخة  دينار   )50( بسعر  الشاملة 
دينار/اللجنة الملكية لشؤون القدس.
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الـصـحــة
دعـــم العديـــد من الجهـــات والمرافـــق الصحية في 
األردن، وعلى ســـبيل المثال، قام البنك خالل عام 

2016 برعاية أو دعم أو تبرع:
المرضـــى  • لمعالجـــة  للســـرطان  الحســـين  مركـــز 

الفقـــراء بمبلـــغ )25( ألـــف دينار وشـــراء بطاقات 
معايـــدة مـــن رســـومات اطفـــال المركـــز بمبلـــغ 

)1,200( دينار.
مؤتمـــر الرمثـــا الدولـــي الثانـــي لطب االســـنان/ •

نقابة اطباء االسنان بمبلغ ألفي دينار.
جمعية ســـنابل للرعاية الصحية/انشاء مركز خيري  •

متخصص لمرضى التوحد في لواء عين الباشـــا/
مخيم البقعة بمبلغ )10( اآلف دينار.

نقابـــة االطبـــاء االردنية/لجنـــة دعم مستشـــفى  •
المقاصد بمبلغ ألف دينار.

حفل تكريمي لذوي المتبرعين بالقرنيات وللعام  •
الســـابع علـــى التوالـــي وبالتعـــاون مـــع جمعيـــة 
أصدقـــاء بنـــك العيـــون للتبـــرع بالقرنيـــات وبنـــك 

العيون األردني بمبلغ )7( اآلف دينار.
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من أبرز ما قام به البنك خالل عام 2016:
السيارات الهجينة والكهربائية: •

يشـــهد ســـوق الســـيارات إقبـــااًل متزايـــدًا علـــى شـــراء 
السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل على الكهرباء 
وذلك كون سعرها مناسب ولتوفيرها في استهالك 
الوقـــود وتأميـــن بيئـــة نظيفـــة, كمـــا ان معظـــم تجـــار 
الســـيارات بدأوا بالتركيز على هذا النوع من الســـيارات 

كونها تدر ارباحًا اكثر من غيرها.
وحرصـــًا مـــن البنك علـــى مواكبة التطـــورات في جميع 
المجـــاالت جـــاء طـــرح منتـــج تمويـــل الســـيارات الهجينة 
والســـيارات التي تعمل على الكهرباء بشروط ميسرة 
)مـــدد ســـداد تصـــل الـــى 84 شـــهرًا، ضمانات ميســـرة 
ونســـب ربح منافسة( ويتم طلب فحص فني للسيارة 

قبل منح التمويل.
منتج »شمسنا«: •

ان قطـــاع الطاقة مـــن القطاعات التي تحمل الكثير من 
التحديـــات وال ســـيما قطاع الطاقـــة الكهربائيـــة والذي 
يشـــهد ارتفاعًا في تكاليفه بشـــكل كبير وغير مسبوق 
وخاصـــة مع تصاعد االحداث فـــي دول المنطقة والتي 
تزيـــد من هذه التحديات، لذا فالبحث عن الحلول البديلة 
أصبح محط اهتمام الشـــركات والمصانع واالفراد على 
حٍد سواء، غير أن قلة التجارب في هذا الحقل والتكلفة 
المادية لمثل هذه المشـــاريع قـــد تمثل عائقًا للمضي 
قدمـــًا في مثـــل هذه المشـــاريع، ولكن التجـــارب التي 
تحولـــت الـــى قصـــص نجاح تعطـــي دافعـــًا قويـــا لهذه 
المشـــاريع والنتائج االيجابية التـــي حققها تبدد مخاوف 
المقبلين على هذه المشـــاريع، وامـــا ما يخص التكلفة 
المادية فانـــه يتحتم على القطاع المالي في المملكة 
ان يســـاعد على تخطي العقبـــات المادية للراغبين في 
اقامة مثل هذه المشـــاريع بمســـاعدتهم في تسهيل 
حصولهـــم على التمويـــل الالزم وذلك مـــن خالل طرح 
منتجات تســـاعد في تسويق هذه المشاريع وتزيد من 

انتشارها، لذا تم طرح هذا المنتج ليتناسب مع قطاعات 
المتعاملين من الشـــركات واالفراد وبشـــروط ميسرة 
)مدد سداد تصل الى 84 شهرًا ونسب تمويل تصل الى 
100% وحصول المتعامل صاحب الحسابات االستثمارية 
على عوائـــد التأمينات النقدية إذا كانت ضمانًا للتمويل 
الممنوح ونسب ربح منافسة(. ويقوم العميل بتقديم 
مواصفـــات نظـــام الطاقـــة المتجددة ودراســـة الجدوى 
ومدى مالئمة النظام للوحدة )السكنية/التجارية/...الخ( 
التـــي يرغب المتعامـــل بتزويدها بالنظـــام بالتعاون مع 

الشركة البائعة للنظام.
المشـــاريع الخاصة بالبنك والمتعلقة بتوفير الطاقة  •

البديلة:
اســـتمر البنك فـــي توفير الطاقـــة البديلة في مقرات 
تواجده وذلك باالستفادة من توليد الطاقة الكهربائية 
باســـتخدام الخاليـــا الشمســـية مســـتغاًل المســـاحات 
على أســـطح الفـــروع لتركيب تلك الخاليـــا، مما يحقق 
وفرًا وتخفيضًا في فاتورة الكهرباء والمســـاهمة في 
التخفيف مـــن األحمال الكهربائية العالية في المملكة 
وبالتالـــي المســـاهمة في دعـــم االقتصـــاد الوطني 
وحماية البيئة. ومن الجدير ذكره إن هذا المشـــروع بدأ 
فـــي شـــهر تموز من عـــام 2013 بثالثة فـــروع كمرحلة 
أولى، وبعد تشـــغيل المرحلـــة الثالثة فإن نظام توليد 
الطاقـــة المتجـــددة يعمـــل فـــي )17( فـــرع مـــن فروع 
مصرفنـــا، باإلضافـــة إلـــى نظامي توليـــد الطاقة في 
مركز البوندد التابع للبنك واللذان يغذيان مكتب للبنك 

ومركز البوندد ومركز المعافاة من الكوارث.
كما تـــم أخذ الموافقات والتراخيـــص الالزمة واالنتهاء 
مـــن إجراءات دراســـة أثـــر الربط إلنشـــاء محطـــة توليد 
للطاقة في عّمان تتبع شركة الكهرباء االردنية لتغطية 
)85%( من استهالك فروع ومكاتب وإدارات البنك في 
محافظات الوســـط )عّمان، الزرقاء، مأدبا( من الكهرباء 

والعمل جاري إلنشاء المحطة في العام 2017.
وكذلك تم اخذ الموافقات والتراخيص الالزمة إلنشـــاء 
محطة توليـــد للطاقة في إربد تتبع شـــركة كهرباء إربد 
لتغطية استهالك فروع ومكاتب البنك في محافظات 
الشـــمال )إربـــد، الرمثـــا، جـــرش، عجلون والمفـــرق( من 
الكهربـــاء والعمـــل جاري لتشـــغيل المحطة فـــي العام 

.2017
قيـــام البنـــك باســـتبدال وحـــدات االنـــارة التقليدية  •

:»LED« بوحدات انارة موفرة للطاقة
تتميز وحدات اإلنارة »LED« بطول عمرها التشغيلي 
مقارنـــة بوحـــدات اإلنـــارة التقليدية ممـــا يقلل تكاليف 
الصيانة، كما توفر هذه الوحدات مستوى انارة أفضل 
وإنبعـــاث حراري أقل وإنبعاث شـــبه معدوم لألشـــعة 

الطاقة 
والبيئة 
والمياه 
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فوق البنفســـجية مما يحـــد من اآلثار الســـلبية الناتجة 
مـــن تعرض االنســـان لإلنـــارة، كما يعد هـــذا النوع من 
اإلنـــارة األكثر توفيرًا للطاقة اذ توفر حوالي )35%( من 
قيمة اســـتهالك اإلنارة للكهرباء سنويًا. وتتواجد هذه 
الوحـــدات في )55( فرعًا ومكتبـــًا باإلضافة الى مباني 
اإلدراة العامـــة للبنـــك، وجـــاري العمل على اســـتبدال 
الوحـــدات التقليدية فـــي باقي فـــروع ومكاتب البنك 

بهذه الوحدات.
اســـتخدام البنك أنظمة التكييـــف المركزية المجهزة  •

:»VRF« بنظام
يعتبر نظام التكييف »VRF« احدث نظام قدمته شركات 
التكييف، فهو يمتاز بالسهولة في تركيبه وتوفيره في 
اســـتخدام الكهرباء بنســـبة تصل الى حوالي )25%( عن 
أنظمة التكييف األخـــرى، باإلضافة الى امكانية التحكم 
بوحـــدات التكييف مركزيًا حيث يمكن ضبط درجة الحرارة 
فيها وتشغيلها واطفاءها آليًا بواسطة جهاز الحاسوب، 
وبالتالي الحصول على التشغيل األمثل للنظام ومزيدًا 
مـــن التوفيـــر في اســـتهالك الكهرباء وتقليـــل تكاليف 
الصيانة. وتتواجد هـــذه األنظمة في )36( فرعًا ومكتبًا 
باإلضافـــة الـــى مبانـــي االدراة العامـــة للبنـــك واحـــدى 
الشـــركات التابعة للبنك، وجاري العمل على اســـتبدال 
األنظمـــة التقليدية في باقي فـــروع ومكاتب مصرفنا 

بهذا النظام.
ترشيد استهالك المياه: •

بدأ البنك في العام 2015 بتركيب لوازم توفير المياه 
وذلك بعد اجراء ما يلزم من فحوصات وتحديد المباني 
والفـــروع التي يجـــب ان تكون بها تلك اللـــوازم، ويبلغ 
عـــدد الفروع والمكاتـــب التي تم تركيب تلـــك اللوازم 
فيهـــا )40( فرعًا ومكتبـــًا باإلضافة الى مبانـــي اإلدارة 
العامـــة للبنـــك وثالثة مجمعات اســـتثمارية، وســـيتم 

االنتهاء من هذا المشروع في العام 2017.
االستمرار بعضوية جمعية البيئة األردنية. •
المؤتمـــر الطالبي البيئي الخامس بعنوان »مشـــاريع  •

بيئيـــة في مدارســـنا االردنيـــة« بتنظيم مـــن مدارس 
الرضوان بمبلغ ألف دينار.

مؤتمـــر ربـــط أنظمـــة الطاقـــة المتجددة الكبيـــرة على  •
شـــبكات النقـــل والتوزيع بتنظيم من لجنة »ســـيجري 
الوطنيـــة األردنية« بمبلغ )5( اآلف دينار، باإلضافة الى 

التبرعات العينية بمبلغ )4( اآلف دينار.
مبادرة »مدينتي بيئتي« والتي اطلقتها جمعية البيئة  •

االردنية في منطقة شـــفا بدران إلعادة التدوير بمبلغ 
ألف دينار.

المســـاهمة فـــي تركيـــب نظـــام الطاقة الشمســـية  •
المتجددة في مسجدين بمبلغ ألفي دينار.
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ذوي اإلحتياجات الخاصة
والفئات األقل حظًا والفقراء 
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دعم العديد من الجهات التي ترعى األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة أو الفئات األقل حظًا أو األيتام 
في األردن، وعلى سبيل المثال، قام البنك خالل 

عام 2016 برعاية أو دعم أو تبرع:
•  )42.5( بمبلغ  األيتام  األمان لمستقبل  صندوق 

تأسيس  ومنذ   ،2016 عام  خالل  دينار  ألف 
 2016 عام  نهاية  إلى   2008 عام  الصندوق في 
التبرعات للصندوق حوالي )309(  بلغت مجموع 

اآلف دينار.
تكية أم علي بمبلغ )10( اآلف دينار. •
عبد  • لمدرسة  ومحوالت  تسجيل  أجهزة  تقديم 

لمساعدة  للمكفوفين  مــكــتــوم  أم  ــن  ب الــلــه 
طالبها في العملية التعليمية. وخالل عام 2016 
أجهزة،  لــشــراء  ديــنــار   )1,650( بمبلغ  التبرع  تــم 
تكريم  حفل  لرعاية  دينار   )1,800( حوالي  ومبلغ 
الطلبة الخريجين، ويقدم البنك أجهزة التسجيل 

والمحوالت للمدرسة منذ عام 1995.
للصم/تغطية  • األردنـــي  التضامن  جمعية 

تكاليف رحلة عمرة لذوي اإلعاقة السمعية 
بمبلغ  واأليتام  المحتاجين  الفقراء  من 

ألف دينار.
الخيرية/تغطية  • اإلسالمي  المركز  جمعية 

تكاليف رحلة عمرة لخمسة مشاركين من األيتام 
والكشافة التابعين للمركز بمبلغ )900( دينار.

نشاطات جمعية ماء السماء للمكفوفين/روضة  •
ماء السماء بمبلغ )500( دينار.

القرآن  • لتعليم  البيان  نور  لنادي  حاسوب  أجهزة 
المركز  التابع لمركز سهل حوران/جمعية  الكريم 

االسالمي لرعاية االيتام والفقراء.
التوحد  • مبدعي  وتأهيل  رعاية  جمعية  نشاطات 

بمبلغ )10( اآلف دينار.
تكاليف  • تغطية  العسكريين  المتقاعدين  جمعية 

الدورات التدريبية في الحاسوب لثالث مجموعات 
من الطالب األيتام بمبلغ )2,800( دينار.

صدقات  • الخيرية/لجنة  اإلسالمي  المركز  جمعية 
ودعــم  ديــنــار  اآلف   )10( بمبلغ  اليتيم  وكــافــل 
للجمعية/لجنة  الــرمــضــانــي  الــســنــوي  اإلفــطــار 
 )2,300( بمبلغ  إربد  اليتيم في  صدقات وكافل 

دينار.
ــزفــاف الجماعية  • ال إنــجــاح حــفــالت  الــتــعــاون فــي 

العفاف  جمعية  مع  بالتعاون  سنويًا  تقام  التي 
الــخــيــريــة، حــيــث يــقــوم الــبــنــك بــتــقــديــم نــقــوط 
للعريس والعروس، ففي عام 2016 تم تقديم 
كما  عريسًا وعروسًا،   )42( لـ  دينار   )4,200( مبلغ 
بالتعاون  الحسنة  القروض  بتقديم  البنك  يقوم 
 2016 عــام  فخالل  الخيرية،  العفاف  جمعية  مع 
قام البنك بتقديم مبلغ حوالي )196( ألف دينار 
شخصًا،   )221( منها  اســتــفــاد  حسنة  كــقــروض 
التي  الحسنة  الــقــروض  إجمالي  أن  العلم  مــع 
الـــزواج  على  المقبلين  للشباب  تقديمها  تــم 
بالتنسيق مع جمعية العفاف بلغت حوالي )5.3( 

مليون دينار موزعة على )9,448( مستفيد.
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تحظى األنشطة التي لها تأثير ملموس على حياة 
البنك،  لدى  بأولوية  وتنميته  المجتمع ككل وخدمته 

ففي عام 2016 قام البنك برعاية أو دعم أو تبرع:
البشرية  • للتنمية  الهاشمي  األردني  الصندوق 

 1981 عام  ومنذ  دينار،  ألف   )199( حوالي  بمبلغ 
التبرعات  مجموع  بلغت   2016 عام  نهاية  وحتى 
البشرية  للتنمية  الهاشمي  األردني  للصندوق 
)حملة البر واإلحسان، مسابقة الملكة علياء، مركز 
 )1.1( حوالي  اإلجتماعية(  للتنمية  علياء  الملكة 

مليون دينار.
األردني  • الصندوق  ونشاطات  برامج  البنك  دعم 

الهاشمي للتنمية البشرية ولمسابقة الملكة علياء 
للمسؤولية االجتماعية مبلغ )5,500( دينار وشراء 

دينار،  ألف  بمبلغ  المسابقة  من  نسخة  اآلف   )4(
حيث كانت المسابقة في العام 2016 »المواطنة 
هذه  تهدف  حيث  أقوى«،  أردن  أجل  من  الفاعلة 
شرائح  كافة  لدى  الوعي  زيادة  إلى  المسابقة 

المجتمع األردني بمفهوم المواطنة الفاعلة.
في  • الذرية  االوقاف  العربي/ندوة  الفكر  منتدى 

والمؤتمر  دينار  ألف   )25( بمبلغ  الشريف  القدس 
»االتجاهات  اإلنسانية  للعلوم  الخامس  الدولي 
المعاصرة في مؤسسات التعليم اصالح وتطوير« 

بمبلغ )10( اآلف دينار.
وريادة«  • »عدالة  الثاني  الشرعي  القضاء  مؤتمر 

بتنظيم من دائرة قاضي القضاة بمبلغ )60( ألف 
دينار.

التفاعل مع المجتمع المحلي وتنميته 
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غرفـــة تجـــارة الكرك/مســـاهمة فـــي تأثيـــث إحدى  •
قاعات الغرفة بمبلغ )3( اآلف دينار.

صندوق االســـتثمار لمجمع اللغـــة العربية األردني  •
بمبلغ )10( اآلف دينار.

المســـاهمة فـــي طباعـــة كتـــاب الحرم القدســـي  •
الشريف »مهفى القلوب« بمبلغ )10( اآلف دينار.

نشاطات الجمعية الوطنية لحماية المستثمر بمبلغ  •
)2,500( دينار.

مؤسســـة نهر االردن/صنـــدوق الطفـــل بمبلغ )5(  •
اآلف دينار.

نشاطات اللجنة البارالمبية األردنية/االتحاد األردني  •
لرياضة المعوقين بمبلغ )7,500( دينار.

دعم نشاطات دائرة السير المركزية بشراء كاسات  •

ماء وتمور تم توزيعها على الســـائقين خالل شهر 
رمضان في فترة اذان المغرب وطباعة بروشورات 
توعوية وبطاقات معايدة وعلب هدايا وحلو لتهنئة 
السائقين بعيد الفطر بمبلغ حوالي )11,800( دينار.

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية/ •
صندوق الزكاة بعشر اجهزة حاسوب بقيمة حوالي 

)3( اآلف دينار.
مؤتمـــرا »ريادة االعمـــال للمهندســـات األردنيات«  •

و«أنظمـــة إدارة البنـــاء« وملتقـــى »القـــدس فـــي 
عيـــون اإلعالميين«/نقابـــة المهندســـين األردنيين 

وأجندة النقابة بمبلغ )21( ألف دينار.
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هذا باإلضافة إلى مـــا يقدمه البنك من تمويل  •
للمرافـــق التـــي تقـــوم علـــى خدمـــة المجتمـــع 
وتنميتـــه وذلك بأســـلوب بيـــع المرابحة، فعلى 

سبيل المثال:

قدم البنـــك تموياًل لوزارتـــي المالية والتموين  •
بالـــدوالر االمريكـــي علـــى مـــدى عدة ســـنوات 
لشـــراء األرز والقمـــح والـــذره والســـكر والزيـــت 
والشـــعير وغيرها مـــن المـــواد التموينية، وبلغ 
إجمالـــي هـــذا التمويل ما يعـــادل حوالي )254( 

مليون دينار.

قـــدم البنك تمويـــاًل بالدينار األردنـــي والدوالر  •
األمريكي، على مدى عدة سنوات، لشراء نفط 
خام لصالح شركة مصفاة البترول األردنية، وقد 
بلـــغ اجمالـــي التمويل الـــذي قدمـــه البنك في 

هذا المجال حوالي )307( ماليين دينار.

تنمية المشاريع الصغيرة للنساء األردنيات/تجمع  •
لجـــان المـــرأة الوطنـــي األردني بمبلـــغ )5( اآلف 

دينار.

التبرع للعديد من المســـاجد سواء بالمساهمة  •
فـــي بنائها أو صيانتهـــا بحوالـــي )76( ألف دينار 
خـــالل عـــام 2016، ومنذ تأســـيس البنك وحتى 
نهاية عام 2016 بلغ مجموع التبرعات للمســـاجد 

حوالي )1.4( مليون دينار.

التبـــرع للعديد من الجمعيات الخيرية في األردن  •
بحوالي )266( ألف دينار خالل عام 2016.

وفـــي مجـــال التكافـــل اإلســـالمي قـــام البنك  •
بتأسيس شـــركة التأمين اإلسالمية في عام 
1996، ويســـاهم البنـــك بنســـبة )33.2%( مـــن 

رأسمالها البالغ )12( مليون دينار.
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تعاون مشـــترك يقوم البنك بتقديم التمويالت 
لغايات تملك المســـاكن أو شـــراء الســـيارات أو 
األثـــاث وغير ذلك من الغايات بأســـعار منافســـة 

وشروط مريحه وفق الضوابط الشرعية. 

الحالييـــن  • بموظفيـــه  البنـــك  اهتمـــام  وضمـــن 
بتكريـــم  ســـنويا  يقـــوم  فانـــه  والســـابقين، 
الموظفيـــن الذين مضى علـــى خدمتهم بالبنك 
مدة عشـــرة ســـنوات، وكذلك فانـــه يقيم حفل 

تكريمي سنوي لموظفيه المتقاعدين.

قدم تموياًل لعدد من شركات الكهرباء الوطنية،  •
الحكوميـــة والخاصـــة، وعلى مدى عدة ســـنوات، 
وقد تجـــاوز إجمالي هذا التمويـــل مبلغ )1,339( 
مليون دينار، ومنه ايضًا )6( ماليين دينار لتمويل 

مشاريع كهربة الريف.

قـــدم البنـــك تمويـــاًل لســـلطة الميـــاه مقـــداره  •
حوالـــي )13( مليون دينار، وذلك على مدى عدة 
ســـنوات لشراء مســـتلزمات نقل المياه وضخها 

وتوزيعها.

وتأكيـــدًا على دور البنك الريادي بدعم اإلقتصاد  •
الوطني من خالل إدامة التواصل مع مؤسسات 
المجتمع المحلي وبما يخدم المصالح المشتركة 
والصالح العـــام، يقوم البنك بتقديم التمويالت 
والخدمات المصرفية اإلسالمية لكافة منتسبي 
نقابة المعلميـــن باعتبار هذه الفئة من المجتمع 
مؤثرة في تنشئة األجيال وذلك وفقًا إلتفاقية 
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تقديم التمويل الالزم للمواطنين لشراء المساكن  •
أو شـــراء األراضي أو مواد البناء إلقامة المســـاكن، 
وخـــالل عام 2016 قـــدم البنك تمويـــاًل لهذا الغرض 
بأســـلوب بيـــع المرابحـــة حوالـــي )217( مليـــون دينار 
اســـتفاد منها حوالي )15.5( ألف مواطن، كما قدم 
تموياًل بأســـلوب اإلجارة المنتهية بالتمليك بحوالي 
)228( مليـــون دينار اســـتفاد منهـــا )2,725( مواطن، 
أمـــا منـــذ تأســـيس البنـــك وحتـــى نهاية عـــام 2016 
قـــدم البنك حوالي )2.4( مليار دينـــار لهذه األغراض 
بأســـلوب بيـــع المرابحة اســـتفاد منهـــا حوالي )296( 
ألـــف مواطـــن، وحوالـــي )1.4( مليار دينار بأســـلوب 
اإلجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك اســـتفاد منهـــا حوالي 

)19.7( ألف مواطن.

ترسيخًا لالهداف الســـامية والمقاصد الجليلة للحج،  •
وإيمانًا بتحقيق شرف خدمة المجتمع المحلي، ومن 
خـــالل اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك مـــع وزارة األوقاف 
والشـــؤون والمقدسات اإلســـالمية تقضي بإصدار 
صكـــوك إيـــداع صنـــدوق الحـــج للمواطنيـــن الراغبين 
بالمشـــاركة فـــي الصندوق مـــن خالل البنـــك، كاداة 
لالدخـــار واإلســـتثمار بهـــدف إتاحة الفرصـــة للراغبين 
بأداء فريضة الحج، وقد اســـتمر البنك في تســـهيل 

قيام المواطنين باالكتتاب في هذا الصندوق.
تخفيفـــًا علـــى المواطنيـــن وخفـــض الكلـــف عليهم  •

وتبســـيط إجراءات تنفيذ االحكام، وقع البنك مذكرة 
تفاهم مع دائرة قاضي القضاة، يقوم البنك بإصدار 
»بطاقة األســـرة« وهي بطاقـــة مخصصة للمحكوم 
لهـــم فـــي القضايـــا التنفيذية المنفذة لـــدى محاكم 
التنفيذ الشـــرعي، تتيح لحاملها الحصول على النقد 
المحـــدد في رصيد البطاقة عن طريق أجهزة الصرف 

اآللي أو نقاط البيع.
وُيولـــي البنك أهميـــة خاصة لالحتياجات األساســـية  •

التمويـــل،  عمليـــات  فـــي  للمواطنيـــن  والضروريـــة 
ويقـــدم لهـــم التمويـــل الالزم مباشـــرة، وبشـــروط 
تناســـب ظروفهـــم، ومـــن االحتياجـــات التـــي تبـــدو 
ضروريـــة للمواطنيـــن األثـــاث المنزلـــي، فخالل عام 
2016 قـــام البنـــك بتمويـــل )5,747( مواطـــن بمبلغ 
حوالـــي )17.7( مليون دينار لشـــراء األثـــاث، وكذلك 
ل حوالي )23( ألف مواطـــن بمبلغ حوالي )265(  مـــوَّ

مليون دينار لشراء وسائل نقل.

توفير المساكن 
يتلمـــس البنـــك باســـتمرار االحتياجـــات األساســـية  •

والضروريـــة للمواطنين، ومن تلك االحتياجات توفير 
المســـاكن لهـــم، وعليه فـــإن البنك يقـــدم التمويل 
الـــالزم لشـــراء المســـاكن الجاهزة أو لشـــراء المواد 
والتجهيـــزات التي تلزم إلقامة المســـاكن واألعمال 

اإلنشائية المختلفة، ومن أمثلة ذلك:
حرص البنك على توفير المسكن للعاملين لديه، لذا  •

يقـــدم لهم تموياًل بأســـلوب المشـــاركة المتناقصة 
بنسب ربح منخفضة ولفترات طويلة نسبيًا لتمكنهم 
مـــن امتالك المســـكن الخاص بهم، فمنذ تأســـيس 
البنـــك حتـــى نهاية علم 2016 قـــدم البنك تمويالت 
بلغ مجموعها حوالي )47( مليون دينار اســـتفاد منها 
حوالـــي )1,890( موظفـــًا، كان منهـــا خالل عام 2016 
مبلغ )5.6( ماليين دينار استفاد منها )119( موظفًا.

تقرير المسؤولية اإلجتماعية 542016


