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حضرة صاحب الجاللة
        الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم





5

صاحب السمو الملكي
        األمير حسين بن عبدالله ولي العهد



معاملتنا..
بسم الله..

وعلى بركة الله..
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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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الريادة في العمل 
المصرفي اإلسالمي



بعض مؤشرات
البنك الرئيسة
بنهاية عام 2014 



خالل عام 2014تراكمي حتى نهاية 2014البند

 شبكة التفرع

تم إفتتاح فرعين)70( فرعًا عدد الفروع العاملة
وتحويل مكتب الى فرع

تم إفتتاح )4( مكاتب)16( مكتبًا عدد المكاتب المصرفية العاملة

 أجهزة الصرف اآللية

تركيب )15( جهازًا)147( جهازًا عدد أجهزة الصرف اآللية العاملة

 الجهاز الوظيفي

-)2,051( موظفًا وموظفًة العدد اإلجمالي للموظفين

1)302( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المبعوثين للدراسات األكاديمية

)212( دورًة وندوًة)2,631( دورًة وندوًة عدد الدورات والندوات المنعقدة في أكاديمية البنك 

)2,904( موظفًا وموظفًة)41,136( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المشتركين في الدورات والندوات المنعقدة في أكاديمية البنك 

)634( موظفًا وموظفًة)8,417( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين الموفدين إلى مراكز تدريب داخل األردن 

 التبرع���ات

)690( ألف دينارًا)8.7( مليون دينارًا قيمة التبرعات المقدمة

 القروض الحسنة

)19.4( مليون دينارًا)216( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة

)34.3( ألف مستفيدًا)382( ألف مستفيدًا عدد المستفيدين من القروض الحسنة الممنوحة

)138( ألف دينارًا)5( ماليين دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف

)198( مستفيدًا)9,021( مستفيدًا عدد القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف

)1.1( مليون دينارًا)2.4( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين

)1,622( مستفيدًا)3,722( مستفيدًا عدد القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين

 صندوق التأمين التبادلي

)705( االف دينارًا)6.0( مليون دينارًا قيمة التعويضات المدفوعة

)163( حالًة)1,855( حالًة عدد الحاالت التي تم التعويض عليها

)8.9( مليون دينارًا)53.6( مليون دينارًا رصيد الصندوق 

)225( مليون دينارًا)861( مليون دينارًا إجمالي أرصدة تمويل المشتركين في الصندوق
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خالل عام 2014تراكمي حتى نهاية 2014البند

 تدريب طلبة، وتدريب موظفين من مصارف غير اردنية

)911( طالبًا وطالبًة)15,053( طالبًا وطالبًة عدد الطلبة المتدربين في البنك

)48( موظفًا وموظفًة)267( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المتدربين من مصارف غير اردنية 

  اإلستثمار في رؤوس أموال الشركات الوطنية

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

-)110( 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 

والسكر والزيت والشعير وغيرها من المواد التموينية(
)254( مليون دينارًا

-

 إجمالي التمويل لشركة مصفاة البترول األردنية بالدينار األردني والدوالر األمريكي 

)لشراء النفط الخام(
)77( مليون دينارًا)307( ماليين دينارًا

)105( ماليين دينارًا)879( مليون دينارًا إجمالي التمويل 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(

 إجمالي تمويل المرابحة لشراء المساكن أو األراضي أو مواد البناء
)1,973( مليون دينارًا

)264( ألف مواطنًا

)200( مليون دينارًا

)15( ألف مواطنًا

 إجمالي تمويل المرابحة لشراء وسائل النقل
)1,728( مليون دينارًا

)235( ألف مواطنًا

)237( مليون دينارًا

)23( ألف مواطنًا

 إجمالي تمويل المرابحة لشراء األثاث
)242( مليون دينارًا

)113( الف مواطنًا

)17( مليون دينارًا

)6( االف مواطنًا
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ماٍض مزدهر..
 ومستقبل مشرق..



كلمة رئيس
مجلس اإلدارة 



14



السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم 

النبيين وبعد،

األفاضل والفاضالت المحترمين،
يسرني أن اضع بين أيديكم ملخصًا إلنجازات مصرفنا 
يضطلع  التي  اإلجتماعية  المسؤولية  مجال  في 
العمل  في  رائدة  إسالمية  مالية  كمؤسسة  بها 
اإلجتماعية،  والمسؤولية  اإلسالمي  المصرفي 
على  للمجتمع  الداعمة  الرئيسة  المؤسسات  وأحد 
كافة األصعدة. إن الرسالة التي جاء بها مصرفنا في 
أرض  على  اإلسالمية  الصيرفة  لمفاهيم  صياغته 
أفراد  تجاه  يؤديه  الذي  الدور  على  اشتملت  الواقع 
المجتمع، ويتجسد ذلك في دعم القطاعات الحيوية 
التي تشكل جانبًا مهمًا من حياتهم الشخصية كقطاع 
ذوي  ودعم  االجتماعية  والتوعية  والصحة  التعليم 
في  المساهمة  إلى  باإلضافة  الخاصة  االحتياجات 

مشاريع اإلغاثة اإلنسانية والمحافظة على البيئة.
وخالل العام 2014 واصل البنك تحقيق النمو بمختلف 

مليار   )3.6( إلى  موجوداته  وصلت  حيث  مؤشراته 
 )3.2( لديه  االدخارية  األرصدة  مجموع  وبلغت  دينار 
 )2.4( المالية  توظيفاته  بلغت  حين  في  دينار  مليار 
مليار دينار، وبلغت حقوق المساهمين حوالي )282( 
و)19(  فرعًا   )71( حاليًا  للبنك  وأصبح  دينار،  مليون 

مكتبًا مصرفيًا ويعمل فيه حوالي ألفي موظف.
وسيستمر البنك بالسير على نهجه القويم إن شاء 
الله، خادمًا لرسالته، متفاعاًل 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 
خدمة  في  به  يحتذى  مثاال  جعلتنا  التي  المسيرة 
المجتمع والوطن كعنصر اقتصادي فاعل، باإلضافة 
بالمجتمع  والرقي  النهوض  في  مساهمتنا  إلى 

المحلي.

عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة
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رائد العمل المصرفي
اإلسالمي في األردن



كلمة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي/
المدير العام



الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أكرم 
عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  والمرسلين،  النبيين 

وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

االجتماعية  المسؤولية  تقرير  إلصدار  استكمااًل 
للبنك اإلسالمي األردني لعامين متتاليين، نستمر 
في تسليط الضوء على إنجازات ونشاطات مصرفنا 
في مجال المسؤولية اإلجتماعية خالل العام 2014 
الشرعي  االستخالف  مبدأ  من  عزيمتنا  مستمدين 
في األرض وامره سبحانه وتعالى في إعمارها وبناء 
تقوم  التي  مصرفنا  بإستراتيجية  والتزامًا  اإلنسان، 
على تدعيم النسيجين اإلقتصادي واإلجتماعي، من 
خالل حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها إلى أنشطة 
على  بالفائدة  تعود  وإجتماعية  إقتصادية  ومشاريع 
أفراد المجتمع، وتقديم الدعم والمشاركة لمبادرات 

تساهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة.
ان الدور الريادي للبنك في توفير البيئة اإلجتماعية 
واإلقتصادية السليمة والذي يساهم في الوصول 
إلى العيش اآلمن للمجتمع واالستقرار اإلقتصادي 
والمجالت  المؤسسات  كبرى  باهتمام  يحظى 
تحقق  التي  بالمؤسسات  تعنى  التي  العالمية 
إقتصاديًا  مجتمعاتها  خدمة  في  وتساهم  النجاحات 

موسى عبد العزيز شحادة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي/المدير العام

وإجتماعيًا، ليحصد البنك جائزة المسؤولية المجتمعية 
لعام 2014 للشرق األوسط من مجلة »ايميا فايننس/

لندن«، وهي من الجوائز التي تمنحها المجلة تقديرًا 
واإلسالمية  المالية  والمؤسسات  البنوك  لجهود 
ومنطقة  أوروبا  في  الدول  مستوى  على  الرائدة 

الشرق األوسط وأفريقيا.
الله  من  بتوفيق  اال  كانت  ما  االنجازات  هذه  إن 
سبحانه وتعالى وتأكيدًا على سالمة المسيرة التي 
يخطوها مصرفنا بكل جدارة واقتدار وتظافر جهود 
إدارة البنك التنفيذية والعاملين فيه لتنفيذ سياسته 
الريادة  في  الله  بإذن  للبقاء  ورسالته  اإلستراتيجية 
واإلجتماعي  اإلقتصادي  الَمعَلم  وليكون  دائمًا 
القادمة،  لألجيال  الباقي  واإلرث  والثابت,  الراسخ 
لتحقيق  الجهود  المزيد من  يحثنا على بذل  وهو ما 

المزيد من االنجازات.
اسأل الله العلي القدير ان يتقبل عملنا جميعًا وان 
في  مصرفنا  تجربة  واضعين  مسعانا  في  يوفقنا 
المسؤولية اإلجتماعية والتنمية المستدامة الزاخرة 
لخدمة  منها  لالستفادة  الجميع  أمام  باإلنجازات 

وتنمية المجتمع، والله ولي التوفيق.
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شركاء في النماء



المقدمة



تستمر مسيرة العطاء من خالل جهود ومبادرات 
وبتوفيق  التنفيذية  البنك  وإدارة  اإلدارة  مجلس 
من الله عز وجل، وخالل هذه المسيرة يؤكد البنك 
على أن دوره ال يقتصر على كونه مؤسسة أعمال 
أيضًا  فهو  المساهمين،  مصلحة  لتحقيق  تسعى 
مؤسسة استثمار مشترك تسعى لتحقيق مصلحة 
المستثمرين من خاللها، كما أنه مؤسسة إجتماعية 
وتغطيتها  اإلجتماعية  ال��ح��اج��ات  لتحسس  تسعى 
مصرفية  مؤسسة  كونه  بجانب  هذا  اإلمكان.  قدر 

وط��ن��ي��ة ت��ح��رص ع��ل��ى أن ت��ك��ون م��م��ارس��ات��ه��ا س��ن��دًا
واإلجتماعية،  منها  اإلقتصادية  الوطنية،  للتنمية 
وهو قبل ذلك وبعده، مؤسسة مصرفية إسالمية 
الله سبحانه وتعالى من خالل  لنيل مرضاة  تسعى 
اإلس��الم��ي  للمنهج  العليا  والمثل  القيم  ترسيخ 
ب��ش��ك��ل ع�����ام، وف����ي م���ج���ال ال��م��ع��ام��الت ال��م��ال��ي��ة 
مراعاة  يقتضي  ما  وهذا  خاص.  بشكل  والمصرفية 
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.

األردن���ي اإلس��الم��ي  البنك  ممارسة  تستند 
تحكم مسيرته  إلى منظومة قيم وقواعد  ألعماله 
أهدافه،  لتحقيق  تطبيقاته  وتضبط  معالمه  وتحدد 
ال��م��ن��ظ��وم��ة بشكل أس��اس��ي في  وت��ت��م��ث��ل ه���ذه 
مجموعة الضوابط الشرعية والتشريعية والتطبيقية.
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وي��ق��وم ال��ب��ن��ك ب��ح��ش��د ال��م��دخ��رات ال��وط��ن��ي��ة،
الى أنشطة ومشاريع إقتصادية  وتوجيهها مباشرة 
وإجتماعية قادرة على توليد سلع وخدمات ذات نفع 
بالخدمات  والقيام  المعيشية،  الناس  لحياة  حقيقي 
والمعامالت التي تتطلبها تلك الحياة، وعدم التعامل 
بالسلع والخدمات التي بها ضرر للناس أو لإلقتصاد 

الوطني.

البنك، م��ن  ال��ش��رع��ي  االل��ت��زام  يقتضي  كما 
أن ال يستهدف من أنشطته إشباع الحاجات المادية 
فقط، وإنما يستهدف تجسيد القيم اإلسالمية في 
للمجتمع،  الكلية  المصالح  وتحقيق  العملي  الواقع 
بين مصالح ومنافع  التوازن  تحقيق  وذلك من خالل 
العالقة معه، من مساهمين  ذوي  األط��راف  جميع 
ومستفيدين  لين  ومتموِّ ومستثمرين  وموظفين 
بها ومن  التي يقوم  التمويالت واإلستثمارات  من 
على  بالنفع  ي��ع��ود  وب��م��ا  يقدمها،  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات 

المجتمع واإلقتصاد الوطني ككل.

تحسين على  المساعدة  كله،  ذلك  ومن شأن 
توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع باتجاه تحقيق 
نوع من العدالة فيما بينهم. كما أن هذا األمر يعني 
أمثل  استغالل  اإلقتصادي، ضمان  المستوى  على 
لرأس  أعلى  إنتاجية  وك��ف��اءة  اإلقتصادية،  للموارد 
على  يساعد  ب��دوره  وه��ذا  المتاح،  الوطني  المال 
زيادة اإلنتاج الوطني، وزيادة التصدير وتوفير مصادر 
توفير  في  يساهم  كما  األجنبية،  للعمالت  جديدة 
التنمية  ج��دي��دة، وذل��ك خدمة أله��داف  ف��رص عمل 

اإلقتصادية واإلجتماعية.
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شركاء في اإلنجاز



الدور اإلجتماعي
للبنك اإلسالمي األردني 



إن خدمـــة البنـــك للمجتمع وتوفيـــره البديل الحالل 
لالحتياجـــات المصرفية فـــي األردن يتعدى تعظيم 
العوائـــد الماليـــة إلى تعزيز القيم اإلســـالمية في 
التعامل وتوثيق أواصـــر الترابط والتراحم والتكافل 
فـــي المجتمع، ويظهر ذلك في مختلف أنشـــطته، 

إال أنه يتبدى بجالء أكثر في األنشطة التالية:

اهداف خطة
االستدامة االستراتيجية 

 االعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة  )50%( من 
استهالك البنك للخمس سنوات القادمة.

 حماية البيئة وتخفيض األثر السلبي عليها.

اإلجتماعية  والمسؤولية  االستدامة  ثقافة  نشر   
بين األطراف ذات العالقة.

بمعدل  وتدريبهم  للموظفين  المهني  التطوير   
)40( ساعة تدريبية/سنة/موظف.

 االس���ت���م���رار ف���ي ت��ق��دي��م ال���دع���م وال��ت��م��وي��ل 
ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة وت��م��وي��ل 

الحرفيين والمهنيين.

اللجان اإلجتماعية 
توجد لجنة للمسؤولية اإلجتماعية منبثقة عن مجلس 
اإلدارة  مستوى  على  ُمشكلة  أخ��رى  ولجنة  اإلدارة 
بالجانب  مصرفنا  إلهتمام  تأكيدًا  وذل��ك  التنفيذية، 
اإلدارة واإلدارة  لقناعة مجلس  اإلجتماعي وترسيخًا 
بالمسؤولية  ب��اإلل��ت��زام  م��ص��رف��ن��ا  ف��ي  التنفيذية 

اإلجتماعية.
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اهداف خطة
االستدامة الفرعية 

 انشاء منظومة من الحوافز المتنوعة لاللتزام بالمسؤولية 
اإلجتماعية.

حضورًا  األقل  للمجموعات  وخصوصًا  الفرص  تكافؤ  تعزيز   
)المرأة، الجغرافيا(.

 تشجيع مشاركة الموظفين في كافة أنشطة المسؤولية 
اإلجتماعية.

بسياسات  التزامها  مدى  على  للتعرف  ال��ق��رارات  متابعة   
المسؤولية اإلجتماعية وتفعيل المساءلة.

 التقويم الدوري للحاكمية المؤسسية وااللتزام بها حسب 
األصول.

البيئي واستهالك المياه والموارد  التلوث   قياس مصادر 
والطاقة وإنتاج النفايات بشكل دوري في مصرفنا.

 تعزيز حماية المستهلك.

 المشاركة المدروسة للمجتمع لمنع اعتماده على تبرعات 
مصرفنا بداًل من االنتاجية.
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التبرعات 
يخصص البنك سنويًا مبلغًا من المال للتبرع به ألوجه الخير 
المختلفة. وقد بلغ إجمالي التبرعات التي قدمها البنك خالل 
عام 2014 حوالي )690( ألف دينار، أما إجمالي التبرعات التي 
قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2014 فقد بلغت 

حوال�ي )8.7( مليون دينار.

وفيما يلي تصنيف للتبرعات التي قدمها البنك خالل األعوام )2014-2010(:
)المبالغ باآلف الدنانير(
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201041.840.09.471.866.389.525.021.00.00.0364.8

201113.440.018.0155.1157.073.60.548.00.02.5508.1

201215.140.05.2141.5175.577.02.032.00.05.0493.3

20139.330.051.498.166.783.530.332.00.0200.0601.3

2014150.630.026.3205.8112.485.512.532.034.01.2690.3
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أما أبرز الجهات التي قام البنك بتقديم التبرعات لها منذ تأسيسه:

المجموعسنوات التبرعالبيان

المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم - وزارة األوقاف والشؤون 

والمقدسات اإلسالمية
2014-1993394

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

2014-1981778

2008224-2014صندوق األمان لمستقبل األيتام

2002126، 2005، 2006، )2008-2014(الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

2009210، )2011-2014(مركز الحسين للسرطان

201434مؤسسة األميرة عالية

)المبالغ باآلف الدنانير(
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القروض الحسنة 
يقوم البنك اإلسالمي األردني ومنذ أن بدأ في ممارسة أعماله، بتقديم 
قروض حسنة للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة ما تتطلبه بعض الحاالت 
بلغت  آنية. وقد  والزواج من نفقات  والتعليم  كالعالج  المعتبرة  اإلجتماعية 
القروض الحسنة التي منحها البنك خالل عام 2014 حوالي )19.4( مليون دينار، 
استفاد منها حوالي )34( ألف مواطن، وذلك مقابل حوالي )22.3( مليون 
دينار في عام 2013، كان قد استفاد منها حوالي )33( ألف مواطن. أما العدد 
اإلجمالي للمستفيدين من القروض الحسنة التي قدمها البنك منذ بداية 
تأسيسه وحتى نهاية عام 2014 فقد كان حوالي )382( ألف مواطن، وبلغت 
قيمتها اإلجمالية حوالي )216( مليون دينار. ومن بينها القروض الحسنة التي 
العفاف  جمعية  مع  بالتنسيق  الزواج  على  المقبلين  للشباب  تقديمها  يتم 
والتي بلغ إجماليها حوالي )5( ماليين دينار موزعة على )9,021( مستفيدًا، 
والقروض الحسنة المقدمة للمعلمين، من خالل االتفاقية الموقعة مع نقابة 
موزعة  دينار  مليون   )2.4( حوالي  إجماليها  بلغ  والتي  األردنيين،  المعلمين 

على )3,722( مستفيدًا.

الراغبين في  القرض الحسن« من  البنك ودائع في »حساب  كما يستقبل 
إقراضها عن طريق البنك كقروض حسنة، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 

نهاية عام 2014 حوالي مليون دين�ار.
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صندوق
التأمين التبادلي 

باشر هذا الصندوق نشاطه مع بداية عام 1994، حيث 
يتضامن المشتركون فيه من مديني البنك على جبر 
مديونيته  رصيد  بتسديد  بأحدهم  يلحق  الذي  الضرر 
أو  الدائم  العجز  أو  الوفاة  حاالت  في  البنك  تجاه 
الصندوق  هذا  ان  إلى  باإلضافة  المستمر،  اإلعسار 
يعتبر مخففًا للتعرض للمخاطر اعتبارًا من العام 2014 
ذلك.  على  األردني  المركزي  البنك  موافقة  بعد 
حوالي  الصندوق  رصيد  بلغ   ،2014 عام  نهاية  وحتى 
التعويض  تم  التي  الحاالت  وعدد  دينار،  مليون   )54(
بلغ  التعويضات  هذه  وإجمالي  حالة،   )1,855( عنها 
حوالي )6( ماليين دينار. أما عدد المشتركين في هذا 
الصندوق في نهاية عام 2014 فقد بلغ حوالي )126( 
 )861( حوال�ي  بلغ  مديونيتهم  ورصيد  مشترك  ألف 
مليون دينار. وخالل عام 2014، بلغ عدد حاالت التي 

التعويضات  وبلغت  حالة،   )163( عنها  التعويض  تم 

خالل  أما  دينار،  اآلف   )705( حوالي  عنها  المدفوعة 

حالة وبلغت   )162( التعويض عن  تم  عام 2013 فقد 

التعويضات المدفوعة عنها حوالي )680( ألف دينار.

ومن الجدير ذكره، أن البنك قد وسع مظلة الُمؤّمن 

تبلغ  من  كل  لتشمل   ،2012/1/1 من  اعتبارًا  عليهم 

ألف   )50( من  بداًل  فأقل  دينار  ألف   )75( مديونيته 

دينار وفي 2013/3/1، اصبحت مظلة التكافل تشمل 

متعاملي  الى  باإلضافة  التمويلي  التأجير  متعاملي 

المرابحة، وسبق للبنك أن وسع مظلة الُمؤّمن عليهم 

في 2010/1/1 لتصبح )50( ألف دينار فأقل بداًل من 

 2007/8/1 في  حددت  والتي  فأقل  دينار  ألف   )40(

بعد أن كانت )25( ألف دينار فأقل.
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برنامج تمويل المهنيين والحرفيين 
اهتم البنك منذ البداية بتمويل متطلبات مشاريع ذوي المهن والحرف بصيغة المرابحة، 
بأسلوب  الفئة  لتمويل مشاريع هذه  برنامجًا خاصًا  البنك  ع�ام 1994، استحدث  وفي 
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الذي يقضي بتسديد التمويل من اإليرادات 
البنك  قام  المشاريع  لهذه  االهتمام  من  مزيدًا  وإلعطاء  ل.  المموَّ للمشروع  الذاتية 
إلى  له  التابعة  واإلستثمار  للتمويل  السماحة  مال شركة  رأس  برفع   2013 عام  في 
)8( ماليين دينار وعّدل عقد التأسيس ونظامها األساسي ليشمل تمويل المشاريع 

وذوي الحرف الصغيرة.
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رعاية المؤتمرات والندوات 

 التعاون مع المؤسسات المالية اإلسالمية.

والندوات  المؤتمرات  في  المشاركة  على  البنك  درج 
المحلية والخارجية التي تتصل بمجاالت عمله، أو ما يساعد 
وال سيما  اإلسالمية،  المصارف  أعمال  تطور  على  منها 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  نطاق  في  منها  تعقد  التي 
المالية  الخدمات  ومجلس  المصرفية  البركة  ومجموعة 
اإلسالمية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  وهيئة  اإلسالمية، 
المالية اإلسالمية. وعلى سبيل المثال، قام البنك خالل 

عام 2014 بتنظيم أو رعاية أو دعم:
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 ندوة علمية بحضور الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية.
 المؤتمر المصرفي العربي إلتحاد المصارف العربية بعنوان »إستراتيجيات 
ألف   )15( انعقد في عمان بمبلغ  العربية« والذي  باإلقتصادات  النهوض 

دوالر.
 ندوة البركة الخامسة والثالثين لإلقتصاد اإلسالمي بمبلغ ألفي دوالر.

المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  السنوي  المؤتمر   
البركة المصرفية  )AAOIFI( بشراكة إستراتيجية مع مجموعة  اإلسالمية 

بمبلغ )5( اآلف دوالر.
 رعاية المؤتمر المصرفي العربي السنوي بعنوان »أي اقتصاد ينتظرنا« 
البركة  مجموعة  مع  استراتيجية  بشراكة  العربية  المصارف  إتحاد  بتنظيم 

المصرفية بمبلغ )5( اآلف دوالر.
 المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية في البحرين بشراكة إستراتيجية 

مع مجموعة البركة المصرفية بمبلغ )5( اآلف دوالر.
 ورشة عمل »البطاقات المصرفية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية« 

بمبلغ حوالي )2,500( دينار.

وتطبيقات  أعمال  على  اإلسالمية  البنوك  بفكرة  المهتمين  مع  التعاون 
البنك المختلفة، وعلى سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2014 بتنظيم 

أو رعاية أو دعم:
 ندوة »المعامالت المالية اإلسالمية«.

 الملتقى الدولي الثاني للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية »المالية 
اإلسالمية في أوروبا الفرص والتحديات« والذي عقد في لوكسمبورغ 

بمبلغ )15( ألف دوالر.
 المؤتمر الدولي األول للمالية والمصرفية اإلسالمية بتنظيم من كلية 

الشريعة/الجامعة األردنية بمبلغ )10( اآلف دينار.
 ندوة الصكوك وإدارة السيولة اإلسالمية العالمية بتنظيم من »مؤسسة 
إدارة  العالمية/ماليزيا« والذي عقد في مبنى  إدارة السيولة اإلسالمية 

مصرفنا بمبلغ حوالي )3( اآلف دينار.
 إنشاء بنك تشبيهي ألغراض التطبيق العملي بمبلغ )1,500( دينار في 

جامعة العلوم اإلسالمية.
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 التعليم والتدريب 
والتأهيلية في  واألكاديمية  التعليمية  الجهات  العديد من  مع  التفاعل 
األردن سواء كانت جامعات أو كليات أو مدارس أو طالب، وعلى سبيل 

المثال، قام البنك خالل عام 2014 برعاية أو دعم أو تكريم أو تدريب:
التوالي،  على  الثالث  للعام  دينار   )4,700( بمبلغ  العامة  الثانوية  أوائ��ل   

ورعاية حفل التكريم بمبلغ )4,330( دينار.
 أوائل الثانوية العامة/الفرع الشرعي وأوائل كليات الشريعة في الجامعات 

األردنية بمبلغ ألفي دينار.
الندى  قطر  مدرسة  في  الفقيرات  للطالبات  العامة  الثانوية  رس��وم   

الثانوية للبنات بمبلغ )400( دينار.
 تكريم الجهات المشاركة في تدريب المهندسين األردنيين حديثي التخرج 

بمبلغ )4( اآلف دينار.
 تكاليف دراسة عشرة طالب صينيين في الجامعة األردنية شاملة الرسوم 
الدراسية واإلعاشة وتذاكر السفر، ومنذ التحاقهم بالجامعة وحتى نهاية 
ألف دينار منها حوالي )19,500( دينار  عام 2014 تم دفع حوالي )114( 
في عام 2014، وهذه المبالغ تمثل )50%( من اجمالي التكاليف وباقي 

)50%( يتم دفعها من قبل شركة دلة البركة/اقرأ للعالقات اإلنسانية.
 مؤتمر »التحديات التي تواجه االردن في ظل الظروف الراهنة« بتنظيم 

من جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بمبلغ )3( اآلف دينار.
الهندسة  كلية  ف��ي  اإلنسانية  العلوم  لقسم  األول  العلمي  ال��ي��وم   

التكنولوجية/جامعة البلقاء التطبيقية بمبلغ )500( دينار.
 المؤتمر الدولي األول لمركز اللغات/الجامعة األردنية بمبلغ )500( دينار.

 المؤتمر العلمي السابع لجامعة جرش بعنوان »المدرسة العربية الواقع 
والرؤى المستقبلية« بمبلغ ألف دينار.

 المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلية 
الوطنية  األعمال/جامعة عجلون  إدارة 
اإلداري  والفساد  »الحاكمية  بعنوان 

والمالي« بمبلغ ألف دينار.
التعليمية  »ال���م���م���ارس���ات  م��ؤت��م��ر   
المبتكرة« بتنظيم من أكاديمية الملكة 
رانيا لتدريب المعلمين وشركة القمة 
والتسويقية  اإلداري����ة  لإلستشارات 

بمبلغ حوالي )1,800( دينار.
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كنجز  ف��ي  طالبين  دراس���ة  تكاليف   
بكلفة  اربع سنوات  لمدة  أكاديمي 
)320( ألف دوالر، تم دفع مبلغ )80( 

ألف دوالر خالل عام 2014.
 ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ل��م��س��اع��دة 
الطلبة العرب بمبلغ )10( اآلف دينار.

 أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم 
بمبلغ )10,650( دينار.

وإجتماعات في  ندوات  قاعة  تجهيز   
مبنى رئاسة جامعة عجلون الوطنية 

بمبلغ )10( اآلف دينار.
 وك����ج����زء م����ن رس���ال���ت���ه ف����ي ن��ش��ر 
مجال  ف��ي  اإلسالمية  التطبيقات 
األعمال، قام البنك في عام 1986 
العمرية،  المدارس  بتأسيس شركة 
ويساهم البنك حاليًا بنسبة )%94.4( 
 )8.6( ح��وال��ي  البالغ  رأسمالها  م��ن 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار، وي��ب��ل��غ ع���دد طالبها 

)4,753( طالبًا وطالبة.
 اس��ت��م��ر ال��ب��ن��ك ف���ي إت���اح���ة ف��رص 
ع��ل��ى طبيعة  واإلط�����الع  ال��ت��دري��ب 
أع��م��ال��ه ألع�����داد ج���دي���دة م���ن طلبة 
بلغ عدد  اذ  التعليمية،  المؤسسات 
طالبًا   )15,053( تدريبهم  ت��م  م��ن 
وحتى  البنك  تأسيس  منذ  وطالبًة 
نهاية عام 2014، أما خالل عام 2014 
فقد تم تدريب )911( طالبًا وطالبًة. 
من  موظفًا   )267( ت��دري��ب  ت��م  كما 

على  أردنية  غير  مصارف  موظفي 
أعمال مصرفنا منهم )48( خالل عام 

.2014
  وفي نطاق االهتمام برفع سوية 
خالل  البنك  قام  الموظفين،  وأداء 
عام 2014 بإشراك )2,904( موظفين 
نظمها معهد  ون��دوات  دورات  في 
البنك، وأوفد )634( موظفًا  تدريب 
و)39(  األردن  داخ����ل  م���راك���ز  إل����ى 
أما  األردن،  خارج  إلى مراكز  موظفًا 
نهاية  وح��ت��ى  البنك  تأسيس  منذ 
عام 2014 فقد نّظم معهد تدريب 
ش��ارك  وندوة  دورة   )2,631( البنك 
أوفد  كما  موظفًا،   )41,136( فيها 
داخ��ل  م��راك��ز  إل��ى  موظفًا   )8,417(
مراكز  إل��ى  موظفًا  و)390(  األردن 

خارج األردن.
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رعاية شؤون القرآن الكريم 
يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالمحافظة على القرآن الكريم، فعلى 
سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2014 برعاية أو دعم أو تكريم 

أو تغطية/تقديم جوائز:
المسابقة  في  الكريم  القرآن  حفظ  مسابقات  في  الفائزون   
وزارة  تنظمها  التي  الكريم  القرآن  لحفظ  الدولية  الهاشمية 
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، حيث يقدم البنك 
عام  في  المسابقة  تأسيس  ومنذ  للمتسابقين،  جوائز  سنويًا 
البنك حوالي )394( ألف دينار منها )30( ألف دينار  1993، قدم 

في عام 2014.
 برنامج مقرئ األردن/مؤسسة اليرموك لتنظيم المعارض الختيار 
التلفزيون  عبر  الكريم  القرآن  تالوة  في  مقرئ  صوت  أفضل 
األردني خالل شهر رمضان المبارك بمبلغ )20( ألف دينار للعام 

الرابع على التوالي.
  مسابقة مجلة الفرقان الصادرة عن جمعية المحافظة على القرآن 

الكريم بمبلغ )2,250( دينار.
الجامعة األردنية بمبلغ  الكريم في كليات  القرآن   جوائز لحفظة 

)9( اآلف دينار.
 جوائز لحفظة القرآن الكريم في كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بمبلغ )3( اآلف دينار.
االرقم  دار  الكريم/مدارس  القرآن  لتحفيظ  الوقار  تاج  مشروع   

بمبلغ )3( اآلف دينار.
 مسابقة زينوا اصواتكم بالقرآن الكريم/المدارس العمرية بمبلغ 

)1,500( دينار.
منتدى  الكريم/جمعية  القرآن  لحفظ  الثانية  القرآنية  المسابقة   

موسى الساكت بمبلغ )1,500( دينار خالل شهر رمضان.
 جمعية المحافظة على القرآن الكريم، حملة رمضان يحلو بالقرآن 

الثالثة بمبلغ )10( اآلف دينار خالل شهر رمضان.
 جمعية المحافظة على القرآن الكريم، حملة وقف أهل القرآن 

بمبلغ )5( اآلف دينار.
 مجلس المنظمات والجمعيات اإلسالمية/مسابقة القرآن الكريم 

الثامنة لطالب المراكز التابعة للمجلس بمبلغ )11,375( دينار.
 جمعية الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم بمبلغ )5( اآلف دينار.

الكريم  القرآن  حفظ  مسابقة  السلط،  العثرات/بيت  جابر  مركز   
بمبلغ )500( دينار.
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الثقافة، الفنون،
األدب والتراث 

الثقافي  الطابع  ذات  الجهات  من  العديد  بدعم  البنك  يقوم 
البنك  توجهات  مع  تتفق  والتي  والتراثي  واألدبي  والفني 
العامة، فعلى سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2014 برعاية 

أو دعم أو تكريم أو تغطية/تقديم جوائز:
 رعاية برامج هادفة في عدد من المحطات التلفزيونية واإلذاعية: 
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني بمبلغ حوالي )283( ألف 
دينار، قناة إقرأ العربية بمبلغ )150( ألف دوالر، قناة إقرأ الدولية 
بمبلغ )50( ألف دوالر، وبعض اإلذاعات بمبلغ حوالي )128( ألف 

دينار، منها: حياة إف أم، أمن إف أم وُحسنى إف أم.
 )51( بحوالي  الرمضانية  المسابقات  في  للمشاركين  جوائز   
ألف دينار في بعض الصحف األردنية: الدستور، الغد، األنباط، 
السبيل، الديار والعرب اليوم، وبعض المجالت: مجلة الشريعة، 
مجلة الفرقان الصادرة عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
وبعض المالحق التابعة للمجلة )شذى الفرقان(، وإذاعة أمن إف 

أم.
في  دينار  ألف   )54( بمبلغ  اإلسالمية  الصيرفة  صفحة  رعاية   

صحيفتي الدستور والسبيل.
 المؤتمر اإلقتصادي األول »اإلقتصاد األردني في عالم متغير« 

بتنظيم من الجمعية األردنية للبحث العلمي بمبلغ ألف دينار.
وأعمال«  فرص  الحرير  »طريق  األول  اإلقتصادي  الملتقى   
وغرفة  األردني  الفلسطيني  األعمال  ملتقى  من  بتنظيم 

تجارة عّمان وبمبلغ )5( اآلف دينار.
المبادرة  فعاليات  والتطوير/دعم  للتوعية  الوطني  الملتقى   

الوطنية )يدًا بيد نبني الغد( بمبلغ )2,500( دينار.
 جمعية حماية القدس الشريف/ترميم بيوت القدس

بمبلغ ألف دينار.
 جمعية حمزة بن عبد المطلب للثقافة

اإلسالمية بمبلغ ألفي دينار.
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الصحة 
دعم العديد من الجهات والمرافق الصحية في األردن، 
وعلى سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2014 برعاية 

أو دعم أو تبرع:
 حف���ل تكريم���ي ل���ذوي المتبرعي���ن بالقرني���ات بمبل���غ 

)6,600( دينار.
 الصندوق الوطني لعالج الفقراء بمبلغ )5( اآلف دينار.
 مركز الحس���ين للسرطان/ش���راء بطاق���ات معايدة من 

رسومات اطفال المركز بمبلغ )1,200( دينار.
 نقابة االطباء االردنية/لجنة دعم مستشفى المقاصد 

بمبلغ )7( اآلف دينار.

الطاقة والبيئة 
من أبرز ما قام به البنك خالل عام 2014:

 اس���تمر البن���ك ف���ي توفي���ر الطاق���ة البديل���ة ف���ي 
مقرات تواجده وذلك باالس���تفادة من توليد الطاقة 
الكهربائي���ة باس���تخدام الخاليا الشمس���ية مس���تغاًل 
المس���احات على أسطح الفروع لتركيب تلك الخاليا، 
مم���ا يحق���ق وف���رًا وتخفيض���ًا ف���ي فات���ورة الكهرباء 
والمس���اهمة في التخفيف م���ن األحمال الكهربائية 
العالية في المملكة وبالتالي المساهمة في دعم 
اإلقتصاد الوطن���ي وحماية البيئة. ومن الجدير ذكره 
إن ه���ذا المش���روع ب���دأ بثالثة ف���روع كمرحلة أولى، 
وحالي���ًا يبل���غ ع���دد الف���روع المطب���ق به���ا )18( فرعًا، 
وتقدر فترة استرداد تكلفة المشروع بحوالي ثالثة 

سنوات للفرع الواحد.
 دع���م البن���ك برام���ج ونش���اطات الصن���دوق األردني 
الهاش���مي للتنمي���ة البش���رية ولمس���ابقة الملك���ة 
علي���اء للمس���ؤولية االجتماعي���ة مبل���غ )5,500( دينار 
وش���راء )4( اآلف نس���خة م���ن المس���ابقة بمبلغ ألف 

دين���ار، حيث كانت المس���ابقة في العام 2014 تحمل 
عنوان »طلعت يا محلى نورها شمس الشّموسة« 
حيث تهدف هذه المس���ابقة إلى التوعية بمفاهيم 

واستخدامات الطاقة الشمسية.
 مؤسس���ة األميرة عالية/شراء وحدات نظام الطاقة 
المتج���ددة إلح���دى المدارس ف���ي األغ���وار الجنوبية 
بمبل���غ )10( اآلف دين���ار، وإنش���اء وحدتي���ن للطاق���ة 
الشمس���ية في مدرس���تين في مناطق نائية بمبلغ 

)24( ألف دينار.
 حفل إطالق مش���روع الطاقة الشمس���ية بمدرس���ة 

المعمورة/األغوار الجنوبية بمبلغ )1,100( دينار.
 المؤتم���ر الطالبي الوطني البيئ���ي الثالث بتنظيم 
م���ن م���دارس الرض���وان وبالتع���اون م���ع وزارة المياه 

والري بمبلغ ألف دينار.
 جمعية البيئة األردنية بمبلغ ألف دينار.

 غرف���ة تجارة الرصيفة/تركيب خاليا شمس���ية لمبنى 
الغرفة بمبلغ )5( اآلف دينار.
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 دعـــم العديد من الجهات التي ترعى األشـــخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة أو الفئات األقل حظًا أو األيتام في 

األردن، وعلـــى ســـبيل المثـــال، قام البنـــك خالل عام 

2014 برعاية أو دعم أو تبرع:

 صن���دوق األم���ان لمس���تقبل األيت���ام بمبل���غ )32( ألف 

دين���ار خالل ع���ام 2014، ومنذ تأس���يس الصندوق في 

عام 2008 إلى نهاية عام 2014 بلغت مجموع التبرعات 

للصندوق حوالي )224( ألف دينار.

 الهيئ���ة الخيري���ة األردني���ة الهاش���مية لإلغاث���ة والتنمية 

والتعاون العربي واإلس���المي/بنك المالبس بتغطية 

نفق���ات )15( وعاءًا وأكي���اس للمالبس بمبلغ )25( ألف 

دين���ار، ودعم حملة بنك المالبس خالل فصل الش���تاء 

)جاكيت لكل طالب( بمبلغ )5( اآلف دينار.

 تقديم أجهزة تس���جيل ومحوالت لمدرس���ة عبد الله بن 

أم مكتوم للمكفوفين لمساعدة طالبها في العملية 

التعليمي���ة. وخالل عام 2014 ت���م التبرع بمبلغ )1,815( 

دينار لش���راء تلك األجهزة، ومبل���غ )1,150( دينار لرعاية 

حف���ل تكري���م الطلب���ة الخريجي���ن، ويقدم البن���ك أجهزة 

التسجيل والمحوالت للمدرسة منذ عام 1995.

 هداي���ا لألطف���ال األيت���ام خالل عي���د الفطر ضم���ن برنامج 

المستكش���ف الصغير على شاش���ة التلفزي���ون األردني 

بمبلغ )1,170( دينار.

 جامعة البلقاء وحدة تنمية وخدمة المجتمع المحلي/دعم 

اإلفطار الخيري الرابع لألطفال األيتام بمبلغ )300( دينار.

 جمعية الصندوق العربي لرعاية الطفل بمبلغ )5( اآلف دينار.

 جمعية رعاية األطفال واألسر الخيرية بمبلغ )2,500( دينار.

تقام  التي  الجماعية  الزفاف  حفالت  إنجاح  التعاون في   

يقوم  حيث  الخيرية،  العفاف  جمعية  مع  بالتعاون  سنويًا 

البنك بتقديم نقوط للعريس والعروس، ففي عام 2014 

تم تقديم مبلغ )3,400( دينار ل� )34( عريسًا وعروسًا، كما 

يقوم البنك بتقديم القروض الحسنة بالتعاون مع جمعية 

العفاف الخيرية، فخالل عام 2014 قام البنك بتقديم مبلغ 

حوالي )138( ألف دينار كقروض حسنة استفاد منها )198( 

تم  التي  الحسنة  القروض  إجمالي  أن  العلم  مع  شخصًا، 

مع  بالتنسيق  الزواج  على  المقبلين  للشباب  تقديمها 

جمعية العفاف بلغت حوالي )5( ماليين دينار موزعة على 

لتركيب   2014 عام  التبرع في  تم  كما  )9,021( مستفيد، 

مصعد في مبنى الجمعية بمبلغ )20( ألف دينار.

ذوي اإلحتياجات الخاصة والفئات األقل حظًا والفقراء 
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تحظى األنشـــطة التي لها تأثير ملموس على حيـــاة المجتمع ككل وخدمته وتنميته بأولوية لدى 
البنك، ففي عام 2014 قام البنك برعاية أو دعم أو تبرع:

 الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية بمبلغ حوالي 
)86( ألف دينار، ومنذ عام 1981 وحتى نهاية عام 2014 بلغت 
مجم���وع التبرع���ات للصن���دوق األردن���ي الهاش���مي للتنمية 
البش���رية )حملة البر واإلحسان، مسابقة الملكة علياء، مركز 

الملكة علياء للتنمية اإلجتماعية( حوالي )778( ألف دينار.
 ش���راء عش���رة أجهزة حاس���وب لدائرة األخبار في مؤسس���ة 

اإلذاعة والتلفزيون األردني بمبلغ حوالي )10,700( دينار.
 الجمعية الخيرية الشركس���ية في األردن/إتمام مشروع بناء 
قاعة متعددة األغراض خدمة للمجتمع بمبلغ )5( اآلف دينار.
 دعم نش���اطات إدارة ترخي���ص الس���واقين والمركبات/ماركا 
بمبل���غ )20( أل���ف دين���ار وصيان���ة المصل���ى التابع له���ا بمبلغ 

)2,350( دينار.
 طباع���ة بطاق���ة معايدة إلدارة الس���ير المركزي���ة بمبلغ )900( 
دين���ار وطباع���ة كتيب األمن الع���ام حول الس���المة المرورية 
إلدارة الس���ير بمبلغ حوالي )2,800( دين���ار وطباعة بطاقات 

معايدة ومجسم للكعبة بمبلغ )1,400( دينار.
 إنشاء مظالت في شوارع بلدية الضليل بمبلغ )7,500( دينار.

 مؤسسة اعمار الكرك بمبلغ )10( اآلف دينار.
 لجنة زكاة المناصرة اإلسالمية للشعب الفلسطيني بمبلغ 

)15( ألف دينار.
 وزارة األوقاف والش���ؤون والمقدسات اإلسالمية/صندوق 

الزكاة بمبلغ )5( اآلف دينار.

 استمر البنك بتنظيم حمالت للتبرع بالدم في عدة محافظات 
بالتعاون م���ع »مديرية بنك الدم«، حيث تبرع موظفو البنك 
عل���ى اخت���الف مس���توياتهم اإلداري���ة بوح���دات دم، إضاف���ة 
إل���ى مش���اركة مجموع���ة م���ن متعامل���ي ومراجع���ي البنك 
بالحمل���ة، وذلك مس���اهمة من البنك وموظفي���ه بتحملهم 
لمسؤوليتهم اإلجتماعية واإلنسانية تجاه المجتمع المحلي 
وتأكي���دًا لمب���دأ التكاف���ل اإلجتماع���ي والتراح���م بي���ن أف���راد 
المجتمع الواحد. كما تم عقد ورش���ة عمل حول اإلسعافات 
األولية بالتعاون مع جمعية المتقاعدين العس���كريين الطبية 

التعاونية اشترك فيها عدد من الموظفين.
 التبرع للعديد من المس���اجد س���واء بالمس���اهمة في بنائها 
أو صيانته���ا بحوالي )150( ألف دين���ار خالل عام 2014، ومنذ 
تأس���يس البنك وحتى نهاية عام 2014 بلغ مجموع التبرعات 

للمساجد حوالي )1.2( مليون دينار.
 التب���رع للعدي���د م���ن الجمعي���ات الخيرية ف���ي األردن بحوالي 

)206( اآلف دينار خالل عام 2014.
 وفي مجال التكافل اإلسالمي قام البنك بتأسيس شركة 
التأمين اإلس���المية في عام 1996، ويساهم البنك بنسبة 

)33.2%( من رأسمالها البالغ )12( مليون دينار.
 ه���ذا باإلضاف���ة إل���ى ما يقدم���ه البنك من تموي���ل للمرافق 
الت���ي تقوم عل���ى خدمة المجتمع وتنميته وذلك بأس���لوب 

بيع المرابحة، فعلى سبيل المثال:

 التفاعل مع المجتمع المحلي وتنميته 
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  ق���دم البن���ك تموي���اًل لوزارت���ي المالي���ة والتموي���ن بالدوالر 
االمريك���ي عل���ى مدى ع���دة س���نوات لش���راء األرز والقمح 
وال���ذره والس���كر والزي���ت والش���عير وغيره���ا م���ن الم���واد 
التمويني���ة، وبل���غ إجمال���ي ه���ذا التمويل ما يع���ادل حوالي 

)254( مليون دينار.
  ق���دم البن���ك تموياًل بالدين���ار األردني وال���دوالر األمريكي، 
عل���ى م���دى عدة س���نوات، لش���راء نف���ط خام لصالح ش���ركة 
مصف���اة البترول األردني���ة، وقد بلغ اجمال���ي التمويل الذي 
قدمه البنك في هذا المجال حوالي )307( ماليين دينار منه 

حوالي )77( مليون دينار خالل عام 2014.
 ق���دم البن���ك تموياًل لع���دد من ش���ركات الكهرب���اء الوطنية، 
الحكومي���ة والخاصة، وعل���ى مدى عدة س���نوات، وقد تجاوز 
إجمال���ي هذا التمويل مبلغ )879( ملي���ون دينار منه حوالي 
)105( ماليي���ن دينار خالل ع���ام 2014، ومنه ايضًا )6( ماليين 

دينار لتمويل مشاريع كهربة الريف.
  قدم البنك تموياًل لسلطة المياه مقداره حوالي )13( مليون 
دينار، وذلك على مدى عدة سنوات لشراء مستلزمات نقل 

المياه وضخها وتوزيعها.
 وتأكي���دًا على دور البن���ك الريادي بدع���م اإلقتصاد الوطني 
من خ���الل إدامة التواصل مع مؤسس���ات المجتمع المدني 
وبما يخدم المصالح المش���تركة والصالح العام، يقوم البنك 
بتقديم التمويالت والخدمات المصرفية اإلس���المية لكافة 
منتس���بي نقابة المعلمين باعتبار ه���ذه الفئة من المجتمع 
مؤث���رة في تنش���ئة األجي���ال وذلك وفق���ًا إلتفاقي���ة تعاون 
مش���ترك يق���وم البن���ك بتقدي���م التمويالت لغاي���ات تملك 
المساكن أو شراء السيارات أو األثاث وغير ذلك من الغايات 

بأسعار منافسة وشروط مريحه وفق الضوابط الشرعية.
  ترس���يخًا لالهداف السامية والمقاصد الجليلة للحج، وإيمانًا 

بتحقيق ش���رف خدمة المجتمع المحلي، ومن خالل اتفاقية 
تعاون مش���ترك مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلس���المية تقض���ي بإص���دار صك���وك إي���داع صن���دوق الح���ج 
للمواطني���ن الراغبين بالمش���اركة في الصن���دوق من خالل 
البن���ك، كاداة لالدخ���ار واإلس���تثمار به���دف إتاح���ة الفرص���ة 
للراغبين بأداء فريضة الحج، وقد اس���تمر البنك في تسهيل 

قيام المواطنين باالكتتاب في هذا الصندوق.
  تخفيف���ًا عل���ى المواطنين وخفض الكلف عليهم وتبس���يط 
إج���راءات تنفيذ االحكام، وقع البنك مذكرة تفاهم مع دائرة 
قاضي القضاة، يقوم البنك بإصدار »بطاقة األسرة« وهي 
بطاق���ة مخصص���ة للمحك���وم له���م ف���ي القضاي���ا التنفيذية 
المنف���ذة ل���دى محاك���م التنفي���ذ الش���رعي، تتي���ح لحامله���ا 
الحص���ول على النقد المحدد ف���ي رصيد البطاقة عن طريق 

أجهزة الصرف اآللي أو نقاط البيع.
األساس���ية  لالحتياج���ات  خاص���ة  أهمي���ة  البن���ك  وُيول���ي    
والضرورية للمواطني���ن في عمليات التمويل، ويقدم لهم 
التمويل الالزم مباش���رة، وبشروط تناسب ظروفهم، ومن 
االحتياجات التي تب���دو ضرورية للمواطنين األثاث المنزلي، 
فخ���الل عام 2014 قام البنك بتمويل )5789( مواطن بمبلغ 
ل حوالي  حوالي )17( مليون دينار لشراء األثاث، وكذلك موَّ
)22.5( ألف مواطن بمبلغ حوالي )237( مليون دينار لش���راء 

وسائل نقل.



 توفير المساكن 
  يتلمس البنك باستمرار االحتياجات األساسية والضرورية 

للمواطني���ن، ومن تلك االحتياجات توفير المس���اكن لهم، 

وعليه فإن البنك يقدم التمويل الالزم لش���راء المس���اكن 

الجاهزة أو لش���راء الم���واد والتجهيزات الت���ي تلزم إلقامة 

المساكن واألعمال اإلنشائية المختلفة، ومن أمثلة ذلك:

 انطالق���ًا من مب���ادرة جاللة الملك عبدالله الثاني »س���كن 

كري���م لعي���ش كري���م« والتي ته���دف إلى توفير الس���كن 

المالئ���م لفئ���ات الدخ���ل المح���دود م���ن القطاعي���ن العام 

والخاص، وأصحاب األعمال الحرة من الفئات المس���تهدفة، 

وتدعيم���ًا لرس���الة مصرفن���ا اإلجتماعية وتس���هياًل لحصول 

المواطني���ن المؤهلي���ن عل���ى التموي���ل ال���الزم المتالك 

ش���قة، فقد تم تخصي���ص مبلغ حوال���ي )18( مليون دينار 

له���ذه الغاية بعائد )5%( س���نويًا. وت���م منح تمويالت ضمن 

ه���ذه الفئ���ة لش���راء ش���قق بإس���لوبي اإلج���ارة المنتهي���ة 

بالتملي���ك والمرابح���ة، حي���ث بل���غ ع���دد التموي���الت )757( 

تموي���اًل وبلغ إجمالي التمويل المق���دم لها حوالي )18.8( 

مليون دينار.

 ح���رص البن���ك عل���ى توفي���ر المس���كن للعاملين لدي���ه، لذا 

يقدم لهم تموياًل بأس���لوب المشاركة المتناقصة بنسب 

ربح منخفضة ولفترات طويلة نسبيًا لتمكنهم من امتالك 

المس���كن الخاص بهم، فمنذ تأس���يس البن���ك حتى نهاية 

ع���ام 2014 ق���دم البن���ك تمويالت بل���غ مجموعه���ا حوالي 

)36( مليون دينار اس���تفاد منها )1,644( موظفًا، كان منها 

خالل عام 2014 مبلغ )5( ماليين دينار استفاد منها )121( 

موظفًا.

 تقدي���م التموي���ل الالزم للمواطنين لش���راء المس���اكن أو 

ش���راء األراض���ي أو مواد البن���اء إلقامة المس���اكن، وخالل 

ع���ام 2014 قدم البن���ك تموياًل لهذا الغرض بأس���لوب بيع 

المرابح���ة حوالي )200( مليون دينار اس���تفاد منها حوالي 

)15( أل���ف مواط���ن، كم���ا ق���دم تموي���اًل بأس���لوب اإلجارة 

المنتهي���ة بالتملي���ك بحوال���ي )195( مليون دينار اس���تفاد 

منها )2393( مواطن، أما منذ تأس���يس البنك وحتى نهاية 

ع���ام 2014 قدم البنك حوال���ي )1,973( مليون دينار لهذه 

األغراض بأسلوب بيع المرابحة استفاد منها حوالي )264( 

ألف مواطن، وحوالي )920( مليون دينار بأس���لوب اإلجارة 

المنتهية بالتمليك استفاد منها حوالي )14,223( مواطن. 44


