
1



2



حضرة صاحب الجاللة
        الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
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صاحب السمو الملكي
        األمير  حسين بن عبدالله ولي العهد
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االلتزام بترسيخ قيم المنهج اإلسالمي 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ج��م��ي��ع وف����ق اح��ك��ام 

خدمة  اإلسالمية  الشريعة  وم��ب��ادىء 
لمصلحة المجتمع العامة.

ال���ح���رص ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن بين 
مصالح ذوي العالقة من مساهمين 

ومستثمرين ومتمولين  وموظفين.

السعي إلى كل جديد في مجال الصناعة المصرفية 
في  الجميع  ثقة  لبلوغ  والتطلع  والتكنولوجية، 

خدماتنا المميزة التي تتماشى مع المتغيرات 
ضمن إطار التزامنا بمنهجنا اإلسالمي.

 رسالتنا
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بعض مؤشرات البنك
الرئيسة بنهاية عام 2013 
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بعض مؤشرات البنك
الرئيسة بنهاية عام 2013 
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خالل عام 2013حتى نهاية 2013البند

 شبكة التفرع

تم إفتتاح فرع وتحويل مكتبين )67( فرعًا عدد الفروع العاملة
إلى فرعين

تم تحويل مكتبين إلى فرعين)13( مكتبًا عدد المكاتب المصرفية العاملة

 أجهزة الصرف اآللية

)11( جهازًا)134( جهازًا عدد أجهزة الصرف اآللية العاملة

 الجهاز الوظيفي

-)1,979( موظفًا وموظفًة العدد اإلجمالي للموظفين

-)301( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المبعوثين للدراسات األكاديمية

)219( دورًة وندوًة)2,419( دورًة وندوًة عدد الدورات والندوات المنعقدة في معهد تدريب البنك 

)3,220( موظفًا وموظفًة)38,232( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين المشتركين في الدورات والندوات المنعقدة في معهد تدريب البنك

)673( موظفًا وموظفًة)7,783( موظفًا وموظفًة عدد الموظفين الموفدين إلى مراكز تدريب داخل األردن 

 التبرع���ات

)601( ألف دينارًا)8( ماليين دينارًا   قيمة التبرعات المقدمة

 القروض الحسنة

)22.3( مليون دينارًا)197( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة

)33( ألف مستفيدًا)348( ألف مستفيدًا عدد المستفيدين من القروض الحسنة الممنوحة

)175( ألف دينارًا)4.8( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف

)251( مستفيدًا)8,823( مستفيدًا عدد القروض الحسنة الممنوحة بالتنسيق مع جمعية العفاف

)981( ألف دينارًا)1.2( مليون دينارًا قيمة القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين

)1,607( مستفيدًا)1,859( مستفيدًا عدد القروض الحسنة الممنوحة من خالل االتفاقية مع نقابة المعلمين
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خالل عام 2013حتى نهاية 2013البند

 صندوق التأمين التبادلي

)680( ألف دينارًا)5.3( مليون دينارًا قيمة التعويضات المدفوعة

)162( حالًة)1,692( حالًة عدد الحاالت التي تم التعويض عليها

)8.3( مليون دينارًا)44.7( مليون دينارًا رصيد الصندوق 

)123( مليون دينارًا)636( مليون دينارًا إجمالي أرصدة تمويل المشتركين في الصندوق

 تدريب الطلبة

)960( طالبًا وطالبًة)14,142( طالبًا وطالبًة العدد التراكمي للطلبة المتدربين في البنك

 اإلستثمار في رؤوس أموال الشركات الوطنية

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

-)119( 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(

)230( مليون دينارًا
-

)70( مليون دينارًا)775( 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 بالبناء
)1,773( مليون دينارًا
)249( ألف مواطنًا

)184( مليون دينارًا
)15( ألف مواطنًا

 إجمالي تمويل المرابحة لشراء وسائل النقل
)1,491( مليون دينارًا
)213( ألف مواطنًا

)181( مليون دينارًا
)19( ألف مواطنًا

 إجمالي تمويل المرابحة لشراء األثاث
)225( مليون دينارًا
)107( االف مواطنًا

)17( مليون دينارًا
)6( االف مواطنًا
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وبعد،

األفاضل والفاضالت المحترمين،
ونواصل   ،2012 العام  في  اإلجتماعية  للمسؤولية  األول  تقريرنا  أصدرنا  قد  كنا 
ومبادرات  أنشطة  أبرز  على  يحتوي  والذي  الثاني  التقرير  هذا  بإصدار  مسيرتنا 
التزامنا  استمرار  2013، مؤكدين  للعام  اإلجتماعية  المسؤولية  مجال  البنك في 

بدعم وترسيخ مبادىء المسؤولية اإلجتماعية.

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

المصرفية...«.

ويتخذ البنك من قيم العقيدة اإلسالمية منهجًا ودستورًا، ومن مبادئ اإلقتصاد 
اإلسالمي هدايًة ونبراسًا، محققًا دورًا فّعااًل في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، 

محتاًل مكانًة متميزًة بين المصارف العاملة في األردن.

وصلت  حيث  مؤشراته  بمختلف  النمو  تحقيق   2013 العام  خالل  البنك  واصل 
موجوداته إلى )3.3( مليار دينار وبلغت مجموع األرصدة اإلدخارية لديه )3( مليارات 
دينار في حين بلغت توظيفاته المالية )2.3( مليار دينار، وبلغت حقوق المساهمين 
حوالي )255( مليون دينار، وأصبح للبنك حاليًا )67( فرعًا و)16( 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.

عدنان أحمد يوسف     
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي/المدير العام 
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أكرم النبيين والمرسلين، سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

توفيقا من الله عز وجل نضع بين أيديكم تقرير المسؤولية اإلجتماعية لمصرفنا لعام 2013 
وذلك للعام الثاني على التوالي، استمرارًا لمسيرته التي امتدت لخمسة وثالثين عامًا بإعتباره 
أول مؤسسة مصرفية إسالمية في األردن، أدت دورها بكل جدارة واقتدار مؤكدة على تطبيق 
رسالتها المصرفية والتي تقوم على االلتزام بترسيخ قيم المنهج اإلسالمي بالتعامل مع الجميع 
وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وخدمًة لمصلحة المجتمع عامة بتوفير البديل الحالل 
الترابط والتراحم  التعامل، وتوثيق أواصر  لالحتياجات المصرفية وتعزيز القيم اإلسالمية في 

والتكافل في المجتمع، والقيام مباشرة باألنشطة اإلجتماعية والتفاعل االيجابي معها.

وقد ارتأيت من موقع المسؤولية وباعتباري أحد الجنود الذين ساهموا في إدارة  دفة قيادة 
البنك اإلسالمي األردني لسنوات امتدت ألكثر من ثالثين عامًا أن نستمر بتسليط الضوء 
تقوم  التي  إستراتيجيته  وتوضيح  اإلجتماعية  المسؤولية  مجال  في  مصرفنا  إنجازات  على 
على تدعيم النسيجين اإلقتصادي واإلجتماعي، فالجهود والتوجهات التي يقودها مصرفنا 
للمساهمة والمشاركة في تطوير المجتمع نحو آفاق ومستقبل أفضل للمواطنين ومتابعته 
المستمرة ودعمه الدائم لمختلف النشاطات والبرامج اإلجتماعية يقدم النموذج الرائد والذي 

يحتذى به في العمل اإلجتماعي والتطوعي لخدمة أبناء الوطن.

لقد عزز مصرفنا تحمله لمسؤولياته اإلجتماعية بتقديم الدعم والمساهمة لمختلف المبادرات 
الخيرة التي تساهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة وتستهدف مختلف فئات المجتمع 
األقل حظًا، محافظًا في  الفئات  بناء وتطور  التي تساهم في  اإلنتاجية  المشاريع  وتدعم 
األردن  في  اإلسالمي  المصرفي  العمل  في  بتميزه  المصرفية  مكانته  على  ذاته  الوقت 
لجهود  الداعم  الوطن  من مؤسسات  يتجزأ  ال  جزءًا  باعتباره  اإلجتماعي  دوره  مكماًل  وخارجه 

تنمية وتطوير المجتمع المحلي وتحريك وتسريع عجلة النمو اإلقتصادي.

إن نجاح مصرفنا بتأدية دوره في النشاطات المختلفة اإلقتصادية واإلجتماعية والتنموية هو 
يتحدى كل  القادمة  بناء متين لألجيال  به هو أساس  بأن ما نقوم  الراسخة  لقناعتنا  تأكيد 

الصعاب ليثبت للجميع قوة اإلرادة والتمسك بالمبدأ واإلصرار على المواصلة لتحقيق 
الهدف واالرتقاء باإلنجازات التي تحققت بتظافر جهود العاملين في البنك ورؤساء 

الشرعي  والمستشار  والمساهمين  والحاليين  السابقين  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمواطنين والمتعاملين مع البنك والمؤمنين 

بفكر هذه المؤسسة ومنهج عملها.

18



وفي الختام نؤكد على االستمرار بتأدية دور مصرفنا ورسالته اإلجتماعية وتطويرها من خالل 
دعم مختلف األنشطة والمشاريع التنموية واإلقتصادية التي تعود بالنفع والخير على أبناء 
يوفقنا  ان  القدير  العلي  الله  سائلين  الكريم،  والعيش  اإلنتاج  على  ومساعدتهم  المجتمع 

جميعًا فيما نقدم والله ولي التوفيق.
موسى عبد العزيز شحادة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي/المدير العام
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تقديم
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البنك  وإدارة  اإلدارة  مجلس  ومبادرات  جهود  خالل  من  العطاء  تستمر مسيرة 
التنفيذية وبتوفيق من الله عز وجل، وخالل تلك المسيرة يؤكد البنك على أن 
دوره ال يقتصر على كونه مؤسسة أعمال تسعى لتحقيق مصلحة المساهمين، 
فهو أيضًا مؤسسة استثمار مشترك تسعى لتحقيق مصلحة المستثمرين من 
خاللها، كما أنه مؤسسة إجتماعية تسعى لتحسس الحاجات اإلجتماعية وتغطيتها 
قدر اإلمكان. هذا بجانب كونه مؤسسة مصرفية وطنية تحرص على أن تكون 
ممارساتها سندًا للتنمية الوطنية، اإلقتصادية منها واإلجتماعية، وهو قبل ذلك 

وبعده، مؤسسة مصرفية إسالمية تسعى لنيل مرضاة الله سبحانه وتعالى من 
خالل ترسيخ القيم والمثل العليا للمنهج اإلسالمي بشكل عام، وفي مجال 

المعامالت المالية والمصرفية بشكل خاص. وهذا ما يقتضي منه مراعاة 
كل هذه األبعاد وتحقيق التوازن فيما بينها في ظل البيئة التشريعية 

المتاحة وما يحيط به من ظروف قد ال تكون مواتية في كثير من األحيان.

تستند م��م��ارس��ة ال��ب��ن��ك اإلس���الم���ي األردن�����ي ألع��م��ال��ه إل��ى 
منظومة قيم وقواعد تحكم مسيرته وتحدد معالمه وتضبط 

تطبيقاته لتحقيق أهدافه، وتتمثل هذه المنظومة بشكل 
والتشريعية  الشرعية  الضوابط  أساسي في مجموعة 

والتطبيقية.

ويقوم البنك بحشد المدخرات الوطنية، وتوجيهها 
إقتصادية  وم��ش��اري��ع  أن��ش��ط��ة  ال���ى  م��ب��اش��رة 

وإجتماعية قادرة على توليد سلع وخدمات 
ذات نفع حقيقي لحياة الناس المعيشية، 

التي  والمعامالت  بالخدمات  والقيام 
تتطلبها تلك الحياة، وعدم التعامل 

بها ضرر  التي  بالسلع والخدمات 
للناس أو لإلقتصاد الوطني.
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كما يقتضي اإللتزام الشرعي من البنك، 
أن��ش��ط��ت��ه إش��ب��اع  م���ن  ي��س��ت��ه��دف  أن ال 
يستهدف  وإن��م��ا  فقط،  المادية  الحاجات 
ال��واق��ع  ال��ق��ي��م اإلس��الم��ي��ة ف��ي  تجسيد 
العملي وتحقيق المصالح الكلية للمجتمع، 
وذلك من خالل تحقيق التوازن بين مصالح 
ومنافع جميع األطراف ذوي العالقة معه، 
ومستثمرين  وموظفين  مساهمين  من 
التمويالت  من  ومستفيدين  لين  ومتموِّ
واإلس���ت���ث���م���ارات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا وم��ن 
بالنفع  التي يقدمها، وبما يعود  الخدمات 

على المجتمع واإلقتصاد الوطني ككل.

وم���ن ش���أن ذل���ك ك��ل��ه، ال��م��س��اع��دة على 
أف��راد  بين  وال��ث��روة  الدخل  توزيع  تحسين 
العدالة  م��ن  ن��وع  تحقيق  باتجاه  المجتمع 
فيما بينهم. كما أن هذا األمر يعني على 
استغالل  ضمان  اإلقتصادي،  المستوى 
إنتاجية  أمثل للموارد اإلقتصادية، وكفاءة 
أعلى لرأس المال الوطني المتاح، وهذا 
بدوره يساعد على زيادة اإلنتاج الوطني، 
جديدة  م��ص��ادر  وت��وف��ي��ر  التصدير  وزي����ادة 
للعمالت األجنبية، كما يساهم في توفير 
فرص عمل جديدة، وذلك خدمة ألهداف 

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
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الدور اإلجتماعي
للبنك اإلسالمي األردني 

المصرفية في  الحالل لالحتياجات  البديل  البنك للمجتمع وتوفيره  إن خدمة 

األردن يتعدى تعظيم العوائد المالية إلى تعزيز القيم اإلسالمية في التعامل 

في  ذلك  ويظهر  المجتمع،  في  والتكافل  والتراحم  الترابط  أواصر  وتوثيق 

مختلف أنشطته، إال أنه يتبدى بجالء أكثر في األنشطة التالية:
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اللجان اإلجتماعية

التبرعات

هناك لجنة للمسؤولية اإلجتماعية منبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة أخرى ُمشكلة على 
مستوى اإلدارة التنفيذية، وذلك تأكيدًا إلهتمام مصرفنا بالجانب اإلجتماعي وترسيخًا 
لقناعة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في مصرفنا باإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية.

يخصص البنك س���نويًا مبلغًا من المال للتبرع به ألوجه الخير المختلفة. وقد بلغ إجمالي 
التبرعات التي قدمها البنك خالل عام 2013 حوالي )601( ألف دينار، أما إجمالي التبرعات 
التي قدمها البنك منذ تأسيس���ه وحتى نهاية عام 2013 فقد بلغت حوال�ي )8( ماليين 

دينار.
وفيما يلي تصنيف للتبرعات التي قدمها البنك خالل األعوام )2013-2009(:

المساجدالسنة

المسابقة 
الهاشمية 
الدولية 
لحفظ 
القرآن 
الكريم

جمعيات 
ومسابقات 
حفظ القرآن 

الكريم

جمعيات 
وهيئات 

خيرية 
وطبية 

ولجان زكاة

مؤتمرات 
علمية 
وبرامج 
تعليمية 
وثقافية

صندوق 
الملك عبد 
الله الثاني 

- جيوب 
الفقر

الصندوق 
األردني 

الهاشمي 
للتنمية 
البشرية

صندوق 
األمان 

لمستقبل 
األيتام

الهيئة 
الخيرية 

الهاشمية

مركز 
الحسين 
للسرطان

المجموع

200949.440.08.548.836.40.056.029.50.01.5270.1

201041.840.09.451.866.320.089.521.025.00.0364.8

201113.440.018.0155.6157.00.073.648.00.02.5508.1

201215.140.05.2143.5175.50.077.032.00.05.0493.3

20139.330.051.4103.466.70.083.532.025.0200.0601.3

)المبالغ باآلف الدنانير(

26



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

سنوات التبرعالبيان
المبالغ

)اآلف الدنانير(

المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم - 
1993364-2013وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

2007120، 2008، 2010صندوق الملك عبد الله الثاني – جيوب الفقر
الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

)حملة البر واإلحسان، مسابقة الملكة علياء، مركز 
الملكة علياء للتنمية اإلجتماعية(

2013-1981693

2008192-2013صندوق األمان لمستقبل األيتام

2002105، 2005، 2006، 2008، 2010الهيئة الخيرية الهاشمية

2009209، 2011، 2012، 2013مركز الحسين للسرطان
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يق����وم البن���ك اإلس���المي األردني ومنذ أن ب���دأ في ممارس���ة أعماله، بتقديم قروض حس���نة 
للمواطني���ن لمس���اعدتهم في مواجهة ما تتطلب���ه بعض الحاالت اإلجتماعي���ة المعتبرة كالعالج 
والتعليم والزواج من نفقات آنية. وقد بلغت القروض الحسنة التي منحها البنك خالل عام 2013 
حوالي )22.3( مليون دينار، استفاد منها حوالي )33( ألف مواطن، وذلك مقابل حوالي )20.4( 
مليون دينار في عام 2012، كان قد استفاد منها حوالي )22( ألف مواطن. أما العدد اإلجمالي 
للمستفيدين من القروض الحسنة التي قدمها البنك منذ بداية تأسيسه وحتى نهاية عام 2013 
فق���د كان حوالي )348( أل���ف مواطن، وبلغت قيمتها اإلجمالية حوالي )197( مليون دينار. ومن 
بينها القروض الحس���نة التي يتم تقديمها للش���باب المقبلين على الزواج بالتنسيق مع جمعية 
العفاف والتي بلغ إجمالها حوالي )4.8( مليون دينار موزعة على )8,823( مس���تفيد، والقروض 
الحسنة المقدمة للمعلمين، من خالل االتفاقية الموقعة مع نقابة المعلمين األردنيين، والتي 

بلغ إجماليها حوالي )1.2( مليون دينار موزعة على )1,859( مستفيدًا.

كما يس���تقبل البنك ودائع في »حس���اب القرض الحس���ن« من الراغبين في إقراضها عن طريق 
البنك كقروض حسنة، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في نهاية عام 2013 حوالي )848( ألف دين�ار.

القروض الحسنة
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باشر هذا الصندوق نشاطه مع بداية عام 1994، حيث يتضامن المشتركون فيه 
من مديني البنك على جبر الضرر الذي يلحق بأحدهم بتس���ديد رصيد مديونيته 
تجاه البنك في حاالت الوفاة أو العجز الدائم أو اإلعسار المستمر. فحتى نهاية 
ع���ام 2013، بلغ رصي���د الصندوق حوالي )44.7( مليون دينار، وعدد الحاالت التي 

تم التعويض عنها )1,692( حالة، وإجمالي هذه التعويضات بلغ حوالي )5.3( مليون دينار. أما عدد 
المشتركين في هذا الصندوق في نهاية عام 2013 فقد بلغ حوالي )122( ألف مشترك ورصيد 
مديونيتهم بلغ حوال�ي )636.4( مليون دينار. وخالل عام 2013، بلغ عدد حاالت التي تم التعويض 
عنه���ا )162( حال���ة، وبلغت التعويضات المدفوعة عنها حوالي )680( ألف دينار، أما خالل عام 2012 

فقد تم التعويض عن )162( حالة وبلغت التعويضات المدفوعة عنها حوالي )645( ألف دينار.

ومن الجدير ذكره، أن البنك قد وس���ع مظلة الُمؤّمن عليهم إعتبارًا من 2012/1/1، لتش���مل كل 
م���ن تبلغ مديونيت���ه )75( ألف دينار فأقل بداًل من )50( ألف دينار وفي 2013/3/1، اصبحت مظلة 
التكافل تش���مل متعاملي التأجير التمويلي باإلضافة الى متعاملي المرابحة، وس���بق للبنك أن 
وس���ع مظلة الُمؤّمن عليهم في 2010/1/1 لتصبح )50( ألف دينار فأقل بداًل من )40( ألف دينار 

فأقل والتي حددت في 2007/8/1 بعد أن كانت )25( ألف دينار فأقل.

 صندوق التأمين التبادلي 

29



اهت���م البن���ك من���ذ البداي���ة بتموي���ل متطلب���ات مش���اريع 
ذوي المه���ن والح���رف بصيغة المرابحة، وف���ي ع�ام 1994، 
اس���تحدث البنك برنامجًا خاصًا لتمويل مشاريع هذه الفئة 
بأس���لوب المش���اركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الذي 
يقضي بتس���ديد التمويل من اإليرادات الذاتية للمشروع 
ل. كما ق���ام البنك في ع���ام 2013 برفع رأس مال  المم���وَّ
شركة الس���ماحة للتمويل واإلستثمار التابعة له إلى )8( 
ماليي���ن دينار وعّدل نظامها األساس���ي ليش���مل تمويل 

المشاريع وذوي الحرف الصغيرة.

برنامج تمويل المهنيين والحرفيين 
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• التعاون مع المؤسسات المالية اإلسالمية.

• درج البنك على المش���اركة في المؤتمرات والندوات المحلية والخارجية 
التي تتصل بمجاالت عمله، أو ما يساعد منها على تطور أعمال المصارف 
اإلس���المية، وال س���يما الت���ي تعق���د منها ف���ي نطاق البنك اإلس���المي 
للتنمية ومجموعة البركة المصرفية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية، 
والمجل���س الع���ام للبن���وك والمؤسس���ات المالي���ة اإلس���المية، وهيئ���ة 
المحاس���بة والمراجع���ة للمؤسس���ات المالي���ة اإلس���المية. وعلى س���بيل 

المثال، قام البنك خالل عام 2013 برعاية أو دعم:

 رعاية المؤتمرات والندوات 
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ن���دوة البرك���ة الرابع���ة والثالثين لإلقتصاد اإلس���المي 
في جدة بمبلغ ألفي دوالر.

المؤتم���ر العالم���ي للمصارف اإلس���المية في البحرين 
بمبلغ )5( اآلف دوالر.

المؤتم���ر الراب���ع للمدققين الش���رعيين وال���ذي نظمه 
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 

بمبلغ )5( اآلف دوالر.
• التع���اون م���ع المهتمين بفكرة البنوك اإلس���المية على 
أعم���ال وتطبيقات البنك المختلفة، وعلى س���بيل المثال، 

قام البنك خالل عام 2013 برعاية و دعم:
مؤتم���ر ُعم���ان الثان���ي للتمويل والصيرفة اإلس���المية 

الذي ُعقد في مسقط بمبلغ )6,667( دوالر.
مؤتم���ر الخدم���ات المصرفية اإلس���المية بي���ن النظرية 
والتطبي���ق بتنظيم من جامعة عجل���ون بمبلغ )5( اآلف 

دينار.
التموي���ل  وأدوات  اإلس���المية  الصك���وك  مؤتم���ر 
اإلسالمي بتنظيم من جامعة اليرموك/كلية الشريعة 

بالتعاون مع والية باهانج الماليزية بمبلغ ألفي دينار.
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التفاع���ل مع العديد من الجهات التعليمية واألكاديمية والتأهيلية في األردن س���واء كانت 
جامع���ات أو كليات أو مدارس أو طالب، وعلى س���بيل المث���ال، قام البنك خالل عام 2013 

برعاية أو دعم أو تكريم أو تدريب:
المؤتم���ر الدولي الثاني »دور التميز والريادة ف���ي تفوق منظمات االعمال« بتنظيم من 

جامعة العلوم اإلسالمية/كلية المال واألعمال بمبلغ )3( اآلف دينار.
المؤتمر الدولي األول لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظم وعمليات الطاقة 

المتجددة بتنظيم من جامعة البترا/كلية تكنولوجيا المعلومات بمبلغ ألف دينار.
أوائ���ل الثانوي���ة العامة وأبناء المعلمي���ن األوائل في جميع المحافظ���ات بالتعاون مع نقابة 
المعلمي���ن األردنيي���ن وعدده���م )300( طالب وطالبة بمبل���غ )12( ألف دين���ار، ورعاية حفل 

التكريم بمبلغ )2،400( دينار.
تكاليف دراس���ة عش���رة ط���الب صينيين في الجامعة األردنية ش���املة الرس���وم الدراس���ية 
واإلعاش���ة وتذاكر الس���فر، ومنذ إلتحاقهم بالجامعة وحتى نهاية عام 2013 تم دفع حوالي 
)94( أل���ف دين���ار منه���ا حوال���ي )50( ألف دين���ار في ع���ام 2013، وهذه المبال���غ تمثل )%50( 
م���ن اجمال���ي التكاليف وباقي )50%( يتم دفعها من قبل ش���ركة دلة البركة/اقرأ للعالقات 

اإلنسانية.
 المؤتم���ر األردن���ي العلم���ي الزراع���ي الدولي بتنظي���م من كلي���ة الزراعة/جامع���ة العلوم 

والتكنولوجيا بمبلغ ألفي دينار.

 التعليم والتدريب 
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طباعة ألف نسخة من دليل الباحثين في اإلقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية في 
األردن/النسخة الثانية بمبلغ )4,250( دينار.

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بمبلغ )3( اآلف دينار.
وكجزء من رس���الته في نش���ر التطبيقات اإلس���المية في مجال األعمال، قام البنك 

في عام 1986 بتأس���يس ش���ركة المدارس العمرية، ويس���اهم البنك حاليًا بنسبة 
)94.4%( من رأسمالها البالغ حوالي )8.6( مليون دينار، ويبلغ عدد طالبها )4,369( 

طالبًا وطالبة.
استمر البنك في إتاحة فرص التدريب واإلطالع على طبيعة أعماله ألعداد 

جدي���دة من طلبة المؤسس���ات التعليمي���ة، اذ بلغ عدد م���ن تم تدريبهم 
)14,142( طالبًا وطالبًة منذ تأسيس البنك وحتى نهاية عام 2013، أما 

خالل عام 2013 فقد تم تدريب )960( طالبًا وطالبًة. كما تم تدريب 
)219( موظف���ًا م���ن موظف���ي مص���ارف غي���ر أردنية عل���ى أعمال 

مصرفنا منهم )175( خالل عام 2013.
وف���ي نطاق اإلهتمام برفع س���وية وأداء الموظفين، قام 

البنك خالل عام 2013 بإشراك )3,220( موظفًا في دورات 
ون���دوات نظمه���ا معه���د تدري���ب البنك، وأوف���د )673( 

موظف���ًا إلى مراكز داخ���ل األردن و)41( موظفًا إلى 
مراكز خارج األردن، أما منذ تأس���يس البنك وحتى 

نهاية عام 2013 فقد نّظم معهد تدريب البنك 
)2,419( دورة وندوة ش�����ارك فيها )38,232( 

موظف���ًا، كما أوف���د )7,783( موظفًا إلى 
مراكز داخل األردن و)351( موظفًا إلى 

مراكز خارج األردن.
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يولي البنك إهتمامًا خاصًا بالمحافظة على 
القرآن الكري���م، فعلى س���بيل المثال، قام 
البنك خالل عام 2013 برعاية أو دعم أو تكريم 

أو تغطية/تقديم جوائز:
• الفائزون في مسابقات حفظ القرآن الكريم في 
المس���ابقة الهاش���مية الدولية لحفظ الق���رآن الكريم 
التي تنظمها وزارة األوقاف والش���ؤون والمقدسات 
اإلسالمية، حيث يقدم البنك سنويًا جوائز للمتسابقين، 
ومنذ تأس���يس المس���ابقة في ع���ام 1993، ق���دم البنك 
حوالي )364( ألف دينار منها )30( ألف دينار في عام 2013.
لتنظي���م  اليرم���وك  مؤسس���ة   – األردن  مق���رئ  برنام���ج   •
المعارض إلختيار أفضل صوت مقرئ في تالوة القرآن الكريم 
عبر التلفزيون األردني خالل ش���هر رمض���ان المبارك بمبلغ )20( 

ألف دينار.
• جمعية المحافظة على القرآن الكريم حملة رمضان يحلو بالقرآن 
بمبل���غ )15( ألف دين���ار، ورعاية حفل تكريم كب���ار العلماء والقراء 

بمبلغ )7( اآلف دينار.
• تأثي���ث مرك���ز علوم القرآن والس���نة التابع لهيئ���ة اإلغاثة األردنية 

بمبلغ حوالي )5,600( دينار.
• إنش���اء مركز تحفيظ القرآن الكريم في الجامعة األردنية بإس���م 
المرح���وم بإذن الله الدكت���ور إبراهيم زيد الكيالن���ي بمبلغ )25( 

ألف دينار.
• جوائز للمشاركين بالمسابقة السنوية لجمعية الصالحين لتحفيظ 

القرآن الكريم بمبلغ )5( اآلف دينار.
• جوائ���ز لحفظة الق���رآن الكريم في كليات الجامعة األردنية بمبلغ 

)9( اآلف دينار.
• جوائ���ز لحفظة القرآن الكريم ف���ي كليات جامعة اليرموك بمبلغ 

)3( اآلف دينار.
• جوائ���ز لحفظ���ة الق���رآن الكري���م ف���ي كلي���ات جامع���ة العل���وم 

والتكنولوجيا بمبلغ )3( اآلف دينار.

رعاية شؤون القرآن الكريم 
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يق���وم البنك بدعم العديد من الجهات ذات الطابع الثقاف���ي والفني واألدبي والتراثي 
والتي تتفق مع توجهات البنك العامة، فعلى سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2013 

برعاية أو دعم أو تكريم أو تغطية/تقديم جوائز:
• مؤتمر القدس واإلعتداءات اإلس���رائيلية فيه���ا من منظور القانون الدولي بتنظيم 

من جامعة اليرموك/كلية القانون بمبلغ ألفي دينار.
• المؤتم���ر الدول���ي »األوق���اف اإلس���المية والمس���يحية ف���ي القدس الش���ريف« 

بتنظيم من منتدى الفكر العربي بمبلغ )5( اآلف دينار.
• الملتقى العلمي الثاني »الفتوى وأثرها في وحدة االمة« بتنظيم من دائرة 

اإلفتاء العام بمبلغ )4( اآلف دينار.
• مس���ابقة جمعية ي���وم القدس »وعي األجيال الصاع���دة في مجالي القصة 

القصيرة والرسم« لطلبة المدارس بمبلغ )15( ألف دينار.
• جوائز المس���ابقة المقدسية الخامس���ة لطلبة المدارس-ملتقى القدس 

الثقافي بمبلغ ألفي دينار.
• رعاي���ة برام���ج هادفة ف���ي عدد من المحط���ات التلفزيوني���ة واإلذاعية: 

مؤسس���ة اإلذاع���ة والتلفزي���ون بمبل���غ )210( اآلف دين���ار، قناة اقرأ 
العربية بمبلغ )150( ألف دوالر، قناة اقرأ الدولية بمبلغ بمبلغ )50( 

ألف دوالر، إذاعة حياة إف أم بمبلغ )60( ألف دينار، إذاعة أمن إف 
أم بمبلغ حوالي )34( ألف دينار.

• جوائ���ز للمش���اركين في المس���ابقات الرمضاني���ة في الصحف 
األردنية: صحيفة الدستور )10( اآلف دينار، صحيفة الغد )10( 

اآلف دين���ار، صحيفة األنب���اط ألفي دينار، صحيفة الس���بيل 
)6( اآلف دين���ار، صحيفة الديار ألفي دينار، وكذلك تغطية 

الجوائز للمشاركين في مس���ابقة مجلة الشريعة بمبلغ 
)600( دينار، وتغطية جوائز للمشاركين بمسابقة مجلة 

الفرق���ان الصادرة عن جمعي���ة المحافظة على القرآن 
الكريم بمبلغ )2,750( دينار، وتغطية جوائز مسابقة 

إذاعة »أمن إف أم« بمبلغ حوالي )3( اآلف دينار.
• ترمي���م بيت جاللة الملك عبدالله األول في 

منطق���ة اش���تفينا-عجلون بمبل���غ )1,500( 
دينار.

• جمعي���ة حماية القدس الش���ريف بمبلغ 
)5( اآلف دينار.

رعاية شؤون القرآن الكريم  الثقافة، الفنون، األدب والتراث 
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 الصحة 

دعم العدي���د من الجهات والمرافق الصحي���ة في األردن، وعلى 
سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2013 برعاية أو دعم أو تبرع:

 )ICU( مركز الحس���ين للسرطان إلنش���اء أربع غرف عناية حثيثة •
بمبلغ )200( ألف دينار.

• حف���ل تكريمي ل���ذوي المتبرعين بالقرني���ات والداعمين بمبلغ 
حوالي )9( اآلف دينار.

• جمعية الشهيد عمر المجالي للتبرع بالقرنيات بمبلغ ألف دينار.
• نشاطات الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني بمبلغ )500( 

دينار.
• المؤتم���ر الطبي الفقهي الثاني »مس���تجدات طبية معاصرة 
بين الفقه اإلس���المي والقان���ون« بتنظيم من جامعة العلوم 

اإلسالمية العالمية بمبلغ ألف دينار.
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 ذوي اإلحتياجات الخاصة والفئات األقل حظًا والفقراء 

دعم العديد من الجهات التي ترعى األش���خاص ذوي اإلحتياجات الخاصة أو الفئات األقل حظًا 
أو األيتام في األردن، وعلى سبيل المثال، قام البنك خالل عام 2013 برعاية أو دعم أو تبرع:
• صندوق األمان لمستقبل األيتام بمبلغ )32( ألف دينار خالل عام 2013، ومنذ تأسيس الصندوق 

في عام 2008 إلى نهاية عام 2013 بلغت مجموع التبرعات للصندوق )192( ألف دينار.
• حفل إشهار صندوق الزواج التكافلي )نسه( للجمعية الشركسية بمبلغ )10( اآلف دينار.

• تقديم أجهزة تسجيل ومحوالت لمدرسة عبد الله بن أم مكتوم للمكفوفين لمساعدة طالبها 
في العملية التعليمية. وخالل عام 2013 تم التبرع بمبلغ )1,500( دينار لشراء تلك األجهزة، 
ومبلغ ألف دينار إلنشاء مقصف ومبلغ ألف دينار لرعاية حفل تكريم الطلبة الخريجين، ويقدم 

البنك أجهزة التسجيل والمحوالت للمدرسة منذ عام 1995.
• روضة ماء السماء للمكفوفين التابعة لجمعية السماء لذوي اإلحتياجات الخاصة بمبلغ )500( دينار.

• التع���اون ف���ي إنج���اح حفالت الزف���اف الجماعية التي تقام س���نويًا بالتع���اون مع جمعية 
العفاف الخيرية، حيث يقوم البنك بتقديم نقوط للعريس والعروس، ففي عام 2013 
تم تقديم مبلغ )3,200( دينار ل� )32( عريسًا وعروسًا، كما يقوم البنك بتقديم القروض 
الحس���نة بالتع���اون م���ع جمعية العفاف الخيري���ة، فخالل عام 2013 ق���ام البنك بتقديم 
مبلغ حوالي )175( ألف دينار كقروض حسنة استفاد منها )251( شخصًا، مع العلم أن 
إجمالي القروض الحسنة التي تم تقديمها للشباب المقبلين على الزواج بالتنسيق 

مع جمعية العفاف بلغت حوالي )4.8( مليون دينار موزعة على )8,823( مستفيد.
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من أبرز ما قام به البنك خالل عام 2013:
• باش���ر البن���ك في توفير الطاق���ة البديلة في مقرات تواجده وذلك باالس���تفادة م���ن توليد الطاقة 
الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية مستغاًل المساحات على أسطح الفروع لتركيب تلك الخاليا، 
مم���ا يحقق وفرًا وتخفيضًا في فاتورة الكهرباء والمس���اهمة ف���ي التخفيف من األحمال الكهربائية 
العالية في المملكة وبالتالي المس���اهمة في دعم اإلقتصاد الوطني وحماية البيئة. ومن الجدير 

ذكره إن هذا المشروع بدأ بثالثة فروع كمرحلة أولى، وجاري التطبيق في ستة فروع أخرى.
• دع���م البن���ك برامج ونش���اطات الصندوق األردني الهاش���مي للتنمية البش���رية ولمس���ابقة الملكة 
علياء للمس���ؤولية اإلجتماعية، حيث كانت المس���ابقة في العام 2013 تحمل عنوان »التدوير فوائد 
كثيرة وحماية البيئة والتوفير - أردن أخضر«، وتأتي هذه المسابقة للتوعية بقضايا البيئة بين طلبة 
المدارس والجامعات وزيادة وعي المواطنين بمفاهيم البناء األخضر وتطبيقاته، وخالل عام 2013 
تم دفع مبلغ )5,500( دينار لدعم المس���ابقة التي س���تنطلق في عام 2014 تحت عنوان »طلعت يا 
محلى نورها شمس الشّموسة« حيث تهدف هذه المسابقة إلى التوعية بمفاهيم واستخدامات 

الطاقة الشمسية، والوفر الذي يمكن أن تحققه والتشريعات المحفزة.
• دعم الحفل الذي أقامته جامعة البلقاء التطبيقية لتكريم عّمال الوطن العاملين في محافظة البلقاء 

بتقديم الهدايا العينية لهم لجهودهم في خدمة أبناء المحافظة.
• تقليل إستخدام الورق في البنك للمحافظة على الموارد الطبيعية من خالل أتمتة اإلجراءات 

وأرشفة الوثائق إلكترونيًا.
• رعاية مؤتمر المياه في الوطن العربي »الواقع..الفرص..التحديات« بمبلغ ألفي دينار.

• رعاية المؤتمر الطالبي الوطني البيئي الثاني في مدارس الرضوان بالتعاون مع وزارة 
البيئة وجمعية البيئة االردنية بمبلغ )500( دينار.

الطاقة والبيئة 
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 التفاعل مع المجتمع المحلي وتنميته 

تحظ���ى األنش���طة التي لها تأثير ملموس عل���ى حياة المجتمع ككل وخدمت���ه وتنميته بأولوية لدى 
البنك، ففي عام 2013 قام البنك برعاية أو دعم أو تبرع:

• الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية بمبلغ )83( ألف دينار، ومنذ عام 1981 وحتى نهاية عام 
2013 بلغت مجموع التبرعات للصندوق األردني الهاش���مي للتنمية البشرية )حملة البر واإلحسان، 

مسابقة الملكة علياء، مركز الملكة علياء للتنمية اإلجتماعية( حوالي )693( ألف دينار.
• الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي واإلسالمي بمبلغ )25( ألف دينار، 

لصالح بنك المالبس الخيري لتغطية نفقات )15( وعاء للمالبس وأكياس التبرع.
• لجنة زكاة المناصرة االسالمية للشعب الفلسطيني بمبلغ )15( ألف دينار.

• وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية/صندوق الزكاة بمبلغ )5( اآلف دينار.
• جائزة الحسن للشباب بمبلغ )5( اآلف دينار.

• مديرية األمن العام لجنة اإلعداد ليوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي بمبلغ ألفي دينار.
• برامج توعية مرورية بتنظيم من إدارة السير المركزية بمبلغ حوالي )13( ألف دينار.

• نّظم البنك عدة حمالت في عدة محافظات للتبرع بالدم بالتعاون مع »مديرية بنك الدم«، حيث تبرع 
موظفو البنك على إختالف مس���توياتهم اإلدارية بوحدات الدم، إضافة إلى مش���اركة مجموعة من 
متعاملي ومراجعي البنك بالحملة، وذلك مساهمة من البنك وموظفيه بتحملهم لمسؤوليتهم 
اإلجتماعية واإلنس���انية تجاه المجتمع المحلي وتأكيدًا لمبدأ التكافل اإلجتماعي والتراحم بين أفراد 
المجتمع الواحد. كما تم عقد ورشتي عمل حول توعية وتثقيف الموظفين بأعمال المديرية العامة 
للدف���اع المدني )إس���عاف، إنقاذ، إخالء( بالتع���اون مع المديرية العامة للدف���اع المدني، وإقامة عدة 

دورات للموظفين ُتعنى باإلسعافات األولية.
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• إقامة حديقة غرفة تجارة المفرق، لتمثل النموذج المميز للمسؤولية اإلجتماعية والتي ُتعنى بتوفير 
المكان المناسب لترفيه األهالي وأطفالهم.

• تركيب مظلة أمام مبنى العيادات الخارجية في مستشفى األميرة راية/دير أبي سعيد بمبلغ )620( 
دينار.

• تركيب مظالت لعدة مواقف باصات في محافظة عجلون بمبلغ )3,500( دينار.
• ملتقى اإلصالح األسري األول بعنوان »فبهداهم اقتده« بتنظيم من دائرة قاضي القضاة بمبلغ 

)25( ألف دينار.
• المؤتمر السادس للبحث العلمي بتنظيم من الجمعية األردنية للبحث العلمي بمبلغ ألفي دينار.

• المنتدى اإلقتصادي العربي األوروبي الثاني الذي عقد في عّمان بتنظيم من اإلتحاد العام للغرف 
العربية بالتعاون مع البنك األوروبي لإلستثمار والمفوضية األوروبية وغرفة تجارة األردن بمبلغ )20( 

ألف دوالر.
• التبرع للعديد من المساجد سواء بالمساهمة في بنائها أو صيانتها بحوالي )9,300( دينار خالل عام 

2013، ومنذ تأسيس البنك وحتى نهاية عام 2013 بلغ مجموع التبرعات للمساجد حوالي مليون 
دينار.

• التبرع للعديد من الجمعيات الخيرية في األردن بحوالي )100( ألف دينار خالل عام 2013.
•وفي مجال التكافل اإلس���المي قام البنك بتأس���يس شركة التأمين اإلسالمية في عام 

1996، ويساهم البنك بنسبة )33.2%( من رأسمالها البالغ )12( مليون دينار.
• ه���ذا باإلضاف���ة إلى م���ا يقدمه البنك من تموي���ل للمرافق التي تق���وم على خدمة 

المجتمع وتنميته وذلك بأسلوب بيع المرابحة، فعلى سبيل المثال:
• قدم البنك تموياًل لوزارتي المالية والتموين بالدوالر االمريكي 

على مدى عدة س���نوات لش���راء األرز والقمح والذره والسكر 
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والزيت والشعير وغيرها من المواد التموينية، وبلغ إجمالي هذا التمويل ما يعادل حوالي 
)254( مليون دينار.

• قدم البنك تموياًل بالدينار األردني والدوالر األمريكي، على مدى عدة سنوات، لشراء نفط 
خام لصالح شركة مصفاة البترول األردنية، وقد بلغ اجمالي التمويل الذي قدمه البنك في 

هذا المجال حوالي )230( مليون دينار.
• ق���دم تموي���اًل لعدد من ش���ركات الكهرب���اء الوطنية، الحكومي���ة والخاصة، وعل���ى مدى عدة 
س���نوات، وقد تجاوز إجمالي هذا التمويل مبلغ )775( مليون دينار منه حوالي )70( مليون 

دينار خالل عام 2013، ومنه ايضًا )6( ماليين دينار لتمويل مشاريع كهربة الريف.
• قدم البنك تموياًل لس���لطة المياه مقداره حوالي )13( مليون دينار، وذلك على مدى عدة 

سنوات لشراء مستلزمات نقل المياه وضخها وتوزيعها.
• وتأكي���دًا عل���ى دور البن���ك الري���ادي بدع���م اإلقتصاد الوطني م���ن خالل إدام���ة التواصل مع 
مؤسس���ات المجتم���ع المدني وبما يخدم المصالح المش���تركة والصالح الع���ام، قام البنك 
بالتوقي���ع على إتفاقية تعاون مش���ترك م���ع نقابة المعلمين األردنيي���ن، بإعتبار هذه الفئة 
م���ن المجتمع مؤثرة في تنش���ئة األجيال، يقوم من خاللها بتقدي���م التمويالت والخدمات 
المصرفية اإلس���المية لكافة منتس���بي نقابة المعلمين لغايات تملك المس���اكن أو شراء 
الس���يارات أو األثاث وغير ذلك من الغايات بأس���عار منافسة وشروط مريحه وفق الضوابط 

الشرعية.
• وُيول���ي البن���ك أهمي���ة خاصة لالحتياج���ات األساس���ية والضرورية للمواطني���ن في عمليات 
التمويل، ويقدم لهم التمويل الالزم مباشرة، وبشروط تناسب ظروفهم، ومن اإلحتياجات 
التي تبدو ضرورية للمواطنين األثاث المنزلي، فخالل عام 2013 قام البنك بتمويل )6,450( 
ل حوالي )19( ألف مواطن  مواطن بمبلغ حوالي )17( مليون دينار لشراء األثاث، وكذلك موَّ

بمبلغ حوالي )181( مليون دينار لشراء وسائل نقل.
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يتلمس البنك بإستمرار اإلحتياجات األساسية والضرورية للمواطنين، ومن تلك اإلحتياجات 
توفير المس���اكن لهم، وعليه فإن البنك يقدم التمويل الالزم لش���راء المساكن الجاهزة أو 
لش���راء المواد والتجهيزات التي تلزم إلقامة المس���اكن واألعمال اإلنشائية المختلفة، ومن 

أمثلة ذلك:
• إنطالقًا من مبادرة جاللة الملك عبدالله الثاني »س���كن كريم لعيش كريم« والتي تهدف 
إلى توفير الس���كن المالئم لفئات الدخل المح���دود من القطاعين العام والخاص، وأصحاب 
األعم���ال الح���رة م���ن الفئات المس���تهدفة، وتدعيمًا لرس���الة مصرفنا اإلجتماعية وتس���هياًل 
لحصول المواطنين المؤهلين على التمويل الالزم إلمتالك شقة، فقد تم تخصيص مبلغ 
حوالي )18( مليون دينار لهذه الغاية بعائد )5%( سنويًا. وتم منح تمويالت ضمن هذه الفئة 
لشراء شقق بإسلوبي اإلجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة، حيث بلغ عدد التمويالت )757( 

تموياًل وبلغ إجمالي التمويل المقدم لها حوالي )18.8( مليون دينار.
• حرص البنك على توفير المسكن للعاملين لديه، لذا يقدم لهم تموياًل بأسلوب المشاركة 
المتناقصة بنس���ب ربح منخفضة ولفترات طويلة نس���بيًا لتمكنهم من إمتالك المس���كن 
الخاص بهم، فمنذ تأسيس البنك حتى نهاية علم 2013 قدم البنك تمويالت بلغ مجموعها 
حوال���ي )37.3( مليون دينار اس���تفاد منها )1,523( موظف���ًا، كان منها خالل عام 2013 مبلغ 

)4.4( مليون دينار استفاد منها )103( موظفين.
• تقديم التمويل الالزم للمواطنين لشراء المساكن أو شراء األراضي أو مواد البناء إلقامة 
المس���اكن، وخالل عام 2013 قدم البنك تموياًل لهذا الغرض بأس���لوب بيع المرابحة حوالي 
)185( مليون دينار استفاد منها حوالي )15( ألف مواطن، كما قدم تموياًل بأسلوب اإلجارة 
المنتهي���ة بالتملي���ك بحوال���ي )190( مليون دينار اس���تفاد منه���ا )2,118( مواط���ن، أما منذ 
تأسيس البنك وحتى نهاية عام 2013 قدم البنك حوالي )1,773( مليون دينار لهذه األغراض 

بأس���لوب بيع المرابحة استفاد منها 
حوالي )249( ألف مواطن، وحوالي 
)725( مليون دينار بأس���لوب اإلجارة 

المنتهية بالتمليك اس���تفاد منها 
أل���ف   )12( حوال���ي 

مواطن.

توفير المساكن 
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