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نبذة عن بنك األردن

يعتبر بنك األردن اليوم أحد أهم المؤسسات المالية في 

األردن برأســـمال يبلغ 200 مليون دينار. ويعود تأسيسه 

إلى عام 1960. وعلى ما يقارب الســـتة عقود تبّنى بنك 

األردن نهج التطوير والتحسين المستمر لكافة أنشطته 

البنك  الماليـــة والمصرفية وواكـــب  ومجاالت عملـــه 

التطورات المتسارعة التي شهدتها الصناعة المصرفية 

على الصعيدين المحلي والدولي. وساهم منذ تأسيسه 

في دعم حركة االستثمار والتطور االقتصادي في الدول 

التـــي يتواجد بها من خـــالل تقديم منتجـــات وخدمات 

مصرفية شـــاملة تلبي متطلبـــات واحتياجات العمالء 

والمتعامليـــن مـــن مختلـــف فئـــات وشـــرائح األفراد 

والشركات والمؤسسات، وساهم بفعالية في المشاريع 

التنموية الوطنية ومشـــاريع القطاع الخاص. لقد حقق 

البنك سجًال راســـخًا وقويًا من التطورات واإلنجازات على 

مختلف المستويات وحظي بثقة المؤسسات المصرفية 

والمالية واالســـتثمارية المحليـــة والعربية والعالمية، 

وأصبحت مجموعة بنك األردن تضم كًال من بنك األردن – 

األردن إضافة إلى فروعه العاملة في فلســـطين، فرع 

ق  wholesale البحرين، بنك األردن – سورية، وشركة تفو�

لالستثمارات المالية وشركة األردن للتأجير التمويلي. 

1



مقـــدمـــة
نسعى من خالل إعداد هذا التقرير إلى تسليط الضوء 

على الدور الريـــادي الذي يقوم به بنـــك األردن في 

خدمـــة المجتمع، باإلضافة إلى اســـتعراض مبادرات 

ومشـــاريع المســـؤولية المجتمعية التي قام البنك 

بتنفيذها خالل عام 2019 بالشـــراكة مـــع نخبة من 

الخيرية ومنظمات المجتمع  الجمعيات والمؤسسات 

الـمـدني، مـع الـحـرص الـشـديد عـلـى دعم مـخـتـلف 

الـمـحـاور ضـمـن خـطـة الـمـسـؤولـيـة الـمـجتـمعية 

الموضوعة مسبقًا. وبمشاركة واسعة من موظفيه 

الحريصين على مســـاندة البنك في إنجاح المبادرات 

التي تبناها خالل العام، من خالل العمل الجماعي 

والتحلي بـــروح الفريق الواحد. ومنذ تأســـيس البنك 

وضـــع نصب عينيـــه أهمية إيجاد الحلول المناســـبة 

لجميـــع التحديات التي يواجههـــا المجتمع باعتباره 

جزءًا ال يتجزأ منه والســـعي لتحقيق آثـــار إيجابية ال 

تقتصر فقط على المســـتوى االقتصادي وإنما على 

المستوى االجتماعي على حد سواء؛ وذلك من خالل 

الخيرية ومنظمات  والمؤسسات  الجمعيات  مساعدة 

المجتمـــع المدنـــي بكافة مجاالت عملهـــا لتحويل 

أهدافهـــا ومبادراتها إلى واقـــع ملموس للنهوض 

بالمجتمع وارتقائه.

2



مبادرات دعم
التعليم والبحث العلمي



مبادرات البنك في مجال دعم التعليم والبحث العلمي

يولي بـنـك األردن اهـتـمـامـًا خـاصـًا بـدعـم الـمبـادرات 

واألنشطة التعليمية وذلك انسجامًا مع رؤيته وإيمانه 

العميق بأثـــر التعليم على تقدم المجتمعات اقتصاديًا 

واجتماعيـــًا وسياســـيًا، وباعتباره المحرك األساســـي 

للتنمية. وقد تمت ترجمة هذه الرؤية لبنك األردن خالل 

عام 2019 من خالل تنفيذ المرحلة النهائية من المنح 

الدراسية الجامعية بالتعاون مع كلية العلوم التربوية/ 

األونروا وعددها 10 منح والتي تم البدء بتنفيذها منذ 

عام 2016، باإلضافة إلى منحتين دراسيتين جامعيتين 

بالتعـــاون مع جمعية مؤسســـة إيليا نقل، وتجســـيدًا 

ألهمية التعليم ضمن عائلة بنك األردن وتقديم الدعم 

المعنوي والتحفيزي لموظفيه على حد سواء. يقدم 

رئيس مجلس اإلدارة سنويًا مكرمة ألربع منح دراسية 

جامعية ألبناء موظفـــي وموظفات بنك األردن، وذلك 

من خالل إتاحة الفرصة لغير القادرين على اســـتكمال 

الدراسـة الـجـامـعـيـة وااللـتـحـاق بصفوف الجـامعـات 

الرسميـة وإفسـاح المجـال أمامـهـم لإلبـداع واالبتـكار 

واالعتماد على الذات.

وكما كان للتعليم الجامعي الحصة الكبرى من برامج 

خطة المســـؤولية المجتمعية الســـنوية للبنك، فلم 

يغفل أيضًا عن أهمية التعليم المدرسي المتميز وقد 

بدا ذلك جليًا من خالل تقديم البنك لمنحتين دراسيتين 

في مـــدارس King’s Academy لطالبين متفوقين يتم 

اختيارهما عن طريق األكاديمية وممن ال يستطيعون 

تـحّمل التكـاليـف الدراسـيـة لـتحفـيـزهم على اإلبـداع 

والتطوير في المجال العلمي.
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إضافة إلى تقديم الدعم الالزم الستكمال تنفيذ مراحل 

المشروع الوطني لنشـــر الثقافة المالية الذي أطلقه 

البـنـك الـمـركزي بالتعـاون مع وزارة الـتربيـة والتعليـم 

ومؤسســـة إنجاز في عام 2015 والذي سيستمر لعام 

2021. وذلك مــــن خـالل إعـداد منـهـاج مادة "الثقـافة 

المالية" للطالب من الصف السابع ولغاية الصف الثاني 

عـشـر، بـهـدف إكسـابـهم المعـرفة الّالزمة لمـواكبـة 

متطـلبـات العـصر في مجـال الثقافة المالية، ومنحهم 

الـمـهارات والـسلوكـيات السـليـمة الـخاصـة باألعـمال 

المالية، والتي يؤمل منها تمكينهم من اتخاذ القرارات 

الـمـالـيـة الـفـعـالـة والسـلـيمـة في حيـاتهم اليومية 

ومستقبلهم العملي. 
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كما وتجدر اإلشـــارة إلى مشـــاركة فريق من موظفي 

البنك ضمن الحملة التوعوية " نحو شـــباب مثقف ماليًا 

(2) " والتي تســـتهدف فئة الشباب من طالب الجامعات 

الذين تـتـراوح أعمـارهـم ما بين 18 إلى 25 سنة، سـعيـًا 

لرفع القدرات الماليـــة لديهم. حيث تمت زيارة عدد من 

الـجـامعــــات األردنية في محـافظـات مختلفـة شملـت 

جامعات "مؤتة، الزيتونة األردنية والبلقاء التطبيقية".

إضافة إلى ذلك قام البنك بتجديد شـــراكته مع متحف 

األطفال األردن للســـنة العاشـــرة علـــى التوالي دعمًا 

لبرنامج "األيـــام المفتوحة". وبموجب هذه الشـــراكة 

يتمكن األطفال وعائالتهم في أول يوم ســـبت من كل 

شـــهر من زيارة المتحف "مجانًا". وهذه المبادرة تقّدم 

لألطفال فرصة االســـتفادة من تجربة التعلم التفاعلي 

عن طريـــق اللعب، من خالل استكشـــاف أكثر من 180 

معروضـــة تعليميـــة تفاعلية داخل قاعـــة معروضات 

الـمـتـحـف وفي سـاحـتــــه الـخـارجـيـة، باإلضـافـة إلى 

االســـتفادة من مرافقه التعليمية المتنوعة كاستديو 

الفن والمكتبة وغيرها.

وتقديـــم الجوائز للرابحين. وذلك حرصـــًا منه على دعم 

مـثـل هذه الـبـرامـج الـتـي تـهـدف إلى تـحـقـيـق مبدأ 

الشـــمولية في جعل تجربة المتحف التعليمية متاحة 

لجميع األطفال وعائالتهم. كما قام البنك بتقديم الدعم 

المادي لتنفيذ عملية تحديث اســـتديو الفن في متحف 

األطفال "كشـــريك لإلبداع". ويعّد هـــذا الدعم امتدادًا 

للـشـراكة الطـويـلـة الهادفـة لدعم التعليـم التفـاعلي 

المبتكر والذي سيسهم في توســـيع مدارك األطفال 

بتجارب فنية إبداعية.

كما ويحرص بنك األردن دائمًا على المشـــاركة والتواجد 

في المحافل العلمية، حيث قّدم البنك دعمه للمؤتمر 

الـدولي األول لـكـلـيـة األعـمـال تـحت عـنـوان " الريـادة، 

اإلبداع: االبتكار في بيئة األعمال" والذي نّظمته جامعة 

البلقـاء التطبيقيـة. وعلى صعيـد البحـث العلـمي قـّدم 

البنك دعمه للمعهد الملكي للدراسات الدينية باعتباره 

حاضنة للدراسات متعددة التخصصات حول قضايا تتعلق 

بحوار األديان وحوار الثقافات.
وعلى مـــدار العام قـــام البنك بالتعاون مـــع المتحف 

بتقديـــم العديد مـــن األنشـــطة والبرامـــج التعليمية 

والمسابقات الشيقة لزوار المتحف خالل اليوم المفتوح،
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مبادرات
دعم األنشطة الطبية



تحظى األنشـــطة والمبادرات الصحيـــة باهتمام البنك 

ضمـــن الدور المجتمعي الريادي الـــذي يقوم به على 

الـــدوام بهدف تحقيق التكافـــل االجتماعي من خالل 

تقديم الدعم الالزم لهذه األنشـــطة التي من شـــأنها 

تلبية احتياجـــات المرضى وتقديـــم الخدمات الصحية 

ألبناء المجتمع والتيســـير عليهم وتخفيف األعباء عن 

كاهلهم.

وحرصًا من بنك األردن على المساهمة في رحلة شفاء 

مرضى السرطان ومســـاندة مؤسسة ومركز الحسين 

للســـرطان في إنقاذ حياة الكثيرين، فقـــد قّدم البنك 

دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان خالل عام 2019 من 

خالل الرعاية الفضية لــــ "حفل الخير" والذي أقيم تحت 

رعاية صاحبي الجاللة الملك عبـــدهللا الثاني والملكة 

رانيا العبدهللا المعظميـــن. باإلضافة إلى دعم طالبين 

من طالب مدرســـة الشويفات ضمن مبادرة "الـسبــــع 

قمـم". وهي مـبـادرة أطلـقـتـها المـدرسـة بالتعاون 

مع مؤسســـة الحسين للسرطان عام 2018، وستستمر 

لمدة 7 أعوام بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسســـة 

الحسين للسرطان لدعم مرضى السرطان "األقل حظًا"، 

ونشـــر الوعي حول رسالة المؤسســـة، ومد يد العون 

لمرضى الســـرطان الذين يعيشون العديد من التحديات 

الجسدية والنفسية يوميًا.

مبادرات البنك في مجال
دعم األنشطة الطبية
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كما تم تقديم الدعم للجمعيـــة األردنية للعون الطبي 

للفلســـطينيين من خالل دعم الحملة اإلعالنية الخاصة 

تحـــت عنوان  للجمعيـــة  الماديـــة  التبرعـــات  بجمـــع 

"مستقبلنا بصحة أطفالنا"، بهدف تمكين الجمعية من 

تقديـــم الخدمات الطبيـــة المجانية من خـــالل المراكز 

الصحيـــة التابعـــة لهـــا لالجئيـــن الفلســـطينيين في 

المخيمـــات، وتمكينهم من العيش فـــي بيئة صحية 

ضمن مجتمع متكافل.

هذا وقـــد قّدم البنـــك دعمه لجمعية رعايـــة وتأهيل 

مبدعـــي التوحـــد لـــذوي االحتياجات الخاصـــة بهدف 

مســـاندتها في تحقيـــق أهدافها المتمثلـــة برعاية 

األطفال المصــــابين باضطــــراب التوحد وتوفير العالج 

الســـلوكي والوظيفي والنطقي مجانـــًا لغير القادرين 

على تحمل التكاليف المادية.
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مبادرات دعم
األنشطة الثقافية والفنية



مبادرات البنك في دعم األنشطة الثقافية والفنية

اســـتكماًال الهتمام البنك في مجـــال التعليم والبحث 

العلمـــي، كان ال بـــد من االهتمام في دعم األنشـــطة 

الثقافية والفنيـــة المكّملة للعملية التعليمية، والتي 

تعّد مصدرًا من مصادر الكشـــف عن مواهب وإمكانات 

وميـــول األطفال والشـــباب في شـــّتى المجاالت، مما 

يمّكن األجيال القادمة من ترك األثر اإليجابي الكبير في 

مجتمعاتهم.

وقد تجّسد ذلك االهتمام بتقديم الدعم لـمهرجان "هيا 

للعروض المســـرحية" بتنظيم من مركـــز هيا الثقافي، 

وبمشاركة فرق مسرحية محلية وعالمية والتي قامت 

بعرض ثالث مســـرحيات شـــّيقة وهادفة لألطفال على 

مدى ثالثة أسابيع، والتي أدخلت البهجة والسرور لقلوب 

3,050 شـــخصًا من "أطفال وعائالت وطـــالب المدارس 

واألطفال المنتفعين من خدمات الجمعيات الخيرية".

وبهـــدف إتاحة الفرصة للشـــباب األردني للمشـــاركة 

واالنخـــراط الذاتي ضمـــن برامج شـــبابية وتربوية غير 

أكاديمية هادفة، قّدم بنك األردن دعمه "لجائزة الحسن 

للشـــباب" والتي تعّد من البرامج الوطنية الفاعلة في 

استقطاب شريحة واســـعة من شباب الوطن ومنحهم 

الثقة لممارسة دورهم الفاعل في تنمية مجتمعاتهم.

وبهـــدف توطيـــد أواصر التعـــاون ما بين بنـــك األردن 

والمؤسســـات القائمة على خدمـــة المجتمع وأفراده 

يعمل البنك ســـنويًا على تجديـــد عضويته لدى مجلس 

أمناء "مؤسســـة إنجاز" لدعم رســـالتها وجهودها في 

االستثمار في شباب وشابات الوطن.

وانطالقًا مـــن حرص بنـــك األردن على تنميـــة قدرات 

موظفيه وســـعيه الدائـــم إلى نشـــر المعرفة بينهم 

وإيجـــاد بيئة صحيـــة لتبادل األفـــكار وتوطيد العالقات 

بينهم ضمن بيئة العمـــل الداخلية، قام البنك وبجهود 

موظفيه بتأســـيس (نادي القراءة) وذلـــك بطرح كتب 

للقـــراءة وعقد جلســـات حواريـــة بين أعضـــاء النادي 

لمناقشة الكتب التي تمت قراءتها وتوظيف ما يمكن 

تطبيقه في تنمية األعمال.
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مبادرات دعم البيئة
والمحافظة عليها



في إطار اهتمام بنك األردن بقضايا البيئة والمحافظة 

عليها، وخاصة التنمية المســـتدامة، واصل البنك دعم 

الجمعية العربية لحماية الطبيعة للعام السادس على 

التوالي، من خالل زراعة 500 شجرة بمشاركة فريق من 

موظفي البنك في عـــدة مناطق من المملكة، وذلك 

بهدف تحقيق األمـــن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء 

في المملكة. حيث تم تقديم الدعـــم للمزارعين الغير 

قادرين على زراعة أراضيهـــم لتوفير مصدر دخل كريم 

لهم ولعائالتهم.

وفي اإلطار ذاته، قّدم البنك دعمه لمســـابقة الرســـم 

البيئي تحت عنوان "الحصـــاد المائي لحل أزمة المياه" 

بالتعاون مع جمعية "أصدقـــاء البيئة األردنية"، والتي 

شـــارك فيها طلبة مـــن عدة مدارس فـــي المملكة، 

وتهدف المسابقة إلى خلق روح اإلبداع ورفع مستوى 

الوعي البيئي لدى الطلبة.

هذا وتجدر اإلشـــارة بأن بنك األردن يتبع سياسة هادفة 

في مجال ترشيد استهالك الطاقة بهدف حماية البيئة 

البنك بإنشـــاء مشـــروع  والمحافظة عليها. حيث قام 

محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في كل من 

محافظـــات مأدبـــا، المفـــرق والعقبة، بقـــدرة توليد 

kWp 4,170.5، والتـــي تعمـــل على تغطيـــة احتياجات 

البنك من الكهرباء في مبنـــى اإلدارة العامة وكافة 

فروعه المنتشـــرة فـــي المملكة، وســـاهم ذلك في 

التقليل من انبعاث الغازات الســـامة الناتجة عن عملية 

االحتراق الخاصة بتوليد الكهربـــاء مما ينعكس إيجابًا 

على معدالت االحتباس الحراري لألرض.

مبـادرات البنك في دعم البيئة والمحافظة عليها
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مبادرات دعم
األنشطة الرياضية



مبادرات البنك في دعم األنشطة الرياضية 

ز هام في برامج  استحوذت المبادرات الرياضية على حي�

المســـؤولية المجتمعية لدى بنك األردن، وذلك يأتي 

مـــن إيمانه بأن الرياضة باتت مـــن العناصر التمكينية 

لتحقيق التنمية المســـتدامة، وتلعب دورًا فّعاًال في 

ترسيخ أساليب الحياة الصحية لدى العديد من األفراد.

وانطالقـــًا من حرص بنـــك األردن لدعم فئة الشـــباب 

الرياضية ورفع اسم المملكة عاليًا  وتنمية المواهب 

خـــالل البطوالت العالمية، قـــدم البنك دعمه للفريق 

األردني المكون من 8 العبين ناشئين ومحترفين في 

بـطـولة الـمـالكـمـة (The King Of The Ring) والـتـي 

أقيمت في السويد خالل شـــهر تشرين الثاني 2019. 

كمـــا قّدم البنك دعمـــه لصندوق "بـــادر بالخير لدعم 

الرياضية  الرياضة" والذي يقوم باكتشـــاف المواهب 

اليافعـــة في األردن والعالم العربـــي وتهيئة الفرص 

الالزمة لهم لمتابعة مسيرتهم الرياضية وتمكينهم 

من تحقيق أعلى مســـتوى من إمكاناتهم وقدراتهم 

الرياضية ولتجاوز جميع التحديات التي يواجهونها.

وألهمية دمج األشـــخاص ذوي االحتياجات الخاصة في 

جميـــع المجـــاالت االجتماعية والتنمويـــة، يولي بنك 

األردن اهتمامه الشديد في دعم هذه الفئة في مجال 

الرياضة، حيث تبّنـــى البنك العّداء نبيـــل مقابلة في 

العديد من البطوالت والمعسكرات الدولية والمحلية، 

كما قدم البنك أيضًا دعمه لالعب عبدالكريم خطاب من 

خالل اللجـنــــة البـارالمـبـيـة األردنـيــــة لتمكينه من 

المشاركة في بطولة طوكيو 2020.
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وتماشـــيًا مع خططه للمســـؤولية المجتمعية والتي 

تهدف إلى التشـــجيع علـــى اتباع نمـــط حياة صحي 

وتـنـمـيـة المـواهـب الريـاضـيـة لدى مخـتـلـف فئـات 

المجتمع، قّدم البنك رعايتـــه لثالث فرق في ماراثون 

مدرسة البكالوريا (عمان). وذلك لتمكينهم من تطوير 

البدنيـــة ضمن فعاليات رياضيـــة اجتماعية  قدراتهم 

وصحية، ولتعزيز التواصل وبّث روح العمل الجماعي. 

وعلـــى الصعيـــد الداخلي تنفـــذ اللجنـــة االجتماعية 

"النشاط الرياضي" العديد من األنشطة الرياضية التي 

يراعى فيها التنوع حيث شـــملت بطوالت لكرة القدم 

والســـلة، بولينج، وكرة الطاولة. هذا ويشار إلى أن بنك 

األردن قام بدعم ورعاية العديد من األنشـــطة والفرق 

الرياضية المختلفة خالل عام 2019، ونذكر منها نادي 

البقعة ونادي ذات رأس.
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مبادرات دعم الجمعيات الخيرية
ومنظمات المجتمع المدني

طرود الخير



مبادرات البنك في دعم أنشطة وبرامج الجمعيات
الخيرية ومنظمات المجتمع المدني

ضمن إطار جهوده الدائمة والرامية إلى تعزيز وتمكين 

الجمعيـــات الخيرية ومنظمـــات المجتمع المدني من 

االســـتمرار بتنفيـــذ أنشـــطتها ومبادراتهـــا الخيرية 

واإلنسانية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في 

المملكة، وتقديرًا من بنك األردن لدور هذه الجمعيات 

والتي تتجلى بها معاني التكافـــل والتعاون لتحقيق 

التنميـــة المجتمعية المســـتدامة، قـــّدم بنك األردن 

دعمه خالل عام 2019 لنخبة من الجمعيات الخيرية بلغ 

عددها نحـــو (45) جمعيـــة خيرية ومنظمـــة مجتمع 

مدنـــي. وُتعنى هـــذه الجمعيات على ســـبيل المثال 

وليس الحصـــر بتقديم العون والمســـاعدة للمحتاجين 

واأليتام وكبار الســـن وذوي اإلعاقـــة ومكافحة الفقر 

والجوع وغيرها من األهداف الســـامية التي تصب في 

نهوض وتنمية المجتمعات.

وفيما يخص دعم الجمعيات الخيرية التي ُتعنى بالقضايا 

التي تهتم بالشباب ومعالجة التحديات التي تواجههم 

للوصول إلى مســـتقبل أكثر إشـــراقًا، تم تقديم الدعم 

المادي للملتقى الوطنـــي للتوعية والتطوير من خالل 

دعم عدة مبادرات وأنشطة أطلقها الملتقى خالل العام 

ومن أهمهـــا: المبادرة الوطنية "شـــبكة رّواد القيادة 

اآلمنـــة" والتي تهدف إلى الحد من حوادث الســـير عن 

طريـــق بناء شـــبكة مـــن رّواد القيادة اآلمنـــة وتعزيز 

مفهوم الســـائق المثالي بين فئة الشباب تحت شعار 

"القيادة ريادة"، باإلضافة إلى دعم برنامج الملتقى تحت 

شعار "تفّوق ألجل المســـتقبل" والذي تم تنفيذه في 

عدد من الجامعـــات الحكومية والخاصـــة. إضافة إلى 

تقديـــم الرعاية الخاصـــة باالحتفال الـــذي أقيم بهدف 

تكريم الشباب الرّواد الذين أنهوا المرحلة األولى من 
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البرنامج التدريبي الخاص بهم كمنسقين إلدارة العمل 

الشـــبابي في الجامعات واأللويـــة والمحافظات ضمن 

برامـج الملتقى الوطني للتوعية والتطوير.

وتأكــيـــــدًا عـلـى أهـمـيـة بـنـــــاء وتــمكـيـن األفـراد 

والمجتمعـــات للنهـــوض بالعائـــالت المحتاجة لتصبح 

عائالت منتجة ذات دخل مادي ومساهم في المجتمع، 

قام البنـــك بتقديم الدعم لمؤسســـة األميـــرة تغريد 

التدريب  للتنمية والتدريب بهدف شـــراء مســـتلزمات 

الخاصة لمبنى المؤسســـة في منطقـــة "غور فيفا" 

الســـتكمال تنفيذ البرامج التدريبية لسيدات المنطقة 

وتأمين فـــرص عمل لهن ليصبحـــن أعضاء فاعالت في 

مجتمعاتهن.

وتخليدًا لذكرى شـــهداء منتســـبي القوات المسلحة 

األردنيـــة وتقديرًا للدور الكبير الـــذي أّدوه للحفاظ على 

أمن واســـتقرار الوطن، قّدم بنك األردن دعمه وللسنة 

الثالثة على التوالي "لصندوق دعم أسر شهداء القوات 

المسلحة واألجهزة األمنية" الذي تم إنشاؤه بناًء على 

توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني عام 2017 بهدف 

المســـاهمة فـــي توفير ســـبل العيش الكريم ألســـر 

الشهداء وضمان مستقبل أفضل لهم.

وحرصًا من بنك األردن على رعاية الفعاليات واألنشـــطة 

التي تنظمها المؤسســـات الوطنية الرائدة، تم تقديم 

الرعاية البالتينية لمســـابقة المحارب الدولية السنوية 

الحادية عشـــرة، والتي أقيمت في مركز الملك عبدهللا 

.(KASOTC) الثاني لتدريب العمليات الخاصة

وإيمانًا بأهمية تقديم خدمات الرعاية الخاصة بفئة كبار 

السن والسعي لتوفير المكان المناسب لهم لإلقامة أو 

للمشـــاركة في البرامج " الثقافية، الترفيهية، أنشطة 

اللياقة البدنية وغيرها" والتي من شأنها إدخال البهجة 

والســـرور على نفوسهم، وزيادة قدرتهم على التفاعل 

االجتماعي، فقد قام بنك األردن بتقديم دعمه لجمعية 

األســـّرة البيضاء – منتدى الـــرواد الكبـــار، التي توّفر 

للمســـنين منزًال الستضافة النســـاء والرجال محدودي 

الموارد المادية، باإلضافة إلى إتــــاحة الـفـرصـة لـهـم 

لالنـتـســــاب كـأعـضــــاء في المنتدى والمشاركة في 

برامجه المختلفة.

وسعيًا لنشر الثقافة المؤسســـية الخاصة ببنك األردن 

والقائمة على التكافل والعطـــاء، وتأكيدًا على ضرورة 

توفير الحياة الكريمة لألطفال فاقدي الســـند األسري 

وضمان مســـتقبل مشرق لهم بشـــكل أقرب ما يكون 

للحياة ضمن العائلة الطبيعية، قّدم البنك دعمه لقرى 

األطفال SOS – إربد وللســـنة الثالثة على التوالي، من 

خالل تبّني منزل في القرية من حيث تغطية المصاريف 

الجاريـــة للمنزل لمدة عام والتـــي تلبي كافة احتياجات 

األطفـــال، كما وحرص فريق مـــن موظفي البنك على 

زيارة األطفال واالطمئنان عليهم  بشـــكل دوري لتعزيز 

مفاهيم التواصل المعنوي معهم.
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أما في شـــهر رمضان 2019 وهو شهر الخير والعطاء 

فقد تنوعت األنشـــطة التي نفذها البنك ما بين توزيع 

الطـــرود الغذائيـــة على العائـــالت العفيفـــة وإقامة 

إفطـــارات رمضانيـــة لألطفال المنتفعيـــن من خدمات 

الجمعيات الخيرية بأجواء مليئة بالبهجة والسرور. حيث 

األلعاب  الخيرية مشـــاركة األطفـــال  تخللت اإلفطارات 

واألنشطة الترفيهية وتوزيع الهدايا عليهم.

وتم تنفيذ هذه األنشـــطة بالتعاون مـــع عدة جمعيات 

خـيـريـة نـذكـر مـنـها (جـمعيـة خطـوات، نادي النخـبـة 

للمكفوفين، االتحاد العام للجمعيات الخيرية، الجمعية 

األردنية للتنمية واإلنتاجيـــة االجتماعية، تكية أم علي 

ونادي سيدات سالح الجو الملكي).

وفي ذات الســـياق قدم البنك دعمه خـــالل عام 2019 

لنخبة من الجمعيات الخيرية المعروفة بإنجازاتها على 

مســـتوى المملكة باعتبـــار األعمـــال الخيرية ضرورة 

اجتماعيـــة واقتصادية وإنســـانية على حد ســـواء، مع 

أهميـــة توجيه الجمعيات إلقامة مشـــاريع وأنشـــطة 

تنموية وتشـــغيلية لتحسين مســـتوى معيشة أفراد 

المجتمـــع، ونذكر منها (جمعية رعاية شـــؤون المقابر 

اإلسـالمـيــــة، جـمـعية عطــــاء فـلسـطيـن، مؤسـسـة 

فلسطين الدولية، جمعية قاســـم بوالد الخيرية، ديوان 

شراكسة عمان، جمعية رابطة أهالي كفرعانة، جمعية 

المحافظة على البترا، نادي البرلمانيين األردنيين، نادي 

العون اإلنســـاني، جمعية أهالي حي الطفايلة، النادي 

األردنـــي للصـــم، جمعيـــة حمايـــة القدس الشـــريف 

والجمعية الشركسية).
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ونطمـــح خالل عام 2020 إلـــى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المســـتفيدين من الخدمات والبرامج التي ســـيتم 

تنفيذها بالشـــراكة مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني حســـب الخطة التي تم إعدادها لهذه الغاية 

وصوًال إلى التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع.

وفيما يلي توزيع مبالغ الدعم المقدمة من البنك ألنشطة المسؤولية المجتمعية CSR للعام 2019:

مة من البنك ألنشطة CSR لعام 2019 توزيع مبالغ الدعم المقد�

أنشطة التعليم والبحث العلمي

األنشطة الرياضية 

األنشطة الطبية

األنشطة الثقافية والفنية

البيئة والمحافظة عليها

مبادرات شهر رمضان

الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني

45%
39%

9%
3%

1% 1% 2%
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