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ﻣﺤﺎور اﻟﺪﻋﻢ

دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون:
12,066

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون:
1,390

دﻋﻢ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون:
2

أﺑﺮز إﻧﺠﺎزات
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2020

دﻋﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ

دﻋﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون:
492

دﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون:
300

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون:
900

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 15,150 :ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
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نبذة عن بنك األردن
بنــك األردن هــو مؤسســة مصرفيــة ماليــة وطنيــة ذات
إرث عريــق؛ فهــو مــن أوائــل البنــوك التــي تأسســت فــي
األردن عــام  1960وحملــت اســمه ،واليــوم يعــد بنــك األردن
مــن أفضــل البنــوك التجاريــة المحليــة مــن حيــث مؤشــرات
نســب المــاءة والعوائــد والتســهيالت االئتمانيــة والودائــع
والموجــودات ،برأســمال يبلــغ ( )200مليــون دينــار.

الرؤية
أن نكــون بنــكاً رائــداً
يتفــوق فــي تقديــم المنتجــات
ّ
والخدمــات ويوفــر الحلــول الماليــة الشــاملة ،ويتبــوأ مركزاً
متقدمــاً فــي المنطقــة العربيــة.

الرسالة
يواصــل بنــك األردن الــذي يعتبــر نفســه مســاهماً أساســياً
فــي صناعــة المســتقبل األفضــل ،وســيراً علــى خطــا
المؤســس الراحــل الســيد توفيــق فاخــوري ،وبقيــادة
رئيــس مجلــس إدارتــه ،الســيد شــاكر توفيــق فاخــوري ،فتح
المزيــد مــن آفــاق اإلنجــاز المصرفــي والتنمــوي باالتســاق
مــع الــرؤى والطموحــات ليكــون الشــريك األقــوى واألقــرب
لكافــة األطــراف المعنيــة وأصحــاب العالقــة ،والخيــار
األول للحيــاة اليوميــة المصرفيــة ،وذلــك بالتماشــي مــع
الحاكميــة الســليمة التــي تبناهــا قبــل غيــره.

وقــد اســتهدف البنــك وفــي ظــل رؤيــة عــام  2020وهــو
العــام الــذي شــهد الذكــرى الســنوية الســتين لتأسيســه،
العمــل الممنهــج تحقيقــاً للريــادة المصرفيــة والتنمويــة
فــي الــدول التــي يتواجــد فيهــا ،مــن خــال توســيع
نطــاق تواجــده اإلقليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط،
لتســهيل وتمكيــن النمــو فــي أســواق جديــدة مــن
المخطــط اختيارهــا بشــكل اســتراتيجي مــن أجل االســتمرار
فــي خلــق قيمــة مســتدامة ،وعبــر مواصلــة التطويــر فــي
نمــوذج العمــل ليكــون أكثــر تركيــزاً علــى العميــل وبمــا
يلبــي مفهــوم الجاهزيــة.

ويمتلــك بنــك األردن إرثــاً
طويــا فــي مجــاالت العطــاء
ً
واألعمــال الخيريــة ،ويعــد مــن أوائــل المؤسســات الكبيــرة
التــي ّ
تبنــت ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة الخاصــة
بالشــركات وترجمتهــا إلــى برامــج وأنشــطة ملموســة،
إضافــة إلــى الســعي الــدؤوب لرفــع نســبة الوعــي بأهمية
انخــراط مؤسســات القطــاع الخــاص فــي دعــم األنشــطة
المجتمعيــة ،واالســتمرار فــي ترســيخ أهميــة األثــر
اإليجابــي الناتــج عــن تنفيــذ البرامــج واألنشــطة الخيريــة
علــى المجتمعــات واألفــراد علــى حــد ســواء.
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بنــاء عالقــات حميمــة مــع عمالئنــا ،وتعظيــم العوائــد
للمســاهمين ،والمســاهمة فــي تقــدم المجتمــع عــن
طريــق تقديــم حلــول ماليــة شــاملة مــن خــال قنــوات
خدمــة عاليــة الجــودة والكفــاءة ،وبيئــة عمــل حضاريــة
تضــم فريقــاً متفوقــاً مــن العامليــن.

القيم الجوهرية
•العمل كفريق واحد من خالل قنوات اتصال مفتوحة.
•التطوير المعرفي واالستثمار في الموظفين.
•تنمية روح المبادرة واإلبداع.
•المهنية العالية واإليجابية.
•الشعور بالمسؤولية واحترام الوقت.
•الجودة والسرعة والتميز.
•الثقة والمصداقية.
•األمانة والسرية.
•العدالة والشفافية في التعامل.
•تشجيع الحوار والنقد ّ
البناء.
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االنتشار الجغرافي لمجموعة بنك األردن وعدد الموظفين
الدولة

عدد الفروع

الصرافات اآللية

عدد الموظفين

األردن

80

176

1497

فلسطين

16

45

346

سورية

13

12

208

البحرين

1

0
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مسؤوليتنا المجتمعية لعام 2020
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهــت بنــك األردن خــال
عــام  2020والمتمثلــة بانتشــار فيــروس كورونــا ،Covid-19
واعتبــاره عامــاً اســتثنائياً تضمــن العديــد مــن التحديــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية والتــي لــم نعهــد
مثلهــا ســابقاً  ،إال أننــا فــي بنــك األردن ورغــم صعوبــة
تنفيــذ المبــادرات وبرامــج المســؤولية المجتمعيــة خــال
فتــرة األزمــة ،فقــد حرصنــا علــى االســتمرار بــأداء دورنــا
المجتمعــي وتنفيــذ المبــادرات والبرامــج المســتهدفة
خــال العــام ،بالتزامــن مــع دعــم المبــادرات الحكوميــة
والتــي اســتهدفت تخفيــف اآلثــار الســلبية التــي نتجــت
عــن الجائحــة ،إلــى جانــب التعــاون مــع الجمعيــات الخيريــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
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خطة المسؤولية المجتمعية لعام 2021
1.االســتمرار بممارســة الــدور المجتمعــي فــي دعــم
المبــادرات لمواجهــة التحديــات الناتجــة عــن جائحــة
كورونــا ،والمســاعدة علــى تخطــي الجائحــة ومعالجــة
اآلثــار الســلبية التــي تمخضــت عنهــا.
2.إطــاق وتنفيــذ المبــادرات والمشــاريع والبرامــج
الخاصــة بمحــاور خطــة المســؤولية المجتمعيــة
لعــام  ،2021خاصــة :التعليــم ،الصحــة ،البيئــة وذوي
االحتياجــات الخاصــة ،وتقديــم الدعــم الــازم للجمعيــات
الخيريــة والمؤسســات الوطنيــة.
3.تعزيز ثقافة التطوع لدى موظفي بنك األردن.
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دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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برامج دعم التعليم
واصــل بنــك األردن خــال عــام  2020مســيرته فــي دعــم
المبــادرات والبرامــج التعليميــة المختلفــة ،إيمانــاً منــه
بأهميــة التعليــم ،وباعتبــاره الرافــد األساســي في تشــكيل
العقــول الواعــدة التــي لهــا الــدور األكبــر فــي ارتقــاء
ـدم المجتمعــات ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ عــدة برامــج
وتقـ ّ
تــم اختيارهــا بعنايــة وبمــا يعــود بالنفــع علــى المســتفيدين
مــن هــذه البرامــج وعلــى المجتمــع كافــة ،وهــي:

برامج المنح الدراسية
بعــد النجــاح الــذي حققتــه الشــراكة فيمــا بيــن بنــك
وتفــوق الطــاب
األردن وجمعيــة مؤسســة إيليــا نقــل،
ّ
المســتفيدين مــن هــذه المنــح خــال األربــع ســنوات
الماضيــة؛ تــم تجديــد الشــراكة ألربــع ســنوات قادمــة
لدعــم المزيــد مــن الطــاب الجامعييــن المتفوقيــن وغيــر
تحمــل تكاليــف دراســتهم الجامعيــة،
القادريــن علــى
ّ
إضافــة إلــى تعزيــز قدراتهــم فــي جميــع مجــاالت الحيــاة،
وذلــك مــن خــال الــدورات التدريبيــة والورشــات العلميــة
ـد اســتثماراً فــي مســتقبل
علــى مــدار العــام ،والتــي تعـ ّ
الطــاب وبنــاء الجســور لهــم لعبورهــم نحــو مســتقبل
مهنــي مشــرق وناجــح.

إضافــة إلــى ذلــك ،تــم إطــاق حملــة “دينــارك ّ
يعلــم” لعــام
 ،2020بهــدف إتاحــة الفرصــة أمــام موظفــي البنــك
الراغبيــن فــي المســاهمة بالبرامــج التــي تُ عنــى بدعــم
وتعزيــز التعليــم ،وذلــك مــن خــال التبــرع بمبلــغ اقتطــاع
شــهري مــن راتــب الموظــف ولمــدة عــام كامــل لصالــح
تفاعــا كبيــراً مــن
الجمعيــة ،وقــد القــت هــذه المبــادرة
ً
الموظفيــن وكان لهــا األثــر الكبيــر فــي إحــداث الفــرق
فــي حيــاة الطلبــة المنتفعيــن مــن خدمــات المؤسســة
وتمكيــن أكبــر عــدد ممكــن منهــم لمواصلــة رحلــة
دراســتهم الجامعيــة.
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أمــا علــى صعيــد المجتمــع الداخلــي ،فقــد اســتمرت
المكرمــة التعليميــة الســنوية الخاصــة برئيــس مجلــس
اإلدارة ألربعــة طــاب مــن أبنــاء العامليــن فــي البنــك
والمتفوقيــن فــي امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة
للعــام األكاديمــي  ،2019-2020وذلــك تقديــراً لجهــود
الموظفيــن المبذولــة فــي ســبيل االرتقــاء بالعمــل
ولتخفيــف األعبــاء الماليــة عــن كاهلهــم وبهــدف تحفيــز
أبنائهــم علــى التفــوق.

وبالشــراكة مــع مــدارس  ،King’s Academyواصــل بنــك
األردن تقديــم الدعــم الــازم للمنحتيــن الدراســيتين لطالبين
متفوقيــن مــن طــاب المدرســة.

برامج ُتعنى بتوفير بيئة تعليمية سليمة
ســعياً الحتضــان مبــادرات جديــدة تُ عنــى بتحســين وتطويــر
بيئــة التعليــم المدرســية بجانبيهــا المــادي والمعنــوي
علــى حــد ســواء ،تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــتركة
فيمــا بيــن بنــك األردن ومؤسســة إنجــاز ضمــن برنامــج
"تبنــي المــدارس" حيــث تــم االنتهــاء خــال عــام  2020مــن
إجــراء التحســينات والتجديــدات والصيانــة الالزمــة للبنيــة
التحتيــة لمدرســة الشميســاني الغربــي األساســية للبنــات،
إضافــة إلــى تنفيــذ البرامــج الصفيــة لطالبــات المرحلــة
اإلعداديــة التــي تــم إعدادهــا مســبقاً بطريقــة تشــاركية
مــن خــال منصــة إنجــاز التعليميــة ،والتــي مــن شــأنها
صقــل المهــارات الحياتيــة للطالبــات وتطويــر مهاراتهــن
وتوســيع نطــاق آفاقهــن الفكريــة وبمشــاركة متطوعيــن
مــن موظفــي بنــك األردن.

ـتكماال لمــا تــم إنجــازه علــى صعيــد االهتمــام بالبيئــة
واسـ
ً
التعليميــة الســليمة ،فقــد قــام بنــك األردن بتقديــم
الرعايــة لحملــة “ال للتنمــر” التــي أطلقتهــا مــدارس
البكالوريــا – عمــان ،والتــي اســتمرت علــى مــدار أســبوعين
خــال شــهر آذار  ،2020وقــد تــم تنفيــذ سلســلة مــن
الــدروس واألنشــطة بهــدف نشــر الوعــي بيــن الطلبــة
حــول مفهــوم “التنمــر” وتشــجيعهم علــى فهــم ذاتهــم
وتقبــل اآلخريــن واختالفاتهــم ،وإكســابهم مهــارات التعبير
عــن أنفســهم وآرائهــم ،واســتعراض الوســائل والنصائــح
التــي مــن شــأنها إيقــاف هــذه الظاهــرة الســلبية داخــل
البيئــة المدرســية.
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وعلــى الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها
العالــم أجمــع بســبب انتشــار فيــروس كورونــا Covid-19
وإغــاق متحــف األطفــال األردن أبوابــه لفتــرات مختلفــة
ّ
تمكنــا مــن تنفيــذ عــدد كبيــر مــن
خــال العــام ،إال أننــا
“األيــام المفتوحــة” ضمــن مبــادرة “متحفنــا للــكل” خــال
فتــرة اســتئناف أعمــال المتحــف ،حيــث أتــاح ذلــك لألطفــال
فرصــة خــوض تجربــة تعليميــة تفاعليــة للمراحــل العمريــة
المختلفــة وبخاصــة خــال فتــرة التعلم اإللكترونــي ،بهدف
تنميــة مهاراتهــم الفكريــة وإثــراء معلوماتهــم فــي
مختلــف العلــوم ومواكبــة آخــر التطــورات والمســتجدات
العلميــة والتكنولوجيــة ،ومــن جانــب آخــر تــم تقديــم
العديــد مــن األنشــطة اإللكترونيــة لألطفــال عبــر صفحــات
التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالمتحــف أثنــاء فتــرة
اإلغــاق؛ بهــدف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية لإلغالقــات
المتكــررة مــن خــال إعــداد وتقديــم محتــوى ممتــع
ومفيــد لألطفــال يحاكــي النمــو المعرفــي والعاطفــي
واالجتماعــي لديهــم.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2020

ـدم بنــك األردن دعمــه
وللســنة السادســة علــى التوالــي ،قـ ّ
لمشــروع نشــر “الثقافــة الماليــة المجتمعيــة” والــذي
أطلقــه البنــك المركــزي األردنــي عــام  ،2015إيمانــاً منــه
بأهميــة ترســيخ مفاهيــم الثقافــة الماليــة لــدى الطــاب
ورفدهــم بالمبــادئ والمفاهيــم األساســية فــي المجــال
المالــي والمصرفــي .إن هــذا المشــروع ُيعتبــر بمثابــة
حجــر األســاس للتعامــات الماليــة المســتقبلية لديهــم،
ّ
ويمكنهــم مــن إدارة مدخراتهــم وممتلكاتهــم الشــخصية

ـتقبال ،حيــث تــم تصميــم
واســتثمارها بالشــكل األمثــل مسـ
ً
منهــاج مدرســي متكامــل يســتهدف الطــاب مــن الصــف
الســابع وحتــى الصــف الثانــي عشــر.
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دﻋﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ

واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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برامج دعم البيئة والمحافظة عليها
إســهاماً مــن بنــك األردن فــي دعــم المبــادرات والمشــاريع
ذات األثــر المســتدام علــى البيئــة والمحافظــة عليهــا،
وإيمانــاً بأهميــة االســتخدام األمثــل لعناصــر البيئــة
والمــوارد الطبيعيــة ،وتنفيــذ النشــاطات التــي مــن
شــأنها نشــر الوعــي البيئــي فيمــا يخــص الممارســات
قــدم البنــك دعمــه للســنة الســابعة
البيئيــة الصحيحــة؛
ّ
علــى التوالــي للجمعيــة العربيــة لحمايــة الطبيعــة خــال
عــام  2020لتنفيــذ مشــروع إنشــاء “حديقــة ألــوان” داخــل
مدرســة اإلنــاث اإلعداديــة فــي مخيــم غــزة /جــرش التابعــة
لمــدارس وكالــة الغــوث ،ســعياً إليجــاد بيئــة تعليميــة
متطــورة فــي المــدارس األقــل حظــاً وإثــراء المدرســة
ّ
يعــزز التعليــم التفاعلــي.
بمشــروع بيئــي

ومــن خــال هــذه الحديقــة ســتتمكن الطالبــات مــن
متابعــة دروســهن دون انقطــاع ،إضافــة إلــى اعتبارهــا
متنفســاً لهــن وللــكادر التعليمــي ممــا ســينعكس إيجابــاً
علــى ســامتهن النفســية.

وعلــى الرغــم مــن القيــود واإلجــراءات الوقائيــة واالحترازية
التــي فرضهــا علينــا انتشــار فيــروس كورونــا ،Covid-19
ّ
تمكنــا مــن مواصلــة الرحلــة التــي بدأناهــا منــذ
فقــد
ســبعة أعــوام وتنفيــذ حملــة “القافلــة الخضــراء” ،بزراعــة
 360شــجرة مثمــرة ســيقطف ثمارهــا مزارعــي منطقــة
مأدبــا ،والتــي ستســهم فــي توفيــر مصــدر دخــل لهــؤالء
المزارعيــن ،خاصــة فــي المناطــق األقــل حظــاً  ،وزيــادة
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الرقعــة الخضــراء وتعزيــز األمــن الغذائــي وبمشــاركة
فريــق مصغــر مــن موظفــي البنــك مــع االلتــزام بإجــراءات
الســامة العامــة والتباعــد االجتماعــي.

أمــا فيمــا يخــص الــدور الريــادي لبنــك األردن فــي التصــدي
للتحديــات التــي تواجــه البيئــة وضــرورة إيجــاد حلــول بديلــة
تســاهم فــي تخفيــض كلــف إنتــاج الطاقــة والتقليــل مــن
األثــر البيئــي الناجــم عــن االنبعاثــات الضــارة المســببة
للتلــوث البيئــي؛ وتطبيقــاً ألهــداف التنميــة المســتدامة
والراميــة الســتخدام “الطاقــة النظيفــة بأســعار معقولــة”
فقــد اســتطاع البنــك خــال عــام  2020مــن االعتمــاد علــى
الطاقــة الكهربائيــة التــي أنتجتهــا محطــات الطاقــة
الشمســية التابعــة لــه لتغطيــة احتياجــات مبنــى اإلدارة
العامــة وفــروع البنــك المنتشــرة فــي المملكــة.

مــع الحــرص علــى اســتخدام جميــع الوســائل الحديثــة
المتعلقــة بترشــيد اســتهالك الطاقــة داخــل مبنــى اإلدارة
العامــة والفــروع والحصــول علــى الطاقــة بتقنيــة نظيفــة
وغيــر مكلفــة ,حيــث بلغــت الطاقــة اإلنتاجيــة للمحطــات
( )MWh 7,412وبكلفــة إجماليــة ( )73,650دينــار ،األمــر
الــذي سيســهم فــي تخفيــض انبعــاث الكربــون واألضــرار
الناتجــة عنــه والمتعلقــة بقضيــة االحتبــاس الحــراري
والتــي ســتنعكس إيجابــاً علــى معــدالت االحتبــاس الحراري
للكــرة األرضيــة.
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اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
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برامج دعم األنشطة الثقافية والفنية
انطالقــاً مــن أهميــة تقديــم الدعــم الــازم لألنشــطة
الثقافيــة القــادرة علــى تــرك بصمــة فنيــة فــي
المجتمــع ،وحرصــاً علــى أهميــة دعــم األعمــال الفنيــة
المحليــة ،وتأكيــداً علــى دور الفــن والثقافــة فــي
ـدم بنــك األردن دعمــه
التعبيــر عــن القضايــا المهمــة ،قـ ّ
لفرقــة المســرح الحديــث ألول عمــل مســرحي ُينتــج
منــذ بدايــة جائحــة انتشــار فيــروس كورونــا Covid-19
والــذي تأجــل موعــد عرضــه مــن شــهر تمــوز إلــى
شــهر تشــرين األول مــن عــام  ،2020ضمــن شــروط
الســامة العامــة والتباعــد االجتماعــي المتبعــة فــي
ظــل ظــروف الجائحــة ،تــم عــرض العمــل المســرحي “إال
أنــت  -القــدس” ،باإلضافــة إلــى عرضــه عبــر منصــات
وزارة الثقافــة الرقميــة.

وإيمانــاً مــن بنــك األردن فــي الرســالة الســامية
التــي تقدمهــا األعمــال الفنيــة والثقافيــة وقدرتهــا
علــى تســليط الضــوء علــى المواضيــع الهامــة فــي
المجتمــع ،دعــم البنــك فكــرة رســم جداريــة فنيــة
علــى أحــد المبانــي المملوكــة لــه فــي منطقــة جبــل
عمــان بالتعــاون مــع منصــة آرتميجــو للفــن التشــكيلي
بمناســبة اليــوم العالمــي للصحــة النفســية بهــدف
رفــع الوعــي بأهميــة الصحــة النفســية مــن خــال
حملــة “اهتــم بالصحــة النفســية” ،والتــي اســتطاعت
عــرض أفــكار الحملــة بطريقــة فنيــة مــن خــال ثــاث
رســومات أســهمت فــي إضافــة عنصــر جمالــي
للعاصمــة “عمــان”.

تنــاول العمــل المســرحي “إال أنــت  -القــدس” قضيــة
القــدس وتاريخهــا العريــق والتــي تــم االعتمــاد فــي
إعدادهــا علــى قصيــدة الشــاعر تميــم برغوثــي بعنــوان
“فــي القــدس” وهــي مســرحية موســيقية مــن
نــوع الكوميديــا الســوداء ،وحــاز العــرض علــى إعجــاب
الحضــور وتشــجيعهم.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2020
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دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
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برامج دعم األنشطة الرياضية وذوي
االحتياجات الخاصة
إيمانــاً مــن بنــك األردن بقــدرات ذوي االحتياجــات الخاصــة
وأهميــة إتاحــة الفرصة أمامهــم لالندماج فــي مجتمعاتهم
وتمكينهــم مــن أن يصبحــوا أفــراداً منتجيــن ذوي إنجــازات
علــى جميــع األصعــدة ،ومســاعدتهم علــى االســتقاللية
قــدم بنــك األردن دعمــه لتنفيــذ العديــد
وتحقيــق النجــاح،
ّ
مــن المبــادرات الخاصــة بهــم ،حيــث تــم تقديــم الدعــم للجنــة
البارالمبيــة األردنيــة للمســاهمة فــي تمكيــن الالعبيــن
لالســتعداد والمشــاركة فــي بطولــة طوكيــو /اليابــان 2020
والتــي كان مــن المفتــرض أن تُ قــام خــال صيــف 2020؛
والتــي حــال دون إقامتهــا انتشــار فيــروس كورونــا Covid-19
وتــم تأجيــل البطولــة للعــام .2021

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2020

وقــدم بنــك األردن الرعايــة الفضيــة لحفــل العشــاء
هــذا
ّ
الخيــري الــذي أقامتــه جمعيــة الشــابات المســلمات -
مركــز البنيــات للتربيــة الخاصــة خــال شــهر آذار ،2020
وذلــك التماســاً منــه لحاجــة الطالبــات المســتفيدات مــن
برامــج الجمعيــة لتلقــي التعليــم األكاديمــي والمهنــي
الــازم لتمكينهــن مــن االنخــراط بســوق العمــل.

وتشــجيعاً للمبــادرات التــي تطلقهــا فئــة الشــباب بابتــكار
قــدم بنــك
طــرق ومفاهيــم جديــدة للتكافــل المجتمعــي،
َ
األردن دعمــه لمبــادرة “اإلرادة للتســلق” مــن خــال تقديــم
الرعايــة البالتينيــة ألحــد أعضــاء الفريق المشــارك فــي حملة
جمــع التبرعــات لصالــح جمعيــة الصحــة النفســية  -مركــز
ّ
تســلق
بــدوة للتربيــة الخاصــة وتنفيــذ المبــادرة مــن خــال
جبــل ميــرو فــي تنزانيــا والتــي تــم تأجيلهــا لعــام .2021
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برامج دعم األنشطة الطبية والقطاع الصحي
انطالقــاً مــن المســاهمة فــي تعزيــز خدمــات الرعايــة
المقدمــة لســكان المناطــق األقــل حظــاً واألكثــر
الصحيــة
ّ
احتياجــاً  ،لتمكينهــم مــن العيــش بصحــة أفضــل ،وســعياً
لتنفيــذ أهــداف خطــة البنــك الخاصــة بالمســؤولية
المجتمعيــة ،قــام البنــك خــال عــام  2020بالتعــاون مــع
عــدد مــن الجمعيــات الخيريــة التــي تُ عنــى بتقديــم خدمــات
الرعايــة الصحيــة لتمكينهــا مــن االســتمرار فــي تحقيــق
أهدافهــا ،وبمــا ينســجم مــع السياســة الهادفــة إلــى تقديم
المســاعدة لهــذه الجمعيــات بشــكل مؤسســي ومســتدام.

قــام بنــك األردن بتقديــم الدعــم للجمعيــة األردنيــة للعــون
الطبــي للفلســطينيين مــن خــال تغطيــة المصاريــف
التشــغيلية لعيــادة القلــب والشــرايين لعــام  2020فــي
مركــز صحــي مخيــم غــزة /جــرش نظــراً لحاجــة الســكان
تقدمهــا العيــادة علــى مــدار
الملحــة للخدمــات التــي
ّ
ّ
العــام ،وإنشــاء قســم األشــعة داخــل المبنــى الجديــد
لعيــادات الجمعيــة الكائنــة فــي مخيــم حطيــن /شــنلر،
وتغطيــة المصاريــف التشــغيلية للقســم لمــدة عــام واحــد.
وقــد تــم افتتاحــه خــال شــهر آب  2020وبــدأ باســتقبال
المرضــى وتقديــم الخدمــات الصحيــة لهــم.

التــزم بنــك األردن ومنــذ ســنوات بتقديــم الدعــم الــازم
لبرامــج وأنشــطة مؤسســة الحســين للســرطان المختلفــة
إليمانــه العميــق برســالة المؤسســة اإلنســانية والراميــة
إلــى منــح المرضــى أفضــل الفــرص للعــاج والتشــافي
مــن مــرض الســرطان ،وخاصــة المرضــى المســتفيدين مــن
تحمــل تكاليــف
“صناديــق الخيــر” والغيــر قادريــن علــى ّ
العــاج ،وذلــك مــن خــال دعــم وتنفيــذ ثالثــة مبــادرات
خــال عــام  2020وهــي:

	-تنفيــذ برنامــج “التبــرع الشــهري /موظفيــن” وهــو
برنامــج خــاص بموظفــي البنــك والــذي يقــوم علــى مبــدأ
التبــرع الشــهري بمبلــغ يحــدده الموظــف المتبــرع ويتــم
اقتطاعــه شــهرياً لصالــح مؤسســة الحســين للســرطان
والــذي مــن شــأنه إحــداث فرقــاً حقيقيــاً فــي رحلــة عــاج
المرضــى األقــل حظــاً .
	-مســابقة “هــدف مــن أجــل الحيــاة” ،حيــث حصــل فريــق
المشــارك علــى المركــز األول في المســابقة
بنــك األردن ُ
الحماســية التــي أقيمــت بهــدف جمــع التبرعــات لصالــح
المرضــى األقــل حظــاً  ،والتــي تــم تنفيذهــا خــال
عــام  2020بطريقــة اســتثنائية تختلــف عــن كل عــام،
كمســابقة إلكترونيــة مــن خــال لعبــة البــاي ستيشــن
 FIFA 2020وبمشــاركة  7فــرق مــن موظفــي البنــوك
والشــركات.

وبهــدف إيجــاد شــراكات تعــاون مثمــرة مــع مؤسســات
المجتمــع المدنــي لتنفيــذ برامــج مــن شــأنها أن تعــود
قــدم بنــك األردن
بالمنفعــة علــى الفئــات األقــل حظــاً ؛
ّ
دعمــه لبنــك الشــفاء والصحــة األردنــي إلقامــة يــوم طبــي
مجانــي داخــل العيــادة الصحيــة التابعــة لبنــك الشــفاء في
منطقــة الرصيفــة .باإلضافــة إلــى إقامــة حملــة للتبــرع
بالــدم لصالــح بنــك الــدم األردنــي بهــدف دعــم مخــزون بنك
الــدم ،حيــث تــم تأجيــل تنفيــذ هــذه المبــادرات لعــام 2021
امتثــاال للقــرارات الحكوميــة التــي تقضــي بعــدم إقامــة
ً
أيــة تجمعــات مــن شــأنها التأثيــر علــى ســامة المواطنيــن
وللحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا.

	-مبــادرة “القمــم الســبعة” والتــي حــرص بنــك األردن علــى
دعمهــا منــذ إطالقهــا فــي عــام  2018والتــي تســتمر
لمــدة  7أعــوام ،حيــث ســيقوم فريــق المبــادرة فــي كل
ّ
وصــوال لقمــة الجبــل،
بتســلق أحــد جبــال العالــم
عــام
ً
بهــدف جمــع التبرعــات لصالــح مرضــى الســرطان األقــل
حظــاً .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2020
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دﻋﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
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برامــج دعــم الجمعيــات الخيريــة ومنظمــات
المجتمــع المدنــي
لعــل أبــرز مــا يميــز عــام  2020هــو تظافــر جهــود جميــع
المؤسســات والشــركات األردنيــة فــي توجيه الدعم بشــكل
مباشــر لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا ،والتخفيــف من
وطــأة اآلثــار الســلبية النتشــاره علــى المســتوى الصحــي
واالقتصــادي واالجتماعــي نتيجــة اإلغالقــات الكليــة
والجزئيــة لمعظــم القطاعــات .ومــن هنــا وتلبيــة لنــداء
الوطــن وانطالقــاً مــن الحــس الوطنــي والــروح المنتميــة،
وبهــدف الوقــوف إلــى جانــب الجهــود الرســمية الراميــة
للتصــدي لهــذه األزمــة ولتخفيــف العــبء عــن كاهــل
قــدم بنــك األردن تبرعــاً ســخياً بمبلــغ
الفئــات المتضــررة؛
ّ
ُ
مليــون دينــار أردنــي لصنــدوق “همــة وطــن” الــذي أســس
بهــدف جمــع واســتقبال التبرعــات النقديــة مــن داخــل
وخــارج المملكــة ،وتوجيههــا لدعــم القطــاع الصحــي
ودعــم برامــج الحمايــة االجتماعيــة للفئــات المحتاجــة فــي
ظــل هــذه األزمــة.

قــدم بنــك األردن دعمــه
أمــا فــي فلســطين ،فقــد
ّ
لصنــدوق “وقفــة عــز” بمبلــغ ( )750ألــف شــيكل أي مــا
يعــادل ( )150ألــف دينــار أردنــي ،بهــدف مســاندة ودعــم
الجهــود الفلســطينية المبذولــة لمكافحــة جائحــة
فيــروس كورونــا ولدعــم صمــود الشــرائح األكثــر تضــرراً
مــن هــذا الوبــاء.

ويأتــي هــذا التبــرع كجــزء مــن مبــادرات وبرامــج البنــك
التــي تقــوم عليهــا اســتراتيجيته للمســؤولية المؤسســية
المجتمعيــة المتســمة بالمرونــة لمواكبــة القضايــا
تكــرس بمــا تتضمنــه مفاهيــم التكافــل
الملحــة ،والتــي
ّ
ّ
فضــا عــن تحفيــز
االجتماعــي والتضامــن الوطنــي،
ً
المؤسســات علــى اختــاف قطاعاتهــا ومجــاالت عملهــا
علــى االقتــداء بهــذا النهــج والوقــوف صفــاً واحــداً لمــا
فيــه خيــر المملكــة.

وجــه البنــك قنواتــه المتعــددة
و فــي ســياق متصــل ،فقــد ّ
للتســهيل علــى أبنــاء الوطــن عمليــة التبــرع لصنــدوق
(همــة وطــن) ،باإلضافــة إلــى حســاب الخيــر وحســاب التبــرع
الخــاص بــوزارة الصحــة؛ ممكنــاً إياهــم مــن التبــرع النقــدي،
أو التبــرع بشــيكات أو بالحــواالت النقديــة وعبــر خدمــة “إي
فواتيركــم” مــن خــال تطبيــق .BOJ Mobile
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وبهــدف تعزيــز مســاهمة المــرأة فــي التنميــة االقتصادية
واالجتماعيــة ورفــد االقتصــاد الوطنــي بالقــدرات النســائية
الكفــؤة مــن خــال تســليحهن بآليــات التدريــب والتأهيــل
فــي مجــاالت متعــددة ،قــام بنــك األردن بعقــد شــراكة
اســتراتيجية مــع ملتقــى ســيدات األعمــال والمهــن
األردنــي بهــدف إنشــاء مختبــر “الريــادة واالبتكار النســائي”
والــذي يعتبــر المختبــر األول علــى مســتوى المنطقــة
فــي اعتمــاد منهجيــات وأســاليب حديثــة ومبتكــرة إلثــراء
المهــارات ونشــر الثقافــة اإلبداعيــة بيــن النســاء والشــباب
بالتعــاون مــع مركــز  ،Rethinkersحيــث ســيتم مــن خــال
هــذا المختبــر إقامــة ورشــات عمــل للتوصــل إلــى أفــكار
مبتكــرة لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه الشــباب بشــكل
عــام والمــرأة بشــكل خــاص.

ـدد بنــك األردن خــال عــام
ـدة ،جـ ّ
وبشــراكة امتــدت ألعــوام عـ ّ
 2020شــراكته مــع قــرى األطفــال  – SOSإربــد ،إليمانــه
العميــق بأهميــة تنفيــذ برامــج خاصــة تُ عنــى باألطفــال
فاقــدي الســند األســري ،واســتمرار المهمــة اإلنســانية
الســامية فــي توفيــر البيئــة المالئمــة لهــؤالء األطفــال
وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم.
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وتجســيداً لمبــادئ الدعــم المســتدام وتســخير القــدرات
بهــدف تحقيــق أعلــى درجــات التضامــن االجتماعــي
وترســيخ مبــادئ العمــل الخيــري ،يحــرص بنــك األردن
دائمــاً علــى اختيــار صفــوة الجمعيــات الخيريــة ومنظمــات
المجتمــع المدنــي والوقــوف إلــى جانبهــا ومســاعدتها
فــي تحقيــق أهدافهــا المتنوعــة ،بحيــث تحقــق مبــدأ
الشــمولية والتكامــل فــي تقديــم الدعــم الــازم لجميــع
فئــات المجتمــع ،نذكــر منهــا :جمعيــة رابطــة أهالــي
األســرة البيضــاء ،جمعيــة رعايــة
كفرعانــة ،جمعيــة
ّ
شــؤون المقابــر اإلســامية ،المعهــد الملكــي للدراســات
الدينيــة ،مركــز دراســات القــدس ،مؤسســة األميــرة تغريــد
للتنميــة والتدريــب ،نــادي العــون اإلنســاني ،جمعيــة
ســكينة لإلســناد االجتماعــي ،الملتقــى الوطنــي للتوعيــة
والتطويــر ،تكيــة أم علــي ،مركــز هيــا الثقافــي ،جمعيــة
إبــداع ...وغيرهــا.
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حديقة ألوان قبل اإلنشاء

حديقة ألوان بعد إنشائها

دعم عيادة القلب والشرايين التابعة للجمعية األردنية
للعون الطبي للفلسطينيين
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توزيع هدايا لألطفال بالتعاون
مع مركز هيا الثقافي

إحدى نشاطات اليوم المفتوح
في متحف األطفال

مشاركة موظفي بنك األردن في مسابقة
هدف من أجل الحياة
توزيع وجبات إفطار خالل
شهر رمضان المبارك
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مسابقة تيلي ماتش إحدى نشاطات متحف
األطفال المدعومة من بنك األردن

دعم العبي اللجنة البارالمبية

مختبر الريادة واالبتكار النسائي بدعم من بنك األردن

رعاية جائزة المسابقة البحثية لمركز
دراسات القدس
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مشاركة موظفي البنك في برنامج القافلة الخضراء
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