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  بنك األردن بنك األردن 

        00080008حزيران حزيران   --20082008قرير المسؤولية االجتماعية قرير المسؤولية االجتماعية تت

حزيككرا  حزيككرا    ––  20082008    تقرير المسؤولية االجتماعية لبنككا ادن  تقرير المسؤولية االجتماعية لبنككا ادن  

00080008  

  
بنككا ردن م  ككا ل رلككو رالنككتأ را كك  لمملكك  ألكك  راااهاككي ردن الككي ران آككالي ألكك  را  اكك   ككا   رن  كك   بنككا ردن م  ككا ل رلككو رالنككتأ را كك  لمملكك  ألكك  راااهاككي ردن الككي ران آككالي ألكك  را  اكك   ككا   رن  كك   

،   نذ راطالق ه راللض ء  هى يد رااغفتن اه بإ م هللا رااها راحليا با طالل طيك  هللا ركهر ، ،   نذ راطالق ه راللض ء  هى يد رااغفتن اه بإ م هللا رااها راحليا با طالل طيك  هللا ركهر ، 19601960
ً  للنككى بنككا ردن م انككو را طككتسه  را حلككيا راالكك اه اا ألككي لا ككط ه    كك    ً  للنككى بنككا ردن م انككو را طككتسه  را حلككيا راالكك اه اا ألككي لا ككط ه    كك       كك    كك   1010  هككى  ككد    هككى  ككد  

 اهككه راا الككي  رااةككهالي   رنكك  رالنككا را طككتنر  راا لكك ن ي را كك  آككندلن  راةككن  ي رااةككهالي  هككى  اهككه راا الككي  رااةككهالي   رنكك  رالنككا را طككتنر  راا لكك ن ي را كك  آككندلن  راةككن  ي رااةككهالي  هككى 
راةكككييديا رااحهككك   راكككد ا ،  مككك ه   نكككذ لممللكككه ألككك    ككك  قهصكككي ر مككك  ا ن  را طكككتن ر ق ةككك    راةكككييديا رااحهككك   راكككد ا ،  مككك ه   نكككذ لممللكككه ألككك    ككك  قهصكككي ر مككك  ا ن  را طكككتن ر ق ةككك    

دي   ن  ككك     كككد     ةكككهالي آككك  هي لهلككك    طهلككك    رق ل  ككك   راياكككالء دي   ن  ككك     كككد     ةكككهالي آككك  هي لهلككك    طهلككك    رق ل  ككك   راياكككالء ردن اككك   كككا  كككالل ل ككك ردن اككك   كككا  كككالل ل ككك 
 راا يكككك  هيا  ككككا  ت هككككح ألألكككك    آككككهرلل ردألككككهر   را ككككهص    راا ملكككك  ،  مكككك ه  بفي الككككي ألكككك    كككك   راا يكككك  هيا  ككككا  ت هككككح ألألكككك    آككككهرلل ردألككككهر   را ككككهص    راا ملكككك  ،  مكككك ه  بفي الككككي ألكككك    كككك  
راا ككك نسل را ناتسكككي راتطنلكككي    كككك نسل را طككك إ راتككك لب ك ككك ألًي كاككككى   ن رالنكككا راف  كككو ألككك   د ككككي راا ككك نسل را ناتسكككي راتطنلكككي    كككك نسل را طككك إ راتككك لب ك ككك ألًي كاككككى   ن رالنكككا راف  كككو ألككك   د ككككي 

 له ألكك  للنكك  رالككهر و راتطنلككي را كك  لنككدء كاككى ر نل كك ء بات هككح  له ألكك  للنكك  رالككهر و راتطنلككي را كك  لنككدء كاككى ر نل كك ء بات هككح راا  اككل رااحهكك   ككا  ككالل كمككن  راا  اككل رااحهكك   ككا  ككالل كمككن  
  اترق  راحل ة را   لاس رااترطنياب اترق  راحل ة را   لاس رااترطنياب 

  

حهل بنا ردن م  هى را ف  و  را ترصو  ل راا  ال رااحه    اكا راطالقكً   كا نمك ا ه   ن ت كي حهل بنا ردن م  هى را ف  و  را ترصو  ل راا  ال رااحه    اكا راطالقكً   كا نمك ا ه   ن ت كي يي
راككد    راه  يككي راككد    راه  يككي قلاككه  ميا اككه بالكك  اي ه ر   ا الككي ل كك   راا  اككلب أل مكك اه   نككت  رالنككا ألكك  ل ككدي  قلاككه  ميا اككه بالكك  اي ه ر   ا الككي ل كك   راا  اككلب أل مكك اه   نككت  رالنككا ألكك  ل ككدي  

 قكد مكيى بنكا ردن م ا فييكو  قكد مكيى بنكا ردن م ا فييكو   اات هح ردا طي  رافي الك   رايهالكي  را   الكي  راهس  كلي  ر   ا الكيباات هح ردا طي  رافي الك   رايهالكي  را   الكي  راهس  كلي  ر   ا الكيب
 ل  اي ه ر   ا الي  ا  الل بن ء آهرن     القك    كل راا ملك   راتطنلكي راهرلكدة باك  يلكن  ألك   ل  اي ه ر   ا الي  ا  الل بن ء آهرن     القك    كل راا ملك   راتطنلكي راهرلكدة باك  يلكن  ألك  

  ي د ن بي د ن باتد    راال  الي ر   ا الي را   اتد    راال  الي ر   ا الي را   لح يق قلاي  ض ألي لح يق قلاي  ض ألي 
  
لا هككك  ألككك  لا هككك  ألككك    10181018قزسكككهرم قزسكككهرم   ––  21182118لبكككهن كا ككك نر  رالنكككا ألككك   د كككي راا  اكككل  كككالل رالكككنتر  لبكككهن كا ككك نر  رالنكككا ألككك   د كككي راا  اكككل  كككالل رالكككنتر  م م كك
ااككدة  كك  يا ااككدة  كك  يا "قك يكك   مالكك " "قك يكك   مالكك " بهاكك  و بهاكك  و طككالم  لكك  نة بنككا ردن م را يهلالككي ب تقلككل رلف قلككي آككهرني  ككل طككالم  لكك  نة بنككا ردن م را يهلالككي ب تقلككل رلف قلككي آككهرني  ككل كك

 قك يك   مالك  هك   لك  نة  قك يك   مالك  هك   لك  نة ب ب الكي اهلهاك  و را يهلاك  آك نإ مالك الكي اهلهاك  و را يهلاك  آك نإ مالك  هكت رانلكتي ردن  هكت رانلكتي ردن ، ، 10181018    61186118
  77  ––  44ألك  رافألككي راياهسكي  ككا ألك  رافألككي راياهسكي  ككا   ا كه نمكك لو لهةتسكي الطفكك لا كه نمكك لو لهةتسكي الطفكك ل هككى  هككى    ل كت  ل كت   21182118ي بككدل  ألك   كك   ي بككدل  ألك   كك    طنلك  طنلك 

  كاا هكذ  راالك  نة ي كت    كاا هكذ  راالك  نة ي كت  أل        راةحي، ران  ألي، رانتسي را ت لكي،  رالكال ي رااه نسكيب أل        راةحي، ران  ألي، رانتسي را ت لكي،  رالكال ي رااه نسكيب منتر  منتر  
  رالنا ب م تدر  آتةل   رالها  و أل  لا طي  ألي ال   راال  الي ر   ا الي را   ينفذه برالنا ب م تدر  آتةل   رالها  و أل  لا طي  ألي ال   راال  الي ر   ا الي را   ينفذه ب

،  هت لقد   مل    الاكي ،  هت لقد   مل    الاكي 21182118 ا مني  ا مني   او رالنا  هى ل دي    اه اا حح ردطف ل ر  ل نرً او رالنا  هى ل دي    اه اا حح ردطف ل ر  ل نرً     نا نا 
تأله  لك قي اهك يه   كا تأله  لك قي اهك يه   كا يك يك قيك  قيك    ل ل   ملي لف  هلي  كا ات نك  ألك  ردن مل ل   ملي لف  هلي  كا ات نك  ألك  ردن م،  سيد ،  سيد رااهاي نرال  رايلد هللارااهاي نرال  رايلد هللا

اكد  اكد  رافضتل رافضتل  د  ل  نب ليهلالي  ر  صهي ب ايهت   رافنتم  را  نسخ ا   لل رإلبدرإ    د  ل  نب ليهلالي  ر  صهي ب ايهت   رافنتم  را  نسخ ا   لل رإلبدرإ    س س الل راهي ،  الل راهي ، 
ق   رالنا به  يكي آكنه ردن م راكذ  لق  كه راا حكح ق   رالنا به  يكي آكنه ردن م راكذ  لق  كه راا حكح ب  أل  كط ن را ي  م  ل   حح ردطف ل، ب  أل  كط ن را ي  م  ل   حح ردطف ل، ردطف لردطف ل
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 ة ا يك  م  كل  هسكدة راغكد بهاك  و  ة ا يك  م  كل  هسكدة راغكد بهاك  و   رالنارالنالطهق لطهق بان ملي ردال   راتطنلي، صا  بان ملي ردال   راتطنلي، صا    61186118 الل آنه لي ن  الل آنه لي ن 
ال     اً  نربل صو  ايي  ا ال     اً  نربل صو  ايي  ا ، بحي  ي   رم قل ل راي ل، بحي  ي   رم قل ل راي لأل    حح ردطف لأل    حح ردطف ل    ""ردي   رااف تقي راا  اليردي   رااف تقي راا  الي""

ييككد ييككد رق فكك    رالنككا بان مككلي رارق فكك    رالنككا بان مككلي را  ،   اككا  ككاا ،   اككا  ككاا 10181018صكك اتم رد ل صكك اتم رد ل   ––نككو آككنه  ككالل راف ككهة قزسككهرم نككو آككنه  ككالل راف ككهة قزسككهرم 
اهكككد تل    اكككً  كاكككى راا حكككح اهكككد تل    اكككً  كاكككى راا حكككح   كاكككى كل قكككي رافهصكككي الطفككك لكاكككى كل قكككي رافهصكككي الطفككك لهكككذ  راالككك  نة هكككذ  راالككك  نة لنكككدء لنكككدء       ا ممللكككهبا ممللكككهب  راكككذهل  راكككذهل  

  ي لف  هلي، ب إل  ألي كاكى ردا كطي   ي لف  هلي، ب إل  ألي كاكى ردا كطي  يه  يه   100100ر م ف  ة  ا را   نب را ف  هلي رافهسدة را   لتألهه  ر م ف  ة  ا را   نب را ف  هلي رافهسدة را   لتألهه      
  بب رافي ال   را   يقلان  راا حح رافي ال   را   يقلان  راا حح

د   د    ميا اً   ا رالنا ب هرني را ط  يا راي    رات ل،  لطتسه بيألكي را يهكل  ألك  رااكدرنم قك   رالنكا بك  ميا اً   ا رالنا ب هرني را ط  يا راي    رات ل،  لطتسه بيألكي را يهكل  ألك  رااكدرنم قك   رالنكا بك 
 دنمي ردنق  ربا لب  ردنق   اا " ل  نة  دنم  " را   لطه  ن   الاي رااهاكي نرالك  رايلكد هللا  كالل  دنمي ردنق  ربا لب  ردنق   اا " ل  نة  دنم  " را   لطه  ن   الاي رااهاكي نرالك  رايلكد هللا  كالل 

صاهقهككي ل اككى،  رمكك اه  رايالقككي بككيا صاهقهككي ل اككى،  رمكك اه  رايالقككي بككيا   اهادنمككياهادنمككي  قيكك  قكك   رالنككا ب طككتسه رالنلككي را ح لككيقيكك  قكك   رالنككا ب طككتسه رالنلككي را ح لككي، ، 21182118ايكك   ايكك   رر
بنكككا ردن م  راادنمكككي ألككك  مكككليو لطكككتسه راليألكككي را يهلالكككي صاهقهكككي ر الكككي ا  كككاو راطكككالب، راايهاكككيا، بنكككا ردن م  راادنمكككي ألككك  مكككليو لطكككتسه راليألكككي را يهلالكككي صاهقهكككي ر الكككي ا  كككاو راطكككالب، راايهاكككيا، 

هككذر را ت ككه أل ككد قككهل رالنككا  هككى را يكك  م  ككل ردا ككطي  رافي الكك   را كك  هككذر را ت ككه أل ككد قككهل رالنككا  هككى را يكك  م  ككل ردا ككطي  رافي الكك   را كك  ردهككوب   ككاا ردهككوب   ككاا     راادنمككي، راادنمككي، 
راادنمكككككلي ألككككك  بدريكككككي رايككككك   رادنرمككككك  راادنمكككككلي ألككككك  بدريكككككي رايككككك   رادنرمككككك  لتنسكككككل   ات كككككي  كككككا راح  لككككك  لتنسكككككل   ات كككككي  كككككا راح  لككككك  لقلانككككك  راادنمكككككي، قيككككك  لككككك  لقلانككككك  راادنمكككككي، قيككككك  لككككك  

ب صاكك  قكك   رالنككا  ةإآككهرء  ديهسككي را هةلككي  را يهككل  اانط ككي  اكك م ب صاكك  قكك   رالنككا  ةإآككهرء  ديهسككي را هةلككي  را يهككل  اانط ككي  اكك م  هككى طككالب راادنمككي هككى طككالب راادنمككي  10181018//61186118
، بان مكلي ، بان مكلي 10181018 كالل آكنه ليك ن  كالل آكنه ليك ن   نق  با لب  ردنق  أل   نط ي مح بنق  با لب  ردنق  أل   نط ي مح برا  ا ي به  يي قفو  دنمي رد را  ا ي به  يي قفو  دنمي رد 

 يككد ر مكك  الل  را نكك ء رايكك   رادنرمكك   لاككهس  راطهلككي راا ايككزسا  راا فككتقيا ألكك  راادنمككي  ككا  ت هككح  يككد ر مكك  الل  را نكك ء رايكك   رادنرمكك   لاككهس  راطهلككي راا ايككزسا  راا فككتقيا ألكك  راادنمككي  ككا  ت هككح 
راا كككك     رافألكككك   راياهسككككي،   اككككا بنككككدء ل كككك لل رد رء راا ايككككز  راا فككككتم اككككد  راطهلككككي  ليزسككككز راا كككك     رافألكككك   راياهسككككي،   اككككا بنككككدء ل كككك لل رد رء راا ايككككز  راا فككككتم اككككد  راطهلككككي  ليزسككككز 

ألك  ألك    رالنكارالنكا  رمك اهرمك اه  أل دأل دليضً  ليضً     أل  مل م     راياهلي را يهلالي أل  مل م     راياهلي را يهلاليرإلي  بلي ادين ب رإلي  بلي ادين ب   رااا نم    رالهتصل  رااا نم    رالهتصل  
  ط ا   ط الي منتسً   ا  ت هح را   ي    رااهل  بط ا   ط الي منتسً   ا  ت هح را   ي    رااهل  ب  112112لدنسللي اا  ي  نب لدنسللي اا  ي  نب   ألهلألهل  ههييتألتأللل
  
  اككه اهيديككد  ككا ردا ككطي   اككه اهيديككد  ككا ردا ككطي رالنككا رالنككا أل ككد  رصككو أل ككد  رصككو قطكك إ را ككل ب  ليزسككز ط قكك لن   قككدنرلن  قطكك إ را ككل ب  ليزسككز ط قكك لن   قككدنرلن    ةنككدء   كك ةنككدء   كك     

ب صاك  ب صاك  71187118ر  لك نًر  كا مكني ر  لك نًر  كا مكني ( ( KKaarrttiinnggه  ألهسق بنا ردن م الكل ق   رااك نلن)  ه  ألهسق بنا ردن م الكل ق   رااك نلن)  راهس  لي، ص م لبهن راهس  لي، ص م لبهن 
قككد  رالنككا راه  يككي راذهللككي الككل م را هر كك نررتم رالحككه راايكك  راككذ  لقككل  ألكك  را  مككل  ككا اللكك م اهيكك   قككد  رالنككا راه  يككي راذهللككي الككل م را هر كك نررتم رالحككه راايكك  راككذ  لقككل  ألكك  را  مككل  ككا اللكك م اهيكك   

  ،  راذ  ييت  نسيه ا اعلي راين يي باه ى راد  غ  رد ة بب،  راذ  ييت  نسيه ا اعلي راين يي باه ى راد  غ  رد ة بب10181018
  

  21182118 كالل راف كهة  كالل راف كهة   ق   رالنا ب  دي  راكد    راه  يكي انك  ليضكً    ق   رالنا ب  دي  راكد    راه  يكي انك  ليضكً  را را    را اعل   را اعل    ا مل  ا مل  رارا  ا لبهن   ا لبهن 
قككككه  قككككه    رانيألككككي راتيهسككككي ران آككككالي،رانيألككككي راتيهسككككي ران آككككالي،  راةككككند م ردن اكككك  ران آككككا  اه نالككككي رال ككككهسي،راةككككند م ردن اكككك  ران آككككا  اه نالككككي رال ككككهسي،، ، 10181018قزسككككهرم قزسككككهرم   ––

صككند م رد كك م االكك  لو ردي ككك  ، صككند م رد كك م االكك  لو ردي ككك  ، ، ، رااهككا  لككد هللا را كك ا  اه نالككي رال ككهسيرااهككا  لككد هللا را كك ا  اه نالككي رال ككهسيصككند م صككند م ، ، SSOOSSردطفكك ل ردطفكك ل 
    ن " أل   ل  بنا ردن م راه ض اليبن " أل   ل  بنا ردن م راه ض اليبلن ل  قاهي "ن ض م ي ايلن ل  قاهي "ن ض م ي اي
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        00080008حزيران حزيران   --20082008قرير المسؤولية االجتماعية قرير المسؤولية االجتماعية تت

اتد ككي اتد ككي   10181018قزسككهرم قزسككهرم     ––  21182118 الاكك  ي يهككق بإ اكك ا  راالكك ها   را كك  قككد ن  رالنككا  ككالل راف ككهة  الاكك  ي يهككق بإ اكك ا  راالكك ها   را كك  قككد ن  رالنككا  ككالل راف ككهة 
ه  صا  ه  صا              كك ها هاكك لف صيو هذ  راال لف صيو هذ  راال   ين ن لن ا ب ين ن لن ا ب هيتم  هيتم   10109090 له)  له) راا  ال رااحه  أل د ل   ن  راا  ال رااحه  أل د ل   ن  

  يه : يه : 
  

مجاالت المسؤولية  مجاالت المسؤولية  
  االجتماعيةاالجتماعية

  )دينار أردني( )دينار أردني(   حجم المساهمةحجم المساهمة
  0008 0008 حزيران حزيران   --كانون الثاني كانون الثاني   20082008  20082008

  027096027096  26202002620200  861004861004  التعليم التعليم 
  168022168022  112022112022  100019100019  الرياضة والشبابالرياضة والشباب

األنشطة االجتماعية  األنشطة االجتماعية  
  781022781022  48009004800900  04802020480202  والخيريةوالخيرية

  --  048080048080  078090078090  األنشطة البيئيةاألنشطة البيئية
  491080491080  100014100014  241026241026  الجمعياتالجمعيات

  727060727060  0170901709  008008802802  مجاالت أخرى مجاالت أخرى 
  ,668668392,392  302,983302,983  294,629294,629  المجموعالمجموع

  
 هيكتم  ينك ن،  هيكتم  ينك ن،   110110ا ل ا ل ككلقكد لنلكه  الكي بنكتأ ل  نسكي  حهلكي بهلمك لقكد لنلكه  الكي بنكتأ ل  نسكي  حهلكي بهلمك يي له يي له هذر  سذصه لم بنا ردن م هذر  سذصه لم بنا ردن م 

  0202 هيتم  ين ن أل   هيتم  ين ن أل      260260بهغ   بهغ       رالنارالنا    ال ها  ال ها   هالي ا هالي ا هيتم  ين ن  ق تم   هيتم  ين ن  ق تم      21602160  ت ت ر  بح      ت ت ر  بح    
أله ً  أله ً    2266تنسل   نت ي ل او آكلكي رافه إ  رااك ل  رااكتاي  ا تنسل   نت ي ل او آكلكي رافه إ  رااك ل  رااكتاي  ا ، صا  ياها  ن ألذ ل، صا  ياها  ن ألذ ل61186118ن اتم ل ل ن اتم ل ل 

 نكككك نًر ألكككك  ردن م  نكككك نًر ألكككك  ردن م   080080  ك لككككً  ألكككك  ردن م  ألهلككككطيا،  آككككلكي  ككككا ل نككككزة راةككككهرء ر اكككك  بهغكككك    ك لككككً  ألكككك  ردن م  ألهلككككطيا،  آككككلكي  ككككا ل نككككزة راةككككهرء ر اكككك  بهغكككك  
 ألهلكككطيا، كاكككى   اككك  قنكككتر  را تنسكككل رإلاا ه الكككي را ككك  لضككك  رالنكككا رانككك طق  ةنكككا رإلا هاككك   رالنكككا  ألهلكككطيا، كاكككى   اككك  قنكككتر  را تنسكككل رإلاا ه الكككي را ككك  لضككك  رالنكككا رانككك طق  ةنكككا رإلا هاككك   رالنكككا 

صا  يض  رالنكا ألهس كً    اك  اًل  كا رااكتافيا رااك ههيا      راتلكهة صا  يض  رالنكا ألهس كً    اك  اًل  كا رااكتافيا رااك ههيا      راتلكهة   راتهت    د ي راهم لو را ةيهةبراتهت    د ي راهم لو را ةيهةب
   تافً    تافًيب تافً    تافًيب  11201120                     ر   ة ل أل  راياو رااةهأل   راذيا يةو  د ه  كاى  ر   ة ل أل  راياو رااةهأل   راذيا يةو  د ه  كاى 

  


