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 راعي الملتقى األكرم فريز زياد الدكتور األردني المركزي البنك محافظ معالي
 والعطوفة  والسعادة المعالي أصحاب السادة

 ،الحضور،، والسادة السيدات
 

 وبعد،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
حديثي أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور زياد فريز  ستهل  رني في م  يس  

وأن أثمن محافظ البنك المركزي األردني على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، 
كما . الداعمة للبنوك العاملة في األردن ملمعاليه وللبنك المركزي األردني مواقفه

 ، المجتمعية   للمسؤولية  الرابع  الملتقى فيالحضور األفاضل ب بأرح   أن دنيعسي  
ودعم   براز  إل منها سعيا  في األردن  البنوك   جمعية   من سنوية   كمبادرة   يأتي والذي
 هذا لقائنا ليكونو  األردن، في العاملة للبنوك المجتمعية المسؤولية أدوار وتعزيز  
 مسؤولياتها طريق على وتوجهاتها األعضاء نانوك  ب   انجازات   فيها نتدارس   وقفة   بمثابة  

 وتفعيل تطوير سبل  من خالله  ونبحثونتبادل فيه التجارب والخبرات،  المجتمعية،
 والعطاء، الخير أردن في القطاعات كافة على والنفع بالخير يعود بما األدوار هذه

 الحسين، ابن الثاني اهلل عبد الملك الجاللة صاحب أراده كما األردن ليكونو 
 القانون دولة إطار ضمن المجتمعي والعمل المستدامة التنمية في رائدا  

 .والمؤسسات
 

 الحضور،، والسادة السيدات
 لقد حرصت جمعية البنوك في األردن على لعب  دور  فاعل  في تعزيز مفهوم

لدى البنوك العاملة في المملكة، حيث كانت الجمعية من  المجتمعية المسؤولية
ونقله إلى أعضائها من خالل عقد المؤسسات السباقة لتبني هذا المفهوم 
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تقديم أوراق العمل في المشاركة و المنتديات والملتقيات المتخصصة، ومن خالل 
المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتناول موضوع المحافل و مختلف 

التي ألقت الدراسات المسؤولية المجتمعية، إضافة لقيام الجمعية بنشر العديد من 
 . أدوار المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في األردنالضوء على 

ومن هذا المنطلق، واستكماال  للجهود السابقة، فقد ارتأت الجمعية أن تعقد 
بحث المستجدات الملتقى الرابع للمسؤولية المجتمعية والذي سيتم خالله 

المحلية والدولية في مجال المسؤولية المجتمعية، واستعراض التجارب الرائدة 
، إضافة الستعراض تجارب الشركاء لبعض بنوكنا األعضاء في هذا المجال

 . االستراتيجيين مع البنوك في موضوع المسؤولية المجتمعية
دليل "كما أننا سننتهز هذا الحدث الهام لنعلن من خالله عن إشهار وإطالق 

الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة من البنوك اإلسالمية العاملة في 
 . والذي قامت الجمعية بإعداده بالتعاون مع البنوك اإلسالمية األعضاء" األردن

 

 الحضور،، والسادة السيدات
ها لحامص تحقيق إلى تسعىأن ات لشركل المجتمعية المسؤولية مفهوميقتضي 

من  اآلخرين المصالح أصحاب كافة مصالح تحقيق إلى إضافة ،االقتصادية
واحترام القيم والعادات دائنين وموردين، و عاملين و  مستهلكينمساهمين و 

واالمتثال التام بجميع االنظمة ، األخالقية المجتمعية وعكسها في ميثاقيات العمل
، ومواردها البيئةوالسعي للحفاظ على والقوانين والتشريعات التي تحكم عملها، 

 . ككل لمجتمعلالعامة وصوال  لتحقيق المنفعة 
مفاهيم التبرع تتجاوز  أن جبيف ،جتماعيا  ا ولةؤ مسات الشرك تكونلكي و 

 في الفّعالة المشاركةواإلحسان لتصل إلى مستويات أكثر شموال  تكفل لها 
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 وتراث وثقافة ورياضةوتدريب وصحة  تعليم من وطنيةالالتنموية  البرامجمختلف 
 الشفافيةالحاكمية و  مبادئ وفق العملو  البيئة بحماية تزاملالل إضافة وغيرها،

المسؤولية المجتمعية تعتبر بمثابة إستراتيجية متكاملة ف. والمساءلةوالنزاهة 
 . لشركات األعمال للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة

 طبيعةهو ال المجتمعية المسؤوليةارسات ممأن ما يميز وال بد من اإلشارة إلى 
 انتمائها من نابع ذاتي بدافع مارسهات الشركات أن بحيث ،لها ختياريةاالو  طوعيةال

 تجاهلها  واألخالقي والمعنوي األدبي االلتزام راأط ضمن الصالحة ومواطنتها
 نشأتها وأصل كينونتها على محافظة   المجتمعية المسؤولية تظللكي و . مجتمعال

 االختيارية الطوعية طبيعتها من وانتشارها وقبولها قوتها تستمد تبقى أن من بد فال
 روح على بذلك ستقضي ألنها الشركات على فرضها في إلزام هناك يكون أن دون

 .الضرائب أشكال من جديد شكل   إلى وستتحول المبادرة
 

 ،الحضور،، والسادة السيدات
 المسنؤولية طرينق علنى كبينرا   شنوطا   قطعنت األردن فني الشنركات أن منن الرغم على

 المننننأمول، المسننننتوى دون زالننننت ال المجننننال هننننذا فنننني أدوارهننننا أن إال المجتمعيننننة،
 الننننداعم ويعتبننننر الننننوطني لالقتصنننناد االسننننتراتيجي العمننننق يشننننكل الخننننا  فالقطنننناع
 الحكننننومي النننندين وتضننننخم المتزاينننندة الحكوميننننة األعبنننناء ظننننل وفنننني لننننه، الرئيسنننني

 القطناع يكنون أن الضنروري منن يصنبح العامنة، الموازننة لعجنز القياسية والمستويات
 منن وبالتنالي والتنموينة، االجتماعينة األهندا  دعنم فني العنام للقطاع شريكا   الخا 
 إسننهاماتها خننالل مننن المجتمننع تجنناه مسننؤولياتها بتحمننل الشننركات تقننوم أن المهننم
 . المجتمعية المسؤولية مجاالت مختلف في النوعية

 تحملل سباقة األردن في العاملة البنوكأما بالنسبة للقطاع المصرفي، فقد كانت 
 للتحديات التصدي في وخالقا   رياديا   دورا   لتأخذالمجتمعية  مسؤولياتها
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 إطار ضمن األردني المجتمع وشرائح فئات لمختلف الدعم ولتقديم االجتماعية،
 وهذا. عليه متفق ونهج وثقافة مؤسسي كاتجاه تبنته والذي المجتمعية مسؤوليتها

 المجتمعية مساهماتها في الصدارة عرش على تتربع األردن في البنوك جعل ما
ويمكن تلخيص أهم أدوار المسؤولية المجتمعية . األخرى القطاعات مع مقارنة  

 : للبنوك العاملة في المملكة من خالل ما يلي
 وفقا   وذلك واإلفصاح الشفافية درجات بأقصى األردن في البنوكتتمتع : أوال  

 اإلعالن خالل من وذلك العالمية، الممارسات أفضلو  الدولية للمعايير
 التزام يؤكد ما وهو ،السنوية وأعمالها المالية نتائجها عن والدقيق الدوري
 ومقترضين ومودعين مساهمين من المصالح أصحاب جميع تجاه البنوك

 . غيرهاو  محلي ومجتمع خزينةن وجهات رقابية و يومدقق موظفينو وعمالء 
تقدم البنوك العاملة في األردن مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات  : ثانيا  

فرعا   777بلغ عددها  والحلول المصرفية من خالل شبكة من الفروع
كما   جهاز صرا  آلي 4141 و مكتبا   77داخل األردن، باإلضافة إلى 

 ما آخر لتبني سباقة األردن في البنوكتعتبر كما . 4741عام في نهاية 
 الوسائل من لمنظومة استخدامها خالل من الحديثة التكنولوجيا إليه توصلت

 المصرفية خدماتها توفير من مكنهاوهو ما  ،األمان عالية الحديثة التقنية
 والبطاقات اآللي الصرا  خدمات ذلك في بما الساعة مدار على

 وعبر االنترنت عبر المصرفية والخدمات الذكية والبطاقات البالستيكية
 وساهم المصرفية الخدمة وقت تسريع في ساعد ما وهذا. وغيرها الهاتف

 . العمالء على والتكلفة والجهد الوقت تخفيض في
 القانونية المتطلبات لجميع االمتثال درجات بأعلى األردن في البنوك تتمتع: ثالثا  

 والتعليمات التعاميم ذلك في بماالمحلية والدولية،  والتنظيمية والتشريعية
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 والمصرفية المالية للنواحي الناظمة المختلفة والتشريعات والقوانين الرقابية،
 .  والتجارية

 أكثر من وتعتبر الوطني لالقتصاد الفقري العمود األردن في تشكل البنوك: رابعا  
 للسياسة الرئيسية القنوات توفير في كما تساهم وقوة، متانة   القطاعات

 االقتصادية السياسات وفعالية كفاءة زيادة على العمل وبالتالي النقدية
 . الكلية

 التنمية في الفعالة بالمساهمة مسؤولياتها األردن في البنوك تتحمل :خامسا  
 وتشجيع المدخرات استقطاب خالل من والمستدامة الشاملة االقتصادية

 وفعالية، بكفاءة االقتصادية الموارد توزيع على والعمل واالستثمار، االدخار
 مواالهتما والخا ، العام القطاعين في للمشاريع الالزم التمويل وتقديم
 بالتمويل واالهتمام الصغر، والمتناهية والصغيرة المتوسطة المشاريع بتمويل
 ورعاية تقديم إلى ضافةإ للبيئة، والصديقةالخضراء  المشاريع ودعم البيئي
 .  مجاالتها بكافة المجتمعية المسؤولية مبادرات ودعم

 المباشر التوظيف صعيد على مهما   دورا   األردن في العاملة البنوك تلعب: سادسا  
 البنوك موظفي عدد تجاوز حيث المؤهلة، البشرية الكوادر وتوفير والتدريب
 عدد بلغ بينما ،4741 عام نهاية في كما وموظفة موظفا   49177
 موظفا   ألف 14 حوالي التدريبية الدورات في إشراكهم تم الذين الموظفين

 .وموظفة
 

 ،الحضور،، والسادة السيدات
 المسؤولية مبادرات على األردن في العاملة البنوك أنفقتها التي المبالغ مجموع بلغ

 عام خالل دينار مليون 1434 مقداره مابكافة أشكالها ومجاالتها  المجتمعية
 تشكلو . السابق عامال عن تقريبا  % 8 نسبته ارتفاع بذلك محققة ،4741
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 من% 8إلى % 7 بين ما المجتمعية المسؤولية مبادرات في لبنوكا مساهمات
 .4741 و 4744 عامي خالل لبنوكل السنوي ربحال صافي

 المجاالت من كبيرة مجموعة للبنوك المجتمعية المسؤولية نشاطات شملت وقد
 االحتياجات وذوي واألسرة والمرأة والطفل والفقر والتنمية التعليم منها نذكر

 والمهنية والفنية الثقافية والمجاالت والصحية الرياضية والمجاالت الخاصة،
 وطنية مؤسسات لدعم إضافة والدينية، والتراثية والسياحية البيئية والمجاالت

 .وغيرها واقتصادية واجتماعية ثقافية
وبالنظر إلى مساهمات البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية، يمكن التمييز بين 

ها كل بنك نوعين من المساهمات، األولى هي المساهمات الفردية التي يقوم ب
على حدة وفقا  لسياساته الخاصة، والثانية هي المبادرات الجماعية والتي تتم من 

 . من خالل جمعية البنوك ساهم فيها جميع البنوكتخالل المبادرات التي 
هي  جمعيةالمن خالل ولعل أهم وآخر المبادرات الجماعية التي تبنتها البنوك 

 :مايلي
 24  ستهد  تقديموالذي يالشهيد الطيار معاذ الكساسبة إطالق صندوق : أوال  

 . الرسمية دراسية للطلبة المحتاجين في الجامعات األردنية منحة
مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية الذي أطلقه البنك في اركة البنوك مش: ثانيا  

ك المركزي األردني بمبادرة شخصية من معالي الدكتور زياد فريز محافظ البن
ماليين دينار على  7المركزي األردني، حيث ستدعم البنوك هذا المشروع بقيمة 

 . مدى السنوات السبعة القادمة
اهم مع مجموعة طالل أبو غزالة خالل األسبوع الماضي وهي فتوقيع مذكرة ت: ثالثا  

لديها الموجودة لتبرع بأجهزة الحواسيب القديمة تهد  إلى قيام البنوك بامبادرة 
ليتم إعادة تأهيلها من قبل مجموعة طالل أبو غزالة ومن ثم توزيعها على 

 . في المناطق االقل حظا  في المملكةوغيرها الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية 
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ويضا  لما سبق المساهمة السنوية والمستمرة للبنوك في تقديم الدعم والتمويل 
وصندوق األمان  ،بداع والتفوقلحملة البر واإلحسان، وصندوق الحسين لإل

 .والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ،لرعاية األيتام
  

 الحضور،،، والسادة السيدات

 محافظ فريز زياد الدكتور معاليل يشكر أكرر  أن إال كلمتي نهاية في يسعني ال
الترحيب  أكررأن و  الملتقى، لهذا الكريمة رعايته على األردني المركزي البنك

 الحبيب ردنناأل الخير كلهذا الملتقى   في يكون أنمتمنيا  . الكريم بالحضور
 حفظه المعظم الحسين ابن الثاني عبداهلل الملك جاللة المسيرة راعي قيادة تحت

  .ورعاه اهلل

 وبركاته،،، اهلل ورحمة عليكم والسالم
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  المجتمعيةة ــمسؤوليلل الرابع ملتقىال

 

 

 

 جمـعيــة البنــوك في األردن

 

 

 زياد فريز معالي الدكتوركلمة 

 محافـــظ البــنك المركـزي األردنـي

 

 في

 

 لمسؤوليــة المجتمعيةلالملتقى الرابع  
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 أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة

 ،،،السيدات والسادة الحضور

موسةةى شةةحاد  لةة   د أن أتقةةدب بلةةالش الشةةكر والتقةةدير أوبدايةةة 

كافةةةة وجمعيةةةة البنةةةوك فةةةي األردن لنائةةةب رئةةةي  مجلةةة  ا دارة 

على جهودهب المللصة في تنظيب هذا الملتقى  في الجمعية الزم ء

يحظةى باهتمةاب أصةب   هةاب موضةو لمناقشةة الفرصة  هذ  إتاحةو

 ،ط لدور  ا نساني أو المجتمعةيلي  فق ،متزايد في الوقت الراهن

بل أيضاً ألنه يمثل عنصراً أساسياً لتمكين البنوك مةن بنةاء نمةوذ  

مسةةتداب يحقةةا لهةةا عائةةداً اقتصةةادياً مجةةدياً فةةي  اجتمةةاعي اقتصةةادي

 .المسؤولية المجتمعية أال وهو ،األجل الطويل

 

 السيدات والسادة الحضور،،،

شةةةةكل ثقافةةةةة ونهجةةةةاً يأصةةةةب  مفهةةةةوب المسةةةةؤولية المجتمعيةةةةة  إن

مؤسسياً للمنظمات والمؤسسات العاملة في المجتمعات المتطةورة، 

وبةةالر ب مةةن طواعيةةة . حةةد مؤشةةرات التنميةةة المسةةتدامة لةةديهااو

التفاعةةل مةةا بةةين أن  الليةةار فةةي تبنةةي المسةةؤولية المجتمعيةةة، إال

 أصةةب القطةةا  اللةةاش، والمجتمةةع  مؤسسةةات المؤسسةةات، لاصةةة

  اللةةاش ال يمكةةن أن يقةةوب بنشةةاطاته بمعةةزل فالقطةةا . ملحةةا أمةةرا

تعزيةةز علةةى  يعمةةلدعب المجتمةةع فةة. عةةن المجتمةةع الةةذي يعمةةل فيةةه
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يسةاعد علةى والمؤسسةات والمجتمةع بةين تلةك  ات التشةاركيةالع ق

 . التصدي للمشك ت االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 وليةلمةؤتمر الةدولي للمسةؤمةن ا تنظيب النسلة األولةىهذا ويشكل 

كمةا هةةو  ،االجتماعيةة للشةركات فةةي المملكةة نهايةةة الشةهر الجةةاري

متوقةةةةع، والةةةةذي تشةةةةرم عليةةةةه المنظمةةةةة الدوليةةةةة للمسةةةةؤولية 

ولية قطةةا  المسةةؤعلةةى صةةعيد  ارزابةةحةةدثا االجتماعيةةة للشةةركات، 

 علةىوتأكيةدا  ،بمفهومهةا الشةامل ،االجتماعية والتنميةة المسةتدامة

 ومؤسسات المجتمع المدني للقطاعين العاب واللاشالدور المؤثر 

 ،واالجتماعيةة ،االقتصةادية :بأبعادهةا الث ثةة ،فةي منظومةة التنميةة

 . والبيئية

 

 السيدات والسادة الحضور،،،

 

طورا جوهريا على صعيد مساهمة لقد شهدت السنوات األخيرة ت

 ،في جهود النمو االقتصادي الشامل والمتوازن القطاع الخاص

في التنمية  الجادة المشاركة فيفضال عن دوره الحيوي 

أصبحت المسؤولية المجتمعية من المبادىء حيث  المجتمعية،

ى كما اتجه االهتمام عل .التنموية الهامة التي يدعو إليها الكثيرون

متوازٍن ما بين كل من و اكبر تحقيق تعاوننحو  المستوى العالمي

ون الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع، في تحقيق التنمية، د

ء الكامل من المسؤولية االعتماد كلياً على جهة واحدة، واإلعفا

وقد تجاوزت المسؤولية المجتمعية، في الدول  .لجهة أخرى

الكبرى صفة العطاء العشوائي، غير المنظم، وغير المحدد الهدف، 

دور  ،ال سيما الكبيرة منها، الخاصةإنما أصبح للمؤسسات و

من في التنمية جزءاً ال يتجزأ تنموي أساسي، وأصبحت المشاركة 

في اطار وذلك  ،تهامواطناالشكال المعبرة عن واحد  شاطاتهان

ربط إتخاذ القرارات في مؤسسات األعمال بالقيم السعي نحو 
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األخالقية، وباإلمتثال لالشتراطات القانونية، وبإحترام األشخاص، 

  .والمجتمعات المحلية، والبيئة

السنوات القليلة الماضية د شهدت قاما على الصعيد المحلي، ف

، ومن بينها البنوك، الشركات والمؤسساتمن قبل بوادر مشجعة، 

في العمل  تهااتطوير مساهمتؤشر على تنامي االهتماب ب

فما زال هذا الدور محدودا  ،وبالر ب من ذلكاال انه  االجتماعي،

مثل الدعامة الرئيسة فالقطا  اللاش ي. دون المستوى المأمولو

ظل لاصة في  ،قتصادنا الوطني ومحركا هاما للنمو االقتصاديال

واستمرار  الدين الحكوميارتفا  عباء الحكومية المتزايدة والا

يصب  من الضروري أن يكون حيث الموازنة العامة، في لعجز ا

جتماعية الدام االهللقطا  العاب في دعب ا فاع  القطا  شريكاهذا 

 .والتنموية

 

مع  ،يتضاعم هذا الجهد في المستقبل القريبأن ب املنا لكو

لمسؤولية ل عاب إطاروضع ان تنصب الجهود نحو ضرورة 

مؤسسات وشركات في المملكة تنضوي تحته جميع المجتمعية 

للمسؤولية برامج واضحة يتب تبني  اللاش، وانالعاب و ينالقطاع

يجب أن كما  .لكل مؤسسةتندر  ضمن الرؤية العامة  ،المجتمعية

العمل االجتماعي مأسسة  صب الجهود في هذ  المرحلة علىتن

تحديد األولويات والمبادرات ذات من اجل  تنسيامزيد من الو

 ،للبرات الملتصين في هذا المجال فضلالستغ ل أالوا ،األهمية

واألنشطة التوسع بالعمل ينبغي  كما .لضمان تحقيا أفضل النتائج

 ،جميع مناطا المملكة لتشمللتتجاوز العاصمة و ةاالجتماعي

 . تحت وطأة البطالة والفقر حلاصة تلك التي ترز
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عامة  اتستراتيجيامت ك الشركات والمؤسسات المحلية  ف

توجهاتها ، تشتمل على المجتمعية اتواضحة للمسؤوليو

كوادر ، مع وجود والنواحي التي تسعى للتركيز عليهاالمستقبلية 

هذ  تنفيذ لتلطيط وللومؤهلة  ،ووحدات إدارية متلصصة

عظب يو ،عزز من هذ  الجهودمن شانه ان ي ،االستراتيجيات

 .اللطط واالستراتيجياتاالستفادة من تلك 

 السيدات والسادة الحضور،،،

 

تبدأ انما ان المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الجهاز المصرفي 

 من ا دارة الفعالة للموارد االقتصادية والمالية وتمويل االقتصاد

أالمر الذي يسهب  ،الوطني بصورة كفؤة ومعاملة العم ء بعدالة

من ل ل  ،دللالن وتحسي قتصاديالالنمو االت في تحسين معد

للمشروعات الصغيرة  ولصوصا ،تقديب ودعب البرامج التمويلية

وأود هنا ان اشيد . سر المنتجةاالفراد والللدمة ا ،والمتوسطة

مة في العديد من هردنية للمساالبالجهود التي تبذلها البنوك ا

لاصة في ظل التراجع في أداء نسانية، الجتماعية وااالالمبادرات 

 هالتوقعات من البنوك كبيرة لتضاعم جهودفا. الوطنيقتصاد اال

في مساعدة المجتمع على تجاوز الظروم القائمة ومعالجة 

ويؤكد   .قتصادي المستدابوالنمو االستقرار الالتحديات وتحقيا ا

لمساعدة والتعاون وبذل أي جهد ل  الدائب دااستعدالبنك المركزي 

  .ذا المجالهفي ممكن لمساعدة البنوك على المضي قدما 

أهمية ان تقوب مؤسسات الجهاز المصرفي مؤكدا في الوقت نفسه 

الوطني لعمل دورها المامول على صعيد ا على تعزيز األردني

لعمل شتى جوانب التغطي  وتبني المبادرات الوطنية ،واالجتماعي

المصرفية نشطتها قاعدة اتوسيع ، جنبا الى جنب مع االجتماعي
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كما ينبغي  .مات المقدمة لعم ئهاداللوشمولية  وتحسين نوعية

المصرفي السعي نحو تبني المسؤولية  جهازالمؤسسات  على

من دور فاعل في النمو لما لذلك  ،المجتمعية نهجا في عملها

وأود هنا ان اشير  .قدب االجتماعي وحماية البيئةاالقتصادي والت

الى مبادرة نوعية اطلقتها البنوك المحلية في بداية العاب تمثلت 

تأسي  صندوا الشهيد الطيار معاذ الكساسبة للمن  في 

أم  أن تتكرر مثل هذ  المبادرات وعلى نطاا أوسع  ،الدراسية

وفي هذا  .على مجتمعنا األردني إيجابافي مجاالت تنعك  

تطوير ان اشير الى أهمية األهمية بمكان  من اجداللصوش، 

وتسهيل التواصل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي وبين 

حقيقية وتكاملية تعزز  اتلبناء شراك ،مؤسسات القطا  اللاش

متطلبات االقتصاد الوطني ومن عملهب وتسهب كذلك في تطوير 

تشجيع الشركات على كذلك في تسهب و ،برامج التنمية االقتصادية

ومن جهة . الموجه نحو البحث والتطوير ا نفااالدعب وزيادة 

الوعي باهمية الوقم العاب زيادة على ان نعمل جميعا ألرى، 

تحديث القوانين ما يتطلبه ذلك من ضرورة واللاش الليري و

توجيه جانب منه نحو واستمراريته ونمو  التي تساعد على 

العديد من المؤسسات التعليمية في الواليات ) علمي والتعليبالبحث ال تطوير

كات والقطا  اللاش رالمتحدة تمول من ل ل أموال الوقم والتبرعات من الش

من التبرعات التي تأتي من األفراد والهيئات التي تمول  MITابرزها  

برأسمال قدر  وقم عوائد استثمار من وبشكل رئي  والمؤسسات والشركات 

و ير ذلك الكثير من األمثلة على أهمية الوقم ومساهمات ...مليار دوالر  7.6

في الدول  كاحد ابرز األمثلة على الدور المجتمعي للقطا  اللاش الشركات

  .( المتقدمة

 السيدات والسادة الحضور،،،
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أما نحن في البنك المركزي األردني، فلدينا منهجية واضحة 

تكز على أس  ا دارة الحديثة ومحددة للمسؤولية المجتمعية تر

وتضمين لطة المسؤولية االجتماعية في اللطة ا ستراتيجية 

للبنك المركزي، وتعتمد هذ  المنهجية على توطيد الع قة مع 

شركاء البنك في المسؤولية االجتماعية ومس  الحتياجات 

المجتمع المحلي منطلقين من حرش أكيد وإيمان عميا بفاعلية 

 .ركة االجتماعية والتكافليةوضرورة المشا

وتتركز جهود البنك المركزي في مجال المسؤولية المجتمعية في 

المحافظة على س مة البيئة ونظافتها وصيانة حا األجيال القادمة 

كما اشتملت جهود . في التمتع ببيئة نظيفة، وتقليل التلوث البيئي

دمة البنك على العديد من األنشطة المتنوعة الهادفة إلى ل

دعب التعليب : المجتمع المحلي بملتلم أطيافه ومؤسساته مثل

المالية والمصرفية، والتبر  لبعض  الثقافةوالتدريب ونشر 

مؤسسات المجتمع المدني من ل ل حم ت التبر  بالدب ودعب 

مركز الحسين للسرطان، ودعب السياحة، واالستجابة للمبادرات 

 .ية حقوا الملكية الفكريةالملكية السامية، با ضافة إلى حما

 السيدات والسادة الحضور،،،

نحةةن اليةةوب بةةأم  الحاجةةة إلةةى تعزيةةز الجهةةود المبذولةةة فةةي مجةةال 

استشةعارا والتركيز على أولويةات المرحلةة  ،المسؤولية المجتمعية

الةةذي يعةةاني فةةي ضةةوء منةةا بمسةةؤوليتنا تجةةا  اقتصةةادنا الةةوطني 

لناتجةةةة عنهةةةا مةةةن فقةةةر اوتزايةةةد الضةةةغوط  ا قليميةةةةاالضةةةطرابات 

الةذي مع تعاظب دور القطةا  اللةاش فةي األردن لصوصا  ،وبطالة

أصب  شريكاً فعاال للقطا  العةاب فةي قيةادة التغييةر وتحقيةا أهةدام 

التنميةةة المسةةتدامة، وتحسةةين أوضةةا  المةةواطن والمجتمةةع والبيئةةة 
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الشةراكة الحقيقيةة واألهةدام المنشةودة منةه المحيطة، وصوال إلةى 

 .احبكل نج

 

 .كل التوفيا والنجاح لملتقاكبوفي اللتاب، أتمنى 

 

 والســ ب عليـكب ورحمــة هللا وبركاتــه
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