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 أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة

 ،،،السيدات والسادة الحضور

موسـى حـحاد  لـخ  د أن أتقـد  باـالا الشـور والتقـدير أوبداية 

ــل ا دارة  ــيل مجل ــر رئ ــي األردن لنائ ــوك ف ــة البن ــة وجمعي كاف

على جهودهم المالصة في تنظيم هذا الملتقـى  في الجمعية الزمخء

يحظـى باهتمـا  أصـب   هـا  موضوعلمناقشة الفرصة  هذ  إتاحةو

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

بل أيضاً ألنه يمثل عنصراً أساسياً لتموين البنوك مـن بنـاء نمـو   

مسـتدا  يحقـل لهـا عائـداً اقتصـادياً مجـدياً فـي  اجتماعي اقتصادي

 .المسؤولية المجتمعية أال وهو ،األجل الطويل
 

 السيدات والسادة الحضور،،،

شول ثقافة ونهجاً مؤسسياً يأصب  مفهو  المسؤولية المجتمعية  إن

حـد اللمنظمـات والمؤسسـات العاملـة فـي المجتمعـات المتطـورة، و

وبالرغم من طواعية الايار فـي . مؤحرات التنمية المستدامة لديها

التفاعــل مــا بــين المؤسســات، أن  تبنــي المســؤولية المجتمعيــة، إال

 . ملحــا أمــرا أصــب القطــاع الاــاا، والمجتمــع  مؤسســات خاصــة

ع الااا ال يموـن أن يقـو  بنشـاطاته بمعـزل عـن المجتمـع فالقطا

 ات التشاركيةتعزيز العخقعلى  يعملدعم المجتمع . فالذي يعمل فيه

التصـدي للمشـوخت يسـاعد علـى والمؤسسات والمجتمـع بين تلك 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  

 وليةلمـؤتمر الـدولي للمسـؤمـن ا تنظيم النساة األولىهذا ويشول 

كمـا هـو  ،االجتماعية للشركات في المملوـة نهايـة الشـهر الجـاري

متوقع، والذي تشرف عليه المنظمة الدولية للمسؤولية االجتماعية 

ولية االجتماعيــة قطــاع المســؤعلــى صــعيد  ارزاـبـ حــدثا للشــركات، 

الدور المـؤثر  علىوتأكيدا  ،بمفهومها الشامل ،والتنمية المستدامة

فـي منظومـة  ومؤسسات المجتمع المـدني للقطاعين العا  والااا

 والبيئية.   ،واالجتماعية ،االقتصادية :بأبعادها الثخثة ،التنمية
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 السيدات والسادة الحضور،،،

 

طورا جوهريا على صعيد مساهمة لقد حهدت السنوات األخيرة ت

 ،في جهود النمو االقتصادي الشامل والمتوازن القطاع الااا

في التنمية  الجادة المشاركة في فضخ عن دور  الحيوي 

أصبحت المسؤولية المجتمعية من المبادىء حيث  المجتمعية،

ى كما اتجه االهتما  عل .التنموية الهامة التي يدعو إليها الوثيرون

متوازٍن ما بين كل من و اكبر تحقيل تعاوننحو  المستوى العالمي

ون الدولة، والقطاع الااا، والمجتمع، في تحقيل التنمية، د

ً على جهة واحدة، وا عفا ء الوامل من المسؤولية االعتماد كليا

وقد تجاوزت المسؤولية المجتمعية، في الدول  لجهة أخرى.

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

دور  ،ال سيما الوبيرة منها، الااصةإنما أصب  للمؤسسات و

من في التنمية جزءاً ال يتجزأ تنموي أساسي، وأصبحت المشاركة 

في اطار و لك  ،تهامواطناالحوال المعبرة عن واحد  شاطاتهان

ربط إتاا  القرارات في مؤسسات األعمال بالقيم السعي نحو 

األخخقية، وبا متثال لخحتراطات القانونية، وبإحترا  األحااا، 

  .والمجتمعات المحلية، والبيئة

السنوات القليلة الماضية د حهدت قاما على الصعيد المحلي، ف

، ومن بينها البنوك، الشركات والمؤسساتمن قبل بوادر مشجعة، 

في العمل  تهااتطوير مساهمتؤحر على تنامي االهتما  ب

فما زال هذا الدور محدودا  ،وبالرغم من  لكاال انه  االجتماعي،

مثل الدعامة الرئيسة فالقطاع الااا ي. دون المستوى المأمولو

ظل  خاصة في  ،قتصادنا الوطني ومحركا هاما للنمو االقتصاديال

واستمرار  الدين الحووميارتفاع عباء الحوومية المتزايدة والا

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

جتماعية الداف االهللقطاع العا  في دعم ا فاعخ القطاع حريواهذا 

 .والتنموية
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مع  ،يتضاعف هذا الجهد في المستقبل القريرأن ب املنا لكو

لمسؤولية ل عا  إطاروضع ان تنصر الجهود نحو ضرورة 

مؤسسات وحركات في المملوة تنضوي تحته جميع المجتمعية 

للمسؤولية برامج واضحة يتم تبني  الااا، وانالعا  و ينالقطاع

يجر أن كما  .لول مؤسسةتندر  ضمن الرؤية العامة  ،المجتمعية

العمل االجتماعي مأسسة  صر الجهود في هذ  المرحلة علىتن

تحديد األولويات والمبادرات  ات من اجل  تنسيلمزيد من الو

 ،لابرات الماتصين في هذا المجال فضلالستغخل أالوا ،األهمية

واألنشطة التوسع بالعمل ينبغي  كما .لضمان تحقيل أفضل النتائج

 ،جميع مناطل المملوة لتشمللتتجاوز العاصمة و ةاالجتماعي

 تحت وطأة البطالة والفقر.  حخاصة تلك التي ترز

 

عامة  اتستراتيجيامتخك الشركات والمؤسسات المحلية  ف

توجهاتها ، تشتمل على المجتمعية اتواضحة للمسؤوليو

كوادر ، مع وجود والنواحي التي تسعى للتركيز عليهاالمستقبلية 

هذ  تنفيذ لتاطيط وللومؤهلة  ،ووحدات إدارية متاصصة

عظم يو ،عزز من هذ  الجهودمن حانه ان ي ،االستراتيجيات

 .الاطط واالستراتيجياتاالستفادة من تلك 

 السيدات والسادة الحضور،،،

 

تبدأ من انما ان المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الجهاز المصرفي 

  ا دارة الفعالة للموارد االقتصادية والمالية وتمويل االقتصاد

أالمر الذي يسهم في   ،الوطني بصورة كفؤة ومعاملة العمخء بعدالة

من خخل تقديم  ،دخلالن وتحسي قتصاديالالنمو االت تحسين معد

للمشروعات الصغيرة  وخصوصا ،ودعم البرامج التمويلية

وأود هنا ان احيد سر المنتجة. االفراد واللادمة ا ،والمتوسطة

مة في العديد من هردنية للمساالبالجهود التي تبذلها البنوك ا
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خاصة في ظل التراجع في أداء نسانية، الجتماعية وااالالمبادرات 

  هالتوقعات من البنوك كبيرة لتضاعف جهودالوطني. فاقتصاد اال

في مساعدة المجتمع على تجاوز الظروف القائمة ومعالجة 

ويؤكد   .قتصادي المستدا والنمو االستقرار الالتحديات وتحقيل ا

لمساعدة والتعاون وبذل أي جهد ل  الدائم دااستعدالبنك المركزي 

  .ذا المجالهفي ممون لمساعدة البنوك على المضي قدما 

أهمية ان تقو  مؤسسات الجهاز المصرفي مؤكدا في الوقت نفسه 

الوطني لعمل دورها المامول على صعيد ا على تعزيز األردني

لعمل حتى جوانر التغطي  وتبني المبادرات الوطنية ،واالجتماعي

المصرفية نشطتها قاعدة اتوسيع ، جنبا الى جنر مع االجتماعي

كما ينبغي  .مات المقدمة لعمخئهادالاوحمولية  وتحسين نوعية

المصرفي السعي نحو تبني المسؤولية  جهازالمؤسسات  على

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

وأود هنا ان احير   قد  االجتماعي وحماية البيئة.االقتصادي والت

الى مبادرة نوعية اطلقتها البنوك المحلية في بداية العا  تمثلت في 

 ،تأسيل صندوق الشهيد الطيار معا  الوساسبة للمن  الدراسية

أمخ أن تتورر مثل هذ  المبادرات وعلى نطاق أوسع في مجاالت 

 من اجدوفي هذا الاصوا،  على مجتمعنا األردني. إيجاباتنعول 

تطوير وتسهيل التواصل بين ان احير الى أهمية األهمية بموان 

 ،الجامعات ومراكز البحث العلمي وبين مؤسسات القطاع الااا

حقيقية وتواملية تعزز من عملهم وتسهم كذلك في   اتلبناء حراك

 ،متطلبات برامج التنمية االقتصاديةاالقتصاد الوطني وتطوير 

 ا نفاقالدعم وتشجيع الشركات على زيادة كذلك في تسهم و

ان نعمل جميعا الموجه نحو البحث والتطوير. ومن جهة أخرى، 

ما  الوعي باهمية الوقف العا  والااا الايري وزيادة على 

نمو   تحديث القوانين التي تساعد على يتطلبه  لك من ضرورة 

 علمي والتعليمالبحث ال توجيه جانر منه نحو تطويرواستمراريته و
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العديد من المؤسسات التعليمية في الواليات المتحدة تمول من خخل أموال الوقف )

من التبرعات التي تمول  MITكات والقطاع الااا ابرزها  روالتبرعات من الش

عوائد من وبشول رئيل التي تأتي من األفراد والهيئات والمؤسسات والشركات 

...وغير  لك الوثير من األمثلة على مليار دوالر  6.7برأسمال قدر  وقف استثمار 

كاحد ابرز األمثلة على الدور المجتمعي للقطاع  أهمية الوقف ومساهمات الشركات

   .( في الدول المتقدمة الااا

 السيدات والسادة الحضور،،،

أما نحن في البنك المركزي األردني، فلدينا منهجية واضحة  

توز على أسل ا دارة الحديثة ومحددة للمسؤولية المجتمعية تر

وتضمين خطة المسؤولية االجتماعية في الاطة ا ستراتيجية 

للبنك المركزي، وتعتمد هذ  المنهجية على توطيد العخقة مع  

حركاء البنك في المسؤولية االجتماعية ومس  الحتياجات المجتمع 

المحلي منطلقين من حرا أكيد وإيمان عميل بفاعلية وضرورة 

 ركة االجتماعية والتوافلية.المشا

وتتركز جهود البنك المركزي في مجال المسؤولية المجتمعية في 

المحافظة على سخمة البيئة ونظافتها وصيانة حل األجيال القادمة 

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

دمة المجتمع البنك على العديد من األنشطة المتنوعة الهادفة إلى خ

المحلي بماتلف أطيافه ومؤسساته مثل: دعم التعليم والتدرير 

المالية والمصرفية، والتبرع لبعض مؤسسات   الثقافةونشر 

المجتمع المدني من خخل حمخت التبرع بالد  ودعم مركز الحسين 

للسرطان، ودعم السياحة، واالستجابة للمبادرات الملوية السامية، 

 .ية حقوق الملوية الفوريةبا ضافة إلى حما

 السيدات والسادة الحضور،،،

نحن اليو  بـأمل الحاجـة إلـى تعزيـز الجهـود المبذولـة فـي مجـال 

استشـعارا والتركيز على أولويـات المرحلـة  ،المسؤولية المجتمعية

الــذي يعــاني فــي ضــوء منــا بمســؤوليتنا تجــا  اقتصــادنا الــوطني 
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ــةاالضــطرابات  ــد الضــغوط  ا قليمي ــر اوتزاي ــن فق ــا م لناتجــة عنه

الـذي مع تعاظم دور القطاع الاـاا فـي األردن خصوصا  ،وبطالة

أصب  حريواً فعاال للقطاع العا  فـي قيـادة التغييـر وتحقيـل أهـداف 

التنمية المستدامة، وتحسـين أوضـاع المـواطن والمجتمـع والبيئـة 

الشراكة الحقيقيـة واألهـداف المنشـودة منـه المحيطة، وصوال إلى 

 .احبول نج
 

 كل التوفيل والنجاح.  لملتقاكموفي الاتا ، أتمنى 
 

 والســخ  عليـوم ورحمــة هللا وبركاتــه


