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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

حرضات املساهمني الكرام،

بإســمي وبإســم الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة، أحييكــم أجمــل تحيــة وأقــدم 
يــر الســنوي الرابــع والســتني للبنــك األهــي األردين، والــذي يتضمــن  لكــم التقر
يــر مجلــس اإلدارة لنتائــج أعمــال البنــك وأهــم نشــاطاته وحســاباته اخلتاميــة  تقر

لعــام 2019، باإلضافــة إىل اخلطــة املســتقبلية للعــام 2020. 

يقــة  يســعدين ان أكــون بينكــم اليــوم ونحــن نســتعرض إنجــازات مؤسســتكم العر
ــا بهــا العــام املــايض والــذي شــهد إطــاق هويــة البنــك  ــرز املحطــات الــي مررن وأب
إلزتامنــا  يــادي وتؤكــد  الر لتعــزز مــن موقعنــا  الــي جــاءت  املؤسســية اجلديــدة 
ورؤيتنــا يف أن نكــون الرشيــك املــريف الــذي يخــدم أرسة املجتمــع األردين بكافــة 
فئاتهــا ورشائحهــا، وكذلــك إلطاعكــم عــى خططنــا للتحــول اإلســراتييج القائــم 
ــا  طــر عملن

ُ
ــة املؤسســية، وتوســيع أ ــز احلاكمي ي ــة رئيســية يه تعز عــى محــاور ثاث

يــز دورنــا عــى صعيــد اإلبتــكار  ضمــن منظــور اإلزدهــار املشــرك باإلضافــة إىل تعز
يــادة يف القطــاع املــريف وتلبيــة تطلعــات مســاهمينا مدعمــني بالثقــة الــي  والر

ــر.  ــا إياهــا لنكمــل وإياكــم مســرة النمــو والتطوي أوليتمون

احلاكمية املؤسسية

يــز مبــادئ العدالــة والشــفافية  إننــا يف البنــك األهــي األردين حريصــون عــى تعز
يف إطــار مــن احلاكميــة الرشــيدة القائمــة عــى املســؤولية واملســاءلة والــي تمكننــا 
قيمــة  تقديــم  تســتهدف  األمــد  وطويلــة  مســتدامة  إســراتيجية  إنتهــاج  مــن 
مضافــة جلميــع األطــراف ذات العاقــة. ونحــن ســعداء بإنجــازات مجلــس اإلدارة 
ــة  ــر بيئ ــة يف تطوي ــذي أثمــرت جهــود أعضــاءه خــال الســنوات الثــاث املاضي وال
حوكمــة ممــزة تتوافــق مــع أفضــل املمارســات الدوليــة وذلــك بالتعــاون مــع 
اإلمتثــال  خــال  مــن   Deloitte’s global consultancy ديلويــت  رشكــة 
والتطبيــق للمعايــر العامليــة يف مجــال حوكمــة الــرشكات. ومــن هنــا فإننــا نؤكــد 
يــز  الرشــيدة وتعز احلاكميــة  ســس 

ُ
أ الزخــم يف تطويــر  إبقــاء هــذا  عــى  حرصنــا 

ــا الــي تســتهدف الوصــول اىل  ــة تطورهــا يف إطــار جهودن فــرص نجاحهــا ومواكب
مســتويات متقدمــة مــن نضــوج احلاكميــة Governance Maturity. ويف هــذا 
الســياق، تــم خــال العــام 2019 إســناد مهمــة مراجعــة مهــام مجلــس اإلدارة 
يف اإلرشاف واملراقبــة لتشــمل إدارات املخاطــر واإلمتثــال والتدقيــق الداخــي اىل 
ــج عنهــا مقرحــات   ونت

ً
ــا يب ــة العــام 2019 تقر ــي إمتــدت طيل ــت وال رشكــة ديلوي

تفصيليــة لكيفيــة تحســني قــدرات ومهــام مجلــس اإلدارة. وفيمــا نعمــل اليــوم 
عــى تطبيــق هــذه املقرحــات، فإننــا بصــدد الوصــول اىل تطبيــق كامــل هلــا بنهايــة 
العــام 2020 اىل جانــب تبــي عــدد إضــايف مــن املبــادرات الــي مــن شــأنها أن 
ترتقــي ببيئــة احلاكميــة املؤسســية لتقديــم البنــك يف إطــار عاملــي منافــس يف هــذا 
املجــال ولترجــم هــذه املقرحــات واملبــادرات اىل قيمــة مضافــة حقيقيــة تصــب يف 

 مســاهمينا األعــزاء. 
ً
مصلحــة جميــع األطــراف ذات العاقــة وخصوصــا
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إسراتيجية اإلزدهار املشرك 

إننــا يف البنــك األهــي األردين حريصــون كل احلــرص عــى ترســيخ مفهــوم اإلســتدامة وتعميــم مبادئهــا  يف كافــة جوانــب أعمالنــا وأنشــطتنا 
يــق يف إطــار ســعينا لتحقيــق أهدافنــا اإلســراتيجية  املؤسســية لقناعتنــا املطلقــة بأهميــة تطبيــق هــذه املبــادئ ومأسســتها لتكــون خارطــة الطر
وتطلعاتنــا املســتقبلية واحلفــاظ عــى إنجازاتنــا والبنــاء عليهــا. ومــن هنــا، فــإن عامــل اإلســتدامة هــو العنــوان األبــرز يف منظورنــا لإلزدهــار 
املشــرك والــذي نســى مــن خالــه لتعظيــم مســاهمتنا اإلقتصاديــة واملجتمعيــة وتعميــق دورنــا يف عمليــة النهــوض باملجتمــع املحــي 
 ملســؤوليتنا تجــاه جميــع االطــراف ذات العاقــة وكذلــك احلفــاظ عــى مكانتنــا كمؤسســة ماليــة 

ً
يــزا وإثــراء تجربتــه خدمــة لرســالتنا وتعز

.
ً
 ودوليــا

ً
رائــدة محليــا

ــا الثــاين لإلســتدامة الــذي تــم إصــداره خــال العــام املــايض والــذي يلقــي الضــوء  يرن ــا ندعوكــم لإلطــاع عــى تقر ويف هــذا الســياق، فإنن
يــة والقــرارات املتعلقــة بأعمــال البنــك وأنشــطته حيــث ســعينا جاهديــن لتحديــد اكــر عــدد مــن مــؤرشات االداء فيمــا  عــى القضايــا اجلوهر
يتعلــق بأعمــال البنــك واخلدمــات الــي يقدمهــا ووضــع االليــات املناســبة لقيــاس مــدى فعاليتهــا يف خدمــة جميــع االطــراف ذات العاقــة 
مــن مســاهمني وعمــاء وموظفــني ورشكاء باالضافــة للمجتمــع املحــي وذلــك  يف إطــار اجلهــود املبذولــة لدفــع عجلــة التنميــة وإســتدامتها 
 للتخطيــط اإلســراتييج والتشــغيي قائــم عــى درجــة اعــى مــن املســؤولية يخــدم عاقتنــا مــع جميــع األطــراف 

ً
بإعتبــاره دليــًا إسرشــاديا

ويعــزز مــن قدرتنــا عــى إتخــاذ القــرارات الرشــيدة وبمــا يتوافــق وأهــداف التنميــة املســتدامة والشــاملة. 

وهــا هــو البنــك االهــي االردين اليــوم يخطــو بخطــوات متســارعة نحــو تطبيــق اســراتيجية التحــول يف إطــار رؤيتنــا املســتقبلية لبيئــة االعمــال 
املرفيــة، تجلــت ابــرز مامحهــا يف اســراتيجية هيكلــة الفــروع اجلديــدة وعمليــة تطويرهــا وخطــة انتشــارها والــي توجــت بإفتتــاح فــرع 
العبــديل بوليفــارد بحلتــه اجلديــدة Ahli Flagship Branch والــذي يتمــز بتصميمــه العــري بإســتخدام أحــدث التقنيــات الرقميــة وآخــر 
املنتجــات املرفيــة املبتكــره يف بيئــة معــارصة ومســاحات مفتوحــة لضمــان أكــر قــدر مــن املرونــة والتفاعــل مــع العمــاء لتقديــم تجربــة 
يــدة واســتثنائية لنمــوذج متقــدم ومتكامــل مــن رحلــة العميــل الــي تعتــر االوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى القطــاع املــريف االردين. ويف  فر
يــز البنــك هلويتــه املؤسســية اجلديــدة ومســاعيه املســتمرة للتمــز وتســخر كافــة الوســائل والتقنيــات العريــة يف خدمــة عمــاءه،  إطــار تعز
فإننــا نعمــل عــى نقــل تجربــة الفــرع اجلديــد لبــايق فــروع البنــك املنتــرشة يف جميــع محافظــات اململكــة لتعكــس هويــة الفــروع اجلديــدة 
ضمــن رؤيــة معــارصه بالتــوازي مــع اجلهــود املبذولــة إلحــال منصــة اخلدمــات اإللكرونيــة اجلديــدة كبديــل يحقــق الغــرض مــن اإلنتشــار 

اجلغــرايف وذلــك ترجمــة خلططنــا وتطلعاتنــا لتوســيع نطــاق اإلشــتمال املــايل للمجتمعــات املحليــة.  

 طويــًا نحــو توســيع نطــاق اإلشــتمال املــايل والــذي 
ً
ويف ســبيل تحقيــق تطلعاتنــا لإلزدهــار املشــرك، فقــد قطــع البنــك األهــي األردين شــوطا

يعــد مــن املحــاور الرئيســية الــي إرتكــزت عليهــا إســراتيجية البنــك بإعتبــاره محطــة أساســية نحــو تفعيــل مشــاركتنا  يف تحقيــق التنميــة 
املســتدامة. ونحــن فخــورون اليــوم بالقفــزة التقنيــة والنوعيــة الــي حققهــا البنــك مــن خــال إطــاق نظامــه البنــي اجلديــد وأنظمتــه 
التشــغيلية والــي أسســت لبنيــة تحتيــة تكنولوجيــة متطــورة قائمــة عــى اإلبــداع التقــي ســاهمت وبشــكل ملمــوس يف تمكــني البنــك مــن 
الوصــول اىل رشائــح جديــدة كانــت تفتقــر للشــمول املــايل، وبالتــايل توســيع شــبكة املســتفيدين مــن اخلدمــات املرفيــة واملاليــة ممــا مكننــا 
 يف ظــل التوجــه املزتايــد نحــو اخلدمــات الذكيــة يف عــامل الصناعــة املاليــة واملرفيــة. األمــر 

ً
مــن تلبيــة إحتياجاتهــا بكفــاءة وفعاليــة أكــر خصوصــا

يــادة فعاليــة النشــاطات  يادتنــا عــى الســاحة املرفيــة وعــزز مــن فــرص نجاحنــا يف مواكبــة ثــورة التطــور التكنولــويج وأســهم يف ز الــذي اكــد ر
املؤسســية الــي يقدمهــا البنــك ممــا أثــرى تجربتنــا يف محــور التنميــة وعــزز مــن أدائنــا املــريف. 
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يادة االبتكار والر

إن العمــل عــى تبــي أفضــل املمارســات العامليــة يف إطــار تطويــر بيئــة احلاكميــة املؤسســية واإلرتقــاء بهــا باإلضافــة اىل نهجنــا املؤســي 
اهلــادف خللــق قيمــة مشــركة حقيقيــة لكافــة األطــراف ذات العاقــة يعتــر إلــزتام إســراتييج نؤمــن بــه ونعمــل عــى مأسســته ضمــن 
 ملفهــوم التنميــة املســتدامة. باملقابــل، ويف ظــل قرائتنــا ملســتقبل العمــل املــريف والواقــع اجلديــد 

ً
أهدافنــا الشــمولية وبعيــدة املــدى تحقيقــا

يــة الــي أوجدهــا هــذا التســارع التكنولــويج والتقــي عــى الســاحة املرفيــة، فقــد  الــذي فرضتــه رشكات التكنولوجيــا املاليــة والتغــرات اجلذر
يــة الــي ال بــد مــن تبنيهــا كجــزء مــن الثقافــة املرفيــة احلديثــة ليــس فقــط مــن أجــل مواكبــة هــذه  بــات عنــر اإلبتــكار مــن األدوات الرضور
يــز قدراتنــا التنافســية مســتقبًا. ومــن هنــا، فــإن إســراتيجيتنا املتعلقــة باإلبتــكار  التغــرات بــل ولإلســتفادة منهــا يف تحصــني أولوياتنــا وتعز
يــادة تمتــد لتشــمل املنظومــة الداخليــة للبنــك مــن خــال برنامــج التحــول الثقــايف باإلضافــة اىل رشكــة األهــي للتكنولوجيــا املاليــة  والر

ومــرع األعمــال. 

برنامج التحول الثقايف

يــة العميــل وتطويرهــا بالشــكل املطلــوب والــذي يعــزز مــن هويتنــا املؤسســية،  إىل جانــب حرصنــا يف  البنــك األهــي األردين عــى إنجــاح تجر
يــز تفاعلهــم اإليجــايب وتحفــز املمارســات واالفــكار االبداعيــة مــن   حريصــني بالقــدر نفســه عــى تطويــر تجربــة موظفينــا وتعز

ً
فنحــن أيضــا

 مــن خــال 
ً
ــة  وأيضــا ــة والتكنولوجي ــرق مــن موظفــني البنــك االهــي مــن ذوي اخلــرات املالي ــم ِف داخــل البنــك وذلــك مــن خــال تنظي

ســس التعــاون واإلنســجام 
ُ
برنامــج تطويــر الثقافــة املؤسســية والــذي أعلنــا إطــاق املرحلــة الثانيــة منــه مطلــع العــام 2020 والقائــم عــى أ

يــز مشــاركة كل فــرد مــن أفــراد هــذه املؤسســة يف بنــاء مســرتنا  يــق يف بيئــة تحكمهــا الشــفافية والعدالــة يف إطــار رؤيتنــا نحــو تعز وروح الفر
 مــن إيماننــا العميــق بــأن املوظــف هــو أســاس نجــاح هــذه املؤسســة وتمزهــا، لتكــون ثقافتنا املؤسســية 

ً
الــي نعــزت ونفتخــر بهــا وذلــك إنطاقــا

 نحــو إطــاق طاقــات أبنائنــا وتوجيههــا يف إرســاء قواعــد لبيئــة عمــل تصبــو نحــو اإلبــداع واإلبتــكار وتعمــق مــن تجربــة 
ً
  أساســيا

ً
محــورا

موظفينــا وتخــدم تطورهــم الوظيفــي وتعــزز مــن انتمائهــم. 

رشكة االهي للتكنولوجيا املالية ومرع االعمال

وكمــا تعلمــون فــإن البنــك األهــي االردين يعــد مــن أوائــل البنــوك الــي تبنــت وطبقــت التكنولوجيااملاليــة عــى مســتوى القطــاع املــريف 
املحــي، باإلضافــة إىل امتاكــه رشكــة للتكنولوجيــا املاليــة “Ahli Fintech” ويه إحــدى الــرشكات التابعــة للبنــك األهــي األردين واململوكــة 
يــة الناشــئة ليــس فقــط يف اململكــة وإنمــا يف العــامل.  ياديــة االبتكار لــه بالكامــل وتعمــل بمثابــة حاضنــة لتريــع نمــو األعمــال والــرشكات الر
يف حــني تــم إطــاق مــرع األعمــال “Ahli Fintech Accelerator” يف العــام 2019 لتكــون بمثابــة بيئــة مبتكــرة لــرواد األعمــال 
ياديــة  يع الر يــد عــن 116 مــن املشــار ياديــة والــرشكات الناشــئة يف مجــال التكنولوجيــا املاليــة، حيــث تــم اســتقبال مــا يز يع الر وحاضنــة للمشــار
يــز قدراتهــا ودعــم  يع الــي تــم احتضانهــا والــي ســيتم تعز مــن اكــر مــن 12 دولــة حــول العــامل وســيتم اإلعــان يف العــام 2020 عــن املشــار

يقنــا وتريــع ولوجهــا لاســواق املحليــة والعامليــة.   فــرص نجاحهــا مــن قبــل فر
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يــز مالءتــه املاليــة وتدعيــم احتياطاتــه،  وعــى صعيــد االداء املــايل للبنــك، فقــد إســتمرت جهــود اإلدارة العليــا يف تقويــة املركــز املــايل للبنــك وتعز
حيــث ســاهمت السياســة االئتمانيــة الــي ينتهجهــا البنــك والــي ترتكــز عــى جــودة االئتمــان وســالمة ادارة املوجــودات واملطلوبــات واســتقرار 
يــز نتائــج البنــك والــي تمثلــت بإرتفــاع اجمــايل الدخــل  االيــرادات وبنــاء املخصصــات وإعتمــاد أســس احلوكمــة الرشــيدة والشــفافية يف تعز
يــادة ايــرادات الفوائــد الدائنــة بنســبة %6.20 وكذلــك انخفــاض نســبة الديــون غــر العاملــة اىل اجمــايل التســهيالت  بنســبة %7.56 وز
لتســجل %5.20 ، وتحســن نســبة تغطيــة التســهيالت غــر العاملــة الــي ارتفعــت اىل %76.8. يف حــن حافــظ البنــك عــى حجــم ودائــع 
عمالئــه عنــد مســتوى 1.86 مليــار دينــار، هــذا وســجلت إجمــايل موجــودات البنــك حــوايل 2.76 مليــار دينــار. وفيمــا يخــص أهــم املــؤرشات 
املاليــة للبنــك فقــد وصلــت نســبة العائــد عــى متوســط حقــوق امللكيــة اىل %7.3 يف حــن بلــغ العائــد عــى متوســط إجمــايل املوجــودات 
%0.8، أمــا نســبة كفايــة رأس املــال فقــد بلغــت %15.66 متخطيــة النســبة املطلوبــة مــن قبــل البنــك املركــزي نتيجــة إرتفــاع حقــوق امللكيــة 
والــي وصلــت اىل  307.8 مليــون دينــار.  يف حــن ســجلت صــايف األربــاح قبــل الرضيبــة للبنــك نمــواً بنســبة %9 لتصــل اىل حــوايل 36.2 
يــع أربــاح مســتقره وثابتــة تجــاه  مليــون دينــار مقارنــة مــع 33.2  مليــون دينــار للعــام 2018. يف حــن حافــظ البنــك عــى إتبــاع سياســة توز
مســاهميه بمعــدل %7 خــالل الســنوات العــر املاضيــة كمصــدر دخــل يتمتــع بالدفاعيــة العاليــة والنمــو ألرباحــه مكافــاة ملســاهميه وبمــا 

يعــزز مــن املرونــة العاليــة لقــدرات البنــك التشــغيلية ليحقــق قــوة إيراديــة منتظمــة يف مواجهــة التقلبــات اإلقتصاديــة. 

ويف نهايــة كلمــي، أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر إىل عمالئنــا ومســاهمينا الكــرام وكافــة اجلهــات الداعمــة للبنــك عــى ثقتهــم الكبــرة 
وإين ألوكــد حــرص وإلــزام اإلدارة العليــا عــى بــذل كافــة اجلهــود للعمــل عــى ترجمــة طموحــات مؤسســتنا الرائــده وتحقيــق تطلعاتهــا 
واحلفــاظ عــى مكانتهــا يف طليعــة البنــوك االردنيــة. كمــا أتوجــه بالشــكر جلميــع اجلهــات الرقابيــة  يف االردن واشــيد بجهــود وتعــاون البنــك 
يــز متانــة اجلهــاز املــريف يف اململكــة وســالمة اولوياتــه،  املركــزي االردين وهيئــة االوراق املاليــة ودائــرة مراقبــة الــركات عــى حرصهــم عــى تعز
كمــا أعــر عــن شــكري وتقديــري أيضــاً جلهــود محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية. إعــزازي وشــكري موصــول لكافــة كــوادر البنــك واالدارة 
يــد مــن العطــاء والتفــاين بالعمــل. وفقنــا هللا جميعــاً تحــت قيادتنــا اهلاشــمية  التنفيذيــة جلهودهــم املتواصلــة وعملهــم الــدؤوب آمــاًل باملز

يف ظــل صاحــب اجلاللــة اهلاشــمية امللــك عبــد هللا الثــاين بــن احلســن املعظــم. 

سعد نبيل املعرش

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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